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عام على التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"

حيـدر سعيـد

*

الحرب على "تنظيم الدولة" بعد مرور سنة
على تشكيل "التحالف الدولي":
حالة العراق

تناقــش هــذه الورقة أوضاع الحرب على "تنظيم الدولة" في العراق ،بعد مرور ســنة على قيام
"التحالــف الدولي" ،بالمشــاركة في إيقاف توســعه ،وصد زحفه نحو مركــز الدولة في العراق.
تســتعرض الورقــة تعقيــدات الصراع الشيعي-الســني ،والصــراع الشيعي-الشــيعي ،ودور
أن تنظيم داعش
إيران في العراق ،وتأثيرات كل ذلك في مجريات هذه المعركة .وترى الورقة ّ
وأن السنوات
هو االبن الشرعي ألزمة النظام السياسي الذي أُنشئ في العراق بعد عام ّ ،2003
ً
ً
ً
اســتئثارية،
احتكارية،
نزعــة
الثمانــي مــن حكــم رئيس الوزراء الســابق نوري المالكي كرســت
اإليمــان التقليــدي بــأن تســتند قاعــدة الحكــم إلــى هويــة أحاديــة .وتؤكــد الورقــة
وجــددت
ّ
َ
أن الخطــوة األساســية لمواجهة داعش تتمثل بتفكيك قبول الحاضنــة االجتماعية به .وترى
ّ
ً
من الضروري لهذه الخطوة أن ترتبط بالمســار العســكري الذي هو ضروري أيضا .غير أنها ترى
ً
ً
أن الدولة المشرقية
أهمية
أن تفكيك حاضنة داعش ،أكثر
وأولوية من المســار العســكري ،و ّ
ّ
بناء على نظامها وقوانينها التي عملــت بها في الماضي .فالزمان
االســتمرار،
تســتطيع
لن
ً
ُ
الدولة تؤســس قاعد َة حكمها على هوية أحادية ،بعينها ،من هويات البالد،
الذي كانت فيه
ُ
ّ
تمكن ســائرَ مكونات
الدولة المشــرقية في بناء ترتيبات سياســية
فــإن لم تنجــح
قد انتهــى.
ْ
فضاء وطني حقيقي،
البالد من بلوغ مؤسســة القرار ،وتضطلع في الوقت نفســه بترســيخ
ٍ
مهد ً
ً
التحول
دة بشبح
دائما،
واقفة على حافة االنهيار
فإنها ستبقى في أزمة دامية ،وستظل
ّ
ّ
ً
ّ
وخراب
مآس
بكل ما عاشه هذان البلدان من
إلى صومال ،أو أفغانستان،
ٍ
ٍ
*

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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مقدمة
مساء  9حزيران /يونيو  ،2014سقطت مدين ُة املوصل بيد تنظيم
الدولة اإلسالمية يف العراق والشام الذي بات معروفًا ،إعالم ًّيا ،باسم
دوي مفاجأة مباغتة،
"داعش" ،ليستيقظ العاملُ ،فجر اليوم التايل ،عىل ّ
فيها رائحة القطيعة وبداية عرص جديد :داعش يُس ِقط املدين َة الثانية
يف العراق ،ويغنم أسلحة أربع فرقٍ عسكرية من الجيش العراقي
الذي انهار وتقهقر ،ومل يخُض املعركة .وإىل جانب هذا ،سيطر داعش
عىل نحو نصف مليار دوالر من البنك املركزي العراقي يف املوصل ،ويف
أيام قليلة أصبح ميتد عىل رقعة جغرافية واسعة ،بني العراق وسورية،
ليتشكل بالتدريج عاملُ داعش ،أو العامل الذي أصبح داعش جز ًءا منه
وحقيق ًة واقعةً.
ولذلكُ ،ع ّد تاريخ سقوط املوصل  -عىل جسامته ورمزيته  -مبنزلة
والدة لــداعــش .وأصبحنا ،حني نقول :قبل داعــش أو بعده،
نعني  -أغلب األحيان  -قبل سقوط املوصل أو بعد هذا التاريخ ،عىل
الرغم من أ ّن داعش ُولِد قبل أكرث من سنة من سقوط املوصل ،وأنه
امتداد لجينالوجيا طويلة تبدأ من "القاعدة" ،ومت ّر بخط الزرقاوي
وما حمله تنظي ُم القاعدة من تسميات يف العراق بعد عام ،2003
وصول إىل "دولة العراق اإلسالمية" سلف داعش املبارش.
ً
يقل أهمي ًة عن سائر النقاط
إ ّن الحدث لَحدثٌ مفصيل ،وهو ال ّ
املفصلية يف تاريخ العراق الحديث ،من قبيل والدة الدولة العراقية
عام  ،1921أو ثورة  ،1958أو غزو الكويت عام  ،1990أو إسقاط
نظام صدام حسني واالحتالل األمرييك عام 2003؛ مبعنى أ ّن العراق
بعد سقوط املوصل ،لن يكون مثلام كان قبله ،كام هو الشأن يف سائر
تلك التواريخ.
مبعنى أوسع ،ميثّل هذا الحدثُ التعب َري األكرث رصاح ًة عن أزمة الدولة
املرشقية أو نهايتها .فهي لن تستطيع االستمرار عىل نظامها وقوانينها
التي عملت بها عقو ًدا كثريةً؛ ذلك أ ّن الزمان الذي كانت فيه الدول ُة
تؤسس قاعد َة حكمها عىل هوية أحادية ،هوية محددة بعينها
من هويات البالد ،قد انتهى .وإ ْن مل تنجح الدول ُة املرشقية يف بناء
ترتيبات سياسية متكّن سائ َر مكونات البالد من بلوغ مؤسسة القرار،
ترسخ فضا ًء وطنيًّا حقيقيًّا ،فإنها ستبقى يف أزمة
ويف الوقت نفسه ّ
دامية ،وعىل حافة االنهيار دامئًا ،مه ّدد ًة بشبح التح ّول إىل صومال ،أو
بكل ما عاشه هذان البلدان من ٍ
اب.
أفغانستانّ ،
مآس وخر ٍ
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حني سقطت املوصل ذلك السقوط املد ّوي ،وبدأ داعش استعراض
انتصاره ،وهو يستويل عىل إحدى أقدم الحوارض اإلسالمية وأه ّمها،
يل الخليف ُة الغالب من َرب أحد أقدم
ليقيم دول َة الخالفة فيها ،ويعت َ
جوامعها ،ساد تفسري اعتمدته اإلدارة األمريكية إىل ح ّد كبري ،وهو
متمثّل بأ ّن داعش هو االبن الرشعي ألزمة النظام السيايس الذي أُنشئ
يف العراق بعد عام  ،2003وقد ك ّرست فيه السنواتُ الثامين لرئيس
الوزراء السابق نوري املاليك نزع ًة احتكاريةً ،استئثاريةً ،وج ّددت
اإلميا َن التقليدي بأن تستند قاعدة الحكم إىل هوية أحادية تدور
سائ ُر هويات البالد األخرى يف فلكها هوامش وشظايا(((.

قال الرئيس األمرييك ،باراك أوباما يف أ ّول خطاب له ،بُ َعيد سقوط
خاص مبا جرى يف هذه املدينة:
املوصل بأيام قليلة ،ضمن خطاب ّ
"مل يستطع القادة العراقيون ،لألسف ،أن يتغلبوا عىل خالفاتهم
اإلثنية ،وين ّحوها جان ًبا" ،وقد أرجع أوباما انهيا َر الجيش العراقي أمام
مقاتيل داعش يف املوصل إىل هذه العوامل السياسية؛ إذ قال" :إذا
كانت قوات األمن العراقية غري قــادرة عىل التصدي للمسلحني
وقتالهم ،فإ ّن هذا يشري إىل مشكالت يف الروح املعنوية وااللتزام،
ترجع جذورها إىل املشكالت السياسية القامئة يف البالد"(((.
 1بشأن أزمة النظام السيايس يف العراق ما بعد  ،2003وال سيام يف حقبة املاليك ،انظر:
حيدر سعيد" ،الطريق إىل سقوط املوصل" ،سياسات عربية ،العدد ( 10أيلول /سبتمرب ،)2014
ص  86وما بعدها.
2 " Obama Finds He Can't Put Iraq War Behind Him " New York
Times, 13/ 6 / 2014, at:
http://www.nytimes.com/2014/06/14/world/middleeast/obama-finds-he;cant-put-iraq-behind-him.html?_r=0
"President Obama's Statement on Iraq, The New York Times, 13/ 6/ 2014, at:
http://www.nytimes.com/video/world/middleeast/100000002938443/
president-obamas-statement-on-iraq.html
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ومن مثة ،بُنيت فلسفة ملواجهة داعش ،تفرتض أ ّن الخطوة األساسية
يف هذه املواجهة هي مواجهة تقاليد الدولة املرشقية نفسها .ومن
حيث التفاصيل ،ينبغي معالجة أزمة النظام السيايس يف العراق أ َّوال،
وتحدي ًدا املشكلة الس ّنية التي ترجع إليها املسؤولية األوىل بشأن
والدة داعش.
تستند هذه الفلسف ُة إىل فهم سائد بني الخرباء ِضمن ما يس ّمى
"التنظيامت الراديكالية" إىل أ ّن هذه التنظيامت ليست قوي ًة بذاتها،
بل إنها تستمد ق ّوتها من قبول الحاضنة االجتامعية ،ومن اقتناع هذه
الحاضنة بأ ّن هذه التنظيامت ذات وظائف إيجابية بالنسبة إليها.
وهي فلسفة مستمدة من تجربة "الصحوة" يف الفرتة ،2008 - 2007
وقد قادها الجرنال ديفيد برتايوس ،القائد العا ّم للقوات املتع ّددة
الجنسية يف العراق آنذاك ،وانتهت إىل هزمية تنظيم القاعدة يف
العراق .يقول برتايوس" :إ ّن أساس النزاع الدائر يف العراق هو التنافس
السلطة واملوارد بني الفصائل الرئيسة يف البالد ( )...وقد تطلّب
يف ُ
ٍ
اتفاقات سياسي ٍة عىل عد ٍد
تحقيق التقدم الدائم يف العراق تحقيق
من القضايا الرئيسة التي كانت تثري االنقسام بني الفصائل املختلفة".
ويذكّر برتايوس ،يف النص الذي نرشه يف خريف عــام  ،2013بعد
اإلعالن عن تأسيس داعش يف نيسان /أبريل من العام نفسه ،وعشية
اندالع األزمة يف األنبار ،وقد أفضت إىل سيطرته عىل أجزاء واسعة
من املحافظة والحقًا عىل املوصل ،بأ ّن "عراق اليوم شبيه ،عىل نح ٍو
مم كان عليه آنذاك،
تر ٍ
اجيدي ،بعراق  )...( 2006بل إنه أكرث تعقي ًدا ّ
وال سيام مع عدم وجود القوات األمريكية القتالية .وإذا أراد القادة
الخروج من هذا الوضع ،فإنه سيكون مفي ًدا لهم كث ًريا أن
العراقيون
َ
يتذكروا ما كان ينبغي القيام به يف امل ّرة املاضية ( )...وأ ّن ال َج َيشان،
آنذاك ،مل يكن إضافة ٍ
مهم
قوات جديد ٍة فحسب ،وإن كان هذا ً
ٍ
حينئذ هو جيَشان
ج ًّدا يف ح ّد ذاته ،بل إن ما كان ذا أهمية كربى
األفكار واملفاهيم التي رأت أم َن الناس يف العيش م ًعا ،ويف املبادرات
التي تدعم املصالحة مع عنارص املجتمع التي مل تكن تشعر بأ ّن
ٍ
عمليات دقيق ٍة
لديها حاف ًزا لدعم العراق الجديد ،وكذلك يف إعداد
تستهدف العنارص الرئيسة من "الذين ال ميكن التصالح معهم"،
واعتامد مقارب ٍة شاملة مدني ٍة عسكري ٍة ُمع ّزز ٍة ،مع االهتامم املتزايد
بالجوانب املختلفة لعملية فرض ُسلطة القانون ،والتحسينات التي
جرى إدخالها عىل البنية التحتية والخدمات األساسية ،إضاف ًة إىل دعم
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التحركات السياسية املتنوعة التي ساعدت عىل م ّد الجسور فوق
االنقسامات اإلثنية والطائفية"(((.
وم َّر ًة أخرى ،تكون الخطوة األساسية ملواجهة داعش هي تفكيك
قبول الحاضنة االجتامعية به .وينبغي لهذه الخطوة أن ترتبط باملسار
العسكري ،الرضوري هو أيضً ا ،ولك ّن تفكيك حاضنة داعش أكرث
أهمي ًة وأولوي ًة من املسار العسكري .ويحدث هذا األمر ببناء مسار
سيايس ملعالجة أزمة النظام السيايس؛ وذلك بتخليصه من املفاصل
التي ّأسست طابعه االحتكاري ،وجعله أكرث انفتا ًحا عن قبول مشاركة
ممثيل الهويات بفعالية وكفاءة.

لذلك ،ومع خروج املاليك وتشكيل حكومة حيدر العبادي ،تض ّمن
مفاصل أساسي ًة ملعالجة أزمة النظام السيايس،
َ
الربنامج الحكومي
ُ
بوصفها العتب َة الرضورية ملواجهة داعش ،ويف صدارة ذلك ،تشكيل
حكومة عىل مبدأ "الرشاكة الحقيقية يف اتخاذ القرارات ( )...وترسيخ
امليض قُدما يف مرشوع املصالحة
دعائم الوحدة الوطنية ( )...من خالل ّ
الوطنية" .وقد تضمن الربنامج فقرات تخص تعديل النظام السيايس.
فمنها إطالق عملية مراجعة دستور  ،2005من خالل تشكيل لجنة
تُنجز توصيات بتعديالت رضورية بشأنه "متس الحاجة إليها يف ضوء
ما كشفت عنه تجرب ُة الحكم يف املرحلة سابقًا" ،ومنها رضورة ترشيع
حق
قانون مجلس االتحاد ،وإعادة النقاش يف الجهة التي تكون صاحبة ّ
اإلرشاف عىل الهيئات املستقلة وإقرار النظام الداخيل ملجلس الوزراء.
مفاصل لتعزيز
َ
الربنامج الحكومي ،ع ّدة
ولعل من أه ّم ما تض ّمنه
ّ
ُ
النظام الالمركزي الذي يُنظَر إليه بوصفه أحد الحلول السياسية
3 David Petraeus, "How We Won In Iraq: And why all the hardwon gains of the surge are in grave danger of being lost today," Foreign
Policy, 29/ 10/ 2013, at:
http://foreignpolicy.com/2013/10/29/how-we-won-in-iraq/
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املمكنة للمجتمعات املنقسمة؛ إذ تح ّدث الربنامج عن "تفعيل اإلدارة
الالمركزية" .واألكرث أهميةً ،يف ما تضمنه الربنامج الحكومي ،هو بناء
ما ميكن تسميته "المركزي ًة أمنيةً" تتضمن "إعادة النظر يف إدارة
امللف األمني عىل نح ٍو يتفق مع الدستور ويضمن إعادة بناء القوات
املسلحة ( )...لتكون ممثلة لجميع مكونات الشعب العراقي" ،وعىل
نحو أ ّوىل "تحديد آليات جديدة يف اإلدارة األمنية يف املحافظات مبا
ينسجم مع الدستور ومرشوع املصالحة الوطنية ،ومحاربة اإلرهاب،
مع مراعاة الظروف الخاصة بكل محافظة" ،واملفصل األه ّم يف هذه
كل
الالمركزية األمنية هو "تشكيل منظومة الحرس الوطني من أبناء ّ
مهمت محددة ،ومستوى
محافظة ق ّو ًة رديف ًة للجيش والرشطة لها ّ
تجهيز وتسليح محدد يهدف إىل جعلها العمود األساس يف إدارة
امللف األمني يف املحافظات".
بعض املطالب الخاصة التي ينادي
ً
وفضل عن هذا ،تض ّمن
الربنامج َ
ُ
بها املجتم ُع الس ّني؛ من قبيل "إصدار قانون العفو العا ّم" ،ومعالجة
ملف قضايئ" ،و"تعديل قانون
ملف "اجتثاث البعث" بـ "تحويله إىل ّ
ّ
مكافحة اإلرهاب" ،و"حسم قضايا املعتقلني الذين أمضوا مد ًة طويل ًة
يف الحجز من دون وجود أدلّة تدينهم"(((.
ُ
القبول
وإذا كانت املشكل ُة الس ّنية هي الفضاء الذي ينبني داخله
االجتامعي بداعش ،ومن مثة تكون هي مصدر تشكّله ،فإ ّن الربنامج
الحكومي تض ّمن سائ َر املطالب التي ق ّدمتها حرك ُة االحتجاج يف
املحافظات الس ّنية ،يف مطلع عام  ،2013والتي ميكن أن ت ُفيض  -يف
تص ّور املجتمع السني  -إىل ّ
حل املشكلة الس ّنية((( .ولكن ،ماذا تحقّق،
بعد سنة من سقوط املوصل؟

سقوط الرمادي
مث َّة أكرث من رضورة ملراجعة حصيلة سنة كاملة ،أو أكرث ،بعد سقوط
املوصل بيد تنظيم داعش ،مبا تضمنته من ن ّيات وإرادات ملواجهة
 4األمــانــة العامة ملجلس الـــوزراء ،برنامج حكومة جمهورية الــعـراق لألعوام
( 2018 - 2014العراق ،)2014 / 9 / 16 ،عىل الرابط:
http://cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=5240
 5حيدر سعيد "حكومة العبادي :خيط الضوء األخري يف سامء مل ّبدة بالغيوم" ،سياسات
عربية ،العدد ( 11ترشين الثاين /نوفمرب  ،)2014ص .90
وللمقارنة ،انظر النص الكامل لوثيقة املطالب التي اعتمدتها حركة االحتجاج يف املحافظات
الس ّنية" ،العراق :كتل شيعية تقاطع جلسة الربملان الطارئة" ،الوطن (الكويت)،2013 / 1 /6 ،
عىل الرابط:
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=245801
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التنظيم ،ومن خطط ور ًؤى وتصورات لهذه املواجهة .وهذه املراجعة
ال ترتبط بالذكرى األوىل ،كام أنها ليست أم ًرا احتفاليًا .فلقد شهدت
حاسم يف مواجهة داعش ع ّبأ الذكرى األوىل
األشه ُر األخرية منعطفًا
ً
فضل عن أ ّن التنظيم ،بعد سنة كاملة
لسقوط املوصل بالخيبة ،هذا ً
من بدء الحرب عىل داعش مبشاركة التحالف الدويل الذي يجمع
أقوى جيوش العامل ،يبدو آم ًنا يف املوصل ،ومل يستطع أحد االقرتاب
حتى من أطراف ضواحي هذه املدينة ،ماعدا غارات التحالف.
يف أواسط أيّار /مايو املايض ،سقطت مدين ُة الرمادي ،مركز محافظة
األنبار ،بيد تنظيم داعش ،بطريقة ت ُشبه إىل ح ّد بعيد سقوط املوصل؛
إذ تقهقرت القوات العراقية يف املدينة ،لترتكها مفتوح ًة أمام عنارص
عم تركته من أسلحة ومع ّدات .وقد كان هذا الحدث
داعشً ،
فضل ّ
هو األكرث مفصلي ًة وخطورةً.

لقد استعاد داعــش املبادر َة العسكرية التي كان فَ َق َدها ،منذ
بدء غارات التحالف الدويل عليه التي أوقفت متدده ،يف مطلع
آب /أغسطس  .2014وكان داعش قد استطاع ،ما بني حزيران /يونيو
ومطلع آب /أغسطس  ،2014التمدد ،انطالقًا من املوصل ،والسيطرة
جل مناطق العرب
عىل سائر املناطق التي يوجد بها اآلن (وهي ّ
الس ّنة :صالح الدين ،واألنبار وشامل دياىل ،والحويجة وغرب كركوك،
فضل عن اقرتابه من العاصمة ،بغداد ،وتهديده
وجنوب املوصل)ً ،
كل ذلك ،كانت القوات العراقية يف وضع دفاعي.
إيّاها .ويف ّ
ويف مطلع آب /أغسطس  ،2014تقدم داعش يف منطقة سهل نينوى،
ما بني املوصل وأربيل ،واستهدف اإليزيديني واملسيحيني ،واقرتب
إىل نحو  35كيلوم ًرتا من مدينة أربيل ،عاصمة إقليم كردستان ،بعد
تدخل رسي ًعا من
ً
أن سيطر عىل بلدة مخمور .واستدعى هذا األم ُر

دراسات وأوراق تحليليّة
الحرب على "تنظيم الدولة" بعد مرور سنة على تشكيل "التحالف الدولي" :حالة العراق

الطريان العسكري األمرييك ،بقصف مواقع داعش ملنع مت ّدده نحو
أربيل ،ومن مثة إيقاف محاولته إحداثَ منعطف إسرتاتيجي نوعي
يف هذه الحرب.
فقَد داعش املبادر َة العسكرية ،إذن ،مع بدء غارات التحالف الدويل
عليه ،ومل يستطع التقد َم أكرث ،كام فعل يف شهري حزيران /يونيو،
ومتوز /يوليو  .2014غري أ ّن هذا األمر مل يُ ِ
فض إىل استعادة القوات
العراقية والتحالف الدويل املبادر َة العسكرية الهجومية ،بل إ ّن
منطق الك ّر والف ّر هو الذي َح َك َم املعركةَ ،منذ آب /أغسطس 2014
إىل سقوط الرمادي .وحتى معركة تكريت التي استطاعت القواتُ
العراقية فيها تحري َر املدينة وأجزاء واسعة من محافظة صالح الدين،
مل ت ِ
ُفض إىل استعادة القوات العراقية املبادر َة والوضع الهجومي ،بل
إنها كانت جز ًءا من منطق الك ّر والفر ،فقد استطاع داعش التقدم يف
شامل صالح الدين ،والسيطرة عىل بلدة بيجي التي تض ّم أحد أكرب
مصايف النفط يف العراق ،والتقدم يف شامل محافظة صالح الدين،
فضل عن التقدم يف األنبار ويف اتجاه مدينة الرمادي التي مع سقوطها
ً
بيده ،يكون قد استعاد املبادر َة العسكرية.

وكام استعاد داعش املبادر َة العسكرية ،استعاد قدرتَه عىل تهديد أمن
العاصمة بغداد التي كان قد فقدها مع بدء غارات التحالف الدويل
عليه يف آب /أغسطس  ،2014وقد قطعت هذه الغارات مرشو َع
داعش يف الوصول إىل بغداد ،وانقطع ،منذ ذلك التاريخ ،الحديث عن
تهديد أمن العاصمة.
ومع سقوط الرمادي ،أصبحت بغداد مستهدف ًة من جديد ،وبدا أم ُنها
كل من داعش وخصومه .فأبو بكر
مه ّد ًدا ،وقد أجمع عىل هذا األمر ّ
البغدادي مل يتح ّدث عن استهداف بغداد فحسب ،بل عن كربالء
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أيضً ا؛ إذ قال بعد سقوط الرمادي بأيام قليلة مخاط ًبا أتبا َعه الذين
دروسا بأ ّن العزة لله ولرسوله
سيطروا عىل املدينة" :لقد لقّنتم العامل ً
واملؤمنني .ا ُثبتوا ،لله د ُّركم .إ ّن املوعد املقبل ،إن شاء الله ،بغداد
وكربالء"((( .وبالقدر نفسه ،حذّر هادي العامري ،النائب يف مجلس
النواب ،وأمني عا ّم منظّمة بدر ،والزعيم األقوى يف "الحشد الشعبي"،
من أ ّن سقوط الرمادي هو خطر عىل بغداد وكربالء(((.
وعىل الرغم من أ ّن كثريين يجادلون يف أ ّن داعش لن يفتح معرك ًة
يف بغداد ،مع أهميتها األيديولوجية بالنسبة إليه(((؛ ألنه ال يريد أن
يُستن َزف يف مثل هذه املعركة ،يبدو موعد معركة بغداد مفتو ًحا،
وال سيام أ ّن إسرتاتيجية تنظيم داعش قامت عىل التقدم البطيء،
وهذا األمر فعله مع بلدات أعايل الفرات ،شامل محافظة األنبار
التي أسقطها بلد ًة بلدةً ،عىل مدى زمني طويل نسب ًيا ،ما بني آب/
أغسطس ،وترشين األول /أكتوبر .2014
لقد تجدد هاجس تهديد أمن بغداد ،لدى القادة العراقيني ،بعد أن
كل هذه األشهر .ولذلك ،فبعد مرور أقل من  10أيام عىل
انقطع ّ
سقوط الرمادي ،بدأ الحشد الشعبي معرك ًة واسع ًة شامل مدينة
تكريت وجنوب غرب سامراء ،يف اتجاه مدينة الرمادي ،عرب ذراع
دجلة .وعىل الرغم من أ ّن بعض فصائل الحشد أعلنت أ ّن هذه
املعركة هي معركة تحرير الرمادي ،فقد كان الهدف األسايس لهذه
املعركة "تأمني بغداد" ،عىل نحو ما أعلن العامري الذي قال" :إ ّن
أمن العاصمة بغداد هو األبرز واملحور األساس من [هذه] العمليات
األمنية ( )...إ ّن ما يجري حال ًّيا من عمليات هي لتأمني أسوار العاصمة
بغداد وخلق أجواء آمنة للعاصمة ( )...كون أمن بغداد أه ّم من
تحرير مدينة الرمادي"(((.
" 6البغدادي يتوعد بغداد وكربالء ومقاتلوه يتقدمون نحو رشق الرمادي" ،مقطع فيديو،
املستقبل ،2015 / 5 / 18 ،عىل الرابط:
http://www.futuretvnetwork.com/node/158557#sthash.A6Ac1rNW.dpuf
" 7العامري يحذر من خطر سقوط الرمادي عىل بغداد وكربالء ويؤكد :معركة بيجي
ستحسم خالل أيام" ،املدى برس ،2015 /5 /23 ،عىل الرابط:
http://bit.ly/1FRbjNz
 8يقول أبو بكر البغدادي ،يف أول تسجيل صويت بُثّ له ،عام " :2012إ ّن بغداد هي قلب
معركة أهل الس ّنة مع الصفويني" ،انظر" :ويأىب الله إال أن يت ّم نوره" ،شبكة الدفاع عن السنة،
عىل الرابط:
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=153320
 9العامري" ،تأمني العاصمة بغداد أهم من تحرير مدينة الرمادي من 'داعش'" ،قناة
الغدير الفضائية ،2015 /6 /3 ،عىل الرابط:
http://www.alghadeer.tv/news/detail/27718/
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اإليقاعات المختلفة للحرب
جدال واس ًعا داخل الواليات املتحدة األمريكية
فتح سقوط الرمادي ً
بشأن ما بات يسمى "إخفاق إسرتاتيجية أوباما يف الحرب عىل داعش".
وعىل الرغم من أ ّن الشكوى داخل األوساط السياسية األمريكية من
عدم وضوح إسرتاتيجية مواجهة داعش قدمية ،فإ ّن سقوط الرمادي،
مبفصليته وخطورته ،هو الذي أطلق هذا الجدال .ويف الحقيقة ،يبدو
أنه ال توجد إسرتاتيجية أمريكية واضحة لهذه الحرب .فأوباما الذي
وصف الهزمي َة يف الرمادي بأنها "انسحاب تكتييك" ،وقال" :سننترص
يف الحرب" ،عاد ليعرتف بعدم وجود إسرتاتيجية للحرب عىل داعش.
إىل جانب ذلك ،كان ر ُّد الفعل األمرييك عىل احتالل داعش للرمادي
ضعيفًا .فلم يكن مث َّة يشء أكرث من رفع عدد الغارات الجوية عىل
مواقعه بنسبة قليلة ،واإلعالن عن تزويد القوات العراقية بقذائف
متطورة .ويف ما نرى ،يرجع هذا األمر إىل الخالف داخل اإلدارة
األمريكية يف طريقة التعامل مع داعــش؛ إذ يوجد خالف عميق
ور ًؤى متناقضة يف تصور هذه الحرب .فموقف الرئيس أوباما يبدو
أنه ال يزال مع ما ميكن تسميته "تدخل الحد األدىن" ،وأنه يطمح
بأقل ما ميكن من التدخالت العسكرية،
إىل مغادرة البيت األبيض ّ
بغض النظر عن النتائج السياسية واإلسرتاتيجية لهذا املوقف ،يف حني
ّ
كانت حقبة جورج بوش األب حافل ًة بالتدخالت العسكرية وإسقاط
األنظمة ،وكانت للجمهوريني وبعض أوساط الدميقراطيني ،وحتى
املؤسسة العسكرية األمريكية ووزارة الدفاع ،تدخالت وضغوطات
عىل الحكومة العراقية .ويف جميع األحوال ،كان هذا الخالف داخل
اإلدارة األمريكية ،واإلخفاق يف بناء إسرتاتيجية مو ّحدة ملواجهة داعش،
من عوامل اإلخفاق يف هذه املواجهة أيضً ا ،بعد مرور سنة كاملة عىل
سقوط املوصل وتشكيل التحالف الدويل.
عالو ًة عىل ذلك ،يبدو أنّه مث َّة إيقاعان مختلفان يف فهم هذه الحرب؛
(بغض النظر
إيقاع التحالف الدويل ،أو الواليات املتحدة تحدي ًدا
ّ
عن االنقسام داخل الواليات املتحدة يف رؤية هذه الحرب) ،وهو
إيقاع بطيء يتحدث عن معركة طويلة األمد متت ّد من ثالثة أعوام إىل
خمسة أعوام ،وعن وجوب استكامل عنارصها كلّها ،وهي:
املحل يف املناطق التي سيطر عليها
•بناء قوات من املجتمع ّ
داعــش تتوىل مقاتلته ،وتتكفل بالسيطرة عىل األرض بعد
تحريرها والقيام مبهامت الرشطة.
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تأهيل هذه القوات وبناء قدراتها من خالل التدريب ،والتسليح،
والدعم اللوجستي واالستخباري.
إضعاف داعش ،من خالل استهداف مصادر ق ّوته ،وقطع مصادر
متويله ،ومحاولة م ْنع تدفّق املتطوعني إليه ،وتقطيع أوصال الرقعة
الجغرافية التي يسيطر عليها.
يوازي ذلك كله مسار لإلصالح السيايس؛ مبعنى أ ّن داعش
وينبغي أن
َ
هو نتاج أزمة نظام الحكم يف العراق ،ولن يكون مث َّة إمكان ملواجهته
من دون تفكيك قاعدة القبول االجتامعي به ،وإعادة دمج املجتمع
الس ّني يف العملية السياسية.
أ ّما اإليقاع اآلخر ،فهو اإليقاع العراقي ،وهو إيقاع رسيع ،يريد أن
يُنجز املعرك َة يف أشهر معدودة حتى من دون أن تستكمل عنارصها،
بحسب الفهم األمرييك .فلم يج ِر بناء القوات املحلية ،ومل يج ِر دعم
مقاتيل العشائر املوجودين ،من بقايا تنظيامت الصحوة ،وقد أثبت
هؤالء كفاء ًة عالي ًة يف الصمود أمام داعش ،يف أكرث من جزء من
محافظة األنبار ،حتى قبل سقوط املوصل ،حني بدأت املعركة يف وادي
حوران ،أواخر عام  ،2013وبدأ داعش التمدد يف املحافظة منذ ذلك
الوقت ،ومل ت ُستك َمل كذلك خطط التحالف الدويل باستهداف مصادر
ق َّوة التنظيم ،العسكرية واملالية واللوجستية .واألهم من هذا كلّه ،أ ّن
أي يشء.
ملف اإلصالح السيايس مل يُن َجز فيه ُّ
لقد كشفت معركة تحرير تكريت ومحافظة صالح الدين ،بوضوح،
عن هذين اإليقاعني املختلفني .وال ّ
شك يف أ ّن هذا التناقض يف إيقاع
الحرب عىل داعش كان أحد أه ّم العوامل التي أربكت املعركة .فكثري
من األطراف العراقية ،مبا فيها النافذة منها وصاحبة القرار ،ال تتفق
مع الرؤية األمريكية املرتكزة عىل معركة طويلة األمد.

دولنة الميليشيات
شهدت األطر ُاف العراقية ،والشيعية تحدي ًدا (الحكومة ،والقوات
جدل بشأن االستعانة
العراقية الرسمية ،ومكونات "الحشد الشعبي) ً
بالتحالف الدويل .وقد كانت أطراف مه ّمة داخل الحشد ترفض
أي تدخّل للتحالف الدويل .غري أ ّن الطريقة التي انتهت بها معرك ُة
َّ
غيت رؤية األطراف العراقية لدور التحالف.
تكريت ّ

دراسات وأوراق تحليليّة
الحرب على "تنظيم الدولة" بعد مرور سنة على تشكيل "التحالف الدولي" :حالة العراق

ُ
دخول تكريت ،فطلبت
لقد استعىص عىل مقاتيل الحشد الشعبي
الجهات العراقية الرسمية تدخّل التحالف الذي اشرتط انسحاب مقاتيل
الحشد واملستشارين اإليرانيني ،بعد أن كان هؤالء ،نحو شهر كامل من
رأس الحربة والطرف األسايس
بدء املعركة يف مطلع آذار /مارس َ ،2015
يف الجبهة املقاتلة لداعش .ث ّم نفّذت طائرات التحالف الدويل غارات
عىل مواقع داعش داخل مدينة تكريت ،فمكّنت القوات العراقية من
دخول املدينة واسرتدادها ،وإنهاء املعركة.

هذه األطراف هي نفسها التي تقهقرت من أرض املعركة يف تكريت
مع بدء غارات التحالف ،وهي مق ّربة من إيران وحليف ٌة لها ،وقد
رصا محضً ا للحشد الشعبي ،ومن
أرادت للنرص يف تكريت أن يبقى ن ً
مثة للرؤية اإليرانية؛ ذلك أ ّن قرار بدء الحرب عىل داعش من صالح
أي منطقة أخرى ،هو قرار إيراين .فقد أبدى األمريكيون
الدين ،بدلً من ّ
اعرتاضات عىل معركة تكريت ،من جهة أنها ليست مه ّم ًة من الناحي
اإلسرتاتيجية؛ إذ هي محارصة ،وقريبة من نقاط التامس مع املناطق
فضل عن أ ّن القوات العراقية مل تُكمل استعداداتها لخوض
الشيعيةً ،
املعركة ،وال سيام بناء القوات التي ستسيطر عىل األرض يف مرحلة ما
بعد تحريرها .ولذلك ،مل يشارك األمريكيون يف تكريت ،وهو ما أفسح
مجالً ملشاركة إيرانية واسعة ونوعية ،فإيران تعتقد أ ّن النرص املعنوي
يف تكريت مه ّم ج ًدا ،حتى إن مل يكن ذا أهمية إسرتاتيجية كبرية.
غري أ ّن الطريقة التي انتهت بها معركة تكريت ،أتاحت لألمريكيني أن
ألي معركة مقبلة ض ّد
يعلنوا ،إعالنًا رصي ًحا أ ّن أحد الرشوط األساسية ّ
داعش يف األنبار ،أو املوصل ،أو سواهام من املناطق التي يسيطر عليها
يف العراق ،هو ألّ يعود الحشد الشعبي واملستشارون اإليرانيون إىل
الواجهة ،كام كان عليه األمر يف معركة صالح الدين يف بداياتها عىل
األقل .وليس ذلك أل ّن هؤالء مل ينجحوا يف إكامل املعركة من دون تدخل
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التحالف الدويل ،بعد أن حاولوا أن يق ّدموا إسرتاتيجي ًة نقيض ًة وبديل ًة
من إسرتاتيجية التحالف ملواجهة داعش ال تستند إىل قوات مقاتِلة
التحالف ،وتستند إىل
املحل ،عىل نحو ما يخطّط
من داخل املجتمع ّ
ُ
ميليشيات مد ّربة ،من مناطق أخرى وطائفة أخرى ،وليس ذلك أيضً ا
أل ّن هؤالء مارسوا انتهاكات بعد تحرير تكريت ،وهي يف الحقيقة
أي جيش أو مليشيا يف حالة اجتياح تجمعات
انتهاكات معتادة مع ّ
مدنية وال سيام يف سياق وجود احتقان طائفي ،بل أل ّن تعاظم دور
الحشد الشعبي الذي هو يف الحقيقة تعاظ ٌم للدور اإليراين سيؤ ِّدي إىل
مزيد من األرضار السياسية والنتائج السياسية السلبية.
أُ ِّسست هيئة الحشد الشعبي يف العراق ،يف ترشين األول /أكتوبر 2014؛
أي بعد سقوط املوصل بيد تنظيم داعش بأربعة أشهر ،لتكون اإلطا َر
شكل من أشكال ما
الرسمي للمليشيات الشيعية ،وهو إطار يعني ً
جسم
ميكن تسميته "دولنة املليشيات" .فهذه املليشيات أصبحت
ً
تاب ًعا للدولة ،يرأسه أحد املسؤولني الحكوميني الكبار ويرشف عليه،
كل عنرص من عنارصها راتبًا
وهي تُ ّول من املال العا ّم ،ويتقاىض ّ
كل مليشيا من هذه
رسميًا .غري أ ّن هذا اإلطار مل يَ ْعنِ أ ّن قرار ّ
املليشيات أصبح بيد الحكومة ،أو مرتبطًا بالقادة العسكريني
ظل بيد قادتها.
الرسميني ،بل إنه ّ
الجزء األه ّم من هذه املليشيات قديم ("منظمة بدر" ،و"عصائب
أهل الحق" ،و"كتائب حزب الله يف العراق" ..إلخ) ،وقد تك ّون
قبل عام  ،003أو يف السنوات القليلة التي أعقبته ،وبعضها أُنشئ
بعد سقوط املوصل ،حني تسارع تكوين مليشيات ،جلُّها مرتبط
بالتنظيامت السياسية الشيعية القامئة ،استجاب ًة لفتوى "الجهاد
الكفايئ" ،لتضم عرشات اآلالف من الشباب الشيعة الذين تطوعوا
لقتال داعش ،ومن مثة تكاثرت أعداد فصائل الحشد الشعبي ،لتبلغ
نحو  50فصيلةً.
إ ّن سياق تك ّون الحشد الشعبي ،وارتباط فصائله بالتنظيامت
السياسية الشيعية  -عىل ما بينها من خالفات عميقة  -يعني أ ّن
الحشد ليس كتل ًة واحد ًة منسجمةً .ففي الحقيقة ،مث َّة تناقضات
عميقة بني فصائله ،وهي تبدأ من تحديد مهمته وفهمها ،من خالل
أي مكان
السؤال عن هذه امله ّمة نفسها :أهي مقاتلة داعش يف ّ
وتحرير األرايض التي سيطر عليها أم هي حامية املناطق الشيعية أم
هي حامية املراقد املقدسة التي ه ّددها داعش؟
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يجري متويل
يعتقد ُ
بعض املسؤولني عن الحشد الشعبي أنّه يكفي أن َ
أي صلة لها بـ "الجهات
املليشيات من املال العا ّم حتى تُقطع بالتدريج ّ
األجنبية"؛ ويُقصد بهذا التعبري إيران تحدي ًدا ،غري أ ّن معركة تكريت
كشفت أ ّن إيران هي التي أ ّدت دور املو ِّحد لهذه املليشيات وضابط
إيقاعها ،وأنها هي التي ق ّربت فه َمها ملهمتها ودورها.
عىل أ ّن هذا األمر ينبغي ّأل يُفهم منه أ ّن أح ًدا من الزعامء الشيعة
(مبن فيهم املعتدلون) يستطيع التخيل عن فكرة الحشد الشعبي،
بوصفها استجاب ًة شيعي ًة عا َّمةً ،مجتمعي ًة وديني ًة وسياسيةً ،لتحدي
فضل
داعش الذي ه ّدد رصاح ًة برضب املراقد الشيعية املقدسةً ،
عن تهديده الحكم الشيعي يف بغداد ،وسائر املناطق الشيعية .ث ّم
إ ّن هؤالء الزعامء ال يثقون بأ ّن املؤسسة العسكرية واألمنية قادرة
وحدها عىل الصمود يف وجه هذا التحدي .ولذلك ،ليس من الغريب
أن يرفض أحد كبار الزعامء الشيعة ،ممن ال يُحسبون عىل التنظيامت
السياسية املشكّلة للحشد "الرشوط األمريكية بإبعاد قوات الحشد
الشعبي عن املشاركة مقابل تدخلها [الواليات املتحدة] الجوي يف
املعركة"( .((1ويف الوقت نفسه ،يدرك هؤالء الزعامء وجود إشكاليات
جا ّدة وعميقة يف الحشد الشعبي ،من جهة التناقضات واالختالفات
بني مكوناته ،وقدراته الفنية عىل إنهاء الحرب ض ّد التنظيم ،وقبول
الرشكاء يف الجبهة املقاتلة لداعش ضمنه ،وال سيام الواليات املتحدة
والتحالف الدويل.

الحرب من دون شراكة سنّية
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فكرة أمريكية ،مستنسخة من أمنوذج الحرس الوطني يف الواليات
حل ملشكلة فقدان
املتحدة ،وقد عرضتها الواليات املتحدة نفسها ًّ
الثقة بني املكونات العراقية ،وال سيام يف املسألة األمنية ،ث ّم اعتمدها
بعض الزعامء الس ّنة.
وعىل الرغم من أ ّن الحكومة ق ّدمت أكرث من مس ّودة لقانون الحرس
الوطني ،تدرجت من المركزية أمنية مفرطة يشكّل فيها ق َّوة ثالث ًة
خاصا بكل محافظة
إىل جانب الجيش والرشطة ،ويخضع ما كان منه ًّ
لإلرشاف الكامل من جهة اإلدارة املحلية للمحافظة ،ويكون فيها
فضل عن
جز ًءا من وزارة الدفاع ،ويتبع القائد العا ّم للقوات املسلحةً ،
مس ّودات أخرى واءمت بني الحرس الوطني والحشد الشعبي ،فإ ّن
الحكومة قد أخفقت يف تشكيل هذه املنظومة.
ال ّ
شك يف أ ّن التعرث يف تشكيل الحرس الوطني ال يرجع إىل الخالف
يف تصور شكل هذه املنظومة األمنية وبنيتها عىل نحو رئيس ،بل إىل
سياق فقدان الثقة الذي نوقشت فيه هذه الفكرة .يُضاف إىل ذلك
أنه مث َّة تخوفات شيعية عا ّمة من هذه الفكرة ،وتحدي ًدا من إمكان
تغ ّول الحرس الوطني وتح ّوله إىل ميليشيا س ّنية ،ته ّدد الحكم املركزي
يف بغداد ،وميكن أن ت ُستع َمل من القوى اإلقليمية.
ملف الصحوة ،حني نُ ِقل من
وإذا كان تيار املاليك الذي كان قد أدار ّ
عب عن مثل هذه
إرشاف الجيش األمرييك إىل الحكومة العراقية ،يُ ّ
التخوفات بالقلق والشكوك نفسها التي يغلب عليها عامل االنقسام
املجتمعي والتنافس الطائفي ،بدلً من الحاجة الوطنية العا ّمة ،فإ ّن
العبادي يراعي كذلك هذه التخوفات العا ّمة.

لقد كان تشكيل منظومة الحرس الوطني أحد أكرث النقاط مفصلي ًة يف
الربنامج الذي تشكّلت وفقه حكوم ُة العبادي ،سواء يف إطار فلسفة
مواجهة داعش ،أو يف االستعداد الفعيل لهذه املواجهة ،أو يف تفكيك
قبول الحاضنة االجتامعية به .وقد ُح ّددت ثالثة أشهر ،بعد نيل
الحكومة الثقة من مجلس النواب ،يف مطلع أيلول /سبتمرب ،2014
سقفًا أعىل لتشكيل هذه املنظومة( .((1وهذه الفكرة هي يف الحقيقة

ويف ما نرى ،تتداخل الحرب عىل داعش مع الرصاع الطائفي ،وهذه
املسألة جوهرية لفهم رؤية الحكومة العراقية وال ُنخبة الشيعية
الحاكمة بوجه عا ّم لهذه الحرب؛ مبعنى أنه ينبغي للحرب عىل داعش
ألّ تفيض إىل إرباك وتغيري يف توازنات القوى القامئة .وإ ّن جوهر
املقاربة الحكومية للحرب عىل داعش ،يف إيجاز ،هو أنها مقاربة
عسكرية ،ال تؤمن باإلصالح السيايس املوازي والرضوري ،وال تتضمن
متكي ًنا عسكريًّا للس ّنة.

" 10الحكيم يرفض'الرشوط األمريكية' بالتدخل الجوي يف املعارك مقابل 'إبعاد الحشد'"،
املدى برس ،2015 / 4/14 ،عىل الرابط:
http://bit.ly/1Qm05X5
 11األمانة العامة ملجلس الوزراء ،برنامج حكومة جمهورية العراق  :2014وثيقة االتفاق
السيايس بني الكتل السياسية (جمهورية العراق) ،2014 / 9/16 ،عىل الرابط:
http://cabinet.iq/uploads/pdf/Window5/4.pdf

وهكذا ،وبسبب تعرث فكرة بناء حرس وطني ،ومن مثة عدم االتفاق
عىل النواة التي ستشكل هذه القوات ،ت ُطرح أسئلة عديدة من بينها:
أيُفتَح باب التطوع أم يت ّم االعتامد عىل بقايا تنظيامت الصحوة ،أو
بعض عنارص العشائر ،أو عنارص من الجيش السابق؟
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لقد بُنيت لدى األمريكيني فكرة االعتامد عىل مقاتيل العشائر الصامدين
يف مواجهة داعش منذ اندالع األزمة يف األنبار أواخر عام  ،2013سواء
تحت تسمية "الحرس الوطني" ،أو من دونها؛ أل ّن هؤالء ميثّلون
مصالح متعارضة مع داعش ،فجلّهم انتمى إىل تنظيامت الصحوة
التي قاتلت القاعدة وهزمتها .وتنتمي هذه الرؤية إىل التيار الواقعي
داخل اإلدارة األمريكية الذي يرى أنه من الصعب إعادة إنتاج سياق
َ
الطرف الرئيس يف
الصحوة ملواجهة القاعدة .فقد كان األمريكيون
وجودها عىل األرض ،وكانوا هم أصحاب القرار والتمويل .أ ّما حاليًّا
فينبغي االعتامد عىل القوات املوجودة فعل ًّيا عىل األرض.
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الحرب عىل داعش من املجتمع السني ،وسيحمل كث ًريا من هؤالء إىل
ضفّة داعش ،من جهة أ ّن ّ
تعث تنفيذ الربنامج الحكومي وتجاوز امل ُدد
املح ّددة فيه لتنفيذ بنوده ،سيع ّززان قناع ًة كبري ًة لدى املجتمع الس ّني
بأ ّن الحكومة التي يقودها الشيعة ال متلك إراد ًة وغري جا ّدة يف تسوية
املشكلة الس ّنية ،وسيعيد د ْمج كثري من األطراف الشيعية التي تعتقد
حل املشكلة الس ّنية توافقيًّا ملصلحة الطرف الذي
الرضوري ّ
أنه من
ّ
يعتمد مقارب ًة عسكري ًة لهذه املشكلة ،ويُؤسس عىل التداخل بني داعش
واملشكلة الس ّنية ،وعىل أ ّن داعش هو أحد متظهرات الفضاء الس ّني.

تطورت هذه الرؤية ،يف وقت الحق ،حتى إىل إمكان االعتامد عىل
الحشد الشعبي ،بوصفه القوة األساسية وحجر الزاوية يف مواجهة
داعش ،مبا أنه القوة الوحيدة املنظّمة ،مقارن ًة بالجيش الضعيف
الذي يحتاج ،بحسب العبادي ،إىل ثالث سنوات إلعادة تأهيله،
ينتهي إىل يشء
وبالحرس الوطني الذي يبدو أ ّن مخاضه العسري لن
َ
ملموس .وقد أطلقت هذه الرؤية مرشو ًعا لتسليح مقاتيل العشائر
بديل من
وبقايا تنظيامت الصحوة املوجودين عىل األرض ودعمهمً ،
منظومة الحرس الوطني.
كان يفرتض أن تتوىل الحكوم ُة العراقية هذه العمليةَّ ،إل أنها تعرثت
مر ًة أخرى ،ومل تفعل ذلك ّإل يف وقت متأخر عىل نح ٍو يكاد يكون
رمزيًّا ومحدو ًدا ،عىل الرغم من الضغوط األمريكية الكبرية التي كادت
تفيض بالواليات املتحدة إىل تسليح العشائر عىل نح ٍو منفرد ،من
دون التنسيق مع الحكومة العراقية ،قبل أن تعدل عن هذه الخطة.
رأي ناشط داخل التفكري السيايس األمرييك ،يدفع
ومع ذلك ،ال يزال ٌ
بالذهاب إىل مواجهة داعش باالعتامد عىل املقاتلني الس ّنة واألكراد،
رشا ،من دون التنسيق مع الحكومة العراقية .وإ ّن العامل
اعتام ًدا مبا ً
الذي تحكّم يف موقف الحكومة العراقية هو فقدان الثقة بنفسه،
يفيض تسليح العشائر إىل تح ّولهم إىل
وقد متثّل ذلك بالخشية من أن َ
ألي شكل من
ق َّوة منظّمة ،ميكن أن تكون نوا ًة للحرس الوطني ،أو ّ
أشكال الالمركزية األمنية.

جل إلى إشعار آخر
اإلصالح المؤ ّ
ما من ّ
شك يف أ ّن التأخر يف تنفيذ املسار اإلصالحي املتمثّل عىل األقل
بالربنامج الحكومي ،لن يفيد داعش فحسب ،بل إنه سيعقّد املعركة
أكرث فأكرث؛ ذلك أنه سيقلَّص مساح َة َمن ميكن أن يندمج يف مرشوع

األكرث خطور ًة يف هذه الحال ،أ ّن داعش ،وال سيام بعد معركة تكريت،
بدأ يعود إىل مصدر قوته األسايس ،وهو الحاضنة االجتامعية ،وبدأ
يعيد بناء عالقته بهذه الحاضنة ،فأصبح يش ّدد عىل هويته الس ّنية،
وعىل أنه حامي الس ّنة؛ إذ دعا أبو بكر البغدادي ،يف الخطبة التي
ألقاها بُعيد سقوط املوصل ،النازحني من املناطق الس ّنية إىل العودة
إىل ديارهم يف املناطق التي يسيطر عليها داعش ،بل إنه دعا املسلمني
كل العامل إىل "الهجرة إىل الدولة اإلسالمية"؛ وذلك من خالل قوله:
يف ّ
ونخص أهلنا يف األنبار ،قلوبنا تتفطر لرتككم
"يا أهل السنة يف العراقّ ،
منازلكم ودياركم ولجوئكم نحو الروافض وملحدي األكراد وترشدكم
يف البالد ( )...عودوا إىل دياركم والزموا بيوتكم والتجئوا بعد الله إىل
أهلكم يف الدولة اإلسالمية ،فستجدون فيها بإذن الله الحضن الدافئ
واملالذ اآلمن ،فأنتم أهلنا ندافع عنكم وعن أعراضكم وأموالكم،
ونريد عزتكم وكرامتكم ،ونريد أمنكم وسالمتكم ونجاتكم من النار".
كل مكان للهجرة إىل
كل مسلم يف ّ
وأضاف البغدادي" :إنّا نستنفر ّ
(((1
الدولة اإلسالمية أو القتال يف مكانه حيث كان" .
" 12تسجيل صويت للبغدادي يدعو أهل األنبار للعودة" ،الجزيرة .نت،2015 / 5 / 15 ،
عىل الرابط:
http://bit.ly/1gwAXQZ
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البغدادي يسعى ،عىل نح ٍو منهجي ،لتقديم داعش بوصفه
يبدو أ ّن
ُّ
كل العامل تجاه التنظيامت الس ّنية املطروحة
منافسا يف متثيل الس ّنة يف ّ
ً
(اإلخوان املسلمون ،والسلفيون ،واململكة العربية السعودية ..إلخ).
ففي خطبته التي بُثّت يف ترشين الثاين /نوفمرب  ،2014هاجم َمن
سمهم "حكام املسلمني" من "املنافقني واملرتدين" و"أتباعهم من
ّ
العلامء" ،بسبب تحالفهم مع الواليات املتحدة ،وذكر أ ّن هذا األمر
لن مينع داعش من أن يتمدد؛ إذ يقول" :اطمئنوا أيها املسلمون،
فإ ّن دولتكم بخري وبأحسن حال .لن يتوقف زحفها وستظل متتد
بإذن الله ،ولو كره الكافرون" .وأضاف" :إننا نبرشكم بإعالن مت ّدد
الدولة اإلسالمية إىل بلدان جديدة ،إىل بالد الحرمني واليمن ،وإىل
مرص وليبيا والجزائر ،ونعلن قبول بيعة من بايعنا من إخواننا يف تلك
البلدان ،وإلغاء أسامء الجامعات فيها ،وإعالنها واليات جديد ًة للدولة
اإلسالمية ،وتعيني والة عليها ( )...ال مكان للمرشكني يف جزيرة النبي
محمد ( )...وعليكم أ َّو ًل بالرافضة حيثام وجدمتوهم ،ث ّم عليكم بآل
سلول وجنودهم قبل الصليبيني وقواعدهم"(.((1
عمل مزدو ًجا :كسب
ويف الحقيقة ،ميارس داعش مع املجتمع الس ّني ً
الو ّد ،واإلخضاع يف الوقت نفسه .فإىل جانب محاوالت كسب الو ّد
السالفة الذِّكر ،شهدت املرحلة املاضية تصاع ًدا يف العنف الذي مارسه
هذا التنظيم ض ّد املجتمع الس ّني ،وقص ًدا إىل وضع هذا العنف يف
سياق بنية مشهدية يتعاطاها الجمهور العا ّم .ويريد داعش من هذا
الس ّني ،ويتملكه بالرعب والخوف.
العنف املفرط ،أن يُخضع املجتم َع ُ
الس ّني
ولعله يريد حال ًّيا ،أكرث من ّ
أي وقت مىض ،أن يخضع الجمهور ُ
بالرعب .وهذا يعني أنه يؤمن بعمق بأ ّن مصدر قوته األول هو
املحل والبيئة الحاضنة له ،وبأ ّن هذا املصدر نفسه هو
املجتمع ّ
التهديد األول له أيضً ا.

إصالحات العبادي
والحرب على داعش
يف أكرث من م ّرة ،أدىل رئيس الــوزراء العبادي بترصيحات تبدو غري
منسجمة مع خطة مواجهة داعش ،فقال إنه ال توجد حاضنة لداعش
" 13أول خطاب لزعيم تنظيم الدولة اإلسالمية أبو بكر البغدادي منذ انطالق حملة
"التحالف الدويل" ،مقطع فيديو ،2014 / 11 /13 ،عىل الرابط:
https://m.youtube.com/watch?v=Ac0ofGHxJRs
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يف املناطق الس ّنية ،وإ ّن ُمعظم عنارص هذا التنظيم هم من األجانب.
وميكن لهذه الترصيحات التي ال تؤيّدها الوقائع أن تكون جز ًءا من
التعبئة العا ّمة ض ّد داعش بقدر ما توحي بأ ّن الحكومة العراقية
ال تعتمد مقارب ًة ملواجهة داعش سوى املواجهة العسكرية ،مادام هذا
أساس سياس ًّيا لها .ولذلك ،فعىل الرغم من
التنظيم مشكل ًة أجنبيةً ،وال َ
رص ملقاربة سياسية يف
أ ّن الربنامج الحكومي تض ّمن ما ميكن ع ُّده عنا َ
مواجهة داعش ،يبدو أ ّن الحكومة  -أو عىل األقل الطبقة الشيعية
الحاكمة  -ال تعتمد ،يف واقع الحال ،مقارب ًة سياسيةً ،وأنها غري جادة يف
تطبيق هذا الربنامج ،عىل غرار ما تق ّدم رشحه.
وعىل الرغم من أ ّن جز ًءا واس ًعا من الطبقة الشيعية الحاكمة يعتقد
أ ّن اإلصالحات داخل النظام السيايس ستؤ ِّدي إىل إعادة هيكلة
السلطة لغري مصلحتها ،يف سياق ثقافة سياسية مت ّرنت عىل
مؤسسة ُ
يعب عن تيار
بناء قاعدة الحكم يف هوية أحادية ،فإ ّن هذا
ُ
املوقف ّ
شيعي مح ّدد ،أصبحت كلمتُه هي النافذة.
ويف الحقيقة ،شهدت السنواتُ األخــرة انقسا ًما حــا ًّدا داخل
لعل أوىل متظهراته وضو ًحا ترجع إىل
املشهد السيايس الشيعيّ ،
أواخر عام  ،2009يف إثر اإلعداد لالنتخابات النيابية التي جرت يف
آذار /مــارس  ،2010حني مل تستطع التنظيامت السياسية الشيعية
دخول هذه االنتخابات بائتالف انتخايب واحد ،مثلام كان األمر يف
انتخابات  ،2005ودخلت بائتالفني متنافسني .وبعد االنتخابات ،رفض
تول مرشّ ح ائتالف دولة
جزء مه ّم من التنظيامت السياسية الشيعية ِّ
القانون ،نوري املاليك ،رئاسة الوزراء والي ًة ثانيةً ،ليذهب جزء آخر من
هذه التنظيامت ،عام  ،2012باالئتالف مع القوى الس ّنية والكردية ،إىل
مرشوع واسع لسحب الثقة عن رئيس الوزراء املاليك يف ذلك الوقت.
وبعد انتخابات مجالس املحافظات سنة  ،2013كان مث َّة خالف واضح
يف مبدأ املحاصصة والحدود التي ميكن للتنظيامت الشيعية أن تأتلف
خاللها مع القوى الس ّنية .ويف عام  ،2014عملت هذه التنظيامت،
مدعوم ًة باملرجعية الدينية الشيعية يف النجف ،عىل إخراج املاليك من
بديل منه.
رئاسة الوزراء ،وترشيح العبادي ً
قد يكون مصدر هذا الرصاع هو الرصاع عىل متثيل الهوية الشيعية،
عىل نحو ما يحدث يف البلدان التي تعتمد أنظم ًة توافقي ًة تبدأ بكتلة
موحدة لتمثيل الهوية اإلثنية ،ث ّم تشهد هذه الكتل ُة انقسامات
ورصاعات عىل متثيل الهوية ،غري أ ّن ذلك الرصاع تطور شيئًا فشيئًا،
وآل إىل رصاع عىل طريقة إدارة الدولة.

دراسات وأوراق تحليليّة
الحرب على "تنظيم الدولة" بعد مرور سنة على تشكيل "التحالف الدولي" :حالة العراق

لعله ليس من اليسري توصيف التيارين املذكورين إال بلغة فيها
يشء من التعسف والقرس .فسواء وصفنا هذا االنقسام بأنه انقسام
بني "تيار عراقوي" وتيار إيراين ،أو بأنه انقسام بني "تيار معتدل"
و"تيار متشدد" ،أو بغري ذلك من الوصف ،فمن املؤكّد أ ّن جوهر
هذا االنقسام يدور حول اإلشكالية العقدية الكامنة يف السؤال :ما
"السلطة الشيعية" يف بلد متع ّدد الهويات؟ ال ّ
كل
شك يف أ ّن ّ
معنى ُ
املسائل األخرى ،عىل أهميتها القصوى ،هي فروع من هذه اإلشكالية
الجوهرية (العالقة بإيران ،أو تصور العالقة بالس ّنة وكيفيّة التعامل
مع املشكلة الس ّنية ،أو تصور الحرب عىل داعش ..إلخ).
يتمحور أحد هذين التيارين حول املاليك الذي شكّل ائتالف دولة
القانون ،ليضم ق ًوى أصبح لها نفوذ أكرب بعد الحرب عىل داعش
وتشكيل الحشد الشعبي؛ من قبيل منظّمة بدر بزعامة النائب هادي
العامري ،وعصائب أهل الحق بزعامة الشيخ قيس الخزعيل .أ ّما التيار
اآلخر ،فهو يضم اثنني من أكرب ثالثة تنظيامت شيعية؛ هام املجلس
األعىل اإلسالمي العراقي والتيار الصدري مدعو ًما مبرجعية النجف.
بعد سقوط املوصل بيد تنظيم داعش وتشكيل الحشد الشعبي،
تز ّعم التيا ُر األول قياد َة الحشد ،وأصبحت زعاماته هي الزعامات
األساسية فيه .وهكذا ،ق ّدم نفسه بوصفه الطرف الشيعي األول يف
التصدي لداعش ،مستفي ًدا من املخاوف الشيعية العا ّمة من متكّن
داعش من تهديد املراقد الشيعية املقدسة ،أو العاصمة بغداد ،ومن
شعور شيعي عا ّم بأ ّن الحشد الشعبي هو تعبري عن استجابة شيعية
عا ّمة لهذا التحدي .ومن مث ّة ،متكّن هذا التيار من تعبئة الجمهور
الشيعي عىل أساس فكرة مفادها أ ّن داعش ليس تعب ًريا عن أزمة
سياسية ،وأ ّن الحرب عليه هو الخيار الوحيد ،وقد كانت هذه التعبئ ُة
قيص
جز ًءا من التنافس السيايس ،وال سيام أ ّن هذا التيار يشعر بأنه أُ َ
السلطة ،بعد انتخابات فاز فيها.
من ُ
أ ّما الطرف اآلخر ،فعىل الرغم من أنه وجد نفسه تجاه لعبة تنافس
وخصوصا أ ّن داعش بدا تهدي ًدا وجوديًّا للشيعة؛ إذ حاول
دمياغوجي،
ً
أن يقيم توازنًا صع ًبا بني االنقسام الحا ّد يف املنطقة وتنافس املحاور فيها
من جهة ،وتناقضات املشهد السيايس الشيعي الداخيل من جهة أخرى.
وحني انتقلت حركة االحتجاج التي انطلقت أواسط متوز /يوليو ،2015
إىل بغداد ،دخل التيار األول ،يف ما بدا أنه محاولة إلسقاط حكومة
العبادي ،يف السنة األوىل لتوليها الحكم ،بتحميلها مسؤولية االنهيار
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املؤسيس الذي يعصف بالدولة العراقية .وكان واض ًحا من بعض
ففضل
ً
وسائل إعالم هذا التيار أنه دخل موجة االحتجاجات بق َّوة.
زج مبؤيّديه يف ساحات التظاهر ،أطلق عىل هذه الحركة
عن أنه َّ
اسم "الحشد املدين"؛ أي إنها الذراع املدنية للحشد العسكري الذي
يتزعمه هو.
وعىل مستوى الشعارات السياسية ،رفع هذا التيار شعار العودة إىل
النظام الرئايس ،وهي دعوة ارتبطت باملاليك الذي ما انفك يقرتحها
منذ عام 2008؛ وذلك يف سياق تصور لنزعة شديدة املركزية يتزعمها
هو .وهكذا ،فإ ّن مبادرة اإلصالح التي أعلن عنها رئيس الوزراء
العبادي ،يوم  9آب /أغسطس  ،٢٠١٥قد أتت ملواجهة هذا التيار.
ظل التيار الشيعي اآلخر صامتًا نحو سنة كاملة وانتهاء
وبعد أ ّن ّ
حكومة العبادي إىل تكريس انقسام شيعي حا ّد داخل مؤسسة
كامل من الحكومة السابقة،
بديل ً
السلطة ،بدلً من أن تكون ً
ُ
وما متثّله من ر ًؤى وقناعات وإسرتاتيجيات ،يبدو أ ّن هذا التيار ق ّرر
أن يتخذ الخطوة األقوى يف هذه املواجهة.
أىت الضوء األخرض من املرجع الشيعي األعىل ،آية الله عيل السيستاين،
وهو الداعم األقوى للعبادي ،إذ و ّجه ممثّله ،يف خطبة الجمعة
يوم  7آب /أغسطس  ،2015دعو ًة إىل العبادي يك يواجه الفساد بأ ْن
"يرضب بيد من حديد" .وقد قاد هذا إىل أن يُ ِع ّد العبادي وثيقة
إصالحات هيكلية جذرية ،نوقشت مع زعامات املجلس األعىل،
والتيار الصدري ،وبعض قادة حزب الدعوة الداعمني للعبادي ،ث ّم
أعلنها العبادي يوم  9آب /أغسطس  ،2015ليصدقها مجلس الوزراء
يف اليوم نفسه ،وميررها إىل مجلس النواب ،بوصفها مرشو ًعا ،ولتحظى
هذه الوثيق ُة بالتصديق الربملاين يوم  11آب /أغسطس .2015
أتت إصالحات العبادي يف لحظة حاسمة ،إذ بدأ املجتمع الدويل
وصف بأنه
مم يُ َ
واألط ـراف الفاعلة يف التحالف الدويل تتململ ّ
"ضعف العبادي" ،ومن عدم قدرته عىل مواجهة التيار الشيعي
اآلخر ،وتفضيله أن ميسك العصا من الوسط .وقد كان من نتائج هذا
التلكؤ استمرار سيطرة داعش عىل الرقعة الكبرية التي سيطر عليها
يف صيف  ،2014بل قد يكون اآلن أش ّد ق ّوةً ،يف حني تتسم رؤية
الحكومة العراقية للحرب عىل التنظيم باالضطراب وعدم الوضوح.
وعىل الرغم من ذلك ،و ّجهت إصالحات العبادي الحرك َة نحو شعار
واحد ،من الناحية السياسية واملطلبية ،هو "محاربة الفساد"؛ وهذا
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يعني ترويج تأويل مح ّدد لالنهيار املؤسيس يف العراق متمثّل بأنه
ناتج من الفساد.

العدد 16
أيلول  /سبتمبر 2015

مببادرات مفصلية يف هذا املجال ،تساهم يف إطالق مبادرة تجاه
املشكلة الس ّنية ،وأبعد من ذلك ،إعادة تصور مؤسسة الحكم ،يف بلد
مل ي ُعد يتحمل مزي ًدا من االنتظار.
وجد العبادي نفسه أمام مبادرة إصالح ،إال أنه  -يف ما يبدو  -غري قادر
امليض فيها .ويف هذا السياق ،تبدو خطواته ،منذ تلك اللحظة،
عىل ّ
وصف هذه الحرك َة
محاول ًة لاللتفاف عىل جوهر مطالب الحركة ،وقد َ
بأنها ثورة عىل الفساد ،استتبعت ما يشبه "انتفاض ًة إداريةً" ،عمل من
خاللها عىل إلغاء حلقات غري قليلة يف الجهاز البريوقراطي للدولة،
وأفضت إىل قيام بعض مجالس املحافظات بإلغاء املجالس البلدية
فضل عن حركة استقاالت ملجموعة من
ومجالس األقضية والنواحيً ،
املحافظني ،طو ًعا ،أو تحت إكراه الجمهور.

يحتل مراتب متق ّدمةً ،بحسب تقارير منظّمة
صحيح أ ّن العراق ّ
الشفافية الدولية املتعلّقة بأكرث دول العامل فسا ًدا ،وأ ّن الفساد ،بكل
تأكيد ،هو أحد أسباب عجز الدولة عن توافر الكهرباءّ ،إل أ ّن الرتكيز
يف شعار "محاربة الفساد" قد أ ّدى إىل تراجع املطلب الرئيس الذي
نهضت من أجله الحركة (توافر الكهرباء) .ولعل هذا الرتاجع مالئم
للحكومة التي يبدو أنها غري قادرة عىل معالجة مشكلة الكهرباء .فهي
ورثت اضطرابًا من الحكومات السابقة يف خطط إعادة تأهيل املنظومة
الكهربائية ،عالو ًة عىل أ ّن األزمة املالية الحادة التي مت ّر بها البالد ،ال تتيح
لها إرصاد مبالغ كافية أو ميزانية مالمئة ملعالجة املشكلة.
األكرث من ذلك أ ّن الرتكيز يف شعار "محاربة الفساد" أ َّدى إىل تراجع
الشعارات الجوهرية األخرى ذات املضمون السيايس؛ ومنها شعار
فضل عن حزمة املشكالت الكبرية األخرى التي
"إنهاء املحاصصة"ً ،
تعرتض البالد ،ويف صدارتها االنقسام الطائفي ،واملشكلة الس ّنية،
كل ما يعانيه العراق.
واملصالحة الوطنية التي تكاد تكون روح ّ
بدا أ ّن العبادي مل يبادر ،خالل سنة كاملة من تشكيل حكومته يف
امللف ،عىل الرغم من أ ّن الربنامج الذي تشكّلت وفقه الحكومة
هذا ّ
ظل يف أكرث من
يضمن خريطة طريق تفصيلية يف هذا املجال ،وأنّه ّ
ويفس داعش بأنه مؤامرة
مناسبة ينفي وجود أزمة رشاكة سياسيةّ ،
أجنبية ،وهذا كلّه هو الذي أفسح املجال للتيار الشيعي اآلخر ليك
يفرض تصوره بشأن الحرب عىل داعش ،وإدارة أزمة الس ّنة ،والسجال
الطائفي يف املنطقة ،ومن مث ّة يع ِّبئ الشارع الشيعي يف هذا اإلطار،
وبقدر ما كان األمر كذلك ،فإنه يُنتظر أن ت ُستك َمل مبادرة اإلصالح

ال ّ
شك يف أ ّن هذا البع ُد اإلداري يشكّل جز ًءا من الحركة االحتجاجية،
ولكن يبدو أيضً ا أ ّن اختزال الحركة يف أنها ثورة عىل الفساد وانتفاضة
ٌ
التفاف عىل الحركة .فمن جهة ،ال يستطيع العبادي إصالح
إدارية
املنظومة الكهربائية املعطّلة؛ بسبب إخفاق التخطيط اإلسرتاتيجي،
رواتب
وليس بسبب الفساد وحده ،ث ّم إ ّن الدولة التي ال تكاد تس ّدد
َ
موظفيها ال متلك األموال الكافية إلصالح تلك املنظومة .ومن جهة
أخرى ،يبدو أ ّن العبادي ليس بصدد تطوير وثيقة اإلصالح التي أعلن
أساسا ،إىل إصالح
عنها ،وهي إصالحات مالية وإدارية واقتصادية ً
سيايس جذري .وحتى اآلن ،يبدو العبادي غري قادر عىل فهم األزمة
بوصفها أزمة نظام سيايس .فرتدي الخدمات ،وغياب التخطيط ،وفراغ
الخزينة العا ّمة ،ما هي ّإل مظاهر لنظام سيايس مأزوم ،والدولة
نتاج للنظام السيايس.
الفاشلة ودولة الفساد كالهام ٌ
ما مل يتجه العبادي إىل جوهر املشكلة ،ستبقى "إصالحاته" رضبًا من
الفوقي" ،ولن تستطيع أن تنزع فتيل االضطراب .والنتيجة
"الرتقيع
ّ
األكرث أهميةً ،يف هذا السياق ،هي أنه من دون مبادرة إصالح سيايس
جا ّدة وحقيقية ،يب ُعد أن تكون مواجهة الحكومة العراقية لداعش
ممكنةً.
تبدو الخالصة املكثفة للحصيلة امل ّرة طوال سنة كاملة من الحرب
عىل داعش وسنة كاملة من بناء ر ًؤى وتصورات وخطط لهذه الحرب
اضطرابًا يف الرؤى ،وتناقضات يف الخطط ،وافتقا ًدا إلرادة لفلسفة
متامسكة يف مواجهة التنظيم .وبإزاء ذلك كلّه ،يبدو داعش اآلن أقوى
أي وقت آخر.
ّ
مم كان عليه يف ّ
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ّ
تشــكل التحالف الدولي وإســتراتيجيته لمحاربــة تنظيم الدولة في
ترصــد هذه الورقة ظروف
ســورية ،وتقــف علــى المتغيرات الميدانيــة والسياســية ،والتباينات ضمن التحالــف ،وتناقش
مــدى نجاعة اإلســتراتيجية الم ّتبعــة في المديَين المنظور والمتوســط .فقد مرّ عام على بدء
غــارات التحالــف الجويــة علــى "تنظيم الدولــة" في ســورية ،مــن دون أن تحدث تغيــرات فارقة
ميدان ًيــا أو سياســ ًيا .فخــال العام المنصرم تعــرّض التنظيم النتكاســات وهزائم في مناطق
ّ
وضم مد ًنا
لعل أبرزها عين العرب (كوباني) ،والحســكة ،لك ّنه نجح في توســيع نفوذه،
عدة
َّ
وقــرى جديــدة؛ مثــال ،تدمر ،وريف حمص الشــرقي ،وريف حلب الشــمالي ،والقلمــون ،ومخيم
اليرموك في العاصمة ،إلى "دولته" ،ليقتطع بذلك الجزء األكبر من مســاحة ســورية ،ويهدد
مراكــز إســتراتيجية ،وحواضــر مدينية ،مثل حمص والعاصمة دمشــق .وتخلــص الورقة إلى أن
تنظيم الدولة ال يزال يفرض إيقاع المعركة ومتغيراتها في بقاع مختلفة من سورية .وال يزال
التحالــف الدولــي غيــر قادر على اســتئصاله ،أو إضعافه خــال المديين المنظور والمتوســط.
وقــد يحتــاج اســتئصاله إلــى ســنوات طويلــة ،إذا مــا اســتمرت المقاربــة األميركيــة المجتــزأة
لمواجهته ،مستمرة بصورتها الراهنة.
*

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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أميركا والثورة :ارتباك وانكفاء
جاءت الثورة السورية خارج الحسابات األمريكية؛ فإدارة الرئيس باراك
أوباما كانت قد بدأت خطوات عملية للتقارب مع النظام السوري،
وأبدت رغبتها يف التعاون معه يف قضايا إقليمية عدة لتحدث بذلك
قطيعة مع إسرتاتيجيات اإلدارة السابقة الراغبة يف تغيري النظام أو
عىل األقل تغيري سلوكه .واتخذت يف سبيل ذلك مجموعة إجراءات
لعل أبرزها فرض عقوبات اقتصادية قاسية عام  ،2004وعزله سياسيًا
ّ
ودبلوماسيًا يف الفرتة املمتدة ما بني  2005و .2008أضف إىل ذلك،
أ ّن أوباما بعد دخوله البيت األبيض مطلع عام  2009تب ّنى سياسة
االنكفاء نحو الداخل ،ومبدأ القيادة من الخلف ،وتب ّنى مقاربة يف
سياسته الخارجية تقوم عىل االعتامد عىل حلفاء إقليميني إلدارة أزمات
دولية تؤرق الواليات املتحدة ومتثّل تهدي ًدا ملصالحها وأمنها القومي.
وبناء عليه ،اقترص املوقف األمرييك خالل األشهر األوىل النطالق الثورة
عىل اإلدانات اللفظية ،وفرض عقوبات جزئية استهدفت مسؤولني
انخرطوا يف العنف مع التعويل عىل األسد بوصفه رجل إصالح
يستطيع حل األزمة والتجاوب مع مطالب املحتجني .ومع أ ّن موقف
تغي منتصف آب  /أغسطس  2011نتيجة
اإلدارة األمريكية من األسد ّ
رصت
ضغوط إقليمية واتساع االحتجاجات إىل عموم سورية ،فإنّها أ ّ
عىل الحل السيايس لألزمة ،ورفضت مبدأ التدخّل العسكري املبارش،
أو دعم املعارضة املسلحة لحسم املواجهة .وسعت للتعاون مع روسيا
انتقال
ً
وحلفائها يف املنطقة للوصول إىل تفاهم من شأنه أن يؤ ّمن
سلسا يحافظ عىل مؤسسات الدولة ،ومينع تكرار تجربة
سياسيًا ً
العراق إبان حكم الرئيس األمرييك السابق جورج بوش االبن .ولتحقيق
ذلك ،توصلت مجموعة االتصال الدولية حول سورية التي ض ّمت
ودول أخرى مثل تركيا وقطر والكويت ،إىل
الواليات املتحدة وروسيا ً
نصت يف بندها األخري
وثيقة جنيف  30حزيران  /يونيو  ،2012والتي ّ
عىل "تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصالحيات" .لكن الوثيقة
تجنبت إيضاح مصري األسد ،فاختلف رعاتها حول تفاصيلها.
تغي اإلدارة
وعىل الرغم من اآلثار الكارثية عىل الصعيد اإلنساين ،مل ّ
األمريكية مقاربتها تجاه األزمة السورية ،بل رفض البيت األبيض
توصيات وزاريت الخارجية والدفاع وكذلك االستخبارات ،بتسليح
املعارضة وتدريبها بغية الضغط عىل النظام عسكريًا وإجباره عىل
قبول الحل السيايس .ومبرور السنوات حصلت تغريات عدة يف املوقف
األمرييك؛ إذ تراجعت الواليات املتحدة مع تسلّم جون كريي مهامه
وزي ًرا للخارجية أوائل عام  2013عن شعار "تن ّحي بشار األسد فو ًرا"،
وجرى استبداله بشعار "تغيري حسابات األسد" إلقناعه بالدخول يف
عملية سياسية تنتهي بخروجه من السلطة ،كام ربطت الواليات

العدد 16
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املتحدة تدخّلها العسكري يف سورية بتجاوز النظام "خط أوباما
األحمر" لجهة استخدام السالح الكياموي.

لقد جاء الرتاخي األمرييك تجاه النظام يف مرحلة دقيقة كانت متر
بها األزمة السوريّة ،وال سيام بعد اإلعالن عن تأسيس تنظيم الدولة
وتوسعه يف
اإلسالمية يف العراق والشام  9نيسان  /أبريل ّ ،2013
املناطق الخاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة بدعم ومساندة غري
رشين من النظام السوري الذي وجد يف التنظيم طوق نجاة
مبا َ
(((
ومدخل إلعادة تأهيل نفسه دول ًيا ،ودخول نادي مكافحة اإلرهاب .
ً
يف حني حرص التنظيم خالل السنة األوىل من تأسيسه وألسباب
مصلحية ،عىل تج ّنب املواجهة مع النظام ،وركّز عىل تثبيت ركائزه
وتوسيع نفوذه بالتمدد يف مناطق املعارضة التي غدت مستهدفة
ومستنزفة من عد ّوين هام النظام وحلفاؤه (حزب الله ،وامليليشيات
العراقية) ،وتنظيم الدولة الذي يكفّرها ويدعو لقتالها.
ولتاليف االنتقادات الداخلية والخارجية لسياساتها يف سورية ،سعت
أي
اإلدارة األمريكية التي بدت منشغلة مبوضوع اإلرهاب أكرث من ّ
ملف آخر ،إىل التالقي مع روسيا؛ فجاء لقاء كريي والفروف يف موسكو
(أيار  /مايو  )2013ليخرج باتفاقٍ نص عىل عقد مؤمتر جنيف 2مع
إهامل رحيل األسد رشطًا لبدء التفاوض .وبهذا املعنى ،كان اتفاق
موسكو إقرا ًرا أمريكيًا ضمنيًا بالتفسري الرويس لبيان جنيف.(((1
 1حمزة املصطفى" ،واشنطن ..الوصول إىل مفاوضة األسد" ،العريب الجديد،2015/3/20 ،
عىل الرابط:
http://goo.gl/3nLJhV
" 2اتفاق موسكو ...بداية الحل أم انقالب أمرييك عىل الثورة؟" ،املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات ،2013/5/11 ،عىل الرابط:
http://www.dohainstitute.org/release/1152f725-30ca-441c-82e8a1edde4b2230
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ويف خطوة استباقية قبل انعقاد جنيف ،2سعى النظام إىل قلب
املوازين العسكرية ،وتحقيق إنجازات عسكرية أمام املعارضة لتقوية
أي مفاوضات محتملة ،فبدأت العمليات العسكرية الكربى
موقفه يف ّ
يف القصري ،والقلمون ،وريف دمشق ،وحلب مبشاركة رصيحة من
حزب الله وامليليشيات العراقية ،ونجحوا يف تحقيق مكاسب ميدانية
مهمة يف جبهات عدة .لكن لجوء النظام إىل استخدام السالح الكياموي
يف أكرث من موقع أحرج إدارة أوباما التي حاولت غض الطرف بداية،
وشككت يف صحة التقارير قبل أن تؤكدها يف حزيران  /يونيو ،2014
وتق ّدم وعو ًدا بتسليح املعارضة السورية بأسلحة "فتاكة" يف محاولة
الحتواء االنتقادات الداعية النخراط أمرييك عسكري يف الرصاع ملعاقبة
النظام عىل "تجاوز الخط األحمر"(((.
اكتفاء اإلدارة األمريكية بالوعود واإلدانات ،وحديث رئيس هيئة األركان
املشرتكة السابق مارتن دميبيس أمام الكونغرس  19آب  /أغسطس
 2013عن أ ّن األزمة السورية ال متثّل تهدي ًدا لألمن القومي األمرييك أو
ملصالحها يف املنطقة ما دامت تستطيع حرص الرصاع ضمن الجغرافيا
السورية ،وأ ّن ما يجري يف سورية هو حرب أهلية قد تستمر فرتة
طويلة ،وأ ّن مصالح الواليات املتحدة تفرض عليها االنكفاء واالبتعاد
ما أمكن عنها بخاصة وأ ّن املعارضة ال متثّل حليفًا إسرتاتيج ًيا ،وعوامل
أخرى كالدعم اإليراين الالمحدود ،والغطاء الدبلومايس الذي أ ّمنته
كل هذا ش ّجع النظام عىل التصعيد وأقدم
روسيا يف مجلس األمنّ ،
عىل قصف ريف دمشق بالسالح الكياموي ( 21آب  /أغسطس
 ،)2015وهو ما أ ّدى إىل مقتل  1200شخص خالل ساعات.
بعد هجوم الكياموي يف الغوطتني ،مل تعد اإلدارة األمريكية قادرة عىل
الدفاع عن إسرتاتيجيتها بعدم التدخّل العسكري يف سورية؛ فأعلن
الرئيس أوباما ن ّيته توجيه رضبة عسكرية عقابية للنظام قبل أن يرتاجع
عنها بعد صفقة رعتها روسيا  9أيلول  /سبتمرب  ،2013وتضمنت تسليم
النظام السالح الكياموي وإخضاع منشأته العسكرية للتفتيش األممي.
وليك ال تظهر إدارة أوباما مبظهر املتفرج عىل املأساة السورية ،حاولت
االستعجال يف عقد مؤمتر جنيف 2يف  22كانون الثاين  /يناير ،2014
وضغطت عىل املعارضة للتنازل عن رشطها بـ"رحيل األسد"((( .ومع
تغي املوقف األمرييك من تسليح املعارضة السوريّة" ،املركز العريب لألبحاث
" 3يف أسباب ّ
ودراسة السياسات ،2013/6/20 ،عىل الرابط:
http://www.dohainstitute.org/release/727d1855-1e21-47a3-8c87ba80d1f60be6
" 4صفقة الكياموي :املخرج الذي يحتاجه أوباما" ،املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ،2013/9/15 ،عىل الرابط:
http://www.dohainstitute.org/release/04ab0be2-4249-46c7-9830904b7b13560e

أ ّن جنيف 2فشل بسبب رفض النظام التجاوب مع مقرتحات الوسيط
الدويل األخرض اإلبراهيمي ،فإ ّن املقاربة األمريكية مل تتغري ،بل تراجع
اهتاممها باألزمة السورية ،وعادت روسيا إىل تشجيع النظام عىل
الحسم العسكري وال سيام بعد إجراء "انتخابات رئاسية" يف حزيران /
يونيو  2014فاز بها األسد ،واستقال عىل إثرها املبعوث األممي األخرض
اإلبراهيمي ليكون ثاين مبعوث يستقيل بعد سلفه كويف عنان((( .ومنذ
ذلك الحني تراجع الحديث عن الحل السيايس لألزمة السورية ،وب َدأ
الرتكيز فقط عىل كيفية معالجة الحركات الجهادية الناشئة كجبهة
النرصة ،وتنظيم الدولة.

تشكيل التحالف الدولي:
اإلرهاب أ ّوال
يف النصف األول من عام  ،2014كانت جميع املؤرشات امليدانية تشري
إىل اقرتاب هزمية تنظيم الدولة يف سورية؛ إذ انطلقت مطلع عام
 2014مواجهة مسلحة كربى بني فصائل املعارضة (جيش املجاهدين،
وجبهة ثوار سورية ،وفصائل يف الجبهة اإلسالمية) وتنظيم الدولة
انتهت بهزمية األخري وإجباره عىل االنسحاب من كامل محافظة
الالذقية ،وإدلب ،وحامه ،وحلب (باستثناء ريفها الرشقي)((( .كام
حسمت جبهة النرصة موقفها ،واتخذت ق ـرا ًرا بقتاله ،ونجحت
بالتعاون مع فصائل مجلس شورى املجاهدين يف طرده من عموم
محافظة دير الزور ،وعزله عن مناطق نفوذه يف العراق ،وحصاره
يف بقعة معزولة ضمن الرقة وريف حلب الرشقي ،وحرمانه من
اإلمدادات الوافدة من العراق ،ومن مصادر التمويل الذاتية وعىل
رأسها النفط .لكن تطورات العراق ألقت بتداعياتها عىل الساحة
السوريّة ،وقلبت موازين القوى بصورة كاملة .لقد كان سقوط
املوصل  10حزيران  /يونيو  ،2014وسيطرة التنظيم عىل مساحات
واسعة من العراق ،وحصوله عىل أسلحة ثقيلة ومتنوعة غنمها من
الجيش العراقي ،مبنزلة الوالدة الثانية لتنظيم الدولة يف سورية ،إذ
وظف الزخم املعنوي والعسكري الذي كسبه يف العراق لالنتقام من
" 5مؤمتر جنيف :2بانتظار الجولة الثانية ،ماذا تحقّق يف األوىل؟" ،املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات ،2014/2/4 ،عىل الرابط:
http://www.dohainstitute.org/release/f78b3f61-4d17-4b0d-9bc709784d0ef29f
" 6انطالق املواجهة مع 'داعش' عىل أبواب جنيف" ،املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ،2014/1/19 ،عىل الرابط:
http://www.dohainstitute.org/release/cdbee336-5cce-40e7-a5d3c9e780c6c67e
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الفصائل التي طردته يف سورية؛ فأزال الحدود ،وبدأ بهجوم مضاد يف
محافظة دير الزور ،ونجح يف أسابيع قليلة يف هزمية مجلس شورى
املجاهدين ليتمكن من ربط مناطق سيطرته يف كال البلدين.
وتوسع نفوذه ،وسيطرته عىل
أسهم صعود تنظيم الدولة اإلسالميةّ ،
مساحات واسعة يف سورية والعراق ،ومن ث ّم إعالنه الخالفة اإلسالمية
يف  29حزيران  /يونيو  ،2014يف تغيري املقاربة األمريكية تجاه أزمات
الرشق األوسط بصورة عامة ،واألزمة السورية بخاصة ،إذ مل يعد حلّها
أولوية إلدارة أوباما ،وركزت آنذاك عىل ملفني رئيسني هام؛ مواجهة
تنظيم الدولة ،ووقف مت ّدده يف العراق وحرمانه من "املالذات اآلمنة"
يف سورية ،وإنجاز اتفاق نووي نهايئ مع إيران ،وتج ّنب استفزازها
بخطوات تصعيدية ضد مصالحها وتوجهات سياساتها الخارجية سواء
كان ذلك يف العراق أو يف سورية.
يف سبيل إنجاز الهدف األ ّول ،سعت اإلدارة األمريكية إىل إنشاء تحالف
دويل لك ّنها كانت محكومة مبجموعة من املحددات وفقًا ملا ييل:
•حاجتها إىل ض ّم دول عربية وإسالمية إىل التحالف حتى ال تظهر
الحملة األمريكية عىل اإلرهاب وكأنّها حملة عىل اإلسالم عىل
غرار ما حصل يف فرتة بوش االبن.

أيلول  /سبتمبر 2015

بخالف العراق ،مثّلت مواجهة التنظيم يف سورية إشكالية أمام دول
التحالف؛ فكام هو معروف فإ ّن التدخل العسكري يف العراق جاء
بطلب من حكومته "الرشعية" ،ومل تجد دول غربية وعربية عائقًا
قانون ًيا مينعها .يف املقابل ،أعلنت دول غربية عدة ويف مقدمتها
أي رضبات جوية
فرنسا ،وبريطانيا ،وأسرتاليا عدم نيتها املشاركة يف ّ
يف سورية لعدم وجود هذا الطلب ،ويف الوقت عينه أل ّن الرضبات
الجوية ستعزز املوقف امليداين والسيايس للنظام السوري ،وهو ما
أكده الحقًا وزير الدفاع األمرييك املستقيل تشاك هيغل  20ترشين
الثاين  /نوفمرب  .(((2014ولتجاوز هذا اإلشكال سعت اإلدارة األمريكية
إىل إقناع حلفائها ،ال سيام العرب ،بأ ّن أولوية مكافحة اإلرهاب ال
تعني التعاون مع النظام السوري ،أو إعادة تأهيله ،وأعلن أوباما يف
ترصيحات عدة "أ ّن األسد وجرامئه سبب اإلرهاب ،وأنّه ال ميكن أن
رصح كريي ،غري مرة ،أواخر
يكون رشيكًا يف الحرب ضد اإلرهاب" ،كام ّ
العام املايض "أ ّن السالم لن يحل يف سورية ،ما دام الرئيس بشار األسد
ممسكًا بالسلطة ،ويف مركز القرار" .ولضامن انخراط حلفائها عسكريًا
يف حملتها عىل تنظيم الدولة ،وقّعت إدارة أوباما اتفاقيات عدة
مع السعودية وقطر وتركيا لتدريب املعارضة السوريّة وتسليحها.
وكان ذلك مبنزلة تطمينات قبل بدء الرضبات الجوية يف سورية
 23أيلول  /سبتمرب .2014

رشا أو
•أن ال يعتمد التحالف عىل رشكاء محليني كانوا سب ًبا مبا ً
غري مبارش يف صعود تنظيم الدولة وساهموا مبامرساتهم العنيفة
يف إكسابه حاضنة شعبية يف املناطق التي يسيطر عليها .لذلك،
ضغطت الواليات املتحدة من أجل إبعاد رئيس الوزراء العراقي
السابق نوري املاليك وتشكيل حكومة وحدة وطنية تض ّم رشائح
أساسية من املجتمع العراقي وعىل رأسها العرب الس ّنة.
•عدم نرش قوات برية أمريكية وتكليفها مبهام قتالية مع إمكانية
إرسال مستشارين ومدربني.
ضمن هذه املحددات انعقد اجتامع جدة  11أيلول  /سبتمرب ،2014
حيث اتفقت الواليات املتحدة والسعودية ومرص والعراق واألردن
ولبنان وقطر والكويت والبحرين واإلمــارات وسلطنة ُعامن عىل
محاربة تنظيم الدولة ،مبا يف ذلك العمل عىل وقف تدفق األموال
واملقاتلني إىل التنظيم ،وعىل "إعادة بناء املجتمعات التي ر ّوعها
التنظيم بأعامله الوحشية" وفقًا ملا جاء يف البيان الختامي(((.
7

"التحالف الدويل ضد الدولة اإلسالمية" ،الجزيرة نت ،2015/5/28 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/kpjYvN

التحالف من دون شركاء
مل تجهد اإلدارة األمريكية يف إيجاد رشكاء "محليني" يف العراق،
فاعتمدت عىل الجيش العراقي ،وقوات البيشمركة ،وبدأت يف تدريب
" 8هيجل( :داعش) ال يعرف الرحمة واألسد استفاد من رضبات التحالف!" ،أورينت نيوز،
 ،2014/11/20عىل الرابط:
http://www.orient-news.net/?page=news_show&id=82803

دراسات وأوراق تحليليّة
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الحرب على "تنظيم الدولة" بعد سنة على تشكيل "التحالف الدولي" :حالة سورية

قوات عشائرية "سنية" لتتوىل قتال التنظيم يف مناطق انتشارها .يف
املقابل ،افتقدت عند بدء رضباتها يف سورية رشكاء ميكن أن تعتمد
وتنسق معهم.
عليهمّ ،
ذكرنا سابقًا أ ّن إدارة أوباما استبعدت النظام السوري من خياراتها،
ويف الوقت ذاته رفضت التنسيق مع فصائل املعارضة السورية مبا
فيها من قاتل تنظيم الدولة وساهم يف طرده من مناطق واسعة؛
فقناعة الواليات املتحدة أ ّن فصائل املعارضة (الجيش الحر ،أو
الفصائل اإلسالمية) ال متثّل حليفًا إسرتاتيجيًا للواليات املتحدة ،كام
أنّها "تتعاون" مع حركات جهادية مدرجة عىل لوائح اإلرهاب يف
إشارة إىل جبهة النرصة .من جهة أخرى ،نظرت املعارضة بعني الريبة
لرضبات التحالف كونها مل تستهدف تنظيم الدولة فقط ،بل مقا ّر
لجبهة النرصة ،وفصائل إسالمية أخرى مثل أحرار الشام .لذلك،
أصدرت غالبية قوى املعارضة املسلحة مبا فيها املدعومة من الواليات
املتحدة مثل "حركة حزم" بيانات دانت فيها قصف التحالف مقا ّر
النرصة والفصائل اإلسالمية األخرى.
يف ظل الواقع السابق ،حدد التحالف أهداف رضباته يف سورية
بحرمان تنظيم الدولة من "املالذات اآلمنة" ،و"تجفيف" مصادر
متويله دون السعي للقضاء عليه واستئصاله ريثام تجهز "العنارص"
التي يجري تدريبها يف األردن ،والسعودية ،وتركيا.

يف وقت الحق من اقتحام املدينة وإعادة السيطرة عليها لتحقيق
أهدافه بإقامة خالفة برأسني؛ املوصل يف العراق ،وحلب يف سورية.
وقد استفاد التنظيم من تناقضات دول التحالف وتضاد مصالحها يف
سورية ،ولعب عىل مخاوف تركيا من مرشوع اإلدارة الذاتية الذي
أعلنه حزب االتحاد الدميقراطي يف املناطق الكردية أواخر عام 2013
فضمن حيادها قبل أن يتقدم ليسيطر عىل معظم مدينة عني العرب،
وأكرث من  300قرية يف ريفها ،كام نجح يف االقرتاب من مدينة اعزاز يف
ريف حلب ،وسيطر عىل مساحات واسعة من محافظة الحسكة(.((1
أربك متدد تنظيم الدولة إدارة أوباما ،ووضعها يف موقف محرج أمام
الرأي العام ،وع ّرضها النتقادات مسؤولني سابقني ،وتشكيك نواب
جمهوريني يف إسرتاتيجيتها ويف إمكانية نجاحها يف القضاء عىل تنظيم
الدولة أو احتوائه ،األمر الذي دفعها إىل التنسيق مع حزب االتحاد
الدميقراطي ( )PYDالذراع السياسية لحزب العامل الكردستاين
( )PKKاملدرج منظمة إرهابية عىل لوائحها ،وجرى اعتامده رشيكًا
ميدان ًيا ،وم ّده بأسلحة متنوعة لوقف متدد داعش وطرده من املناطق
التي سيطر عليها .وبهذا املعنى ،أصبحت الواليات املتحدة تعتمد
منظمة إرهابية "رشيكًا" يف قتال "منظمة إرهابية" أخرى.

أميركا من دون حلفاء

ويف خطوة استباقية لدخول العنارص املدربة أمريكيًا ،حاول تنظيم
الدولة إحكام سيطرته عىل معظم الرشيط الحدودي بني سورية
وتركيا؛ فبدأ يف أواخر عام  2014ثالث معارك متوازية؛ أ ّولها وأكربها
يف مدينة عني العرب (كوباين) بهدف السيطرة عىل املدينة((( ،وعىل
معربها "مرشد بينار" ،ويف الوقت عينه القضاء عىل وحدات الحامية
الكردية التي كانت تقاسمه السيطرة عىل ريفي الرقة الغريب وحلب
الرشقي ،ويجري تأهيلها لتكون رشيكًا مستقبل ًيا للتحالف عىل غرار
قوات البيشمركة يف كردستان العراق .وثانيها ،يف محافظة الحسكة
للسيطرة عىل ما تبقّى من آبار النفط ،وربط مناطق سيطرته يف كلٍ
من نينوى والحسكة ،وقطع الطريق عىل عودة "البيشمركة السورية"
التي يجري تدريبها يف كردستان العراق تحت إرشاف مسعود
بارزاين لتتوىل حامية املناطق الكردية شامل رشق سورية .وثالثها ،يف
ريف حلب الشاميل بهدف السيطرة عىل مدينة اعزاز اإلسرتاتيجية
ومعربها ،وقطع اإلمدادات عن قوات املعارضة يف حلب مبا ميكنه

غداة بدء الرضبات الجوية يف سورية ،أعلنت الواليات املتحدة عن
مشاركة أكرث من ست دول عربية خليجية إضاف ًة إىل األردن واملغرب.
تبي بعد أسابيع أ ّن الغارات الجوية اقترصت عىل الواليات
لكن ما ّ
املتحدة وثالث دول عربية ،هي السعودية ،واألردن ،واإلمارات ،كانت
ترى يف مواجهة تنظيم الدولة ،والحركات الجهادية واإلسالمية املسلحة
أولوية مل ّحة .لكن سقوط طائرة أردنية ،وأرس قائدها (معاذ الكساسبة)
أواخر كانون األول  /ديسمرب  2014فرض عليها مراجعة حساباتها؛ إذ
أقدمت اإلمارات عىل تعليق مشاركتها بسبب عدم اهتامم الواليات

" 9تنظيم الدولة يُهاجم كوباين والنظام يقصف بإدلب وحمص" ،الجزيرة نت،
 ،2014/12/21عىل الرابط:
http://goo.gl/M6eukN

 10حمزة املصطفى" ،عني العرب ..أجندات تتصارع وخارس وحيد" ،العريب الجديد،
 ،2014/10/7عىل الرابط:
http://goo.gl/H53Arw

ذكرنا سابقًا أ ّن جميع الدول الغربية الحليفة للواليات املتحدة رفضت
املشاركة يف الرضبات الجوية ضد تنظيم الدولة يف سورية لعدم وجود
تربير قانوين يسوغ لها عملياتها التي اقترصت عىل العراق فقط .وبناء
عليه ،مل يبق ألمريكا سوى الدول العربية ،ال سيام بعد رفض تركيا
املشاركة يف التحالف.
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املتحدة بتأمني وحدات إنقاذ الطيارين املفقودين ضمن العمليات
العسكرية ،والتي من شأنها أن متنع تكرار حادثة الكساسبة( .((1من
جهة أخرى ،أسهم وصول امللك سليامن بن عبد العزيز إىل سدة الحكم
يف اململكة العربية السعودية بعد وفاة امللك عبد الله ،يف إعادة
تعريف السعودية سياستها الخارجية وأولوياتها اإلقليمية؛ إذ ركّز
الحكم الجديد عىل مواجهة التمدد اإليراين يف املنطقة عامة ،واليمن
بخاصة ،ال سيام بعد حصار عدن ،وسعي الحوثيني إلطاحة الرئيس
اليمني عبد ربه منصور هادي .ضمن هذا السياق ،جاءت عاصفة
الحزم التي فرضت عىل اململكة تعليق مشاركتها يف التحالف الدويل
والرتكيز عىل التحالف الجديد الذي أنشئ يف اليمن ملواجهة الحوثيني.
وبذلك ،أصبح األردن ،وفقًا ملا ذكر امللك عبد الله الثاين يف مقابلته
مع قناة فوكس نيوز ،الدولة العربية الوحيدة املشاركة يف رضبات
التحالف عىل مواقع تنظيم الدولة يف سورية(.((1
أ ّدى افتقاد الواليات املتحدة رشكاء محليني يف امليدان ،وانفضاض
الحلفاء العرب واإلقليميني عن التحالف ،إىل فشلها يف حرمان تنظيم
الدولة من املالذات اآلمنة ،أو وقف متدده يف عموم سورية .وبنظرة
مجهرية للتغريات امليدانية نجد أ ّن املناطق التي خرسها تنظيم
الدولة كان قد سيطر عليها بعد انطالق غارات التحالف ،ومل يخرس
أيًا من املناطق التي كان يسيطر عليها قبل انطالق العمليات ضده.

انضمام تركيا
رئيسا يف مشاورات جدة وباريس ،ور ّحبت بإعالن
كانت تركيا طرفًا ً
تشكيل تحالف دويل (أيلول  /سبتمرب  )2014ملواجهة تنظيم الدولة
يف العراق وسورية .لك ّنها نأت بنفسها عن املشاركة العسكرية
املبارشة ،ورفضت مطالب الواليات املتحدة فتح مجالها الجوي
وقواعدها العسكرية أمام طائرات التحالف ،أو تقديم مساعدات
عسكرية مبارشة تتعدى التعاون االستخبارايت ،وضبط الحدود ،واتخاذ
إج ـراءات للح ّد من تدفق املقاتلني الراغبني يف االلتحاق بتنظيم
الدولة .كام بادرت أنقرة يف التعامل مع تنظيم الدولة إىل خطوات
انفرادية دبلوماسية (تحرير طاقم قنصليتها يف املوصل) ،وعسكرية
" 11اإلمارات تعلق مشاركتها يف عمليات التحالف ضد 'داعش'" ،روسيا اليوم،2015/2/4 ،
عىل الرابط:
http://goo.gl/HTln44
" 12عاهل األردن :نحن البلد العريب الوحيد الذي يقاتل مع التحالف الدويل يف العراق"،
وكالة األناضول ،2015/4/14 ،عىل الرابط:
http://www.aa.com.tr/ar/news/493336
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(نقل رضيح سليامن شاه) لتج ّنب مستجدات غري متوقّعة قد تجربها
عىل الدخول يف مواجهة مسلحة مع التنظيم.
أوضح املوقف السابق جان ًبا من الخالفات والتباينات بني أنقرة
وواشنطن حول األزمة السورية ،وآليات مكافحة اإلرهاب؛ إذ تحفّظت
حكومة العدالة والتنمية عىل توجهات الدول الغربية الرامية إىل
معالجة نتائج األزمة (اإلرهاب) دون الرتكيز عىل أسبابها الجوهرية،
وسياق نشأتها وتطورها ،وربطت مشاركتها يف التحالف بتوافر ثالثة
رشوط؛ ألّ تستثني عمليات التحالف النظام السوري ،وإقامة منطقة
"آمنة" وفرض حظر جوي عليها ،وتدريب املعارضة السورية املعتدلة
وتسليحها( .((1لكن إدارة أوباما ،وعىل الرغم من قناعتها بأهمية
انضامم أنقرة وفاعلية دورها يف إضعاف تنظيم الدولة ،مل تستجب
للرشوط الرتكية لقناعتها ،آنذاك ،أ ّن استهداف النظام السوري والعمل
عىل إسقاطه سوف يدفعان إيران إىل تعليق مشاركتها يف مفاوضات
امللف النووي ،وال سيام أ ّن األخرية سعت إلدماج امللف السوري مع
ملفها النووي يف املفاوضات مع الغرب .وبناء عليه ،لجأت واشنطن
لعل أبرزها اعتامد قوات الحامية الكردية التابعة
إىل خيارات بديلة ّ
لحزب االتحاد الدميقراطي ( )PYDرشيكًا ميدان ًيا يف الحرب عىل
ودعم عسكريًا
تنظيم الدولة يف سورية ،وق ّدمت له غطاء جويًا،
ً
ومال ًيا ،ولوجست ًيا كب ًريا مكّنه من طرد مقاتيل التنظيم من عني العرب
(كوباين) يف ريف حلب ،وتل أبيض يف ريف الرقة ،والحسكة.
خلّفت إسرتاتيجية الواليات املتحدة يف سورية ،بقصد أو من دونه،
أخطا ًرا عىل األمن القومي الرتيك ،وساهمت يف صعود (،)PYD
وساعدته عىل تأمني تواصل جغرايف بني مناطق نفوذه (القامشيل،
وعني العرب) ،ودفعت قادته إىل التفكري يف السيطرة عىل ريف حلب
الرشقي والشاميل للوصول إىل عفرين (أقىص الشامل الغريب) ،وإقامة
كانتون كردي (يسميه الحزب مرشوع اإلدارة الذاتية) متتد مساحته
عىل كامل الرشيط الحدودي السوري الرتيك .إضاف ًة إىل ما سبق ،فإ ّن
الصعود الكردي يف سورية خلق حالة من النشوة القومية لدى أكراد
تركيا برزت يف بعض صورها يف تصويت الناخبني يف املناطق الكردية
يف تركيا؛ إذ انحاز معظم أكراد تركيا إىل حزب الشعوب الدميقراطية،
وهو ما ساهم يف تجاوزه عتبة الـ  %10ودخول الربملان قامئة حزبية
أل ّول مرة يف تاريخ تركيا الحديث(.((1
" 13أردوغان يرهن االنضامم للتحالف بتلبية رشوط تركيا" ،الجزيرة نت،2014/10/19 ،
عىل الرابط:
http://goo.gl/1uJ8pD
" 14خلفيات التفاهم الرتيك  -األمرييك وتداعياته عىل األزمة السورية" ،املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات ،2015/8/2 ،عىل الرابط:
http://www.dohainstitute.org/release/4ae10f91-77c4-4387-b140380a346bfb0a
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ميكن الــقــول إ ّن سيطرة الــقــوات الــكــرديــة عــى تــل أبيض
( 15حزيران  /يونيو  )٢015دفعت أنقرة إىل تغيري حساباتها ومحددات
تدخّلها يف سورية ،وأضحت مواجهة تنظيم الدولة تتصدر قامئة األولويات
ليس تخوفًا من أعامل إرهابية ازدادت وتريتها يف املدن الرتكية خالل
األشهر األخرية ،بل لقطع الطريق أمام إقامة كانتون كردي عىل حدودها
الجنوبية ،وجعل سورية قاعدة آمنة ملقاتيل حزب العامل الكردستاين.
ومنذ ذلك الحني ،اتخذت أنقرة قرارها بالتدخل العسكري يف سورية،
واستحرضت فرقًا وألوية عسكرية ضخمة ونرشتها عىل الحدود ،وجاء
التفجري االنتحاري الذي نفّذه تنظيم الدولة يف مدينة رسوج الحدودية
رسع تنفيذ هذه العملية .فعىل إثره أعلنت الحكومة الرتكية يف 22
لي ّ
متوز  /يوليو  2015بدء عملياتها العسكرية ضد تنظيم الدولة .وتزامن
هذا القرار مع مجموعة من الخطوات العسكرية والسياسية؛ إذ فتحت
أنقرة قواعدها الجوية (انجرليك) أمام طائرات التحالف ،وأعلنت
توافقها مع الواليات املتحدة عىل إقامة منطقة "خالية" من تنظيم
الدولة داخل سورية ،كام قصفت طائراتها ،وألول مرة منذ ثالث سنوات،
مواقع لحزب العامل الكردستاين يف إقليم كردستان العراق.

هل يحدث انضمام تركيا
فارقا كبيرا؟
مهم ومفصل ًيا يف الحرب عىل
ميثّل التدخل العسكري الرتيك تطو ًرا ً
تنظيم الدولة؛ إذ يع ّد الجيش الرتيك ثاين أكرب جيش من حيث العدد
يف حلف الناتو ،وميتلك مقدرات قتالية جوية وبرية من شأنها أن
أي مواجهة مستقبلية ،ومن شأن مشاركته أن تغني
تحدث أث ًرا يف ّ
التحالف عن رشكاء ميدانيني إشكاليني مثل وحدات الحامية الكردية
تخىش رشائح واسعة من الشعب السوري من مخططاتها االنفصالية،
وتتخوف من عالقاتها مع النظام ،ال سيام بعد الترصيحات األخرية
لرئيس حزب االتحاد الدميقراطي صالح مسلم عن استعداده لقبول
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عودة الجيش النظامي إىل املناطق الكردية ،وقبوله بأن تكون وحدات
سمه "عقليته
غي ما ّ
الحامية الكردية جز ًءا من الجيش النظامي إذ ّ
البعثية واملخابراتية"(.((1
ومع أ ّن العمليات العسكرية الرتكية ال تزال يف مرحلة الرضبات
الجوية ،فإ ّن التفاهم األمرييك  -الرتيك عىل إقامة منطقة خالية
وصول
ً
داخل سورية متتد من مدينة مارع يف ريف حلب الشامل
إىل جرابلس يف ريفها الرشقي ،سيكون له بالغ األثر يف تنظيم الدولة؛
فعدا عن خسارته مساحات واسعة تضم موارد اقتصادية ،ومنشآت
إسرتاتيجية ،سوف يخرس التنظيم آخر نقاطه عىل الحدود السورية
الرتكية ،وهو ما يُفقده عنرصين رئيسني يف مقومات بقائه وصموده
عىل املدى الطويل ،هام :املقاتلون األجانب الراغبون يف االنضامم
إليه ،وشبكات التهريب لترصيف النفط املنتج يف الحقول الزراعية
والذي يع ّد من أهم مصادر التمويل .عدا عن ذلك ،فإ ّن إنشاء
املنطقة الخالية ضمن الحدود السابقة سيعزله يف املنطقة الرشقية
والبادية ،ويقطع الطريق عىل مخططاته الرامية للسيطرة عىل مدينة
حلب .لذلك ،يقوم التنظيم بتجميع قواته املنسحبة من عني العرب
(كوباين) ،والحسكة يف ريف حلب الشاميل ،ويحشد القتحام مدينة
مارع ذات األهمية اإلسرتاتيجية والرمزية بالنسبة إىل فصائل املعارضة
يف محاولة استباقية للتدخّل الرتيك املرتقب .وجدير بالذكر أ ّن تنظيم
الدولة كاد ينجح يف دخول مارع لوال تدخّل طائرات التحالف ،وألول
مرة ،إىل جانب فصائل املعارضة العاملة يف تلك املنطقة ،وإدخال
الفرقة  30التي أرشفت الواليات املتحدة عىل تدريبها يف تركيا(.((1
من جهة أخرى ،فإ ّن قرار الحكومة الرتكية املشاركة يف الرضبات
الجوية ،والسامح لطائرات التحالف باستخدام قواعدها القريبة
من مناطق سيطرة التنظيم سوف يع ّرض التنظيم لالستنزاف الدائم.
فمن املر ّجح أن يزداد عدد هذه الرضبات وفاعليتها ،إذ لن تضطر
طائرات التحالف لإلقالع من مناطق بعيدة ،والتحليق ساعات
طويلة للوصول إىل أهدافها( .((1كام ستمكّن القواعد الرتكية طائرات
" 15صالح مسلم :زرت غازي كنعان فاعتقلني وتوىل عيل مملوك تأديبي" ،الحياة،
 ،2015/7/26عىل الرابط:
http://goo.gl/VcyIcm
" 16معركة مارع :دخول طائرات التحالف والقوات املدربة يوقف 'داعش'" ،العريب
الجديد ،2015/9/3 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/oDKmiu
'" 17البنتاغون' :مشاركة تركيا يف التحالف الدويل وسعت قدراتنا العسكرية" ،السورية
نت ،2015/9/5 ،عىل الرابط:
https://goo.gl/Z19yw6
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التحالف من التزود بالوقود بسهولة ،وهو ما يساعدها عىل البقاء يف
األجواء لساعات طويلة ،ومينحها القدرة عىل رصد تحركات التنظيم
ومتابعتها ،وتحديث بنك األهداف وتوسيعها من دون الحاجة إىل
جهد استخبارايت استثنايئ( .((1أضف إىل ما سبق ،أ ّن تداعيات التدخل
الرتيك لن تقترص عىل التنظيم ضمن األرايض السورية ،فكام هو
معروف تضطلع الحكومة الرتكية مبهمة تدريب مقاتلني عراقيني
بهدف تحرير املوصل ،ما يعني أ ّن املواجهة بني تنظيم الدولة وتركيا
ستمتد إىل العراق(.((1
يبقى أ ّن حدود الدور الرتيك وفاعليته يف مواجهة تنظيم الدولة
تعب عن التباين يف املواقف والتوجهات
مرتبطان مبجموعة عوامل ّ
بني كلٍ من تركيا والواليات املتحدة؛ وهي:
•موقع النظام السوري :تركّز الواليات املتحدة عىل مواجهة تنظيم
الدولة فقط ،وال ترغب يف استهداف النظام السوري .يف حني ترى
تركيا أن ال جدوى حقيقة من الحرب عىل اإلرهاب ما مل تعالج
أسباب ظهوره وانتشاره .ويرى املسؤولون األتراك أ ّن لنظام األسد
رئيسا يف نشوء تنظيم الدولة ،بل ذهبت الرواية الرسمية
دو ًرا ً
الرتكية إىل أبعد من ذلك عندما تح ّدث رئيس الوزراء الحايل
عن وجود "رشاكة" علنية بني النظام والتنظيم( ،((2كام ّرسبت
املخابرات الرتكية تقري ًرا ا ّدعت فيه أ ّن الطرفني عقدا اتفاقًا من
أربعة بنود لتدمري الجيش الحر ،ورشاء النفط ،وتبادل السيطرة
عىل مدن ومناطق سورية تقطنها أقليات درزية وإسامعيلية(.((2
وبعي ًدا عن التوظيف اإلعالمي والخيال املؤامرايت ،فإ ّن املسؤولني
األتراك ح ّددوا ثالثة أهداف لعمليتهم العسكرية ،وهي :محاربة
التنظيامت "اإلرهابية" الكردية ،وتنظيم الدولة ،والدميقراطية يف
الجوار (إشارة إىل نظام األسد) .من جهة أخرى ،فإ ّن املنطقة
الخالية من تنظيم الدولة عىل الحدود السورية الرتكية ،وبحسب
" 18خلفيات التفاهم الرتيك  -األمرييك."...
" 19تركيا تدرب  800عراقي استعدادا لتحرير املوصل" ،عراق برس ،2015/4/15 ،عىل الرابط:
http://www.iraqpressagency.com/?p=132131&lang=ar
" 20أوغلو :العالقة بني داعش ونظام األسد أصبحت علنية" ،العربية نت،2014/1/10 ،
عىل الرابط:
http://goo.gl/X4sgjR
نقل عن مصادر استخباراتية :اتفاق عىل  4بنود بني نظام األسد وداعش
" 21صحيفة تركية ً
لتدمري الجيش الحر" ،ترك برس (العربية) ،2015/6/29 ،عىل الرابط:
http://www.turkpress.co/node/10002
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ترصيحات املسؤولني األتراك ،ستكون بعمق  50كيلوم ًرتا(.((2
األمر الذي قد يؤدي إىل اندالع مواجهة مبارشة بني التحالف
ممثل برتكيا ،وقوات النظام ما مل تبادر األخرية إىل سحب قواتها
ً
املنترشة يف القسم الغريب من مدينة حلب وحوافها ،وهو ما
ال ترغب فيه الواليات املتحدة ال سيام خشية استفزاز قوى
تنسق معها من أجل إيجاد حل سيايس لألزمة
دولية مثل روسيا ّ
السورية ،وكذلك قوى إقليمية مثل إيران خشية أن يؤث ّر ذلك يف
االتفاق النووي ،والذي يع ّده الرئيس أوباما أهم إنجازاته عىل
صعيد السياسة الخارجية.

•األكراد :مثّل التفاهم األمرييك  -الرتيك رضبة قاسية لطموحات
حزب االتحاد الدميقراطي ،وعطّل مخططاته الرامية إىل إنشاء
إدارة ذاتية يف سورية متتد من القامشيل يف الشامل الرشقي
إىل عفرين يف أقىص الشامل الغريب .كام كان هذا التفاهم
مبنزلة ضوء أخرض للرضبات الجوية الرتكية ضد حزب العامل
الكردستاين يف جبال قنديل .ومع أهمية ض ّم تركيا إىل التحالف،
فإ ّن الواليات املتحدة ال تزال تع ّول عىل دو ٍر ميداين لوحدات
الحامية الكردية يف سورية ،وملقاتيل حزب العامل الكردستاين يف
منطقة ربيعة عىل الحدود السورية العراقية .لذلك تخىش من
أن تسعى تركيا لتوظيف دورها يف التحالف الدويل ضد تنظيم
الدولة لغايات ترتبط بالحرب مع حزب العامل الكردستاين.

•االنتخابات املبكرة :جاء التفاهم األمرييك  -الرتيك يف مرحلة بالغة
الحساسية داخليًا؛ فألول مرة منذ ثالثة عرش عا ًما مل يستطع حزب
العدالة والتنمية الحصول عىل أغلبية برملانية تؤ ّهله لتشكيل
الحكومة منفر ًدا ،ومل تنجح املشاورات بني األحزاب الرتكية يف
تشكيل حكومة ائتالفية لتدخل تركيا مرحلة من عدم االستقرار
السيايس بانتظار نتائج االنتخابات املبكرة التي ستجري مطلع
ترشين الثاين  /نوفمرب  .2015وعىل الرغم من أ ّن غالبية القوى
السياسية يف تركيا حريصة عىل عالقات إسرتاتيجية مع الواليات
يجي اتفاقها مع الحكومة الحالية
املتحدة ،فإ ّن األخرية تخىش أن ّ
ألهداف انتخابية ما يجعلها طرفًا يف الحياة السياسية الرتكية،
ال سيام وأ ّن حزب الشعوب الدميقراطي الذي دخل الربملان
ألول مرة هو واجهة سياسية لحزب العامل الكردستاين الذي
تحاربه حكومة العدالة والتنمية .وبناء عليه ،قد تضطر الواليات
" 22أنقرة وواشنطن تتفقان عىل إقامة 'منطقة آمنة' شامل سوريا" ،فرانس ،24
 ،2015/8/11عىل الرابط:
http://goo.gl/WPOzyf

دراسات وأوراق تحليليّة
الحرب على "تنظيم الدولة" بعد سنة على تشكيل "التحالف الدولي" :حالة سورية

املتحدة إىل تأجيل تنفيذ تفاهامتها مع الحكومة الرتكية إىل ما
بعد االنتخابات املبكرة ،بخاصة أ ّن التفويض املمنوح للقوات
الرتكية بالتدخّل خارج حدودها ينتهي مطلع ترشين األول /
أكتوبر  ،2015ما يعني أ ّن الربملان بتشكيلته الحالية هو الوحيد
املخ ّول بتمديد التفويض ،وال ميتلك فيه حزب العدالة والتنمية
أغلبية متكّنه من مترير التمديد ما مل توافق عليه باقي األحزاب.

مستقبل التحالف الدولي
في سورية
عىل الرغم من نقاط الضعف العديدة التي عرقلت خططه وتحقيق
أهدافه ،استطاع التحالف قصف جميع مقا ّر التنظيم الظاهرة،
ومعسكراته التدريبية ،ومؤسساته ،ومصايف النفط البدائية ،وأعاق
تحركاته بصورة كبرية ،وأفشل مخططاته بالسيطرة عىل الرشيط
الحدودي مع تركيا .لكنه عجز عن وقف متدده يف املنطقة الوسطى،
والقلمون ،والجنوبية ،وأحياء دمشق .عدا عن ذلك ،فإ ّن سيطرة
التنظيم عىل محافظة األنبار يف العراق أ ّمنت مناطق سيطرته يف
سورية ،ومنحته هامش حركة بني البلدين العراق وسورية .ال شك يف
أ ّن دخول تركيا يف التحالف سيمثّل إضافة نوعية ،ويزيد من استنزاف
التنظيم ،لكن من غري املر ّجح نجاح التحالف يف القضاء عىل تنظيم
الدولة يف سورية خالل العام املقبل؛ وذلك لألسباب التالية:
رصح املسؤولون
•تشخيص صحيح وعــاج خاطئ :لطاملا ّ
األمريكيون بأ ّن تنظيم الدولة هو نتيجة لفساد األنظمة يف
العراق وسورية ،وأ ّن الحرب عىل اإلرهاب تفرض عملية سياسية
تنهي الحيف الواقع عىل رشائح شعبية كبرية يف البلدين ،وتحرم
تنظيم الدولة من استغالل ما يسمونه "املظلومية الس ّنية" يف
العراق وسورية .يف املقابل ،فإ ّن إدارة أوباما فضّ لت ولغايات
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مصلحية يف ملفات أخرى محورية تجاهل تشخيصها ،وركّزت
عىل معالجات إسعافية ساهمت يف إطالة أمد الرصاع يف سورية،
وساعدت التنظيم بطريقة غري مبارشة عىل اجتذاب الكثري من
املقاتلني املحليني ،ال سيام بعد أن رفضت اإلدارة األمريكية تسليح
املعارضة أو مساعدتها يف حربها ضد تنظيم الدولة ،وتحالفت
مع وحدات الحامية الكردية وحزب االتحاد الدميقراطي الذي
تتّهمه املعارضة بالتعاون مع النظام .عدا عن ذلك ،ال ميتلك
التحالف حتى اآلن أجوبة واضحة عن كيفية وقف متدد تنظيم
الدولة يف املناطق الداخلية (حمص ،والقلمون ،ودمشق،
والسويداء)؛ فالجيش السوري النظامي يف حالة ضعف ووهن
شديدين ،ويتعرض يوم ًيا لهزائم أمام تنظيم الدولة يف مناطق
عدة إىل درجة أصبح التنظيم يهدد مدينة حمص وسط سورية،
والسويداء التي تسكنها أغلبية درزية يف الجنوب ،ودمشق
ال سيام بعد سيطرته عىل مخيم الريموك ومتدده يف أحيائها
الجنوبية ،وكذلك لبنان بعد سيطرته عىل القلمون الرشقي
ووصوله إىل معرب جوسية الحدودي يف منطقة البقاع .وال ميتلك
التحالف يف هذا الواقع إال خيارين؛ قصف قوات التنظيم ومقا ّره
يف تلك املناطق ،وعندها سيظهر التحالف طرفًا يحمي قوات
النظام وحزب الله ،وهو ما يضع الواليات املتحدة يف موقع
محرج أمام حلفائها اإلقليميني ،أو تسليح فصائل املعارضة
اإلسالمية التي تخوض مواجهة شبه يومية مع التنظيم يف أحياء
دمشق الجنوبية ،والقلمون ،واملنطقة الجنوبية .وعىل أساس أ ّن
الخيارين السابقني ال يندرجان ضمن توجهات الواليات املتحدة
وأولوياتها ،فمن املر ّجح أن يقضم التنظيم مناطق جديدة
عم خرسه يف الشامل والشامل الرشقي ،ومت ّده مبقومات
تع ّوضه ّ
إضافية للبقاء والصمود.

•قصور برامج تدريب املعارضة :غــداة اإلعــان عن تشكيل
التحالف الدويل ،أعلنت الواليات املتحدة ن ّيتها تدريب وحدات
من املعارضة السورية املعتدلة يف كلٍ من تركيا ،ودول خليجية،
وخصص الكونغرس نصف مليار دوالر إلنجاز هذه العملية
برسعة ،وذلك لتخريج مقاتلني قادرين عىل قتال تنظيم الدولة
وعىل ملء الفراغ يف املناطق التي قد ينسحب منها التنظيم(.((2
لكن هذه الربامج تعطلت أكرث من مرة ،وجرى تأجيلها بسبب
خالفات بني الواليات املتحدة والدول التي تستقبل هؤالء املقاتلني
" 23هيغل :إسرتاتيجيتنا ملواجهة 'داعش' ..واألسد جزء من العملية" ،الرشق األوسط،
 ،2014/11/14عىل الرابط:
http://goo.gl/oYEDkP
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بخصوص هدف برنامج التدريب؛ فاإلدارة األمريكية كانت ترص
عىل أ ّن هدف برنامج التدريب يقترص عىل قتال تنظيم الدولة،
يف حني تطالب بعض الدول املستقبلة وعىل رأسها تركيا بأن يكون
قتال قوات النظام ضمن األهداف املدرجة( .((2ونتيجة لذلك كانت
مقاتل فقط،
حصيلة برامج التدريب يف تركيا ،عىل سبيل املثالً 54 ،
اختطفت جبهة النرصة عد ًدا منهم أثناء دخولهم إىل األرايض
السورية( ،((2وال يزال هؤالء حتى اآلن غري قادرين عىل أداء مهامهم
بسبب غياب منظومة أمنية قادرة عىل حاميتهم سواء من النظام
الذي قصفهم أيضً ا ،أو من الفصائل الجهادية التي ترتصدهم(.((2

" 24بــدء تدريب معارضني سوريني برتكيا :داعش ث ّم رمبا النظام" ،العريب الجديد،
 ،2015/4/15عىل الرابط:
http://goo.gl/8491CY
" 25النرصة تختطف من جديد مقاتلني سوريني دربتهم الواليات املتحدة" ،الرشق
(القطرية) ،2015/8/4 ،عىل الرابط:
http://www.al-sharq.com/news/details/358811#.VfamI014Scw
" 26ط ـران النظام السوري يقصف موقعا لقيادة 'الفرقة  ،"'30القبس (الكويتية)،
 ،2015/8/25عىل الرابط:
http://www.alqabas.com.kw/Articles.aspx?ArticleID=1084675&CatID=0
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•وأخ ًريا ،ال متتلك اإلدارة األمريكية إسرتاتيجية واضحة املعامل لقتال
تحي خططها مبا تقتضيه
تنظيم الدولة يف سورية ،وال تزال ّ
املستجدات عىل امليدان ،وتربمج تحركاتها وعملياتها القتالية يف
وتوسعه ،وال يزال األخري
إطار ردات الفعل عىل متدد التنظيم ّ
حتى اآلن يفرض إيقاع املعركة ومتغرياتها يف بقاع مختلفة من
سورية .وبناء عليه ،فإ ّن التحالف الدويل غري قادر عىل استئصال
تنظيم الدولة ،أو إضعافه خالل املديني املنظور واملتوسط،
ويحتاج إىل سنوات طويلة إذا ما استمرت املقاربة األمريكية
املجتزأة ملواجهته.

صـدر حديـ ًثا

تأليف:

مجموعة مؤلفين.

قضية فلسطين :ومستقبل المشروع الوطني الفلسطيني
الجزء األول
أصدر المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات الجزء األول من كتاب قضية فلسطين ومستقبل
المشروع الوطني ،تحت عنوان فرعي :في الهوية والمقاومة والقانون الدولي .ويحوي هذا الكتاب،
الواقع في  720صفحة من القطع الكبير ،الجزء األول من الدراسات والبحوث المنتخبة التي ُقدمت في
المؤتمر السنوي لمراكز األبحاث في المنطقة العربية الذي نظمه المركز العربي لألبحاث ودراسة
السياسات في الدوحة (قطر) في الفترة  9-7كانون األول  /ديسمبر  ،2013تحت عنوان" :قضية فلسطين
ومستقبل المشروع الوطني الفلسطيني".
حوى هذا الجزء من الكتاب ثماني عشرة دراسة ،أضيفت إليها كلمات افتتاح المؤتمر ،وخضعت
الدراسات والبحوث إلى التحكيم والتقويم العلمي من لجان متخصصة قبل مناقشتها في المؤتمر
وبعدها .ويُقسم هذا الجزء إلى أقسام ثالثة" :الهوية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني"،
و"المشروع الوطني الفلسطيني ودوائر الفعل" ،و"المشروع الوطني الفلسطيني والقانون الدولي".
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عام على التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"

حارث حسن

*

السياسة األميركية تجاه تنظيم "داعش"

ً
مســتعرضة الجدل الذي
تتبــع هــذه الورقة السياســة األميركية تجاه داعــش ،محاولة تحليلها،
أحــاط  -وال يــزال يحيط بها  -والعوامل والمحددات المؤثّرة فيها .ففي أيلول  /ســبتمبر ،٢٠١٤
أعلــن الرئيس األميركي باراك أوباما "إســتراتيجية شــاملة" إلضعاف ما يُعــرف بـ"تنظيم الدولة
اإلســامية في العراق والشــام  -داعش" ،وتدميره .وقال أوباما" :لن أتردد في اســتخدام القوة
أن من
تجــاه داعــش في ســورية كمــا في العراق .هــذا هو المبدأ الرئيــس الذي تلتزمــه إدارتيّ :
ً
مالذا آم ًنا" .لكن ،وعلى الرغم من هذا اإلعالن ،ظلت األسئلة عن طبيعة
يهدد أميركا لن يجد
السياســة األميركيــة وأهدافهــا وأدواتها تجاه داعش تطرح باســتمرار في ســياق جــدل بين َمن
أن من األفضل
أن الواليــات المتحــدة ال تفعل ما يكفي لمواجهة التنظيــم ،و َمن يرى ّ
يعتقــد ّ
ّ
توسع انخراطها العسكري في هذا الصراع .وقد تأثر هذا الجدل باستقطابات سياسية
لها أ ّلا
ّ
أميركيــة داخليــةّ ،
تمثلت بالموقف الناقد الذي تب ّناه أقطــاب في الحزب الجمهوري ،من قبيل
يعدونه "سياسة ضعيفة من الرئيس
الســيناتور جون ماكين والســيناتور ليندزي غراهام ،لما ّ
أوبامــا" ،وتنافســات إقليميــة "شــرق أوســطية" حــول الموقــف مــن داعــش وطبيعــة الخيــارات
ّ
تؤطر المواجهة مع التنظيم.
السياسية التي يجب أن
* باحث وأكادميي عراقي متخصص بالعلوم السياسية وزميل يف جامعة هارفرد.

دراسات وأوراق تحليليّة
السياسة األميركية تجاه تنظيم "داعش"

مبدأ أوباما والمحددات الداخلية
يف  ٥شباط  /فرباير  ،٢٠١٥أصدرت اإلدارة األمريكية ثاين تقرير يحدد
تول الرئيس أوباما منصب
إسرتاتيجية األمن الوطني  NSSمنذ ّ
الرئيس ،وتضمن التقرير تأكيد التزام الواليات املتحدة "قيادة تحالفات
دولية ملواجهة التحديات الكبرية الناشئة عن العدوان واإلرهاب
واألمراض" .يشري التقرير يف القسم الخاص مبواجهة "اإلرهاب" إىل
أ ّن الواليات املتحدة "تخلّت عن النموذج القائم عىل االنغامس يف
الحروب الربية املكلفة والواسعة النطاق يف العراق وأفغانستان،
بدل من ذلك،
والتي تح ّملت فيها القوات األمريكية أعباء هائلة"ً .
قابل لالستمرار
يقول التقرير ،إ ّن الواليات املتحدة أخذت تتبع "نه ًجا ً
يعطي األولوية لعمليات مكافحة اإلرهاب ذات األهداف املحددة،
والجهد املشرتك مع رشكاء مسؤولني ،والعمل بصورة متزايدة عىل
منع من ّو التطرف العنيف وتصاعد النزعات الراديكالية التي تصنع
تهديدات جديدة"(((.
يف هذه الفقرة وفقرات أخرى من التقرير ،ميكن تلمس عنارص مهمة
مام ميكن تسميته بـ "مبدأ أوباما" يف السياسة الخارجية .وهو مبدأ
يُربز أ ّو ًل اتجاهات التيار غري االنغاميس للمدرسة الواقعية ،وميثّل ثانيًا
محصلة للتجربة املكلفة والصعبة للحرب يف العراق .من املعروف أ ّن
هناك اتجاهني فكريَّني متصارعني يف ما يخص تحديد الدور األمرييك
يف الشؤون الدولية؛ االتجاه التدخيل  Interventionistواالتجاه
الواقعي (الذي مييل البعض إىل تسميته باالتجاه االنعزايلّ ،إل أ ّن هذه
التسمية مل تعد تُربز سوى موقف تيارات هامشية) .يدفع التدخليون
باتّجاه دور أكرب يف الشؤون الدولية وانخراط سيايس وعسكري أوسع،
ويعتقدون أ ّن مصلحة الواليات املتحدة و" ُمثلها" تتطلب العمل
لصوغ النظام العاملي وحاميته من األخطار التي تهدده ،والعمل
بصورة منفردة كلّام تطلّب األمر ذلك.
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أخالقية من نوع ما بوصف الواليات املتحدة أمة استثنائية ال عوض
عنها للعامل .وتلتقي هذه النزعة الرسالية  Missionaryبنزعة من
خصوصا أولئك الذين ال يق ّرون
الشك تجاه اآلخرين ونوازعهم،
ً
بالزعامة األمريكية أو يسعون إىل تح ّديها .وبهذا املعنى ،فإ ّن الفرضية
التي ينطلقون منها هي أ ّن العامل يف حاجة إىل الزعامة األمريكية ألنّه
من دون هذه الزعامة سيكون عامل ًا خط ًريا و"رشي ًرا" ،كام أ ّن الواليات
املتحدة يف حاجة إىل تأكيد زعامتها دامئًا ألنّها من دون ذلك ستسمح
للقوى الخطرية والرشيرة بتح ّديها.

بينام ال يعتقد التدخليون اإلنسانويون برضورة أن يكون للتدخّل عالقة
باملصلحة األمريكية ،بل أحيانًا هم يشريون إىل أولوية املثل عىل املصالح
وإىل رضورة أن ال تؤ ّدي املصلحة األمريكية إىل التغايض عن جرائم
فظيعة ترتكب من أنظمة أو جامعات ال تلتزم القانون الدويل .ميكن
ع ّد سامنثا باور ،سفرية الواليات املتحدة يف األمم املتحدة ،ممثّلة هذا
التيار الذي يعتقد أ ّن هناك مسؤولية أخالقية تقع عىل عاتق السياسة
األمريكية تتمثّل بالتدخّل ملنع انتهاكات حقوق اإلنسان الكربى واإلبادة،
وكانت أحد األصوات املؤيدة التدخّل العسكري يف دارفور وليبيا(((.

وميكن تقسيم االتجاه التدخيل إىل تيارين؛ تيار ينتمي إىل مدرسة
القوة "التيار الهيمنوي"  ،Hegemonistينادي بالتدخّل رضورة
لتأكيد الزعامة األمريكية للعامل ،وتيار إنسانوي  Humanisticيدعو
إىل التدخّل من أجل منع أعامل التطهري العرقي والديني واإلبادات
اإلنسانية .ويعتقد التيار أ ّن الزعامة األمريكية تعكس مسؤولية

انعكست هذه التصورات "التدخلية" املختلفة عىل موقف التدخليني
تجاه سيطرة تنظيم داعش عىل أجزاء واسعة من األرايض العراقية
والسورية ،وارتكابه مجازر وانتهاكات فظيعة ضد املدنيني وأتباع
الديانات واملذاهب املغايرة؛ فتيار مدرسة القوة الذي يرتكز بقدر أكرب
يف الحزب الجمهوري ،وتحدي ًدا اليمني املحافظ ،رأى أ ّن ما حصل هو
خصوصا رفضه
نتاج لسياسة أوباما املتحفظة ونزعته غري التدخلية،
ً

1 The National Security Strategy, 2015, at: https://www.whitehouse.gov/
sites/default/files/docs/2015_national_security_strategy.pdf

2 Samantha Power, A Problem from Hell: America and the Age of Genocide,
(New York: Basic Books, 2002).
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التدخّل العسكري لحسم الرصاع يف سورية وإخفاقه يف إبقاء قوات
أمريكية يف العراق ومراقبة سلوك الحكومة العراقية .وأ ّن ما حصل
يف هذين البلدين هو بالدرجة األساس نتيجة لالنكفاء األمرييك الذي
سيخلق يف النهاية عامل ًا أكرث خطور ًة يهدد الزعامة األمريكية .بينام
يجادل التدخليون اإلنسانويون بأ ّن الواليات املتحدة تتحمل مسؤولية
كبرية يف منع االنتهاكات التي ارتكبها تنظيم داعش وحامية األقليات
امله َّددة من هذا التنظيم.
أ ّما االتجاه الواقعي ،فيمكن أيضً ا تقسيمه إىل تيارين :تيار رئيس يقوم
عىل الواقعية الرباغامتية ،ويعتقد أ ّن اإلفراط يف التدخل العسكري
يرض باملصالح األمريكية بسبب تكلفته العالية ،وهو إىل ٍ
حد ما التيار
الذي ميثّله الرئيس أوباما ومعظم قادة الحزب الدميقراطي .وهذا
التيار يؤمن أيضً ا مبحدودية القوة وبعدم قدرة الخيار العسكري عىل
حل مشاكل معقّدة.
ّ
أ ّما التيار الثاين ،فهو يف العموم تيار هاميش يف املؤسسة السياسية
والفكرية األمريكية ،ويتألف من املدرسة الليربتارية Libertarian
التي تشكّك يف مبدأ القيادة األمريكية للعامل وتدعو إىل االنعزال وتنتقد
االلتزامات الناتجة من "الحكومة الكبرية" والبنى األمنية والعسكرية
الضخمة ،وميثّلها اليوم مرشح الرئاسة عن الحزب الجمهوري راند
باول .وهناك تيار آخر عىل اليسار متثّله الفئات املعارضة للهيمنة
األمريكية والرأساملية ،والتي ترى أ ّن املشكلة تكمن يف تح ّول الواليات
املتحدة إىل إمرباطورية خاضعة لسلطة األقلية املستفيدة من
التوترات والرصاعات العاملية.
وإذا ما تغاضينا عن التيارات الهامشية وتلك التي ال تقوم بدور بارز
يف صنع القرار األمرييك يف السياسة الخارجية ،ميكن القول إ ّن الجدل
الداخيل الرئيس يف ما يخص السياسة املعتمدة  -أو التي ينبغي
اعتامدها  -تجاه تنظيم داعش ،يرتكز عىل النقاط التالية:
رشا للواليات املتحدة؟ وهنا يعتقد
1.1هل ميثّل داعش تهدي ًدا مبا ً
البعض أ ّن التنظيم مل يصل بعد إىل تهديد الواليات املتحدة
أساسا إىل تهديد
مبارشة ،ويتب ّنى مفهو ًما متحفظًا للتهديد يشري ً
األرض األمريكية واملواطنني األمريكيني ،وعليه ،يعتقد هؤالء أ ّن
من األفضل الرتكيز عىل احتواء التنظيم واإلبقاء عىل التدخّل
املحدود واملعتمد عىل التحالف مع قوى إقليمية من أجل منع
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تنامي تهديد التنظيم((( .بينام يرى آخرون أ ّن التنظيم ميثّل
رشا للواليات املتحدة ،ألنّه يزعزع استقرار منطقة
تهدي ًدا مبا ً
الرشق األوسط الحيوية ،ومجمل االستقرار العاملي ،ويجاهر
بعدائه للواليات املتحدة ورغبته يف مهاجمتها إن سنحت
فضل عن تو ّرطه يف
الفرصة ،ويهدد الزعامة األمريكية عامليًا ً
انتهاكات ال ميكن التسامح معها .وبالنتيجة يدعو هؤالء إىل
مزيد من التدخّل العسكري لدحر التنظيم(((.
2.2ماهي طبيعة التهديد وحــدوده؟ وهنا يرى البعض أ ّن هذا
التهديد هو بالدرجة األساسية عسكري ويتطلب الرتكيز عىل
الجهد العسكري وتوسيع االنخراط األمرييك حتى لو استدعى
ذلك إرســال قوات برية أمريكية ،عىل األقـ ّـل إلسناد القوات
العراقية والكردية واملعارضة السوريّة املعتدلة ،والسعي لتأطري
هذا الجهد بعمل دبلومايس وسيايس((( .بينام يرى آخرون أ ّن
التهديد هو سيايس بالدرجة األساس ويتعلق بفشل الدولة يف
العراق وسورية وتع ّمق االنقسامات الطائفية التي سمحت
مم
للتنظيم باستثامرها .ويرى هؤالء أن ليس هناك الكثري ّ
ميكن أن تفعله الواليات املتحدة تجاه رص ٍ
اعات وحروب أهلية
من هذا النوع ،وأ ّن من األفضل لها أن تركّز عىل احتواء تلك
الرصاعات .وهناك من يذهب إىل أ ّن املواجهة يجب أن ترتكز
عىل إسرتاتيجية شاملة عسكرية وسياسية واقتصادية وثقافية
للتعامل مع العوامل واألسباب التي قادت لصعود هذا التنظيم
ولنم ّو األفكار والتيارات الراديكالية يف املنطقة(((.
3.3ما هي السياسة التي يجب أن تحكم هذا التدخّل؟ وهنا يجري
الجدل بني من يعتقد أ ّن الواليات املتحدة يجب أن تح ّدد
إطا ًرا سياس ًيا واض ًحا إلنهاء الرصاع من أجل أن تكون هزمية
داعش ممكنة ،ومن يعتقد أ ّن من األفضل إعطاء األولوية اآلن
"3 Jessica Stern, "Obama and Terrorism: Like it or not, the war goes on,
Foreign Affairs, September/October 2015, at: https://www.foreignaffairs.com/
articles/obama-and-terrorism
4 Matthew Levitt, "While still risky, military intervention against ISIS may
be the only good option for President Obama," Daily News, 4 September 2014,
at: http://www.nydailynews.com/news/world/risky-military-interventionisis-option-article-1.1927277
5 Michael Knights, "The Long Haul: Rebooting U.S. Security Cooperation
in Iraq," Washington Institute for Near East Studies, January 2015, at: http://
www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-long-haul-rebootingu.s.-security-cooperation-in-iraq
6 Charless Lister, "A Long Way from Success: Assessing the War on the
Islamic State," Perspectives on Terrorism, 9(4), 2015, pp3-13.

دراسات وأوراق تحليليّة
السياسة األميركية تجاه تنظيم "داعش"

لهزمية التنظيم وتأجيل الرتتيبات السياسية ،أل ّن االنغامس يف
هذه الرتتيبات اآلن قد يؤدي إىل انقسام الفاعلني الداخليني
واإلقليميني الذين ميكن أن يعملوا رشكاء للواليات املتحدة يف
هذه املواجهة .ويشمل النقاش أيضً ا طبيعة الرتتيبات املحتملة،
إذ يعتقد البعض أ ّن األولوية يجب أن تعطى ملواجهة التنظيم يف
العراق ،وإصالح النظام السيايس العراقي؛ بجعله أكرث مقبولية،
وبإسناده عىل رشاكة أوسع ،وتوزيع للسلطة بني مختلف الفئات.
بينام يرى آخرون رضورة الرتكيز يف الوقت نفسه عىل إيجاد
حلٍ لألزمة السوريّة أل ّن محاربة التنظيم يف جبه ٍة واحدة ،غري
مجدية .وهناك من يرى أ ّن بقاء النظام السوري ورئيسه بشار
أي حل وسيسمح باستمرار الظروف
األسد سيعيق الوصول إىل ّ
التي أدت إىل استقواء داعش والتنظيامت املرتبطة بالقاعدة،
مام يتطلب إيجاد حلٍ يجرب األسد عىل التن ّحي ،بينام يعتقد
آخرون أ ّن تقسيم سورية سيكون خيا ًرا أفضل(((.

وإذا ما حاولنا تصنيف جميع هذه املواقف عىل شكل خيارات رئيسة
مختلفة ،ميكن القول إ ّن هناك ثالثة خيارات أساسية واجهتها اإلدارة
األمريكية عند تحديد سياستها تجاه تنظيم داعش:
أول :خيار التدخّل العسكري الرسيع والواسع املدعوم بهجوم
• ً
دبلومايس لوضع إطار سيايس ملزم ملرحلة ما بعد داعش.
•ثانيًا :خيار االحتواء ،والقايض بالعمل عىل منع التنظيم من
تحقيق مزيد من النجاحات العسكرية الكربى ،ومن ثم
محارصته والعمل عىل دحره تدريج ًيا.
7 Gregory Cause, "ISIS and the New Middle East Cold War," Brookings, 25
August 2014, at: http://www.brookings.edu/blogs/markaz/posts/2014/08/25isis-new-middle-east-cold-war
- Michael M. Gunter, "Iraq, Syria, ISIS and the Kurds: Geostrategic Concerns
for the U.S. and Turkey," Middle East Policy, 22(1), pp.102-111.
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•ثالثًا :خيار عدم التدخل واالكتفاء بالتعامل مع نتائج الرصاع
(وهو خيار طرحه البعض عىل أساس أن ليس للواليات املتحدة
مصلحة يف انتصار أحد األطراف املتصارعة:داعش ،أو امليليشيات
الشيعية يف العراق ،وداعش ونظام األسد يف سورية)(((.
وميكن القول إ ّن اإلدارة األمريكية اعتمدت حتى اآلن عىل سياسة
تلتقي إىل ح ٍّد كبري مع الخيار الثاين "االحتواء" ،ألنّه ينسجم مع "مبدأ
أول الحاجة
أوباما" القائم عىل التدخّل املحدود؛ فهذا الخيار يعكس ً
إىل مستوى من التدخّل األمرييك ملواجهة خطر قابل للتنامي يهدد
االستقرار ،وقد يخلق أوضا ًعا مستقبلية تفرض تدخ ًّل أوسع نطاقًا
وأكرث كلفة ،إن جرى التغايض عنه يف هذه املرحلة .لكن هذا الخيار
ينسجم مع أولويات أوباما يف السياسة الخارجية التي كان االنسحاب
من العراق أه ّم عنارصها؛ فالرئيس أوباما وجد يف حرب العراق التي
ص ّنفها "حرب اختيار" ال "حرب رضورة" منوذ ًجا لسياس ٍة خارجية غري
واقعية ومرضة باملصالح األمريكية عىل املدى البعيد بسبب تكلفتها
العالية ،وفرضها أولويات مصطنعة عىل الحكومة األمريكية .خطاباته
األوىل يف املوضوع ،والتي سبقت فوزه مبنصب الرئيس للمرة األوىل،
استندت عىل رفض فكرة انغامس الواليات املتحدة يف مشاريع لبناء
لكل مشكلة
حل عسكريًا ّ
الدولة يف الخارج أو التص ّور أ ّن هناك ً
رأي عام أمرييك فقد
خارجية .وقد ساعد أوباما يف اعتامد مبدئه ٌ
التعاطف مع تلك الحرب ومازال يتذكرها بوصفها تجربة فاشلة.
كام يتميز خيار االحتواء بأنّه الخيار الوسطي بني خيارين سيئني ،وال
يوجد لهام دعم واسع النطاق؛ خيار التدخّل الواسع وخيار التجاهل.
وبهذا املعنى ،فإنّه الخيار األسهل الذي ميكن أن يج ّنب اإلدارة الظهور
مبظهر من يناقض املبادئ السابقة ويقود الواليات املتحدة إىل حرب
خارجية مكلفة جديدة ،أو مبظهر من يكتفي بالتف ّرج مبواجهة تهديد
خطري لالستقرار وجامعة دموية تستل ّذ باستعراض العنف وانتهاك
حقوق اإلنسان والقانون الدويل.
لكن السياسة الخارجية األمريكية تجاه األزمات الدولية ليست دامئًا
نتاج جدل فكري وفلسفي؛ فهي تتعلق أيضً ا بأوضاع آنيّة ،وتنافسات
فضل عن التأثري الذي ميارسه الرأي العام ووسائل
حزبية داخليةً ،
اإلعالم وخزانات التفكري  .Think Tanksفالرئيس أوباما مازال يع ّول
عىل رأي عام غري ميّال لالنخراط العسكري املكثّف يف الرشق األوسط،
وهو عمو ًما رأي عام ال يكرتث كث ًريا بالقضايا الدولية ويفضّ ل الرتكيز
عىل الشؤون الداخلية .مع ذلك ،فإ ّن الرئيس األمرييك مضط ّر أيضً ا
 8طَرح هذا الخيار أحد املتخصصني بالعلوم السياسية يف ندوة عقدتها مؤسسة راند يف ١
حزيران/يونيو  ٢٠١٥وشارك فيها الباحث.
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لالستجابة ملا يطرح يف اإلعالم وللنقاش الذي تشهده قنوات املؤسسات
خصوصا عندما يجري تغطية أحداث تجذب انتباه
اإلعالمية الضخمة،
ً
الرأي العام وتتح ّول إىل عامل ضغط آين من أجل اتخاذ قرارات رسيعة.
من بني تلك األحداث ،إعدام داعش الصحفي األمرييك جيمس فويل
يف آب  /أغسطس  ،٢٠١٤وهو ما نقل الجدل حول التنظيم من كونه
مشكلة رشق أوسطية متثّل تهدي ًدا "غري مبارش" للواليات املتحدة،
يتقصد قتل األمريكيني ويتفاخر بذلك ويهدد
إىل جدل حول تنظيم ّ
مبهاجمة الواليات املتحدة .بالطبع إ ّن طبيعة املواقف والرسديات
التي تصاحب مثل هذه الظروف تخلق وض ًعا ضاغطًا عىل اإلدارة
يدفعها لإلعالن عن "ردة فعل"ّ ،إل أ ّن البعد العاطفي الغالب عليها
كث ًريا ما يجعل ردات األفعال تلك محدودة ووقتية ،وال تتّسم برؤية
إسرتاتيجية بعيدة املدى .املهم هنا مالحظة أ ّن السياسة الخارجية
األمريكية ال تستند بالرضورة وبصورة حرصية إىل منطلقات عقالنية
وبراغامتية ،فاملؤثرات األيديولوجية والعاطفية تقوم بدور يف تشكيل
بعض القرارات ،ويف تكوين الظروف املحيطة بات ّخاذها.

ومن العوامل املؤث ّرة األخرى يربز التنافس الحزيب الداخيل؛ فبعض
قادة الحزب الجمهوري ،ومنهم مرشح الرئاسة جيب بوش ،يح ّملون
إدارة أوباما مسؤولية ما آلت إليه األمور يف العراق ألنّها مل تعمل عىل
وبدل من ذلك سحبت كامل قواتها.
إبقاء قوات أمريكية يف هذا البلدً ،
ير ّد الدميقراطيون عاد ًة بالقول إ ّن ما حصل كان نتيجة لخطأ إدارة
بوش يف ات ّخاذ قرار الحرب يف العراق؛ فقبل تلك الحرب مل تكن هناك
تنظيامت جهادية وإرهابية يف هذا البلد ،والتدخّل األمرييك هو الذي
استدرج تلك التنظيامت(((.
9 Adam Nagourney, "Jeb Bush Blames Hillary Clinton and Obama for
Iraq's Declibe," The New York Times, 11 August 2015, at: http://www.nytimes.
com/2015/08/12/us/politics/jeb-bush-blames-us-policies-for-isis-rise.html?_r=0

العدد 16
أيلول  /سبتمبر 2015

بأي حال ،فإ ّن الخيارات األمريكية ال تُتّخذ مبعزل عن محددات
لكن ّ
املحيط الدويل واإلقليمي ورؤية أمريكا لدورها يف العامل.

الصراع مع داعش في منظور
إستراتيجي
دخلت أولوية "مواجهة اإلرهاب" و"التطرف اإلسالمي" إىل اللغة
األمريكية املعنيّة باألمن الوطني منذ التسعينيات ،حينام كانت
املؤسسات األمنية والسياسية الحكومية وغري الحكومية تسترشف
املخاطر التي ستواجهها الواليات املتحدة بعد نهاية الحرب الباردة.
وقامت أحداث  ١١أيلول  /سبتمرب بدور كبري يف نقل هذا املوضوع
إىل مركز النقاش ،ويف تطوير البنى السياسية واملؤسساتية واألمنيّة
لتتك ّيف مع التحدي الذي ميثّله "اإلرهاب" .لكن هذا املوضوع ناد ًرا
املعني بالسياسات واإلسرتاتيجيات
ما تجاوز ح ّيز النقاش والفعل
ّ
األمنية واملرتبط بالتعريف الضيّق لألمن بوصفه حامية مصالح
الواليات املتحدة ومواطنيها يف مواجهة أعامل عنف ترتكبها جامعات
مسلحة أو دول "مارقة" تعادي الواليات املتحدة.
لذلك ،كان الفعل األمني والعسكري هو حجر الزاوية يف السياسة
األمريكية ملكافحة اإلرهاب ،وعىل الرغم من أ ّن الخطاب السيايس
شهد يف بعض األحيان إقرا ًرا بأ ّن لإلرهاب أسبابًا سياسية واقتصادية
واجتامعية ،وأ ّن مواجهته تتطلب إسرتاتيجية شاملة ،فإنّه ناد ًرا ما
جرى طرح تص ّورات واضحة حول طبيعة تلك اإلسرتاتيجية الشاملة.
غي متوضعاته يف التعاطي السيايس األمرييك
وميكن القول إ ّن "اإلرهاب" ّ
بحسب طبيعة الرسدية املهيمنة يف السياسة الخارجية؛ فحينام تب ّنت
إدارة بوش مبدأ هجوم ًيا يقوم عىل "الحرب الوقائية" ومواجهة الخطر
يف عقر داره ،كان اإلرهاب ميثّل القوى التي تقاوم محاولة الواليات
املتحدة إقامة نظام عاملي جديد وفقًا ملبادئ "الدمقرطة" والعوملة
واقتصاد السوق التي قُ ّدمت يف تلك الرسدية بوصفها الغاية التي يسري
العامل نحوها ،وهي الغاية التي تجعل من الزعامة األمريكية رضورة.
ولكن حني بدأت سياسة االنسحاب من مناطق الرصاع والرتكيز عىل
الداخل األمرييك وفقًا لرسدية أوباما عن الحاجة إىل "بناء األمة يف
الداخل" وعن مواجهة املخاطر الحقيقية ال املتخ َّيلة ،واستخدام
التكنولوجيا الذكية ال القوات الربية يف مواجهتها ،أصبح اإلرهاب
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خط ًرا ينبغي االحتياط منه ومواجهته عن بعد( .((1كانت رسدية بوش
عن عامل تعيد الواليات املتحدة صوغه ليصبح آم ًنا ومستق ًرا ومنقا ًدا
للقيادة وامل ُثل األمريكية ،بينام ص ّورت رسدية أوباما العامل بوصفه
مكانًا مع ّق ًدا يحسن للواليات املتحدة أن تركّز عىل حامية نفسها
من مخاطره ،وأن ال تتص ّور أنّها تستطيع  -أو أ ّن من واجبها  -إعادة
صوغه .يقول أستاذ العلوم السياسية يف جامعة جورج واشنطن ،مارك
لينتش" ،إ ّن منتقدي اإلسرتاتيجية الرشق أوسطية للرئيس باراك أوباما
يشتكون غالبًا من أ ّن أوباما يفتقر إىل رؤية إسرتاتيجية .هذا التص ّور
خاطئ متا ًما .لقد جاء أوباما إىل منصبه مح ّم ًل بقناعة مفادها أ ّن
تقليص االستثامر العسكري والسيايس األمرييك يف الرشق األوسط ،هو
مصلحة حيوية قامئه بذاتها"(.((1
ارتبط التغري يف الرسدية املهيمنة بالتح ّول يف األوضــاع الدولية
واإلقليمية ،ومبا راكمته التجربة من دروس؛ فإدارة بوش تب ّنت يف
حرب العراق مبدأ الدمقرطة من الخارج ،وراهنت عىل إمكانية
بناء "نظام دميقراطي" وفقًا للمفهوم النيوليربايل للدميقراطية ،وعرب
استخدام القوة العسكرية ،وكانت تأمل أن يتحول هذا النظام إىل
حليف للواليات املتحدة ومصدر إلهام بالنسبة إىل بقية دول املنطقة.
غري أ ّن ّ
تعث هذا املرشوع واقرتانه مبواجهة عسكرية مكلفة مع القوى
املتمردة واملقاومة ،وبحرب أهلية داخلية ،وبصعود تيارات سياسية
غري صديقة للواليات املتحدة وتربطها عالقات تحالف مع دولة
معادية مثل إيران ،أفضيا إىل تراجع رسدية الدمقرطة من الخارج،
ومجمل مرشوع "إعادة بناء الدولة" عرب التدخّل العسكري.
وعىل الرغم من أ ّن الربيع العريب أعاد إحياء الخطاب الداعم
للدمقرطة ،فإنّه كان يف معظم األحيان خطابًا متحفظًا ومقرتنًا بسياسة
تقوم عىل ردة الفعل ومحاولة استيعاب التغيري ال صناعته .غري أ ّن
تش ّعبات الربيع العريب ودخوله يف أنفاق الحرب األهلية واالنقسام
الطائفيّ ،
كل ذلك للمتشككني صعوبة املراهنة
وتعث مساراته ،أكّد ّ
عىل تح ّو ٍل سلس وغري مكلف ،وأبرز يف نظر البعض صحة "مبدأ
أوباما" .وميكن القول إ ّن "الدمقرطة" مل تعد رسدية مهيمنة يف تعاطي
السياسة الخارجية األمريكية مع العامل والرشق األوسط تحدي ًدا ،وهو
10 Stern.
11 Marck Lynch, "Rightsizing U.S. Role," Foreign Affairs, September/
October 2015, at: https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/
obama-and-middle-east
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ما يتّضح عىل مستوى الخطاب السيايس ويف االتجاهات التي تأخذها
النفقات الخارجية أيضً ا ،ومستوى الدعم املايل لنشاطات دعم
الدميقراطية والتنمية الدولية؛ ففي مقالة نرشتها واشنطن بوست يف
كانون األول  /ديسمرب  ،٢٠١٤الحظ ثوماس غاروثريز ،نائب رئيس
الدراسات يف وقف كارنيغي للسالم الدويل ،أ ّن امليزانية املخصصة لدعم
الدميقراطية تراجعت بنسبة  %٢٨يف ظل إدارة أوباما ،وأ ّن التخفيض
كان حا ًدا يف ميزانية وكالة التنمية الدولية املسؤولة عن متويل
نشاطات دعم الدميقراطية وحقوق اإلنسان والحوكمة؛ إذ خرست
 %٣٨من متويلها منذ عام  .٢٠٠٩وبلغت حصة التخفيض يف ميزانية
دعم الدميقراطية املخصصة للرشق األوسط  %٧٢من التخفيض الكيل
بصورة تُظهر تراج ًعا ذا داللة عن نهج "دعم الدميقراطية" يف املنطقة،
خصوصا وأ ّن الرتاجع حصل يف الفرتة ذاتها التي شهدت "انتفاضات"
ً
خصص لدعم
الربيع العريب .وقد الحظت الصحيفة أ ّن مجموع ما ّ
الدميقراطية وحقوق اإلنسان والحوكمة يف امليزانية األمريكية لعام
خصصه
 ٢٠١٤مل يتجاوز  ٨٦٠مليون دوالر ،أي ّ
أقل من املبلغ الذي ّ
امللياردير جورج سوروس لدعم هذه النشاطات(.((1
يف املقابل ،تشري التقارير إىل أ ّن التخصيصات املالية ملكافحة اإلرهاب
التي متثّل جز ًءا من تخصيصات املخابرات واألمن الوطني ،بلغت
 ١٧,٢٥بليون دوالر يف عام  ،٢٠١٢و ١٦,٦بليون دوالر يف عام .((1(٢٠١٣
وتوحي هذه األرقام أ ّن هناك غلبة للفهم األمني عىل معالجة قضية
اإلرهاب ،وهي غلبة مرتبطة بحقيقة أ ّن الواليات املتحدة وبوصفها
القوة العظمى الوحيدة متيل إىل الترصف كقوة محافظة هدفها منع
األخطار التي تواجه مصالحها والنظام العاملي للقوة ،ودحرها .ولذلك
هي تعطي األولوية لـ "أمن" النظام ال للعوامل التي قد تدفع إىل
تغيري النظام ومعادالت توزيع القوة فيه.
يف مرحلة ما بعد  11أيلول  /سبتمرب ،بنت الواليات املتحدة بنية
استخبارية كلّفتها عدة ترليونات من الــدوالرات بحسب أودري
12 Thomas Carothers, "Why is the United States Shortchanging its
Commitment to Democracy," The Washington Post, 22 December 2014, at:
https://www.washingtonpost.com/opinions/falling-usaid-spending-showsa-lack-of-commitment-to-fostering-democracy/2014/12/22/86b72d58-89f411e4-a085-34e9b9f09a58_story.html
13 Drew Desilver, "U.S. spends over $16 billion annually on counterterrorism," PewResearch Center, 11 September 2013, at: http://www.
pewresearch.org/fact-tank/2013/09/11/u-s-spends-over-16-billion-annuallyon-counter-terrorism/
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كرونيان ،األستاذة يف جامعة جورج مايسون .جرى إنشاء أو إعادة
كل
هيكلة نحو  263منظمة حكومية استجاب ًة لتلك الهجامت ،ويف ّ
عام تنتج وكاالت االستخبارات األمريكية نحو خمسني ألف تقرير
عن اإلرهاب .لكن عىل الرغم من النجاح الذي تحقّق بفعل هذه
التغيريات والرتكيز الكبري للموارد عىل مكافحة اإلرهــاب ،تجادل
كرونيان ،بأ ّن الواليات املتحدة مل تكن مستعدة مبا يكفي لنوع الخطر
الذي ميثّله تنظي ٌم مثل داعش(.((1
وتقول متارا كوفامن ويتيز التي عملت مساعدة لنائب وزير الخارجية
لشؤون الرشق األدىن ،إ ّن السياسة األمريكية تعرتف يف خطابها أ ّن
املتطرفني يستثمرون يف ما ينتجه فشل األنظمة من شكاوى وغياب
لألمن ،لكن مامرستنا السياسية تتج ّنب معالجة الطريقة التي تحكم
بها هذه البلدان خشية من اإلرضار بـ "مصالحنا األمنية القصرية
املدى" .وتشري ويتيز إىل أنّه منذ هجوم بنغازي الذي أودى بحياة
السفري األمرييك يف ليبيا عام  ،2012زادت الحكومة األمريكية من
احتياطيها األمني لحامية دبلوماسييها؛ بحيث بات من الصعب عىل
الدبلوماسيني التواصل مع املسؤولني املحليني والسياسيني والناشطني
ومنظامت حقوق اإلنسان يف الرشق األوسط(.((1
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لها السياسة األمريكية ،بسبب رؤيتها الضيقة لطبيعة املواجهة مع
التنظيامت الجهادية ،وهي:
رئيسا يف العاملني العريب
•العامل األ ّول ،هو أ ّن احتاللها بل ًدا ً
واإلسالمي ع ّمق من املشاعر املعادية لها يف أوساط العرب
واملسلمني ،وأنعش العقيدة الجهادية التي متركز الرصاع مع
رئيسا من مرشوعها
الغرب وتع ّد مواجهة الهيمنة الغربية جز ًءا ً
إلحياء األ ّمة اإلسالمية.
•العامل الثاين ،أ ّن احتالل العراق أحدث تغي ًريا كب ًريا يف املوازين
الجيوسياسية يف املنطقة ،وأطلق حروب الوكالة بني القوى
اإلقليمية الرئيسة التي سعت مللء الفراغ أو لحامية نفسها من
اآلثار الناجمة عن هذا االحتالل.
•العامل الثالث ،أحد اآلثار املهمة لالحتالل كان احتدام الرصاع
الطائفي ،الس ّني  -الشيعي ،يف املنطقة ،وهو رصاع خلق بيئة
مثالية للتيارات األكرث تطرفًا يف القاعدة ليك تصنع موطئ قدم
وتكتسب رشعية جديدة.

ركّزت الواليات املتحدة منذ هجامت  11سبتمرب عىل مواجهة تنظيم
القاعدة وشبكاتهّ ،إل أ ّن إسرتاتيجيتها املبكرة التي مثّلتها الحرب يف
أفغانستان ،وإن نجحت نسب ًيا يف تضييق الجغرافيا اآلمنة للتنظيم،
مل تحقّق نجا ًحا يف مواجهة أيديولوجيته الجهادية العابرة للحدود.
ألي رؤية متكاملة
جرى الرتكيز عىل هزمية التنظيم عسكريًا يف ٍ
غياب ّ
حول هزميته أيديولوج ًيا ومنع امتداده إىل مناطق أخرى ومواجهة
الظروف التي متنحه جاذبية لعقيدته يف أوساط فئة الشباب ،بل إ ّن
إدارة بوش كانت تعمل عىل هزمية القاعدة عسكريًا ،يف الوقت الذي
تعتمد سياسات مت ّهد الظروف النتشار التنظيم إىل مناطق أخرى ،كام
هي الحال مع احتاللها العراق الذي صنع بيئة مواتية لظهور تنظيم
التوحيد والجهاد بقيادة أيب مصعب الزرقاوي ،والذي تح ّول فيام بعد
إىل تنظيم قاعدة الجهاد يف وادي الرافدين وأعلن ارتباطه بتنظيم
تتحسب
القاعدة األم .لقد حصل هذا االنتقال بفعل ثالثة عوامل مل ّ

ق ّوت تلك الظروف جامعة الزرقاوي التي تب ّنت موقفًا أكرث تشد ًدا يف
التكفري من جناح بن الدن  -الظواهري ،واستسهلت مامرسة العنف
ضد املدنيني املسلمني بصورة اعرتض عليها الظواهري يف رسالته التي
بعثها إىل الزرقاوي .مل تجد إدارة بوش يف مواجهة هذا الوضع من
سبيل سوى تغيري رسدية الحرب من البحث عن أسلحة دمار شامل
إىل مواجهة اإلرهاب يف "عقر داره" .غري أ ّن تلك املواجهة كانت
معقّدة أل ّن اإلرهاب اختلط برصاع طائفي ،وات ّخذ العنف شكل
املواجهة بني ميليشيات سنية وشيعية ،كام شكّل مقاومة الوجود
العسكري األمرييك ،ويف كثري من األحيان بدا من الصعب التمييز بني
الشكلني .تركَّز نفوذ جامعة الزرقاوي يف املناطق العربية الس ّنية التي
تنامى الشعور بني سكانها بالغربة تجاه النظام الجديد ،وواجهت
بعض فئاتها الكثري من التشكيك واإلجراءات االنتقامية من النخبة
السياسية الجديدة "املتعاونة مع املحتل" .صنع ذلك بيئة مواتية
للتم ّرد استخدمتها جامعة الزرقاوي لجذب املتطوعني ،وتوسيع
نشاطاتها ،وإقامة مالذ آمن جديد للسلفية الجهادية ،وش ّجعتها تلك
الظروف عىل التح ّرك باستقاللية كبرية عن توجيهات القاعدة األ ّم.

14 Audrey Kurth Cronin, "ISIS Is Not a Terrorist Group: Why
Counterterrorism Won't Stop the Latest Jihadist Threat," Foreign Affairs,
March/April 2015.
15 Stern.

يف عــام  2008وبعد أن أعلن الرئيس بــوش عن إرســال قوات
إضافية إىل العراق وعن مراجعة اإلسرتاتيجية األمريكية يف مواجهة
التمرد واإلرهــاب ،ملع نجم الجرنال ديفيد برتايوس الذي أحدث
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تغيريات مهمة يف اإلسرتاتيجية امليدانية ملكافحة التمرد Counter-
 Insurgencyومكافحة اإلرهاب  .Anti-Terrorismق ّرر برتايوس أ ّن
الجهد العسكري يجب أن يُرفد بجهد لكسب السكان املحليني يك
حاسم عىل الخصم ،ولذلك بدأ سياسة لكسب العشائر
رصا
ً
يحقق ن ً
املحلية يف منطقة األنبار التي مثّلت املعقل الرئيس ملا كان يُعرف
فضل عن مناطق محيط بغداد .مبعية
بتنظيم دولة العراق اإلسالميةً ،
برتايوس ،كان معاون قائد القوات املتعددة الجنسيات يف األنبار،
الجرنال جون الني (الذي سيع ّينه الرئيس أوباما فيام بعد مبعوث ًا
خاصا ملتابعة تنسيق الحرب عىل داعش) قد نجح يف بناء عالقات
ّ
جيدة مع الزعامء املحليني يف األنبار ،وأسهم يف بناء ما سيعرف الحقًا
بقوات الصحوة التي تألّفت من مقاتلني محليني بعضهم كان جز ًءا
من الفصائل التي قاتلت األمريكيني .اعتمدت هذه السياسة عىل
عنرصين؛ األ ّول هو عقد تحالفات مع شيوخ العشائر ومتويلهم إلنشاء
تتول تأمني مناطقهم ومالحقة عنارص تنظيم القاعدة.
قوات محلية ّ
والثاين هو محاولة استيعاب املجتمع املحيل يف العملية السياسية،
وبناء الثقة مع الحكومة العراقية بصورة تسمح بتطبيع األوضاع يف
تلك املناطق(.((1
حققت هذه السياسة نجاحات مهمة ،وساعدها يف ذلك تصاعد النقمة
بني السكان املحليني من اإلجراءات التعسفية التي اعتمدتها التنظيامت
اإلسالمية الجهادية يف فرض الرشيعة ،وقتل املشكوك يف والئهم ،والنفوذ
الكبري الذي حقّقه املقاتلون األجانب .أسهم ذلك يف صناعة ج ٍو مالئم
لتخفيف االحتقان الطائفي وتقوية مؤسسات الدولة ودمج الس ّنة
العرب فيها .وتح ّولت تلك السياسة يف نظر البعض إىل منوذج جديد
ملكافحة اإلرهاب وبناء االستقرار ،غري أ ّن نجاحها يظل مرهونًا بوجود
إمكانيات مالية وعسكرية كبرية كتلك التي توافرت لبرتايوس من أجل
نجاحها ،وكذلك اعتامد إجراءات إضافية ومستدامة من أجل االستثامر
يف النتائج التي تحققت ،وهذا ما مل يحصل.
يعتقد الكثريون أ ّن ظهور تنظيم داعش ،بوصفه النسخة املستحدثة
لجامعة الزرقاوي ،يرتبط بغياب إسرتاتيجية مستدامة يف الحفاظ
16 Fred Kaplan, "The End of the Age of Petraeus: The Rise and Fall of
Counterinsurgency," Foreign Affairs, January/February 2013, at: https://www.
foreignaffairs.com/articles/afghanistan/2013-01-01/end-age-petraeus
- Michael R. Gordon, "Retired Gen. John R. Allen in Line to Lead Effort
vs. ISIS," The New York Times, 11 September 2014, at: http://www.nytimes.
_?com/2014/09/12/us/retired-general-is-picked-to-lead-effort-vs-isis.html
r=0
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مهم
عىل املكاسب التي تحققت بعد عام  .2008ويبدو هذا الجدل ً
يف صناعة الرسدية األمريكية؛ بحيث يرص الجمهوريون عىل أ ّن فشل
الرئيس أوباما يف إبقاء قوات أمريكية يف العراق خلق فراغًا استفاد منه
التنظيم ،كام أنّه رفع الضغط عن رئيس الوزراء العراقي السابق نوري
املاليك الذي شعر أنّه مل يعد ملز ًما باعتامد سياسة لبناء الثقة ودمج
العرب السنة يف النظام السيايس ،بل إنّه اتّجه بعد االنسحاب األمرييك
إىل اعتامد إجراءات تسلطية ومنفردة ومالحقة زعامء من العرب الس ّنة،
خصوصا من
كطارق الهاشمي ورافع العيساوي ،ووطّد تحالفه مع إيران
ً
خالل أخذه جانب السياسة اإليرانية يف سورية ،والتي ذهبت إىل دعم
أساسا يف
نظام بشار األسد( .((1يجادل الدميقراطيون بأ ّن املشكلة تكمن ً
قرار الحرب يف العراق وليس االنسحاب من هذا البلد؛ فتلك الحرب هي
التي جلبت التنظيامت الجهادية إىل هناك.

أسهم هذا الجدل يف تقييد قدرة الواليات املتحدة عىل صناعة
خصوصا أ ّن
استجابة واضحة للتحدي الذي ميثّله تنظيم داعش،
ً
شكل
يقل تعقي ًدا يف سورية اتخذ ً
صعود التنظيم ارتبط برصاع آخر ال ّ
عنيفًا منذ أواخر عام  ، 2012وأخذ مظهره الطائفي يف التعمق بعد
أن التقى مع الرصاع الجيوسيايس اإلقليمي بني املحور اإليراين واملحور
السعودي واملحور الرتيك .استثمر تنظيم دولة العراق اإلسالمية يف
الفوىض السوريّة ويف الفرص التي يتيحها لينقل جز ًءا من نشاطاته
إىل هناك ،بل ولينجح يف السيطرة عىل مدينة حدودية مهمة هي
الرقة ،ويعلن عن تأسيس الدولة اإلسالمية يف العراق والشام .وهنا
يعتقد البعض أ ّن عجز الرئيس أوباما عن اتخاذ مواقف حاسمة يف
الرصاع السوري قام بدور يف توسع التنظيم .لكن هذه الرؤية تتفرع
17 Emma Sky & Harith Al-Qarawee, "Iraqi Sunnistan: Why Separatism
could rip the Country Apart-Again," Foreign Affairs, 23 January 2013, at:
;https://www.foreignaffairs.com/articles/iraq/2013-01-23/iraqi-sunnistan
Toby Dodge, Iraq: From War to New Authoritarianism (London: The
International Institute for Strategic Studies, 2012).
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إىل عدة تصورات حينام يجري النقاش عىل ما كان يجب أن يفعله؛
فمدرسة القوة جادلت رضورة أن تستخدم الواليات املتحدة القوة
العسكرية للتأثري يف مجريات الرصاع ،مبا يف ذلك العمل عىل إسقاط
نظام بشار األسد واالنخراط أكرث يف دعم القوى املعتدلة للمعارضة
السوريّة .ولكن عىل الجانب اآلخر ،فإ ّن هناك من يشكّك يف إمكانية
نجاح هذا السيناريو وبوجود قوة معتدلة ج ّدية عىل األرض .وقد
قامت الفوىض الليبية بدو ٍر يف تقوية حجج هذا التيار وتقديم املزيد
من املربرات لرضورة عدم انخراط الواليات املتحدة بصورة واسعة يف
الرصاع السوري.
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مركز مكافحة اإلرهاب الوطني ،نيكوالس راسموسني ،إ ّن "تهديد
داعش خارج حدود الرشق األوسط هو تهديد حقيقي ،إلّ أنّه مازال
محدو ًدا يف تعقيده .ولكن إن ت ّم ترك هذا التهديد يف شكله الحايل،
فإنّه سينضج مع الوقت وسيط ّور داعش إمكانياته لنقل التهديد إىل
األرايض األمريكية"(.((1

االستجابة األميركية لصعود داعش
مثّل احتالل تنظيم داعش مدينة املوصل ،ثاين كربى املدن العراقية،
خصوصا أنّه منح التنظيم
يف  9حزيران  /يونيو  2014صدمة كبرية،
ً
رصا إعالميًا وظّفه رسي ًعا الحتالل مدن أخرى والتهديد بالوصول إىل
ن ً
بغداد والبدء يف الزحف نحو أربيل .كانت تلك التطورات أكرب من أن
يجري تجاهلها .ولذلك بدأت اإلدارة األمريكية تنظر إىل داعش بوصفه
تهدي ًدا جديًّا يتطلب استجابة خاصة .تطورت تلك االستجابة يف سياق
"مبدأ أوباما" ،ابتدا ًء مع إعالن الرئيس أوباما يف  7آب  /أغسطس
 2014أنّه أ َمر بتوجيه رضبات جوية "محدودة" ملقاتيل التنظيم
وبإلقاء مساعدات عىل النازحني من املناطق التي هاجمها داعش،
خصوصا األقليات الدينية كاأليزيديني الذين ع ّدهم التنظيم جامعة
ً
يحل له قتل أبنائها وسبي بناتها .أضاف أوباما يف إعالنه" :إنّني
مرشكة ّ
حرب
كقائد عام للقوات املسلحة لن أسمح بج ّر الواليات املتحدة إىل ٍ
أخرى يف العراق"( .((1ويُربز هذا الترصيح غلبة منطق ر ّدة الفعل عىل
أي جهد
منطق املبادرة يف تلك االستجابة ،ومحاولة أوباما تأكيد أ ّن ّ
عسكري يجب أن يحصل مبا ال يتناقض مع الخطوط العامة ملبدئه.
يح ّدد مبدأ أوباما مستوى االستجابة العسكرية وطبيعتها بحسب
مستوى التهديد للمصالح األمريكية .وهناك جدل غري محسوم
رشا للواليات املتحدة.
بخصوص إذا ما كان داعش ميثّل تهدي ًدا أمن ًيا مبا ً
يف شهادته أمام الكونغرس يف ترشين الثاين  /نوفمرب  ،٢٠١٤قال مدير
18 Helene Cooper, Mark Landler & Alissa J. Rubinaug, "Obama Allows
Limited Airstrikes Against ISIS," The New York Times, 7 August 2014, at:
http://www.nytimes.com/2014/08/08/world/middleeast/obama-weighsmilitary-strikes-to-aid-trapped-iraqis-officials-say.html?_r=0

أ ّما بخصوص مستوى التهديد ،فقد جرت مقاربته من ثالث نوا ٍح ،
وهي:
•األوىل :إ ّن تنظيم داعش يهدد النظام الجيوسيايس يف الرشق
توسعي عىل أرايض دولتني،
األوسط عرب إقامته لكيان سيايس ّ
واستقطابه لدعم تنظيامت جهادية مامثلة ،ووالئها ،يف مرص
وليبيا ونيجرييا.
•الثانية :إ ّن التنظيم تو ّرط يف جرائم إبادة ضد أتباع الديانات
واملذاهب األخرى ويتب ّنى عل ًنا عقيد ًة تقوم عىل تربير القتل
بسبب هذه االنتامءات ،ويتوعد بالحرب الدامئة.

•الثالثة :تتعلق هذه الناحية بطبيعة تكوين التنظيم ونوعية
مقاتليه .وقد قـ ّدر راسموسني عدد مقاتيل تنظيم داعش
بـــ  ،٢٠٠٠٠من ضمنهم  ٣٤٠٠مواطن غريب .ومع حقيقة أ ّن
تركيبة تنظيم داعش تتألف من مقاتلني من نحو  ٩٠بل ًدا ،فإ ّن
ارتباطات هؤالء املقاتلني ببلدانهم وبخاليا محتملة يف تلك
البلدان ،هو مصدر قلق إضــايف( .((2وقد ّرصح أحد املسؤولني
األمريكيني يف آب  /أغسطس  ٢٠١٤بأ ّن "داعش يشء جديد مل
تنظيم إرهاب ًيا بـ  ٢٢٠٠٠مقاتل من
نره من قبل… مل نر أب ًدا
ً
عم رأيناه يف أفغانستان
عدد كبري من البلدان… إنّه يختلف ّ
& 19 Christopher M. Blanchard, Carla E. Humud, Kenneth Katzman
Matthew C. Weed, "The "Islamic State" Crisis and U.S. Policy," Congressional
Research Service, 11 June 2015, at: http://fas.org/sgp/crs/mideast/R43612.pdf.
20 Ibid.

دراسات وأوراق تحليليّة
السياسة األميركية تجاه تنظيم "داعش"

حني جاء الجهاديون من بلدان معدودة… وإذا ما أضفنا إىل
ذلك نشاطات التنظيم عىل مواقع التواصل االجتامعي ومحاولته
جذب مقاتلني ليقوموا بهجامت يف بلدانهم… فإ ّن ذلك أمر
خطري ،وتهديد كبري ج ًدا"(.((2
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فإ ّن هناك اختالفات بني تلك الدول يف تقييمها للتهديد الذي ميثّله
التنظيم ولألولويات الخاصة بالرصاع.

استندت االستجابة العسكرية األمريكية لصعود تهديد داعش إىل
املحاور التالية:
•إقامة تحالف عسكري دويل وإقليمي لغرض مواجهة التنظيم.

•االعتامد عىل التدخل العسكري املحدود الــذي يقوم عىل
الرضبات الجوية والنشاط االستخباري والعمليات الخاصة
املحدودة ،وتج ّنب التدخل الربي الواسع.
•تسليح القوات الربية الحليفة وتدريبها وإسنادها ،مثل الجيش
العراقي وقــوات البيشمركة الكردية واملعارضة "املعتدلة"
السوريّة.
وقد تب ّنت الواليات املتحدة عد ًدا من قرارات مجلس األمن الدويل،
ومن ضمنها القرار ( ٢١٧٠يف آب/أغسطس  )٢٠١٤والقرار ( ٢١٧٨يف
أيلول/سبتمرب  )٢٠١٤لجعل العقوبات الدولية أكرث رصانة وإيقاف
تدفّق املقاتلني األجانب واألمــوال لتنظيم داعش وجبهة النرصة
التي تنشط يف سورية بوصفها فر ًعا من تنظيم القاعدة( .((2وعقدت
اإلدارة األمريكية يف شباط  /فرباير  ٢٠١٥قمة عاملية ملواجهة التطرف
استهدفت جلب زعامء محليني ودوليني ملناقشة سبل مواجهة
"األيديولوجيات املتطرفة والقامئة عىل الكراهية التي تؤدي إىل
نرش التط ّرف وتعبئة املتطرفني وإىل املامرسات العنفية"( .((2وسعت
الحكومة األمريكية إىل الدخول يف ائتالف دويل وإقليمي يعكس
مفهوم أوباما عن أولوية العمل الجامعي ورضورة أن يتح ّمل الرشكاء
مسؤولياتهم .لكن هذا الجهد أعاقته حقيقة عدم اتفاق دول املنطقة
الرئيسة عىل خيار مو ّحد للخروج من الرصاع يف سورية والعراق،
وهو الرصاع الذي خلق الظروف لصعود تنظيم داعش .وعىل الرغم
من أنّه ال توجد دولة يف املنطقة تتب ّنى دعم داعش بصورة رصيحة،
21 Ibid.
22 Ibid.
23 The White House, "FACT SHEET: The White House Summit on
Countering Violent Extremism," 18 February 2015, at: https://www.
whitehouse.gov/the-press-office/2015/02/18/fact-sheet-white-housesummit-countering-violent-extremism.

دخلت دول عربية مثل السعودية واإلمارات واألردن إىل التحالف
العسكري الذي قام برضبات جوية ضد مواقع التنظيمّ ،إل أ ّن تلك
املشاركة كانت محدودة ،وال تعكس اتفاقًا سياس ًيا مع الواليات
خصوصا وأ ّن السعودية انشغلت
املتحدة بخصوص تسوية الرصاع،
ً
الحقًا برصاعها اآلخر مع تنظيم الحوثيني يف اليمن وتوقّفت عن إعطاء
الرصاع مع داعش ،خارج الحدود السعودية ،أولوية كبرية.
يف املقابل ،انخرطت إيران يف دعم بعض امليليشيات املنضوية يف
الحشد الشعبي الذي تشكّل يف العراق بعد فتوى املرجع الشيعي
األعىل ،عيل السيستاين ،والتي دعا فيها املواطنني العراقيني إىل االنضامم
إىل صفوف القوات املسلحة لقتال داعش .تع ّد إيران تنظيم داعش
رشا لها ،وبصورة أكرب لنفوذها يف العراق ،وقد سعت إىل
تهدي ًدا مبا ً
توظيف الرصاع مع التنظيم لتأكيد هذا النفوذ عرب التسليح والتمويل
وأحيانًا االنخراط املبارش يف املعارك .ومل تجد الواليات املتحدة ض ًريا
من املشاركة اإليرانية ،بل إ ّن قد ًرا من التنسيق السيايس والعسكري
بني الجانبني قد حصل أحيانًا ،كام يف حالة قبول إيران سحب دعمها
التجديد لرئيس الوزراء السابق نوري املاليك لوالية ثالثة .لكن اتفاق
املصلحة هذا مل مينع استمرار التنافس بني الجانبني؛ إذ ركّزت الواليات
املتحدة عىل دعم القوات الرسمية العراقية ،وأظهرت تح ّفظًا عىل
خصوصا تلك
التعاون مع امليليشيات املنضوية يف الحشد الشعبي،
ً
التي ترتبط مبارش ًة بإيران .وقد أبلغ السفري األمرييك يف العراق،
ستوارت جونز ،عد ًدا من الزعامء الس ّنة أ ّن الواليات املتحدة ستقوم
بطلعات جوية لدعم القوات الخاضعة لسيطرة الحكومة العراقية،
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وليس تلك التي يسيطر عليها مستشارون إيرانيون( .((2كام أ ّن الناطق
كل
باسم وزارة الخارجية األمريكية ،جيف راثك ،قال "إنّنا سندعم ّ
الجهود التي تقوم بها القوات العراقية الخاضعة لقيادة الحكومة
العراقية وسيطرتها"(.((2
وقد امتنعت الطائرات األمريكية عن دعم الهجوم الكبري الذي
قامت به القوات العراقية بقيادة ميليشيا بدر وكتائب حزب الله
املرتبطة بإيران ،يف تكريت ،إىل أن اضطرت تلك امليليشيات إىل
اإلعالن عن أنّها لن تدخل املدينة ،وحينها بدأت الطائرات األمريكية
يف تأمني الغطاء الجوي للقوات العراقية من أجل اقتحام تكريت .وال
يقرتن هذا الخالف األمرييك  -اإليراين بتصورات متباينة حول كيفية
مواجهة داعش ،بل برصا ٍع عىل النفوذ وعىل شكل العراق املستقبيل؛
فبينام تدعم إيران تحويل قوات الحشد الشعبي إىل بنية عسكرية
مستقلة عن الدولة عىل غرار حزب الله يف لبنان ،واستخدامها يف
بسط نفوذها ،تريد الواليات املتحدة استخدام الرصاع إلعادة هيكلة
القوات املسلحة العراقية والح ّد من النفوذ اإليراين داخلها .ويجادل
الباحث يف معهد واشنطن لدراسات الرشق األدىن ،مايكل نايتس ،أ ّن
تهديد داعش ق ّدم فرصة كبرية للواليات املتحدة للعودة إىل العراق
وإقامة رشاكة إسرتاتيجية مع الحكومة العراقية والقوات املسلحة
العراقية التي قامت الواليات املتحدة بدور كبري يف تشكيلها وهيكلتها
وتدريبها وتسليحها بعد احتالل العراق(.((2

عىل منطقة تل عبيد الحدودية بصورة و ّحدت للمرة األوىل
املناطق املنفصلة يف قوباين والحسكة مانحة الكرد السوريني
كيانًا جغرافيًا مو ّح ًدا(.((2

وظلّت تركيا تطالب بإقامة منطقة عازلة عىل الحدود مع سورية،
تديرها املعارضة السورية املعتدلة ،لكن الواليات املتحدة ظلّت
تتحفظ عىل هذا الخيار مشري ًة إىل أنّه سيعقّد الرصاع ،وقد ينتهي إىل
إتاحة مالذ لجامعات متطرفة أخرى يُعتقد أ ّن لديها بعض العالقات
مع األتـراك ،مثل جبهة النرصة .ويف متوز  /يوليو  ،((2(٢٠١٥جرى
اإلعالن عن اتفاق بني الجانبني وافقت تركيا مبوجبه عىل السامح
للطائرات األمريكية باستخدام قاعدة انجرليك الرتكية للقيام بهجامت
ضد داعش ،وعىل املشاركة يف تلك الهجامت ،يف مقابل تأكيد الواليات
فسته الحكومة
املتحدة رفضها ّ
أي تهديد للسيادة الرتكية ،وهو ما ّ
الرتكية عىل أساس أنّه دعم وتف ّهم لحربها ضد املقاتلني الكرد .وقد
تبع ذلك قيام الطائرات الرتكية بهجامت عىل مواقع حزب العامل
الكردستاين واإلعالن عن أ ّن تركيا ستقوم ببناء منطقة عازلة عىل
الحدود مع سورية.

حاسم يف توجيه الرصاع
ومتثّل تركيا القوة اإلقليمية التي يع ّد موقفها
ً
حامسا كب ًريا يف مواجهة التنظيم ،بل
ضد داعش .ويبدو أ ّن تركيا مل تُظهر ً
إ ّن هناك من يرى أنّها قامت بدور يف صعوده وتناميه ،لسببني رئيسني:
•األ ّول :أنّها رأت أ ّن أ ّي جهد عسكري ملواجهة داعش يجب أن يقرتن
برتتيبات سياسية تفيض إىل رحيل الرئيس السوري بشار األسد.

•الثاين :إ ّن مجريات ال ـراع مع داعــش ،والوضع السوري
بصورة عامة ،سمحا بتنامي قوة التشكيالت الكردية املسلحة
مثل وحدات حامية الشعب املرتبطة بدورها بحزب العامل
الكردستاين الذي يخوض حربًا ضد الدولة الرتكية منذ عقود.
وقد شعرت تركيا بعدم االرتياح لقيام الطائرات األمريكية بدعم
القوات الكردية خالل معركة قوباين ،وساعدتها أيضً ا يف السيطرة
24 Blanchard, Humud, Katzman & Weed.
25 Ibid.
26 Knights.

يف املقابل ،تدعم إيران املقاتلني الكرد يف ما يبدو أنّه بع ٌد آخر لحرب
الوكالة الجارية يف سورية بينها وبني تركيا ،ويف محاول ٍة لتخفيف
الضغط عن نظام بشار األسد الحليف إليران .فإيران ،كام يقول أندرو
27 Andrew J, Tabler,"The New Great Game: How Regional Powers
are Carving Up Syria," Foreign Affairs, 11 August 2015, at: https://www.
foreignaffairs.com/articles/syria/2015-08-11/new-great-game.
28 Dan de Luce, "Turkey Enters the War Against the Islamic State," Foreign
Policy, 23 July 2015, at: http://foreignpolicy.com/2015/07/23/turkey-entersthe-war-against-the-islamic-state/

دراسات وأوراق تحليليّة
السياسة األميركية تجاه تنظيم "داعش"

تابلر ،تقوم بأوسع تدخّل إقليمي ،وهي تسعى لضامن مم ٍر آمن
لألسلحة العابرة إىل حزب الله يف لبنان ،والحفاظ عىل وجو ٍد لها يف
مرتفعات الجوالن ملهاجمة إرسائيل ،والتأكّد أن يتبقّى من نظام األسد
ما يكفي ليحافظ عىل قدرتها يف املساومة(.((2

الجهد العسكري األميركي
في الصراع مع داعش:
نهج "داعش أوال ،العراق أوال"
قامت االستجابة السياسية والعسكرية األمريكية عىل ما يس ّميه
املسؤولون األمريكيون بسياسة "داعش أ ّو ًل ،العراق أ ّولً "؛ فالحكومة
األمريكية تعتقد أ ّن مجابهة تنظيم داعش هي األولوية األساسية
يف هذه املرحلة التي يجب ألّ تعيقها محاولة توسيع رقعة الرصاع
ليشمل قضايا أخرى أكرث تعقي ًدا مثل الحل السيايس يف سورية .كام
أنّها تويل العراق أولوية ألسباب من بينها وجود اتفاقية أمنية مشرتكة
بني البلدين ووجود عالقات رسمية مع الحكومة العراقية ومع
حكومة إقليم كردستان.
ربطت اإلدارة األمريكية دعمها العراق بسلسلة من اإلج ـراءات
السياسية والعسكرية التي طلبت من الحكومة العراقية اعتامدها
من أجل دمج املجتمع العريب الس ّني واملقاتلني الس ّنة يف هذه
املواجهة والتخفيف من االحتقان الطائفي الذي استثمره داعش.
عسكريًا ،طلبت الواليات املتحدة تشكيل قوة مسلحة س ّنية أطلق
عليها تسمية "الحرس الوطني" تتألف من مقاتيل القبائل واملقاتلني
املحليني ،وإعادة تشكيل القوات الرسمية العراقية وتأهيلها ،مبا فيها
الفرقة السابعة من الجيش العراقي املنترشة يف األنبار(.((3
ح ّملت الحكومة األمريكية ،رئيس الــوزراء السابق نوري املاليك
مسؤولية كبرية يف ما آلت إليه األمور يف العراق ،وكان ذلك جز ًءا من
إسرتاتيجيتها الخطابية للرد عىل االتهامات التي ُو ّجهت ألوباما بأنّه
مل يفعل ما يكفي يك يبقي قوات يف العراق .لذلك أصبح التخلص من
املاليك أحد الرشوط األمريكية لتسوية سياسية مستقبلية ،مدعومة
متثيل ألطياف املجتمع العراقي.
مبا يسميه األمريكيون بحكومة أكرث ً
29 Tabler.
30 Blanchard, Humud, Katzman & Weed.
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وقد تح ّدث بريت مكغورك ،نائب وزير الخارجية والدبلومايس
املعني بالشأن العراقي مبارشةً ،عن رؤية الواليات املتحدة ملا
ّ
أسامه بالفيدرالية النشطة  Functioning Federalismإطا ًرا للحل
السيايس والعسكري .وح َّدد يف جلسة استامع أمام الكونغرس خمسة
مبادئ أساسية تنظّمها( ،((3وهي:
•يجب أن يتوىل املواطنون املحليون القيادة يف عملية تأمني
مناطقهم.

•يجب أن يُعطى املواطنون املحليون والجامعات املحلية ما
يكفيهم من موارد الدولة من الرواتب والخدمات واملنافع ،عرب
البنية املقرتحة للحرس الوطني.
•لن يُسمح للجيش العراقي بدخول املدن ّإل يف حاالت نادرة
ج ًّدا ،بل سينرصف تركيزه عىل أداء مهامت فيدرالية كحامية
الحدود.
•يجب أن يكون هناك تعاون وثيق بني سلطات األمن املحلية
واإلقليمية والوطنية من أجل انتزاع املناطق التي يسيطر عليها
داعش تدريج ًّيا.
•يجب أن تعمل الحكومة الفيدرالية بحذر عىل تنفيذ مجموعة
من اإلصالحات واالستجابة للشكاوى املرشوعة من أجل نزع
الذرائع التي يستغلها تنظيم داعش.
وقد ت ّبنت الواليات املتحدة يف األشهر األوىل التي تلت سيطرة
تنظيم داعــش عىل املوصل ومــدن أخــرى ،فكرة تشكيل قوات
"الحرس الوطني"؛ ففي بيان صحفي أصدره الرئيس األمرييك يف 10
أيلول  /سبتمرب  ،2014ذكر أ ّن الواليات املتحدة وإىل جانب دعمها
القوات العراقية والكردية "سوف تدعم أيضً ا جهود العراق لبناء
الس ِّنية عىل
قوات للحرس الوطني من أجل مساعدة املجتمعات ُّ
تأمني حريتها من سيطرة تنظيم داعش"( .((3ويف اليوم نفسهَّ ،رصح
وزير الخارجية األمرييك خالل زيارته بغداد بأ ّن الخطة التي يحتاج
31 Brett McGurk, "Statement for the Record: Deputy Assistant Secretary
Brett McGurk," Senate Foreign Relations Committee Hearing: Iraq at
a Crossroads: Options for U.S. Policy, July 24, 2014, pp. 10-11, at: http://
www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/McGurk%20Testimony%20
072414-Final%20Version%20REVISED.pdf
32 The White House, "Office of the Press Secretary, Statement by the
President on ISIL," 10 September 2014, at: https://www.whitehouse.gov/thepress-office/2014/09/10/statement-president-isil-1.
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إليها العراق ملواجهة داعش "تتض ّمن إنشاء هياكل أمنية محل َّية
رصح رئيس
مندمجة بشكل مبارش بالقوات األمنية العراقية"( .((3كام ّ
أركان القوات األمريكية ،الجرنال مارتني دميبيس ،بأ ّن إنشاء وحدات
الحرس الوطني هو واحد من ثالثة عنارص رئيسة يف اإلسرتاتيجية
رصي التعاون مع العشائر
األمريكية ملواجهة داعش ،إضاف ًة إىل عن َ
ومساعدة القوات الكردية(.((3
وقد تب ّنت وزارة الدفاع األمريكية برنام ًجا بقيمة  ١.٦باليني دوالر
لتدريب القوات العراقية االتحادية والكردية وإعدادها .وأسفر
الربنامج بحلول متوز  /يوليو  ٢٠١٥عن تخريج  5ألوية عراقية
جديدة ووحدة قوات خاصة وكتيبة االستطالع الحادية عرشة ،وأرشف
مدربون من الواليات املتحدة وإسبانيا والربتغال وأسرتاليا ونيوزيلندا
وإيطاليا عىل تدريب هذه الوحدات وعىل متارينها امليدانية( .((3لكن
برنامج التدريب واجه مشاكل بسبب نقص عدد املقاتلني ومحدودية
يتلق التدريب سوى  ٩آالف من مجموع ٢٤
االلتزام األمرييك ،فلم َ
ألف جندي(.((3
بعد تن ّحي املاليك عن رئاسة الوزراء ،وهو كان أحد الرشوط األمريكية
لدعم الجهد العسكري العراقي ،تصاعد الدعم العسكري األمرييك
لحكومة حيدر العبادي .أقامت الواليات املتحدة مركزين للعمليات
املشرتكة يف بغداد وأربيل ،وجرى نرش مثاين مروحيات أبايش أمريكية
يف مطار بغداد الدويل لحامية املؤسسات الرئيسة هناك ودعم القوات
العراقية القريبة.
وخطّطت الواليات املتحدة منذ ذلك الوقت لتخصيص  ١.٢٣بليون
دوالر لتدريب تسعة ألوية عراقية تتألف من  ٤٥٠٠٠جندي،
وتجهيزها وبنائها ،ويشمل ذلك تجهيزها بـ  ٣٤٩٦مركبة تكتيكية.
كام جرى تخصيص نحو  ٣٥٤مليون دوالر لتجهيز ثالثة ألوية كردية
باألسلحة نفسها واملعدات التي ستق ّدم للجيش العراقي ،ويشمل ذلك
 ٧٢٠مركبة تكتيكية .وقد سعت الحكومة األمريكية إىل ضامن قدر من
33 U.S.Department of State, 10 September 2014, at: http://www.state.gov/
secretary/remarks/2014/09/231438.htm
34 Global Security.org, "New Iraqi National Guard (ING)," 2014, at: http://
www.globalsecurity.org/military/world/iraq/ing.htm
35 Michael Knights & Jabbar Jaafar, "Restoring the Iraqi Army's Pride
and Fighting Spirit," AlJazeera, 8 July 2015, at: http://www.aljazeera.
com/indepth/opinion/2015/07/restoring-iraqi-army-pride-fightingspirit-150706075815364.html.
36 Knights.
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التنسيق القتايل بني حكومتَي بغداد وأربيل ،وإىل التعامل مع مصادر
كل جانب ،ومحاولة ضامن أن ال تؤدي عملية اإلعداد والتجهيز
قلق ّ
للقوات العراقية االتحادية والقوات الكردية إىل اإلخالل بتوازن القوى
بصورة تستفز أحد الطرفني .ولكن منذ تنامي نفوذ قوات الحشد
الشعبي وفصائلها املدعومة إيران ًيا ،وتأخّر الحكومة العراقية والربملان
العراقي يف إقرار قانون الحرس الوطني ،ظهر ات ّجاه داخل الواليات
املتحدة يؤكّد رضورة إعطاء معاملة أكرث تفضيلية للكرد وعدم انتظار
بغداد يك تأخذ زمام املبادرة .وقد انعكس هذا التص ّور يف مرشوع
قانون يتعلق بالتخصيصات العسكرية واألمنية ناقشته لجنة القوات
املسلحة يف الكونغرس يف أيار  /مايو  ،2015ودعا الحكومة األمريكية
إىل التعامل مع إقليم كردستان واملقاتلني الس ّنة بوصفهم ممثلني
لبلدان مستقلة ،ومنحهم حصصهم من التخصيصات من دون املرور
عرب الحكومة العراقية .وقد أثار هذا املرشوع ردات أفعال قوية من
الجانب الحكومي العراقي وتحفظًا من اإلدارة األمريكية بوصفه يعني
اعرتافًا بتقسيم العراق .واضطرت اللجنة إىل رفع هذه الفقرة من
مرشوع القانون الحقًا(.((3

وقد خصصت الحكومة األمريكية يف ميزانيتها املو َجهة ملحاربة داعش
 13.5مليون دوالر لقوات العشائر يف األنبار التي جرى تشكيلها
يف إطار قوات الحشد الشعبي ،كام جرى نرش فريق من  50عض ًوا
متخصصني بتجريب القوات املسلحة ملساعدة مقاتيل العشائر الس ّنة.
كام تعمل الحكومة األمريكية عىل إعادة تشكيل الفرقتني السابعة
عرشة والثامنة عرشة من الجيش العراقي يف كردستان ،وتض ّم الفرقتان
37 Mohammed A. Salih, "US military aid bills highlight Iraq's
deep divisions," AlJazerra, 10 May 2015, at: http://www.aljazeera.com/
news/2015/05/150509084945317.html
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جنو ًدا ورشطة من الس ّنة العرب الذين انسحبوا إىل كردستان ،وتأمل
الحكومة األمريكية استثامرهم نوا ًة لقوة هجومية الستعادة املوصل.
ولتعويض الخسائر املادية التي لحقت بالقوات العراقية ،وافقت
الحكومة األمريكية عىل التعجيل بإرسال أسلحة ذكية من منظومات
القتل الدقيق املتقدمة  APKWASوأكــر من  5000صاروخ
هيلفاير .كام وافقت عىل طلب عراقي بتصدير  24مروحية أباتيش
من طراز  644E-AHبقيمة  4.8باليني دوالر( .((3كام تسلَّم العراق
يف متوز  /يوليو أ ّول دفعة من طائرات الـ  F16وتألّفت من أربع
طائرات من مجموع  36طائرة كان العراق قد تعاقد عىل رشائها يف
عام .((3(2011
ودعمت الواليات املتحدة مسعى العبادي إلعادة هيكلة القوات
املسلحة العراقية ،وإجراء تغيريات يف املناصب العليا ،والتخلّص من
عدد من الجرناالت غري األكفاء الذين وضعهم املاليك يف مناصبهم،
ورأت يف ذلك فرصة أخرى للح ّد من النفوذ اإليراين .ابتدأ العبادي
هذه التغيريات بطرد كبار القادة العسكريني الذين فشلوا يف الدفاع
عن املوصل ،كام جرى تعيني ضباط آخرين بعضهم عمل سابقًا مع
الجيش األمرييك خالل وجوده يف العراق مثل الفريق الركن خورشيد
سليم حسن والفريق الركن عثامن الغامني .وامتدت التغيريات التي
أحدثها العبادي إىل مواقع قادة الفرق واأللوية ،وقام بتغيري جميع
قادة العمليات يف بغداد والبرصة وسامراء واألنبار(.((4
ويعتقد األمريكيون أ ّن نهجهم القائم عىل اإلضعاف التدريجي للتنظيم
يحقق نجا ًحا ،دون أن ينكروا أنّهم يتوقعون معركة طويلة تستغرق
عدة سنوات؛ فاملسؤولون املدنيون والعسكريون األمريكيون ذكروا يف
ترصيحات أو شهادات أمام الكونغرس أ ّن تنظيم داعش انتقل إىل
رصح قائد
مرحلة الدفاع يف العراق وسورية .ففي آذار  /مارس ّ ،٢٠١٥
القيادة األمريكية الوسطى ،الجرنال ليود أوسنت ،بأ ّن داعش "يخرس
الحرب" ،وأ ّن االئتالف املناوئ له قتل  ٨٥٠٠من أعضاء التنظيم ود ّمر
املئات من املركبات وأنظمة األسلحة الثقيلة وأضعف قدرتها عىل
رصح الرئيس أوباما
القيادة والسيطرة .ويف نيسان  /أبريل ّ ،٢٠١٥
38 Knights.
39 "Iraq receives F-16 fighter jets from the US," Middle East Monitor, 14
July 2015, at: https://www.middleeastmonitor.com/news/middle-east/19828iraq-receives-f-16-fighter-jets-from-the-us
40 Knights.
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بأ ّن "نحو ربع املناطق التي سقطت تحت سيطرة داعش قد متّت
استعادتها" ((4(.ويق ّدر البنتاغون عدد األهداف التي جرى تدمريها
بحلول  7آب  /أغسطس  2015بـ .((4(10.648
لكن كثريين ال يتفقون مع هذا التحليل ويعتقدون أ ّن الواليات
املتحدة ال تفعل ما فيه الكفاية لهزمية التنظيم .فبعض أركان
الحكومة العراقية يشتيك من تأخّر الدعم األمرييك ومحدوديته ،وتأخّر
مثل مع الدعم اإليراين
تسليم األسلحة التي يطلبها العراق ،باملقارنة ً
الرسيع الذي حصلت عليه امليليشيات املنضوية يف الحشد الشعبي.
واستفادت إيران من خربتها يف دعم امليليشيات يف لبنان وسورية
لتعزيز فاعلية امليليشيات القريبة منها ،والتي أخذت موق ًعا قياديًا
يف الحشد الشعبي بصور ٍة أبرزت الخصائص املؤيدة إليران يف تكوين
تشكيالته ولغتها ،كام كان لظهور قائد فيلق القدس يف الحرس الثوري
اإليراين ،قاسم سليامين ،يف مواقع العمليات القتالية واستخدام ذلك يف
الدعاية املو َّجهة للجمهور العراقي ،دو ٌر يف تعزيز صورة إيران بوصفها
داعم للعراق وألغلبيته الشيعية يف الحرب مع داعش .وقد بدأ فيلق
ً
القدس يف إقامة وحدات للتنسيق والسيطرة داخل األرايض العراقية
منذ حزيران  /يونيو  ،2014كام دعم وجود مستشاريه العسكريني بـ
 250مستشا ًرا ومحلل معلومات من حزب الله اللبناين( .((4وز ّودت
إيران قوات الحشد بأسلحة ثقيلة وأنظمة صواريخ كام أشارت بعض
التقارير( .((4ويف مقابل تأخّر الواليات املتحدة يف إرسال الطائرات التي
طلب العراق رشاءها ،قامت إيران بتجهيز العراق بطائرات 25-SU
تجسس من نوع
الهجومية يقود بعضها طيارون إيرانيون ،وطائرات ّ
مهاجر.((4(4-
كام دفع التأخّر والطابع االشرتاطي للدعم العسكري األمرييك إىل
زيادة اعتامد الحكومة العراقية عىل األسلحة الروسية ،وهو ما خدم
أيضً ا الضغط اإليراين باتجاه جذب العراق أكرث نحو املحور الدويل
41 Blanchard, Humud, Katzman & Weed.
42 U.S. Department of Defense, at: http://www.defense.gov/News/SpecialReports/0814_Inherent-Resolve
43 Knights.
44 Michael R. Gordon & Eric Schmitt, "Iran Secretly Sending Drones and
Supplies into Iraq, US Officials Say," New York Times, 25 June 204, at: http://
www.nytimes.com/2014/06/26/world/middleeast/iran-iraq.html.
45 "Which Countries Are Doing What in the ISIS Coalition?," NBC
News, 26 September 2014, at: http://www.nbcnews.com/storyline/isis-terror/
whichcountries-are-doing-what-isis-coalition-n212596.

42
املناوئ للسياسة األمريكية؛ فقد حصل من الروس عىل خمس طائرات
وست
سوخوي  25s-Suوخمس عرشة مروحية من طراز ّ M 35-Mi
مروحيات هجومية من طراز  28NE-Miوجميعها استخدمت يف
امليدان حاملا وصلت إىل العراق ،ومن املتوقع أن تحصل الحكومة
العراقية عىل مزيد من املروحيات مبوجب صفقة أبرمتها مع الجانب
الرويس ،وكلفتها بني  4.5و  5باليني دوالر(.((4

ويرى مايكل نايتس أ ّن قواعد االشتباك الصارمة التي وضعتها الواليات
املتحدة واملتمركزة حول هدف الحفاظ عىل حياة الجنود األمريكيني،
أعاقت قدرتها عىل اكتساب دور أكرث فاعلية يف الرصاع( .((4كام أشارت
بعض التقارير إىل الصعوبة الكبرية التي تواجه التنسيق العسكري بني
القوات العراقية املنترشة عىل األرض والطريان األمرييك الذي يفرتض
أن مينحها غطاء جويًا(.((4

البعد السوري
يف وصفه السياسة األمريكية تجاه سورية ،قال الرئيس أوباما يف
أيلول  /سبتمرب  ٢٠١٤إ ّن تركيز الواليات املتحدة يف سورية سيكون
أساسا عىل مساعدة السوريني يف مقاتلة داعش ،لك ّنها ستظل "تتطلع
ً
(((4
إىل توافر فرص لدعم حل سيايس للرصاع السوري"  .ويبدو أ ّن
46 Knights.
47 Ibid.
48 Helene Cooper, "U.S. Jets Meets Limit as Iraqi Ground Fight Against
ISIS Plods On," The New York Times, 12 August 2015, at: http://www.nytimes.
com/2015/08/13/us/politics/us-jets-meet-limit-as-iraqi-ground-fightagainst-isis-plods-on.html?smid=fb-nytimes&smtyp=cur&_r=2
49 Blanchard, Humud, Katzman & Weed.
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تعقيد الواقع السوري وعدم توافر إطار سيايس ف ّعال للخروج من
ظل يدفعان الواليات املتحدة إىل تج ّنب الرتكيز عىل
األزمة السوريّةّ ،
الوضع السوري.
وانسجا ًما مع العنارص األساسية ملبدأ أوباما ،فإ ّن اإلدارة األمريكية
أحجمت عن الدخول مبارشة يف الرصاع السوري ،وقاومت رغبات
بعض حلفائها وبعض أعضاء الحزب الجمهوري من مدرسة القوة،
يف االنخراط عسكريًا يف عملية إسقاط نظام األسد ،عىل الرغم من
رئيسا
أنّها ظلّت تعلن باستمرار أ ّن رحيل بشار األسد ّ
رصا ً
يظل عن ً
رصح املبعوث األمرييك الخاص إىل سورية ،دانيال
ألي تسويةً .
ّ
فمثلّ ،
روبينستون ،أ ّن "األعامل البشعة التي اقرتفها النظام السوري أسهمت
يف من ّو التطرف" ،وأ ّن دحر املتطرفني يف سورية "سيتطلب خطوات
عسكرية إىل جانب حلٍ سيايس شامل يتعاطى مع الشكاوى املرشوعة
للشعب السوري" .وأكّد روبينستون أ ّن استمرار وجود الرئيس األسد
"يف سدة السلطة يف سورية يفاقم الطائفية والتطرف ليس يف سورية
وحدها ،بل يف عموم املنطقة"(.((5
يرتبط هذا املوقف املتحفظ بالخشية من أ ّن استدراج الواليات
املتحدة إىل التدخّل العسكري الواسع واملبارش سيقود إىل نتائج
خصوصا مع عدم وجود قوة
ذات تكلفة أعىل من األرباح املتوقَعة،
ً
معارضة مو ّحدة وف ّعالة وذات رشعية واسعة وتنسجم مع املصالح
األمريكية ميكنها أن متأل الفراغ املحتمل .ولألسباب نفسها ،حاولت
اإلدارة األمريكية قدر اإلمكان تج ّنب م ّد رصاعها مع داعش إىل األرايض
ملء الفراغ ،بل
السورية ،ليس فقط لغياب "رشكاء رئيسني" ميكنهم ْ
لتضارب أجندات األطراف اإلقليمية أيضً ا بشأن األولويات وطبيعة
الرشكاء والتسوية السياسية للرصاع السوري ،بصورة تتجاوز حتى
مستوى التقاطع األمرييك  -اإليراين يف العراق.
فالدول الداعمة للمعارضة السورية ،وبخاصة تركيا ،ترفض سياسة
أول" التي تتبناها اإلدارة األمريكية ،كام أنّها إىل جانب
"داعش ً
السعودية وقطر تدعو إىل اعتام ٍد أكرب عىل املعارضة السوريّة يف
وملء الفراغ .بينام تعتقد معظم قوى املعارضة السورية
قتال داعش ْ
أن ليس من مصلحتها االكتفاء بالحرب مع داعش من دون محاربة
دعم للقيام بالعملَني م ًعا ،وتجادل بأ ّن وجود داعش
النظام ،وأنّها تريد ً
هو من "عوارض" وجود نظام األسد وليس املشكلة األصلية .ولكن
50 Ibid.
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الواليات املتحدة تختلف مع الدول الداعمة للمعارضة يف تحديد
طبيعة "املعارضة املعتدلة" وماهيتها ،وتعتقد أ ّن تخصيصاتها املالية
والعسكرية للمعارضة السوريّة يجب أن تو َّجه بطريقة مدروسة ج ًدا؛
بحيث ال تذهب إىل عنارص متطرفة وفصائل تص ّنفها اإلدارة األمريكية
جامعات إرهابية مثل جبهة النرصة .وبينام استهدفت الطائرات
األمريكية بعض مواقع هذه الجامعة ،فإ ّن هناك اعتقا ًدا سائ ًدا مفاده
أ ّن جبهة النرصة تحظى بشكل من أشكال الدعم من بعض األطراف
اإلقليمية ،وأ ّن هناك من بني هذه األطراف من يعتقد بإمكانية إعادة
تأهيلها أو دمج بعض عنارصها يف املعارضة السوريّة بوصفها قوة
قتالية رئيسة ذات بعد سوري وال تركّز نزعتها الجهادية عىل هدف
التوسع يف دول أخرى كام هي حال داعش(.((5
ّ

التنظيم ليتح ّول إىل فصيل متمرد وليس مرشوع دولة ،وهو ما يتطلب
استعادة السيطرة عىل املوصل وبقية املدن العراقية الرئيسة مثل
الفلوجة والرمادي وتلعفر .ولكن يف هذه املرحلة سيظل داعش
يترصف بوصفه جيشً ا إرهاب ًيا متنم ًرا يف املدن العراقية املنهكة وغري
الخاضعة لسيطرة حكومية .ويف املرحلة الثانية يجري إجبار داعش
عىل إخالء تلك املناطق وتشتيت أفراده وتقييد قدرته عىل التحرك
جيئ ًة وذهابًا بني العراق وسورية .أ ّما املرحلة الثالثة ،فستكون
جه ًدا كب ًريا للقضاء عىل من يتبقى من مقاتليه يف حملة تركّز عىل
املعلومات االستخباراتية ضد الخاليا النامئة للتنظيم ،وسيكون متوق ًعا
من الحكومة العراقية أن تنفتح عىل املجتمعات العربية الس ّنية يف
العراق يف حوار مصالحة يتزامن مع هذه املراحل(.((5

ومنذ أن أعلنت الواليات املتحدة عن م ّد نطاق رضباتها الجوية ضد
تنظيم داعش إىل األرايض السوريّة يف أيلول  /سبتمرب  ،((5(2014صار
لزا ًما عليها التفكري يف العمل مع رشكاء محليني .وميكن تقسيم هؤالء
الرشكاء إىل نوعني؛ األ ّول هم املقاتلون األكراد من أعضاء وحدات
حامية الشعب الذين أ ّدى التعامل األمرييك معهم إىل استفزاز الجانب
الرتيك ،والنوع الثاين هم املقاتلون من املعارضة السوريّة ،والذين
تتأكد الواليات املتحدة أنّهم عنارص معتدلة .لكن أ ّول عملية نفذتها
عىل صعيد إعداد مجموعة من هؤالء املقاتلني وإرسالهم إىل األرض
السوريّة ملقاتلة داعش ،فشلت بعد أن قامت جبهة النرصة بخطف
قائد وعدد من أعضاء املجموعة(.((5

يواجه هذا الطرح باحثون ومراقبون آخرون بالتشكيك ،ويعتقدون
أ ّن القضاء عىل داعش نهائ ًيا بات أم ًرا صع ًبا؛ فأمين التميمي الباحث
يف شؤون الجامعات الجهادية ،يقرتح االستعداد للتعايش مع فكرة
بقاء داعش واستمرارها ،والرتكيز فقط عىل منعها من التوسع(.((5
بينام يقرتح كلينت ووتــس ،الباحث يف معهد بحوث السياسة
الخارجية  FPRIاعتامد ما أسامه مبنهج "دعهم يفسدون" ،داعيًا
إىل محاكاة النهج الذي ات ّبعته الحكومة الجزائرية التي انتقلت من
املواجهة املسلَحة مع الجامعة اإلسالمية إىل تطويقها ومحارصتها
والسامح لها مبامرسة حكم الرشيعة يف املناطق التي تسيطر عليها
حتى تنفد موادها وتبدأ اللجوء إىل سياسات وسلوكيات تؤلّب
السكان املحليني ض ّدها(.((5

اتجاهات السياسة األميركية تجاه
داعش وتقييمها
يقرتح مايكل نايتس ثالث مراحل محتملة للحملة التي تقودها
الواليات املتحدة ضد تنظيم داعش .تستهدف املرحلة األوىل إضعاف
51 Kareem Shaheen, "US-Trained Syrian Rebels Refuse to Fight Al-Qaeda
Groups After Kidnapping," The Guardian, 6 August 2015, at: http://www.
theguardian.com/world/2015/aug/06/syrian-rebels-nusra-front-al-qaidakidnapping
52 "US and allies strike ISIL targets in Syria," AlJazeera, 23 September
2014, at: http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/09/us-beginsbombing-isil-positions-syria-201492313622252650.html
53 Dasha Afanasieva, "Al Qaeda in Syria already kidnapped leaders from
the US-trained Syrian rebel group," Reuters, 30 July 2015.

باملثل ،يرى مايكل ايتنسدات ،الباحث يف معهد واشنطن لدراسات
الرشق األدىن ،أنّه بينام يتمتع داعش بعدد من نقاط القوة يف مجال
القيادة العسكرية والتنظيم واملهارة التكتيكية ،فإنّه يعاين أيضً ا نقاط
ضعف كبرية من بينها االنتشار الواسع لقواته الذي قد يتحول إىل
ترشذم ،وطرق حكمه العنيفة التي قد تجعله يخرس بعض القطاعات
خصوصا تلك التي
االجتامعية التي يحكمها ،وانقساماته الداخلية،
ً
54 Knights.
55 Aymenn Jawad Al-Tamimi, "Why America Should Aim To Contain
- Rather Than Destroy - ISIS," The World Post, 12 August 2015, at: http://
www.huffingtonpost.com/aymenn-jawad-altamimi/america-containisis_b_7965574.html
56 Clint Watts, "Let Them Rot: The Challenges and Opportunities of
Containing rather than Countering the Islamic State," Perspectives on
Terrorism 9 (4), 2015.
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تحصل بني العراقيني والعرب وغري العرب ،وعدم دميومة تدفقاته
املالية وعدم ثباتها ،وكونه محصو ًرا بريًا وليس لديه ممر إىل البحر.
ولذلك يرى رضورة االستثامر يف نقاط الضعف تلك والعمل عىل
إضعافها ،بحيث ال يكون قاد ًرا عىل االستمرار يف مامرسة الحكم يف
ما يسيطر عليه من أر ٍ
اض( .((5وكذلك يجادل ج .م .بريغري ،الزميل يف
معهد بروكنغز ،بأنّه إذا ما جرى إجبار داعش عىل استهالك موارده
أرسع من قدرته عىل تعويضها باحتالالت جديدة ،فإنّه سيعاين
تراجعات كبرية(.((5
وبينام متثّل وجهة النظر التي طرحها نايتس رؤية تعتقد أ ّن لدى
الواليات املتحدة الكثري لتخرسه إن استبقت عىل مستوى محدود
من التحرك ضد داعش ،فإ ّن بعض الرؤى املقابلة مييل إىل التص ّور أ ّن
املشاكل التي بلغتها املنطقة وتعقيد رصاعاتها وصل إىل الحد الذي
صار معه التدخّل املكثف لحسم الرصاع خيا ًرا غري واقعي.
لكن الجدل ال يتوقف عند هذا الحد؛ فالبعض يرى أ ّن السؤال ليس
يف إذا ما كان عىل الواليات املتحدة أن تتدخل ملواجهة داعش أم ال،
بل حول فهمها لداعش وطريقة التعامل معه .يف مقالة نرشتها مجلة
 Foreign Affairsجادلت أودري كرونني تحت العنوان املثري "داعش
ليس منظمة إرهابية" ،بأ ّن الواليات املتحدة مازالت تواجه داعش
تشكيل
ً
باملنظور نفسه الذي اعتمدته ملكافحة اإلرهاب ،أي بوصفه
إرهابيًا ،لكن داعش هو أكرث من ذلك ،إنّه مرشوع دولة وسلطة
متارس الحكم ،ينترش قادته ومقاتلوه يف املراكز الحرضية وبني السكان
املدنيني .وتدعو الكاتبة إىل أن تتب ّنى الواليات املتحدة ما تس ّميه بـ
"االحتواء الهجومي" الذي يجمع التكتيكات العسكرية املحدودة مع
توسع داعش وعزله ،ومن ث ّم
إسرتاتيجية دبلوماسية عريضة إليقاف ّ
تقويض قدراته(.((5
57 Michael Eisenstadt, "The War Against ISIL: In Search of a Viable
Strategy," Washington Institute for Near East Studies, 15 June 2015, at: http://
www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-war-against-isil-insearch-of-a-viable-strategy
?58 Musings on Iraq, "How Is The War Against The Islamic State Going
10 Expert Opinions," 19 August 2015, at: http://musingsoniraq.blogspot.
com/2015/08/how-is-war-against-islamic-state-going.html
59 Audrey Kurth Cronian, "ISIS Is Not a Terrorist Group: Why
Counterterrorism Won't Stop the Latest Jihadist Threat," Foreign Affairs,
March/April
2015,
https://www.foreignaffairs.com/articles/middleeast/2015-02-16/isis-not-terrorist-group
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ويو ّجه كريغ وايتسايد نق ًدا قويًا للرتدد األمرييك يف حسم الرصاع مع
وتقييم
وتصميم واضحني
داعش بالقول إ ّن لدى داعش إسرتاتيجية
ً
ً
واقع ًيا لتكاليف تحقيق األهداف ،وال ميكن قول اليشء نفسه عن
الجانب اآلخر ،ويقول" :ميكن أن نلحظ خوفنا وترددنا ووهننا يف
بياناتنا وترصيحاتنا ،نحن خائفون من أ ّن التخلّص من داعش سوف
ُ َيكّن األسد وامليليشات اإليرانية" .ويرى وايتسايد أ ّن داعش يجب
أن تدحر يك يصبح ممك ًنا دحر األسد ،وأ ّن هزمية داعش وحدها
هي التي ميكنها أن تُضعف النفوذ اإليراين يف العراق" ،إ ّن انشغالنا
بخطر الهجامت اإلرهابية عىل أرضنا بوصفه املعيار الوحيد التخاذ
فعلٍ يعمينا عن رؤية التهديد الذي يتجمع ببطء والذي سيجلب
من دون شك وتدريج ًيا الحرب إلينا ،عندما يكون الزمن يف مصلحة
الطرف اآلخر"(.((6

وعىل األرجح ،فإ ّن النهج "االحتوايئ" ،والذي يعتمد عملية "التقويض
التدريجي" لتنظيم داعش ،سيتواصل ما مل تحصل مفاجآت من قبيل
نجاح غري متوقَع يف احتالل منطقة إسرتاتيجية أو تهديد إحدى
املصالح الحيوية للواليات املتحدة .وينسجم هذا النهج أولً مع مبدأ
أوباما يف اإلبقاء عىل أدىن مستوى ممكن من االنخراط من دون
التغايض عن الخطر الذي يشكّله هذا التنظيم ،كام ينسجم ثان ًيا مع
طبيعة املعطيات اإلقليمية التي مل تنضج بعد للوصول إىل تسوية
خصوصا يف ما يتعلق بامللفَني السوري والعراقي.
كربى،
ً
لقد كان صعود داعش نتيجة لتآكل الدولة ورشعيتها يف املرشق
العريب ،وهي عملية قد تتواصل لبعض الوقت وقد متتد إىل دول رشق
أوسطية أخرى؛ فالفراغ الذي خلّفه هذا التآكل سمح ألكرث التنظيامت
60 Musings on Iraq.

دراسات وأوراق تحليليّة
السياسة األميركية تجاه تنظيم "داعش"

املسلحة عنفًا والتصاقًا بعقيدة ذات طموحات جغرافية وتصورات
رسالية ،أن ميأل جز ًءا من الفراغ .وإن كانت إزاحة داعش تعني ضمنيًا
ملء هذا الفراغ ،فإ ّن الرتدد األمرييك من التو ّرط العسكري
إعادة ْ
الواسع النطاق يرتبط بعدم الرغبة يف القيام بهذا الدور والشعور
بأ ّن القيام به تكلفته عالية .لذلك متيل السياسة األمريكية إىل ربط
الرصاع مبحاولة إعداد البديل ،عىل أن يكون هذا البديل قوى "آمنة"
ال تصطدم باملصالح األمريكية ،األمر الذي يفرس ترددها يف االعتامد
وخصوصا فصائلها املدعومة
عىل ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية،
ً
من إيران ،أو املعارضة السورية اإلسالمية.
لقد ص ّعدت الواليات املتحدة تدريجيًا عملياتها االستخباراتية التي
تستهدف قادة تنظيم داعش وبعض حرك ّييه البارزين ،كام نجحت
عىل األرجح يف تطوير معلومات أوسع عن طبيعة التنظيم ونشاطاته
وحركته ،وإىل حد كبري أفقدته القدرة عىل املبادرة اإلسرتاتيجية ،وإن
كان ال يزال يتمتع باملبادرة التكتيكية كام حدث يف احتالله مدينة
الرمادي عاصمة محافظة األنبار يف أيار  /مايو  .2015لكن الوصول
إىل إسرتاتيجية متكاملة لدحره ومن ثم بناء االستقرار يف مناطق
الرصاع التي امتد فيها مازال غري محتمل يف ظل املعطيات الراهنة،
وما مل تتبلور توافقات واضحة تشرتك فيها دول اإلقليم الرئيسة
ملء الفراغ .وال تكمن املشكلة يف غياب تلك التوافقات
حول سبل ْ
فقط ،بل يف ضعف القدرة عىل تحويل عملية ملء الفراغ إىل حالة
مستدامة وعدم السامح لداعش والتنظيامت الجهادية بالعودة إىل
معركة استنزاف كام حصل يف العراق ،يف انتظار أن تنضج املتغريات
للعودة إىل السيطرة عىل تلك املدن.
وبينام ميثّل داعش القضية الرئيسة املطروحة يف أجندة املواجهة
مع التنظيامت الجهادية ،فإ ّن هناك من يعتقد بأ ّن تنظيم القاعدة
بفروعه املختلفة مازال قاد ًرا عىل استعادة زمام املبادرة ،وأنّه قد
تك ّيف مع الرصاعات الجارية بل واستفاد من "ضجيج" الرصاع مع
داعش الذي خلق عد ًدا كب ًريا من األعداء بصورة ض ّيقت فرص قدرته
وربا يخضع تنظيم القاعدة ملزيد من التح ّول التنظيمي
عىل البقاءّ .
واأليديولوجي يف سعيه للتاميز عن داعش ويف محاولته استثامر فراغ
القوة القائم أو املحتمل.
وهنا مكمن رئيس يف عقدة الرصاع مع داعش ،أي غياب ترتيبات
خصوصا أ ّن
مستدامة تبلور تصو ًرا مقبولً ملرحلة ما بعد داعش،
ً
مثل هذه الرتتيبات يفرتض حصول تسوية كربى للتعامل مع البلدان
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املتآكلة يف املنطقة ،كالعراق وسورية .فهل تنبغي العودة مجد ًدا إىل
تقوية نظام الدولة وعدم املساس بالحدود الجغرافية ودعم سلطات
الحكومات املركزية  -بغض النظر عن طبيعتها  -يك تبسط سيطرتها
وتحتكر "العنف الرشعي" يف أراضيها؟ أم يجري تقاسم النفوذ ومواصلة
تقطيع أوصال تلك الدول إرضا ًء لطموحات القوى اإلقليمية األكرب؟
بتب ّنيها املبكر فكرة "الحرس الوطني" بوصفه قوة محلية ،ومفهوم
الفيدرالية النشطة مخر ًجا مؤسس ًيا لألزمة العراقية ،يبدو أ ّن الواليات
املتحدة تعتقد أ ّن توزيع ال مركزة السلطة يف هذا البلد ميثّل العالج
املالئم .لكن حتى اآلن مل ي ْجر مترير التسويات الالزمة إلعادة هيكلة
السلطة يف العراق .وال يبدو أ ّن ذلك ميكن أن يحدث من دون الدخول
يف مزيد من الرصاعات .ومازال الرهان عىل "قوة س ّنية بديلة" رهانًا
نظريًا ليس بسبب سيطرة تنظيم داعش عىل معظم املناطق املع ّرفة
عوائق عديدة ت َحول دون العودة
بـ "السنية" ،بل وأيضً ا أل ّن هناك
َ
إىل نهج برتايوس من دون تطويره جذريًا ،فال الواليات املتحدة بوارد
تخصيص املستوى نفسه من االلتزام السيايس واملايل الذي كانت
تخصصه يف زمن برتايوس ،وال املجتمع املحيل املنهك والذي تع َرض
ّ
ألكرب عمليات التهجري يف تاريخه ميتلك اإلمكانية السابقة ذاتها
لصناعة بديل متجانس وال فصائل قد تتناحر يف املستقبل .وإذا كان
هذا الخيار يعتمد أيضً ا عىل التزام الحكومة العراقية دعم القوة
املسلحة الس ّنية ،فإ ّن هذا االلتزام سيكون دامئًا يف موضع الشك يف
ضوء الرصاع الشيعي  -الشيعي الذي قد يضعف قدرة العبادي عىل
تحقيق تسوية تاريخية تقوم عىل توزيع السلطة بالطريقة التي
يطرحها األمريكيون .ويظل التحدي األكرب هو املوازنة بني توزيع
السلطة والحفاظ عىل هيكل الدولة ،توازن بدا حتى اآلن عصيًا عىل
خصوصا يف ظرف من ّو األيديولوجيات العابرة للحدود وتدخّل
التحقيق
ً
القوى اإلقليمية الكربى وتراجع  -ورمبا ندرة  -املوارد .لهذا يبدو أ ّن
أي رؤية طموحة لبناء االستقرار مقرونًا بأطر أكرث عدالة للحكم،
ّ
تحتاج إىل تسوية إقليمية كربى مل تجهز عنارصها بعد ،وال يبدو أ ّن
الواليات املتحدة تنظر إليها بوصفها خيا ًرا جديًا.
لقد انتقلت السياسة األمريكية يف السنوات األخرية من محاولة
"تشكيل املنطقة" مبا يخدم منظومة مصالحها الجيوسياسية ،إىل
محاولة احتواء آثار التح ّول الجاري بسبب الديناميات الداخلية
للمنطقة ورصاعاتها وسقوط مناذج حكمها القدمية وإطالق نزعات
محل الدولة الوطنية .وهذه عملية مل تحصل
لتحل ّ
هوياتية بديلة ّ
مبعزل عن الدور الذي قامت به السياسة األمريكية لعقود طويلة يف
املنطقة ،لك ّنها تجري بقد ٍر من االستقاللية عن سيطرة تلك السياسة.
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إحسان الحافظي

*

مسارات إصالح قطاع األمن
في األنظمة العربية االنتقالية

تســعى هــذه الورقــة إلــى إثــارة ســؤال إصــاح قطــاع األمــن فــي زمــن االنتقــال العربــي إلــى
الديمقراطية ،من خالل البحث في مرجعيات اإلصالح وتقاطعات السياسات األمنية والنظام
السياســي ،وممكنــات فكــرة اإلصــاح األمنــي ومعيقاتهــا فــي الســياق العربــي .فاألســئلة
األساسية التي تواجه الدول تتمثل في كيفية المزاوجة بين األمن والحرية ،وبينه وبين الحق
والعدالــة واإلنصــاف؛ أي ،كيــف يمكــن لألجهــزة األمنيــة أن تمــارس عملهــا مــن دون المــس
بالحقوق األساسية لألفراد وحرياتهم؟ أي كيف يمكن للدولة أن تكون ضامنة لألمن وحامية
جزءا من عملية االنتقال
للحريــات في الوقت نفســه؟ ترى الورقة أن إصــاح قطاع األمن يمثل ً
وألن المؤسســة األمنيــة كانــت وســيلة اســتقواء النظــام
السياســي فــي البلــدان العربيــة.
ّ
فإن كل انتقال إلى الديمقراطية يرمي إلى تجاوز عناصر األزمة ،ال بد
وتزكية طبائع استبدادهّ ،
أن يأخذ في الحسبان الحاجة إلى مراجعة هذا القطاع.
*

باحث مغريب يف العلوم األمنية وإدارة األزمات.

دراسات وأوراق تحليليّة
مسارات إصالح قطاع األمن في األنظمة العربية االنتقالية

مقدمة
مالت الكثري من التجارب الدميقراطية إىل ربط أعامل األجهزة األمنية،
واملدنية ،والعسكرية ،بإطار قانوين يقوم عىل مبدأي املسؤولية
واملحاسبة .وفوضت الربملان سلطات واسعة يف مجال التتبع واملساءلة،
ملنع السلطات السياسية من إساءة استخدام أجهزة األمن ،والحيلولة
دون عزل هذه األجهزة عن الحكم التنفيذي(((.
لقد فرضت التطورات املجتمعية ،وما أفرزته من نزوع قوي نحو فكرة
التأصيل الحقوقي للسياسات األمنية ،عىل الدولة اعتامد معايري جديدة
يف صوغ سياساتها العمومية يف املجال األمني .ومن بني محاور األسئلة
األساسية التي تواجه الدول كيفية املزاوجة بني األمن والحرية ،وبينه
وبني الحق والعدالة واإلنصاف ،أي كيف ميكن لألجهزة األمنية أن متارس
عملها من دون املس بالحقوق األساسية لألفراد وحرياتهم؟ أي كيف
(((
ميكن للدولة أن تكون ضامنة لألمن وحامية للحريات يف الوقت نفسه؟
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ويف هذا التمدد ،يربز مفهوم الرقابة عىل السياسات األمنية بصفته
مدخل من مداخل إصالح قطاع األمن .وعىل الرغم من الحذر الذي
ً
يطبع ،عادة ،األجهزة األمنية يف عالقاتها بكل ما هو خارج املؤسسة،
فإ ّن وضع الترشيعات الوطنية تحت مجهر املراقبة السياسية ،قد
تحول يريس قواعد "دميقراطية األمن" .ومن شأن هذه القواعد
يحدث ً
أن تضع ح ًّدا لفكرة الطوارئ التي تتسيد األنظمة العربية ،تحت
عديد املسميات كقوانني الطوارئ أو حالة االستثناء أو تهديد ميس
بأمن الدولة الداخيل ،وكلها مرادفات لتعليق العمل بالقانون.
لقد مثّل املجال األمني "حقل تجارب" لعمليات االنتقال الدميقراطي
داخل الكثري من البلدان .ومبا أ ّن السياسات األمنية تقع عىل خط
التامس مع التحوالت االجتامعية وأثرها يف السياسات العمومية ،فهي
(السياسات األمنية) تؤث ّر وتتأثر بطبيعة االختيارات والفاعلني ،مبعنى
أ ّن السياسات من حيث مدخالتها تكشف عن طبيعة العالقة بني
الدولة واملجتمع.
نسعى يف هذه الورقة إىل إثارة سؤال إصالح قطاع األمن يف زمن
االنتقال العريب إىل الدميقراطية ،من خالل البحث يف مرجعيات
اإلصالح وتقاطعات السياسات األمنية والنظام السيايس ،وممكنات
فكرة اإلصالح األمني ومعيقاتها يف السياق العريب.

ً
أوال :تمفصل السياســات األمنية
والنظام السياسي
إ ّن رهان كل سياسة أمنية يف الدول الحديثة ،يكمن يف الجمع بني
ثنائية األمن والحرية واألمن والعدالة ،إذ متتد هذه الثنائيات يف
عمق الترشيعات الوطنية املعنية بإصالح قطاع األمن ،لتشمل جميع
املؤسسات واآلليات التي متتلك السلطة الرشعية الستخدام القوة ،أو
إصدار األمر باستخدام القوة ،أو التهديد باستخدامها(((.
 1هانز بورن وإيان يل ،إخضاع أجهزة املخابرات للمساءلة القانونية :املعايري القانونية
واملامرسة األفضل للرقابة عىل أجهزة املخابرات (جنيف :مركز جنيف للرقابة الدميقراطية
عىل القوات املسلحة ،)2005 ،ص .13
2 Ali Sedjari, Les Enjeux Juridiques et Politiques de La Sécurité à L'heure des
Droit de L'Homme (Paris: L'Harmattan, 2007), p. 21.
 3فيليب فلوري وسيمون لوون وهانز بورن ،الرقابة والتوجيه :أهمية الرقابة الربملانية عىل قطاع
األمن وإصالحه (جنيف :مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة ،)2010 ،ص .2

تختلف الرقابة عن السياسات األمنية باختالف طبيعة األنظمة
السياسية القامئة ،فهي تنشأ يف األنظمة الدميقراطية امتدا ًدا لعمل
السلطة التمثيلية ،ذلك أ ّن الرقابة عىل القوانني والسياسات الخاصة
بقطاع األمن مت ّر عرب قنوات مؤسساتية ،تتخذ شكل لجان برملانية
مختصة باألمن .وقد متارس بواسطة أدوات الرقابة الدستورية ،من
قبيل املساءلة واالستجواب والتحقيق الربملاين .ويف األنظمة االنتقالية،
تحرض هذه اآلليات من دون أن تفعل يف مجال السياسات األمنية
التي غالبًا ما يكون لها ماض قمعي ،فيتم تجاوز الوقوف عىل
مامرسات األجهزة األمنية بصفته من رشوط عملية االنتقال.
لقد أعادت الكثري من األنظمة االنتقالية ،يف بلدان أمريكا الالتينية
تحدي ًدا ،النظر يف سياساتها األمنية ،وحاولت ربطها باملامرسة
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الدميقراطية من خالل تفويض الهيئات الترشيعية صالحيات مراقبتها
وتقييم عملها .وت ّم الربط بني مسلسل التحول الدميقراطي ،يف
األنظمة الديكتاتورية ،ومبارشة تغيريات يف هياكل األجهزة األمنية،
بطريقة تحد من استقالليتها وتضمن الرقابة الدميقراطية عىل
أعاملها((( .ومثّلت املرحلة االنتقالية فرصة بالنسبة إىل كثري من
هذه األنظمة ،إلعادة هيكلة السياسات األمنية وإبقاء األجهزة تحت
الرقابة الربملانية ،يف وقت كانت فيه هذه األجهزة جز ًءا من مايض
الرصاع السيايس.
إ ّن الحاجة إىل إصالح قطاع األمن يف الوطن العريب ،تستمد رشعيتها
من سياقات وتحوالت داخلية وإقليمية ،ومن ترشيعات دولية
تساهم يف التأصيل الحقوقي للرقابة عىل السياسات األمنية ،وبناء
تراكم معياري من شأنه أن يعيد بناء سياسات ومؤسسات أمنية،
تراعي توفري األمن دون املس بالحقوق .إ ّن الحكومة ،يف هذا السياق،
ال ميكنها احتكار الرقابة عىل القطاع األمني أو اإلرشاف عليه من
دون احتامل وقوع إساءة استخدام لألجهزة األمنية .وباستثناء دور
الربملانات يف إعداد اإلطار القانوين ،فمن الشائع اضطالعها مبهمة
الرقابة عىل النشاطات التي تنفذها السلطة التنفيذية(((.
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بتنفيذها ،جز ًءا من هذا الرهان ،مبا مينع االنزالق يف مامرسة السلطة،
ويحد من تأثري نفوذها داخل الرصاعات السياسية ،ومينع متددها إىل
مجاالت أخرى تحد من استقاللية قرارها األمني.
ويف املجمل ،دفع الرتافع الحقوقي الدويل يف شأن إصالح قطاع األمن،
وما أنتجه يف مجال الرقابة عىل السياسات األمنية من مرجعيات
حقوقية وتراكم معياري ،بلدانًا كثرية إىل مالءمة قوانينها الوطنية
مع حاجيات "دميقراطية األمن" ،غري أ ّن رسعة مبارشة اإلصالحات
الترشيعية واملؤسساتية تختلف من بلد إىل آخر ،بالنظر إىل طبيعة
النظام السيايس وتقاليد املؤسسات األمنية املثقلة مبايض االنتهاكات
يف بعض الدول التي تعيش حالة انتقال إىل الدميقراطية.
من جهة الفاعلني ،تبدو مهمة فهم آليات إنتاج القرار األمني مقعدة
وتدور حول قيمة املعلومة األمنية ،غري أ ّن اقتصار تداول هذه
املعلومة عىل مختربات صناعة السياسات األمنية ،داخل الدولة ،ال
يستبعد وجود رقابة الحقة ،ميارسها الربملان لقياس مدى نجاعة تدبري
املعلومة األمنية ،وأثرها يف فعالية السياسات املتبعة.

ثان ًيا :مرجعيات إصالح قطاع
األمن في التراكم المعياري

باملقابل ،فرضت التحوالت املجتمعية السائدة ،إدراج املعايري
الحقوقية يف مجال السياسات األمنية ،وجاء إدماج الحقوق داخل
(((
مجاالت حفظ النظام العام ،لضامن متفصل الحرية مع عنرص األمن
يف كثري من محاوالت إعادة بناء السياسات األمنية .وقد كانت تقوية
دور الرقابة السياسية عىل هذه السياسات وعىل الهياكل القامئة
4 Abdallah Saaf, Sécurité et perspectives de stabilisation au Maroc (Rabat:
CERSS, 2011), p.8.
 5بورن ويل ،ص .87
6 Sedjari, p. 21.

من جهة اإلرشاف ،مييز الرتاكم املعياري يف مجال إصالح السياسات
األمنية ،بني خمس جهات تكمن مهمتها يف مراقبة هذه السياسات.
وتتنوع هذه الجهات بني اإلداري (السلطة الرئاسية للحكومة)،
والسيايس (الربملان) ،واملايل ،ثم الرقابة القضائية ،ورقابة املجتمع
املدين ووسائل االتصال ،إذ تتميز كل واحدة منها بخصوصياتها
وسلطاتها القانونية .وغال ًبا ما ميثّل الدستور مرجعية جامعة لكل
هذه الجهات التي يخولها اإلرشاف عىل السياسات األمنية ،سواء
بالتدخل أم التوجيه أم التقرير عنها.
ومتارس هذه الجهات الرقابة عىل السياسات املتبعة أمن ًيا ،من حيث
إنها أعامل إدارية تخضع لقواعد قانونية .وهو تصور يجعل من
الرقابة القضائية منطًا من أمناط الرقابة الالحقة عىل أعامل األجهزة
األمنية ،عىل الرغم من أ ّن تنفيذ السياسات األمنية يخضع لرقابة
إدارية داخل الجهاز التابع للسلطة التنفيذية ،وأخرى برملانية تضفي
رشعية عىل أعامل األجهزة مسبقًا.

دراسات وأوراق تحليليّة
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إ ّن تعدد مرجعيات الرقابة عىل السياسات األمنية ،ميثّل ضامنة تطوق
أعامل األجهزة األمنية باملرشوعية القانونية ،ذلك أ ّن تنوع آليات
فاعل أصل ًيا
الرقابة ال يقلل من مكانة السلطة التنفيذية بصفتها ً
يف مجال تنفيذ السياسات األمنية ،بواسطة أجهزة ومؤسسات تتبع
لها .فاالمتياز األصيل ال يقلل منه تنوع مرجعيات الرقابة ،ألنها تعزز
مجتمعة رشعية أعاملها ،وتجعلها قابلة للتقويم والتقييم.
مثل ،متتد الرقابة القضائية إىل مراقبة
ففي الترشيعات الفرنسية ً
مرشوعية إعالن حالة الطوارئ يف حالة التهديدات التي متس بأمن
الدولة .وقد ذهب بعض الفقه إىل أ ّن قرار السلطة التنفيذية بإعالن
حالة الطوارئ من األعامل اإلدارية التي تخضع لرقابة القضاء ،مثل
إعامل ملبدأ
ً
سائر األعامل اإلداريــة التي تخضع للرقابة الربملانية
(((
املسؤولية الوزارية ،وهي تخضع يف الوقت نفسه لرقابة القضاء .

 .1في الرقابة الحكومية وربط المسؤولية
بالمحاسبة
من شأن تقوية مرجعيات الرقابة الداخلية ،يف مجال التفويض والتعيني
والتوجيه ،أن يقوي دور الرقابة اإلدارية عىل السياسات األمنيةّ .إل
أ ّن تحقيق هذا الغرض يتطلب وجود نصوص قانونية ،قادرة عىل
حامية العاملني داخل جهاز األمن يف حال التبليغ عن سلوكات غري
قانونية داخل الجهاز ،وتوضيح حدود التفويض املمنوح إىل املسؤول
عن الجهاز األمني استنا ًدا إىل عالقته الرتاتبية بالسلطة الرئاسية داخل
الحكومة ،ثم أخ ًريا اعتامد مساطر يف التعيني تخضع لرقابة الربملان،
مبا أنّه املؤسسة الوصية عىل مراقبة مستويات السياسات األمنية
واستجواب القامئني بتنفيذها.
غري أ ّن بعض األنظمة السياسية ،ال تعود وجوبًا إىل املؤسسة الترشيعية
يف تعيينات املوظفني املسؤولني عن تنفيذ السياسات األمنية ،إذ ترى
الحكومة أ ّن سلطة التعيني اختصاص تنفرد به ،ألنها مسؤولة عن
تنفيذ السياسات العمومية ،ومن ث ّم فهي متثّل سلطة وصاية إدارية
عن القامئني باإلنجاز ،يف حدود التفويض املخول لهم قانون ًيا ،وبنا ًء
عىل التوجيهات واالختيارات التي تحددها سلطة الوصاية الحكومية
التي تتبع لها املؤسسة األمنية.
ميثّل تحديد سلطة التفويض داخل الجهاز اإلداري لألمن ،املدخل
األول إلطار تنفيذ السياسات األمنية ،ومن حيث أنها سلطة إدارية،
 7سامي جامل الدين ،لوائح الرضورة وضامنة الرقابة القضائية (اإلسكندرية :مطبعة
منشأة اإلسكندرية ،)1982 ،ص .334

فإنها تختص بتنفيذ السياسات وتوجيه القامئني عليها ،من موظفني
وأجهزة علنية ورسية توكل إليها مهمة اإلنجاز .ويتمثّل أحد الجوانب
الرئيسة يف إخضاع األجهزة األمنية للمساءلة ،يف وجوب وضوح دور
هذه األجهزة ونطاق عملياتها ،ويجب توافر ذلك يف الترشيعات
وتحديد املسؤوليات(((.
ومن شأن هذا التحديد أن يحقق ربط املسؤولية باملحاسبة ،كام أ ّن
وضوح األدوار املوكلة إىل األجهزة األمنية يستند إىل حدود التفويض
املمنوح للقامئني عليها .وهكذا ،يجب أن تكون هذه األدوار التي
تضطلع بها أجهزة األمن ،محددة ومحصورة مبوجب القانون ،وأن
يكون استخدام املفاهيم يف مجال سلطة التفويض دقيقًا ال يسمح
بالتأويل خارج النص .فمفاهيم من قبيل النظام العام وتهديد األمن
الداخيل واملس باالستقرار ،قد تستعمل كلها يف إساءة استخدام
السلطة ،وتنزع الرشعية من عمل األجهزة األمنية ،خاصة يف البلدان
التي تسري نحو الدميقراطية ،والتي تتطلب جه ًدا كب ًريا من أجل
التخلص من الرتكة املفاهيمية والبنى املؤسساتية التي ورثتها عن
فرتة التسلط.

ترتبط سلطة تعيني القامئني عىل تنفيذ السياسات األمنية ،بتطور
املامرسة الدميقراطية .فإذا كان تعيني مدير الجهاز األمني يخضع
لرقابة السلطة الربملانية وجوبًا ،فإنه يف تجارب أخرى مي ّر عرب سلطة
رئاسة الحكومة من دون تدخل من الجهاز الترشيعي.
نشري هنا ،إىل أنه يف التجارب الدميقراطية تكون مراجعة القوانني
واألنظمة الخاصة باألجهزة األمنية عملية دورية ومتجددة تفرضها
الحاجة .وتهدف هذه املراجعة إىل توضيح القوانني وضامن مواكبتها
8
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للتهديدات األمنية من دون املس بالحقوق والحريات .ويف هذا اإلطار
يربز النموذج األورويب ،فقد سعى إىل تحديد مجاالت تدخل املسؤولني
األمنيني يف قضايا اإلرهاب ،بتحديد الصفة القانونية إلجراءات مكافحة
اإلرهاب ،وحظر استخدام التعذيب أثناء االستجواب ومنع التعسف،
إضافة إىل حظر العقوبات بأثر رجعي مبوجب القانون الجنايئ.

 .2في المراقبة البرلمانية وتعزيز الشرعية
ميتلك الربملان سلطة رقابية وسياسية بامتياز ،ميارسها من خالل
مجموعة الوسائل القانونية والهياكل والترشيعات .وتربز العالقة بني
السياسة واألمن يف طبيعة الترشيعات والقوانني التي تسنها لفائدة
جهاز األمن ،فالعالقة تنشأ إذًا ،حينام ترشع السلطة السياسية
مجموعة قواعد مؤسسة للوظيفة الرشطية((( .وعادة ما تختص
املؤسسة الترشيعية بهذه املهمة من خالل وضع قوانني تؤطر عمل
األجهزة األمنية ،ومتارس من خاللها الرقابة عىل تنفيذ السياسات
األمنية ومدى احرتامها اإلطار املرجعي ،أي القانون.
وفيام مييل البعض إىل االعتقاد بأ ّن نخب الربملان ال متتلك الخربات
الكافية لفهم آليات إنتاج السياسات األمنية ،وأ ّن سلطته الوحيدة يف
املجال حدودها التصويت والتفويض املايل للحكومة بوصفها سلطة
التنفيذ ،ويجدون يف افتقار الربملان إىل املعلومة األمنية حجتهم
لتربير هذا االعتقاد ،يطرح املدافعون عن فكرة الرقابة الربملانية عىل
السياسات األمنية ،ثالثة أسباب عىل األقل تؤكد أهمية الرقابة عىل
الشؤون األمنية(:((1
•أولها الرقابة عىل استبداد السلطة ،إذ تختص املؤسسة الترشيعية
بسلطة رقابية دستورية عىل أعامل السلطة التنفيذية ،ومن
شأن تعزيز سلطاتها يف مجال الرقابة عىل السياسات األمنية ،أن
يج ّنب نظام الدولة االستبداد بالحكم.
•وثانيها أ ّن الربملان ميثّل سلطة رشعية لدافعي الرضائب ،ذلك أ ّن
التصويت عىل امليزانية العامة للدولة ،يعكس لحظة لتحقيق
الرقابة الربملانية ،فهي إحدى أهم اآلليات التي تتبعها الربملانات
للسيطرة عىل السلطة التنفيذية .وملا كانت مؤسسات قطاع
9 Jean Louis Loubet del Bayle, Police et politique: Une approche sociologique
(Paris: L'Harmattan, 2006), p. 28.
 10الرقابة الربملانية عىل الدفاع واألمن :املبادئ واآلليات واملامرسات (جنيف :منشورات
االتحاد الربملاين الدويل ومركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة ،)2003 ،ص .27
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يتعي عىل
األمن تحصل عىل حصتها من مالية الدولة ،فإنه ّ
الربملان التحقق من حسن استخدام هذه املوارد املالية.

•وثالثها يكمن يف دور الرقابة الربملانية يف تقييد احتكار الدولة للترشيع
األمني ،ومتكني الربملان من املشاركة يف بلورة السياسة األمنية.

ً
ثالثا :بلدان الربيع العربي،
سياقات أمنية متباينة
يف بلدان الربيع العريب ،أبان جهاز األمن الداخيل عن مقاومة شديدة
للتغيري الذي كان يستهدف اإلطاحة بأنظمة الحكمّ .إل أ ّن املفارقة
تكمن يف كون تعامل مكونات قطاع األمن( ((1مع الحراك االحتجاجي
والسيايس ،كان متباي ًنا داخل النظام نفسه .ففي الوقت الذي راهن
فيه جهاز الرشطة عىل صمود النظام وتولت فيه أجهزة األمن الوطني
التنكيل باملحتجني واعتقالهم ،ومطاردتهم داخل أمكان التجمعات
ملنعهم من إسقاط النظام ،بدت قوات الجيش ،كام يف التجربة
املرصية والتونسية ،كأنّها تتامهى مع مطالب الجامهري الغاضبة ،يف
انتظار أن تكتمل صورة املشهد الثوري.

قد يكون للرتتيبات السياسية غري املعلنة ،إبّان الحراك الثوري ،عالقة
بتموقع الجيش مع املحتجني أو ضدهم ،لكن أن يقع الخالف بني
جهاز الرشطة واملؤسسة العسكرية حول املوقف من رحيل النظام،
فإ ّن هذا ذو دالالت مفادها أ ّن السلطة ليست آمنة دامئًا .خرج
املحتجون يف تونس ،وقاوم النظام ،فهرب الرئيس بعد أن نزل الجيش
وصول إىل
ً
إىل الشوارع لتأمني البالد .ويف مرص تنازل النظام بالتدريج
نهايته ورحيله ،فنزل الجيش لحامية الدولة وما بقي من النظام ،ثم
شامل يضم قوات األمن ،والجيش ،والحرس
 11يف العلوم األمنية يصنف قطاع األمن قطا ًعا ً
الجمهوري أو املليك ،وأجهزة املخابرات ،وقطاعات تابعة لوزارة الداخلية.
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استعاد العسكر السلطة املدنية عرب االنتخابات يف تجربة انتقالية
فريدة يف العامل .أ ّما يف سورية فإ ّن الطائفية املتنفذة داخل املؤسسة
العسكرية يف دمشق ،حالت دون تحقيق سقوط رسيع للنظام عىل
طريقة النموذجني التونيس واملرصي ،وإن كان استمرار الثورة طوال
خمس سنوات ،يع ّد يف حد ذاته إنجازًا ومصدر تقدير وإجالل للشعب
السوري.
هي سياقات مختلفة ومتباينة لتعامل قطاع األمن مع ثورات الربيع
العريب ،تكشف أ ّن قطاع األمن ليس عىل مذهب واحد ،وأ ّن املرحلة
االنتقالية متثّل فرصة تاريخية من أجل إعادة بناء قطاع أمني مستقل
يقوم عىل التأصيل الحقوقي ملفهوم السلطة العامة ،وعىل الرتاكم
املعياري ومخرجات اإلصالح يف الرشعة الدولية .لقد كان كل ذلك من
أجل إعادة تطبيع قطاع األمن مع النظام السيايس ،ونقله من وضعية
جهاز مؤمتِن عىل النظام إىل جهاز مؤمتَن عىل الدولة ومؤسساتها.
لقد مثّل سؤال إصالح قطاع األمن أحد املطالب التي رفعتها الثورات
العربية ،يف تونس كام يف مرص وليبيا وسورية ،وحتى يف املغرب الذي
أخذ مسا ًرا مختلفًا عن مسارات دول الربيع العريب .ففي مختلف
البلدان العربية ،سواء تلك التي عاشت الثورة أم التي تجاوزتها
رضا
باإلصالح الدستوري والسيايس ،ظل مطلب إصالح قطاع األمن حا ً
بقوة يف النقاش العمومي ،وربطت بعض الشعارات التي تقدمت
مسريات املطالبة بإسقاط النظام بني اإلصالح األمني وتحقيق االنتقال
الدميقراطي ،مبا يضمن تحويل بنية األمن من وظيفة حامية النظام
إىل مهمة حامية الوطن واملواطن.
إ ّن تحقيق هذه املعادلة اليوم ،مي ّر بالرضورة عرب إعادة تشكيل
العقيدة األمنية املبنية عىل حكم الفرد ،والتي تأسست عليها كثري
من األجهزة األمنية العربية .ويقتيض هذا التغيري إحداث تحول يف
طبيعة التكوين الذي يتلقاه املنتسبون إىل قطاع األمن ،يك يصبح
تحقيق العدالة وتحصني املجتمع بالدميقراطية واحرتام قواعد حقوق
اإلنسان ،مداخل إلعادة بناء العقيدة األمنية .فليس ترفًا التذكري بأ ّن
الصفعة التي أشعلت الثورة يف تونس كان مص ُدرها رشطية ،وضحيتَها
مواط ٌن فرد رسعان ما تحول إىل مواطن بصيغة الجمع.

 .١تعطيل إصالح األمن
في األنظمة االنتقالية العربية
ويف تتبع ملحاوالت إصالح قطاع األمن داخل األنظمة العربية االنتقالية،
بدا لنا أ ّن السياق اإلقليمي والدويل كان له األثر الف ّعال يف تعطيل كل
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محاولة إلعادة بناء العقيدة األمنية وفق منظور حقوقي؛ ففي تونس
أعلنت الدولة حالة الطوارئ ملواجهة اإلرهاب ،ويف مرص أثار قانون
جدل حقوقيًا وسياسيًا ومخاوف بشأن مكتسبات الثورة ،ويف
اإلرهاب ً
ليبيا ضاعت الدولة بني الجيش النظامي واملليشيات املسلحة.
إ ّن الحرب عىل اإلرهاب هي القاسم املشرتك بني التجارب االنتقالية
الثالث ،فقد أفىض تنامي الظاهرة إىل تغ ّول أجهزة األمن ،وتقاسمت
بلدان الربيع العريب التفكري نفسه يف إعادة ترتيب أولويات بناء الدولة.
لقد توجهت جميعها إىل محاربة اإلرهاب واستعادة األمن واالستقرار،
وأ ّجلت كل تفكري يف مبارشة إصالح املؤسسة األمنية .ال شك يف أ ّن
اإلرهاب واقع يغذّيه التطرف الديني ،لك ّن الدين وحده ال يكفي
لتحليل أسباب انتشار الظاهرة يف بعض األقطار العربية ،أل ّن اإلقصاء
وتغييب الدميقراطية والتضييق عىل الحريات والحقوق ،عنارص من
شأنها أ ّن متثّل مؤرشات لتحليل ظاهرة إرهابية تغذيها العصبية القبلية
مثل.
واملحاصصة الطائفية يف تجارب عربية أخرى كالعراق ً
وعىل الرغم من أ ّن عمليات إعادة الهيكلة الترشيعية ال تتم دامئًا
خارج دائرة املراقبة الربملانية ،يف بعض التجارب العربية ،سواء يف
مرحلة مراجعة القوانني الجنائية أم أثناء تغيري السياسات األمنية،
فإ ّن عقبة اإلرهاب تقف أمام كل محاوالت إعادة بناء القطاع األمني
وإصالحه يف مختلف بلدان الربيع العريب ،فقد فرض بروز هذه
التهديدات الجديدة إعادة هيكلة أجهزة األمن خارج فكرة اإلصالح،
واستمرار تشديد الرقابة عىل حركة األفراد والجامعات.
رسعت التهديدات األمنية الجديدة يف إنتاج سياسات أمنية قادرة
لقد ّ
ً
عىل التعامل مع هذه املخاطر ومحارصتها ،حامية للمجتمع .وميثّل
اإلرهاب أحد هذه التهديدات األمنية ،وإن اختلفت دول العامل يف
تحديد سبل مكافحة الظاهرة واحتوائها ،فاإلرهاب ظاهرة عاملية ال
تقترص عىل دولة واحدة أو شعب بعينه ،وإمنا تعصف بالعديد من
املجتمعات( .((1وقد سارعت أنظمة عديدة إىل التعامل مع الظاهرة،
من خالل مقاربة أمنية ،ضمت إجراءات قانونية استثنائية ،تحت
مربر الحد من التهديد اإلرهايب.
نشري هنا إىل أنه يف سياق التعاطي مع التهديدات األمنية التي فرضتها
هذه الجرمية ،اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة مجموعة من
املعايري ملناهضة اإلرهاب( ،((1متنع عىل الدول التعسف .واستند إعالن
 12محمد مسعود قرياط ،اإلرهاب دراسة يف الربامج الوطنية وإسرتاتيجيات مكافحته
(الرياض :منشورات جامعة نايف للعلوم األمنية ،)2011 ،ص .151
 13راجع :اإلعالن املتعلق بالتدابري الرامية للقضاء عىل اإلرهاب ،الجمعية العامة لألمم
املتحدة ،قرار رقم  60 / 49املؤرخ يف  9كانون األول  /ديسمرب  ،1994عىل الرابط:
http://bit.ly/1X0IysH
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املعايري الدولية للقضاء عىل اإلرهاب إىل مجموعة نصوص وردت يف
الرشعة الدولية ،يف سبيل تعزيز حقوق اإلنسان ،حتى يف الحاالت
التي تبارش فيها الدولة سياسات أمنية استثنائية يف التعامل مع
األخطار املحدقة باستقرار املجتمع وأمن الدولة.

العدد 16
أيلول  /سبتمبر 2015

نظم هذا القرار سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون ،يف مجال
السلطة العامة ،بالتنصيص عىل وجوب أن يؤدي العاملون يف قطاع
األمن "الواجب الذي يلقيه القانون عىل عاتقهم ،وذلك بخدمة
املجتمع وبحامية جميع األشخاص من األعامل غري القانونية ،عىل
نحو يتفق مع علو درجة املسؤولية التي تتطلبها مهنتهم"(.((1
رشعت املدونة األممية ،لفكرة التناسب يف استخدام القوة ،وإن
و ّ
ح ّدت من استعاملها ،إذ تنص املادة الثالثة من املدونة عىل أنه
"ال يجوز للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني استعامل القوة ّإل يف
حالة الرضورة القصوى وىف الحدود الالزمة ألداء واجبهم" .فلجوء
هذه الفئة من املوظفني إىل القوة ،مأذون به لكنه يجب أن يكون
استثنائ ًيا ،وأن يقع يف تناسب مع القانون أو التهديدات التي تواجه
املوظفني املكلفني بتطبيق القانون.

إ ّن الحرب عىل اإلرهاب يجب ّأل تلغي فكرة اإلصالح من أجندة
األنظمة العربية يف املرحلة االنتقالية ،بل ال ينبغي أن تصبح شامعة
تعلق عليها األنظمة الجديدة يف بلدان الربيع العريب ،فشلَها يف إقرار
سياسات عمومية أمنية ،يساهم يف صوغها كافة الفاعلني املتدخلني يف
قطاع األمن ،ضمن ما يصطلح عليه املنتج املشرتك لألمن .لقد سلكت
منها بلدان كثرية الطريق السهل ،فأصبحت تعيش حالة طوارئ
دامئة ،وترهيب وتخويف للشعوب ،وتأجيل لكل إصالح أو انتقال إىل
الدميقراطية ،بدعوى االنشغال مبواجهة اإلرهاب.

 .2في البحث عن "البرادايم" األمني
يف البحث عن برادايم إلصــاح قطاع األمــن ،تحرض الكثري من
املرجعيات الدولية والقرارات األمنية ،نسوق منها مثالً  :القرار رقم
 ،34 / 169بتاريخ  17كانون األول  /ديسمرب  ،1979والذي اعتمدته
الجمعية العامة لألمم املتحدة يف شأن إحداث مدونة لقواعد سلوك
املوظفني بإنفاذ القوانني .فقد مثّلت هذه املرجعيات والقرارات
مرجعية موضوعية يف مجال الرقابة عىل السياسات األمنية تحدي ًدا،
وتضمنت مثاين قواعد تؤطر عمل رجال األمن يف مجاالت املسؤولية،
واحرتام حقوق اإلنسان ،وحدود الرسية ،وتقنني استعامل القوة،
وتجريم التعذيب ،والحفاظ عىل سالمة املحتجزين ،والنزاهة ،ثم
الحق يف رفض التعليامت الصادرة عن الرؤساء املبارشين إن كانت
مخالفة للقوانني وقواعد سالمة اإلجراءات.

وقد بلورت مجموعة من البلدان قاعدة التناسب يف استعامل القوة،
ضمن ترشيعات الداخلية ،وذلك يف سياق الحد من الشطط يف استخدام
القوة وجعل األفعال املتجاوزة للقانون معاق ًبا عليها .وملا كان استخدام
األسلحة النارية ،أحد أش ّد مظاهر استعامل املوظفني املكلفني بإنفاذ
القانون القوة خط ًرا ،فإ ّن كث ًريا من الترشيعات ق ّيدت اللجوء إىل القوة
النارية التي تخضع يف الغالب للسلطة التقديرية ملستخدميها.
ومتنع الفقرة الثانية من املادة الخامسة املوظفني االختباء وراء
التعليامت الصادرة عن رؤسائهم املبارشين ،أو ادعاء تعرض األمن
الجامعي للخطر ،يف سبيل تربير انتهاكات حقوق اإلنسان .ذلك أنّه
"ال يجوز ألي من املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني أن يتذرع بأوامر
عليا أو بظروف استثنائية كحالة الحرب ،أو التهديد بالحرب ،أو
إحاقة الخطر باألمن القومي ،أو تقلقل االستقرار السيايس الداخيل،
أو أي حالة أخرى من حاالت الطوارئ العامة ،لتربير التعذيب أو غريه
من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة".
مدخل
ً
يوجد يف القانون الدويل فائض من النصوص ،ميكن أن تكون
معياريًا إلصالح أمني عريب قادر عىل رفع التحديات والتجاوب مع
الجيل الجديد من الحقوق والحريات .ويقوم هذا املدخل عىل إعادة
تكييف النصوص الوطنية والسياسات األمنية الداخلية مع نصوص
 14راجع املادة األوىل من :مدونة لقواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون ،قرار
الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم  ،34 / 169املؤرخ يف  17كانون األول  /ديسمرب ،1979
عىل الرابط:
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b042.html
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الرشعة الدولية ،أل ّن االنتقال إىل الدميقراطية لن يتحقق بقوانني
وسياسات رجعية.

باملقابل ،يق ّدم الرتاكم املعياري يف مجال إصالح قطاع األمن مرجعية
لكل مرشوع يروم إعادة النظر يف بناء املؤسسة األمنية العربية ،إلّ أ ّن
إعامل هذه املرجعيات قد يتهدده دعاة الخصوصية الوطنية الذين
يعلقون كل فكرة حول اإلصالح عىل هذا الهوس الهويايت ،ويعيقون
به كل محاوالت العبور إىل الدميقراطية.

إ ّن إصالح قطاع األمن جزء من عملية االنتقال السيايس يف البلدان
العربية .وأل ّن املؤسسة األمنية كانت وسيلة استقواء النظام وتزكية
طبائع استبداده ،فإ ّن كل انتقال إىل الدميقراطية يرمي إىل تجاوز عنارص
األزمة ،ال بد أن يأخذ يف الحسبان الحاجة إىل مراجعة هذا القطاع.
فاالنتقال بوصفه تحولً يف املخرجات أيضً ا ،ال ميكن أن يتحقق ّإل بتغيري
كل التمثالت السلبية عن قطاع األمن ،أل ّن استمرارها يولّد ردات فعل
عنيفة وسلوكات جانحة ناتجة عن التمثل السلبي ملؤسسات الدولة.

نعتقد أ ّن بروز تهديدات أمنية جديدة وظهور فاعلني جدد يف مجال
إنتاج السياسات العامة األمنية ،يجعل احتكار مجال إنتاج القرار
األمني غري ذي معنى .إ ّن اإلرهاب الذي تختبئ وراءه السياسات
مدخل لتعبئة وطنية
ً
القمعية يف البلدان العربية ،ميكن أن يكون
تعيد صوغ مقاربة حديثة يف التعامل مع الحاجة إىل األمن ،تأخذ
يف الحسبان الحاجيات الفردية وااللتزامات الدولية ضمن ما يصطلح
عليه اليوم بـ "الحوكمة األمنية".

خاتمة

يف األنظمة العربية ،عادة ما تتشكّل عالقة مزدوجة بني ممثل السلطة
الحكومية (وزير الداخلية) ،واملسؤول عن الجهاز األمني (مدير
جهاز األمن أو جهاز مخابرات...إلخ) .وقد ال يسعف هذا التداخل
يف تحديد املسؤوليات عن العمليات األمنية بدقة .لكن ،يف التجارب
الدميقراطية ،ميلك الوزير الويص عىل القطاع صالحية وضع السياسات
العمومية األمنية ،وإبالغها إىل املسؤولني األمنيني قصد تنفيذها ،بينام
تتوىل األجهزة األمنية توفري املعلومات وتقييم الوضعية األمنية ،من
خالل تقارير ترفعها إىل الوزارة الوصية تبني عليها سياساتها العمومية
وتعرضها للمناقشة العامة.

يف بعض األنظمة االنتقالية ،تطرح إشكالية "تسييس" املعطيات
األمنية ،ذلك أ ّن وجود وزير حزيب عىل رأس قطاع الداخلية ،بصفته
الجهاز الحكومي الويص عىل أجهزة األمن ،يثري حساسية لدى بعض
الساسة الذين يرون يف موقع الحزب عىل رأس الوزارة استقواء مبا
توفره من معطيات وبيانات حول األفراد واألحزاب ،يُخاف توظيفها
خارج سياق تدبري الشأن العام .ونرى أ ّن تجاوز هذه اإلشكالية يقتيض
إضفاء مزيد من الشفافية عىل أعامل قطاع األمن ،وجعل السلطة
التنفيذية مسؤولة بشكل تضامني عن أعامل الجهاز األمني.

صـدر حديـ ًثا

تأليف:

مجموعة مؤلفين.

الفساد وإعاقة التغيير والتطور في العالم العربي
يضم كتاب الفساد وإعاقة التغيير والتطور في العالم العربي (  376صفحة من القطع الكبير)
الصادر عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،النصوص الكاملة ألوراق البحث التي قدمت،
والنقاشات التي تلتها في ندوة حملت العنوان ذاته الذي وضع للكتاب ،وعقدت الندوة المنظمة
العربية لمكافحة الفساد ،في بيروت يومي  9و 10أيار  /مايو  .2014وقد شارك فيها عدد من المفكرين
والخبراء واالقتصاديين والناشطين المهتمين بالشأن العام ،إضافة إلى بعض الفعاليات البحثية
ّ
يمثل االتجاهات السياسية واالقتصادية والفكرية والثقافية المهتمة بقضايا
واألكاديمية ممن
التنمية والحوكمة ومكافحة الفساد في األقطار العربية.
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يوسف زدام

*

الجزائر في تقارير األهداف اإلنمائية لأللفية
دراسة في سياسات األهداف االجتماعية ومسارها

تقــارن هــذه الدراســة بيــن األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة ونتائج بعــض السياســات التنموية في
الجزائــر ،وبخاصــة ما تع ّلق منها بسياســات التشــغيل والحماية االجتماعيــة والتربية والصحة
منــذ عــام  1990وحتــى أقرب ســنة توافــرت فيها إحصــاءات؛ وهي مخرجــات السياســات المع ّبر
عنهــا فــي وثيقة األهــداف اإلنمائيــة الثمانية لأللفية ،المتمثلــة في( :الفقر المدقــع والجوع)،
و(تعميم التعليم االبتدائي) ،و(تخفيض وفيات األطفال أقل من خمس سنوات) ،و(تحسين
صحــة األمهــات) .تحــاول الدراســة اإلجابــة عــن ســؤال محــوري ،وهــو ما مــدى توافــق مخرجات
السياســات التنمويــة مــع األهداف اإلنمائية لأللفيــة؟ وفي اإلجابة عن هذا الســؤال ،تضمنت
وتتبعا لمســارها التاريخــي ،وتفصي ً
ال
توضيحــا لمضمــون األهداف اإلنمائيــة لأللفية
الدراســة
ً
ً
لألهداف والغايات والمؤشــرات .كما تطرقت الدراســة لمضمون التقريــر الوحيد للجزائر ،عن
هذه األهداف الصادر عام  ،2005لتوضيح مســار السياســات المرتبطة مباشــرة بمكافحة الفقر
المدقــع والجــوع ،وسياســات التعليــم ،والسياســات الصحيــة المتعلقــة بحمايــة الطفولــة
واألمومــة .وخلصــت الدراســة إلى أن الجزائر تمكنت من تحقيق الهــدف األول والثاني والرابع،
لكنهــا فشــلت فــي تحقيــق الهدف الخامــس (وفيــات األمهات) ،مــع إبداء تحفظــات متعلقة
بتمويــل السياســات التنمويــة والعدالــة ،واآلليــات التنفيذيــة لبعــض السياســات .ووظــف
الباحــث مختلــف التقاريــر الصادرة عــن برنامج األهــداف اإلنمائيــة لأللفية العالميــة واإلقليمية
والتقريــر الوطني في الجزائر ،إضافة إلى التقاريــر المتخصصة الصادرة عن مختلف الوكاالت
التابعة لألمم المتحدة .كما استخدام دراسات متعلقة بالسياسات.
*

أكادميي جزائري يف قسم العلوم السياسية بجامعة باتنة – الجزائر.
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مقدمة
يع ّد برنامج األمم املتحدة لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية والذي
طرحته يف أيلول /سبتمرب  2000أبرز الربامج املرتبطة بالزمن واألهداف
الواضحة ،يف إطار تعاون دويل رسمي وغري رسمي .كام يقدم توس ًعا
يف سعي األمم املتحدة لرسم معايري موحدة لقياس التنمية وجهدها،
ومحاولة تقديم تصور آلليات تحقيقها وظروفها؛ إذ يبارش مهامت
رشا
متابعة تنفيذ الدول لسياسات تحقيق  8أهداف و18غاي ًة و 48مؤ ً
لتحقيقها حتى عام  2015عىل مستوى العامل.
ويف إطار تكثيف التعاون الدويل لتحقيق األهداف ذاتهاُ ،وضعت
عرش توصيات يف وثيقة عام  2005وتشمل خطوطًا عريضة للفعل
الوطني ،وإمكانات املساعدة اإلقليمية والدولية وآلياتها يف إطار
املبادرات املحلية ،والتي يالحظ تركيزها عىل عامل بناء القدرات
البرشية بالدرجة األوىل.
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املتوسط) وأهدافها يف الجزائر وتقييم نجاحها يف تحقيق األهداف
املرصودة يف الربنامج (ما تعلق منها بالهدف األول والثاين والرابع
والخامس) ،باالعتامد عىل تقارير األهداف اإلمنائية لأللفية ومختلف
برامج األمم املتحدة والوكاالت التابعة لها .بعبارة أخرى ،تناقش
الدراسة اإلشكالية التالية :إىل أي مدى توافقت مخرجات السياسات
االجتامعية  2015 - 1990يف الجزائر مع األهداف اإلمنائية لأللفية؟

ً
أوال :نظرة عامة على األهداف
اإلنمائية لأللفية
تض ّمن إعــان األمــم املتحدة بشأن األلفية ابــتــدا ًء من الفقرة
التاسعة عرشة التزا ًما دول ًيا لتحقيق عدة أهداف تتوزع بني الجوانب
االجتامعية والبيئية والسياسية((( .ع ّرفت هذه األهداف يف ما بعد
باألهداف اإلمنائية لأللفية (أو األهداف اإلمنائية الثامنية لأللفية)،
وصنفت وفق تراتبية تجزيئية ،يتضمن كل هدف عد ًدا من الغايات،
وتقاس الغايات ذاتها مبؤرشات .ويتضمن اإلعالن يف نهاية املطاف 18
رشا (انظر الجدول .)1
غاية تقاس بـ  48مؤ ً

تع ّد الجزائر من بني الدول املستهدفة باألهداف اإلمنائية لأللفية،
وإذ توحي تقارير التنمية البرشية الصادرة عن برنامج األمم املتحدة
بتحسن تصنيف الجزائر من البلدان
اإلمنايئ يف الفرتة ّ 2013 - 1990
ذات التنمية البرشية املتوسطة إىل البلدان ذات التنمية البرشية
املرتفعة ،فقد تم بلوغ ثالثة جوانب من التنمية البرشية واملتمثلة
يف الصحة والرتبية واملستوى املعييش الالئق يف مؤرش التنمية
البرشية املتوسطة.

ترتجم الغايات املرصودة يف اإلعالن إىل أهداف وطنية يتم تتبع
مسارها إحصائ ًيا وفق تقارير تصدرها جهات رسمية ،دولية (األمني
العام لألمم املتحدة) ومحلية من طرف القادة السياسيني وصانعي
القرارات العليا ،وقد تح ّرر يف بعض األحيان بجهد مشرتك بني الجهتني،
وتعتمد يف كل األحوال عىل املسوح امليدانية واإلحصائية والتي قد
ال تتوافق زمن ًيا .وتصدر هذه التقارير يف العادة مرة كل ثالث إىل
خمس سنوات .ويف كل األحوال ،يرفع أمني عام األمم املتحدة تقارير
إىل الجمعية العامة حول تطبيق "إعالن األلفية" كل خمس سنوات
يحتوي عىل مراجعة شاملة للتقدم املحرز نحو "األهداف اإلمنائية
لأللفية" ،مع إشارة واضحة إىل فكرة توطني إعداد التقارير وتحديد
األهــداف؛ إذ يرى القامئون عىل املبادرة أ ّن االنخراط املجتمعي
واإلرادة السياسية املحلية ستكون دافعة نحو عدم اعتبار إعداد
التقارير وتحقيق األهــداف إمال ًء خارجيًا وعبئًا غري مرحب به.

ومع عام  2015ينتهي األجل الزمني لربنامج األهداف اإلمنائية لأللفية،
لذا سأحاول دراسة مسار سياسات الحد من الفقر املدقع والجوع
والتعليم والصحة (الــواردة يف مؤرش التنمية البرشية للمستوى

 1ملزيد من التفاصيل ،انظر :الجمعية العامة لألمم املتحدة" ،إعالن األمم املتحدة بشأن
األلفية" ،يف:
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED_new/
pdf/Standards_and_Norms/UN_Mill_Ara_.pdf
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الجدول ()1
األهداف اإلمنائية لأللفية :األهداف والغايات واملؤرشات
الهدف األول :القضاء عىل الفقر املدقع والجوع
الغاية  :1تخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن  -1نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دوالر واحد
دوالر واحد يف اليوم ،يف القرتة 2015-1990
 -2معدل فجوة الفقر (عدد حاالت الفقر  xعمق الفقر)
 -3حصة أفقر خمس من السكان ( )5/1من االستهالك الوطني
الغاية  :2تخفيض نسبة السكان الذين يعانون الجوع  -4معدل انتشار حاالت األطفال ناقيص الوزن دون الخامسة من العمر
إىل النصف يف الفرتة 2015-1990
 -5نسبة السكان الذين يحصلون عىل الحد األدىن من استهالك الطاقة الغذائية
الهدف الثاين :تحقيق تعميم التعليم االبتدايئ
 -6صايف نسبة القيد يف التعليم االبتدايئ.
الغاية  :3ضامن متكن األطفال يف كل مكان ،الذكور
منهم واإلناث عىل حد سواء ،من إمتام التعليم االبتدايئ  -7نسبة التالميذ الذين يبارشون الدراسة يف الصف األول ويبلغون الصف الخامس
بحلول 2015
 -8معدل اإلملام بالقراءة والكتابة لدى السكان الذين ترتاوح أعامرهم بني  15و  24سنة
الهدف الثالث :تعزيز املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة
الغاية  :4إزالة التفاوت بني الجنسني يف التعليم
االبتدايئ والثانوي ويفضل أن يكون ذلك بحلول عام
 2005وإزالته يف جميع مراحل التعليم يف موعد ال
يتجاوز 2015

 -9نسبة البنات إىل البنني يف مراحل التعليم االبتدايئ والثانوي والعايل,
 -10نسبة اإلناث إىل الذكور ممن يلمون بالكتابة والقراءة من أفراد الفئة العمرية  24 - 15سنة
 -11حصة النساء من الوظائف املدفوعة األجر يف القطاع غري الزراعي
 -12نسبة املقاعد التي تشغلها النساء يف الربملانات الوطنية
الهدف الرابع :تخفيض معدل وفيات األطفال

الغاية  :5تخفيض معدل وفيات األطفال دون سن
الخامسة بنسبة الثلثني يف الفرتة من عام  1990إىل
2015

 -13معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة
 -14معدل وفيات الرضع
 -15نسبة األطفال البالغني من العمر سنة واحدة ،امللقحني ضد الحصبة
الهدف الخامس :تحسني صحة األمهات

الغاية :6تخفيض معدل وفيات األمهات بنسبة ثالثة  -16نسبة وفيات األمهات
أرباع يف الفرتة من  1990إىل 2015
-17نسبة الوالدات التي متت بإرشاف اختصاصيني
الهدف السادس :مكافحة فريوس نقص املناعة البرشية /اإليدز واملالريا وغريهام من األمراض
الغاية  :7وقف انتشار فريوس نقص املناعة البرشية -18 /انتشار فريوس نقص املناعة البرشية لدى الحوامل الاليت ترتاوح أعامرهن بني  15و 24عا ًما
اإليدز بحلول عام  2015وبدء تقليصه اعتبا ًرا من هدا  -19نسبة استخدام الرفال يف معدل انتشار وسائل منع الحمل.
التاريخ
.19أ -استخدام الرفال يف آخر وصال جنيس شديد التعرض للخطر
.19ب -النسبة املئوية من السكان من الفئة العمرية  24 - 15سنة الذين لديهم معرفة صحية وشاملة
لفريوس اإليدز
.19ج -نسبة انتشار وسائل منع الحمل
 -20نسبة مواظبة اليتامى عىل املدارس إىل مواظبة غري امليتمني من الفئة العمرية  14 - 10عا ًما
الغاية  :8وقف انتشار املالريا وغريها من األمراض
الرئيسة بحلول عام 2015

 -٢١معدل انتشار املالريا والوفيات بسببها
 -٢٢نسبة سكان املناطق املعرضة لخطر املالريا الدين يتخذون تدابري ناجعة للوقاية من املالريا وعالجها
 -٢٣معدل انتشار السل والوفيات بسببه
 -٢٤نسبة حاالت السل التي تم اكتشافها وشفاؤها يف نظام العالج لفرتة قصرية تحت املراقبة
(إسرتاتيجية مكافحة السل املوىص بها دوليًا)
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الهدف السابع :ضامن توفر أسباب بقاء البيئة
الغاية  :9دمج مبادئ التنمية املستدامة يف السياسات  -٢٥نسبة مساحة األرايض املكسوة بالغابات
والربامج الوطنية وتقليص هدر املوارد البيئية
 -٢٦نسبة مساحة األٍرايض املحمية للمحافظة عىل التنوع البيولوجي إىل مجموع مساحات األرايض
 -٢٧وحدات الطاقة املستخدمة (تعادل الوحدة  1كغ من النفط) مقابل دوالر واحد من الناتج املحيل
اإلجاميل
 -٢٨نصيب الفرد من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون واستهالك مركبات "الكلوروفلوركربون" املسببة
لنفاد األوزون (املنتجات املستنفدة لألوزون باألطنان)
 -٢٩نسبة السكان الذين يستخدمون أنواع الوقود الصلبة
الغاية  :10تخفيض نسبة األشخاص الذين ال ميكنهم
الحصول بشكل مستمر عىل مياه الرشب املأمونة
والرصف الصحي إىل النصف بحلول عاه 2015

 -٣٠نسبة السكان الذين ميكنهم الحصول بشكل مستمر عىل مصدر محسن للامء يف الحرض والريف
محسن
 -٣١نسبة سكان الحرض والريف الذين ميكنهم االنتفاع برصف صحي َ

الغاية  :11أن يكون تحقق بحلول عام  2020تحسن
ملموس يف معيشة  100مليون عىل األقل من سكان
األحياء الفقرية

 -٣٢نسبة األرس املعيشية التي ميكنها الحصول عىل حيازة ملكية آمنة

الهدف الثامن :إقامة رشاكة عاملية من أجل التنمية
يتم رصد بعض املؤرشات الواردة يف القامئة املبينة يف ما ييل بطريقة منفصلة يف حالة أقل البلدان من ًوا
الغاية  :12امليض يف إقامة نظام تجاري ومايل يتسم
باالنفتاح والتقيد بالقواعد وإمكانية التنبؤ به وعدم وأفريقيا والبلدان غري الساحلية والدول الجزرية النامية الصغرية
املساعدة اإلمنائية الرسمية
التمييز ،ويشمل دلك التزام الحكم الصالح والتنمية
إجامل واملقدم منها ألقل البلدان من ًوا ,كنسبة مئوية إىل إجاميل
ً
 -٣٣صايف املساعدة اإلمنائية الرسمية
والحد من الفقر عىل الصعيدين الوطني والدويل
الغاية  :13مواجهة االحتياجات الخاصة ألقل البلدان الدخل القومي للجهات املانحة للجنة املساعدة اإلمنائية
 -٣٤نسبة املساعدة اإلمنائية الرسمية املقدمة من الجهات املانحة للجنة املساعدة اإلمنائية إىل الخدمات
من ًوا
االجتامعية األساسية (التعليم األسايس ،والرعاية الصحية األولية ،التغذية ،واملياه املأمونة ،الرصف
يشمل نفاد صادرات أقل البلدان من ًوا معفاة من
الصحي)
التعريفات الجمركية ونظام الحصص ،وهو برنامج
 -٣٥نسبة املساعدة اإلمنائية الرسمية الثنائية غري املرشوطة ،التي تقدمها الجهات املانحة للجنة املساعدة
معزز لتخفيف عبء الديون الثنائية الرسمية ،وتقديم
اإلمنائية /منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
مساعدة إمنائية رسمية أسخى إىل البلدان امللتزمة
 -٣٦املساعدة اإلمنائية الرسمية التي تتلقاها البلدان غري الساحلية كنسبة إىل دخلها الوطني اإلجاميل
بالح َد من الفقر
 -٣٧املساعدة اإلمنائية الرسمية التي تتلقاها الدول الجزرية النامية الصغرية كنسبة إىل دخلها الوطني
الغاية  :14التصدي لالحتياجات الخاصة للبلدان
اإلجاميل
(عن
غري الساحلية والدول الجزرية النامية الصغرية
النفاذ إىل السوق
طريق برامج العمل الخاصة بالتنمية املستدامة للدول  -٣٨نسبة إجاميل واردات البلدان املتقدمة (حسب قيمتها وباستثناء األسلحة) من البلدان النامية ومن
الجزرية النامية الصغرية ونتيجة الدورة االستثنائية
أقل البلدان من ًوا ،واملسموح إدخالها معفاة من الرسوم
والعرشين للجمعية العامة)
 -٣٩متوسط التعريفات الجمركية التي تفرضها البلدان املتقدمة عىل منتجات الدول النامية الزراعية
الغاية  :15معالجة مشاكل ديون البلدان النامية
وعىل امللبوسات
معالجة شاملة باتخاذ تدابري وطنية ودولية لجعل
 -٤٠تقدير إعانات الدعم الزراعي لبلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي كنسبة مئوية
الديون محمولة عىل املدى البعيد
من إجاميل ناتجها املحيل
 -٤١نسبة املساعدة اإلمنائية الرسمية املقدمة لبناء القدرات البرشية
القدرة عىل تح ُمل الدين
 -٤٢العدد اإلجاميل للبلدان التي بلغت مرحلة اتخاذ قرار بشأن مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون
ومرحلة االستيفاء
 -٤٣تخفيف عبء الديون امللتزم به يف إطار مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون
 -٤٤خدمة الدَين كنسبة مئوية إىل الصادرات من السلع والخدمات
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الغاية  :16التعاون مع البلدان النامية لوضع وتنفيذ  -٤٥معدالت البطالة لدى األشخاص الدين ترتاوح أعامرهم بني  15و 24سنة ،موزعة حسب النوع
االجتامعي واملجموع
عمل الئقًا ومنت ًجا.
إسرتاتيجيات تتيح للشباب ً
الغاية  :17التعاون مع رشكات املستحرضات الصيدالنية  -٤٦نسبة السكان الذين ميكنهم الحصول عىل األدوية األساسية بأسعار ميسورة بصورة مستدامة
إلتاحة األدوية األساسية بأسعار ميسورة يف البلدان
النامية
 -٤٧عدد خطوط الهاتف الثابت والهاتف الجوال لكل  100نسمة
الغاية  :18التعاون مع القطاع الخاص إلتاحة فوائد
التكنولوجيات الجديدة وخاصة تكنولوجيا املعلومات  -٤٨عدد الحواسيب الشخصية املستخدمة محسوبة لكل  100نسمة
واالتصاالت
املصدر :األمم املتحدة وجامعة الدول العربية ،األهداف اإلمنائية يف املنطقة العربية  ،2007ص  ،154 - 149انظر:
http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/ead-07-3-a.pdf

أما عىل الصعيد العريب فصدرت حتى اآلن ثالثة تقارير يف األعوام
 ،2003و ،2005و 2010من دون إغفال عدة تقارير أخرى يف السياق
ذاته((( ،لكن ليست باملسمى نفسه والطبيعة التقريرية الشاملة.
عمو ًما ،يفرتض القامئون عىل إعداد التقارير أ ّن الهدف من تحريرها
الدوري هو تتبع مسار تحقيق األهداف اإلمنائية من جهة ،وخلق
وعي مجتمعي وسيايس محيل ودويل لطبيعة السياسات املحلية
وأهدافها.
ويف سياق تتبع مسار تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ،يشري املوقع
الرسمي لألمم املتحدة إىل أنه تم خفض معدالت الفقر املدقع إىل
قل
النصف قبل خمس سنوات من املوعد النهايئ عام  ،2015فقد ّ
عدد الفقراء بـ  700مليون فرد يف عام  2010عام كان عليه يف عام
 .1990ومع ذلك ،مل يزل  1.2مليار شخص يعيشون يف فقر مدقع.
ووصل عدد املسجلني يف التعليم االبتدايئ يف املناطق النامية إىل %90
يف عام  ،2010مرتف ًعا من  %82عام  ،1999وهو ما يعني زيادة عدد
األطفال يف املدارس االبتدائية أكرث من أي وقت مىض .ولكن كان يف
عام  2011نحو  57مليون طفل يف سن التعليم االبتدايئ غري ملتحقني
باملدارس ،ويفتقد  123مليون شاب وشابة (ترتاوح أعامرهم بني 15
و )24القدرات األساسية للقراءة والكتابة(((.
 2تصدر األمم املتحدة والوكاالت التابعة لها ومختلف املنظامت الدولية (مثل منظمة
الصحة العاملية ومنظمة العمل الدولية) تقارير دورية عن وضع العامل بحسب مجال تخصصها.
كام تصدر تقارير عن املنظامت اإلقليمية كجامعة الدول العربية واملنظامت املنبثقة من
التحالفات اإلقليمية ،وتتضمن هذه التقارير عادة إحصائيات عن مجاالت مختلفة ميكن
استخدامها للمقارنة أو االستشهاد باإلضافة إىل اعتبارها كمصدر يف حال غياب مصدر آخر.
 3األمم املتحدة ،األهداف اإلمنائية لأللفية /القضاء عىل الفقر املدقع والجوع ،انظر:
http://www.un.org/ar/millenniumgoals/poverty.shtml

أما يف مجال الصحة ،فقد انخفضت وفيات األمهات إىل النصف تقري ًبا
منذ عام  ،1990إذ وقعت نحو  287000حالة وفاة يف جميع أنحاء
العامل يف عام  ،2010ما يعني انخفاضً ا بنسبة  47يف املئة مقارنة بعام
 .1990لكن نسبة وفيات األمهات يف املناطق النامية ال تزال أعىل
 15مرة منها يف املناطق املتقدمة((( .باملقابل ،انخفض عدد وفيات
األطفال دون سن الخامسة يف جميع أنحاء العامل من  12.4مليونًا يف
عام  1990إىل  6.9ماليني يف عام  ،2011ما يعني أ ّن حاالت وفيات
األطفال انخفضت بنحو  14000حالة يوم ًيا(((.

ثان ًيا :الجزائر واألهداف التنموية
لأللفية
صدر للجزائر (باللغة الفرنسية) تقرير واحد يتضمن أسس
برنامج التنمية لأللفية وأهدافه وذلك يف عام  .2005لكن صدرت
ثالثة تقارير شاملة عن األهداف عن األمم املتحدة باالشرتاك مع
جامعة الدول العربية تحت مسمى "األهداف التنموية لأللفية
يف البلدان العربية".
وقد ورد التقرير الجزائري بعنوان "Rapport national relatif
"aux objectifs du millénaire pour le développement algerie
يف أربعة ومثانني صفحة ،تضمن إبرازًا إحصائيًا وإجرائيًا لألهداف
4
5

األمم املتحدة ،األهداف اإلمنائية لأللفية /تحسني الصحة النفسية ،انظر:
http://www.un.org/ar/millenniumgoals/maternal.shtml
األمم املتحدة ،األهداف اإلمنائية لأللفية /تقليل وفيات األطفال ،انظر:
http://www.un.org/ar/millenniumgoals/childhealth.shtml
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والغايات واملؤرشات؛ إذ عمد املحررون إىل وصف الوضع ،وتحديد
القضايا والتحديات ،وطــرق تعبئة املــوارد ،وإمكانيات تحقيق
األهداف .لكن رضورات البحث يف هذا املوضع تقترص عىل أربعة
أهداف دون غريها ،وهي :القضاء عىل الفقر املدقع والجوع ،وتحقيق
تعميم التعليم االبتدايئ ،وتخفيض معدل وفيات األطفال ،وتحسني
صحة األمهات.
يف ما يخص الهدف األول ،اعترب التقرير أ ّن الجزائر استطاعت عام
 2004أن تخفض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دوالر
واحد من  %3.6عام  1988إىل  %1.6عام  .2004وجعلت نسبة صفر
يف املئة الهدف املرصود للعام .(((2015
أما تحقيق تعميم التعليم االبتدايئ ،فأبرز التقرير أ ّن الهدف عام
 2015هو نسبة  ،%100وقد استطاعت الجزائر حتى املوسم الدرايس
 2005 - 2004تحقيق ما نسبته  %96.8بعد أن كانت  %93.6عام
 .1999وهو معدل مشجع ج ًدا.
وأدت السياسات الصحية التي انتهجتها الجزائر وتطبيق مبادئ دولة
الرفاهية((( إىل تخفيض نسبة وفيات األطفال ممن يقل عمرهم عن
خمس سنوات من  60.3حالة بني كل  1000والدة حية بني عامي
 1958و 1989إىل ما معدله  35.5حالة لكل  1000والدة حية عام
 2004مع هدف مرجو هو  20حالة يف  .(((2015ويشري تقرير
إحصاءات الصحة العاملية لعام ( 2010نظ ًرا لعدم وجود تقرير
يتضمن اإلحصاءات املطلوبة بعد هذا العام) بأ ّن معدل وفيات
األطفال دون سن الخامسة هو  41لكل  1000مولود حي ،ويستفيد
%95من األطفال من التلقيح ضد الحصبة (إحصاءات  ،)2010وحسب
إحصاءات  2008بلغ معدل وفيات الرضع  24حالة من بني 1000
مولود حي(((.
يف املقابل ،يشري تقرير التنمية البرشية لعام  2013بأ ّن  97حالة
هو معدل وفيات األمهات أثناء الوالدة لكل  100ألف حالة حسب
6 Gouvernement Alggerne, Rapport national sur les objectifs du MillMills
pour le dpour le ddu (Algerie: Alwidan, assistance du Systsis des NationsUnies, Juillet 2005), p. 18.
 7يُقصد بدولة الرفاهية تلك التي متيل إىل توفري الخدمات االجتامعية واالقتصادية
ملواطنيها ،ويختلف مستوى تطبيق هذا املبدأ بني الدول .ومل تتفق األدبيات عىل تعريف
موحد للمفهوم وال عىل استخداماته األوىل من حيث املفكرين أو الدول ،لكن تم االتفاق عىل
كالحق األدىن من أجل البقاء وحريَّة
سامت أساسية للخدمات التي يستفيد منها املواطنون
ّ
بغض ال َّنظر عن الدخل.
والتبية والص َّحة ّ
الحصول عىل خدمات ال ِّرفاهية َّ
8 Gouvernement Alggerne, p. 49.
 9منظمة الصحة العاملية ،اإلحصاءات الصحية العاملية ( 2010جنيف :منظمة الصحة
العاملية ،)2010 ،ص .26 - 24
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إحصاءات ( 2010تتناقض األرقام مع األرقام التي أوردها تقرير
الحكومة الجزائرية)( ،((1ويربز التقرير بأ ّن نحو  %95من عمليات
الوالدة يرشف عليها أخصائيون( .((1يف السياق نفسه ،تبني اإلحصاءات
الصادرة عن منظمة األمــم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة
(اليونسكو) أ ّن معدل القيد الصايف بلغ نحو  %98عام  ،2011ويُت ُّم ما
معدله  %78منهم تعليمه االبتدايئ .وتبلغ نسبة معرفة القراءة %92
للشباب بني  15إىل  24سنة حسب إحصاءات .((1(2006
ويف ما يتعلق مبحاربة الفقر ،تشري إحصاءات تقرير التنمية البرشية
لعام  2014أ ّن النسبة املئوية لألطفال دون سن الخامسة الذين
نقصا حا ًدا أو طفيفًا يف الوزن بلغت  %3.2يف الفرتة -2006
يعانون ً
(((1
 .((1(2010وانخفض مؤرش الجوع من  %7إىل أقل من  %5عام . 2013
كام انخفضت نسبة السكان الذين يعيشون عىل أقل من  1.25دوالر
يوم ًيا من  %7.6عام  1988إىل  %6.8عام  1995ث ّم إىل %6.79عام
 .2005لكن تشري اإلحصاءات التي تتضمنها جداول امليزانية العامة
منذ بداية األلفية إىل تزايد اإلنفاق العمومي املستمد من الريع
النفطي ،وهذا يف حد ذاته من تحديات السياسات االجتامعية يف
الجزائر ،ألنها ليست إجراءات عالجية إلخفاقات السوق وإمنا زيادة
مهولة لإلنفاق العمومي.

ً
ثالثا :مسار السياسات االجتماعية
في الجزائر وأهدافها بعد عام 1990
متس بطريقة مبارشة
أحاول يف هذا املحور الرتكيز عىل السياسات التي ّ
األهداف الثالثة املذكورة سالفًا (مكافحة الفقر املدقع والجوع،
والتعليم ،والصحة) ،وذلك من خالل ما ييل:

 .1السياسات المرتبطة بمكافحة الفقر
ميكن اعتبار سياسات التشغيل وإجــراءات دعم التضامن أهم
اإلجراءات التي تصب يف إطار تخفيف وطأة الفقر.
 10برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،تقرير التنمية البرشية ( 2013كندا ،)2013 :ص .169
 11منظمة الصحة العاملية ،ص .27
 12منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة ،التقرير اإلقليمي للتعليم للجميع
الخاص بالدول العربية للعام (2014بريوت :مكتب اليونيسكو اإلقليمي ،)2014 ،ص .66 - 57
 13برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،تقرير التنمية البرشية ( 2014الواليات املتحدة،)2014 :
ص .179
14 International Food Policy Research Institute, Global Hunger Index 2013
(Washington: Concern Worldwide, October 2013), p. 15.

دراسات وأوراق تحليليّة
الجزائر في تقارير األهداف اإلنمائية لأللفية

سياسة التشغيل :تض ّمن مسار سياسات التشغيل يف الجزائر عدة
أجهزة تتوزع عىل مختلف القطاعات الحكومية وهي :وزارة التشغيل
والتضامن الوطني ،ووزارة العمل والضامن االجتامعي ،والوزارات
الوصية عىل االستثامر .وارتكزت عىل تعزيز النمو االقتصادي وإنشاء
سلسلة من األجهزة الداعمة لإلدماج املهني وخلق الوظائف .ويوضح
الشكل ( )1هياكل مكافحة البطالة ودعم التشغيل؛ إذ يالحظ
ارتكازها عىل الشقني الحكومي (اإلداري) واالقتصادي الخالق للرثوة
وملناصب الشغل .كام توزعت بني القطاعني العام والخاص ،وبني
مختلف القطاعات االقتصادية يف حد ذاتها .كام كان لربامج اإلنعاش
االقتصادي ودعم النمو االقتصادي أثر إيجايب عىل حركية التشغيل
يف الجزائر (نتطرق لألثر االقتصادي الحقًا)؛ إذ تبني اإلحصاءات أ ّن
نسبة التشغيل عام  2010بلغت  ،((1(%10فاملناصب املستحدثة
يف الفرتة  2008 - 1999بلغ عددها  2.26مليون منصب شغل(.((1
جدل كب ًريا
وتوصلت الحكومة الجزائرية إىل هذه األرقام (التي أثارت ً
حول صحة املعلومات) عن طريق مختلف الصيغ املعروضة سابقًا.
تعزيز النظام الوطني للمساعدة والتضامن وتطويره :متحورت بعض
إجراءات تعزيز التضامن الوطني حول(:((1
•املنحة الجزافية للتضامن :أقرها املرسوم  94 - 336املؤرخ يف
 24ترشين األول /أكتوبر  1994مخصصة لألشخاص املسنني
واملعاقني أرباب األرس من دون عمل ،لتتوسع عام  2001شاملة
املعاقني ،واملصابني باألمراض املزمنة والعمى.
•إعانة األطفال املحرومني والطفولة املسعفة.
•عمليات التضامن املدريس :تجسدت يف تحويالت عينية القتناء
األدوات املدرسية (نحو  3ماليني متمدرس) ،وضامن النقل
املدريس (نحو  560حافلة حتى عام  ،)2009وتوفري الطعام.
•عمليات رمضان :فتح مطاعم الرحمة لألرس الفقرية وعابري
السبيل واملرشدين وكذلك خدمة توصيل املعونات العينية
واملالية لألرس الفقرية.
•تعزيز فرص الحصول عىل سكن الئق (البناء الريفي ،والسكنات
االجتامعية ،وصيغ أخرى متس املوظفني).
•دعم أسعار السلع الغذائية واسعة االستهالك (الخبز ،والسكر ،والزيت).

 15بن بريكة عبد الوهاب وآخرون" ،سياسات التشغيل يف الجزائر منذ اإلصالحات :عرض
وتحليل" ،مداخلة يف إطار امللتقى الوطني :سياسة التشغيل وأثرها يف تنمية املوارد البرشية،
 14 - 13نيسان /أبريل  ،2011قسم العلوم السياسية ،جامعة بسكرة ،الجزائر.
 16رحيم حسني" ،سياسات التشغيل يف الجزائر ،تحليل وتقييم" بحوث اقتصادية عربية،
العدد ( 62 - 61شتاء-ربيع  ،)2013ص .141
 17وداد عباس" ،سياسات مكافحة الفقر دراسة حالة الجزائر" ،مجلة الندوة للدراسات
القانونية ،العدد  ،)2013( 1ص .162 - 159
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 .2التعليم االبتدائي
تنص املادة  53بجميع فقراتها عىل الحق يف التعليم وإجباريته،
إذ توفر الدولة التعليم املجاين عىل جميع املستويات وتضمن
ظروفًا متساوية يف الحصول عىل التعليم ما بعد األسايس من دون
أول ،والوسائل
متييز ،ما عدا التمييز عىل أساس القدرات الفردية ً
واحتياجات املجتمع ثان ًيا .فقد كرس القانون الجديد رقم 04 - 08
املؤرخ يف  23كانون الثاين /يناير  2008املتضمن القانون التوجيهي
للرتبية الوطنية ،املبادئ الدستورية املتعلقة مبجانية التعليم يف جميع
املستويات وإجباريته ودميقراطيته للبالغني  6سنوات إىل  16سنة
كاملة( .((1وتأكي ًدا عىل دميقراطية التعليم عمدت وزارة الرتبية منذ
عام  2012إىل التنسيق مع مصالح وزارة الداخلية والجامعات املحلية
إلعداد قوائم تتضمن أسامء كل التالميذ الذين بلغوا سن التمدرس
ومل يلتحقوا بالصفوف الدراسية ومتابعة أوليائهم" .وقد ساعد ارتفاع
عدد هياكل قطاع الرتبية الوطنية التي بلغ مجموعها  23277خالل
الدخول املدريس  ،2007 - 2006يف جعل املدرسة أكرث قربًا من
مساكن التالميذ خاصة فـي املناطق الريفـية بغرض زيادة معدالت
االلتحاق باملدرسة واالستمرار فيها ال سيام بالنسبة إىل الفتيات"(.((1
من جهة أخرى ،عززت اإلجراءات املتعلقة بدعم التمدرس مثل الرعاية
الصحية ،واإلطعام املدريس شبه املجاين ،والنقل املدريس ،واملنحة
املدرسية (املذكورة سابقًا) تفعيل إجبارية التعليم ودميقراطيته
يف الجزائر ورفعت نسبة اإلنفاق عليه إىل  %4.3من الناتج املحيل
اإلجــايل (إحصاءات عام  ،((2()2010لتغطية نفقات 3307733
متمدرسا يف االبتدايئ خالل املوسم الدرايس .((2(2010-2009
ً
 .3السياسة الصحية
أقر مجلس الوزراء يف  2008/4/14خطة إلصالح املنظومة الصحية حتى
عام  2025بتكلفة تبلغ  1819.63مليار دينار جزائري ،والهدف هو
الوصول ملؤرشات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية .تتضمن الخطة
إنشاء  88مستشفى عام ،و 94مستشفى متخصص ،و 4معاهد محلية
متخصصة ،و 311عيادة متعددة الخدمات ،وً 221
هيكل صح ًيا آخر(.((2
الوزارة املنتدبة املكلفة باألرسة وقضايا املرأة" ،التقرير الوطني بيجني ( "15+الجزائر)،

18
ص.7
 19املرجع نفسه ،ص.8
 20برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،تقرير التنمية البرشية  ،2014ص.175
 21مريبعي سوسن ،التنمية البرشية يف الجزائر الواقع واآلفاق ،مذكرة لنيل شهادة
املاجستري ،فرع علوم التسيري ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة منتوري ،2
الجزائر ،2013 - 2012 ،ص. 115
 22املرجع نفسه ،ص .119
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الشكل( :)١هياكل مكافحة البطالة وآلياتها ودعم التشغيل يف الجزائر

املصدر :رحيم حسني" ،سياسات التشغيل يف الجزائر ،تحليل وتقييم" بحوث اقتصادية عربية ،العدد ( 62 - 61شتاء-ربيع  ،)2013ص .140

أ .األمومة :شهدت الخدمات الصحية تطو ًرا كب ًريا يف السنوات األخرية
خاصة يف مجال تحسني وضع األمومة ،وتأمني ما ييل(:((2
صحة املرأة يف مجال مراقبة الحمل وتحسني الوالدة :فعملية التكفل
باألمومة واملتابعة الصحية ملرحلة ما قبل الوالدة وصلت إىل أكرث من
23

الوزارة املنتدبة املكلفة باألرسة وقضايا املرأة ،ص  11 - 10بترصف.

 %89.4عام  .2006أما نسبة الوالدات التي تجرى يف الوسط الصحي
العمومي فقدرت بـ  %96.5عام .2006
تخفيض وفيات األمهات أثناء الوالدة :تقلصت لتصل عام  2008إىل
 86.9لكل  100ألف والدة حية ،خاصة بعد ما عرف عام  2000بداية
تطبيق برنامج خاص "بالوالدة دون مخاطر" عىل املستوى الوطني.
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التكفل باملرأة الحامل سواء خالل الحمل أو الوالدة وما بعدها
واملواليد الجدد :رشعت وزارة الصحة فـي نيسان /أبريل  2006فـي
تطبيق الربنامج الوطني املتعلق بتنظيم طب فرتة ما قبل الوالدة وما
بعدها وطب املواليد حديثي الوالدة وهذا عىل مدار ثالث سنوات؛ أي
من عام  2006إىل عام  2009لتقليص نسبة وفـيات األمهات واملواليد
بنسبة  %5يف السنة األوىل ليصل إىل  %30عام  ،2008بغالف مايل يقدر
بـ  2.07مليار دينار تطبيقًا للمرسوم التنفيذي رقم  439 - 05املؤرخ
يف  10ترشين الثاين /نوفمرب  2005املتعلق بتنظيم طب فرتة ما قبل
الوالدة وما بعدها وطب املواليد حديثي الوالدة ومامرسة ذلك.
مكافحة الرسطان :خاصة رسطان عنق الرحم ،ويف هذا اإلطار يوجد
مختصا فـي مسح خاليا عنق الرحم
 83مرك ًزا عرب واليات الوطن
ً
تتوافر عىل وسائل تكنولوجية خاصة بالكشف املبكر عن األمراض
املتسببة يف هذا النوع من الرسطان(.((2
كثفت وزارة الصحة بالتعاون مع الصندوق الوطني للضامن االجتامعي
جهدها ملحاربة رسطان الثدي؛ إذ ت ّم إنجاز أربعة مراكز عىل مستوى
جيجل وقسنطينة ومغنية واألغواط ،وللحصول عىل املواعيد للكشف
املبكر عن املرض (وهي العملية الوطنية التي أعطى إشارة انطالقها
وزير العمل والتشغيل والضامن االجتامعي بتاريخ  ،)2010/1/2وت ّم
تخصيص شباك عىل مستوى مقر كل وكالة من وكاالت الصندوق.
ب .الطفولة :وضعت الحكومات الجزائرية املتعاقبة عرب وزارة
الصحة برنام ًجا متضم ًنا االهتامم بصحة األطفال األقل من خمس
سنوات متحور حول التحصني املوسع ذي األهداف التالية(:((2
•القضاء عىل شلل األطفال يف عام .2000

رابعا :تقييم السياسات المتبعة
ً
وسبر اآلفاق التنموية لها
تهدف كل السياسات املرتبطة بالتشغيل والحامية االجتامعية والصحة
والتعليم إىل بناء إطار عام ملكافحة الفقر ،وخلق بيئة سياسية
واجتامعية واقتصادية ناظمة للحقوق ومؤثرة يف بناء القدرات
البرشية .لذا فالتخفيف من وطأة الفقر حتى إن اعترب هدفًا ماديًا
قريب املدى ،فإنه يتبعه أهداف بعيدة املدى مرتبطة ببناء اإلنسان.
وبالنظر إىل األرقام اإلحصائية التي قدمتها الجزائر ،والتقرير العريب
الثالث لألهداف اإلمنائية لأللفية ،فإن الجزائر استطاعت أن تحقق
الهدف األول يف سنوات مبكرة (خفض نسبة الفقر املدقع والجوع
إىل النصف) .كام أن الجزائر مل ت ُدرج يف قامئة الدول التي تعاين فجوة
الفقر العميقة (حسب تقرير التنمية اإلنسانية العربية  .)2009وقد
انعكس هذا الوضع كذلك عىل صحة األطفال تحت سن الخامسة
(الوزن) وتغذيتهم.
أما ما تعلق بالتعليم ،فقد صنف التقرير اإلقليمي لتعليم للجميع
(الخاص بالدول العربية لعام  )2014الجزائر ضمن الدول التي
حققت هدف التحاق جميع األطفال بالتعليم االبتدايئ وإمتامه بنسبة
تناهز .((2(%97.87

•القضاء عىل الكزاز الوليدي يف عام .2005

ويشري تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية  ،2014بأ ّن دول شامل
أفريقيا عمو ًما حققت الهدف الرابع املتعلق بتخفيض وفيات
األطفال أقل من خمس سنوات(((2؛ إذ يفرتض أن تحقق ثلث القيم
املسجلة عام  64( 1990حالة) .لكن إحصاءات عام  2010تبني أ ّن
الجزائر مل تحقق الهدف املرجو؛ إذ إ ّن هناك نحو  35حالة وفاة
من بني كل ألف حالة(.((2

•برنامج ضد أمراض الجهاز التنفيس لدى األطفال.

 26برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،تقرير التنمية البرشية  ،2014ص .175
 27الوزارة املنتدبة املكلفة باألرسة وقضايا املرأة ،ص .7
 28جامعة الدول العربية واألمم املتحدة ،التقرير العريب الثالث حول األهداف التنموية
لأللفية  ،2010ص  ،53انظر:
http://www.arab-hdr.org/publications/other/undp/mdgr/regional/
thirdarabreport-mdg-10-ar.pdf
 29برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،تقرير التنمية البرشية  ،2014ص .179

•القضاء عىل الحصبة يف عام .2005

•القضاء عىل الدفترييا يف عام .2005
•توفري لقاح التهاب الكبد .B

•برنامج ضد أمراض اإلسهال لألطفال.
•برنامج للتغذية.
24

وبلغ اإلنفاق العمومي عىل الصحة يف الجزائر حسب إحصاءات عام
 2010نحو  ،((2(%3.2ويعترب جز ًءا من اإلنفاق اإلجاميل عىل الصحة؛ إذ
يوضح الجدول ( )2تطور مصادر متويل الصحة.

املرجع نفسه.

25 Gouvernement Alggerne, p. 53.
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الجدول ()2
تطور مصادر متويل الصحة يف الجزائر
السنوات

الدولة

الضامن االجتامعي

العائالت

1974

51,79

49.23

00.00

1979

60.88

38.58

00.54

1983

48.04

49.13

02.83

1986

36.60

61.40

02.00

1987

34.21

64.20

01.59

1988

27.50

51.20

21.30

1992

30.50

38.87

29.30

1994

34.30

37.10

27.00

1996

38.45

35.64

25.90

1997

37.93

32.57

29.50

1998

34.09

39.70

26.20

1999

42.56

29.33

28.10

2000

47.27

26.02

26.70

2001

51.63

25.77

22.60

2002

48.42

26.88

24.70

2003

50.38

27.01

22.60

2004

48.43

24.01

27.50

2005

51.16

23.63

25.20

2006

53.80

27.40

18.80

2007

50.70

30.09

18.40

2008

55.10

31.00

13.90

2009

55.20

31.00

13.80
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أما نسبة وفيات األمومة ،فقد كانت نحو  180حالة لكل  100ألف مولود
حي عام  ،2005وأصبحت حسب إحصاءات الوزارة املنتدبة املكلفة
باألرسة وقضايا املرأة  86.9حالة عام  ،((3(2013وإذا ما اعتربنا أ ّن الهدف
هو خفض نسب عام  1990بثالثة أرباع (أقل من  50حالة نظ ًرا لغياب
إحصاءات  )1990فإن الجزائر ال زالت بعيدة عن تحقيق هذا الهدف.
ولكن ،تعد كل اإلحصاءات السالفة إحاطة عامة عن األهداف التنموية
لأللفية وسياقها الجزائري ،وهي إحصاءات وطنية ال مناطقية ،ويعد
هذا تحديًا بالنسبة إىل الجزائر ،إذ إ ّن الوضع التنموي يف الشامل
مثل ليس باملستوى نفسه بالنسبة إىل الجنوب ،وإ ّن الوضع الصحي
ً
لألطفال ومكانة املرأة وتعليمها وصحتها يف الشامل ليس باملستوى
نفسه بالنسبة إىل الجنوب .فبالنظر إىل اإلحصاءات الواردة يف تقارير
الصحة العاملية (إحصاءات صحية عاملية) ،فإنها تشري إىل أ ّن األطفال
امللقحني ضد مختلف األمراض تختلف نسبتهم بني الريف والحرض
والشامل والجنوب.
ويف مجال آخــر ،تعترب استفادة الذكور من مختلف الخدمات
ومخرجات العملية التنموية مختلفًا عن اإلناث ،ومن ث ّم فمشكلة
الجندر( ((3هي وجه آخر من أوجه الحرمان تشتد باشتداد الفقر
ليصبح التهميش الذي تعانيه بعض املناطق هو تهميش مضاعف
بالنسبة إىل بعض الفئات (الفقراء والنساء).
لقد حاولت الجزائر إحداث النمو املتوازن جغراف ًيا من خالل عدة
برامج نذكر منها برنامج تنمية مناطق الجنوب وبرنامج تنمية
الهضاب العليا ،لكن يبقى مستوى التنمية مختلفًا بوضوح خاصة
بالنسبة إىل الجنوب الجزائري.
ويف ما يتعلق بفعاليات مختلف الربامج ،توحي الدراسة املتأنية للفعالية
االقتصادية ملختلف صيغ التشغيل  -من خالل مؤرشات التوافق بني
العرض والطلب ،وما بني املنصب واملؤهل ،ومؤرش العمل الالئق،
ومؤرش األجر العادل ،ومؤرش التوزيع املتكافئ لفرص العمل ،ومؤرش
اإلنتاجية والنمو االقتصادي  -إىل أن الوضع االقتصادي ومكيانزماته
واستثامراته يف الجزائر قد ترهن صريورة معدالت التشغيل وامتصاص
البطالة .وإذا ما طرحنا مضامني مفهوم العمل الالئق وأسقطناها عىل
صيغ عدة للتوظيف (عقود اإلدماج املهني ،وعقود التشغيل ،والتشغيل
املأجور مببادرة محلية) ميكن القول من دون شك إنها تحط من الكرامة
 30الوزارة املنتدبة املكلفة باألرسة وقضايا املرأة ،ص .10
 31تستند مشكلة الجندر إىل طبيعة العالقة التي تنشأ بني الرجل واملرأة عىل أساس
اجتامعي وسيايس وثقايف وديني ،ومن ثم التقسيامت غري املتكافئة بني الجنسني .ما يعني
أن مشكلة الجندر (تستخدم بعض األدبيات مصطلح النوع االجتامعي) مرتبطة باألدوار
والعالقات االجتامعية والقيم التي يضعها املجتمع لكل من الرجل واملرأة باالستناد إىل الفروق
العضوية والبيولوجية.

اإلنسانية ،وميتد الحكم ليشمل مؤرش األجر العادل ويغذيه بشدة؛ وال
أدل عىل ذلك من عبارة انتهى إليها رحيم حسني يف الحكم عليها بأنها
ظلم نفيس واجتامعي وال عقالنية تسيريية(.((3
أما عن مؤرش اإلنتاجية والنمو االقتصادي فإنه يحيلنا إىل الطابع
الريعي لالقتصاد الجزائري ،وضعف واضح للقطاع الخاص؛ ما يطرح
إشكاالت ليس عىل املستوى االقتصادي فحسب ،بل عىل املستوى
االجتامعي أيضً ا؛ فكل االستثامرات التي مست الجوانب الصحية
والتعليمية واملعيشية هي متويل عمومي بنسب كبرية ،ومبا أن
التمويل العمومي يستند إىل أسعار النفط ،فإنها قد تنهار وتفتقر
لالستمرارية إذا ما حدث طارئ لسوق النفط العاملية.

الخاتمة
يتضح من خالل هذه الورقة الجهد الكبري الذي تبذله الدولة
الجزائرية لتوفري الخدمات العمومية خاصة يف إطارها االجتامعي،
وقد شملت الفئات املعروفة يف املنظامت الدولية بالفئة الهشة .ومن
بني السياسات املشمولة بهذا التوجه سياسات التشغيل ،والحامية
االجتامعية ،والتعليم ،والصحة ،وكلها قطاعات تخدم فئات واسعة
يف املجتمع .وبهدف التأكيد عىل مبدأ بناء القدرات البرشية عمدت
الجزائر إىل دميقراطية التعليم ومجانية الصحة ورصف إعانات مالية
للفئات املحرومة.
لقد أدى تطبيق إجراءات السياسات املذكورة إىل تحقيق إنجازات ال
ميكن نكرانها؛ إذ استطاعت الحكومات املتعاقبة إحراز تقدم واضح
بهذا الشأن خاصة يف مجاالت التعليم والصحة ومحاربة الفقر .وتشري
التقارير الدولية إىل أ ّن الجزائر استطاعت تحقيق األهداف املرصودة
يف وثيقة األهداف الثامنية (ينحرص الذكر عىل األهداف املدروسة يف
الورقة دون غريها) ،ما عدا وفيات األمهات أثناء الوالدة.
لكن يجب اإلشارة إىل أ ّن مخرجات العملية التنموية ال متس املناطق
مثل) ،كام ال ميكن الجزم بالتمكني
بصفة متساوية (الشامل والجنوب ً
املنصف بني الرجال والنساء ،لذا وجب التذكري بأهمية التنمية
املتوازنة جهويًا ،وأن متس مختلف مخرجات العملية التنموية الفئات
االجتامعية بعدالة وكرامة إنسانية.
كام تواجه هذه اإلنجازات تحديات جمة نظ ًرا العتامدها عىل اإلنفاق
العمومي املرتبط بنسب حاسمة عىل الريع النفطي ،ومن ثم ال بد
من إرشاك القطاع الخاص بفعالية اقتصادية واجتامعية لتجنب اآلثار
املدمرة النخفاض أسعار النفط لفرتات زمنية ممتدة.
32

حسني ،ص .146 - 142

صـدر حديـ ًثا

تأليف:

سيّار الجميل.

العثمنة الجديدة :القطيعة في التاريخ الموازي بين العرب واألتراك
يحاول كتاب العثمنة الجديدة :القطيعة في التاريخ الموازي بين العرب واألتراك ( 288صفحة من
القطع الكبير) ،للكاتب س ّيار الجميل ،فهم ظاهرة العثمنة الجديدة التي هي طراز من المزاوجة
بين اإلسالم والعلمانية كما عرفتها تركيا منذ عهد مصطفى كمال أتاتورك ،وهي في األصل فكرة
إصالحية ،تطورت إلى أيديولوجية سياسية إسالمية في عهد رجب طيب أردوغان.
ً
مجموعة من التعريفات،
جاء الكتاب في مقدمة وثمانية فصول وخاتمة ،وقد احتوت المقدمة
ً
ضم الفصل األول تحلي ًلا نقد ًيا لنظرية
إضافة إلى توضيح إشكالية البحث وأهميته ،في حين
ّ
بعيدا من الجانب الجيوتاريخي ،ومن ضمن ذلك نقد ظاهرة
العمق اإلستراتيجي والجيوستراتيجي
ً
جسدها وزير الخارجية التركي السابق أحمد داوود أوغلو في نظريته
الجدد
العثمانيين ُ
خصوصا؛ كما ّ
ً
"العمق اإلستراتيجي"  ،وانصب االهتمام في الفصل الثاني على مشروع إحياء "باكس أوثمانيكا".
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إلى أين تتجه تركيا:
الترسيخ الديمقراطي أم الديكتاتوري؟

تحــاول هــذه الدراســة ،اســتنادا إلــى مقاربــة وصفية تحليليــة لتفســير الوضع القائــم ،وتحديد
الظــروف والعالقات الموجــودة بين المتغيــرات ،أن تتناول مفهومي الترســيخ الديمقراطي
والترســيخ الديكتاتــوري ،وبيــان أيّهمــا األقرب للتحقــق في الدولــة التركية ،بعــد تجربة امتدت
عاما .فعلى الرغم مــن اإلصالحات التــي أجراها حزب العدالــة والتنمية ،منذ
ألكثــر مــن ســتين ً
تو ّليــه مقاليــد الحكومــة فــي  ،2002لمحاصــرة الذرائــع الدســتورية والقانونيــة التــي تمنــح
العســكريين حــق التدخــل فــي الحيــاة السياســية ،ومســاحات الحريــات التــي أوجدهــا الحزب
تغيرات طرأت على المشهد التركي ،بخاصة ما بين عا َمي  2013و.2014
فإن
تدريج ًيا في عهدهّ ،
ٍ
بأن تركيا ،في سبيلها للترسيخ الديكتاتوري .وهذا ما جعل المرحلة
فقد تعالت أصوات تقول ّ
ّ
بناء على
الثالثة واألخيرة ،من
ّ
التحول الديمقراطي في تركيا ،محل تقديرات شديدة التباينً .
ذلــك ،تســعى هــذه الدراســة إلى اإلجابــة عن تســاؤل رئيس ،وهــو :إلى أيــن ت ّتجه تركيــا :إلى
الترسيخ الديمقراطي أم إلى ترسيخ الديكتاتورية؟
* باحث مرصي مهتم بقضايا التحول الدميقراطي وتجاربها.
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تمهيد
أثــار وصــول رئيس الـــوزراء السابق رجــب طيب أردوغـــان يف
آب  /أغسطس  2014إىل قرص الحكم "تشنقايا" يف أنقرة ،أ ّول
رئيس تريك منتخب عرب االقرتاع الرسي املبارش من الشعب ،تخوفًا
لدى البعض ال س ّيام من املهتمني بالتحوالت الدميقراطية يف البلدان،
من انحرافات يف الطريق الدميقراطي نحو مسارات رمبا تُرسخ أكرث
للديكتاتورية؛ ألنّه قد يسعى هو وحزبه املمسك "بتالبيب" الحكومة
منذ  2002إىل تركيز السلطات وحرصها يف أيديهم ،وذلك من خالل
إجراء تعديالت دستورية ،أو إقرار دستور جديد يبدو أنّهم ال ميلكون
القدرة عىل إقراره يف الوقت الراهن.
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عضدت بنيان عملية التحول إىل الدميقراطية إجرائ ًيا وقيم ًيا ،عالو ًة عىل
أ ّن التغريات يف توجهات القيادة املنتخبة أو مامرساتها ال ميكن أن تقود
متس
إىل القول إ ّن بل ًدا ما يتجه إىل الرتسيخ للديكتاتورية ،مادامت ال ّ
جوهر املامرسة الدميقراطية ومعايريها .بل إ ّن الحالة الرتكية رمبا تُ ثّل
خصوصية من ناحية تجارب الدول يف الدميقراطية؛ فطاملا انقلبت فيها
اإلرادة العسكرية عىل الحكومات املنتخبة ،وذلك بحجة حامية العلامنية
زعيم وطنيًا قويًا يُجيد استخدام مخالب
األتاتوركية ،األمر الذي يتطلب ً
تعب
الدميقراطية للدفاع عنها ،ويحظى يف الوقت نفسه بشعبية حقيقية ّ
عنها الصناديق االنتخابية ،يستطيع بها مواجهة العسكريني وداعميهم،
ومن مث ّة ترسيخ وتد الدميقراطية يف األرايض الرتكية.

ويدعم هؤالء تخوفاتهم بقولهم ،إ ّن الرجل تب ّنى طوال فرتة
رئاسته حكومة العدالة والتنمية ،نهج الرجل الواحد؛ فهو من
يُهاجم معارضيه بقسوة ،ويتخذ قرارات تسلطية (إغالق مواقع
التواصل االجتامعي وفتحها منوذ ًجا) ،وهو من أرسل الرشطة يف
 28أيار  /مايو  2013ملهاجمة املتظاهرين ضد سياساته يف حديقة
"غيزي بارك" يف إسطنبول.
وقد جاء تقرير صدر يف أيلول  /سبتمرب  2014عن منظمة "هيومن
رايتس ووتش" ،يفيد بأ ّن تركيا تشهد تراج ًعا مقلقًا يف مجال الحريات
هم حكومة "العدالة والتنمية" ،بأنّها
املدنية وحقوق اإلنسان ،متّ ً
عمدت إىل انتهاك القانون أثناء تعاملها مع املعارضة السياسية،
وإخامد األصوات املنتقدة ،واستخدام العصا الغليظة تجاه معارضيها
السياسيني ،وكذلك تجاه االحتجاجات يف الشارع واالنتقادات يف
الصحف(((.
فضل عن قلق حكومات أوروبية من تزايد مالمح االتجاه التدريجي
ً
نحو السلطوية؛ فعىل سبيل املثال ،قالت أنجيال مريكل يف أيار  /مايو
" 2014إ ّن برلني تشعر بالقلق من بعض التطورات يف تركيا ،مثل
اإلجراءات ضد املتظاهرين ،والهجوم عىل مواقع التواصل االجتامعي،
وأوضاع املسيحيني"(((.
يف املقابل ،يرى آخرون انتفاء االتجاه إىل الديكتاتورية يف تركيا؛ وذلك
نظ ًرا ملا م ّرت به هذه الدولة عرب عقو ٍد مضت من إصالحات جوهرية
 1راجع تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن تراجع حقوق اإلنسان يف تركيا الصادر
يف  29أيلول/سبتمرب  ،2014عىل الرابط:
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/turkey0914_ForUpload.pdf
" 2زيارة إردوغان ألملانيا اليوم قد تنقل انقسامات تركيا إىل شوارع كولونيا" ،الرشق
األوسط 23 ،أيار/مايو .2014

وما بني هذه الــرؤى املتناقضة ،تحاول هذه الدراسة من خالل
استنادها إىل مقاربة الوصف والتحليل ،وذلك بتفسري الوضع القائم
وتحديد الظروف والعالقات املوجودة بني املتغريات ،تناول مفهومي
الرتسيخ الدميقراطي والرتسيخ الديكتاتوري ،وبيان أيّهام األقرب تطبيقًا
يف الدولة الرتكية مبا متثّله من تجربة ممتدة ألكرث من ستني عا ًما.
وعىل الرغم من ك ّم اإلصالحات التي أجراها حزب العدالة والتنمية
منذ تولّيه مقاليد الحكومة يف  2002من تقليم للذرائع الدستورية
والقانونية التي منحت العسكريني حقوقًا قانونية بالتدخل يف الحياة
السياسية ،ومساحات الحريات التي أوجدها الحزب تدريجيًا يف
عهده ،فإ ّن تغري ٍ
ات طرأت عىل املشهد الرتيك بخاصة ما بني عا َمي
 2013و ،2014تعالت عىل أثرها أصوات تقول بأ ّن تركيا يف سبيلها
للرتسيخ الديكتاتوري .ومن هنا أضحت املرحلة الثالثة واألخرية من
محل تقديرات شديدة التباين.
التح ّول الدميقراطي يف تركيا ّ
وبنا ًء عىل ذلك ،تسعى هذه الدراسة إىل اإلجابة عن تساؤل رئيس،
وهو :إىل أين تتّجه تركيا :إىل الرتسيخ الدميقراطي أم إىل ترسيخ
الديكتاتورية؟

دراسات وأوراق تحليليّة
إلى أين تتجه تركيا :ترسيخ ديمقراطي أم ديكتاتوري؟

الكلامت املفتاحية :الرتسيخ ،الدميقراطية ،الديكتاتورية ،تركيا ،انقالب
عسكري ،حقوق إنسان ،حريات مدنية ،فصل بني السلطات ،ثقافة
مجتمعية ،املرحلة الثالثة للدميقراطية.

اإلطار النظري والمفاهيمي
معنى الترسيخ
جاء يف املعجم الوسيط ،أ ّن الرسوخ هو ثبوت اليشء ،أي تثبيت األمر
رسخ ُرسوخًا فهو راسخ،
رس َخ يُ َ
يف موضعه والتمكّن فيه ،والفعل منه َ
مثل :رسخ الجبل ،إميانُه ر ِاسخ ،له قدم
واملفعول منه َم ْرسوخ .ويقال ً
ر ِاسخة يف ال ِعلْم ،وأيضً ا تتضح يف قوله تعاىل " َوال َّر ِاسخُو َن ِف ال ِعلْمِ
يَقُولُو َن آ َم َّنا ِب ِه"(((.
وقد تعددت املفردات املرادفة للرتسيخ؛ فهناك من يقول بالنضوج،
وآخرون يرون يف التامسك التعبري األدق لحالة الرتسيخ ،الذي يعني
ترابط أجزاء األشياء بعضها البعض ،أي قويت واشت ّدت ومسك بعضُ ها
بعضً ا ،وأيضً ا هناك من يقول باالستقرار ،أي الثبوت والسكون ودميومة
الحال ،ويقال أيضً ا التعزيز ،مبعنى الدعم والتكثيف.
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والثاين ،هو األوسع .ويُستخدم لوصف ثقافة املجتمع السائدة ،والذي
يعني أنّه كلّام تشبّع املجتمع يف مختلف مناحي الحياة بالدميقراطية،
ترسخت بدورها نظا ًما للحكم يصعب تجاوزه.
ّ
ويضع باحثو املجال الدميقراطي ،مرحلة الرتسيخ الدميقراطي
 ،Consolidation of Democracyيف املرتبة الثالثة من مراحل
التح ّول نحو الدميقراطية؛ إذ أشار أستاذ العلوم السياسية صامويل
هانتنغتون Huntington Samuelيف كتابه The Third Wave:
 ،Democratization in the Late Twentieth Centuryإىل أ ّن
عملية تح ّول النظام مت ّر بثالث مراحل؛ ت ُعرف األوىل مبرحلة اعتالل
النظام ،أي تفكّك النظام القديم وانحالله .وأطلق عىل املرحلة الثانية،
التح ّول الدميقراطي ،ورأى أنّها تتضمن تغي ًريا يف البنى األساسية
واألساليب القدمية .أ ّما املرحلة الثالثة واألخرية ،فأسامها مبرحلة
الرتسيخ أو االستقرار الدميقراطي ،وهي أن تصبح البنى التي تغريت
واألساليب التي تبدلت ُمرتسخة ومستقرة ومتامشية مع الوعي
الجمعي العام للمجتمع(((.

شمول واألدق
ً
ومن بني هذه املعاين تبقى مفردة الرتسيخ هي األكرث
تعب ًريا؛ وذلك ملا فيها من تَ كّن وتحديد ووضوح للمعنى ،فالنضوج
والخربة هام نتيجة حتمية للرتسيخ ،أ ّما التامسك فهو وصف للحالة
الحاصلة بأنّها مرتابطة األجزاء ،يف حني يوحي االستقرار دو ًما بالسكون،
عىل الرغم من أ ّن املفاهيم قيد الدراسة بطبيعتها متجددة ،كام أ ّن
مصطلح التعزيز قد ينرصف إىل وصف العوامل املساندة والداعمة
وليس إىل وصف مرحيل أو إجرايئ للدميقراطية أو الديكتاتورية.

الترسيخ الديمقراطي
تأيت الدميقراطية يف اللغة العربية مصد ًرا صناعيًا ،ألنّها كلمة يونانية
األصل مشتقة من الكلمتني  demosمبعنى الشعب و cratiaأي حكم.
وبهذا فالدميقراطية  Demoacratiaت َعني حكم الشعب أو حكم
الشعب لنفسه.
شكل من أشكال الحكم يشارك
وللدميقراطية معنيان؛ األ ّول ض ّيق ،بوصفها ً
فيها جميع املواطنني املؤهلني عىل قدم املساواة .وتنقسم إىل دميقراطية
مبارشة وأخرى غري مبارشة أو نيابية ،أي من خالل ممثّلني منتخبني.
3

قرآن كريم ،سورة آل عمران ،اآلية (.)7

كام ع ّرف عامل االجتامع السيايس خوان لينز ،الرتسيخ الدميقراطي ،بأنّه
حالة يسود فيها االعتقاد من الفاعلني السياسيني الرئيسني أو األحزاب
أي قوى أو منظامت املجتمع ،بعدم وجود بديل
وجامعات املصالح أو ّ
قائل بوجوب النظر
عن العمليات الدميقراطية للوصول إىل السلطةً ،
إىل الدميقراطية بوصفها اللعبة الوحيدة يف املدينة(((.
4 Samuel P. Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late
Twentieth Century (Norman & London: University of Oklahoma press ,
1991).
 5أمرية إبراهيم حسن ،التحول الدميقراطي يف املغرب ودور املؤسسة امللكية (-1992
( ،)1998القاهرة :كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة ،)2002 ،ص .30
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بينام أعطى أندرياس تشدلري  Andreas Schedlerمفهو ًما أكرث
تفصيل واتسا ًعا للرتسيخ الدميقراطي؛ إذ ربط تحقيقه ،بانتشار القيم
ً
الدميقراطية ،والسيطرة املدنية عىل العسكريني ،وتدشني األحزاب
السياسية ،وانتشار جامعات املصالح ،واستقرار النظم والقواعد
االنتخابية ،ودورية االنتخابات ،وال مركزية سلطة الدولة ،واإلصالح
القضايئ ،وتقليص معدالت الفقر ،وتحقيق االستقرار االقتصادي(((.
واستخدم غيريمو أودونيل  Guillermo O'Donnellمفهوم االنتقال
الثاين  Second Transitionللتعبري عن عملية ترسيخ الدميقراطية.
وهو بحسب رأيه ،يُشري إىل االنتقال من حكومة منتخبة دميقراطيًا
تنتهي عندها فرتة االنتقال إىل نظام دميقراطي مؤسيس راسخ((( .ورأى
أودونيل أيضً ا أ ّن مفهوم ترسيخ الدميقراطية يتطلب وجود ٍ
حد أدىن
من الرشوط اإلجرائية للدميقراطية ،وهي" :االقرتاع الرسي ،وكفالة
حق املواطنني يف االنتخاب ،وإجراء انتخابات حرة نزيهة ودورية،
وحرية التجمع والتعبري ،و ُمساءلة السلطة التنفيذية"(((.
وفيام يبدو ،أ ّن هناك أمرين ميكن من خاللهام الوصول إىل الرتسيخ
الدميقراطي؛ األ ّول يتعلق بتحقيق سيادة الشعب ،وذلك عن طريق
انتخابات تجري عىل فرتات محددة .يف حني يتعلق األمر الثاين
مبنظومة القيم التي يشتمل عليها النظام الدميقراطي السائد ،مثل
حقوق اإلنسان ،ودولة القانون ،واستقالل القضاء ،وفصل السلطات،
 ...إلخ .وهذه القيم هي جوهر العملية الدميقراطية(((.
ويشرتط لرتسيخ الدميقراطية تحقيق األمرين سويةً؛ ألنّه مع حضور
تعج باملامرسات
األ ّول وغياب الثاين تتولد الدميقراطية الشكلية التي ّ
الديكتاتورية ،ووجود األمر الثاين (القيم) مع غياب األ ّول ،رمبا يقود
إىل ما يُسمى االستبداد.
ٍ
تعريف جامع للرتسيخ أو الرسوخ الدميقراطي،
وعىل الرغم من غياب
فإنّه ميكن القول وفقًا ملضامني أغلب التعريفات التي سبق ذكرها ،إ ّن
الرتسيخ الدميقراطي هو "مرحلة ختامية أو محطة أخرية ونهائية من
التح ّول الدميقراطي قد يطول أمر الوصول إليها ،ولها قواعد إجرائية
دالّة عىل مامرستها ،ويُشرتط لتحقيقها وترسيخها يف البلدان ،تعميقها
مؤسساتيًا ونخبويًا وشعبيًا".
 6صدفة محمد محمود" ،مفهوم التحول الدميقراطي واملفاهيم وثيقة الصلة به" ،أكادمييا،
أغسطس  ،2013ص .12
 7حسنني توفيق إبراهيم" ،االنتقال الدميقراطي :إطار نظري" ،مركز الجزيرة للدراسات،
.2013/2/14
 8محمد محمود.
 9ناظم تورال وآخرون ،التحول الدميقراطي يف تركيا ،ط( 1القاهرة :املحروسة للنرش
والخدمات الصحفية واملعلومات ،)2012 ،ص .59
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الترسيخ الديكتاتوري
الدكتاتورية ،هي مصطلح ميكن أن يوصف به نظام الحكم الذي
ترتكز فيه السلطة بيد حاكم فرد ،يتوىل السلطة عن طريق الوراثة ،أو
بطريق القوة ،أو يتوالها بطريق دميقراطي يفيض فيام بعد إىل تركيز
السلطة بيده ،ومن ث ّم ميارسها بحسب مشيئته ،ويهيمن بسطوته
وييل إرادته عىل القرارات
عىل السلطتني الترشيعية والتنفيذيةُ ،
السياسية واالقتصادية واالجتامعية؛ وذلك من دون أن يكون هناك
مراقبة حقيقية عىل أداء نظامه أو معارضة سياسية يف املجتمع(.((1
وللديكتاتورية العديد من املرادفات الدالة عىل مامرستها ،مثل:
االستبداد ،والشمولية ،والسلطوية ،والفاشية ،وامللكية يف بعض صورها.
وغال ًبا ما تُستخدم هذه املرتادفات عنارص لتحليل الديكتاتورية،
وذلك عىل النحو التايل:
•االستبداد :االستئثار املطلق بالسلطة والتشبث العنيف بالحكم؛
أي سلب الحكم الصالح من أهله وأصحابه الحقيقيني ،وهو
كل للقانون والنظام القائم
يكون عاد ًة مرتافقًا مع تجاوز شبه ّ
(((1
املنظّم لعمل الدولة واملجتمع ّ
ككل .
•الشمولية :تعني أن يحتكر النظام السلطة احتكا ًرا مطلقًا ،وميحو
مجال
ألي جامعة أو تنظيم ً
مؤسسات املجتمع املدين ،وال يرتك ّ
أي مبادرة .وكان املجتمع السوفييتي يف إمرباطورية
التّخاذ ّ
االتحاد السوفييتي السابق ،هو النموذج األبرز للنظام الشمويل.
•السلطوية :احتكار للنظام السيايس إىل ٍ
حد كبري ،ولك ّنه قد يرتك
(((1
ٍ
مساحات محدودة يف املجال العام لبعض املبادرات الخاصة .
•الفاشية :حركة من حركات اليمني املتطرف والراديكايل؛ فهي
مجموعة من األيديولوجيات واملامرسات التي تسعى لوضع
األمة املعرفة من النواحي البيولوجية أو الثقافية أو التاريخية
الخالصة أو جميعها فوق جميع مصادر الوالء األخرى؛ فهي
شكل من السلطوية (حكم الفرد) التي تحارب الدميقراطية ،وقد
متثّلت يف تجارب لحركات سياسية قومية أو وطنية(.((1
 10سامي هابيل" ،مفهوم الديكتاتورية" ،املوسوعة العربية ،املجلد السادس.
 11نبيل عيل صالح" ،االستبداد :مقاربة يف املعنى واملبنى" ،منرب الحرية.2011/10/20 ،
 12السيد يسني" ،نهاية السلطوية وبداية الدميقراطية الشعبية!" ،األهرام اليومي،
.2011/2/10
 13كيفن باسمور ،الفاشية :مقدمة قصرية جدً ا ،رحاب صالح الدين(مرتجم) ،ضياء
وراد(مراجع) ،ط( 1القاهرة :مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،)2014 ،ص .37
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تعب عن نظامني؛ إ ّما ملكية مطلقة ،وإ ّما دستورية .وتع ّد
امللكيةّ :
األوىل األقرب إىل املفهوم الديكتاتوري.
ويتبني من مجمل املرتادفات السابقة مدى التشابه يف املضمون؛
تعب عن مامرسة ديكتاتورية من جانب النظام السيايس
فجميعها ّ
القائم .وقد تقود املرتادفات السابقة أيضً ا إىل إمكانية القول بأ ّن
الديكتاتورية مفهوم يتطور إجرائ ًيا مع تطور الزمن ،وبذلك ميكن
تقسيم ينحدر من القديم إىل
تقسيمها بحسب مراحل تطورها
ً
مثل ،كان يغلب عليها
الحديث فاملعارص؛ فالديكتاتورية القدمية ً
النزعة اإللهية يف الحكم أو ما يُعرف بنظرية الحق اإللهي يف الحكم؛
إذ يرى الحاكم نفسه مبعوث العناية اإللهية يف األرض ،ويع ّد جيمس
األول ملك إنجلرتا وابنه تشارلز األول أشهر من استمدوا رشعيتهم من
خالل هذا املفهوم.
لتعب عن أنظمة سياسية ظهرت
يف حني تجيء الديكتاتورية الحديثة ّ
يف القرن العرشين؛ مثل دكتاتورية أدولف هتلر يف أملانيا (- 1889
 ،)1945ودكتاتورية بينيتو موسوليني يف إيطاليا (،)1945 - 1883
ودكتاتورية جوزيف ستالني ( )1953 - 1879يف االتحاد السوفييتي.
وأخ ـ ًرا الديكتاتورية املعارصة ،والتي تقع ما بني الدميقراطية
والديكتاتورية فال ميكن تصنيفها عىل أنّها دميقراطية ،وكذلك ال
ميكن القول بأنّها ديكتاتورية ،وبذلك فهي حالة هجني؛ فمن حيث
الشكل هي أقرب إىل الدميقراطية ،ومن حيث املضمون هي أقرب
إىل الديكتاتورية.
وهــذه املرحلة املعارصة للديكتاتورية أظهرها مقياس بوليتي
 ((1()Polity IV(4الذي ص ّنف نظم الحكم التي تنتهجها الدول إىل
تصنيفات متدرجة ،بأنّها أشبه بالدميقراطية التسلطية التي تنترش اآلن
يف كثري من دول العامل وتُعرف بـ .((1( anocracy closed
والسؤال هنا ،هل ترتسخ الديكتاتورية يف البلدان نظا ًما للحكم ،كام
ترتسخ الدميقراطية؟
حقيقة ،ليس هناك ما يُفيد نظريًا بالرتسيخ الديكتاتوري .ولكن
يتجل الرتسيخ الديكتاتوري بأشكاله املتعددة يف العديد
واقعيًاّ ،
من بلدان العامل (كوريا الشاملية منوذ ًجا) ،مام يأخذنا إىل القول
 14مرشوع بحثي تأسس يف جامعة مرييالند ( ،)Ted Robert Gurrوذلك ألجل تقديم
معلومات كمية عن الخصائص املختلفة للنظم الدميقراطية والنظم التسلطية يف دول العامل
املختلفة.
 15مصطلح سيايس يعني أنظمة الحكم "املهجنة" أو األنوقراطية ،والتي تقع يف املنتصف
بني األوتقراطية والدميقراطية.

بأنّه كام ترتسخ الدميقراطية يف البلدان مامرس ًة يرتضيها املجتمع
بجميع مك ّوناته ،سواء بشقّيها املبارش أو غري املبارش ،وذلك بشيوع
احرتام حقوق اإلنسان ،واستقالل القضاء ،واحرتام حرية التعبري،
واحرتام حرية الصحافة ،واحرتام حرية االعتقاد ،واحرتام العملية
االنتخابية والتعددية ،واستقاللية مؤسسات الدولة ،وثقافة مجتمعية
بأ ّن الدميقراطية هي الوسيلة املثىل لنظام الحكم القائم ،ميكن أيضً ا
أن ترتسخ الديكتاتورية يف املجتمعات؛ وذلك بشيوع انتهاكات حقوق
اإلنسان ،وانحيازية القضاء ،وتكميم األفواه ،وشيوع صحافة االتجاه
الواحد ،وتزييف إرادة الناخبني ،والفساد املؤسيس ،وثقافة مجتمعية
بأ ّن النظام الديكتاتوري القائم هو الوسيلة املثىل للحفاظ عىل كيان
الدولة ومنحه القدرة عىل مجابهة األعداء املرتبصني بالوطن.
خالصة القول إ ّن الرتسيخ الديكتاتوري بوصفه مفهو ًما ليس له
يعب عن حالة من االستمرارية
تعريف محدد ،ولك ّنه يف الغالب ّ
واالستقرار لنظام حكم ديكتاتوري ،ويتولد عن هذه االستمرارية خلق
رضا شعبي جزيئ وقبول نخبوي ومؤسيس بذلك النمط يف الحكم.
وعليه ،فإ ّن الديكتاتورية ميكن أن تتعمق يف البلدان التي يعتقد
مواطنوها بأنّها الوسيلة األنسب لتسيري الحياة العامة والحفاظ عىل
كيان الدولة.

معايير اتجاه البلدان
نحو الديمقراطية
يف العقدين األخريين من القرن العرشين والسنوات األوىل من األلفية
الثالثة ،تطورت مناهج ومقارباتٌ لقياس الدميقراطية وترسيخها يف
البلدان؛ وذلك عرب سلة من املؤرشات ،يرجع فضل تأصيلها واملواظبة
عىل إعاملها إىل مراكز بحثية وبيوت خربة ،ومنظامت غري حكومية
مهتمة بقضية الدميقراطية واإلشكاليات املرتبطة بها واملتفرعة منها(.((1
ومن هذه املقاييس ،عىل سبيل املثال تقرير "الحرية يف العامل"
ملؤسسة "فريدوم هاوس"  ، Freedom Houseوتقرير "املعهد الدويل
للمساعدة يف الدميقراطية واالنتخابات" ( )IDEAيف ستوكهومل ،والذي
يدعم الدميقراطية املستدامة يف جميع أنحاء العامل ،ومقياس "بوليتي
 Polity IV "4الذي يبحث يف خصائص مؤسسات الحكم ،و"مؤرش
(نقل عن "أوان"الكويتية)،
 16إمحمد ماليك" ،هل الدميقراطية قابلة للقياس؟" ،العربية نت ً
 .2010/2/23انظر:
http://www.alarabiya.net/views/2010/02/23/101182.html
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الدميقراطية"  Democracy Indexالتابع لوحدة استطالعات مجلة
اإليكونومست الربيطانية.
أضف إىل ذلك "مؤرش الدميقراطية التابع لوحدة االستخبارات
االقتصادية" الذي أدرج تركيا عام  2011يف املركز الثامن والثامنني من
بني  167دولة ،و"املؤرش العاملي للفجوة بني الجنسني التابع للمنتدى
االقتصادي العاملي" الذي ص ّنف تركيا عام  2011يف املركز املئة
واإلثنني والعرشين من بني  135دولة ،عالو ًة عىل بعض اجتهادات
القياس للعديد من املراكز البحثية حول العامل.

العدد 16
أيلول  /سبتمبر 2015

قد تستقيم الدميقراطية يف البالد وترتسخ إىل ٍ
حد كبري ،ومع غيابها أو
نقصانها أو إصابة أحد عنارصها الجزئية بخللٍ ما تنحرف عن مسارها،
وتقرتب من الديكتاتورية بأشكالها املتنوعة.
ويف ما ييل مبادئ عامة لقياس الدميقراطية يف البلدان:
معيار الحقوق السياسية :الحقوق السياسية هي التي تثبت للفرد
بوصفه مواط ًنا يف دولة معيّنة ،وتخ ّول له املساهمة يف حكم الدولة،
كحق الرتشيح للمجالس املنتخبة ،وحق التصويت يف االنتخابات
العامة( ،((1وبذلك فهي التي يستطيع بواسطتها األفراد مبارشة إدارة
شؤون املجتمع أو املشاركة فيها ،مثل :حق االنتخاب دون تزييف
تول الوظائف العامة.
اإلرادة ،وحق الرتشيح ،وحق ّ
معيار الحريات املدنية :تشمل حرية تكوين الجمعيات ،وحرية
التجمع ،واملعتقد ،والتعبري ،إضاف ًة إىل الحق يف محاكمة عادلة وفقًا
لألصول القانونية ،والحق يف الخصوصية والتعويض ،واالحتجاج السلمي.

شامل
ومع تعدد املؤسسات املعنيّة بقياس الدميقراطية يف البلدان ً
وجنوبًا ،تعددت أيضً ا املؤرشات الدالة عىل املامرسة الدميقراطية؛
فتقرير مؤرش الدميقراطية يص ّنف البلدان عىل أساس سلّم رقمي
واحد ،مع الفصل بني البلدان الدميقراطية وغري الدميقراطية ،ومقياس
"بوليتي  "4الذي عىل الرغم من موضوعيته بني األكادمييني ،فإنّه قد ال
يُحيط بأشكال القمع األكرث تعقي ًدا( ،((1وعليه ،فهو قد يراعي يف قياسه
إجراءات الدميقراطية أكرث من قيمها.
لكل مقياس من هذه املقاييس ،مؤرشاته الدالة عىل
وفيام يبدو أ ّن ّ
تحقيق الدميقراطية واستقرارها وترسيخها يف البلدان ،وذلك دون
رش ما بجزئية
تعارض املؤرشات مع بعضها البعض ،ولكن قد يتفرد مؤ ٌ
من الدميقراطية دون األخرى يجري عىل أساسها عملية القياس.
بيد أنّه ،من خالل مقاييس الدميقراطية السابقة الذكر ،ميكن حرص
حزمة من املبادئ أو املعايري العامة للدميقراطية التي يف حال توافرها
17 Jon Custer, Measuring Democracy, CIPE Development blog,22 August,
2012, at:
http://www.cipe.org/blog/2012/08/22/measuring-democracy/#.
Ve1HFU14Scw

معيار الفصل املوضوعي بني السلطات :يعني توزيع وظائف الدولة
كل منها عن األخرى يف مبارشة وظيفتها،
عىل هيئات منفصلة تستقل ٌ
بحيث يتحقق داخل الدولة سلطة ترشيعية تتمثل يف وظيفة وضع
القوانني ،وسلطة تنفيذية تتمثل يف مهمة تنفيذ القوانني ،وسلطة
قضائية تتمثل يف مهمة الفصل يف النزاعات والخصومات.
معيار السيطرة املدنية عىل العسكريني :وذلك بأن تتحكم القيادة
املدنية يف البالد يف الجيش بوصفها صانع القرار اإلسرتاتيجي يف
الدولة ،لتصبح املؤسسة العسكرية شأنها كباقي مؤسسات الدولة،
وتتلخص مهمتها يف الحامية وليس الحكم أو الوصاية.
معيار الثقافة الدميقراطية املجتمعية :تتولد كام يقول خوان لينز
عندما تؤمن أغلبية كبرية من املواطنني بأ ّن اإلجراءات واملؤسسات
الدميقراطية هي الوسيلة املثىل ،لتسيري الحياة العامة.
وبنا ًء عىل ذلك ،فإ ّن الحكم عىل جدية التحول الدميقراطي وصولً إىل
ترسيخ الدميقراطية من عدمه ،يجيء عرب تحقيق املبادئ أو املعايري
أعاله ،مصحوبة بتوافر العديد من الجزئيات والتفصيالت املرتبطة
تعب
بها؛ فقد توجد هذه املعايري ورقيًا ،ولكن يف حقيقة األمر قد ّ
تفصيالتها عن انحرافات يف املسار؛ كأن يكون هناك انتخابات ولكنها
مزيفة ،أو يكون هناك فصل بني السلطات ولك ّنه شكيل أكرث منه
واقعي ،أو يكون للعسكريني دور يف الحياة السياسية من وراء ستار.
 18محمود جامل الدين ،دروس يف مقدمة الدراسات القانونية (د.م :دار النهضة ،)1905 ،ص .265
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الدولة التركية ومدى تطبيقها
معايير الديمقراطية
بالنظر إىل تركيا  -الدولة النموذج  -يبدو أنّها خاضت تجربة التح ّول
الدميقراطي منذ عرشات السنني ،بدأت مبامرستها التعددية السياسية
مم مرت به من عرثات يف الطريق (أكرث
التي استمرت عىل الرغم ّ
من انقالب عسكري)( ،((1ومع بداية األلفية الجديدة ،شهدت تطو ًرا
ملحوظًا نحو باقي املعايري الدميقراطية .وبعي ًدا عن كون القوة
الدافعة لذلك التطور خارجية أكرث منها داخلية ،فالثابت هو وقوع
حزمة متنوعة من اإلصالحات الدستورية والسياسية والقانونية،
منحت املسار الدميقراطي جرعات تنشيطية رمبا تصل برتكيا إىل
الرتسيخ الدميقراطي .ويف ما ييل معايري الرتسيخ الدميقراطي ،ومدى
تطبيق الجمهورية الرتكية لها.

معيار الحقوق السياسية
نصوصا
يف  9ترشين الثاين  /نوفمرب  ،1982أق ّرت وثيقة الدستور الرتيك
ً
مبينة الحقوق السياسية للمواطنني األتراك؛ فاملادة ( )67التي ُع ّدلت
يف ترشين األول  /أكتوبر  ،2001أعطت املواطن الرتيك طبقًا للرشوط
املحددة يف القانون ،الحق يف التصويت واالنتخاب ،وكذلك الحق يف
املشاركة السياسية بصفته املستقلة أو يف إطار حزب سيايس.
وكذلك املادة ( )75التي ُع ّدلت يف  23متوز  /يوليو  ،1995حددت
عدد أعضاء الجمعية الوطنية الكربى بـ  550نائبًا ينتخبون بواسطة
االقرتاع العام الرسي املبارش من الشعب ،كام منحت املادة ( )76التي
كل تريك تجاوز عمره
ُع ّدلت يف ترشين األول  /أكتوبر  ،2006أحقّية ّ
 25عا ًما بأن يصبح نائ ًبا يف الجمعية الوطنية (الربملان).
ووفقًا للقانون رقم ( )2839الخاص باالنتخابات ،والصادر يف
 ،1983/6/13تجري االنتخابات النيابية الرتكية يف شكل التصويت
 19يف عام  1960قاد رئيس األركان جامل كورسل ،أ ّول انقالب عسكري عىل الحكومة
املنتخبة آنذاك ،ومن ث ّم توالت تدخالت العسكريني يف السياسة فحصل انقالب (املذكرة) عام
 .1971وهو مذكرة قدّمها رئيس األركان ممدوح تاجامك يف ظل أوضاع داخلية مضطربة،
إىل رئيس الوزراء ،وتع ّد هذه الوثيقة مبنزلة إمالءات تصل إىل ح ّد إنذا ٍر أخري من القوات
املسلحة ،ويف عام  1980وقع انقالب عسكري بقيادة كنعان إيفرين الذي جاء بدستور
رسخ الوجود العسكري يف الحياة السياسية .ويف  28شباط/
م َق ّوض للقيم الدميقراطية و ُم ِّ
فرباير  ،1997وقع ما ُسمي بانقالب (ما بعد الحداثة) ،ضد حكومة نجم الدين أربكان ،هو
تول رئاسة حزب الرفاه ذي التوجهات اإلسالمية ،كام توىل رئاسة وزراء
مهندس وسيايس تريكّ ،
تركيا يف الفرتة من  1996إىل  ،1997وذلك بإجباره هو وحكومته عىل االستقالة ،والالفت يف
خالصا ،وإنّ ا جاء مببادرة من "التوسياد" ،وهي
انقالب املذكرة ،أنّه مل يكن انقالبًا عسكريًا ً
املؤسسة االقتصادية السياسية التي تتجمع فيها خيوط مراكز القوى الرتكية مبا فيها العسكرية
واالقتصادية واإلعالمية.

العام الرسي املبارش ،وتكون طريقة الفرز مفتوحة؛ وذلك بنهج
يتفق مع املبادئ الدستورية ،كام أرجع القانون عملية اختيار النواب
يف املجلس باالنتخابات الربملانية إىل الوراء  90يو ًما ،بحيث يجيء
اليوم األول من فرتة الـ 90يو ًما ،ليكون أ ّول يوم لالنتخابات الربملانية،
وبالنسبة إىل مدة االنتخابات فهي تنتهي حال إعالن املجلس األعىل
لالنتخابات (املفوضية العليا لالنتخابات)( ((2نتائج االنتخابات يف
الجريدة الرسمية.
وقد تتشابه الدول يف إقرار حقوق املواطنني السياسية بوثائقها
الدستورية ،ولك ّنها تختلف كث ًريا عند املامرسة الواقعية لهذه الحقوق؛
فهناك أنظمة دول تحرتم اختيارات مواطنيها السياسية ،وأخرى تحاول
جاهدة أن ت ُزيف إرادة مواطنيها.
وبالنظر إىل تركيا ،فإ ّن الالفت للنظر يف منظومتها الدستورية والقانونية
النص عىل وجودها ،فأغلب
املتعلقة بالحقوق السياسية ليس اإلقرار ّ
دول العامل يُق ّر قوانني الحقوق السياسية ،وإنّ ا الالفت حقًا ،هو مجيئها
عقب انقالب عسكري ،وعىل الرغم من ذلك ،عدم عبث السلطة
باإلجراءات االنتخابية أو التالعب مبسارها أو إفرازات صناديقها .وقد
يدعم تتبع االنتخابات النيابية يف تركيا هذه الفرضية املتعلقة بعدم
عبث السلطة باإلجراء االنتخايب؛ وذلك عىل النحو التايل:
يف انتخابات أيار  /مايو  1950حقّق الحزب الدميقراطي انتصا ًرا
ساحقًا عىل حزب الشعب الجمهوري الذي انفرد بالسلطة لعقود،
وذلك بحصوله عىل  416مقع ًدا من مجموع  487مقع ًدا يف الربملان،
يف حني حصل حزب الشعب الجمهوري عىل  69مقع ًدا ،واملقعدان
وتصب هذه االنتخابات
اآلخران واحد لحزب األمة واآلخر مستقل(.((2
ّ
بنتائجها يف حقيقة عدم العبث باإلرادة االنتخابية وإفرازات الصناديق
أو حتى توجيه الصناديق بحسب رغبات السلطة الحاكمة.
عقب االنقالب عىل عدنان مندريس عام  ،1961ت ّم إجراء االنتخابات
الترشيعية ،ومل متنح فيها إرادة الناخبني حزب الشعب الجمهوري
األغلبية كام كان متوق ًعا ( 173مقع ًدا) ،بل أرشكت معه حزب العدالة
( 158مقع ًدا) الذي يع ّد امتدا ًدا للحزب الدميقراطي ،ووزّعت باقي
حزب األمة وتركيا الجديدة.
املقاعد عىل َ
خالل فرتة السبعينيات وعىل الرغم من وقوع انقالب املذكرة ،استمرت
األداة االنتخابية يف العمل ويف تنويع إفرازاتها ،فقد شهد الربملان الرتيك
يف انتخابات ترشين األول  /أكتوبر  1973دخول مثانية أحزاب؛ وذلك
بعدد مقاعد متفاوت من حزب إىل آخر بخالف املستقلني.
20
21

انظر موقع مجلس األمة الرتيك الكبري عىل شبكة اإلنرتنت ،عىل الرابط:
http://global.tbmm.gov.tr/index.php/AR/yd/icerik/14
املرجع نفسه.
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إ ّن الحياة الحزبية مل تتعطل يف البالد سوى فرتات قليلة أبرزها ما
أعقب انقالب 1980؛ إذ توقّف عمل األحزاب إىل حني إقرار دستور
 .1982وبعد إقراره ،أجريت االنتخابات مبشاركة ثالثة أحزاب فقط،
فاز فيها حزب الوطن األم بزعامة تورجت أوزال بـ 211مقع ًدا نياب ًيا.
والالفت يف هذه االنتخابات هو مخالفة الناخبني توصيات كنعان
إيفرين قائد انقالب  1980واختار حزب الوطن األم ،مام يدل عىل أ ّن
ميسها العسكريون أو تتأث ّر بتوصياتهم.
اختيارات الناخبني مل ّ
رئيسا للجمهورية
يف  1989انتخب الربملان الرتيك تورجت أوزال ً
الرتكية .ويع ّد أوزال أ ّول مدين يتوىل رئاسة الجمهورية؛ إذ كان الرؤساء
السابقون ذوي جذور عسكرية.
يف كانون األول  /ديسمرب  ،1995فاز حزب الرفاه اإلسالمي بزعامة
أربكان بحصوله عىل  158مقع ًدا ،وحزب الطريق القويم عىل
 135مقع ًدا ،وحزب الوطن األم عىل  132مقع ًدا ،وحزب الشعب
الجمهوري عىل  49مقع ًدا ،وحزب اليسار الدميقراطي عىل  76مقع ًدا.
أعقاب انقالب  1997عىل حكومة أربكان ،مل تتوقف التعددية
السياسية يف البالد وأجريت انتخابات  ،1999والتي أفرزت تق ّدم
أحزاب اليسار الدميقراطي والحركة القومية وتراج ًعا ملحوظًا ألحزاب
الوطن األم والطريق الصحيح.
يف انتخابات ترشين الثاين  /نوفمرب  ،2002صعد حزب العدالة
والتنمية بـ  363مقع ًدا يف الربملان ،يليه حزب الشعب الجمهوري
بـ  178مقع ًدا ،ومن ثم توالت االنتخابات واستمر حزب العدالة
والتنمية متصد ًرا األغلبية يف الربملان إىل االنتخابات األخرية .2014

عىل الرغم من اتهامات التزوير التي شابت االنتخابات البلدية
عام  2009واالنتخابات األخرية  ،2014إذ اتهمت أحزاب املعارضة
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بخاصة (حزب الشعب الجمهوري) العدالة والتنمية الحاكم بتزوير
االنتخابات ،فإ ّن اللجنة االنتخابية رفضت الطعون املق َّدمة يف ذلك.
من خالل ما سبق ،يبدو أ ّن التعددية السياسية عتيقة املنشأ واملامرسة
يف الدولة الرتكية ،وذلك دون املساس مبسارها ال س ّيام من حيث آليات
تنفيذها ،أو العبث بإفرازاتها ،عالو ًة عىل أ ّن التت ّبع ذاته ميكن أن يقودنا
إىل تأكيد فرضية أ ّن انقالبات العسكريني األتراك مل تكن ألجل الحكم
ألسباب تتعلق يف كثري منها باملحافظة عىل العلامنية
أو السلطة ،وإنّ ا
ٍ
األتاتوركية أو املحافظة عىل حقّهم يف الوصاية عىل الدولة؛ إذ كان من
املمكن بعد ٍأي من االنقالبات العسكرية التي حدثت أن يجري العبث
باملسار التعددي ،وذلك إ ّما باإللغاء النهايئ لقوالب التعددية أو إقرارها
يف إطار شكيل باتّباع إجراءات التدخّل بتزييف إرادة الناخبني والعبث
لتصب يف اتجاه السلطة القامئة ،مثل غالبية النظم الشكلية
بالصناديق
ّ
أي من هذه الفرضيات ،ومن ث ّم فإ ّن بقاء
يف العامل الثالث ،ولكن مل يت ّم ٌ
مامرسة اإلجراء الدميقراطي عرب عرشات السنني دون املساس بإفرازاته،
يعضد خيارات الرتسيخ الدميقراطي يف تركيا.

معيار الحريات المدنية
انعكست التقلبات السياسية الحادة التي عاشتها الدولة الرتكية
منذ ستينيات القرن املايض عىل قضايا الحريات املدنية ،وذلك
كل انقالب
بدرجات متفاوتة ما بني الضيق واالتساع الحذر؛ فعقب ّ
عسكري كانت الحريات املدنية تضيق كث ًريا ،إىل أن تبدأ الحياة
يف رسيانها بالتخفيف التدريجي من القيود املك ّبلة للحريات مع
تول حكومات ما بعد االنقالبات مهامها .فقد انحرصت الحريات
ّ
املدنية بصورة ملحوظة مع وقوع انقالب  ،1960وذلك إىل أن
أق ّر دستور  9حزيران  /يونيو عام  1961بعض الحقوق املتعلقة
بالحريات ،وتقيدت الحريات كث ًريا بحدوث انقالب أيلول  /سبتمرب
1980؛ إذ جرى إعالن األحكام العرفية ،وتعليق العمل بالدستور.
وتول
وما إن بدأ تفعيل دستور  9ترشين الثاين  /نوفمرب ّ ،1982
ربا يطرأ عىل مجاالت
الحكومات مهامها ،ظن الكثريون أ ّن تخفيفًا ّ
كل انقالب.
الحريات املدنية ،وذلك وفقًا للعادة املوروثة يف تركيا بعد ّ
إال أ ّن الدستور ذاته جاء مفخخًا بالعديد من املواد املقيدة للحريات،
وعىل الرغم من التعديالت التي جرت عليه يف أعوام  ،1987و،1993
و ،1995فإنّها مل ت ُحقق املأمول يف مجال الحريات؛ إذ بقيت القوانني
كام هي ،واألغرب أ ّن هذه القوانني دعمتها بعض األحزاب التي توالت
عىل رئاسة الحكومة حينها ،رمبا ألنّها كانت بالنسبة إليها مبنزلة األداة
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التي ساعدتها يف إضفاء الرشعية القانونية وتقديم التربيرات املتعلقة
باألمن ومكافحة اإلرهاب(.((2
ويف عام  ،2001أجرت حكومة بولنت أجاويد( ((2حزمة إصالحات
شملت ما يقارب الـ ( )37مادة ،تضمنت العديد من املواد التي
لها عالقة بتوسيع الحريات املدنية ،وذلك بهدف حلحلة املسار
الدميقراطي ليتامىش مع معايري "كوبنهاغن" األوروبية.
وسعت نطاق الحقوق والحريات،
فكان تعديل املادة ( )13التي ّ
بحيث مل يعد من املمكن تقييد الحقوق والحريات إال وفقًا للدواعي
املذكورة يف مواد الدستور ذات الصلة ،واملادة ( )14التي م ّهدت
بتعديلها الطريق نحو ضامن حامية أفضل لألفراد يف مواجهة الدولة،
واملادة ( )19التي خفضت بتعديلها مدة الحبس االحتياطي من 15
يو ًما إىل أربعة أيام ،وذلك يف حالة الجرائم التي ترتكب جامع ًيا،
وكذلك املواد ( ،20و ،21و )22عىل التوايل ،أعادت ترتيب األسس
املحددة لتقييد الحقوق ،واملادة ( )26املتعلقة بحرية الرأي والتعبري
ونرش األفكارُ ،حذف منها عبارة "ال تصدر مطبوعات بصيغة لغوية
محظورة مبوجب القانون"(.((2
ومنذ  ،2002تب ّنت تركيا بقيادة حزب العدالة والتنمية ،سياسات يراها
البعض ترويجية ،هدفها األساس هو االتحاد األورويب ،وليس إميانًا
مم تضمنته هذه السياسات
منها بقيمة الحريات ،وذلك عىل الرغم ّ
من تعديالت ظ ّن الكثريون استحالة متريرها.
فقد عمدت حكومة العدالة والتنمية إىل إلغاء حالة الطوارئ التي كانت
مفروضة منذ عام  1987يف إحدى عرشة محافظة من املحافظات ذات
األغلبية الكردية جنوب رشق البالد( ،((2كام نجحت يف رفع الحظر عن
الحجاب يف املؤسسات الحكومية باستثناء مؤسستَي القضاء والجيش،
إذ مل يكن مسمو ًحا للنساء ارتداء الحجاب اإلسالمي يف الجامعات أو
املؤسسات الحكومية .وجرى السامح لألقليات غري الرتكية ال س ّيام
الكردية بتعلّم لغتها ،وفتح قنوات تلفزيونية خاصة بها تبثّ محتواها
فضل عن إصدار قوانني العفو عن األكراد التائبني،
باللغة الكرديةً ،
وتشديد العقوبات عىل من قاموا بالتعذيب يف السجون.
 22اردم توركوزو وحسنو أوندول ،دراسة إقليمية حول حرية التجمع يف املنطقة األوروبية
املتوسطية (كوبنهاغن :الشبكة األوروبية -املتوسطية لحقوق اإلنسان ،)2013 ،ص .129
 23مصطفى بولنت أجاويد ،توىل رئاسة وزراء تركيا عدة مرات ،كان آخرها من  1999إىل
ترشين الثاين/نوفمرب .2002
 24توركوزو وأوندول ،ص .9 ،8
 25الرشق األوسط ،العدد (.2002/11/30 ،)8768

ووسعت الحكومة ذاتها حرية التجمعات؛ إذ أعطت تفسريات
ّ
أكرث اتسا ًعا للامدة ( )34املتعلقة بالحق يف حرية التج ّمع السلمي،
"لكل شخص الحق يف عقد اجتامعات سلمية غري
بنصها عىلّ :
وذلك ّ
مسلحة ومسريات تظاهر دون إشعار مسبق" ،عالوة عىل تعديل
املادة ( )90التي أُدخلت حيز التنفيذ يف أيار  /مايو عام ،2004
وذلك بإضافة فقرة أعلت من شأن االتفاقيات الدولية لتجعلها فوق
ونصت الفقرة عىل ما ييل" :يف حال وجود تعارض
القوانني املحلية؛ ّ
بني االتفاقيات الدولية يف مجال الحقوق والحريات األساسية التي
تط ّبق عىل النحو الواجب وبني القوانني املحلية نتيجة لالختالفات يف
األحكام املتعلقة باملسألة نفسها ترسي أحكام االتفاقات الدولية" .كام
تصب يف اتجاه توسيع الحريات؛ وذلك
أصدرت الحكومة عدة قوانني ّ
عىل النحو التايل:
•حق الفرد يف الحصول عىل املعلومات.

•السامح بالتعبري السلمي عن الرأي بجميع أشكاله.

•عدم محاكمة املدنيني أمام محاكم عسكرية إال أثناء الحرب.
•تعزيز حقوق املرأة السياسية.

•إلغاء عقوبة اإلعدام ومحاكم أمن الدولة التي أُلغيت يف 7
أيار  /ﻣﺎﻳﻮ .2004

•ضامن حرية الصحافة ،وتخفيف القيود عىل حق اإلرضاب(.((2
هذا بخالف العديد من التعديالت عىل قانون العقوبات الرتيك؛
منها عىل سبيل املثل ،املادة ( )301املتعلقة بإهانة الهوية الرتكية،
والتي بسببها جرى الكثري من املحاكامت غري العادلة ،وتعديل قانون
مكافحة اإلرهاب ،وذلك لتقليص الح ّيز الذي ينطبق عليه تعريف
الدعاية اإلرهابية مبا يتفق مع مطالب االتحاد األورويب الداعية إىل
تعزيز حرية التعبري(.((2
ويف أيلول  /سبتمرب  2013أطلقت الحكومة الرتكية حزمة من
اإلصالحات تعزز الحريات املدنية وحقوق اإلنسان يف البالد ،وذلك
بتشديد عقوبة جرمية التمييز والكراهية وعقوبة من يتدخلون يف
حياة اآلخرين ومعتقداتهم من سنة واحدة إىل ثالث سنوات ،والسامح
للمدارس الخاصة بالتدريس بلهجات غري تركية.
 26معمر خويل" ،اإلصالح الداخيل يف تركيا" ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،
 ،2011ص .26
" 27تركيا تقر تعديال عىل قانون االرهاب" ،رويرتز ،2013/4/12 ،عىل الرابط:
http://ara.reuters.com/article/worldNews/idARACAE9B24BM20130412
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إىل جانب أنّها أعطت مساحات واسعة من الحريات مل تتحقق منذ
انقالب  ،1980يبدو من خالل التعديالت أعاله ،أنّها جاءت مشوبة
أولً  ،بحذر التنفيذ ،وذلك رمبا ملا واجهته الدولة الرتكية حتى عام
 2008من إرهاب يف جنوب رشق البالد ،مام استدعى التح ّرك بحذر يف
ملف الحريات املدنية ،وذلك عىل الرغم من أ ّن إطالق الحريات أمر
غري مرهون أو مرشوط مبواجهة الدولة لإلرهاب من عدمها .وثانيًا،
أ ّن ذلك االتساع التدريجي يف مجال الحريات عىل مدار أكرث من عرش
سنوات ،مل يكن منحة من الحاكم ،وإنّ ا وفقًا لتعديالت دستورية
وأخرى قانونية رسخت قاعدة وجودها يف الفضاء السيايس الرتيك.

معيار الفصل بين السلطات
يع ّد مبدأ الفصل بني السلطات (التنفيذية ،والترشيعية ،والقضائية)
مبنزلة املدخل الحيوي لتحديد نوع النظام السيايس القائم ،وينطلق
ذلك املبدأ يف األساس من باب توزيع السلطات وعدم تركيزها يف
كل
يد سلطة واحدة ،بل توزيعها عىل عدة هيئات أو مؤسسات ٌ
وفقًا الختصاصاته؛ فالترشيع تختص به السلطة الترشيعية دون
غريها ،بينام تختص السلطة التنفيذية بتنفيذ القانون ،وتقوم السلطة
القضائية بتطبيق ذلك القانون.
هكذا يُشكّل مبدأ الفصل بني السلطات حجر الزاوية واألساس الذي
أي خلل يف واقعية
تقوم عليه النظم الدميقراطية؛ إذ يؤدي حدوث ّ
مثل إحدى هذه
تحقيق الفصل بني السلطات ،بأن تفرض أو ت ُسيطر ً
السلطات عىل األخرى ،إىل انتقاص كبري يف العملية الدميقراطية.
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ظل
بيد أ ّن االنتقال من ح ّيز النصوص إىل التطبيق عىل أرض الواقع ّ
محل شكوك يف املايض والحارض ورمبا املستقبل؛ فعىل سبيل املثال ال
ّ
الحرص القانون املتعلق باألحزاب السياسية الذي جاء عقب انقالب
 1980صيغ بعبارات مبهمة؛ إذ ُمنحت مبقتضاه السلطة القضائية
سلطات تقديرية واسعة يف تفسريها( .((3وعىل أثر ذلك استُخدمت
املحكمة الدستورية العليا حينها سيفًا ُمسلطًا عىل رقاب الجميع
سواء كانت أحزابًا سياسية بحلّها أو قيادات سياسية بعزلها.
هذا بخالف ما ُعرف وقتها بـنظام أخذ إذن مجلس األمن القومي؛
بحيث يتوقف عمل األحزاب ومشاركتها يف العملية االنتخابية إىل
حني سامح مجلس األمــن الــذي أعطى اإلذن بتأسيس األحزاب
السياسية الجديدة ،انطالقًا من يوم  15أيار  /مايو عام  .1983وأُغلق
حزب تركيا الكبرية الذي كان يدعمه سليامن دمرييل وأنصاره ،وذلك
رسميًا طبقًا لقرار رقم  .79ومل يسمح املجلس أيضً ا لحزب الرفاه الذي
أنشئ عام  1983امتدا ًدا لحزب السالمة ،بخوض انتخابات ترشين
الثاين  /نوفمرب 1983؛ وذلك باعرتاضه عىل سبعة وعرشين عض ًوا من
مؤسيس الحزب حتى ال يصل عدد املؤسسني إىل الح ّد الكايف ،ومن
هنا ال ميكنه خوض االنتخابات( .((3ومن خالل الوقائع السابقة الذكر،
يتضح أ ّن الفصل بني السلطات يف تركيا إبان فرتة انقالب  ،1980كان
خلل واضح يف عملية التطبيق ،وذلك عىل الرغم من الورود
يشوبه ٌ
النيص يف وثيقة الدستور ،ومع أ ّن حكومة بولنت أجاويد حاولت
التخفيف نو ًعا ما من وطأة الخلل يف تطبيق الفصل بني السلطات،
والح ّد من هيمنة السلطة التنفيذية املسترتة أي سلطة العسكريني،
والهيئة القضائية العليا أيضً ا ،فإ ّن التعديالت جاءت محدودة
ومتعلقة أكرث بالحريات والنظام السيايس كام أوضحنا سلفًا ،وذلك
دون الوصول إىل فصل موضوعي بني السلطات.

نصا للفصل
وغالبًا ما تأيت الدساتري مبواد أو نصوص مكتوبة تُرسخ ً
بني السلطات؛ فالدستور الرتيك الذي أُقر عام  1982ثالث دستور منذ
تأسيس الجمهورية الرتكية يف عام  ،((2(1923اعتمد تركيا مبنزلة دولة
دميقراطية علامنية اجتامعية تخضع لحكم القانون الذي يعتمد مبدأ
الفصل بني السلطات؛ إذ تناط السلطة الترشيعية بالجمعية الوطنية
الرتكية الكربى نيابة عن األمة الرتكية (املادة  ،)7وتناط السلطة
التنفيذية برئيس الجمهورية ومجلس الوزراء (املادة  ،)8ومتارس
السلطة القضائية عن طريق محاكم مستقلة نيابة عن األمة الرتكية
(املادة . ((2()9

ومع مجيء حكومة العدالة والتنمية ،كان السعي واض ًحا نحو
تنصب نفسها
الحد من نفوذ الهيئة القضائية مبحاكمها العليا التي ِّ
وص ًيا عىل القيم العلامنية بوصفها جوهر النظام السيايس .ولكن،
اصطدمت مساعي الحكومة مع أحكام املحكمة الدستورية العليا ،ال
س ّيام بشأن حزمة اإلصالحات التي قام الربملان بتمريرها عام 2010؛
إذ رفضت املحكمة اقرتا ًحا بتقليص صالحيات الهيئات القضائية
العليا ،ولك ّنها وافقت عىل بعض التعديالت ،منها :ما ضمن االستقالل

 28كانت الجمعية الوطنية الكربى لرتكيا قد اعتمدت يف  20نيسان/أبريل  1924دستور
أساسا للجمهورية.
عام  1924الذي حدد السيادة الوطنية وسيادة الدستور والعلامنية ً
 29أماين فهمي وآخرون" ،دستور تركيا" ،يف :دساتري العامل ،ط( 1القاهرة :املركز القومي
للرتجمة ،)2011 ،ص .12

 30بينار أيدنيل" ،رئيس الوزراء الرتيك يحذر القضاء من مهاجمة االصالحات" ،رويرتز23 ،
آذار/مارس  ،2010عىل الرابط:
http://ara.reuters.com/article/newsOne
 31محمد نور الدين ،تركيا يف زمن املتحول (بريوت :دار رياض الريس ،)1996 ،ص .63

دراسات وأوراق تحليليّة
إلى أين تتجه تركيا :ترسيخ ديمقراطي أم ديكتاتوري؟

املادي للمجلس األعىل للقضاء ،وإنشاء لجان داخلية متكّنه من العمل
يف مساحات أكرث اتسا ًعا.
وعىل الرغم من املحاوالت التي يسميها العدالة والتنمية إصال ًحا
يُرسخ به مبدأ الفصل بني السلطات ،وذلك بــإرصاره عىل اتخاذ
خطوات تُقلص نفوذ املؤسسة القضائية ،بعدما حقق نجا ًحا نسبيًا يف
ما يتعلق بالح ّد من النفوذ العسكري ،وهو ما سنتناوله الحقًا ،فإ ّن
خطواته جاءت مصحوبة بتجاوزات أحيانًا ،بل وبخطوات إىل الوراء
تعديل
ً
أحيانًا أخرى(((3؛ ففي شباط  /فرباير  2014مرر الربملان الرتيك
عىل قانون مثري للجدل يعطي الحكومة مزي ًدا من النفوذ عىل جهاز
القضاء وتعيني أعضاء مجلس القضاء األعىل؛ إذ تسعى الحكومة عىل
ما يبدو من خالل هذه اإلجراءات الجديدة إىل وضع املجلس األعىل
للقضاء وعنارص االدعاء العام تحت سيطرة وزارة العدل.
وبنا ًء عىل هذه التعديالت ،انهالت االتهامات بأ ّن حكومة العدالة
إخالل كب ًريا مببدأ الفصل بني السلطات ملصلحتها ،فقد
والتنمية تُحدث ً
اشتد الخالف بني االتحاد األورويب والحكومة الرتكية بخصوص قضية
الفصل بني السلطات ،وباتت املوضوع األكرث إثار ًة يف تركيا ،بخاصة وأنّها
مررت عقب قضية الفساد الكربى يف كانون األول  /ديسمرب 2013؛
إذ طالب رئيس االتحاد األورويب ،هريمانفانرومبوي الحكومة الرتكية،
بالعمل عىل متكني القضاء الرتيك من العمل "من دون متييز وال محاباة
وبشكل شفاف ومن دون تحيز" .كام أبدى رئيس املفوضية األوروبية
جوزيه مانويلبا روسو ،قلقه إزاء تأثري الحكومة يف القضاء الرتيك(.((3
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ذلك الوضوح أخ ًريا عندما جرت التعديالت عىل هيكلة املجلس األعىل
للقضاء ومنح صالحيات أوسع لوزير العدل .وعىل الرغم من ذلك،
فإنّه ميكن رؤية ما جرى كام يراه العدالة والتنمية وكثري م ّمن يحفّزون
استخدام مخالب الدميقراطية للدفاع عنها ،عىل أنّه املعركة الثانية التي
يخوضها العدالة والتنمية لرتسيخ الدميقراطية يف البالد ،وذلك بعدما
حالفه الحظ يف معركته األوىل التي استمرت سنوات مع العسكريني.
ولكن نظ ًرا لكون الخصم الحايل هو السلطة القضائية وهي بخالف
مم يُنبئ مبعركة رمبا
العسكريني من حيث أنّها سلطة أكرث رشعيةّ ،
أكرث رشاسة؛ إذ لن ينظر إليها عىل أنّها محاوالت إصالح بقدر ما هي
محاوالت لسيطرة السلطة التنفيذية عىل السلطة القضائية.

معيار السيطرة المدنية على العسكريين
عاشت الجمهورية الرتكية عىل مدار عقود متتالية ،ج ًوا مليئًا
باالنقالبات والدسائس العسكرية يف الفضاء السيايس ،والتي بدورها
أث ّرت سلبيًا ،بإطالة أمد عملية التح ّول الدميقراطي يف البالد؛ ففي
عام  ،1960قاد رئيس األركان جامل كورسل أ ّول انقالب عسكري ضد
الحكومة املنتخَبة آنذاك ،والتي كان يقودها عدنان مندريس ،ويف عام
 1963قام الكولونيل طلعت آيدمري مبحاولة انقالبية فاشلة ،أ ّدت إىل
إعدامه  .((3(1964ويف عام َ ،1971حصل انقالب (املذكرة) .ووقع عام
 1980االنقالب الدموي لكنعان إيفريين الذي جاء بدستور م َق ِّوض
رسخ الوجود العسكري يف السياسة.
القيم الدميقراطية و ُم ِّ
ويف عام  ،1993حدثت سلسلة وفيات أثارت حولها العديد من
الشبهات؛ فقد ات ُّهم فيها أفراد من الجيش؛ كوفاة الرئيس تورغوت
أوزال وعدد من الشخصيات التي دعمت مساعيه للسالم مع حزب
العامل الكردستاين.

يبدو واض ًحا أ ّن السلطة التنفيذية يف تركيا ،املتجسدة اآلن يف حكومة
العدالة والتنمية ،والرئيس أردوغــان الذي يجلس يف سدة الحكم
بانتخابات شعبية ،يريدان السيطرة عىل السلطة القضائية .وقد ازداد
 32محمد نور الدين'" ،تقية' أردوغان والفصل بني السلطات" ،السفري.2012/12/21 ،
 33إميا بونينو" ،املفوضة األوروبية ووزيرة خارجية إيطاليا سابقا :إنضامم تركيا لالتحاد
األورويب ..طريق طويل ووعر" ،وكالة إنرت بريس سريفس ،عىل الرابط:
http://www.ipsinternational.org/arabic/print.asp?idnews=3192

كام شهد عام  ،1997وتحدي ًدا يف  28شباط  /فرباير ما ُسمي بانقالب
"ما بعد الحداثة" ،ضد حكومة نجم الدين أربكان ذي التوجهات
اإلسالمية ،وذلك بإجباره هو وحكومته عىل االستقالة ،عالو ًة عىل
أ ّن هناك اتهامات مبحاوالت انقالبية ضد حكومة العدالة والتنمية
الحالية ،عا َمي  2007و.2009
وقد صاحبت هذه االنقالبات ،بخاصة الواقعة مع بدايات الستينيات
والثامنينيات ،وثائق دستورية وقانونية ،أ ّدت إىل استفحال وجود
 34طــارق محمد نــور" ،االنقالبات العسكرية..التجربة الرتكية" ،شبكة الــروق،
 ،2009/12/24عىل الرابط:
http://goo.gl/yizqth
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العسكريني يف الحياة السياسية الرتكية؛ ففي أعقاب انقالب 1960
جاء قانون عمل الجيش بخاصة يف مادته الـ( )35منه ليضع إطا ًرا
قانونيًا يزيد إحكام القبضة العسكرية عىل الحياة السياسية ،وذلك
بأن أعطى القانون القوات املسلحة الحق يف التدخّل الستالم السلطة
يف حال وجدت الجمهورية والدميقراطية معرضتَني للخطر(.((3
فيام يُع ّد انقالب  1980إىل جانب ما أهدره من دماء تركية قُدرت
باآلالف ،وكذلك تعزيزه مكانة الجيش وتأثريه يف الدستور ،املؤسس
شكل جدي ًدا من أشكال
ملا يُعرف بالدميقراطية املو ّجهة ،بوصفها ً
حاكم غري منتخب ،وذلك
الدميقراطية يعمل فيها الجيش بوصفه
ً
بتحديده قواعد اللعبة السياسية من وراء ستار(.((3
فكان تعديل املادة ( )118من دستور  ،1961بأن زاد عدد األعضاء
العسكريني يف مجلس األمن القومي (مجلس كان قد تشكّل يف
دستور ،1961ويتألف من عسكريني ومدنيني) .وجرى تغيري صفة
قرارات املجلس من كونها توصيات يدفع بها إىل مجلس الوزراء
إىل قرارات يُعلن بها مجلس الوزراء ،وبذلك احتفظ لنفسه بسلطة
االعرتاض دون إبداء األسباب .وعىل الرغم من أ ّن هذا املجلس هو
من الناحية الرسمية هيئة استشارية ،مل يحدث أن اتخذت الحكومة
قرا ًرا يتناقض مع قراره(.((3
رسخت الوجود العسكري يف السياسة؛
ً
فضل عن مواد قانونية أخرى ّ
فجاءت املادة ( )4من قانون مجلس األمن القومي ،لتمنح املجلس
لكل كيانات القوى الوطنية.
وأمانته العامة مهام رقابية وتقييمية ّ
وأوجبت املادة( )15أن يكون األمني العام للمجلس عسكريًا برتبة
فريق ،عالو ًة عىل املواد ( ،9و ،14و )19التي منحت األمانة العامة
بكل
للمجلس الحق يف الحصول عىل املعلومات والوثائق الرسية ّ
درجاتها ،واملــادة ( )30من قانون الجهاز املحاسبي التي أعفت
الكوادر العسكرية من الخضوع للرقابة املالية ،وأخ ًريا املادة ()125
من الدستور التي أعطت املؤسسة العسكرية دون غريها أحقية فصل
كوادرها ،وعدم جواز الطعن عىل قراراتها أمام القضاء املدين.
 35محمد نور الدين ،تركيا الجمهورية الحائرة :مقاربات يف الدين والسياسة والعالقات
الخارجية (بريوت :مركز الدراسات اإلسرتاتيجية والبحوث والتوثيق.)1998 ،
 36لوريل إي ميلر وجيفري مارتيني" ،ﺍﻟﺗﺣﻭﻝ ﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻲ ﻲﻓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﻲﺑ  ..ﺗﻭﻗﻌﺎﺕ
ﻭﺩﺭﻭﺱ ﻣﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ" ،مؤسسة راند ،2013 ،ص .12
 37معتز محمد سالمة" ،الجيش والسياسة يف تركيا" ،مجلة السياسة الدولية ،العدد ،131
 ،1998ص .124
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وقد شهدت السنوات األخرية يف تركيا جهو ًدا مهمة يف ما يتعلق
بإحكام سيطرة املدنيني عىل العسكريني؛ فاملادة ( )35السابقة الذكر
قد أعاد الربملان صوغها يف متوز  /يوليو  2013لتح ّد من مجال تدخّل
القوات املسلحة يف الحياة السياسية؛ إذ حددت دورها بـ"الدفاع
عن املواطنني األتراك ضد التهديدات واملخاطر املقبلة من الخارج"،
والردع الفاعل ،واملشاركة يف العمليات الخارجية التي يق ّرها الربملان،
بدل من "صيانة الجمهورية الرتكية وحاميتها"(.((3
وذلك ً

حقيقة ،فإ ّن بدايات السيطرة املدنية عىل العسكريني ترجع إىل
حكومة بولنت أجاويد ،وحزمة اإلصالحات التي أقرتها ،والتي كان
عىل رأسها تعديل املادة ( ،)118لتح ّد من التكوين العسكري ملجلس
األمن القومي ،وذلك بزيادة عدد أعضاء املجلس؛ بحيث جرى إدراج
عضوية وزير العدل ونائبي رئيس الوزراء .وهي إضافة رجحت كفة
املقاعد املدنية داخل املجلس من الناحية العددية .كام شملت
التعديالت طبيعة قرارات مجلس األمن الوطني؛ فجرى إلغاء نص
"يراعي مجلس الوزراء قرارات املجلس بعني االعتبار األوىل" ،وتح ّول
إىل "يقوم مجلس الوزراء بتقييم قرارات مجلس األمن الوطني"(.((3
بتول حزب العدالة والتنمية ذي املرجعية
حل عام ّ 2002
وما إن ّ
اإلسالمية سدة الحكم ،توالت دفعات اإلصــاح ،فكانت دفعة
استكامل ملا بدأته
ً
إصالحات حزيران  /يونيو  2003التي جاءت
حكومة أجاويد ،بوضع ٍ
حد لتدخالت املؤسسة العسكرية يف الشأن
السيايس؛ فجرى تعديل املادة ( )4من قانون مجلس األمن القومي،
والتي كانت ت ُكلّف املجلس وأمانته العامة مبهام املتابعة والتقييم
الدائم لعنارص القوى الوطنية ،ومتابعة أوضاع الدولة السياسية
واالجتامعية واالقتصادية والثقافية والتقنية انطالقًا من أ ّن املجلس
هو الحامي للنظام الدستوري ،والقائم عىل توجيه القيم الوطنية نحو
املبادئ األتاتوركية.
" 38برملان تركيا يحد من نفوذ الجيش" ،الجزيرة نت.2013/7/18 ،
 39طارق عبد الجليل" ،الساسة والعسكر يف تركيا :واقع العالقة ومآلها" ،مركز دراسات
الجزيرة.2012/10/16 ،
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وقد اقترصت مها ّم املجلس وفقًا للتعديالت الجديدة عىل رسم
سياسة األمن الوطني وتطبيقها وإخبار املجلس بآرائه ،ثم ينتظر ما
يسند إليه من مهام ليقوم بتنفيذها ومتابعتها .وبهذه الكيفية يكون
مجلس األمن القومي وأمانته العامة قد تح ّوال إىل جهاز استشاري،
وفقدا الكثري من وضعيتهام التنفيذية(.((4
كام جرى تعديل املادة ( )125من الدستور؛ فتضمنت التعديالت
الجديدة إمكانية طعن العسكري املتظلم ،من قرار مجلس الشورى
العسكري ،أمام القضاء املدين ،وتعديل املا ّدة ( ،)15ليتاح محاكمة
العسكريني عىل الرأي العا ّم ،مبا يعني إمكانية محاكمة قادة انقالب
فضل عن تعديل املادة ()30
 12أيلول  /سبتمرب عام ً .((4( 1980
من قانون الجهاز املحاسبي التي كانت تعفي الكوادر العسكرية
من الخضوع للرقابة املالية لتصبح املؤسسة العسكرية وكوادرها
خاضعني إلرشاف الجهاز املركزي للمحاسبات( ،((4كام جرى إجراء
تعديل دستوري بتاريخ  7أيار  /مايو  2004عىل املادة ( )131الخاصة
باملجلس األعىل للتعليم؛ إذ جرى إلغاء عضوية الجرنال العسكري
داخل مجلس إدارة املجلس األعىل للتعليم ،وبتعديل دستوري آخر
يف آب  /أغسطس  2004جرى إلغاء الفقرة الخاصة بعضوية الجرنال
العسكري داخل اتحاد اإلذاعة والتليفزيون ،وجرى إلغاء املواد (،)9
و( ،)14و()19؛ وذلك بسحب حق الحصول عىل املعلومات والوثائق
بكل درجاتها ،من األمانة العامة إىل مجلس األمن الوطني
الرسية ّ
عند طلبها من الوزارات واملؤسسات العامة والهيئات ورجال القانون.
وشملت التعديالت الدستورية والقانونية أيضً ا السامح برفع الدعاوى
القضائية الستجواب الجرناالت القدامى ومقاضاتهم بشأن قضايا
الفساد ،والسامح للعسكريني باإلدالء بالترصيحات اإلعالمية فقط
يف املجاالت التي تتناول الشأن العسكري واألمني ،وتحت إرشاف
السلطة املدنية ،وجرى أيضً ا إلغاء إمكانية محاكمة املدنيني داخل
املحاكم العسكرية.
ويف  27نيسان  /أبريل  ،2007نجح حزب العدالة والتنمية يف
تح ّدي الجيش؛ وذلك عندما أراد عرقلة وصول عبد الله غول إىل
رئاسة الجمهورية ،فكان الذهاب إىل انتخابات نيابية مبكرة يف شهر
متوز  /يوليو من العام نفسه ،ما انتهى إىل ردة فعل شعبية شديدة
 40املرجع نفسه.
 41محمد فتحي" ،العسكر والسياسة يف تركيا ' :'2-2كيف نجح أردوغان يف تقليم نفوذ
العسكر؟" ،ساسة بوست ،2014/5/29 ،عىل الرابط:
http://www.sasapost.com/how-erdogan-ended-military-role-in-politics/
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ضد العسكريني؛ إذ ارتفعت نسبة التأييد الشعبي للحزب من %34
عام  2002إىل قرابة الـ %47يف االنتخابات النيابية ،ومن ث ّم انتخاب
غول لرئاسة الجمهورية.
وبكل التعديالت واإلج ـراءات أعاله ،ميكن القول إ ّن الدولة الرتكية
ّ
قد حققت قفزات مهمة إىل األمام ،إىل أن أصبحت العالقات املدنية
العسكرية تتقارب مع املعايري السائدة يف الدول األعضاء يف االتحاد
األورويب( .((4وعىل الرغم من ذلك ،ال ميكن الجزم بأ ّن التدخّل العسكري
ول ،فإ ّن خطر االنقالبات العسكرية يظل قامئًا إىل
يف الحياة املدنية قد ّ
حني تحقيق أمرين :أ ّولهام داخيل يتعلق بتحقيق عدة أمور عىل رأسها
الدستور الجديد ،يليه ترسيخ عقيدة حامية الحدود والدفاع عن الوطن
بأدمغة العسكريني الجدد .وثانيهام ،خارجي يتعلق باستمرار القبول
الغريب ببقاء العدالة والتنمية عىل رأس السلطة.

معيار الثقافة الديمقراطية المجتمعية
ال ّ
شك يف أ ّن الحكم عىل بال ٍد ما بأنّها دميقراطية أو يف سبيلها
للرتسيخ الدميقراطي ،ليس باألمر اليسري ،فإىل جانب رضورة توافر
املبادئ السابقة (الحقوق السياسية ،والحريات املدنية ،والفصل بني
السلطات ،والسيطرة املدنية عىل العسكريني) ،يجيء مبدأ الثقافة
املجتمعية بالدميقراطية ،ليُكمل منظومة الحكم الصحيح عىل أ ّن بال ًدا
ما يف طريقها للدميقراطية من عدمها.
وتعني الثقافة املجتمعية بالدميقراطية ،أن يكون لدى األفراد
إميا ٌن حقيقي ﺑقيم الدميقراطية ،وإدر ٌاك ألهميتها دون غريها يف
تسيري الحياة السياسية؛ وهو ما يؤكّده خوان لينز بقوله" :تتعمق
الدميقراطية عندما تؤمن أغلبية كبرية من املواطنني بأ ّن إجراءات
ومؤسسات الدميقراطية هي الوسيلة امل ُثىل لتسيري الحياة العامة".
ومن منطلق أ ّن الثقافة الدميقراطية تنمو لدى األفراد تدريج ًيا؛ وذلك
عرب عوامل عدة عىل رأسها االستمرارية يف التطبيق املقرتن باحرتام
نتائج إفرازاتها ،فيمكن القول إ ّن األجيال الحالية من املجتمع الرتيك
تربّت عىل ثقافة التعددية السياسية التي ُرسخت منذ عام .1946
وما أفرزته هذه الثقافة من تعددية حزبية وإج ـراءات انتخابية
نيابية وبلدية اعتاد املواطن الرتيك عىل مامرستها طوال عقود مضت،
ع ّمقت إىل ٍ
حد كبري الوعي بالدميقراطية؛ فحتى االنقالبات العسكرية
ألسباب تتعلق يف كثري منها
التي حدثت مل تكن ألجل الحكم وإنّ ا
ٍ
باملحافظة عىل العلامنية األتاتوركية ،مستند ًة يف ذلك إىل نصوص
43
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80
دستورية هي التي أباحت للجيش التدخّل؛ يف حال استشعر وجود
مخاطر حقيقية عىل أسس الدولة العلامنية ،سواء من قبيل إقحام
الدين يف املامرسة السياسية ،أو مخاطر جادة ته ّدد األمن القومي
للبالد من قبيل التمرد الكردي(.((4
عالو ًة عىل ذلك ،فإ ّن اإلجراء االنتخايب يف تركيا تع ّمق إىل مستويات أكرث
اتسا ًعا بخالف انتخابات الربملان؛ ففي تركيا يجري انتخاب محافظي
العواصم واملناطق ،وأعضاء مجالسها املحلية يف املدن ،وانتخاب
ال ُع َمد ومجالس الشيوخ يف املناطق الريفية وحتى يف املحالت التي
داخل املناطق الحرضية .انعكس ذلك االتساع إيجاب ًيا عىل الثقافة
املجتمعية بأهمية مامرسة اإلجراء االنتخايب وثقافة الصندوق بوصفه
أحد األعمدة الرئيسة يف البناء الدميقراطي.
ومع تصاعد النم ّو االقتصادي الرتيك يف العقد األخري تقلّصت الفوارق
االقتصادية بني السكان؛ فتح ّولت البالد ،ألول مرة ،إىل مجتمع تع ّد
الطبقة الوسطى فيه هي األغلبية؛ مبا انعكس إيجابيًا عىل فرص
التنمية السياسية ،وتتوافق هذه التطورات مع "نظرية التحديث
القائلة إ ّن التنمية االقتصادية تؤدي إىل مزيد من الدميقراطية"؛ إذ
متيل البلدان التي تتوسع فيها الطبقة الوسطى إىل التنوع والتعددية
والحكم الدميقراطي ،مبا يف ذلك السياسة التوافقية واحرتام حقوق
األفراد واألقليات"( .((4وإىل جانب الدور الذي قام به الصندوق
االنتخايب يف تعويد املواطن الرتيك عىل مامرسة اإلجراءات الدميقراطية،
وازدياد فرص التنمية السياسية نتيج ًة التساع قاعدة الطبقة الوسطى،
يحرض وبقوة دور املجتمع املدين يف تعميق ثقافة الفرد الرتيك
بأهمية الدميقراطية؛ فقد رشعت تركيا عام  2004يف إصدار عدد
من الترشيعات ملصلحة منظامت املجتمع املدين ،من أجل زيادة
فاعليته(((4؛ ومنها قانون املنظامت املدنية الذي أعطى للمجتمع
ٍ
مساحات جيدة للعمل ضمن قوالب آليات صنع القرار ،عالو ًة
املدين
عىل منحه حق املشاركة يف اللجان الربملانية واالعرتاض عىل القوانني.
إضاف ًة إىل ما سبق من دالئل عىل سمة وجود ثقافة مجتمعية
بالدميقراطية لدى املواطن الرتيك ،فإ ّن املتابعة الدقيقة للتغريات
الكمية ملدى مشاركة املواطنني األتراك يف إجراءات الدميقراطية،
 44فؤاد السعيد" ،التحيزات األيديولوجية يف القراءة العربية للنموذج الرتيك" ،مجلة رشق
نامه ،العدد ( ،7كانون الثاين/يناير .)2011
 45عامد قدورة" ،الدميقراطية املحافظة ومستقبل العلامنية الرتكية" ،املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات( ،كانون األول/ديسمرب  ،)2014ص .5
 46عبد املعطي زيك" ،دور املجتمع املدين يف تركيا بني عهدين ..رؤية تحليلية" ،موقع آسيا
الوسطى ،عىل الرابط:
http://www.asiaalwsta.com/NeighboringCountriesDetails.asp?NCID=12527
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ربا تقود إىل قياس أكرث داللة عىل أ ّن املجتمع الرتيك يعي أهمية
ّ
الدميقراطية وقدرتها عىل تسيري حياته العامة؛ فحجم اإلقبال عىل
متسك األفراد بالدميقراطية ،وعىل
الصناديق من شأنه أن يبني لنا مدى ّ
سبيل املثال ال الحرص ،بلغت نسبة املشاركة يف االنتخابات الربملانية
عام  ،%87 2011وبلغت يف االنتخابات املحلية األخرية  ،%89ويف
االنتخابات الرئاسية األخرية بلغت نسبة املشاركة .((4(%73.8
وقد يكون تراجع اإلقبال عىل االنتخابات الرئاسية نظ ًرا أل ّن اختيار
املجتمع الرتيك رئيسه مبارش ًة أمر جديد ،لذا من املتوقع ارتفاع نسبة
مستقبل.
ً
املشاركة
وعىل الرغم من ذلك ،جلبت الدميقراطية استقطابًا رمبا يحتاج إىل
مواصلة ﺍﻟمساعي ﺍﻟﺭﺍﻣﻳﺔ إىل إﻳﺟﺎﺩ ﺳﺑﻝ الستيعاب ﺍﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻣﺗﺑﺎﻳﻧﺔ،
فال تزال ﺗﺭﻛﻳﺎ ﻣﻘسمة ﺑﻳﻥ ﻣﻭﺍﻁﻲﻧ ﺍﻟﺳﺎﺣﻝ ﺍﻟﻐﺭﻲﺑ ﻭﺍﻟﻁﺑﻘﺔ ﺍﻟﻭﺳﻁﻰ
ﺍﻟﺣﺿﺭﻳﺔ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺅﻳﺩﻭﻥ ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻳﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﺃﻏﻠﺑﻳﺔ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻲﻓ
ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﻭﺳﻁﻰ ﻭﺍﻟﺷﺭﻗﻳﺔ ﻭﺍﻟﻁﺑﻘﺔ ﺍﻟﻭﺳﻁﻰ ﺍﻟﺩﻧﻳﺎ ﺍﻟﺣﺿﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺅﻳﺩﻭﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ االجتامعية ﺍﻟﺻﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻲﺗ ﻳﻔﺿﻠﻬﺎ
ﺣﺯﺏ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ(.((4
ويبقى أ ّن هناك من ًوا ملحوظًا بشأن الثقافة الدميقراطية يف املجتمع
متسك األت ـراك بحقوقهم
الــريك ،مام ينعكس إيجاب ًيا عىل مدى ّ
التمسك
الدميقراطية ،وصعوبة التخيل عن إجراءاتها وقيمها؛ فذلك
ّ
عامل دفاع ًيا ضد
بإجراءات الدميقراطية ومؤسساتها ،قد يكون ً
تحديات استمرار عملية التحول الدميقراطي أو معوقاتها ،أو أخذها
يف طريق بعيد عن محطة الرتسيخ الدميقراطي.

رصد مالمح الديكتاتورية في
تركيا وتقييمها
عىل الرغم من ك ّم اإلصالحات السياسية التي حدثت يف تركيا منذ
األلفية الجديدة ،والتي أرشنا إليها أعاله ،وذلك يف ضوء متاشيها مع
معايري االتجاه إىل الرتسيخ الدميقراطي ،فإ ّن وصول رئيس الوزراء
السابق أردوغــان يف آب  /أغسطس  2014إىل قرص الحكم وبقاء
حزبه (العدالة والتنمية) ألكرث من أحد عرش عا ًما متصد ًرا رئاسة
الحكومة الرتكية ،أثارا تخ ّوفًا وقلقًا مام ستسفر عنه نتائج املحطة
 47عيل حسني باكري" ،تركيا الجديدة :قراءة يف نتائج االنتخابات الرئاسية وانعكاساتها
املستقبلية" ،مركز الجزيرة للدراسات 14( ،آب/أغسطس .)2014
 48ميلر ومارتيني ،ص .28
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النهائية لعملية التح ّول الدميقراطي يف تركيا؛ إذ تعالت األصوات
ضجي ًجا بأ ّن تركيا تعاين رد ًة دميقراطية ،وأنّها يف االتجاه إىل الرتسيخ
للديكتاتورية .وقد دعم هؤالء تخوفاتهم بحزمة من التغريات التي
طرأت عىل املشهد الرتيك يف اآلونة األخرية ،بخاصة ما بني عا َمي 2013
و .2014وتتلخص أغلب هذه التغريات يف ما بني الحريات املدنية ال
سيّام حرية الصحافة والتعبري ،وقضية الفصل بني السلطات .ويف ما
ييل أبرز التغريات التي أثارت قلقًا بخصوص مصري املحطة النهائية
لعملية التح ّول الدميقراطي يف تركيا.

تغيرات تتعلق بالحريات المدنية
كانت الحكومة الرتكية يف  28أيار  /مايو  ،2013قد أرسلت قوات الرشطة
ملهاجمة املتظاهرين ضد سياساتها يف "جيزي بارك" يف إسطنبول ،وأسفر
الهجوم عن مقتل حواىل خمسة وإصابة الكثريين ،عالو ًة عىل فصلها
 981صحفيًا من عملهم ،وإرغامها  56آخرين عىل تقديم استقاالتهم،
ورفعها عد ًدا كب ًريا من الدعاوى القضائية ضد الصحفيني(.((4
ويف آذار  /مــارس  ،2014أصدرت املحكمة قـرا ًرا بحجب موقع
التواصل االجتامعي "تويرت" النتهاكه الحرية الخاصة بنا ًء عىل
شكوى من املواطنني ،كام قررت محكمة الصلح والجزاء يف أنقرة
حجب موقع "يوتيوب" .ولك ّنها يف نيسان  /أبريل من العام نفسه
رفعت قرار الحجب ،واعرتفت املحكمة بأ ّن إغالق "يوتيوب" هو
خرق لحرية املواطنني.
ويف كانون األول  /ديسمرب  ،2014جرى اعتقال قرابة الثالثني
صحف ًيا م ّمن يعملون يف صحيفة "زمان" املحسوبة عىل جامعة
الخدمة التابعة إىل فتح الله غولن(.((5
فضل عن محاوالت مترير مرشوع قانون كان قد وقّعه الرئيس
ً
السابق عبد الله غول ،مينح رئيس الوزراء والوزراء صالحيات حجب
املواقع اإللكرتونية بحجة حامية األمن القومي ،وذلك دون إصدار
أمر من املحكمة(.((5
وقد عضدت مجموعة من التقارير الدولية ،اتّجاه تركيا إىل
الديكتاتورية ،وذلك مبا أظهرته من نتائج تشري إىل أ ّن تركيا تشهد
يف اآلونة األخرية حال ًة من الرتاجع بشأن الحريات ال س ّيام حرية
" 49فصل  981صحفيا تركيا يف  6أشهر" ،سكاي نيوز العربية ،2014/7/15 ،عىل الرابط:
http://www.skynewsarabia.com/web/article
" 50احتجاز صحفية يثري الجدل بشأن الحريات يف تركيا" ،الجزيرة نت،2015/1/9 ،
http://www.aljazeera.net/home/print 51الرشق األوسط ،العدد .2015/1/25 ،13207

81
الصحافة ،وذلك بسبب تدخ ٍ
ّالت مبارشة من الحكومة يف شؤون
أعاملها وعامليها .ومن هذه التقارير الدولية ما ييل:
•تقرير "اللجنة الدولية لحامية الصحافيني لعام  "2012الذي
أفاد بأ ّن ست ًة وسبعني صحف ًيا خلف القضبان ،وذلك حتى تاريخ
 21آب  /أغسطس  ،2012وأ ّن معظمهم ينتمي إىل األقلية
كل الصحفيني
علم بأ ّن الحكومة الرتكية ر ّدت بأ ّن ّ
الكردية(ً ،((5
املذكورين اعتقلوا يف ظـ ٍ
ـروف جنائية ال عالقة لها بالعمل
الصحفي نهائيًا.
•تقرير مؤسسة "فريدوم هاوس" عن حرية الصحافة يف ،2013
والذي صدر يف أيار  /مايو عام  ،2014خفض مرتبة تركيا من فئة
البلدان "الحرة جزئيًا" إىل فئة البلدان "غري الحرة"(.((5

•تقرير صدر يف أيلول  /سبتمرب  2014عن منظمة "هيومن رايتس
ووتش" ،بأ ّن تركيا تشهد تراج ًعا مقلقًا يف مجال الحريات املدنية
هم حكومة العدالة والتنمية بأنّها عمدت
وحقوق اإلنسان ،متّ ً
إىل انتهاك القانون أثناء تعاملها مع املعارضة السياسية ،وإخامد
األصوات املنتقدة ،واستخدام العصا الغليظة(.((5
•استطالع رأي ملؤسسة "جالوب" العاملية املتخصصة يف قياس
الرأي العام والحريات الصحفية ،أشار إىل وجود ضغوطات
متارسها القنوات الحكومية عىل املؤسسات الصحفية الرتكية،
وأ ّن املستهدف األ ّول هو القطاع الخاص ،وأ ّن بعض اإلعالميني
األجانب العاملني يف تركيا ب ّدل مكان عمله لهذه األسباب(.((5

•تقرير " Reporters Without Bordersمراسلون بال حدود"
لعام  ،2014قال "إ ّن يف تركيا يقبع عرشات الفاعلني اإلعالميني يف
السجون تحت ذريعة مكافحة اإلرهاب ،ال س ّيام عندما يتعلق
األمر بتغطية القضية الكردية( ،((5وقد تراجعت تركيا من املركز
 99عام  2002إىل املركز  154خالل عام  2013بالنسبة إىل
 52أحمد فال الدين" ،تركيا ..هل أصبحت الحرية ضحية النجاح االقتصادي؟" ،مركز
الدوحة لحرية اإلعالم ،2012/11/19 ،عىل الرابط:
http://www.dc4mf.org/ar/content/2788
 53ﭼﻨﮕﯿﺰﭼﺎﻧﺪار" ،وزارة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ ﺗﺴﺘهجن رﻓﺾ داود أوﻏﻠﻮ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻋﻦ ﺣﺮﯾﺔ
اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ" ،املونيتور.2014/5/7 ،
 54تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش.
 55سمري صالحة" ،جالوب تنتقد الحريات الصحفية يف تركيا" ،مكة أون الين.2014/8/2 ،
 56مراسلون بال حدود" ،التصنيف العاملي  ،"2014عىل الرابط:
https://rsf.org/index2014/ar-index2014.php
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حرية التعبري عن الرأي( .((5ولكن يف عام  2015ص َّنفت جمعية
"مراسلون بال حدود" بتقريرها الذي حمل عنوان "مؤرش حرية
الصحافة يف عام  ،"2015الدولة الرتكية بحسب التطورات التي
شهدها مجال اإلعالم حتى شهر ترشين األول  /أكتوبر 2014
يف املرتبة الـ 149بني  180دولة ،وذلك بزيادة  1.71نقطة ،بعد
أن كانت يف املرتبة الـ 154يف تقرير العام املايض( .((5وأوضح
التقرير أ ّن سبب وصول تركيا إىل هذه املرتبة هو إطالق رساح
 40صحف ًيا خالل عام .2014

•تقرير "حرية الصحفيني األورويب السنوي" الــذي صدر يف
حزيران  /يونيو  ،2013يقول إ ّن تركيا تح ّولت إىل أكرب سجن
للصحفيني؛ إذ تسجن حال ًيا  69صحف ًيا(.((5
مم سبق ،أ ّن مثة إجام ًعا بأ ّن تركيا تشهد تضييقًا عىل حرية
يبدو ّ
مم يُساق من مربرات حكومية
الصحافة والتعبري ،وعىل الرغم ّ
حول خصوصية الحالة الرتكية ،بأنّها من أكرث الدول تع ّرضً ا النقالبات
عسكرية مبباركة من تكتالت اقتصادية نفعية ،عالو ًة عىل أنّها دولة
ذات تركيبة مجتمعية معقدة بعض الــيء( %20أكـراد) ،وكانت
عرضة لتحديات إرهابية ألعوام مضت ،فإ ّن الثابت هو حدوث تراجع
لحريات الصحافة والتعبري يف تركيا ،ما يستوجب تدارك ذلك الرتاجع،
علم بأ ّن تركيا حققت تقد ًما طفيفًا وفقًا لتقرير جمعية "مراسلون بال
ً
حدود" لعام  ،2015كام أوضحنا أعاله.

وعىل الرغم من ذلك ،يبقى من الصعب أن يقود ذلك التضييق عىل
الحريات الصحفية إىل القول باتّجاه تركيا إىل الديكتاتورية؛ وذلك
أل ّن التضييق عىل الحريات بخاصة الصحفية منها أمر ذو تقديرات
متباينة ،ويختلف قياسه من دولة إىل أخرى ،ومن تقرير إىل آخر،
ويرتبط أكرث بالوضع السيايس الحاصل؛ كأن ُينع النرش يف قضية ما
ألسباب تتعلق باألمن القومي ،وذلك لفرتة زمنية معيّنة.
وعليه ،فإ ّن حجة ردة الدميقراطية يف تركيا بنا ًء عىل مامرسات حكومية
مقياسا منهج ًيا أو
تتعلق بالتضييق عىل الصحافة ،ال ميكن أن تكون
ً
منطق ًيا ميكن االرتكاز عليه بأ ّن تركيا يف سبيلها للرتسيخ الديكتاتوري،
فمثل ،شهدت
نظ ًرا لتأرجحها ضيقًا واتسا ًعا تب ًعا للعوامل واملعطيات؛ ً
تركيا يف عام  2014تراج ًعا عن كثري من املواقف التي تتعلق بالتضييق
 57خورشيد ديل" ،تصدع بنيان حكم أردوغان" ،الوحدة اإلسالمية ،العدد ( ،145كانون
الثاين/يناير  ،)2014عىل الرابط:
http://www.wahdaislamyia.org/issues/145/kdali.htm
 58مراسلون بال حدود" ،التصنيف العاملي لحرية الصحافة لسنة  :2015حرية اإلعالم
ُعرضة لالنتهاكات يف كل قارات العامل" ،شباط/فرباير  ،2015عىل الرابط:
http://ar.rsf.org/2015/02/12/httpen-rsf-orgworld-press-freedom
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عىل الحريات الصحفية كانت اتخذتها يف عام  ،2013كالرتاجع يف
قانون اإلنرتنت ،وحظر موق َعي "تويرت" و"اليوتيوب" ،وقانون يزيد من
صالحيات "وكالة االستخبارات الوطنية".

تغيرات تتعلق بالفصل بين السلطات
أجرت حكومة العدالة والتنمية يف الفرتات األخرية مجموعة من
التعديالت التي تتعلق بالهيئة العليا للقضاء ،يراها كثريون محاولة
من الحكومة للسيطرة عىل القضاء؛ إذ كان وزير العدل ون ّوابه،
ضمن سبعة أعضاء أصالء ،إضاف ًة إىل خمسة مؤقّتني ،يشكّلون الهيئة
العليا للقضاء .ولكن ،مبوجب التعديل األخري الذي جاءت به حكومة
العدالة والتنمية ،وصل عدد أعضاء الهيئة إىل  32عض ًوا 22 ،منهم
يحق لرئيس الجمهورية تعيني أربعة منهم ،وبذلك
أصالء ،و 10ن ّوابّ ،
ستزداد صالحيات وزير العدل يف التأثري يف دور الهيئة العليا للقضاء
وفعاليتها ،ما يعني زيادة تأثري الحكومة بوصفها السلطة التنفيذية
واملتجسدة يف وزير العدل عىل السلطة القضائية(.((6
فضل عن محاوالت التسلل التي نجح فيها العدالة والتنمية ،وذلك
ً
بفوز مرشّ حيه أو باألحرى مرشحني يؤيدهم ،بغالبية مقاعد املجلس
األعىل للقضاء املسؤول عن عمليات التعيني والنقل والرتقّي والفصل
لكبار الشخصيات القضائية" ،فقد أظﻬـــﺮت ﻧﺘﺎﺋـــﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑـــﺎت
اﻤﻟجلس التي أجريت يف  12ترشين األول  /أكتوبر  ،2014فوز مؤيدي
الحزب ﺑﺜﺎﻤﻧﻴﺔ ﻣقاعد ﻣﻦ أﺻﻞ ﻋﺸرة" ،وقد أﺛﺎرت هذه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
الشكوك لدى الكثريين ،واﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﻦ اﻤﻟﻌﺎرﺿﺔ يف البالد ،ﺑﺄ ّن اﻟﻔﺼﻞ
أي وقت ﻣﻰﻀ( ،((6وذلك عىل
ﺑﻦﻴ اﻟﺴﻠطات ﻲﻓ ترﻛﻴﺎ ﻣﻬ َّدد أﻛﺮﺜ ﻣﻦ ّ
الرغم من أ ّن اختيار هؤالء جرى وفقًا ألسس االنتخاب الدميقراطي
السليم من بني  14ألف من رجال القضاء أدلوا بأصواتهم.
ولكن ما أعقب ذلك الفوز من إجراءات بإسقاط االدعاء الرتيك قضية
شخصا بينهم أبناء وزراء سابقني ،ليضع
الفساد التي كانت ضد 53
ً
(((6
بذلك نهاية لقضية الحقت الدائرة املق ّربة للرئيس أردوغــان ،
وكذلك ما أوردته وكالة األناضول لألنباء بأ ّن أربعة م ّدعني أتراك
رفيعي املستوى حققوا يف فضائح الفساد جرتْ إقالتهم من مناصبهم
ألسباب تأديبية ،أثار القلق بأ ّن الحكومة أخذت يف السيطرة عىل
السلطة القضائية.
 60فتحي.
 61بونينو.
 62جريدة العرب (اللندنية) ،العدد .2014/10/14 ،9707
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هذا بخالف مجموعة من املامرسات التي ال ميكن التعويل عليها كث ًريا،
ولك ّنها قد تعطي إشارات ملا يدور برأس السلطة الحاكمة يف تركيا
بشأن املؤسسة القضائية ،وهي كام ييل:
•تع ّهد أردوغان مبا ميثّله من موقع يف السلطة التنفيذية ،بتخليص
النظام القضايئ الرتيك من الخاليا الرسطانية(.((6
•حديث أردوغان ،بأ ّن الفصل بني السلطات يعرقل أحيانًا تطوير
البالد(.((6

•توجيه أردوغــان انتقادات حادة للرئيس السابق للمحكمة
الدستورية هاشم كيليش الذي انترشت أنباء بانتامئه إىل جامعة
فتح الله غولن ،وهو ما دفع كيليش النتقاد النهج السيايس
للحكومة الرتكية( .((6وما كانت هذه االنتقادات املتبادلة إال
بداية الستقالة كيليش من رئاسة املحكمة الدستورية العليا
وقبول املحكمة لها وبدء الدعوة الختيار من يخلفه وفقًا
للقواعد املتّبعة.

رئيس أه ّم محكمتني
•يف  10شباط  /فرباير  ،2015جرى انتخاب َ
يف البالد يبدو أنّهام مق ّربَني من الحزب الحاكم؛ إذ انتخب
عىل رأس املحكمة الدستورية زهدي أرسالن خلفًا لكيليش،
رئيسا ملحكمة االستئناف ،وهو الذي
وإسامعيل رشدي جرييت ً
تجمعه بأردوغان حادثة قدمية ،إذ قىض برباءة أردوغان من
تهمة تتعلق بتذاكر املواصالت العامة اإللكرتونية عندما كان
رئيسا لبلدية إسطنبول عام .((6(1998
ً
الواضح أ ّن هناك رغبات لدى العدالة والتنمية للسيطرة عىل السلطة
القضائية .وهذه الرغبات وما يليها من محاوالت ،هي نتاج طبيعي
ملا أحدثته السلطة القضائية يف السابق من تأثريات سلبية يف الحياة
السياسية والحزبية يف تركيا؛ إذ ينظر إليها حزب العدالة والتنمية
بوصفها مؤسسة ساعدت مبا متتلكه من سلطات عىل توغّل املؤسسة
العسكرية يف الحياة السياسية ،وعليه ،فهي مؤسسة من وجهة نظر
الحزب الحاكم وقياداته تحتاج إىل مزيد من اإلصالح والهيكلة .وهنا
 63الرشق األوسط.2015/2/3 ،
" 64خالف بني االتحاد األورويب وأنقرة حول الفصل بني السلطات يف تركيا" ،الوسط
(البحرينية) ،العدد .2014/1/21 ،4154
" 65تركيا..إحالة رئيس الدستورية للتقاعد النتقاده أردوغان" العربية نت،2015/2/3 ،
عىل الرابط:
http://goo.gl/ZaIvWE
 66يوسف الرشيف" ،ﻣﻘﺮﺑﻮن ﻣﻦ أردوﻏﺎن ﻋﻰﻠ رأس اﻟﻘﻀﺎء وﻗﯿﺎدي ﻲﻓ اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ
ﯾﺨﻰﺸ انهياره" ،الحياة (اللندنية) ،2015/2/11 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/DnKFEH

تكمن املشكلة؛ فسبل اإلصالح التي يتبناها الحزب ،والتي تظهر
وكأنّها محاولة للسيطرة عىل القضاء حتى تجيء أحكامه مبا يتامىش
وسياسات الحزب الحاكم ،وذلك بض ّخ عنارص موالية للحكومة يف
املجلس األعىل للقضاء وغريها من املحاكم العليا يف البالد.

الخاتمة والنتائج
من خالل العرض السابق ،ميكن استخالص عدد من النتائج يف ما
يخص مصري املحطة النهائية للتح ّول الدميقراطي يف تركيا ،وذلك مع
وصول رئيس الوزراء السابق أردوغان إىل قرص الحكم "تشنقايا" يف
حاكم.
أنقرة ،واستمرار بقاء العدالة والتنمية ً
إ ّن التعددية السياسية عتيقة املنشأ واملامرسة يف الدولة الرتكية ،وذلك دون
املساس مبسارها ال سيّام من حيث آليات تنفيذها ،أو العبث بإفرازاتها؛
وبذلك فإ ّن بقاء مامرسة اإلجراء الدميقراطي عرب عرشات السنني دون
املساس بإفرازاته ،يعضد خيارات الرتسيخ الدميقراطي يف تركيا.
إ ّن انقالبات العسكريني األتراك مل تكن ألجل الحكم أو السلطة،
ألسباب تتعلق يف كثري منها باملحافظة عىل العلامنية األتاتوركية
وإنّ ا
ٍ
أو املحافظة عىل حقّهم يف الوصاية عىل الدولة ،األمر الذي ساعد
عىل بقاء اللعبة الدميقراطية يف املدينة .وعىل الرغم من أنّها مل تكن
لفرت ٍ
ات طويلة اللعبة الوحيدة ،فإ ّن بقاءها يصب يف مصلحة خيارات
الرتسيخ الدميقراطي.
هناك من ٌّو ملحوظ بشأن الثقافة الدميقراطية يف املجتمع الرتيك ،مام
متسك األتراك بحقوقهم الدميقراطية ،ومن
ينعكس إيجابيًا عىل مدى ّ
التمسك بإجراءات
التخل عن إجراءاتها وقيمها؛ فذلك
هنا ،صعوبة ّ
ّ
أي تحديات من
الدميقراطية ومؤسساتها ،قد يكون ً
عامل دفاع ًيا ضد ّ
املمكن أن تعرقل استمرار عملية التح ّول الدميقراطي ،أو أخذها يف
طريق بعيد عن محطة الرتسيخ الدميقراطي.
إ ّن الدولة الرتكية حققت قفزات مهمة يف ما يتعلق بسيطرة املدنيني
عىل العسكريني ،إىل أن أصبحت العالقات املدنية العسكرية تتقارب
مع املعايري السائدة يف الدول األعضاء يف االتحاد األورويب.
إ ّن االتساع التدريجي يف مجال الحريات عىل مدار أكرث من عرش
ٍ
لتعديالت دستورية
سنوات ،مل يكن منحة من الحاكم ،وإنّ ا وفقًا
رسخت قاعدة وجودها يف الفضاء السيايس الرتيك ،يف
وأخرى قانونية ّ
حني أ ّن اإلجراءات السلطوية كانت مبنزلة قرارات حكومية أوقفت
املحاكم كث ًريا منها ،وحتى مشاريع القوانني املق ِّيضة للحريات ،والتي
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تقول املعارضة بأ ّن العدالة والتنمية يف طريقه لتمريرها ،ال تزال
مشاريع قوانني مل مت َّرر أو باألحرى مل تنتقل بعد إىل ح ّيز التنفيذ.
إنّه من الصعب أن يقود التضييق عىل الحريات الصحفية إىل القول
باتجاه تركيا إىل الديكتاتورية ،وذلك أل ّن هذا التضييق أمر ذو
تقديرات متباينة ،ويختلف قياسه من دولة إىل أخرى ،ومن تقري ٍر
إىل آخر ،ويرتبط أكرث بالوضع السيايس الحاصل ،كام أ ّن مامرسات
التضييق التي جرت يف ما بني عا َمي  2013و 2014عىل الصحافة مل
تكن سوى استثناءات مرحلية م ّرت بها الدولة الرتكية.

ينظر الحزب الحاكم وقياداته إىل مؤسسة القضاء بوصفها مؤسسة
تحتاج إىل مزيد من اإلصالح والهيكلة .وهنا تكمن املشكلة؛ فسبل
اإلصالح التي يتب ّناها الحزب ،والتي تظهر وكأنّها محاولة للسيطرة
عىل القضاء حتى تجيء أحكامه مبا يتامىش وسياسات الحزب الحاكم.
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وأخ ًريا ،فإنّه من خالل ما قامت به الدراسة من رس ٍد للعديد من مؤرشات
تحقيق كلٍ من مفهو َمي الرتسيخ الدميقراطي والديكتاتوري ومالمحهام،
تبني أ ّن خطوات تركيا نحو التح ّول الدميقراطي ليست بخطوات
حديثة ،بل بدأتها منذ قرابة السبعني عا ًما ،وذلك بإنهائها حكم الحزب
الواحد واالنتقال إىل التعددية السياسية ،مرو ًرا بسيطرة املدنيني عىل
العسكريني ،حتى أصبحت العالقات املدنية العسكرية تتقارب مع
املعايري السائدة يف الدول األعضاء يف االتحاد األورويب ،وارتفاع سقف
الحريات املدنية يف مناحيها املختلفة ،وصولً إىل التثقيف املجتمعي
بإجراءات الدميقراطية وقيمها ،األمر الذي يُع ّمق فكرة أ ّن الدميقراطية
هي الوسيلة امل ُثىل لتسيري الحياة العامة ،ومن الصعب عىل املواطنني
األتراك أو باألحرى األجيال الرتكية الحالية التنازل عن قيم الدميقراطية
وإجراءاتها التي اعتادوها لسنوات طويلة.
معي يف سدة الحكم ألعوام طويلة ليس
كام أ ّن استمرار حزب ّ
بالرضورة سمة من سامت الديكتاتورية ،طاملا أ ّن استمراره يف الحكومة
نتاج النتخابات دميقراطية نزيهة ،وإن وجدت بعض اإلجراءات الدالّة
عىل مامرسات سلطوية من هذه الحكومات ،فام هي ّإل استثناءات
ربا تثقل كاهل املسرية الدميقراطية ،ولك ّنها ال تبرت سيقانها
مرحلية ّ
املمتدة لعرشات السنني نحو الدميقراطية.
وتبقى سبل اإلصالح التي يتب ّناها العدالة والتنمية بخاصة املتعلقة
بالسلطة القضائية ،يف حاجة إىل إعادة صو ٍغ مشفوعة بالشفافية يف
التعامل لتتامىش مع املعايري الدميقراطية.

االتفاق النووي اإليراني
وتداعياته
بعد ٍ
التوصل إىل االتفاق االنتقايل يف جنيف يف ترشين الثاين  /نوفمرب
واحد وعرشين شه ًرا من املفاوضات الصعبة التي أعقبت ّ
 ،2013وبعد متديد املهلة عدة مرات حتى املوعد النهايئ لالتفاق ،أعلنت مجموعة القوى الكربى ( 1+5األعضاء الدامئون يف مجلس
وينص االتفاق يف مبدئه العام عىل رفع
التوصل إىل اتفاقٍ نهايئ مع إيران عىل برنامجها النوويّ .
األمن الدويل إضاف ًة إىل أملانيا) ّ
العقوبات الدولية عن إيران مقابل تخلّيها عن الجوانب العسكرية لربنامجها النووي.
ميثّل االتفاق املرحلة الثالثة واألخرية من املفاوضات بني القوى الكربى وإيران؛ وذلك بعد االتفاق االنتقايل يف جنيف يف ترشين
الثاين  /نوفمرب  ،2013ثم اتفاق اإلطار يف لوزان /سويرسا يف نيسان  /أبريل  .2015وكام يف اتفاق اإلطار ،يقوم اإلطار العام لالتفاق
رص
النهايئ ،والذي ض ّم  159صفحة ما بني وثيقة االتفاق األساس وخمسة مالحق تقنية ،عىل تقييد الربنامج النووي اإليراين الذي ي ّ
رص إيران عىل أنّه سلمي ،مقابل رفع العقوبات االقتصادية واملرصفية املفروضة عن
الغرب عىل أ ّن له أبعا ًدا عسكرية يف حني ت ّ
إيران بعد التأكّد من وفائها بالتزاماتها مبوجب االتفاق .كام يع ّزز هذا االتفاق اإلجراءات والضامنات الرقابية الصارمة عىل األنشطة
واملنشآت النووية اإليرانية ويضع قيو ًدا عىل مستوى تخصيب اليورانيوم والبلوتونيوم ويح ِّدد عدد أجهزة الطرد املركزي التي
متلكها إيران .وبهذا ،تأمل الدول الغربية زيادة فرتة اإلنذار قبل محاولة إيران صناعة قنبلة نووية ،من شهرين يف الوقت الحايل
كام تقول الواليات املتحدة ،إىل عام عىل األقل ،ما يوفِّر وقتًا أطول لقيام الواليات املتحدة وحلفائها باتخاذ إجراءات للحيلولة دون
ذلك .ويف حال انتهاك إيران بنود االتفاق ،فثمة مواد تنص عىل عود ٍة فورية إىل العقوبات الدولية واألمريكية عليها.
خصوصا الشق الذي ينص عىل رفع العقوبات األممية عن إيران ،حتى تص ّدق الوكالة الدولية
ولن يدخل االتفاق حيّز التنفيذ،
ً
وخصوصا ما يتعلق بتطبيق الرقابة الصارمة عىل أنشطتها
للطاقة الذرية عىل وفاء إيران بالتزاماتها الواردة يف االتفاق كافة،
ً
ومنشآتها النووية ،مبا فيها بعض املنشآت العسكرية .ويفرتض أن يعرض االتفاق عىل مجلس األمن خالل األسابيع القليلة املقبلة
لتحويله إىل قرا ٍر دويل ترفع مبوجبه العقوبات الدولية عن إيران .وقد كانت مسألة رفع العقوبات الدولية واألمريكية إحدى أه ّم
نقاط الخالف بني الطرفني؛ ففي حني أرادت إيران أن ت ُرفع فور توقيع االتفاق النهايئ ،فإ ّن الواليات املتحدة وحلفا َءها الغربيني
أرصوا عىل أن يكون رفع العقوبات مرتبطًا بدخول االتفاق حيز التنفيذ وتصديق الوكالة الدولية للطاقة الذرية عىل وفاء إيران
بالتزاماتها ،وهو ما حدث.
وال يقترص االتفاق عىل الربنامج النووي اإليراين ،بل يشتمل أيضً ا عىل مسألة حظر مبيعات األسلحة التقليدية والصواريخ الباليستية
أو التكنولوجيا املؤدية إليها ،إىل إيران .وقد كانت هذه أيضً ا إحدى نقاط الخالف بني الواليات املتحدة وحلفائها الغربيني من
وكحل وسط ،اتفق الطرفان عىل أن يستمر حظر معظم مبيعات األسلحة
جهة ،وبني إيران املدعومة باملوقفني الرويس والصينيٍّ .
التقليدية إليران ملدة خمس سنوات أخرى ،يف حني يستمر حظر بيع الصواريخ الباليستية أو التكنولوجيا املؤدية إليها إىل مثاين
سنوات مقبلة.

رص الواليات املتحدة عىل أ ّن االتفاق النووي مع إيران ال يتضمن تفاهامت معها بخصوص ما تصفه واشنطن بـ "دعم إيران
وت ّ
لإلرهاب ،وانتهاكاتها لحقوق اإلنسان" .وقد أكّد الرئيس األمرييك باراك أوباما ،أ ّن الواليات املتحدة ستدعم حلفاءها يف املنطقة،
ألي ترصفات إيرانية ته ّدد استقرار املنطقة أو تزعزعه.
وتحدي ًدا إرسائيل ودول الخليج العريب ،للتصدي ّ
ال يشرتط اتفاق اإلطار ،وال االتفاق النهايئ ،عىل إيران تفكيك منشآتها النووية؛ مبعنى أ ّن إيران ستبقى محتفظة ببنيتها التحتية
النووية ،ما يعني االحتفاظ بقدرتها عىل التح ّول إىل قوة نووية بعد انتهاء مدة االتفاق ،إذا قررت ذلك .كام وافقت إدارة الرئيس
رص من قبل.
أوباما عىل "تخفيض" مخزون إيران من اليورانيوم
ّ
املخصب ،وليس شحنه إىل الخارج ،كام كانت ت ّ
وت ُع ّد هذه النقاط التي ت ُبقي عىل املعرفة النووية اإليرانية وبنيتها التحتية قامئتني ،أكرث ما يقلق معاريض االتفاق .وتجادل إدارة
التوصل إىل اتفاق
الرئيس أوباما بأ ّن تفكيك البنية التحتية النووية اإليرانية كل ًيا يع ّد أم ًرا غري واقعي ،وميكن أن يف ّجر فرص
ّ
أي عمل عسكري إلرغام إيران عىل تفكيك برنامجها
خصوصا أ ّن األمر يع ّد مسألة كرامة وطنية ،وهو ّ
ً
محل إجامع يف إيران؛ وبأ ّن ّ
كل ًيا سيكون غري مضمون النتائج ،ويف أحسن الحاالت سيؤخر الربنامج سنوات قليلة فحسب ،بل قد يؤدي إىل تعجيل إيران ببناء
مستقبل .وبدل ذلك ،نجحت إدارة أوباما يف انتزاع موافقة إيران عىل أربع آليات رئيسة كفيلة بأن
ً
قنبلة نووية للدفاع عن نفسها
مبني "عىل التحقق وليس الثقة".
تغلق جميع "السبل" أمام إيران لصنع أسلحة نووية .ويقول أوباما إ ّن هذا االتفاق ّ
وسيتوىل الرقابة والتفتيش الدوليَني عىل األنشطة واملواقع اإليرانية ،مفتشون تابعون للوكالة الدولية للطاقة الذرية .وسيجري
ذلك مبوجب التزام إيران الربتوكول اإلضايف ملعاهدة حظر االنتشار النووي الدولية ( )NPTالتي تسمح ملفتيش الوكالة بالوصول
أي موقع يف البالد مبا يف ذلك املنشآت العسكرية؛ وذلك لضامن عدم وجود برنامج أو نشاط نووي رسي .وبحسب االتفاق،
إىل ّ
معي بنا ًء عىل معلومات استخباراتية أو شكوك،
فإنّه ما إن تق ّدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية طل ًبا إىل إيران للوصول إىل موقعٍ ّ
فسيكون أمام الوكالة وإيران مدة  14يو ًما للموافقة عىل ذلك .وإذا مل تستجب إيران لطلب الوكالة خالل تلك املدة ،يحال األمر
إىل لجنة مشرتكة تتك ّون من الدول التي تشكّل مجموعة  1+5يف املفاوضات ،إضاف ًة إىل إيران واالتحاد األورويب للنظر يف النزاع،
وأمام اللجنة مهلة سبعة أيام ٍ
للبت يف األمر .وتحتاج اللجنة إىل خمسة أصوات فقط من أصل سبعة أصوات لتقرر يف
كحد أقىص ّ
األمر .وهو ما يعني ،عمليًا ،أ ّن القرار سيبقى غربيًا ،وذلك يف حال ص ّوتت روسيا والصني مع إيران.
التوصل إىل تسويات معقولة تحقّق جز ًءا من مطالب أطراف
درسا يف فن ّ
ويف الحقيقة ،ميثّل االتفاق عىل برنامج إيران النووي ً
متبادل بني إيران والواليات املتحدة بفشل األسلوب والنهج اللذيْن ات ّبعهام
ً
الرصاع ومصالحهم ،لك ّنه ميثّل من جهة أخرى إقرا ًرا
الطرفان خالل العقود الثالثة املاضية؛ فإيران تق ّر بقبولها بالرشوط القاسية التي نص عليها االتفاق بسبب عجزها عن االستمرار يف
تح ّمل التكاليف املرتتبة عىل العقوبات االقتصادية واملرصفية غري املسبوقة التي فرضتها عليها إدارة أوباما واالتحاد األورويب منذ
عام  ،2012واالستنزاف الذي تتع ّرض له يف سورية والعراق واليمن ،وهي تقبل بتف ّوق االعتبارات الرباغامتية القامئة واملشتقة من
منطق الدولة اإلقليمية الداخلة يف رشاكات دولية حتى مع "الشيطان األكرب" ،عىل الشعارات األيديولوجية التي أطلقتها الثورة
اإلسالمية .أ ّما أمريكا ،فاالتفاق ميثّل إقرا ًرا بأ ّن سياستها الحتواء إيران ومحارصتها قد فشلت يف تحقيق أهدافها ،وبخاصة يف ضوء
وخصوصا احتاللها العراق عام  2003ودفعه إىل الفلك اإليراين ،وتلكّؤها يف
األخطاء األمريكية الكارثية يف منطقة الرشق األوسط،
ً
حل األزمة يف سورية واليمن ما سمح إليران مب ّد نفوذها يف هذين البلدين .كام تنسجم هذه السياسة مع تو ّجهات أوباما املناقضة
ّ
لتوجهات سلفه جورج بوش االبن يف السياسة الخارجية ،والتي يطبّقها من دون خوف يف فرتة رئاسته الثانية ،وهي تو ّجهات
مستقبل.
ً
محل املواجهة والحصار ،مع كوبا وإيران ،ورمبا فنزويال
تفكيك بؤر املواجهة التقليدية وإحالل الدبلوماسية ّ
مثل ،فهي
األنظمة العربية هي وحدها التي مل تحصل عىل إنجا ٍز ما يف ظل هذه التحوالت يف السياسة األمريكية؛ يف فلسطني ً
منشغلة بكسب أمريكا إىل جانبها يف الدفاع عن نفسها من حركة الشعوب غري املنظّمة التي تحولت بالقمع إىل حروب أهلية،
حتى وجدت نفسها بعد االتفاق عىل مقربة من املوقف اإلرسائييل.

العرب واحدة من قضاياهم التاريخية اإلشكالية املزمنة ،وهي
ويف الحقيقة ،ومع توقيع الغرب االتفاق النووي مع إيران ،استعاد
ُ
عالقتهم بإيران ،أو عالقة العامل العريب بإيران.
هذه القضية التي ما انفكت تستيقظ بني حني وآخر ،عرب العقود املاضية ،تجددت هذه املرة ،وقد بدا أ ّن مثة متغ ًريا جدي ًدا ،يف
هذه العالقة ،وهو الغرب ،أو العالقة املتجددة إليران بالغرب.
وأل ّن األحداث املتسارعة يف املنطقة ،وتحدي ًدا ما بعد الثورات العربية ،حدثت يف سياق ضبابية وعدم وضوح شمال الجميع؛ عدم
وضوح الحدود الزمنية والتاريخية ،وحقيقة مواقف الفاعلني السياسيني .أنتج االتفاق النووي ،بوصفه واح ًدا من أبرز األحداث،
حزمة من التأويالت املتعارضة ،أل ّن الضبابية السائدة متنع الوصول إىل فهمٍ واضح ،محدد ،ذي برهان عقالين.
طيف تأويل االتفاق من فهمه بأنّه محاولة إلعادة رسم خريطة أصدقاء الواليات املتحدة والغرب وحلفائهام يف املنطقة،
ميتد ُ
وصول إىل فهم االتفاق بوصفه النقطة األهم يف منع تح ّول إيران إىل قوة ردع.
ً
حني وقّعت دول (َ )١ + ٥
اتفاق اإلطار مع إيران يف لوزان ،يف نيسان  /أبريل املايض ،كتب أحد املعلقني العرب أنّه يبدو أ ّن العرب
أقل الناس عناية بتفاصيل االتفاق وعنارصه الفنية والتقنية.
هم ّ
األمر يتكرر مع توقيع اتفاق جنيف؛ فالعرب تطغى عليهم املخاوف السياسية .إنّهم غري معنيني مبا فعل هذا االتفاق ليك يح ّد من
بأي شكل نووي ستخرج إيران من هذا االتفاق .العرب غري معنيني
امتالك إيران سال ًحا نوويًا ،ومن ثم ،تح ّولها إىل قوة ردع ،وال ّ
مبصري إيران النووية ،بل هم قلقون من أ ّن هذا االتفاق بح ّد ذاته ،وإن كان سيكبح رغب َة إيران يف امتالك سالح نووي ،سيجعل
إيران أقوى ،بعد أن أنهكتها سياسة العقوبات.
ويف العموم ،يتمثل واحد من أكرث مخاوف العرب بروزًا ،يف شعور العرب بأ ّن إيران حققت نفوذًا ومتد ًدا غري مسبوقَني يف املنطقة،
خالل السنوات التي كانت فيها معاقبة ،ومثة خشية عربية من أ ّن هذا النفوذ سيتعزز ويقوى مع رفع العقوبات عنها ،وزيادة
إنتاجها النفطي ،ومن ثم ،ستتعزز طموحات ُها اإلمرباطورية ،وهم يخوضون معها ما يشبه حرب وجود.
والعرب قلقون من أ ّن هذا االتفاق هو مؤرش لدبلوماسية غربية وأمريكية جديدة مع إيران ،يف ظل تح ّول بنيوي يف السياسة
الخارجية األمريكية ،يف حني أ ّن اإلدارة األمريكية ال تح ّبذ وضع االتفاق يف سياق تغيريات بنيوية ،عىل هذه الشاكلة .تعتقد الواليات
املتحدة ،عىل نحو ما قال وزير الخارجية جون كريي بوضوح ،أ ّن املفاوضات العسرية والطويلة مع إيران هي وحدها ما منعها من
أن تتحول إىل قوة نووية ،ولوال االتفاق األخري لكان وضع املنطقة اليوم مختلفًا بالكامل ،بل إ ّن هذا االتفاق مل مينع إيران فقط،
فعىل القدر نفسه من األهمية ،سيمنع هذا االتفاق نشوب سباق تسلح نووي يف منطقة هي واحدة من أكرث مناطق العامل تأز ًما
هاجسا أمريك ًيا عميقًا.
وخط ًرا .ويبدو أ ّن هذا كان
ً
فاعل إيجابيًا يف املنطقة ،وأ ّن هذا االتفاق هو بالفعل
لكن ،يبدو صحي ًحا أيضً ا أن نقول إ ّن الواليات املتحدة تحاول أن تجعل إيران ً
تعبري عن دبلوماسية جديدة يقودها أوباما تجاه إيران ،ولكن هذه الدبلوماسية ليست تقاربًا بني الغرب وإيران .إ ّن فلسفة هذه
الدبلوماسية هي تحويل إيران إىل فاعل إيجايب يف ملفات املنطقة .هذه الدبلوماسية هي نتاج سياسة العقوبات التي تع ّدها
الدوائر السياسية الغربية أ ّول قصة عقوبات ناجحة ،أو من أنجح قصص العقوبات ،ذلك أنّها فتحت مسا ًرا سياسيًا جدي ًدا .ولذلك،
ال يبدو الغرب مستع ًدا ألن يفرط يف قصة النجاح هذه ،وما فتحته من مسار سيايس ،ليعود ويتعامل مع إيران بوصفها عد ًوا دامئًا.
هنا ،تق ّدم سياسات عربية ثالث قراءات لهذا االتفاق وتداعياته ،عربية وإيرانية ،جز ًءا من محاولة املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات أن يكون فضا َء حوار جا ًّدا ،يف لحظة تاريخية محتدمة.
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*

االتفاق النووي اإليراني
تداعياته وآفاق تأثيره

صراعا
تناقــش هــذه الورقة تداعيات االتفاق النووي اإليراني على الداخل اإليراني الذي يشــهد
ً
مســتم ًرا بيــن المعتدليــن والمحافظين .كما ترصــد وتحلل ردود الفعل داخــل الدول العربية
الخليجيــة التــي تمثــل الكتلة العربيــة األقرب جغرافيا إلــى إيران ،واألكثر تداخــا معها ،وتخو ًفا
أن االتفاق يق ّيد الجمهورية اإليرانية أكثر مما يطلق يدها ،فهو يضعها تحت
منها .ترى الورقة ّ
رقابة دولية .فأنواع العقوبات التي يمكن أن تتعرض لها في المستقبل ،إن هي خرقت كل
بنود االتفاق أو بعضها ،تبقى عامل تحكم في مسلك إيران في المستقبل .ومن جانب آخر،
أن المفاوضــات الماراثونيــة الطويلة لم تكن
تــرى الورقــة أن ممــا ظهر على الســطح يوضح ّ
محصورة في االتفاق النووي ،على نحو ما يريد أن يؤكده الجانبان ،وإنما كانت هناك ملفات
أخــرى ،مــن بينهــا دور إيــران المســتقبلي في المنطقــة والعالم .وتــرى الورقة أن التســارع في
انعكاسا للملفات األخرى.
ملفي سورية ،واليمن ربما يمثل
ً
* باحث وأكادميي كويتي ،أستاذ يف قسم علم االجتامع – جامعة الكويت.

دراسات وأوراق تحليليّة
االتفاق النووي اإليراني :تداعياته وآفاق تأثيره

مقدمة
أطلق االتفاق املوقَّع بني الدول الكربى الخمس والجمهورية اإلسالمية
اإليرانية ،يف  14متوز /يوليو  ،2015عىل برنامج إيران النووي ،جملة
من الديناميات؛ الداخلية يف إي ـران ،واإلقليمية يف دول الجوار،
والدولية ،عىل املستوى السيايس والعسكري واالقتصادي .وال تزال
هذه الديناميات تتفاعل بعمق ،تحت السطح السيايس وفوقه ،يف
املجال الرصاعي املحتدم يف املنطقة ،وت ُن ِتج تأثريات متداخلة بني
الداخل والخارج.
وقد تجاوبت أقالم ورؤى يف دول الخليج مع امللف املطروح (ما بعد
االتفاق) ،بني ناقد بعنف ،أو محذر بوضوح ،أو متقبل بتحفظ .إلّ أ ّن
تلك الرؤى بقيت يف مرحلة الاليقني النهايئ ،توخ ًيا لخطوات مقبلة
تتخذها إيران ،يف املستقبل القريب أو املتوسط ،إلظهار التوجهات
التي تختمر يف ملفات إيران الخارجية ،الدبلوماسية منها والعسكرية
عىل حد سواء.
ويجد املطّلع عىل مس ّودة االتفاق أنه معقد وتفصييلّ ،إل أ ّن النتيجة
التي خرج بها كاتب هذه السطور هي أ ّن االتفاق يق ّيد الجمهورية
اإليرانية أكرث مام يطلق يدها ،ويضعها تحت رقابة دولية .فأنواع
العقوبات التي ميكن أن تتعرض لها يف املستقبل ،معروفة سلفًا ،إن هي
تبي مام ظهر عىل
خرقت كل بنود االتفاق أو بعضها .إضافة إىل ذلك ّ
السطح أ ّن املفاوضات املاراثونية الطويلة مل تكن محصورة يف االتفاق
النووي ،عىل نحو ما يريد أن يؤكده الجانبان ،وإمنا كانت هناك ملفات
أخرى ،من بينها دور إيران املستقبيل يف املنطقة والعامل .ومن هنا ،نرى
التسارع يف ملفني خطرين :األول سورية ،والثاين اليمن(((.

القضية األساسية
يبدو لكثري من املحللني أ ّن القضية األساسية يف املشهد املمتد ألكرث من
ثالثني عا ًما إىل اليوم ،أي منذ قيام الثورة اإليرانية عام  ،1979والتي
ساعدت يف تعطل التفاعالت الطبيعية بني إيران والعامل وتب ّني عالقات
إقليمية ودولية صحية مع اآلخرين ،تكمن يف أ ّن إيران "الجمهورية
اإلسالمية" لديها معضلة هيكلية تتكون من شقني ،أحدهام سيايس
واآلخر عقيدي.
 1ظهر للمتابعني أ ّن إيران خضعت للرغبة األمريكية أثناء املفاوضات ،عندما أوقفت مسرية
باخرة كانت متجهة إىل اليمن لنجدة الحوثيني ،وأعادتها إىل إيران ،بطلب أمرييك واضح ،ت ّم
أثناء املفاوضات.
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ويتمثّل العامل السيايس يف أنها تحمل " "syndromeالخوف من
التدخل الغريب لإلطاحة بالنظام القائم .وعدم اليقني التاريخي الذي
استقر بسبب الخوف من التدخل الخارجي ،راجع إىل االعتقاد أ ّن
الذي ساعد يف إفشال ثورة وطنية  -وهي ثورة محمد مصدق عام
 ،1952وكانت حراكًا سياس ًيا جديًّا  -هو التدخل األمرييك  /الربيطاين
وقتئذ .ويختزن الضم ُري السيايس اإليراين العميق أ ّن ذلك التدخل عطّل
أن تتب ّوأ إيران موقعها الذي ترغب فيه وتتطور من خالله إىل بلد
مستقل ،فاستقر يف الضمري الوطني اإليراين أ ّن من أفشل ذلك الحراك
هو التدخل الغريب ،واألمرييك عىل وجه التحديد .وعىل الرغم من أ ّن
الوثائق التي ظهرت بعد ذلك تقول العكس((( ،فإ ّن هذا التصور ال
يزال قاب ًعا يف الذهنية اإليرانية ،ومن ث ّم ،ينبغي للعداء الواضح للغرب
وأمريكا عىل وجه الخصوص أن يستمر ،حتى ال تقرتب تلك القوى
"املستكربة" من الثورة .وألخذ الحذر من أي تدخل خارجي إلفشال
الثورة اإلسالمية ،يكون من األفضل ،عىل نحو ما استقر لدى اإلدارة
اإليرانية العليا ،الهجوم ال انتظار الدفاع ،فكان "امللف النووي" ،مبا
يحمل من مضامني ،خ َري وسيلة للهجوم.
أ ّما الشق اآلخر ،العقيدي ،غري الظاهر وغري املتحدث فيه ،فهو أ ّن
املذهب اإلثني عرشي الشيعي ،والذي يعتقد به معظم اإليرانيني،
وبسبب رصاع طويل يف صدر اإلسالم وما بعده مع السلطة الزمنية،
تخىل عن الرصاع عىل السلطة ،وترك أمر السلطة الزمنية للحكام،
واكتفى بأحكام الرشيعة واملعامالت الخاصة بالناس يف شؤون دينهم.
وحتى روح الله الخميني نفسه ،كتب كتابًا عام  1944بعنوان "كشف
األرسار" ،يسري يف الطريق نفسه "ترك السلطة الزمنية ألهل السياسة".
ولك ّن حوادث الرصاع املحتدم بني الشاه محمد رضا بهلوي والسلطة
الدينية يف قم ،تفاقمت وتحولت إىل رصاع حا ّد مع عدد من القوى
السياسية يف النصف الثاين من سبعينيات القرن املايض ،ودفعت
الخميني إىل تغيري رأيه ،والتحول إىل فكرة "والية الفقيه" ،وحمل
تول
كل القوى املناوئة للشاه عىل جبهة واحدة .وهذا يعني ،ضمن ًياّ ،
رجال الدين السلطة الدينية واملدنية ،ويعنى  -أيضً ا  -الثورة الدامئة
عىل الظلم (كام يراه أهل الفكر الشيعي املنتمي إىل هذه املدرسة
الحديثة) .لقد جعل هذا األمر تصدير الثورة ضمن العقيدة الخمينية.
تبي ،من دارسات حديثة ،أ ّن من أفشل ثورة مصدق هم  -يف الحقيقة  -مجموعات
2
ّ
محافظة من الداخل اإليراين ،فبعد أن فشلت املخابرات األمريكية يف محاولة أوىل يف إسقاطه،
أول ثم إىل روما ،وتحرك جزء من
وهرب الشاه محمد رضا بهلوي ،عىل إثرها ،إىل بغداد ً
الشارع اإليراين ضد مصدق بقيادة رجال الدين ،عىل أساس أنه قريب من الحزب الشيوعي
اإليراين (تودة) ،وبقية القصة معروفة .انظر:
Ray Takeyh, "What really happened in Iran?", Foreign affairs (July/August
2014), pp. 2 - 12.
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ومبا أ ّن رفع الظلم ال يجوز تفعيلة ضد النفس (أي حكم الفقيه يف
إيران) ،فيجوز تفعيله ضد اآلخر ،بد ًءا باألقليات (أو حتى أغلبيات)
الشيعية يف الجوار ،وخاصة العريب ،فأفرز ذلك جزئيًا الحرب العراقية
اإليرانية ،ثم بعدها التدخل يف كل من العراق ولبنان وسورية
والبحرين والكويت والسعودية ،بدرجات متفاوتة وطرق مختلفة.
مثّل هذان العامالن (السيايس والعقيدي) بعد ذلك مصلحة قومية
إيرانية ،نبتت حولها ذكريات االنتصارات الفارسية التاريخية يف
الجوار وإحياء اإلمرباطوريات القدمية .واستطاعت الدولة اإليرانية
اإلسالمية "الجمهورية اإلسالمية" لفرتة أن ترسق شعارات براقة
داعبت املخيلة السياسية لرشيحة واسعة من العرب ،وهي الحرب
ضد إرسائيل ،واستخدمت هنا "حزب الله اللبناين" الذي وفّر لها
منصة انطالق تجاه القضية الفلسطينية((( ،وتجاه التجنيد السيايس أو
تربيره عىل أنه عابر للطوائف ،كام وفّر لها "تحقري" األنظمة العربية
يف نفوس مواطنيها ،كونها مل تستطع مواجهة إرسائيل وواجهها حزب
الله ،بل انترص عليها .أضف إىل ذلك متدد نفوذها ملجموعة حامس
يف غزة ،وهو ما وفّر لها غطاء للقول إنها مع املقاومة برصف النظر
عن املذهب ،وليس فقط مع املذهبية .ودخل حزب الله يف رصاع مع
إرسائيل يف مواقع متقطعة ،وحتى حرب مفتوحة ،وع َّد نتيجة الحرب
معها خاصة عام  2006انتصا ًرا "إلهيًا"((( ،ما س ّهل بيع فكرة "دعم
املقاومة" مسنو ًدا بالجمهورية اإلسالمية اإليرانية.
وهكذا ،دفع العامالن السيايس والعقيدي إيران إىل الدخول يف
مغامرة الحصول عىل "الطاقة النووية" طريقًا النتزاع االعرتاف الدويل،
وتغذيه املشاعر القومية اإليرانية .وعىل الرغم من أ ّن إيران قالت
أكرث عىل لسان املرشد األعىل السيد عىل خامنئي وتكرا ًرا ،إنّها ال
تنوي الحصول عىل السالح الذري وإنه "مح ّرم" لديها ،فإ ّن الشكوك
الدولية استقر رأيها عىل أنها ،من املرجح ،إن حصلت عىل التقنية
املتقدمة الالزمة ،فسوف تتحول رسي ًعا إىل إنتاج السالح النووي.
وتزامنت تلك املخاوف مع استقرار فكرة عدم التدخل العسكري
أو "التورط األمرييك" يف الرشق األوسط ،فكان املخرج هو مفاوضات
طويلة انتهت باتفاق  14متوز  /يوليو .2015
 3تخلّت الجمهورية اإليرانية عن نرصة املقاومة الفلسطينية التي تبنتها يف البداية ملصلحة
خلق ذراع خاصة بها ،تضمن والءها الدائم وتستخدمها كام تريد ،كام حصل مع حزب الله يف
دعم تدريبيًا لهؤالء
سورية ،وف ّرخ عددًا من "أحزاب الله" يف عدد من الدول العربية ،وقدّم ً
فضل عن الدعم اإلعالمي.
ً
 4حقيقة األمر أ ّن السيد حسن نرص الله بعد انتهاء حرب  2006قال :لو كنت أعرف أ ّن
غي رأيه بعد ذلك وسامها
نتيجتها هذا التدمري ،ما خضت الحرب ،ولكنها الحرب ،ولكنه ّ
تبي للكثريين
"النرص اإللهي" لدغدغه شعور العامة ،وبعد توجه الحزب للتدخل يف سورية ّ
أنّه ال يعدو أن يكون مدف ًعا ضائ ًعا  lost cannonللجمهورية اإليرانية ،توجهه إىل الدفاع
عام تع ّرفه أنّه مصالحها.
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دخلت إيران املفاوضات من أجل هدفني؛ األول هو الحصول عىل
اعـراف نهايئ وقطعي من دول كربى وخاصة الواليات املتحدة
بوجود "الجمهورية اإلسالمية" بصفتها دولة ،من أجل االطمئنان عىل
النظام ،والثاين "االعرتاف مبصالحها يف الجوار" أي رشيكة يف الترصف
يف املنطقة .األول يحقق لها استقرا ًرا كانت دامئًا تتوق إليه  -وال
تزال قلقة بشأنه  -أل ّن كثريين يف طهران وخارجها ال يعتقدون أ ّن
"حكم املاليل" هو حكم عرص ،حتى لو ته ّجن بشعارات شبه حداثية،
كالدستور واالنتخابات املقيدة ،فهو زائل المحالة .والثاين هو الدفاع
عن "مظلومية الشيعة" يف دول الجوار ،خاصة العراق ولبنان والبحرين
واململكة العربية السعودية ،يف مشهد يحايك "الثورة البلشفية التي
يجب أن تص ّدر للعامل الرأساميل املتوحش" .وهو األمر الذي يجعلها
حارضة يف املشهد اإلقليمي ،ومهدت لهذا الحضور بتجنيد عدد من
مواطني تلك الدول املجاورة (العربية) وتدريبهم مبارشة أو بواسطة
حزب الله اللبناين ،بل انشأت فر ًعا تاب ًعا للحرس الثوري يس ّمى "حزب
الله الدويل" من أجل إطاحة املستكربين.
راهنت إدارة السيد حسن روحاين ،بعد فوزه يف حزيران  /يونيو
 2013بصفته طرفًا معتدلً نسب ًيا ،عىل وجود إدارة أمريكية ميالة إىل
"السلم" ،كام راهنت إدارة أوباما يف واشنطن عىل ميل إدارة روحاين
إىل "االعتدال" .وكان الرهان املشرتك تعب ًريا عن رغبة من الطرفني،
فاالثنان يحتاج كالهام إىل اآلخر ،ولكل دوافعه وتربيراته الخاصة.
الالفت هنا أنّه عىل الرغم من الشغب الذي أحدثته إدارة نتنياهو
اإلرسائيلية ،داخل الواليات املتحدة وخارجها ،بسبب تلك املفاوضات،
فإ ّن املوضوع اإلرسائييل مل يظهر عىل سطح املفاوضات املاراثونية
بني إيران والقوى الخمس ،عىل طول فرتتها .كام أ ّن ملف "السالح
النووي اإلرسائييل" مل يوضع عىل طاولة املفاوضات ،حتى من باب
تبادل أوراق الضغط ،أو س ًدا للذريعة بإرضاء للجمهور العريب .لقد
كانت الدول العربية ترفع شعا ًرا دامئًا بإخالء الرشق األوسط من
دليل عىل أ ّن مصالح إيران
السالح النووي ،وتجاهل هذه املطلب كان ً
القومية مق ّدمة إىل حد بعيد عىل أي مصالح لفظية تق ّدمها لقضية
فلسطني ،أو بعض التضحيات املالية أو الدعم املعنوي "للحرب عىل
إرسائيل" ،والتي باعتها لجمهور عريب واسع تقبلها يف البداية.

ديناميات الداخل
استنا ًدا إىل مقولة أ ّن "كــل السياسات هي سياسات داخلية
 ،"All politics are local politicsكــان الهدف املسكوت
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عنه لدى اإلدارة األمريكية من تحقيق االتفاق النووي املوقّع يف
 14متوز  /يوليو  ،2015هو االف ـراض بــأ ّن االتفاق سوف يطلق
ديناميات االعتدال يف جزء من الطيف الحاكم يف إيران ،وأ ّن الشعوب
اإليرانية محبة للحياة والعيش ،وأ ّن رشيحة واسعة من الشعب تعبت
من املواجهة الدامئة مع "اآلخر" الخارجي ،لذلك سوف تتوجه بعد
أن يستقر لها األمر إىل تأكيد نفيس ألّ أحد من الخارج يريد إطاحة
النظام ،ويستقر العمل عىل التصالح مع العامل .وهو افرتاض سوف
تثبت األيام مدى صحته من خطئه.
إلّ أ ّن املتابع يالحظ ،أ ّن رصا ًعا قد بدأ بني "املعتدلني" وأصحاب
"الثورة الدامئة" أو "املتشددين" .وهذا الرصاع يتفاقم ويفرز أيضً ا يف
الجوار .ومن مظاهر هذا الرصاع الشعارات "املعتدلة" التي بدأ محمد
جواد ظريف يطلقها عىل صفحات الصحف (العربية والغربية) ،من
أجل فتح امللفات امل ُختلف فيها والتوجه إىل تسويتها .وهي شعارات
تتضارب مع توجه املتشددين الذين يرون أ ّن االتفاق النووي تقييد
لحرية إيران ،وحجر عىل طموحاتها ،وطريق للتدخل يف شؤونها.
ونجد عىل رأس هذا الفريق من املتشددين عد ًدا من املاليل مدعومني
بقادة من الحرس الثوري الذي بنى له رصو ًحا اقتصادية وسياسية ال
ميكنه التخيل عنها .كام ش ّن هذا الطرف املتشدد عىل اإلصالحيني حربًا
داخلية ،وعنوان بعضها سجن مهدي هاشمي رفسنجاين((( ،ابن أكرب
"اإلصالحيني" هاشمي رفسنجاين ،والتضييق عىل مجموعة اإلصالحيني
أصحاب الثورة الخرضاء عام  ،2009ومنهم مهدي كرويب ومحمد
خامتي ومري حسني موسوي((( ،وعدد كبري ممن يعتقد أنهم ميكن أن
يكونوا رأس حربة يف التغيري إىل االعتدال املنشود .إ ّن آية الله عىل
خامنئي هو الذي ميسك عصا "املايسرتو" ويالعب الجبهتني ،فمن
جهة نقرأ بعض ترصيحاته فيبدو موافقًا عىل االتفاق النووي ،ومن
جهة أخرى تصدر له ترصيحات أخرى يعلن فيها رفضه االتفاق ،كام
يعلن عن إغالق صحف تنتقد االتفاق.
يف الفرتة السابقة الطويلة لحكم "املاليل" ،ركبت يف إيران مصالح مبنية
توسع الحرس الثوري يف النفوذ ويف االقتصاد ،ما
عىل التشدد ،وخاصة ّ
يعني أ ّن رشيحة واسعة من املستفيدين ليس لهم مصلحة يف أن
محتمل يف الداخل اإليراين،
ً
يطبّق االتفاق .وهو ما سوف يطلق رصا ًعا
قد ينطلق حا ًدا ورمبا دمويًا يف املستقبل ،كام أنه قد يفيض عىل
الجوار ،وما النشاط امللحوظ للمجموعات التابعة إليران يف كل من
البحرين والكويت ،إلّ جزء من تلك اإلفاضة.
 5ابن هاشمي رفسنجاين
 6وهؤالء ليسوا مواطنني عاديني ،بل كان أحدهم رئيس جمهورية واآلخران مرشحني
للرئاسة ورئيس الربملان ورئيس الوزراء.

ر ّدة فعل اإلقليم
بعد تردد "رحبت بعض دول اإلقليم الخليجي" باالتفاق النووي
( ،)1+5وت ّم األمر بعد محاوالت مستمرة من اإلدارة األمريكية إلقناع
الدول الخليجية بأ ّن خ ًريا ما ميكن أن ينتج من هذا االتفاق ،وأ ّن
"أمن" املنطقة مكفول من جانب الواليات املتحدة .كان عىل رأس
املحاوالت اجتامع الرئيس األمرييك باراك أوباما يف كامب ديفيد وسط
شهر أيار  /مايو  ،2015بزعامء الخليج أو من ميثّلهم ،وما تاله من
اجتامعات عىل مستويات مختلفة ،س ّميت الحقًا باجتامعات "تنفيذ
اتفاق كامب ديفيد" ،أ ّما عىل املستوى غري الرسمي ،من أهل الرأي،
فقد قوبل االتفاق مبوجة من الشك (القوي أو املتوسط أو الضعيف)
حصيلتها أ ّن االتفاق سوف لن ينتج إيجابية ما.
يذهب الشك الضعيف إىل االعتقاد أ ّن هذا االتفاق ميكن أن ينتج
اعتدالً ما يف أوساط الحكم اإليراين((( ،بعد أن يتأكد أنه ليس مطار ًدا أو
منبوذًا ،وأ ّن املال الذي سوف يأيت نتيجة االتفاق إىل الخزينة اإليرانية
ويغي املوقف السيايس
ميكن أن ينعش الطبقة الوسطى بالتدريجّ ،
اإليراين ،أي بالتعبري الغريب give them the benefit of the doubt
(لنعطهم إيجابيات الشك) .كام أ ّن هذا املال إن مل ينفق عىل الداخل
ِ
العطش للخدمات واملرافق ،فسوف يطلق صيحات احتجاجات شعبية،
قد تطول البناء األساس للنظام ،فهو مضطر أن يستخدم الكثري من املال
القادم "امل ُفرج عنه" لرصفه عىل االحتياجات الداخلية.
وعليه ،فإ ّن االقرتاح ،عىل الرغم من التحفظ  -خليل حيدر" :علينا أن
نتوقف عن 'الولولة' املبالغة مبا سوف تفعله إيران بنا ،وعلينا أن نبني
عالقات إيجابية مع املجتمع اإليراين بعي ًدا عن السلطة"  -وهو توجه يف
الرأي إىل جانب كونه محدو ًدا ،فإنّه موجود .ويغلب عىل املحللني  -غري
خليل حيدر  -الذين يرون أ ّن مثة إيجابيات ،كونهم إ ّما متعاطفني مع
الدولة اإليرانية اإلسالمية أو ينظرون إىل األمر من زاوية "لنجرب".
ويث ّمن هذا التوجه بدرجاته محاوالت وزير الخارجية جواد ظريف فتح
باب معقول للتفاهم ،وأنه قد يكون متحدث ًا باسم االعتدال الجديد.
أ ّما أصحاب بقية الشك القوي واملتوسط تجاه نيات إيران فلديهم
شواهد كثرية((( ،حتى يصل بعضهم (األنصاري) إىل القول" :إ ّن خطاب
" 7مع الحوار واالنفتاح والتطبيع مع إيران ،عرب بناء عالقات قوية مع املجتمع اإليراين،
طبقًا للكاتب الكويتي خليل عىل حيدر" ،انظر :عبد الحميد األنصاري" ،االنفتاح عىل إيران
بني الحامئم والصقور الخليجيني" ،صحيفة الجريدة (الكويت) ،2015/8/10 ،عىل الرابط:
http://bit.ly/1XwYfIl
 8املرجع نفسه.
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االعتدال اإليراين هو مخاتل"((( .ويذهب آخرون إىل القول إ ّن االتفاق
قد يساعد طهران عىل االستمرار يف سياسة اليد الطوىل .ويأتون
بشواهد منها ،قول حسن نرص الله (زعيم حزب الله يف لبنان والناطق
شبه الرسمي للمتشددين) قبل أسابيع من االتفاق ما معناه (اآلن
وإيران محارصة انظروا ما تفعل ،فكيف إن جاءها بعد االتفاق كل
املال املتوقع؟) ،وهو تهديد مبطن .ويعزى أمر املتخوفني واملشككني
إىل أ ّن إيران سيكون لها اليد املطلقة يف شؤون اإلقليم ،وأنها تفاخرت
من خالل بعض سياسييها قبل أشهر بأنها دخلت أربع عواصم عربية
وهيمنت عليها (بــروت ،ودمشق ،وبغداد ،وصنعاء)( .((1فلامذا
ال تهيمن عىل عواصم عربية أخرى ،ولها زرعها من القوى والذين
ينتمون إليها يف حالة "رعوية" غري منكرة؟
ويدلل هذا التوجه عىل موقفه بعدد من التدخالت اإليرانية
التي طفحت يف اآلونة األخرية؛ منها تهريب السالح إىل كل من
البحرين والكويت( ،((1ومحاوالت تهريب سالح إىل اململكة العربية
السعودية ،كام أ ّن املنارصة السياسية واإلعالمية (عىل األقل)
للجامعة الحوثية يف اليمن دليل آخر عىل شهية التمدد ،فيام فقد
حزب الله تعاطف الكثريين الذين اكتشفوا أنه ليس أكرث من ذراع
إيرانية توجهها طهران كام تريد.

ما سوف تتمخض عنه الشهور
المقبلة
يف العمل السيايس ،من واجب املتابع أن يتوقع غري املتوقع .وغري
املتوقع يف هذا السياق هو أن تصبح إيران بعد حني دولة جارة
مساملةّ ،إل أ ّن هذا االحتامل يبدو ضعيفًا للغاية ،أخذًا يف الحسبان
رصا مشحونًا بالرصاع .يبدو احتامل أن تسعى إيران كام
تاريخًا معا ً
هي إىل التعامل مع دول الخليج فرادى ،أفضل سيناريو ميكن له أن
يت ّم ،ورمبا يكون ذلك بخلق عدد من األزمات الداخلية تستفيد منها
أول .ويذهب البعض إىل القول إ ّن
من أجل إرضاء التشدد الداخيل ً
حضور املتشددين اإليرانيني سوف يزداد رشاسة "عىل األقل يف املرحلة
األوىل" حتى يحافظوا عىل مواقعهم املتقدمة يف النظام .واألكيد أ ّن
 9املرجع نفسه.
 10كل تلك العواصم األربع تعاين من جملة املعضالت ،فال رئيس يف لبنان وال أمن يف
العراق ،وحرب أهلية يف كل من سورية واليمن.
 11إعالن من الحكومة الكويتية يف  13آب  /أغسطس  2015عن اكتشاف ترسانة سالح
مهولة بحوزة أشخاص قيل إعالم ًيا إنهم اعرتفوا بأنهم تابعون لحزب الله ،و ُد ِّربوا عىل السالح
يف كل من إيران ولبنان.
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رصا ًعا محتد ًما سوف ينشأ يف إيران بني مجموعات مختلفة ،ولك ّن
االختالف بينها يف الدرجة وليس يف النوع.
أ ّما أن تكون إيران "مختلفة" يف املدى القصري أو رمبا املتوسط ،فهو
أمر مستبعد ج ًّدا ،ذلك أ ّن ميالد إيران جديدة يحتاج إىل قادة جدد
ومفاهيم جديدة وتحالفات جديدة ،ال يرحب بها القادة املتنفذون
الحاليون .ولكن الظاهر أ ّن إيران يف مأزق أش ّد مام كانت عليه وقت
ربا وقّعت االتفاق من دون إعداد سيناريو ملا
الحصار الدويل ،فهي ّ
بعد االتفاق ،وملا هو مطلوب منها أن تفعل أو ملا هو توقّعها .فإيران
تواجه يف الوقت نفسه صعوبات حقيقية يف الجوار ،فالعراق عىل نار
حاص
التغيري ،ويف سورية يبدو أ ّن النظام يخرس أكرث مام يربح ،ويُ َ
حزب الله يف لبنان بعد أن فقد الكثري من صدقيته عىل الصعيد
تبي أنّه "مدفع سائب"  loose cannonألهواء النظام
الشعبي ،وقد ّ
االيراين أكرث منه حركة وطنية.
ويف املقابل فإ ّن دخول النفط اإليراين إىل السوق الدولية ،يف هذا
الوقت ،مع وجود فائض نفطي كبري ،سوف يضغط عىل أسعار
النفط ،ويترضر الجميع مبا فيهم إيران من تراجع األسعار ،األمر الذي
يقلل احتامل تعايف االقتصاد اإليراين من جهة ،وقدرة إيران يف املدى
املتوسط عىل االستمرار يف تقديم دعم مايل لحلفائها من جهة أخرى.
تبدو املخاطر اليوم أكرث جدية ،فإ ّن عدم اليقني اإليراين قد يأخذ
الجمهورية اإليرانية إىل مغامرات ال يعرف أح ٌد نتائ َجها أو منتهاها.
ولقد أثبت التاريخ الحديث أ ّن النظام األيديولوجي ال يفكر بأسلوب
منطقي ،فهو ال يفكر ّإل مبا يعتقد أنه صحيح وقطعي .وقد يأخذ
الرصاع الداخيل يف إيران صو ًرا محتدمة ،وتظهر له إفرازات إقليمية ال
تحمد عقباها .ومع التغريات التي أحدثتها عاصفة "الحزم /األمل" التي
ش ّنتها دول عربية بقيادة اململكة العربية السعودية ،لتقييد التمدد
اإليراين يف اليمن ،قد يدفع الرصاع املتشددين إىل التوجه إىل املناطق
الرخوة يف نظرهم ،ولعلها دول الخليج الصغرى ،والتي يرى بعض
القادة اإليرانيني أنها سهلة املنال .هكذا ،تبدو االحتامالت مفتوحة،
ولك ّن املؤكد أننا سوف نشهد فرتة رصاعية قد تكون تداعياتها أهم
مام قد خربناه حتى اآلن.
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االتفاق النووي اإليراني

محمد رضا فرطوسي

*

تداعيات االتفاق النووي :الرؤية اإليرانية

ً
حالــة من التأهب
تســتعرض هــذه الورقة كيف عاشــت إيــران ،خالل العقود األربعــة الماضية،
للدفاع عن نفسها أمام التهديدات التي تحيط بها ،والمخاطر التي تستهدف أمنها القومي،
َ
ً
واضح بشــرعيتها
باعتراف
تحظ ،طوال هذه العقود،
وفقا للرؤية الرســمية اإليرانية .فإيران لم
ٍ
ٍ
مــن القــوى الكبــرى ،وال ســيما أميــركا .وقد خلق هــذا األمر ً
قلقا مســتم ًرا وحصر جهــد إيران في
"حفظ النظام" الذي جعله آية اهلل خميني من "أوجب الواجبات .وقد انعكست هذه الظروف
بصــور ٍة ملحوظــة ،علــى مفهــوم األمــن القومــي اإليرانــي وإســتراتيجياته .ترى الورقــة أن من
َ
ُ
بداية مرحلة جديدة .فإيران ترى أنها حصلت به على اعتراف
االتفاق النووي
الممكن أن يكون
ُ
المجتمــع الدولي ،وإقراره بمطالبها المشــروعة ،وهو مــا دلت عليه آلية الحوار الغربي معها،
أن االتفاق سيحررها من
بشكل صريح ُ
ومجمع عليه .وترى الورقة أن األهم ،بالنسبة إلى إيرانّ ،
هاجــس األمــن واالســتقرار ،ويدفــع بهــا إلــى الســعي إلبــراز معالــم "النمــوذج اإليرانــي" فــي
المنطقــة .تناقــش الورقــة ً
أيضا ،مخــاوف دول الجــوار ومحاوالت إيــران طمأنتهــا .كما تناقش
مواقف التيارات السياسية ،ومراكز القوى اإليرانية ،واختالفها حول سلبيات االتفاق وإيجابياته.
كمــا تعــرض لالختالفــات حــول ترتيــب أولويــات المرحلــة القادمة ،ومســتوى الحــذر أو الترقب
لسيناريو فشل االتفاق ،أو انهياره ،وطرق مواجهة كل ذلك.
*

باحث إيراين ومخرج أفالم وثائقية مقيم يف كندا.
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أُعلن عن االتفاق النووي بني إيران والدول الخمس دامئة العضوية
يف مجلس األمن باإلضافة إىل أملانيا ( ،)1+5وبدأت معه مرحل ٌة من
الغموض بعد أن اشتدت املنافسة اإلقليمية خالل فرتة املفاوضات
التي استغرقت أكرث من عامني .وقد نتج هذا الغموض من حدة
االنقسام وتصعيد اللهجة اإلعالمية ،حتى بدا أ ّن آفاق التوافق وفرص
التقارب باتت معدومة.

العدد 16
أيلول  /سبتمبر 2015

رصيح و ُمجمع عليه .واألهم ،بالنسبة إىل إيران ،أ ّن هذا االتفاق
سيغي ركيزتها من هاجس األمن واالستقرار إىل السعي إلبراز معامل
ّ
"النموذج اإليراين" يف املنطقة ،وهو مفهوم يق ّدمه املرشد آية الله عيل
خامنئي ،تحت عنوان "النموذج اإلسالمي  -اإليراين للتق ّدم"(((.
يع ّد هذا التغيري جوهريًا ،وستكون له تبعات واسعة النطاق ،غري
أ ّن التيارات السياسية ومراكز القوى اإليرانية تختلف يف تقدير هذا
التغيري ،بسلبياته وإيجابياته ،كام تختلف يف ترتيب أولويات املرحلة
القادمة ،ويف مستوى الحذر أو الرتقب لسيناريو فشل االتفاق أو
انهياره وطرق مواجهته.
رئيسا للرصاع السيايس يف املرحلة
ّ
ولعل هذا النقاش سيكون عنوانًا ً
املقبلة ،وسيتأثر السلوك السيايس إليران بعاملني رئيسني :التوازنات
السياسية يف الداخل ،ومستوى نجاح الرئيس حسن روحاين.

ّ
ويدل التصعيد اإلعالمي وحدة مواقف النخب العربية ،وال سيام
بعد انطالق عملية "عاصفة الحزم" ،عىل أ ّن الفهم العريب إليران
 مرة أخرى  -تصاحبه مالبسات تتأثر دو ًما بالصورة الذهنيةالتاريخية .وبالتأكيد ،ينبغي فهم "اآلخــر" بناء عىل الواقعية
السياسية والتطورات الفعلية املتعلقة به ،وذلك لبناء إسرتاتيجية
الحساس .وينبغي التع ّرف عىل إيران من
مالمئة إزاء هذا الظرف ّ
الداخل للحصول عىل صورة تعكس واقعها بتعقيداته كافة ،وما
يتضمنه من رؤى وهواجس تعيشها.
لقد عاشت إيران ،خالل العقود األربعة املاضية ،حال ًة من التأهب
للدفاع عن نفسها أمام تهديدات تحيط بها ومخاطر تستهدف أمنها
القومي ،بحسب الرؤية الرسمية اإليرانية؛ فهي مل تحظَ ،طوال هذه
العقود ،باعرت ٍ
اف واض ٍح برشعيتها من القوى الكربى ،وال سيام أمريكا.
وقد خلق هذا األمر قلقًا مستم ًرا وسع ًيا حثيثًا لـ "حفظ النظام"
الذي هو "من أوجب الواجبات" ،بحسب آي ة الله الخميني ،املرشد
املؤسس للجمهورية اإلسالمية اإليرانية .وتع ّد هذه الرؤية إحدى
ركائز السياسة يف إيران .وقد انعكس هذا ،بشكلٍ ملحوظ ،عىل
مفهوم األمن القومي اإليراين وإسرتاتيجياته.
ُ
االتفاق النووي بداي َة مرحلة
ولذلك ،ومن هذا املنظور ،ميكن أن يكون
جديدة؛ إذ ترى إيران أنها حصلت عىل اعرتاف املجتمع الدويل بها
ومبطالبها املرشوعةّ .
وتدل عىل ذلك آلي ُة الحوار الغريب معها ،بشكل

االتفاق النووي والخريطة السياسية
الداخلية في إيران
مل يكن ممك ًنا تحقيق اتفاقٍ يتضمن تقديم تنازالت من دون اتفاقٍ
ضمني مسبقٍ بني األطراف السياسية اإليرانية كاف ًة عىل تجاوز ما
يسمى "مرحلة املقاومة" إىل مرحلة االتفاق ،بناء عىل إسرتاتيجية
"الفوز املتبادل" .ومل يكن تحقيق هذا االتفاق اعتباطيًا ،بل أدت
تجربة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد دو ًرا بالغًا يف تقارب
الرؤى وتجاوز الخالفات التقليدية ،ويف تغيري خريطة التحالفات
السياسية ،وظهر إىل العلن يف االنتخابات الرئاسية األخرية .ويؤكد
اإلعالم املؤيد لحكومة روحاين أ ّن املفاوضات سبقت املرحلة الراهنة؛
إذ بدأت بتفويض من املرشد قبل االنتخابات الرئاسية .ويشري أحد
مستشاري روحــاين إىل أ ّن مرحلتي سعيد جلييل وجــواد ظريف
متكاملتان وفيهام استمرارية((( .ومع ذلك ،كان لفوز روحاين أث ٌر بال ٌغ
يف نجاح هذه العملية(((.
" 1كلمة اإلمام الخامنئي يف امللتقى األول لألفكار اإلسرتاتيجية" ،املوقع الرسمي للمرشد
عيل خامنئي 1 ،كانون األول /ديسمرب  ،2010عىل الرابط:
_http://arabic.khamenei.ir/index.php?option=com
content&task=view&id=1078
 2حسام الدين آشنا ،مستشار روحاين" ،جلیيل مظهر جالل نظام وظریف مظهر جامل
نظام است تابناك" 20 ،آب /أغسطس  ،2015عىل الرابط:
https://plus.google.com/110765155769083153509/posts/JTqG9TsDpvc
" 3نص كلمة الرئيس حسن روحاين يف اجتامع منت سخنان رييس جمهوري يف اجتامع قائم
مقاميات البلد" ،املوقع الرسمي للرئيس اإليراين 30 ،أيار /مايو  ،2015عىل الرابط:
http://www.president.ir/fa/87403

دراسات وأوراق تحليليّة
تداعيات االتفاق النووي :الرؤية اإليرانية

أي من
لقد أثبتت االنتخابات الرئاسية األخرية أنه ال ميكن إقصاء ٍ
اإلصالحيني أو املحافظني عن الخريطة السياسية ،واللذين ميثالن
كل من هذين
رشائح اجتامعية فاعلة ويتمتعان بنفوذ سيايس .ويضم ٌ
الطرفني ،داخل جبهته السياسية ،مجموع ًة من الكتل السياسية
املتنوعة ،التي قد تختلف يف ما بينها يف الطبقة االجتامعية املستهدفة
أو التوجه االقتصادي أو تقييم السياسة الخارجية أو حتى يف مستوى
التنظيم .ولذلك ،يجري تصنيفها يف ميني أو يسار الجبهة السياسية.
غري أ ّن هذه االختالفات تحدث تقاربًا بني كتلة من هذه الجبهة مع
ٍ
موقف سيايس ،ويف الوقت نفسه
كتلة من الجبهة املعارضة ،تجاه
ٍ
موقف آخر .ويف األحوال كلها ،قد
قد تختلف هاتان الكتلتان إزاء
تؤثر هذه التحالفات املتنوعة ،املعلنة أو غري املعلنة ،يف مجرى
األحداث أكرث من تأثريها يف االصطفاف األسايس بني الجبهتني؛ ففي
مثل ،تقارب تيار اليمني الرباغاميت من
االنتخابات الرئاسية األخريةً ،
جبهة املحافظني مع تيار اليمني املحافظ من الجبهة اإلصالحية .وقد
أدى إىل تغيريٍ مهمٍ يف مجرى االنتخابات.
مهم يف إقناع
ويف موضوع االتفاق النووي ،أدى هذا التحالف دو ًرا ً
مراكز القرار بقبول النتائج .وكذلك سيكون لهذه التحالفات دو ٌر مؤث ٌر
يف االنتخابات الربملانية القادمة.
أما حكومة روحاين فتنظر إىل امللفات املطروحة أمامها بعد االتفاق
النووي ،من خالل ثالثة محاور أساسية ،بحسب تصوري:
•يعترب روحاين تقنني املنافسة السياسية وتثبيت قواعدها أم ًرا
رضوريًا ملنع طغيان هذه املنافسة عىل املصلحة القومية .ولذلك،
أمنوذج ملا ميكن أن تؤول إليه
يصف مرحل َة أحمدينجاد بأنها
ُ
ٌ
األمور عند نسيان القواعد السياسية.
•قىض روحاين سنوات طويلة يف إدارة امللفات األمنية بوصفه
أمي ًنا عا ًما للمجلس األعىل لألمن القومي اإليراين؛ وهو يحاول
استخدام هذه التجربة لتبديد مخاوف بالده العميقة .لذلك أكد
برصاحة منذ توليه الرئاسة عىل أولوية الخروج من دوامة ما
سمه "إيرانوفوبيا" وبدء عملية التفاوض والتعاطي الجا ّد مع
ّ
املجتمع الدويل يف امللف النووي .وهو ال ينىس أن يؤكد عىل
مستلزمات االتفاق وانعكاسات ذلك عىل السلوك اإليراين(((.
4

املوقع الرسمي للرئيس اإليراين 19 ،آب /أغسطس ،2015عىل الرابط:
http://www.president.ir/fa/88757
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وقد أثار روحاين استياء املحافظني بأفكاره هذه التي يحاول من
خاللها خلق أجوا ٍء من الشفافية إىل جانب التأكيد عىل استمرار
نهج التغيري ،مام يضع األطراف املعارضة ،دول ًيا وداخل ًيا ،يف
ٍ
موقف حر ٍج أمام الرأي العام.

•يواجه روحاين تحديًا يف املرحلة القادمة لتثبيت االتفاق واستخدام
نتائجه يف االقتصاد واملنطقة .لكن هذه النتائج مرهونة مبدى
قدرته عىل التفاوض وإقناع األطراف السياسية يف إيران بربنامجه
التنموي للحصول عىل إجامع يشابه اإلجامع عىل إدارة امللف
النووي((( .كام يقتيض ذلك استعادة الثقة االجتامعية بإنتاجية
النظام القائم وقدراته عىل تحقيق التق ّدم .ومن جانب آخر،
َ
املجال لوضع مرشوع التنمية
سيفتح تبدي ُد الهواجس األمنية
عىل رأس جدول أعامل الحكومة؛ إذ يع ّول روحاين عىل االزدهار
التنموي وكسب ثقة الجامهري لخلق قوة حقيقية لردع األعداء
ومؤامرات "االخرتاق والتسلل"((( .لذلك ،يصدر روحاين ،من جهة،
"أساسا جدي ًدا للتضامن والوفاق"،
ميثاق حقوق املواطنة ليصبح ً
ويرص من جهة ثانية عىل شفافية عملية االقرتاع ونزاهتها كآلية
لالنتقال السلمي للسلطة وتعزيز التنافس السليم .ومن جهة
ثالثة ،يحاول متهيد أرضية التعايش وكسب ثقة الجمهور من
خالل إصدار تراخيص عمل لألحزاب والصحف الجديدة.

•ولكن هل ميكن لروحاين النجاح يف طموحاته هذه وتثبيت
مرياثه السيايس؟ يرتبط هذا مبوقف مراكز القرار األخرى ،وعىل
روحاين الذي أمىض عامني للحصول عىل اتفاق نووي ،أن يسابق
الزمن يف الفرتة املقبلة لیحظی بنجا ٍح عىل مستویین :مستوى
السیاسة الداخلیة الذي يتمثل بتحسین الوضع االقتصادي
وإدارة االنتخابات القادمة بنجاح ،ومستوی تنظیم العالقات
الدبلوماسیة علی الصعیدين الدويل واإلقليمي وتطویر العالقات
مع دول الجوار.
 5يقول روحاين" :شعر الناس أ ّن املوضوع النووي لیس موضو ًعا حزب ًیا بل هو موضوع
وطني .إن نجاح هذا امللف یخدم مصالح البالد .تم اتخاذ الخطوة الجبارة وحال ًيا نتخذ
الخطوات النهائية لإلنجاز" ،الرئيس روحاين يف مؤمتر صحايف 29 ،آب /أغسطس  ،2015عىل
الرابط:
http://www.president.ir/ar/89004
 6يقول روحاين" :كلام زادت قوتنا التكنولوجية ،زادت الوحدة والتضامن الشعبي ،وكلام
ارتفع مستوى العالقة بني الشعب والحكومة ،تقلصت إمكانية تسلل العدوان .إذا بقينا يف
حاجة اقتصادية واعتمدنا عىل النفط ،سيمكنهم االخرتاق أكرث .كلام اتسعت رقعة عالقاتنا
مع العامل وخاصة دول جوارنا ،تقلصت فرصة التسلل السيايس والثقايف واألمني يو ًما بعد يوم.
هذه هي مهمتنا" .املرجع نفسه.
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المرشد األعلى واالتفاق النووي
أكدت مجريات االنتخابات الرئاسية املاضية وتطورات املفاوضات
النووية ،مرة أخرى ،عىل املوقع املتميز للمرشد يف الخريطة السياسية
ودوره يف إدارة الرصاعات .كام أعادت هذه التطورات مكانته بني
التيارات السياسية بوصفه " َحك ًَم" .وقد اعرتف املعتدلون بأ ّن إقناع
القوى الراديكالية لتقديم تنازالت يف امللف النووي مل يكن ممك ًنا لوال
موقف املرشد الواضح إزاء املفاوضات ،والذي بدأ بطرح إسرتاتيجية
"مرونة الشجعان" وانتهى بدعم املفاوضني.

ٍ
كمرشف عىل السياسة الخارجية اإليرانية ،مبساف ٍة بينه
سيحتفظ املرشد،
وبني االتفاق النووي ،ومن منطلق عدم اقتناعه بنيات الواليات املتحدة،
عب بحرية عن قلقه إزاء سياساتها .كام سيطلق تحذيره يف حال تغيري
س ُي ّ
موقف الطرف اآلخر من االتفاق .وستُ ِ
طمئ هذه املواقف بدورها
الكتل السياسية األصولية غري املقتنعة بجدوى االتفاق أو نجاحه.
وستحاول هذه األطراف الراديكالية من جهتها أن تقرتب من موقع
املرشد ،وأن تتخذ من تحذيراته فرص ًة لتدشني خطابها النقدي القادم.
لكن يبدو أ ّن هنالك اقتنا ًعا يف الوسط السيايس برضورة بقاء املرشد
خارج املناقشات السياسية يف ضوء التجربة التي مرت بها البالد بعد
انتخابات عام  .2009وكمثال عىل ذلك ،ميكن اإلشارة إىل مقال حسني
رشيعتمداري ،رئيس تحرير جريدة كيهان ،الذي ادعى فيه أ ّن موقف
وعب عنه بوضوح خالل خطبته لصالة
سلبيّ ،
املرشد من االتفاق النووي ٌ
عيد الفطر((( .بعد يومني رد عليه مقدمفر ،نائب قائد الحرس الثوري
للشؤون الثقافية ،يف رسالة مفتوحة((( ،طالبه بأال يتكلم عىل لسان مرشد
 7حسني رشيعتمداري" ،الخيار الوحيد املطروح" ،كيهان 14 ،آب /أغسطس  ،2015عىل
الرابط:
http://kayhan.ir/fa/news/52516
" 8رسالة مفتوحة إىل رشيعتمداري" ،موقع مرشق نيوز 16 ،آب /أغسطس  ،2015عىل الرابط:
http://www.mashreghnews.ir/fa/print/454041
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الثورة الذي ميلك كل الفصاحة الالزمة إلعالم موقفه الرصيح .وقد أكد
بيا ٌن صادر عن مكتب املرشد هذا الكالم بعد أيام قليلة.
ستبقى عالقة مرشد الثورة مع حكومة روحاين ،سواء يف ملف االتفاق
النووي أو امللفات األخرى ،مرهون ًة باملكاسب التي يحققها روحاين
رصح بها املرشد؛ وعىل رأسها
وطريقة تعامله مع التحذيرات التي ي ّ
خطر "االخرتاق والتسلل" لألعداء والقضايا املرتبطة بالشأن الثقايف
وموضوع القيم الثورية والدينية .ويكمن هنا التحدي القائم أمام
الحكومة لتنسيق عالقتها مع املرشد يف املرحلة املقبلة.
يأمل روحــاين من جانبه أن يحظى مبوافقة املرشد عىل تطبيق
إسرتاتيجية املفاوضات البناءة وحلول "الفوز املتبادل" يف املنطقة ومع
دول الجوار ،غري أنه يرى ذلك مرهونًا بإبداء األطراف اإلقليمية األخرى
استعدادها للحصول عىل صيغة مرضية لألطراف كافة .وميكن أن
تؤدي انتخابات مجلس الخرباء القادمة  -بسبب أهميتها يف مستقبل
مؤسسة والية الفقيه  -دو ًرا يف مستقبل العالقات بني األطراف
السياسية واملرشد األعىل .وميكن لروحاين وهاشمي رفسنجاين يف حال
نجاحهام يف هذه املنافسة أن يساعدا املرشد يف إبقاء مكانته بعي ًدا
عن املناوشات السياسية.

األمن القومی :الحرس الثوري
واالتفاق النووي
من املتوقع أن يؤثر االتفاق النووي يف تبديد التهديد األمني ومخاطر
املواجهة املبارشة التي الزمت إيران طوال السنوات املاضية ،لك ّن ذلك
ال يعني انعدام التهديد بل سيؤدى إىل تعقيد املخاطر األمنية ،كام
سيضاعف أهمية التزام إيران القواعد املطروحة يف العالقات الدولية.
وستضع هذه التطورات روحاين ،الذي ميتلك تجربة عريقة يف األمن
القومي ،أمام ٍ
تحد آخر هو تطوير العقيدة األمنية اإليرانية حسب
مستجدات املرحلة الراهنة.
يرى املحللون املحسوبون عىل التيار اإلصالحي أ ّن روحاين يحتاج
ٍ
جديد لألمن القومي اإليراين يتوافق يف منظوره
إىل طرح مفهومٍ
الداخيل مع الحرية السياسية والحيوية االجتامعية والتنمية املتوازنة
واملشاركة العامة ،وبخاصة مشاركة األقليات والقوميات ،ويتوافق يف
املنظور الخارجي مع إسرتاتيجية التنمية اإلقليمية وربط العالقات
االقتصادية والسياسية مع القوى اإلقليمية والدولية كافة عىل شكل
اتفاقيات رشاكة مزدوجة أو متعددة األطراف ،تؤ ّمن إليران قوة الردع
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الفعالة للمخاطر التي متس أمنها القومي((( .لك ّن هذا التغيري لن
يكون ممك ًنا إذا انهار االتفاق النووي أو برزت مخاطر جديدة جراء
تطورات املنطقة.
قد يواجه روحاين من جانب آخر صعوبات يف تقديم إجابات مقنعة
لقلق األطراف املؤثرة حيال مخاوفها مام كانت تسميه سابقًا الثورات
الناعمة وامللونة وتطرحه حال ًيا باسم تيار "التسلل واالخرتاق" ،وهذا
سيؤثر سلبيًا يف اإلجامع الوطني عىل العقيدة األمنية.
أما الحرس الثوري ،فسيبقى بعد االتفاق سلطة عسكرية قوية وبارزة
يف الساحة ،كام أنه سيحتفظ مبكانته كقوة عقائدية تدافع عن قيم
الثورة .لذلك سيحاول التيار املعتدل تنظيم عالقته مع الحرس يف
القضايا املهمة مبساعدة املرشد .كام يحاول وضع حضور الحرس
االقتصادي واإلعالمي يف إطار القوانني ،ألنه يعتقد أ ّن الرضورات
التي أباحت مثل هذا الحضور املشهود قد انقضت ،وعىل الحرس أن
يقلل من حضوره املبارش والرمزي وأن يواصل سعيه لرفع قوة الردع
بالتناسب مع تغيري نوعية املخاطر األمنية التي تبقى تواجه البالد(.((1
وستبقى إرسائيل حتى إشعار آخر العنوان األبرز للتهديدات يف
العقيدة األمنية اإليرانية .فإرسائيل من خالل نفوذها وتأثريها يف
الشارع السيايس الغريب ،ستسبب إليران كث ًريا من املتاعب .ولذلك
سيخوض البلدان رصا ًعا حا ًدا يف استقطاب األطراف الدولية يف املرحلة
املقبلة ،خاصة بعد تجاوز االتفاق عقبة الكونغرس األمرييك.
من جانب آخر ،سيبقى تصعيد التنافس اإلقليمي واالصطفاف
السيايس الحاد باهظ الثمن ،وبخاصة أ ّن الحركات الجهادية املتطرفة
تستغل هذا االصطفاف وتتغذى عليه لضامن استمراريتها .كام
سيؤدي الرشخ واالنقسام املذهبي دو ًرا بارزًا يف تصعيد النزاع يف
عاجل بني األطراف كافة.
املنطقة ،وهذا يتطلب تعاونًا إقليم ًيا ً

االتفاق النووي ومستقبل
السياسة الخارجية اإليرانية
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رسا بني الرشق والغرب...
مل تكن رشقًا وال غربًا  ...بل كانت دامئًا ج ً
نحن يف وسط الرشق والغرب .نحن ال نهرب ال من الرشق وال من
الغرب"( .((1وميكن اعتبار هذه الكلمة نقطة انطالق لفهم سياسة
إيران الخارجية بعد خروجها من العزلة وتثبيت مكانتها اإلقليمية
وتصحيح صورتها يف األذهان من خالل االتفاق النووي الذي أرادته أن
يتضمن االعرتاف برشعيتها.
ال يريد ظريف وال روحاين استبدال الحلفاء والرشكاء برشيك جديد،
فقد علمتهم تجربة العقوبات االقتصادية أ ّن إيران تحتاج إىل ٍ
مزيد
من الطاقة الحتواء األزمات ،وذلك عن طريق تنمية العالقات بشكلٍ
متوازنٍ مع كل األطراف من دون الوقوع يف رشك أحد .وتعتقد إيران
أ ّن هذه السياسة تزيد مناعتها وقوة ردعها أمام تجارب تشبه تجربة
العقوبات .ويسمي محمد قوتشاين ،الصحايف البارز واملقرب من
أوساط املعتدلني ،هذه السياسة بـ "سياسة املوازنة اإليجابية"(.((1
وهي مبنية عىل االنفتاح عىل األطراف كافة لخلق توازن بني املصالح.
هذه سياسة نابعة من تاريخ إيران عىل طريق الحرير؛ طريق التجارة
والرتحال الرئيسة للعامل .لذلك ستحاول إيران بتوجهات اقتصادية
الحضور الفعال يف املنظامت الدولية واإلقليمية.
من جانب آخر ،ساعد االتفاق النووي يف فتح قنوات تواصل مبارشة
بني إيران والواليات املتحدة ،لكن ال تزال جدران عدم الثقة مرتفعة(.((1
وال يثق اإليرانيون بنيات الواليات املتحدة نحو بالدهم عىل الرغم من
الخطوات اإليجابية األخرية ،وهم يتابعون بدقة الترصيحات األمريكية
غري الودية .ومع ذلك ،ال ميكن التقدم يف العالقات الثنائية أكرث يف
املرحلة الراهنة إال عن طريق إثبات حسن النية من خالل تعاون
مشرتك يف امللفات املفتوحة ،وأبرزها محاربة اإلرهاب .وتنظر إيران
إىل هذا امللف بوصفه اختبا ًرا ملرشوع أمريكا يف املنطقة بعد االتفاق
النووي ،ومن شأنه أن يفتح الباب عىل آفاق جديدة للتعاون املشرتك
أو إغالق الطريق أمام تحسني العالقات .وسيكون إلرسائيل دور مهم
يف صوغ القرار األمرييك ،وهذا ما تتوجس منه إيران كث ًريا.

قال الرئيس حسن روحاين يف كلمته يف جامعة كازاخستان خالل
مشاركته يف قمتي شنغهاي وبركس" :إ ّن هذه املنطقة من العامل

تهتم إيران بالتطورات اإلسرتاتيجية التي تؤثر يف مستقبل اإلقليم،
وترى يف تقليص دور النفط يف االقتصاد العاملي واتجاه أمريكا وبعض
الدول األوربية إىل الرشق ،إرهاصات تغيريٍ كبريٍ من شأنه أن يرتك
املنطقة يف دوامة من الرصاعات والنزاعات الالمتناهية التي تستنزف

" 9جلسة املفاوضات النووية والعلوم السياسية بحضور وزير الخارجية" 25 ،آب/
أغسطس  ،2015عىل الرابط:
http://sedayiran.com/fa/print/76784
 10الرئيس روحاين يف مؤمتر صحايف.

11 http://www.president.ir/fa/80624
" 12الدبلوماسيون والجرناالت :إسرتاتيجية املوازنة اإليجابية" ،مهرنامه ،شامره 13
آب /أغسطس .2015
 13حسب تعبري محمد خامتي خالل كلمته التي وجهها إىل الشعب األمرييك.
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الدول والشعوب وتجهض فرص التنمية اإلقليمية والتعاون .لذلك،
ستدفع إيران بقوة باتجاه تنمية اقتصادها وتنويع مصادره غري
النفطية من جهة ،وتنويع مصادر قوتها يف العالقات الدولية والدخول
يف املنظامت الدولية واإلقليمية الفعالة من جهة أخرى .وهذا ال
يعني أ ّن إيران تنوي أن تف ّرط بعالقاتها مع الصني وروسيا يف املرحلة
القادمة ،مع أنها تحاول الخروج من "قفص االضطرار" ،فهي تريد فتح
آفاق جديدة من التعاون الدويل واإلقليمي مبا يضمن لها عدم العودة
إىل تجربة االنعزال ،حتى لو مل يصمد االتفاق النووي.

المجتمع اإليراني واالتفاق النووي
تشري استطالعات الرأي كافة إىل دعم املجتمع اإليراين لعقد االتفاق.
وأظهر استطالع جرى قبل االنتخابات ،أ ّن نسبة اإليرانيني الداعمني
لحصول االتفاق تتجاوز  ،%63يف حني مل تتجاوز نسبة الذين يعتقدون
بأ ّن األطراف الغربية ستلتزم االتفاق  .((1(%32أما بعد إعالن االتفاق،
فقال النائب األول لروحاين ،إسحق جهانغريي ،إ ّن  %88-80من
اإليرانيني ،بحسب استطالعات الرأي ،يؤيدونه(.((1
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وينعكس ذلك يف االهتامم البالغ للجمهور اإليراين ألداء األطراف
الدولية أمام هذا امللف الشائك ،والذي يتوقع أن يؤثر سلبيًا يف
صورة الدول واألطراف املناهضة لالتفاق ودبلوماسيتهم العامة لدى
اإليرانيني .من جانب آخر ،لو انحرس هذا األمل الكبري ،جراء عدم
التزام األطراف الدولية أو اللويب املناهض ،فسيؤدي إىل ارتفاع التأييد
الشعبي للتوجهات الراديكالية وانحسار حظ املعتدلني يف إيران كام
حدث سابقًا يف ظروف مامثلة.

مستقبل السياسة النووية اإليرانية
يف الرسالة التي وجهها جواد ظريف إىل دول املنطقة ،طرح اقرتاح
التعاون النووي لألغراض السلمية؛ أي اإلفــادة من إمكانيات
التخصيب عىل شكل مرك ٍز إقليمي لتوليد الوقود النووي عرب تعاون
الدول اإلسالمية يف املنطقة كنموذ ٍج بار ٍز للتعاون املنشود بني دول
الجوار؛ وهو تعاون ال بد منه إلثبات حسن نيته وإثبات استعداد
إيران لتبديد املخاوف والحيلولة دون سباق نووي يف املنطقة .وبذلك
تريد إيران سحب البساط من تحت كل األطراف التي تريد أن تبني
مصالحها الخاصة عىل حساب ملف إيران النووي .وهي مقتنعة
بأ ّن امللف النووي استمر أكرث مام يستحق بسبب مصالح األطراف
املستفيدة وأجندتها وبأنها دفعت مث ًنا باهظًا لذلك.
من جانب آخر ستستمر إيران بربنامجها النووي ضمن إطار االتفاق
النووي؛ وهو االتفاق الذي حرصت عىل أن يضمن لها حق التخصيب
والبحث العلمي .لذلك ،ستنتهز الفرصة لتحديث مصادرها العلمية
التوسع يف االستخدامات
والبحثية وتطوير منشآتها ،إىل جانب
ّ
السلمية األخرى ومنها تأسيس مستشفى للطب النووي.

من جانب آخر ،أبدى اإليرانيون يف املهجر عرب أشكال مختلفة دعمهم
لهذا االتفاق؛ وذلك من خالل الخروج إىل الشوارع يف منتصف
آب /أغسطس املايض ،ونرش فيديوهات صغرية يعربون فيها عن
دعمهم لالتفاق النووي .وتدل هذه املظاهر عىل تعطّش الشارع
لطي صفحة املواجهة والتخلص من العقوبات ودعمه القوي
اإليراين ّ
لهذه السياسة ،كام تشري إىل ارتفاع معدل األمل االجتامعي يف إيران.
14 "Iranians Support Nuclear Deal, Remain Skeptical of the West and
Want Normalization of Iran-U.S. Relations," June 23, 2015, at: https://www.
ipos.me/en/polls/2015/06/23/nuclear-deal
15 http://www.entekhab.ir/fa/news/219000

إيران والمنطقة بعد االتفاق النووي
ميكن تلخيص القراءة اإليرانية ألحداث املنطقة يف النقاط التالية:
•ليس يف إيران قراءة موحدة لألحداث ،بل تنقسم األطراف
السياسية يف قراءتها والحلول التي تطرحها ،كام هو الحال يف
القضايا األخرى كافة .وال ميكن ألي من األطراف أن يغلب أو
يقيص الطرف اآلخر أو مينعه من إعالن موقفه ورأيه .وهذا أمر
يجب عىل دول املنطقة تف ّهمه للتمييز بني األصوات والرسائل
املختلفة التي تصلها من إيران.
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•تعتقد حكومة روحاين أ ّن االتفاق النووي ال يتضمن تهدي ًدا
لدول الجوار ،بل أزاح شبح الحرب عن املنطقة .ولكن ال ميكن
قطف مثار االتفاق النووي من دون االتفاق واملصالحة مع
الجوار اإلقليمي .وتعي إيران أ ّن ذلك يتطلب تبديد املخاوف
والتوصل إىل حلٍ للقضايا الشائكة عن طريق التفاوض املبارش؛
فمصري الجريان العيش م ًعا ،وعليهم أن يجدوا الطريق األمثل
لذلك ،بحسب جواد ظريف.

استخدام اإلسرتاتيجية التفاوضية نفسها مع األطراف وامللفات
العربية .هذا األمر يحتاج إلرادة سياسية مبنية عىل الواقعية
السياسية والرباغامتية من الجانبني .يستلزم البحث عن مخرج
من الوضع القائم ،إعطاء الحوار والدبلوماسية فرصة ،والتفاوض
املبارش لتجاوز الخالف .وقد تأيت هذه الفرصة من خالل فصل
امللفات العالقة عن بعضها بعضً ا .وساعدت هذه اإلسرتاتيجية
إيران يف الحصول عىل اتفاق مع عدوها اللدود ،أمريكا ،كام
ساعدتها يف تنظيم العالقات مع تركيا عىل الرغم من الخالف يف
امللف السوري.

•إيران دولة إقليمية ولها مصالح قومية وأمنية كام أ ّن لها تأث ًريا يف
منطقتها بفضل العوامل الجغرافية والتاريخية والثقافية والدينية
املشرتكة( .((1لكن إسرتاتيجيتها األمنية نابعة من ظروفها الخاصة
والتهديد املستمر الذي كانت تتعامل معه طوال السنوات
منزل أو أم ًرا ال
املاضية .املهم أال تعترب هذه اإلسرتاتيجية وح ًيا ً
يتغري .وقد تساعد الظروف الجديدة بعد خروج إيران من أزمتها
يف خلق موازين قوى جديدة تؤثر يف عقيدتها لألمن القومي
وحضورها اإلقليمي .كام ستؤثر قط ًعا يف أدائها وطريقتها إلدارة
امللفات .ميكن أن يوفر االتفاق النووي يف هذه الحالة ،وذلك
حسب الرؤية اإليرانية ،فرص ًة لتجاوز النزاع وحلحلة امللفات
الشائكة( ،((1عىل عكس مخاوف دول الجوار .وتريد حكومة
روحاين فتح آفاق جديدة للتعامل مع املنطقة بناء عىل تغيري
الظروف املحيطة بإيران وإمكانية تجاوز مرحلة الردع .لكنها لن
تستطيع إقناع مراكز القرار بحلول بديلة إال إذا استطاعت عرض
صفقة أو اتفاق مبني عىل قاعدة الفوز املشرتك؛ أي التنازل يف
شأن ،مقابل الحصول عىل بديلٍ يف شأن آخر.

•تعرف إدارة روحــاين أ ّن السعودية هي الالعب الرئيس يف
املنطقة العربية ،لكنها اصطدمت بحرب اليمن وما أفرزته من
سجال إعالمي واستقطاب سيايس .ويعد الحل السيايس أولوية
للمنطقة ،وتحتاج هذه األولوية إىل تهدئة النفوس واالستقرار
يف املنطقة(.((1

•مل يفلح التعويل عىل التغيري يف إيران يف السياسة األمريكية،
عىل الرغم من أنه كلف إيران الكثري ،وال طائل من إعادة هذه
التجربة يف اإلقليم .يف املقابل ،يعتقد الباحثون املقربون من التيار
اإلصالحي بأنّه يف حال عدم نجاح روحاين بفتح قناة أو خلق
فرصة إلدارة ملفات املنطقة عن طريق املفاوضات الدبلوماسية،
فسوف تستمر النزاعات باستنزاف طاقات اإلقليم حتى أجل غري
مسمى .ويف حال رحيل روحاين ،فليس من الواضح إن كان بديله
سيكون مستع ًدا للتفاوض وعقد الصفقات .وإن كان الرهان عىل
بديلٍ منه ،فلعل البديل سيكون أقرب إىل التصعيد أكرث من
التفاوض؛ فعىل سبيل املثال ترى الدول العربية ،حسب التجربة،
فرقًا شاس ًعا بني أحمدي نجاد ومحمد خامتي.

•كانت حكومة روحاين تأمل بتجاوز الخالفات وتقدمت نحو
ذلك فور وصولها للحكم ،لكنها اصطدمت بحجم االستقطاب
الكبري الحاصل بعد أحداث سورية .ويحاول ظريف من جهته

 16محمد مسجد جامعي" ،إيران وجيوسياسية الشيعة" ، ،خرب أنالين 1 ،آذار /مارس
 ،2015عىل الرابط:
http://www.khabaronline.ir/detail/402529/weblog/mohammadmasjedjamei
 17محمد مسجد جامعي" ،كيف ينظر العرب إىل إيران" ،خرب أنالين 15 ،نيسان /أبريل
 ،2015عىل الرابط:
http://www.khabaronline.ir/detail/409171/weblog/mohammadmasjedjamei
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الرئيس روحاين يف مؤمتر صحايف.
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االتفاق النووي اإليراني

يوسف منير

*

االتفاق مع إيران وآثاره في المنطقة
وفي إسرائيل وفلسطين

تناقــش هــذه الورقة االتفاق الذي توصلت إليــه مجموعة  1+5وجمهورية إيران اإلســامية ،في
شــأن البرنامــج النــووي اإليراني ،وتعتبــره إنجــا ًزا تاريخ ًيا ،قد تكون لــه آثار كبيرة فــي المنطقة.
تناقش الورقة المالمح الرئيسة لالتفاق ،والظروف التي أدت إليه ،معددة آثاره المحتملة على
المنطقــة ،وعلــى الصــراع الفلسطيني  -اإلســرائيلي ،وانزعاج إســرائيل مــن البرنامج النووي
اإليرانــي ،وتهديدهــا بضربه .وتربط الورقة إمكانية أن يقود االتفــاق إلى نتائج إيجابية ،وإحداث
اســتقرار فــي المنطقــة ،بحــدوث انفــراج حقيقــي فــي العالقــات اإليرانيــة الخليجيــة ،خاصــة
ً
إضافة إلى حلحلة إشــكاالت األقليات الشــيعية
العالقــات مــع المملكة العربيــة الســعودية،
في بعض دول الخليج.
*

كاتب فلسطيني ،ومدير سابق لصندوق القدس واملركز الفلسطيني يف واشنطن.

دراسات وأوراق تحليليّة
االتفاق مع إيران وآثاره في المنطقة وفي إسرائيل وفلسطين

االتفاق
تُع ّد خطة العمل املشرتكة الشاملة ،وهي حصيلة عامني من
مهم عىل صعيد مفاوضات منع االنتشار
املفاوضات املكثفة ،إنجازًا ً
النووي ،وتعزيز النظام العاملي لعدم االنتشار النووي((( .إ ّن الخطة
املفصلة ،والتي وقّعتها يف  14متوز  /يوليو  ،2015إيران والدول
الخمس دامئة العضوية يف مجلس األمن (الصني ،وفرنسا ،وروسيا،
واململكة املتحدة ،والواليات املتحدة) ،وأملانيا ،واالتحاد األورويب،
تتيح للمفتشني إمكانية الوصول إىل "سلسلة اإلمداد النووي" اإليرانية
ملدة  25سنة مقبلة .ووافقت إيران مبوجب االتفاق كذلك عىل
إجراء تقليص كبري ج ًّدا يف برنامجها النووي ،والسامح مبستويات غري
مسبوقة من عمليات التفتيش .ويف املقابل ،ستستفيد إيران من رفع
العقوبات التي فرضها عليها مجلس األمن واالتحاد األورويب والواليات
املتحدة ،بسبب عدم التزامها املزعوم بالوكالة الدولية للطاقة الذرية،
ومعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية(((.

ولعل النص األكرث وضو ًحا يف االتفاق هو إدراج أحكام محددة
ّ
تتناول االنتهاكات املحتملة لها ،فيام س ّمي أحكام عقوبات "الخرق"
(الفقرتان 36 :و .)37إذ توجز األحكام آليات حل النزاعات متعددة
األطراف .وميكن ألي طرف يف االتفاق إثارة مخاوف من انتهاكات
لها ،وال ميكن التوصل إىل قرار يف شأن الشكوىّ ،إل إذا وجده
مقبول .وهذا يعني أنه ميكن ألي طرف مبفرده إثارة
ً
الطرف الشايك
مسألة "العودة" إىل العقوبات .وإذا حدث ذلك ،فمن املرجح أن
 1لالطالع عىل نص االتفاق باللغة اإلنكليزية ،انظر:
http://bit.ly/1K5NnK2
2 "Full text: Obama gives a speech about the Iran nuclear deal", The
Washington Post, 5/8/2015, at: http://wapo.st/1hjE8Na
وللحصول عىل معلومات توضيحية عن االتهامات املثرية للجدل ضد إيران عىل مر السنني ،انظر:
Gareth Porter, Manufactured Crisis: Untold Story of the Iran Nuclear Scare
(Charlottesville Virginia: Just World Books, 2014).

101
تكون صاحبة الشكوى هي الواليات املتحدة((( .ومن حيث الجوهر،
وافقت إيران عىل أحكام تبقي إمكانية إعادة العقوبات بيد الواليات
املتحدة ،متخلية عن الحامية عرب فيتو مشاركني آخرين (كالصني
مثل) .وبذلك ،محضت إيران ثقة الفتة للواليات املتحدة
أو روسيا ً
التي يسميها القادة اإليرانيون غال ًبا "الشيطان األكرب" .ويعكس هذا
االستعداد الحسابات العقالنية للمفاوضني اإليرانيني ،يف طالق عميق
مع الخطاب املعهود لقادتهم .كام يعكس القناعة بأ ّن مصالح كل من
الواليات املتحدة وإيران تتحقق عرب التزام االتفاق.

الظروف التي أ ّدت إلى االتفاق
ربا ليس من املبالغة القول إ ّن حريب الواليات املتحدة يف العراق
ّ
وأفغانستان أوجدتا الظروف التي دفعت املسؤولني الرئيسيني إىل
طاولة املفاوضات وس ّمرتهم إليها طوال سنتني .فبالنسبة إىل إيران
خلقت لها الحربان أزمة وفرصة م ًعا ،فكان عليها ،بسبب وجودها
عىل قامئة "محور الرش" ،أن تتعامل مع واقع وجود قوات برية
أمريكية عىل حدودها الرشقية والغربية .لكن ،كان لديها يف الوقت
نفسه مصالح مشرتكة مع الواليات املتحدة يف كل من أفغانستان
والعراق ،وميكنها تحقيق نتائج يف كلتا الساحتني ،إذا لعبت بأوراقها
جي ًدا .وقد تعاونت إيران مع الواليات املتحدة يف أفغانستان ،السيام
يف املراحل األوىل من الحرب .وتجلت يف العراق ،بوضوح شديد،
مهارتها يف تحويل األزمة إىل فرصة .فبعد تحطيم الواليات املتحدة
سلطة صدام حسني البعثية ،هيأت إيران نفسها لالضطالع بدور مهم
يف صوغ مستقبل العراق ،وفعلت ذلك عرب إقامة تحالفات قوية مع
املجموعات السياسية الشيعية العراقية التي سيطرت عىل املؤسسات
السياسية العراقية .ففي حني كان العراق يف ظل صدام حسني مبنزلة
رادع إليران يف املنطقة ،أصبحت إيران مع تحول العراق إىل تابع لها،
رسعت برنامجها
أكرث حرية يف إبراز قوتها ونفوذها يف املنطقة .كام ّ
النووي أثناء االحتالل األمرييك للعراق.
وعملت إيران ،عىل تطوير نفوذها اإلقليمي ،يف اللحظة عينها التي
كانت تواجه فيها أثر العقوبات الغربية .وبحسب وزير الخزانة
األمرييك جاكوب ليو ،تقلص االقتصاد اإليراين بنسبة  15إىل  20يف املئة
 3قال وزير الخارجية جون كريي يف شهادة أمام لجنة العالقات الخارجية يف مجلس
الشيوخ" :متلك الواليات املتحدة مبفردها ،طوال مدة االتفاق ،القدرة عىل الرتاجع يف األمم
املتحدة ،بأنفسنا فقط .ولدينا دامئًا القدرة عىل إعادة فرض عقوباتنا" ،انظر:
"AUDIO/VIDEO: Senator Coons questions Secretary Kerry, Moniz, and Lew
on Iran Deal", Christopher Coons, 24/7/2015, at:
http://1.usa.gov/1INEeXz.
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عن مستواه الطبيعي نتيجة تشديد العقوبات عام  .(((2012وألحقت
العقوبات بحياة اإليرانيني العاديني أرضا ًرا بالغة .وبالفعل ،اعرتفت
الواليات املتحدة ضمن ًيا أ ّن العقوبات عىل إيران خلقت صعوبات يف
متويل رشاء الدواء والغذاء(((.
وكانت حربَا الواليات املتحدة يف العراق وأفغانستان محاولتني
(((
مكلفتني يف جميع جوانبهام .فقد استنزفت دماء وأموالً كثرية،
(((
وفاقت الكلفة البرشية وخسائر البنية التحتية يف العراق كل تصور ،
تبي بوضوح أنها س ّوقت
وانهارت صدقية الواليات املتحدة عندما ّ
حربًا ال تحظى بشعبية يف جميع أنحاء العامل أمام األمريكيني زو ًرا عىل
تبي
أنها حرب ملكافحة اإلرهاب وتدمري أسلحة الدمار الشامل ،حرب ّ
أنها مل تعجز عن إيجاد تلك األسلحة فحسب ،بل أدت أيضً ا إىل زيادة
كل ما سبق السياق
غري مسبوقة يف حوادث اإلرهاب العاملي .وشكّل ّ
الذي وضعت فيه الواليات املتحدة إسرتاتيجيتها تجاه الربنامج النووي
اإليراين.
وقد اتهم منتقدو إدارة أوباما الرئيس بعدم توجيه تهديد ذي
صدقية باستخدام القوة العسكرية األمريكية ضد إيران .فلم يكن
من املحتمل يو ًما استخدام القوة العسكرية لتحقيق هدف السياسة
املعلنة للواليات املتحدة يف منع إيران من امتالك سالح نووي .وإيران
دولة غنية باملوارد ،يبلغ عدد سكانها نحو  80مليون نسمة ،ويتقن
علامؤها بالفعل دورة الوقود النووي .وأي دولة مبثل مواصفات
4 Zachary Laub, "International Sanctions on Iran", Council on Foreign
Relations, 15/7/2015, at: http://on.cfr.org/1dNVLT2
:ملزيد من املعلومات حول تأثري العقوبات يف اإليرانيني العاديني ،انظر
Sammy Almashat & Maziar Shirazi, "Iran sanctions debate ignores
civilian impact", Aljazeera, 28/3/2015, at: http://www.aljazeera.com/
indepth/opinion/2015/03/iran-sanctions-debate-ignores-civilianimpact-150328071100321.html
5 Ibid.
 6تشري أرقام وزارة الدفاع األمريكية إىل أ ّن الواليات املتحدة فقدت  6626جنديًا قتلوا يف
العراق وأفغانستان ،انظر:
http://www.defense.gov/casualty.pdf
وقدرت مؤخ ًرا دراسة لجامعة هارفارد أ ّن كلتا الحربني كلفت دافعي الرضائب يف الواليات
املتحدة من  4إىل  6تريليون دوالر ،يف تقدير أخذ يف الحساب الرعاية الطبية للمحاربني
القدماء ،انظر:
Ernesto Londono, "Study: Iraq, Afghan war costs to top $4 trillion", The
Washington Post, 28/3/2013, at:
http://wapo.st/1JJlhS8
 7قدّرت مقالة نرشت يف مجلة ذا النسيت أ ّن  654965عراقيًا قد قتلهم الجيش األمرييك
بني عامي  2003و ،2006انظر:
Gilbert Burnham et al. (eds.), "Mortality after the 2003 invasion of Iraq: a
cross-sectional cluster sample survey", The Lancet, 12/10/2006, at:
http://bit.ly/1Mk5Iaq
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إيران ميكنها ،إذا صممت ،تحقيق التقدم التكنولوجي الالزم لبناء
أسلحة نووية (قدرة تحققت أول مرة منذ سبعني عا ًما) .ولن تحقق
الرضبات الجوية ،مهام بلغت شدتها ،أكرث من اإلرضار بالبنية التحتية
للربنامج النووي اإليراين ،وهو ما ستعيد بناءه برسعة حكومة إيرانية
تصميم مبا ال يقاس عىل تجاوز عتبة التسلح .ومن شأن عمل
أكرث
ً
عسكري أمرييك ليس فقط أن يغلق أي آفاق للعمل الدبلومايس بل
ويرغم عىل االختيار بني االنخراط يف مزيد من العمل العسكري
أو الرتاجع عن هدفها املعلن ،ما يجسد بوضوح سيناريو خسارة
للطرفني .لذلك كانت اإلسرتاتيجية األفضل للواليات املتحدة هي
تجنب سيناريو يق ّدم مثل هذه الخيارات القامتة.
رئيسا أمريك ًيا ،وعد يف حملته االنتخابية
كان اإليرانيون واثقني من أ ّن ً
بإنهاء حروب الرشق األوســط ،سيجد صعوبة يف مطالبة جمهور
أنهكته الحروب بتأييد تدخل عسكري مفتوح آخر يف الرشق األوسط.
وهكذا ،عىل الرغم من العقوبات التي فرضت عليها منذ عام ،2006
وسعت برسعة برنامجها النووي ،بينام مل تستطع الواليات
فإ ّن إيران ّ
املتحدة تنفيذ تهديد عسكري من شأنه إشعال حرب شاملة عىل
األرجح .وأدى ذلك يف الوقت نفسه إىل تولّد شعور برضورة التعجيل
بحل النزاع املتعلق بالربنامج النووي اإليراين ،حتى عندما أصبح
واض ًحا لجميع املعنيني بأ ّن احتامالت العمل العسكري هزيلة.

تبعات االتفاق مع إيران
لقد ُوضعت خطة العمل املشرتكة الشاملة ،بينام كانت الواليات
املتحدة تعيد تحديد دورهــا يف املنطقة .فطوال أعــوام عديدة،
جرى ملء القسم األكرب من الفراغ املتولد عن سقوط نظام صدام
حسني يف العراق بقوات االحتالل األمرييك .ولكن ،كان من الواضح
للواليات املتحدة ورشكائها اإلقليميني أنها ستسحب قواتها يف نهاية
املطاف ،وتسلّم العراق للعراقيني الذين غالبيتهم من الشيعة ولديهم
روابط تعاطف مع إيران .وكان صوغ املصالح األمريكية أيضً ا يتأث ّر
بتغريات سوق املوارد العاملية؛ فلقد تزايدت قدرة الواليات املتحدة
طوال العقد املايض عىل إنتاج النفط بكميات أكرب من السابق
بصفة مستقلة ،مقلص ًة اعتامدها عىل نفط الرشق األوسط((( .وقد
8 John Krohn & Mike Ford & Dana Van Wagener, "Tight oil-driven
production growth reduces need for U.S. oil imports", U.S. Energy
Information Administration, 7/4/2014, at: http://1.usa.gov/1lKTvhe

دراسات وأوراق تحليليّة
االتفاق مع إيران وآثاره في المنطقة وفي إسرائيل وفلسطين

رصح الرئيس أوباما للكاتب الصحفي توماس فريدمان أنّ" :املصالح
ّ
الجوهرية للواليات املتحدة األمريكية يف املنطقة يف هذه املرحلة،
ليست النفط أو الحضور اإلقليمي )...( .مصالحنا الجوهرية هي أن
يعيش كل إنسان بسالم ،وأن يستتب النظام ،وال يتعرض حلفاؤنا
وأل تتساقط الرباميل املتفجرة عىل رؤوس األطفال ،وال تجري
للهجومّ ،
عمليات نزوح كثيفة .فمصالحنا بهذا املعنى هي يف الواقع عبارة عن
التأكد من أ ّن أحوال املنطقة عىل ما يرام .فإذا كانت كذلك ،فسنكون
نحن عىل ما يرام"(((.
ويع ّد هذا التعريف ملصالح الواليات املتحدة تح ّو ًل جذريًا ،جرى
التخطيط له منذ زمن طويل .وهو مصدر قلق لرشكائها اإلقليميني.
فالحرب التي شنتها عىل العراق أدت إىل تزايد النفوذ اإليراين عىل
اإلقليم ،وت ّدعي الواليات املتحدة اآلن أنه ليس لديها سبب وجيه
لتخصيص موارد ضخمة ملواجهة ذلك .وأخربت الواليات املتحدة
رشكاءها اإلقليميني ببساطة أنه حان الوقت يك يؤدوا دو ًرا متزاي ًدا يف
املنطقة التي يدعونها وط ًنا.

بيد أنه ما مل يؤ ِّد االتفاق مع إيران إىل زيادة التعاون بني بلدان
املنطقة ،فإ ّن هدف الرئيس األمرييك يف االستقرار اإلقليمي قد يكون
صعب التحقيق .فإعادة تحديد األهداف األمريكية يف املنطقة دفعت
رشكاءها اإلقليميني وتحدي ًدا دول الخليج بقيادة اململكة العربية
السعودية إىل التحرك عسكريًا ملواجهة من يع ّدونهم أتباع إيران يف
املنطقة( .((1وقد يؤدي ذلك إىل عواقب وخيمة يف دول شتى ،ويوفّر
أرضً ا خصبة للتطرف العنيف.
9 Thomas L. Friedman, "Iran and the Obama Doctrine", The New York
Times, 5/4/2015, at: http://nyti.ms/1F2WXh6
 10قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبري يف مؤمتر صحايف مشرتك مع وزير الخارجية
األمرييك جون كريي" :ونحن ملتزمون يف حال حاولت إيران أن تسبب األذى يف املنطقة ،نحن
ملتزمون مبواجهتها بحزم" ،انظر:
"Remarks With Saudi Foreign Minister Adel Al-Jubeir", US Department of
State, 16/7/2015, at: http://1.usa.gov/1Djwsii
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ومن غري املرجح حصول استقرار إقليمي ما مل تتوصل إيران والسعودية
إىل إقامة عالقات تعاون أساسها املصالح اإلقليمية املشرتكة .ويوفّر
التمدد اإلقليمي لتنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام فرصة لهذا
التعاون؛ فالتنظيم ميثّل تهديدات أمنية خطرية للسعودية وللنظام
التابع لها يف مرص ،ويستهدف الجامعات الشيعية بهجامت جامعية.
بيد أ ّن حالة التوتّر بني الرياض وطهران مرشحة لالستمرار يف الدوران
حول االنقسامات الطائفية التي تفاقمت بسبب االنتفاضات العربية.
فالسكان الشيعة يف السعودية ،واليمن ،والكويت ،والبحرين ،ولبنان،
وغريها دأبوا عىل التوجه إىل طهران طالبني دعمها كلام استشعروا
ظلم من حكوماتهم .وترى دول الخليج األقليات الدينية
إقصاء أو ً
تهدي ًدا أمنيًا شدي ًدا دفع بها إىل تب ّني سياسات رجعية بل ومزعزعة
لالستقرار .وليست إليران تجربة مامثلة؛ إذ تقطنها أقلية س ّنية صغرية
تخضع إلجراءات صارمة (وخاص ًة الكرد والبلوش) ،لك ّن هذه األقلية
ال تواجه ما يضاهي التمييز الذي يواجه األقليات الشيعية يف البلدان
العربية( .والحقيقة أ ّن التحديات التي تواجه الحكومة اإليرانية ال
تأيت غال ًبا من جامعات األقليات يف الداخل ،بل من داخل إطار الثورة
مثل يف عام .)2009
اإلسالمية التي يقودها الشيعة ،كالحركة الخرضاء ً
تغي هذا الواقع الدميوغرايف الذي سيستمر يف إذكاء
ومن غري املر ّجح ّ
التوتّرات بني طهران والرياض .ولكن ،ميكن لدول الخليج تخفيف حدة
التوتّر عرب انفتاح أنظمتها السياسية ،ومعالجة املظامل املرشوعة لألقليات
(وفعل
ً
من سكانها .ويف حني أ ّن ذلك قد يكون غري مريح لبلدان الخليج
وصف الرئيس أوباما تلك املساعي بوصفها "محادثات عسرية ينبغي
إجراؤها") ،فإ ّن املهم هو أن تدفع الواليات املتحدة بلدان الخليج يف
هذا االتجاه ،أل ّن معالجة مخاوف األقليات يساهم يف إحالل السالم
واالستقرار اإلقليمي ألمد طويل .وال تزال أزمات أخرى يف املنطقة،
كالحرب األهلية يف سورية ،مستعصية عن الحل حتى اآلن ،ولك ّن ذلك
يتغي ،إذا جرى إقناع طهران بالعمل مع أطراف أخرى لحل الرصاع.
قد ّ
مهم يف الرصاع الفلسطيني  -اإلرسائييل؛
إ ّن لالتفاق مع إيران أث ًرا ًّ
فلقد احتل الربنامج النووي اإليراين الصدارة يف جدول أعامل املجتمع
الدويل طوال األعوام القليلة املاضية .ويعود ذلك جزئ ًيا إىل تسارع
وترية الربنامج ،ولكنه يعود أيضً ا إىل أ ّن إرسائيل جعلت منه أولوية من
خالل زيادة احتامل شن هجوم إرسائييل عىل إيران.
حتى يف السنوات األوىل إلدارة أوباما ،قبل التطبيق الكامل لنظام
العقوبات عىل إيران ،وبينام كانت الواليات املتحدة تحاول دفع
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عملية السالم الفلسطينية  -اإلرسائيلية ،كان رئيس الوزراء اإلرسائييل
بنيامني نتنياهو باستمرار ير ّد عىل مخاوف الرئيس أوباما من التوسع
االستيطاين اإلرسائييل بتحويل الرتكيز نحو إيران( .((1ويف الوالية الثانية
للرئيس أوباما ،اصطدمت املساعي الشخصية الكبرية لوزير الخارجية
جون كريي الستئناف عملية السالم بتعنت الحكومة اإلرسائيلية
مدعومة بجمهور ناخبني ذي توجه مييني متزايد .وأعلن كريي أخ ًريا
عن توقف من أجل إعادة تقييم السياسة األمريكية ،وح ّول تركيزه إىل
املفاوضات مع إيران.

عىل الرغم من عدم وجود ظروف تشجع عىل مفاوضات ناجحة
ومجدية بني اإلرسائيليني والفلسطينيني ،فإنّه ميكن للجهات الفاعلة
الدولية الرشوع يف خطوات لتغيري هذه الظروف .ولك ّن إرسائيل
تواصل معارضتها الصاخبة لالتفاق مع إيران الذي حصل عىل إجامع
يف مجلس األمن (وهو إنجاز يف حد ذاته) ،ما سيساهم يف إثارة التوت ّر
بني إرسائيل والدول الغربية الكربى .ومن املمكن أن يبدأ العديد
منها يف اتخاذ إجراءات تضغط عىل إرسائيل لتحريك املفاوضات مع
الفلسطينيني ،مادامت قضية إيران قد ُحلّت.

لقد حرفت قضية إيـران االهتامم األمــريك والــدويل عن القضية
الفلسطينية .كام تشهد املنطقة رصاعات أخرى مستعرة .بيد أنه إذا
نُفِّذ االتفاق مع إيران وأظهر عالمات عىل نجاحه ،فسيكون واح ًدا
من أكرب أسباب رصف االنتباه عن الرتكيز عىل القضية الفلسطينية
قد ُسحب من الطاولة .فها هو الزخم الدبلومايس الدويل الذي كُ ِّرس
إليران طوال السنتني املاضيتني ،بات متواف ًرا وميكن تركيزه عىل
القضايا ذات األولوية.

ومن املستبعد أن ميارس الرئيس أوباما الضغط الرضوري املطلوب
عىل إرسائيل الستئناف مفاوضات جادة يف الوقت القصري املتبقي له
يف البيت األبيض .فهو يحذر من أن توث ّر أفعاله يف السباق االنتخايب
للمكتب البيضاوي ،واإلرسائيليون والفلسطينيون كالهام يعرف
أ ّن الرئيس القادم قد ال مييل إىل التزام عملية بدأها سلفه .ومع
ذلك ،يرجح أن يرتك سحب قضية إيران من الطاولة آثا ًرا إيجابية يف
املفاوضات الفلسطينية  -اإلرسائيلية ،تستمر إىل ما بعد رئاسة أوباما.

11 "Remarks by President Obama and Israeli Prime Minister Netanyahu
in press availability", The White House, 18/5/2009, at: http://1.usa.gov/1IrPJ5q
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*

خيار اللجوء إلى أوروبا
وتداعياته على األزمة في سورية

ازدادت وتيرة هجرة السوريين الذين يعبرون البحر إلى أوروبا طل ًبا للجوء خالل األشهر األخيرة،
وتوقعت األمم المتحدة أن يصل عددهم إلى  850ألف شــخص في نهاية ســنة  .2015وكانت
موجات اللجوء خارج سورية بدأت منذ منتصف عام  ،2012بعد انتقال الثورة السورية إلى طور
ضد الســكان فــي المناطق
العمــل المســلح ،واعتمــاد النظام سياســات العقاب الجماعي ّ
نحو ّ
مطرد ،مع قصف النظام العشوائي
والمدن الخارجة عن سيطرته .وتزايدت الوتيرة على ٍ
للمناطق الواقعة تحت ســيطرة المعارضة السورية المســلحة ،وإخفاقها في إدارة المناطق
ً
إضافة إلى انتشــار جماعات
المحررة ،وعجزها عن إيجاد مقومات البقاء األساســ ّية لســكانها،
جهاديّــة ســعت لفــرض أفكارها وتصوراتهــا على المجتمعــات المحلية ،وارتكبــت انتهاكات
في حقها.
*

وحدة التحليل السيايس يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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البدايات
اقترصت الهجرة إىل أوروبا يف الفرتة األوىل عىل األغنياء وامليسورين،
والناشطني املدنيني ممن تعرضوا لتهديدات يف مناطقهم ،وكذلك
العاملني مع منظامت اإلغاثة الدولية ومنظامت املجتمع املدين.
وانض ّم السوريون املقيمون يف أوروبــا بهدف العمل أو الدراسة
إىل هؤالء ،فحصلوا عىل وثائق لجوء رسمية ،وأُدرجوا ضمن لوائح
الالجئني السوريني يف أوروبا ،يف حني استقرت أغلب ّية الالجئني يف
حل سيايس،
دول اللجوء الرئيسة (تركيا ،واألردن ،ولبنان) يف انتظار ّ
أو حسم عسكري ينهي األزمة ويسمح بعودتهم إىل بالدهم .كام
جذبت مرص يف عهد الرئيس السابق محمد مريس عرشات آالف
السوريني من أبناء الطبقة الوسطى ،نظ ًرا إىل ع ّدة أسباب؛ أبرزها
مساواتهم باملرصيني يف التعليم والصحة ،وتسهيالت اإلقامة ،والسامح
لهم بالعمل ونقل أنشطتهم التجارية والصناعية ،وانخفاض تكلفة
املعيشة يف مرص مقارن ًة بدول جوا ٍر سورية((( .لذلك ،مل تكن أوروبا
وِجه ًة رئيس ًة بالنسبة إىل الالجئني السوريني .وبحسب مفوضية األمم
املتحدة لشؤون الالجئني ،استقبلت دول االتحاد األورويب منذ اندالع
األزمة حتى نهاية عام  2013نحو  50ألف الجئ سوري ،وهو رقم
محدود مقارنة بدول الجوار(((.
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وارتفاع مستويات العنف ،وانتشار القتال يف معظم األرايض السورية،
والتضييق عىل الالجئني السوريني يف مرص ولبنان واألردن .كام ساهم
توسع تنظيم الدولة يف املناطق الخاضعة لنفوذ املعارضة املسلحة،
وسيطرته عىل مساحات واسعة من سورية ،وكذلك هجومه عىل
املناطق الكرديّة ،يف زيادة عدد الالجئني إىل أوروبا؛ إذ فضّ ل آالف
السوريني األكراد من سكان منطقة عني العرب (كوباين) التوجه إىل
مثل ،نظ ًرا إىل وجود جالية كردية كبرية فيها ،وعدم رغبتهم يف
أملانيا ً
العيش داخل مخيامت اللجوء الرتكيّة.
وقد برزت أملانيا يف ذلك الوقت كنقطة جذب للمهاجرين الج ُدد
نتيجة التسهيالت املق َّدمة من الحكومة األملانية يف ما يتعلق باإلقامة،
وملِّ الشمل ،واملعونة االجتامعية ،وكذلك تجاهلها "بصمة دبلن"
التي تفرض عىل الالجئ تقديم طلبه يف أ ّول دولة أوروبية يطؤها،
وهو ما حفز كث ًريا من السوريني عىل اعتامد خيار اللجوء إليها .وقد
أعلنت املفوضية األوروبية لشؤون الالجئني أ ّن عدد طلبات اللجوء
طلب
املق َّدمة إىل دول االتحاد األورويب من السوريني بلغ  210آالف ٍ
يف الفرتة املمتدة من متوز /يوليو  ،2014إىل متوز /يوليو .(((2015
غري أ ّن ما سلّط األضواء عىل مسألة الهجرة ،وأكسبها بع ًدا سياس ًّيا
وأخالق ًّيا عىل الصعيد الــدويل مؤخ ًرا ،هو التدفق غري املسبوق
لالجئني السوريني يف األشهر األخرية؛ إذ قدرت املفوضية األوروبية
أعداد املهاجرين السوريني الواصلني إىل أوروبا بأكرث من  28ألف
مهاجر خالل شهر حزيران /يونيو  ،2015وأكرث من  32ألف مهاجر
خالل الشهر الذي تاله((( ،مع توقعات تضاعف األرقام السابقة يف
إحصائيات شهر آب /أغسطس ،وأيلول /سبتمرب  ،2015لتستقبل
أوروبا ما بني  4آالف و 5آالف الجئ سوري يوميًّا(((.

أسباب موجة اللجوء األخيرة
لك ّن هذا الرقم ما لبث أن تضاعف خالل عام 2014؛ نتيج ًة لعوامل
الحل،
مختلفة يف صدارتها إخفاق مؤمتر جنيف  ،2وتراجع فرص ّ
" 1املفوضية السامية لشؤون الالجئني بالقاهرة' :مرىس' تبنى سياسية الباب املفتوح أمام
الجئي سوريا ..وعدد السوريني مبرص سيصل إىل  100ألف نهاية العام الجاري ..وما حدث
لالجئني اإلثيوبيني 'رد فعل شعبي'" ،اليوم السابع ،2013 /6 /20 ،عىل الرابط:
http://bit.ly/1LsM9LE
" 2حال الالجئني السوريني يف أوروبا" ،النهار ،2014 / 7 /14 ،عىل الرابط:
http://bit.ly/1VPtInt

يُعزى االرتفاع األخري يف معدالت اللجوء إىل مجموعة من العوامل
أهمها:
"3 Kemal Kirişci :"Why 100,000s of Syrian refugees are fleeing to Europe,
Brookings, 3/9/2015, at:
http://www.brookings.edu/blogs/order-from-chaos/posts/2015/09/03-eurefugee-crisis-kirisci
 4املرجع نفسه.
" 5األمم املتحدة 850 :ألف الجئ يعربون البحر إىل أوروبا يف  2015و ،"2016رويرتز،
 ،2015 /9 /8عىل الرابط:
http://bit.ly/1FczyLs

دراسات وأوراق تحليليّة
خيار اللجوء إلى أوروبا وتداعياته على األزمة في سورية

•تضاؤل فرص الحل :شهدت الساحة السورية تطورات مهم ًة
خالل النصف األول من عام  .2015فاالنتصارات العسكرية
التي حقّقتها املعارضة املسلحة استنزفت النظام وأظهرت وهنه،
وعجزه عن الدفاع عن مواقعه ومناطق مؤيّديه .وبالتزامن مع
املتغريات امليدانية والعسكريّة ،ونتيج ًة لتوسع تنظيم الدولة يف
الحل السيايس
مناطق النظام أيضً ا ،عاد الحديث عن رضورة ّ
لألزمة السورية ،ورشعت القوى الدولية واإلقليمية يف جهد
دبلومايس كبري انتهى باإلخفاق ،وعادت األطراف جميعها إىل
لحل األزمة
التصعيد ميدان ًّيا .وقد مثّل الحراك األخري بارقة أمل ّ
السورية ،وال سيام بعد أحاديث عن تقارب سعودي  -رويس؛
بهدف تجاوز خالفاتهام ،ووضع بيان جنيف  1موضع التنفيذ.

•لك ّن متسك موسكو ببقاء األسد ،وتنامي وترية الدعم العسكري
حل؛ ما دفع كث ًريا من
التوصل إىل ّ
املقدم له ،ب َّد َدا اآلمال بقرب ّ
بدل من
السوريني الباحثني عن استقرار دائم إىل ركوب البحر ً
حل ال يبدو أنه سيأيت قري ًبا .ث ّم إ ّن انسداد األفق ،وتوقّع
انتظار ّ
فضل عن حاجة سورية إىل
استمرار األزمة سنوات عديدةًً ،
عقود؛ حتى تتمكن من تجاوز آثار األزمة وإعادة اإلعامر ،دفع
حتى ببعض السوريني املقيمني يف دول الخليج العربية إىل طلب
اللجوء إىل أوروبا بحثًا عن استقرار نهايئ لهم وألرسهم.
•أوضاع اللجوء القاسية :ألحقت سنوات الحرب الطويلة الرضر
بحياة ماليني السوريني ومصالحهم .كام استنزف اللجوء مقدراتهم
ومدخراتهم ،وأفقدهم فرص تحسني أوضاعهم االقتصادية ،أو
تعليم أبنائهم .فدول اللجوء الرئيسة (ماعدا تركيا) تعاين مشاكل
اقتصادية ،واجتامعية ،وتنترش فيها البطالة ،إضاف ًة إىل غالء
املعيشية فيها .وجاء خفْض األمم املتحدة ملساعداتها ،وال سيام
يف ما يتعلق بالصحة ،ودعم التعليم ،ليضاعف معاناتهم،
ويعرضهم للعوز الشديد ،ويه ّدد مستقبل أبنائهم .ويف املقابل،
شكّل ترحيب أملانيا التي أعلنت نيتها استقبال  800ألف الجئ
خالل عــام  ،2015حاف ًزا قويًا دفع كث ًريا من طالبي اللجوء
السوريني إىل إعادة النظر يف خططهم املستقبلية وش ّد الرحال
إىل أوروبا ،هربًا من أوضاع اللجوء القاسية ،وبحثًا عن حياة
جديدة تؤمن استقرا ًرا دامئًا لهم وألوالدهم.
•أوضاع تركيا :وفقًا إلحصائية املفوضية العليا لشؤون الالجئني
التابعة لألمم املتحدة ،تحتض تركيا  1.8مليون الجئ سوري؛ أي
نحو  %45من إجاميل الالجئني السوريني يف الخارج املسجلني لدى
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األمم املتحدة البالغ عددهم أكرث من  4ماليني الجئ((( .وخالل
السنوات األربع املاضية ،كانت تركيا الوجهة املفضَّ لة لالجئني
وامله ّجرين السوريني ألسباب عديدة؛ منها قربها الجغرايف،
واقتصادها القوي ،والحكومة الداعمة ،وتوافر إمكان العودة،
وسهولة التنقل من سورية وإليها .لك ّن األوضاع تغريت كث ًريا
خالل األشهر املاضية ،إذ ش ّددت الحكومة الرتكية إجراءاتها
األمنية ،وأغلقت حدودها أمام الخارجني من سورية بسبب
التهديدات األمنية يف واليتها الجنوبية.

•من جهة أخرى ،أثارت نتائج االنتخابات الربملانية ،ودخول
تركيا مرحل ًة من عدم االستقرار السيايس واألمني قلق كثري من
السوريني ،ودفعتهم إىل البحث عن بدائل ،إذ يخىش هؤالء إخفاق
حزب العدالة والتنمية يف الحصول عىل أغلبية يف االنتخابات
املبكرة املقبلة متكنه من تشكيل الحكومة منفر ًدا ،واضطراره
إىل تقديم تنازالت لبعض أحزاب املعارضة التي تناصب الالجئني
السوريني العداء وتدعو إىل إعادتهم ،وإىل التحالف مع بشار
األسد يف مواجهة "اإلرهاب".

•بنا ًء عىل ذلك ،أضحت السواحل الرتك ّية ،بالنسبة إىل املهاجرين
السوريني ،أبرز نقطة انطالق يف اتجاه الجزر اليونانية القريبة،
وخصوصا أ ّن السلطات الرتكية أخذت تتواىن يف اآلونة األخرية
ً
يف مالحقة شبكات التهريب ،وإعادة مراكب املهاجرين قبل
دخولها املياه اإلقليمية اليونانية ،وكأ ّن األمر ،يف ما يبدو ،توج ًها
حل لألزمة
تركيًّا جدي ًدا ملعاقبة أوروبا بتقاعسها يف البحث عن ّ
ظل
السورية واكتفائها مبوقف املتفرج عىل املعاناة اإلنسانية ،يف ّ
تح ّمل دول الجوار ،بخاصة تركيا ،أعباء اللجوء.

•املناخ الجغرايف املالئم :تكررت األحــداث املأساوية خالل
شتاء 2015؛ إذ قىض مئات الالجئني ،ومعظمهم من السوريني،
غرقًا يف مياه البحر املتوسط دون الوصول إىل إيطاليا أو اليونان
بسبب سوء األحوال الجويّة .وعىل الرغم من أ ّن حركة الهجرة
وخصوصا العائالت
مل تتوقف ،فإ ّن أعدا ًدا كثري ًة من املهاجرين،
ً
منها ،فضّ لت تأجيل رحالتها البحرية إىل أشهر فصل الصيف،
عىل غرار ما يحصل حال ًّيا.
" 6تركيا تحتضن  %45من إجاميل عدد الالجئني السوريني يف الخارج" ،ترك برس،
 ،2015 /7 /10عىل الرابط:
http://www.turkpress.co/node/10344
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التداعيات
حل ملعاناتهم
يشكّل اللجوء إىل أوروبا بالنسبة إىل أغلبيّة املهجرين ًّ
املستم ّرة منذ سنوات؛ إذ يُؤ ّمن لهم الوصول إليها االستقرار املادي
والنفيس ،والتعليم ،وفرص العمل ،وغري ذلك من املنافع عىل الصعيد
الوطني.
الفردي .ويف املقابل تربز آثار سلبية عديدة عىل املستوى
ّ
فعىل خالف دول اللجوء املجاورة أو الدول العربية األخرى ،تقوم
الدول األوروبية بدمج املهاجرين وتوطينهم ،ومتنحهم جنسيتها بعد
مستقبل.
ً
ميض فرتة زمنية ( 5سنوات) ،وهو ما يعوق عودتهم
ّ
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َ
مخاوف من وجود تو ُّجه غريب إلطالة عمر األزمة ،وحرصها يف أحد
خلل يف الرتكيبة السكانية
جوانبها (اللجوء) .فمن شأن ذلك أن يُحدث ً
يقل أثره عن سياسات التجهري املمنهجة التي
والدميغرافية لسورية ال ّ
يتبعها النظام وحلفائه.
وتساهم الهجرة الحالية يف اضمحالل الطبقة الوسطى يف سورية؛
إذ تشري ع ّدة دالئل إىل أ ّن املهاجرين إىل أوروبا ليسوا من املعدمني
داخل املخيامت أو الفقراء العاجزين عن تأمني تكاليف الهجرة
املقدرة بنحو  3آالف يورو للشخص الواحد ،بل إنهم من أبناء الطبقة
الوسطى الباحثني عن استقرار دائمٍ وأوضاع معيشية أفضل (منهم
املثقفون ،والجامعيون ،واملهنيون ،والحرفيني).
ويف هذا السياق ،ميكن اإلشارة إىل دراسة أجراها التلفزيون السويدي
متعلّقة مبستويات تعليم الوافدين حديثًا إىل السويد خالل عام ،2014
استنا ًدا إىل إحصائيات مكتب العمل السويدي ومجلس الهجرة ،فقد
تعليم من بني الالجئني
خلصت إىل أ ّن الالجئني السوريني هم األكرث
ً
الحاصلني عىل إقامة دامئة يف هذا البلد ،وأ ّن  % 37منهم حاصل عىل
شهادات جامعية أو شهادات فوق الثانوية(((.

من أجل ذلك ،من املرجح أن تفقد سورية  -يف حال استمرار وترية
الهجرة عىل ما هي عليه أو زيادتها  -مئات اآلالف من مواطنيها
سنويًّا .وتع ّزز ترصيحات املسؤولني الغربيني ،وبرامجهم الهادفة إىل
تنظيم استقبال املهاجرين السوريني خالل السنوات الخمس املقبلة،

فضل عن ذلك ،يُع ّد فقدان عنرص الشباب أحد أبرز اآلثار السلبية
ً
للهجرة الحالية؛ ألنه عنرص رضوري ومه ّم يف عمل ّية إعادة اإلعامر
مستقبل ،بعد انتهاء الحرب .ومن املرجح أن
ً
وسريورة تعايف البالد
تخرس سورية أيضً ا أعدا ًدا كبرية من الجيل الجديد الذي سوف ينشأ
يل،
يف بالد بعيدة عىل ثقافة مختلفة تسلخه بالتدريج عن وطنه األص ّ
وتغي اهتامماته وأولوياته.
ّ

" 7نسبة الحاصلني عىل شهادة أكادميية من الالجئني السوريني هي األعىل بالسويد"،
السورية .نت ،2015/6/4 ،عىل الرابط:
http://bit.ly/1IZC4j1
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وحدة التحليل السياسي

*

االنتخابات المحلية في المغرب
مسارات التنافس وانعكاساتها على المشهد السياسي العام

*

وحدة التحليل السيايس يف املركز العريب لالبحاث ودراسة السياسات.
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مقدمة
أُسدل الستار باملغرب عىل أ ّول تجربة انتخابات محلية تجري يف عهد
ظل دستور جديد .وقد اتسمت هذه
حكومة يقودها اإلسالميون ،ويف ّ
االنتخابات مبنافسة قوية بني أحزاب التحالف الحكومي ،بزعامة حزب
العدالة والتنمية ذي التوجهات اإلسالمية ،وباقي أقطاب املعارضة
التي تتشكّل من أحزاب تقليدية ،يسارية وميينية محافظة ،إضافة
إىل حزب األصالة واملعارصة املق ّرب من القرص ،والجديد نسب ًيا مقارنة
بها .ومثّلت استحقاقات  4أيلول  /سبتمرب  2015رهانًا تقاسمته
الدولة من جهة ،تحدوها الرغبة يف مشاركة انتخابية قياسية ،وحزب
العدالة والتنمية ،الباحث عن زخم جديد يك ّرس نتائج االنتخابات
الربملانية التي أجريت يف  ،2011والتي جاءت به إىل رئاسة الحكومة،
من جهة أخرى.
وبقدر ما كانت نتائج االنتخابات املحلية والجهوية مفاجأة سارة
لقادة حزب العدالة والتنمية الذي أعلن اكتساحه لكربيات املدن
املغربية ،فقد كانت يف املقابل صدمة ألحزاب تقليدية ظلّت تع ّد
نفسها ن ًدا قويًا لحزب العدالة والتنمية .فعدد األصوات التي حصل
عليها اإلسالميون قاربت املليون ونصف املليون صوت ،مقابل مليون
و 333ألف صوت لحزب األصالة واملعارصة الذي تصدر نتائج هذه
االنتخابات.
ونظ ًرا لحالة التفكّك التي تعيشها أحزاب تقليدية تناوبت عىل إدارة
الشأن العام منذ سنوات ،انحرص التنافس يف االنتخابات األخرية بني
أحزاب ثالثة :العدالة والتنمية ،واالستقالل ،واألصالة واملعارصة.
فيام كان حزب االتحاد االشرتايك للقوات الشعبية (حزب يساري قاد
معارضة قوية ض ّد امللك الراحل الحسن الثاين ،وترأّس الحكومة بني
عامي  1998و ،)2003الخارس األكرب يف هذه االستحقاقات املحلية من
كل األحزاب التقليدية التي شاركت يف اقرتاع  4أيلول  /سبتمرب.
بني ّ

ً
أوال:اكتساححزبالعدالة والتنمية
وصدمة األحزاب التقليدية
تشري البيانات الرسمية التي أعلنتها وزارة الداخلية املغربية إىل حصول
حزب العدالة والتنمية عىل  5021مقع ًدا ،وبنسبة  15.94باملئة من
أصوات املقرتعني .وفيام تضع هذه النتيجة الحزب يف املرتبة الثالثة
ضمن قامئة األحزاب التي تنافست يف االنتخابات املحلية باملغرب،

العدد 16
أيلول  /سبتمبر 2015

ّإل أ ّن األرقام وحدها ال تفي بالغرض لجهة تقديم صورة حقيقية عن
النرص الذي حقّقه الحزب ،فالحزب الذي جاء ثالثًا يف الرتتيب العام
لجهة املقاعد ،حصل عىل أكرب عدد من أصوات الناخبني ،كام حصد
الحزب اإلسالمي األغلبية يف كربيات املدن املغربية ،ومنها فاس (املعقل
االنتخايب لحزب االستقالل املعارض) ،والدار البيضاء والرباط وطنجة
ومراكش وأغادير (معقل االتحاد االشرتايك املعارض) ،وهي كلها مدن
كان حضور ناخبي حزب العدالة والتنمية فيها محدو ًدا يف العموم.

وقد مثّلت االنتخابات التي أرشف عليها رئيس "الحكومة امللتحية"،
عىل حد تعبري عبد الكبري العلوي املدغري ،أحد مهنديس احتواء
اإلسالميني يف إطار حزيب باملغرب ،لحظ ًة فارقة يف حياة الحزب الذي
رفع شعار مواصلة اإلصالح يف حمالته االنتخابية ،واستخدم خطابًا
سياس ًيا عمل ًيا يخلو من الشعارات الدينية؛ مرتافقًا مع اتهامات
لخصومه بالفساد والعرقلة .وميكن القول إ ّن قدرة رئيس الحكومة
واألمني العام لحزب العدالة والتنمية ،عبد اإلله بنكريان ،عىل التواصل
االنتخايب واستعامل خطاب وسطي يشجع عىل تحقيق انفراج سيايس،
كان من بني األسباب التي رفعت شعبية الحزب وجعلته أكرث قربًا من
الناخبني غري املنتمني حزبيًا ،ما ساعده عىل استقطاب أصوات هذه
الفئة يف املدن التي حسم بها املعارك االنتخابية ملصلحته بأغلبية
عددية تسمح له بالرتشّ ح لرئاسة املدن الكربى مثل الدار البيضاء
وفاس وطنجة.
ويف املقابل ،تحمل نتائج التصويت القيايس ملرشحي حزب العدالة
والتنمية عىل االعتقاد بأ ّن الناخبني املغاربة مستم ّرون يف معاقبة
األحزاب التقليدية التي تولّت تسيري الشأن العام املحيل والوطني
منذ سنوات ،وراغبون يف مواصلة اإلصالحات التي بارشها الحزب من
موقعه الحكومي عىل محدوديتها .وهي قراءة تتقاطع مع شعار "من
أجل مواصلة اإلصالح" الذي رفعه الحزب طوال الحملة االنتخابية.
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أ ّما األحزاب التي تشاركه املسؤولية يف السلطة التنفيذية ،وهي
عىل التوايل :التجمع الوطني لألحرار (حزب يض ّم رجال األعامل،
وهو مق ّرب من القرص) ،والحركة الشعبية (حزب قومي محافظ)،
وحزب التقدم واالشرتاكية (تنظيم يساري ذو مرجعية شيوعية) ،فقد
تقاسمت عىل التوايل الرتب الرابعة والخامسة والسابعة ،وهو معطى
مؤشات تفيد أ ّن الناخبني ينظرون إىل التحالف الحكومي من
يحمل ّ
خالل حزب العدالة والتنمية.

دخل هو اآلخر ضمن قامئة األحـزاب التي تع ّدت املليون صوت
انتخايب بتسجيله مليونًا وسبعني ألف صوت .كام استفاد حزب العدالة
والتنمية من نظام التصويت الالئحي املزدوج الذي اعتمده املغرب
حل ثالثًا يف االنتخابات
يف االنتخابات األخرية؛ ذاك أ ّن الحزب الذي ّ
املحلية بـ  5021مقع ًدا ،سوف يتص ّدر نتائج االنتخابات الجهوية
(املناطقية) بـ  174مقع ًدا من أصل  678مقع ًدا؛ ما يعني أ ّن بعض
الفئات التي ص ّوتت ألحزاب أخرى يف اللوائح املحلية ذهبت أصواتها
وحل حزب األصالة
إىل حزب العدالة والتنمية يف اللوائح الجهويةّ .
واملعارصة ثان ًيا بحصوله عىل  132مقع ًدا ،ث ّم حزب االستقالل بـ 119
مقع ًدا ،فيام تراجع حزب االتحاد االشرتايك للقوات الشعبية إىل املرتبة
السادسة بـ  48مقع ًدا.

تتكشف بلغة األرقام التنافسية القوية لألحزاب التقليدية التي شاركت
يف االنتخابات املحلية والجهوية .وعمو ًما ،ميكن حرص القوى السياسية
التي تنافست عىل مقاعد املجالس االنتخابية باملدن والقرى يف أحزاب
العدالة والتنمية ،واألصالة واملعارصة ،واالستقالل ،واالتحاد االشرتايك
للقوات الشعبية ،والحركة الشعبية ،والتجمع الوطني لألحرار ،والتقدم
واالشرتاكية .وهي سبعة تنظيامت سياسية رفعت سقف مشاركتها يف
هذه االنتخابات ،وغطّت عد ًدا من الدوائر االنتخابية؛ إذ وصل حجم
التغطية بالنسبة إىل أحزاب األصالة واملعارصة ،واالستقالل ،والعدالة
والتنمية ،نسب ًة قاربت املئة باملئة.

وفيام تق ّدم العدالة والتنمية يف الجهات (املناطق) النائية ،مثل
جهات الدار البيضاء ( 30مقع ًدا) ،وفاس  -مكناس ( 22مقع ًدا)،
والرباط  -سال  -القنيطرة ( 26مقع ًدا) ،وطنجة  -تطوان  -الحسيمة
( 18مقع ًدا) ،تخلّف الحزب عن منافسيه يف باقي الجهات التي تض ّم
عد ًدا كب ًريا من التجمعات القروية؛ وهو األمر نفسه الذي ميكن
الخاصة
حصل عليها يف االنتخابات
ّ
تسجيله يف قراءة النتائج التي ّ
بالبلديات ،إذ أحرز اكتسا ًحا يف املدن وتراج ًعا يف البوادي.

ثان ًيا :في نتائج االنتخابات،
كمية
مقاربة ّ

وقد بلغ عدد الرتشيحات املودعة بالنسبة إىل انتخابات املجالس
املحلية ما مجموعه  130ألفًا و 295ترشي ًحا (وفقًا إلحصائيات وزارة
الداخلية) ،تنافست لشغل  31ألفًا و 503مقاعد ،أي مبع ّدل أربعة
لكل مقعد؛ فيام بلغ العدد اإلجاميل للرتشيحات املق ّدمة
ترشيحات ّ
بالنسبة إىل مجالس الجهات نحو  7أالف و 588ترشي ًحا ،توزّعت
عىل  895الئحة ترشّ ح تنافست مللء  678مقع ًدا ،وهي موزّعة عىل
الجهات االثنتي عرشة باململكة .وهكذا ق ّدم حزب األصالة واملعارصة
 18ألفًا و 277ترشي ًحا ورشح حزب االستقالل  17ألفًا و 214مرش ًحا،
وترشح  16ألفًا و 310أشخاص باسم العدالة والتنمية ،بينام تقاسم
 19حزبًا سياسيًا شاركت يف هذه االنتخابات  15ألفًا و 879ترشي ًحا،
وهو رقم يكشف حجم التنافس القوي بني األحزاب الثالثة األوىل قبل
االنتخابات وبعدها.
ويف املقاربة الكمية أيضً ا حصل حزب العدالة والتنمية عىل مليون
و 500ألف صوت انتخايب ،متبو ًعا مبنافسه التقليدي حزب األصالة
واملعارصة مبليون و 333ألف صوت ،يليهام حزب االستقالل الذي

لقد بيّنت األرقام املتعلّقة بسري العملية االنتخابية أ ّن األحزاب الثالثة
التي تقاسمت املراتب املتقدمة يف هذه االستحقاقات الجامعية قد
استفادت من نسبة تغطيتها العالية للدوائر االنتخابية .ويف املقابل،
حافظ حزب األصالة واملعارصة عىل موقعه يف صدارة االنتخابات
املحلية ،كام كان األمر يف انتخابات عام  ،2009مستفي ًدا من قوة
تنظيمية واستقطاب كبري لعدد من األعيان النافذين انتخاب ًّيا يف
يفس استمرار هيمنة الحزب عىل املجالس
مناطقهم ،وهو ما ّ
الجامعية يف البوادي.

ً
ثالثا :في سياق ما بعد تجربة
العدالة والتنمية
يف التجربة السياسية املغربية ،ميثّل "البديل السيايس" مخر ًجا للنظام
من أزماته السياسية ،ومتنف ًّسا ملواجهة الحراك االجتامعي .فبعد
أن ساورت الشكوك الكثري من املغاربة عام  1998يف شأن البديل
املمكن لوقف ما اصطلح عليه آنذاك بـ "السكتة القلبية" ،استدعى
امللك الحسن الثاين أحزاب املعارضة (االتحاد االشرتايك للقوات

العدد 16

112
الشعبية ،وحزب االستقالل تحدي ًدا) ،لتشكيل حكومة للتناوب
يف سابقة من نوعها ،يف العامل العريب ،تُدمج أحزاب املعارضة يف
تسيري الشأن العام .غري أ ّن اآلمال الشعبية املنعقدة عىل التحالف
الحزيب الذي انتقل إىل الحكم بعد أربعة عقود يف املعارضة ،تبخرت
بالتدريج ومعها الرأسامل الشعبي لحزب االتحاد االشرتايك الذي
قاد الحكومة بداية ،ثم اكتفى باملشاركة فيها بوزراء معدودين
يف مرحلة الحقة ،وصولً إىل انسحابه وعودته إىل املعارضة ،بعد
تراجعه الكبري يف انتخابات .2011
بديل شعبيًا
ووفق املنطق نفسه ،ميثّل حزب العدالة والتنمية اليوم ً
ظل استمرار التوترات اإلقليمية وعدم تشكّل الصورة
وسياس ًيا ،يف ّ
كاملة حول مآالت االنتقال الدميقراطي يف بلدان الربيع العريب التي
تتقاسم جغرافيا املغرب املغريب .ويف تتبّع أثر مشاركة هذا الحزب
يف ترسيخ االستقرار السيايس بعد الحراك االجتامعي والسيايس الذي
طال املغرب يف العرشين من شباط  /فرباير  ،2011يتّضح أ ّن الحزب
اضطلع بدور مفصيل يف هذه املرحلة االنتقالية ،لكن من دون أن
رسع وترية
يصل هذا الدور إىل تحقيق إصالحات سياسية كبرية ت ّ
االنتقال الدميقراطي يف املغرب.
ومبح ّدد السياق السيايس العام ،ميكن قراءة نتائج االنتخابات عىل
أنها تصويت لخطاب االستقرار السيايس واإلصالح الذي ر ّوج له حزب
العدالة والتنمية طوال الحملة االنتخابية ،من دون أن يغفل هذا
املح ّدد تشكّل حالة من الوعي مكّنت من تسجيل نسبة مشاركة
بلغت  53.67باملئة ،مقارن ًة باالنتخابات املحلية لعام  2009التي
سجلت  52.4باملئة.
وقد تقاطع شعار "من أجل مواصلة اإلصــاح" الذي رفعه حزب
رئيس الحكومة مع فكرة االستقرار التي ر ّوج لها ،ما يفيد أ ّن العدالة
بديل سياسيا قاد ًرا عىل إنجاز
والتنمية نجح يف تسويق نفسه بوصفه ً
اإلصالح يف املرحلة الراهنة .وأل ّن الحزب حسم خياره منذ التأسيس
ملصلحة نظام ملكية تسود وتحكم بصفتها ضامن ًة الستقرار الحياة
السياسية واستمرار تطبيعها ،فإ ّن الظاهر أ ّن قادة الحزب يراهنون
فاعل من الداخل.
عىل حسنات املشاركة السياسية التي تجعل منه ً
هذا ،وقد أثبتت االنتخابات أ ّن شعبية الحزب حتى يف أوساط الطبقة
الوسطى املدنية فاقت شعبية النخب املؤثرة وتأثريها يف اإلعالم التي
بدت يف غالبيتها سلبية ،بل معادية لهذه التجربة اإلسالمية الوسطية
التي متكنت من التعايش مع هامش الحرية يف ظل النظام املليك،
والذي وسعه الحراك الشعبي إبان موجة الثورات العربية عام .2011
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خاتمة
سمحت تجربة االنتخابات املحلية والجهوية االخرية بتحديد موقع
حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة منذ تص ّدر نتائج
االستحقاقات الترشيعية لعام  ،2011ووســط دعــوات ملقاطعة
االنتخابات رفعتها أحزاب سياسية يسارية وقوى مدنية ،ترى أ ّن
سقف اإلصالحات الدستورية ال يفي بإعادة توزيع السلطات بني
املؤسسة امللكية وباقي املؤسسات الدستورية يف البالد ،وهو ما يجعل
االنتخابات يف نظر هذه القوى مرسحية أبطالها أحزاب قبلت الصعود
فوق الخشبة.
وعىل الرغم من دعوات املقاطعة ،فإ ّن حجم املشاركة الذي أنجزته
هذه االنتخابات مثّل جز ًءا من الحدث االنتخايب نفسه ،ومعه بدأت
ترتسم مالمح عودة الثقة يف الحياة السياسية ،وإن صاحب "الجدل"
السيايس العقيم بعض الحمالت التواصلية لألمناء العامني ألحزاب من
املعارضة والحكومة ،وما رافقه من تنابز باأللقاب وتراشق كالمي،
وإطالق اتهامات بالفساد السيايس.
وتفتح هذه التجربة املغرب أمام مرحلة جديدة يف تسيري الشأن
املحيل ،يخ ّيم عليها الحضور املكثّف ملرشحي حزب العدالة والتنمية
الذين أعلنوا نيّاتهم الرتشّ ح لرئاسة عدد من املدن التي حصدوا فيها
أغلبية مطلقة أو تكاد .ومبا أ ّن نظام االقرتاع النسبي بالالئحة الذي
يعتمده املغرب يف املدن ال يسمح بتشكيل أغلبية عددية مريحة
يف بعض املجالس املحلية أو الجهوية ،فإ ّن مسألة التحالفات "غري
الطبيعية" سوف تطغى عىل ما تبقّى من سيناريوهات تشكيل
هذه املجالس املنتخبة .ومع التنافس حول مناصب املسؤولية ،قد
تتأ ّجل الخالفات الحزبية ،إذ يحصل أن يتحالف االشرتايك املعارض
مع اإلسالمي الحاكم ،أو الشيوعي املشارك يف حكومة اإلسالميني مع
اليميني املحافظ ،ألجل توزيع مناصب املسؤولية.
وقد أنهت االنتخابات الجامعية والجهوية التي جرت يف املغرب يف
الرابع من أيلول  /سبتمرب  ،2015حقبة األغلبية التي تع ّودت أن
تتناوب عليها األحزاب التقليدية يف املغرب .ودخل حزب العدالة
فاعل أساس ًيا يف إدارة
والتنمية من ب ّوابة املدن الكربى ،بوصفه ً
الشأن املحيل ،فاتًحا بذلك الطريق أمام الحزب للدخول يف مفاصل
املجالس املحلية بوصفها وحدات إدارية قريبة من هموم املواطنني
ومشاغلهم؛ وهو قرب سيكون له تأثري كبري عىل األرجح يف االنتخابات
الربملانية املقررة العام املقبل.

دراسات مترجمة
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أنتوني كوردسمان

*

االستقرار في العراق و"الحرب على داعش"

ّ
تمثــل الحــرب علــى تنظيــم الدولة اإلســامية في العــراق والشــام "داعش" مصلحــة أميركية
أن داعــش ال يهــدد بتكوين مركــز كبير لإلرهــاب والتطرف فــي منطقة
فائقــة األهميــة ،ذلــك ّ
حرجة من الشــرق األوســط قد يمتد ليهدد تدفق صادرات الطاقة واالقتصاد العالمي فحسب،
أن داعش
إن هــذه المنطقــة قد تصبح مرك ًزا لإلرهاب الدولي .إ ّلا أنه مــن المهم أن نفهم ّ
بــل ّ
هــو أحــد أســباب عدم االســتقرار فــي المنطقة ،كما أنــه أحد التهديــدات الناجمة عن تفشــي
يعــد العراق حالة أساســية بهــذا المعنى ،إذ أن هزيمــة داعش لن
العنــف الطائفــي واإلثنــي.
ّ
تجلب للعراق األمن واالستقرار أو تمنحه الوحدة والقوة المستقلة الكفيلة بمقاومة الضغط
اإليرانــي والتهديــدات القادمة من ســورية وتركيا .ال يمكن ألي عمل عســكري أن يؤدي  -في
حد ذاته  -إلى إيجاد نظام واقتصاد مســتقرين ،وأن يخفف إلى حد مقبول التوتر بين الســ ّنة
فإن
والشيعة والعرب واألكراد العراقيين .وكما هي الحال في سورية ،وليبيا ،واليمن كذلكّ ،
العمــل العســكري يجــب أن يكــون مقرو ًنــا بعمــل سياســي واقتصــادي وبإيجــاد نــوع مــن
الحوكمة القابلة للحياة.
*

خبري إسرتاتيجي أمرييك ،مركز الدراسات اإلسرتاتيجية والدولية  – CSISواشنطن.

116
القوة العسكرية ال تستطيع تحقيق
أمن العراق واستقراره
عىل السياسة األمريكية أن تفهم أيضً ا أنه ما من يشء ميكن أن يكون
أكرث إرضا ًرا أو أقل جدوى ،يف مجال خدمة املصالح األمريكية يف
اللحظة الراهنة ،من الدخول يف جدال حزيب حول مسؤولية الرئيس
بوش أو الرئيس أوباما عن "خسارة العراق" بسبب سوء إدارة الجهد
العسكري األمرييك.
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وميكن املجادلة بأ ّن إدارة أوباما كان مبقدورها أن تفعل أكرث مام
فعلت للضغط من أجل وجود مستمر لقوات أمريكية .ومن الواضح
أ ّن عد ًدا من كبار الضباط األمريكيني والوزير غيتس قد دعوا إىل بقاء
قوة مستمرة ،وكان ذلك طب ًعا بتأييد من الوزيرة كلينتون .غري أ ّن
شخصيات بارزة مثل آية الله العظمى [عيل السيستاين] وعد ًدا من
القادة السياسيني العراقيني عارضوا هذه الفكرة .ومع ذلك فإ ّن دور
املاليك وإيران وآخرين يف ضامن عدم إمكانية التوصل إىل اتفاق،
يستدعي بذل جهد جدي للحصول عىل سجل كامل بد ًءا من عام
 ،2007فالحقًا مع أقل قدر ممكن من التصنيف.
سيظهر ذلك السجل أ ّن اإلدارات األمريكية  -وكذلك عــد ًدا من
الدبلوماسيني األمريكيني األساسيني املوجودين يف املكان  -قد ارتكبوا
أخطاء جسيمة ،ولكنه سيظهر أيضً ا أ ّن مشكالت العراق نشأت بقدر
أكرب عىل أيدي العراقيني وإيران ،وأنه عىل العراق أن يبدأ بالتعامل
مع جميع مشكالته العسكرية واملدنية الحرجة ،إذا أريد لهزمية
داعش أن تكون فاتحة ألي نجاح إسرتاتيجي ذي مغزى يف العراق.

من املهم أن نتذكر أ ّن اتفاقية وضعية القوات( )SOFAاألصلية التي
وقّعها الرئيس جورج دبليو بوش عام  ،2008هي االتفاقية املربمة بني
الواليات املتحدة األمريكية وجمهورية العراق حول انسحاب القوات
األمريكية من العراق ،وتنظيم نشاطاتها أثناء وجودها املؤقت يف العراق.
نصت االتفاقية عىل أ ّن القوات املقاتلة األمريكية ستنسحب من
وقد ّ
املدن العراقية بحلول  30حزيران  /يونيو  ،2009وأ ّن جميع هذه القوات
ستكون خارج العراق بالكامل بحلول  31كانون األول  /ديسمرب ،2011
وأ ّن املقاولني العاملني لحساب القوات األمريكية الذين يبقون يف العراق
سيخضعون للقانون الجنايئ العراقي ،ومل تنص االتفاقية بوضوح عىل
حامية أفراد القوات األمريكية املتهمني بارتكاب "جرائم كربى متعمدة"
خارج أوقات الدوام وخارج قواعدهم.
واألهم هو أ ّن االتفاقية مل تتوقع مسبقًا مستوى النشاط األمرييك
يف مجاالت االستشارة والتدريب واملساعدة الذي سيظل رضوريا
لتقديم العون للجيش العراقي والرشطة العراقية بعد املوعد النهايئ
يف  31كانون األول  /ديسمرب  .2011ومل يكن من املمكن لالتفاقية
أن تتوقع الكابوس السيايس الذي تسببت به النتيجة غري املؤكدة
النتخابات  ،2010والدرجة التي سيميض إليها املاليك يف سعيه املتزايد
إىل تشكيل بنية حكم مستقلة عن الوجود األمرييك ،أو املدى الذي
سيبلغه يف زيادة سلطته وسيطرته عىل القوات العراقية.

الحاجة إلى حلول مدنية  -عسكرية
إ ّن أي تحليل للضغوط الكلية عىل استقرار العراق يجب أن يبدأ
باإلقرار بأ ّن داعش ميثّل تهدي ًدا حقيقيًا بأت ّم معنى الكلمة .ويف الوقت
نفسه ،فإ ّن اهتامم الواليات املتحدة وقوى خارجية أخرى يتوقف
شكل ما من "النرص" العسكري عىل
أحيانًا عند داعش ،كام لو أ ّن ً
داعش سيمكنه القضاء عىل مجموعة التهديدات األوسع التي ميثّلها
التطرف اإلسالمي ،وتخفيف التوترات والنزاعات املدنية بني الس ّنة
والشيعة والعلويني ،وحل املشكلة الكردية ،وإعطاء العراق وسورية
االستقرار الرضوري لطأمنة جريانهام وردعهم يف الوقت نفسه.
إ ّن الوضع املدين  -العسكري األوسع نطاقًا يف العراق أقل فظاعة
مام هو يف سوريةّ .إل أنّه من الواضح متا ًما ،مع ذلك ،أ ّن العراق ال
يستطيع انتظار مثل هذا "النرص" للتعامل مع مشكالته الداخلية.
وأ ّن أي "نرص" كهذا قد يجعل التوترات بني الس ّنة والشيعة ،والعرب
واألك ـراد ،أكرث سو ًء ،حتى إذا تحقق النرص بطرق ال متنح الس ّنة
مستقبل واض ًحا وتجعل من هزمية داعش عملية تحرير
ً
العراقيني
بدل من ذلك إىل مزيد من سوء معاملة الشيعة للس ّنة،
حقيقية تؤدي ً
وتكون بداية لرصاع عىل األرايض حول حجم مناطق السيطرة الكردية
وصالحيات حكومة إقليم كردستان.
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كام أ ّن العراق ال يستطيع تشكيل قوات أمنية فعالة أو نوع
حقيقي من حكم القانون من دون التصدي لالنقسامات الطائفية
واإلثنية التي متزق البالد .لن تستطيع أي حملة جوية أمريكية،
أو مهمة تدريب ومساعدة ،أو مجموعة مختلطة من املستشارين
منقسم إىل قوات
القتاليني ،تحقيق نجاح دائم إذا ظل العراق
ً
عسكرية ورشطة يهيمن عليها الشيعة ،وميليشيات شيعية ،وقوات
كردية منفصلة ،وخليط ضعيف من القوات القبلية الس ّنية ينحرص
نشاطها يف غرب العراق.
عىل إداريت بوش وأوباما أن تتشاطرا تحمل اللوم عن جزء من العملية
قسمت العراق عىل أساس خطوط طائفية وإثنية،
السياسية التي ّ
ما دفع العراقيني إىل مقاومة استمرار وجود محدود ملستشارين
أمريكيني وقوات أمريكية .وقد أدى ذلك إىل متكني املاليك من تسييس
القوات العراقية ،وتقسيم البالد ،وإيصالها إىل حالة متدنية املستوى
من الحرب األهلية بحلول عام  ،2013وإيجاد األوضاع التي سمحت
لداعش بأن يغزو ويجتاح .ومع ذلك ،فإ ّن التاريخ الكامل لهذه
الحوادث سيظهر أ ّن مشكالت العراق قد بدأت منذ وقت طويل قبل
الغزو األمرييك ،وأ ّن دوافعها كانت بفعل االنقسامات العراقية أكرث مام
كانت بفعل األخطاء األمريكية ،وأنها عىل أقل تقدير قد كانت نتاج
األسباب املدنية الكامنة خلف عدم استقرار العراق بقدر ما كانت
نتاج أي خطأ أمرييك.
كام أ ّن االستقرار يف العراق رضورة ملحة ألنه من الواضح بالقدر
نفسه أ ّن عراقًا يكون أكرث استقرا ًرا بكثري مام هو عليه اآلن ،يستطيع
الحد من دور إيران ،وتشكيل نوع من الحاجز يف وجه ما يبدو عىل
األرجح استمرا ًرا لعدم االستقرار يف سورية ،وإخراج املنطقة الكردية
يف العراق من دائرة املخاوف الرتكية بشأن األكراد ،وبناء عالقات
مؤاتية مع الدول العربية األخرى ،وإنهاء الرصاعات الدامئة عىل
السلطة بخصوص السيطرة عىل موارده البرتولية وعائدات التصدير.
ويحتاج العراقيون إىل أن تكون لهم "الهيمنة" عىل العراق وإىل
توحيده بالكامل ،إذا أريد للعراق أن يصبح قوة لالستقرار اإلقليمي
بدل من أن يكون تهدي ًدا لذلك االستقرار.
ً
لقد اتضح متا ًما يف األسابيع األخرية أ ّن التحدي الحقيقي يف العراق ليس
طرد داعش من األنبار ونينوى ،بل مساعدة العراق عىل تحقيق نوع
من األمن األوسع نطاقًا واالستقرار السيايس واالقتصادي .من املؤكد
أ ّن طرد داعش من املناطق الس ّنية يف غرب العراق رضورة حيوية،
لكن مجرد هزمية داعش لن يحدث فرقًا ،إذا مل يكن ذلك جز ًءا من
جهد أوسع للتوصل إىل عالقة سياسية واقتصادية مستقرة بني الس ّنة

والشيعة والعرب واألكراد ،وتوفري األمن لهم جمي ًعا ،وإيجاد بنية من
الحوكمة يشعر العراقيون جمي ًعا أنها تخدم اهتامماتهم األساسية،
ووضع العراق عىل سكة التعايف االقتصادي األوسع نطاقًا ،ثم السري يف
اتجاه التنمية الشاملة.

فهم كامل نطاق مشكالت
االستقرار وتاريخه في العراق
إ ّن نسيان املايض يؤدي إىل تحويله إىل مستقبل مستمر ،ويبدو أ ّن
فعل يف أن يفهموا إىل أي ح ّد بدأت به
العراقيني واألمريكيني ال يرغبون ً
مشكالت العراق األمنية قبل عقد من الغزو األمرييك للعراق ورحيل
القوات األمريكية.
مل يكن يف العراق يف أي وقت من األوقات نوع من الحوكمة ساعده
فعل عىل استغالل ما ميلك من إمكانيات التنمية أو عىل تلبية
ً
احتياجات منوه السكاين املتسارع بعد عام  .1950أعقبت نهاية
النظام املليك الدموية عام  1958عقود من التقاتل الداخيل السيايس
الدموي أيضً ا بني فصائل عراقية من الس ّنة العرب عمو ًما ،وتحول
الرتكيز إىل الصناعات اململوكة للدولة والتنافس العسكري مع إيران
الذي أدى إىل تشويه منهجي لالقتصاد العراقي والحد من قدرات
التنمية العراقية عىل املستوى الوطني.
وبينام ال يزال العديد من العراقيني ينكرون مدى التمييز ضد الشيعة
الناشطني دينيًا ومدى املشكالت مع أكراد العراق ،كانت هذه املسائل
أساسيا يف التطورات التي شهدها العراق خالل املدة من
ً
عامل ً
عام  1958حتى آخر السبعينيات ،ويف حرب أهلية مع األكراد بدأت
عام  1961واستمرت عىل مستويات مختلفة خالل النصف األول
من السبعينيات .وبلغت هذه الرصاعات ذروتها يف حمالت التطهري
القاسية التي شنها صدام حسني عىل جميع خصومه عام  ،1979مع
إقامة ديكتاتورية قمعية ال ترحم ،تستند إىل قاعدة قوة تتألف من
أقلية س ّنية عربية ،وقد استمرت هذه الديكتاتورية حتى غزو العراق
عام  2003بقيادة الواليات املتحدة.
شهد العراق طفرة وجيزة من الرثاء عام  1979إثر سقوط الشاه
وما نتج عن ذلك من اضطراب يف أسواق النفط العاملية ،وقد أهدر
معظم هذه األموال بفعل تشويه إضايف لالقتصاد يف استثامرات غري
منتجة يف القطاع العام .ومع ذلك فقد حاول صدام حسني استغالل
الغليان الثوري يف إيران الجتياح مناطق غنية بالنفط يف جنوب
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غرب إيران وضمها بحجة أ ّن سكان تلك املناطق العرب قد طلبوا
املساعدة من العراق.
بحلول عام  1984كان الغزو العراقي قد أدى إىل إفالس العراق تقري ًبا
وإىل تجنيد إلزامي شامل مع تدهور حاد يف نوعية التعليم ،وأصبح
معظم الخدمات الحكومية العراقية معتم ًدا عىل القروض السعودية
والكويتية واملساعدات يف صادرات النفط .ودخل العراق مرحلة من
التقاتل الداخيل الدائم وأزمة ما تزال مستمرة حتى اآلن .مل يشهد
العراق أب ًدا بعد عام  1980مرحلة من التعايف الكامل للخدمات
الحكومية وقطاع التعليم ،وتالشت خطط طموحة واحدة تلو األخرى
لتتحول إىل ملفات عىل رفوف األرشيف كام أصبحت الحوكمة املدنية
أقل فاعلية.
خالل الفرتة من عام  1980حتى نهاية الحرب العراقية  -اإليرانية
عام  ،1988بدأت فصائل كربى من أكراد العراق تسعى مجد ًدا إىل
االستقالل ،وشن صدام حسني عام  1986حملة األنفال الدموية
التي خلفت ضحايا يقدر عددها ما بني  50000إىل  200000ضحية.
ساندت أعداد ال يستهان بها من الشيعة العراقيني إيران يف محاولة
إلسقاط صدام ،ومنت حركة معارضة شيعية يف املناطق الحدودية
والعتبات املقدسة يف الجنوب ،ما أدى إىل قمع ال رحمة فيه ألي قادة
دينيني أو سياسيني شيعة بدا أنهم ميثّلون تهدي ًدا للنظام.
أعقبت غزو العراق للكويت عام  1990هزمية كارثية للعراق إضافة
إىل ثورات جديدة كربى من جانب األكراد والشيعة .كانت الثورات
الشيعية يف بداية األمر مصاحبة الحتجاجات س ّنية ،ولكنها أنشأت
الحقًا عالقات مهمة مع الشيعة يف إي ـران وأخمدت برسعة يف
الجنوب ،وتبع ذلك املزيد من قمع أي تحد شيعي للنظام حتى عام
 2003وإعدام عدة قادة دينيني بارزين.
م ّهد تاريخ طويل من التوتر املتنامي بني الس ّنة والشيعة ،بني أول
الثامنينيات وعام  ،2003السبيل أمام إنشاء حركات شيعية يف املنفى
وإقامة عالقات مع إيران ،وكذلك سعي الشيعة إىل الهيمنة عىل
الحكم يف العراق بعد الغزو األمرييك من أجل األخذ بالثأر وضامن
اإلمساك الدائم بزمام السلطة من خالل تدابري مثل التخلص من
البعثيني يف الجيش العراقي وحله ،وكذلك إقامة سيطرة شيعية عىل
املؤسسات األمنية وبنية الحكم التي كانت األقلية الس ّنية تسيطر
عليها يف املايض.
كانت النتيجة مختلفة يف الشامل ،حيث قادت الواليات املتحدة
مجهو ًدا أدى إىل إنشاء منطقة أمنية كردية أثناء الفرتة من 2003

العدد 16
أيلول  /سبتمبر 2015

إىل  ،2005ومهد السبيل أمام تأسيس حكومة إقليمية كردية عىل
الرغم من التقاتل الداخيل بني الفصيلني الكرديني الرئيسني  -الحزب
الدميقراطي الكردي وحزب االتحاد الوطني الكردستاين  -ونشوب
حرب أهلية بينهام أثناء أواسط التسعينيات استمرت حتى عام
 .1997وكانت النتيجة إنشاء منطقة كردية يسودها عدم االستقرار
والفساد ،أصبحت فيام بعد حكومة إقليم كردستان التي متكنت
من السيطرة عىل أجزاء كبرية من األرايض املتنازع عليها بعد الغزو
األمرييك عام  ،2003إضافة إىل مزيد من األرايض يف نينوى وكركوك
أثناء القتال ضد داعش عام .2014

غزت الواليات املتحدة العراق وأطاحت صدام عام  ،2003وكان
املفرتض أ ّن العراق مل يكن بحاجة إىل الواليات املتحدة يف التخطيط
لعمليات تحقيق االستقرار وإعادة تأطري الحكومة والقوات األمنية
العراقية ،وأ ّن الوحدات القتالية األمريكية ميكن أن تبدأ باالنسحاب
بعد  90يو ًما من سقوط صدام حسني .لك ّن مزي ًجا من هذا القصور
يف التخطيط والصعود املفاجئ إىل السلطة لقادة شيعة منقسمني
بعمق وغري مجربني ،مع اقرتان ذلك بعالقة خرقاء وغري مستقرة مع
حكومة إقليم كردستان ،ساعد عىل منع العراق من تطوير أي صورة
من االستقرار ،وأطلق رشارة حرب أهلية بني الشيعة والس ّنة استمرت
من  2004إىل  ،2010ثم أعادت أعامل املاليك إحياءها خالل الفرتة
من  2011إىل .2013
أدى سعي صدام حسني الرامي إىل تقوية سلطته ،وإخفاء حقيقة التدمري
املتزايد ملا تبقى لديه من أسلحة دمار شامل وبرامج صاروخية ،إىل تشويه
منو العراق وعرقلته عىل نحو حاد خالل املدة من  1991إىل  .2003وتب ّنى
مجلس األمن الدويل القرار رقم  661الذي أدى إىل فرض عقوبات كبرية
قبل جولة القتال عام  ،1991وعقوبات أشد من التي سبقتها بعد جولة
القتال عام  1991بصفته جز ًءا من القرار رقم  687الذي دعا إىل القضاء
عىل قدرة العراق عىل إنتاج أسلحة الدمار الشامل واستخدامها.
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كان لهذه العقوبات تأثري طال كافة النواحي التجارية واملالية باستثناء
األدوية وعدد من املواد الغذائية .وقد فرضت أولً قيو ًدا عىل صادرات
العراق من النفط ،ثم أ ّدت إىل فرض رقابة األمم املتحدة عىل إيرادات
الصادرات النفطية التي متكن صدام من التالعب بها  -وذلك جزئ ًيا
بسبب فساد أحد كبار املسؤولني اإلداريني التابعني لألمم املتحدة.
أ ّدت العقوبات إىل الحد بصفة كبرية من كافة عمليات االستثامر
والتنمية ،إىل جانب فرض نظام حصص غذائية ،وتقييد محاوالت
العراق لزيادة ناتجه الزراعي ،ما زاد من أعاقة تنمية العراق.
بعد املركزية املبالغ فيها والتسلطية املفرطة اللتني فرضهام صدام
حسني حتى عام  ،2003أعقب مسلسل من االنتخابات ،واألزمات
السياسية ،وخطط غري مكتملة الصوغ والتطبيق ،فشلت يف إنتاج
حوكمة أو تنمية مستقرة ،وبددت معظم ما تبقى من مساعدات
خارجية مل تستهلكها الحرب ،وثبت فشلها يف إيجاد أي حل سيايس
لــرورة استيعاب الس ّنة يف بنية الحكم العراقية الجديدة ،أو
لالنقسامات بني العرب واألكراد ،أو للتوصل إىل تخصيص فاعل لدخل
العراق من صادرات النفط.
مل تكن الخطط واملشاريع املتعلقة باالقتصاد وامليزانية واملساعدات
والقطاع البرتويل تؤدي يف غالب األحيان إىل أكرث من مزيد تشويه
اقتصاد العراق .كام أ ّن املساعي الرامية إىل محاربة الفساد مل تسفر
عن أكرث من معاقبة عدد قليل من "أكباش الفداء" ،بينام تشكّلت
حكومة أصبحت واحدة من أكرث الحكومات فسا ًدا يف العامل.
وإن يكن الجهد الرامي إىل محاربة الفساد قد أسفر عن يشء ،فقد أدى
إىل إيجاد بريوقراطية عراقية تخاف اتخاذ أي إجراء يف ظل التعديالت
الوزارية املستمرة ،كام تحد بنيتها من قدرتها عىل العمل .كان هذا
الوضع والقتال املستمر مينعان التعايف الفعال ،واإلصالح ،وتنمية العنارص
األساسية من االقتصاد العراقي ،مبا يف ذلك الخدمات األساسية مثل
الكهرباء وتطوير قطاع النفط العراقي وزيادة إيراداته من التصدير.

اإلصالح الفعال يتطلب وق ًتا
ومواجهة تحديات كبرى
ال يتطرق الجهد اإلصالحي الجديد الذي تبذله حكومة العبادي سوى
إىل أعراض معظم هذه املشكالت .تزايدت ألسباب عدة ،خالل شهري
متوز  /يوليو وآب  /أغسطس ،الضغوطات عىل الحكومة املركزية
والوحدة الوطنية العراقية .وكان أحد املسببات الرئيسة درجات
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الحرارة التي بلغت  120درجة (سلزيوس) من دون وجود توليد
مركزي للطاقة الكهربائية ،عىل الرغم من الوعود طوال سنوات .ليس
العراقيون محصنني إزاء الحر أكرث من األمريكيني ،وقد دفع هذا العبء
املضاف إىل األعباء األخرى التي يواجهها العراقيون حال ًيا ،بالعديد إىل
أبعد من حد االحتامل.
واجهت الحكومة تظاهرات شعبية متنامية ،تسببت فيها جزئ ًيا
موجة حر وإخفاق عىل مدى عقد من الزمن يف توليد ما يكفي من
الطاقة الكهربائية .وهي مشكلة يعتقد الكثريون أ ّن اللوم فيها يقع
عىل الفساد وانعدام الكفاءة .أدى انتشار االحتجاجات ضد الحكومة
ودعوة "آية الله العظمى" إىل محاربة الفساد "بقبضة من حديد" إىل
استقالة بهاء األعرجي ،نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ،من بني
تغيريات أخرى أجراها رئيس الوزراء حيدر العبادي بوصفها جز ًءا من
حزمة إصالحات شاملة أعلنت يف آب  /أغسطس .2015
ال توجد تقديرات موثوقة للكهرباء التي يستطيع العراق حال ًيا
توليدها وتوزيعها عىل أساس مستدام وفعال .لكن ،لوضع هذا األمر
يف منظوره الصحيح ،فقد كانت طاقة العراق حواىل  4،300ميغاواط
زمن صدام حسني ،وقد أدى رفع الرقابة عىل الواردات والفشل يف
تطبيق خطط تنموية منذ  2003فصاع ًدا إىل زيادة كبرية يف الطلب.
ويحتاج العراق اآلن ،وفق تقديرات وزير الكهرباء العراقي قاسم
الفهداوي ،إىل  30،000ميغاواط.
ومع ذلك ،فإ ّن النطاق الكامل ألسباب هذه الجولة من االحتجاجات
هو التأثري الرتاكمي لخليط أوسع بكثري من املشكالت ،يعود بعضها
إىل األخطاء التي ارتكبتها الواليات املتحدة بعد عام  ،2003لك ّن الكثري
منها يعود إىل الخليط الكامل من املشكالت األمنية واالقتصادية
ومشكالت الحوكمة التي تقدم وصفها ،والتي نشأت أثناء زمن صدام
حسني وقبل ذلك بعدة عقود من الزمن .كانت هذه املشكالت
تتضمن التوترات اإلثنية والطائفية ،وعدم وجود طابع مؤكد وفاعلية
ملختلف قوات العراق األمنية ،واملصاعب االقتصادية املتزايدة عىل
مدى سنوات ،والقدر الكبري من عدم الكفاءة الحكومية والفساد يف
كل ناحية تقريبًا من نواحي النشاط الحكومي.
من الصعب وضع العديد من هذه الضغوط ضمن أي منظور كمي
مهام كان نوعه ،وذلك بسبب عدم وجود تقديرات موثوقة للبيانات
العراقية الرئيسة بشأن السكان ،والناتج املحيل الخام ،واالستثامر،
والفقر ،والبطالة ،ذلك أ ّن مصادر كثرية تبني استنتاجات عىل أساس
بيانات ماضية وتتجاهل تأثري الحرب .ومع ذلك ،فإ ّن عد ًدا من
املشكالت والتوجهات الرئيسة يظل شديد الوضوح.
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القــوى السياســية والطائفية
والخارجية
بدل من متثيل مبارش،
•بنية سلطة سياسية تقودها قوائم وطنيةً ،
ووساطات عىل أعىل مستويات السلطة تعكس الرصاعات
الطائفية واإلثنية بني الس ّنة والشيعة والعرب واألكراد.
•تدخّل إيراين عىل املستويات السياسية واألمنية كافة يف املناطق
الشيعية والكردية ،مع دعم ونشاط بحد أدىن من جانب الدول
العربية املجاورة ،مقرونًا بخليط غري واضح من الدعم الرتيك
لحكومة إقليم كردستان ،وعالقات تركية سيئة مع الحكومة
املركزية وتركيز تريك عىل األسد وسورية.
•الحاجة إىل متويل الكثري من خليط متزايد من القوى يف القتال
ضد داعش ،من أجل توفري األمن املحيل ،وإنشاء قوات ميليشيا
شيعية وكردية وس ّنية.
•تجدد التوترات الحادة بني الحكومة املركزية وحكومة إقليم
كردستان ( ،)KRGوذلــك جزئ ًيا بسبب انهيار اتفاق بني
الحكومة املركزية وحكومة إقليم كردستان كان يفرتض مبوجبه
إعطاؤها  %17من إيرادات الصادرات النفطية العراقية ،وأيضً ا
بسبب التوترات السياسية املتزايدة داخل حكومة إقليم
كردستان ،والنزاعات حول تخصيص باقي إيرادات الصادرات
النفطية لألجزاء الشيعية من العراق .تواجه حكومة إقليم
كردستان مشكالت يف تصدير النفط مبارشة عرب تركيا ،كام
ت ّم تخريب أنبوب النفط القادم من حقول النفط يف كركوك.
لكن حكومة إقليم كردستان تقول إنها قد ص ّدرت 16019090
برميل
برميل من النفط الخام ،أو ما يبلغ يف املتوسط ً 616745
ً
يف اليوم عرب شبكة أنابيب كردستان إىل ميناء سيهان الرتيك يف
متوز /يوليو .2015
•الجهد الذي بذله املاليك الستغالل هذه املشكالت والعودة إىل
مفاقم
السلطة بطرق كان يركز مبوجبها عىل روابطه مع الشيعة،
ً
حقيقة أ ّن امليليشيات الشيعية املختلفة تصبح قوة سياسية
وعسكرية متزايدة ،وتشمل فصائل تحبذ بوضوح مصالح العرب
الشيعة و/أو الروابط مع إيران.

الطابع السياسي للقوات األمنية
•توترات بني البشمركة الكردية وقــوات الحكومة العراقية
وامليليشيات الشيعية ،ومشكالت ناشئة عن استيالء البشمركة

العدد 16
أيلول  /سبتمبر 2015

عىل مناطق غري كردية ومتنازع عليها أثناء القتال ضد داعش ،مبا
يف ذلك كركوك وحقول النفط املحيطة بها ،وانهيار وقف إطالق
النار بني تركيا وحزب العامل الكردي وقيام تركيا بقصف مناطق
حزب العامل الكردي يف العراق.

•تزايد القلق العراقي والعريب بسبب محاباة الجهد األمرييك يف
التدريب والدعم األكراد.

•تتفاعل هذه املشكالت مع حقيقة أ ّن العراق مل يحقق ّإل نجا ًحا
محدو ًدا يف تجنيد قوات س ّنية ،ومل يتمكن من إقرار قانون
الحرس الوطني الذي أيدته الواليات املتحدة بقوة ،والذي كان
سيوجد قوات حرس وطني إقليمية تتألف من عنارص س ّنية
وكردية قوية مرتبطة بالحكومة املركزية.
•يف الوقت نفسه ،ما يزال من غري الواضح كيف سيمكن إعادة
بناء العديد من عنارص القوات املسلحة التابعة للحكومة
املركزية العراقية ليك تعمل بوصفها قوات وطنية حقيقية ،وال
تصبح قوات من الشيعة العرب منغمسة يف أزمة طائفية أو
إثنية ،أو تكون خاضعة لنفوذ إيراين مؤثر .تقوم شخصيات مثل
قاسم سليامن ،قائد فيلق القدس اإليراين ،وغريه من مستشاري
الحرس الثوري اإليراين ،بدور مهم يف عدد من وحدات الحكومة
العراقية وعنارص امليليشيا.
•أنشأ العراق قوات متزايدة من امليليشيات الشيعية نتيجة
للدعوة التي أطلقها املرجع الديني األعىل "آية الله العظمى"
ملساعدة الحكومة يف القتال ضد داعش .وبينام انضم الكثريون
من الشيعة إىل وحدات التعبئة الشعبية الجديدة التي تساند
الحكومة عمو ًما ،فقد أسس البعض منهم هويته السياسية
قليل من االكرتاث بالسكان الس ّنة يف املناطق
الخاصة أو أظهر ً
التي يقاتل فيها أو بالحاجة إىل التعايف الس ّني يف املناطق التي
يحررها.
•يتواصل منو املزيد من امليليشيات املستقلة ،وقد هدد مقتدى
الصدر بإعادة بناء ميليشيته الخاصة .وشكلت أحزاب سياسية
البعض من هذه امليليشيات ،أو هي كانت أصـ ًـا الجناح
العسكري لتلك األحزاب ،وهي تشمل رسايا عاشوراء التابعة
للمجلس اإلسالمي األعىل يف العراق ،ورسايا السالم التابعة
للحركة الصدرية ،وقــوات بدر التابعة ملنظمة بــدر .لهذه
املجموعات جذور سياسية وهي تتبع مراجع دينية مختلفة.

دراسات مترجمة
االستقرار في العراق و"الحرب على داعش"

•هنالك ميليشيات أخرى أكرث راديكالية ،وجدت يف العراق منذ
سنوات ،قاتلت الواليات املتحدة يف املايض كام قاتلت أيضً ا يف
سورية مؤ ّخ ًرا .تشمل هذه امليليشيات عصائب الحق ،ورسايا
حزب الله ،ولواء أبو الفضل العباس ،ورسايا الخرساين وغريها.
لهذه الفصائل أهدافها السياسية الخاصة ،وقد ترشح البعض من
قادتها يف انتخابات  ،2014وما زال عدد منها يعادي الواليات
املتحدة .هدد قائد حركة نجاىب املتشددة بشن هجامت عىل
القوات األمريكية يف العراق ،كام قال قيس الخزعيل -قائد
عصائب الحق  -إ ّن الواليات املتحدة موجودة يف العراق من
أجل مصالحها فقط وال ميكن الوثوق بها.

•تشري تقديرات األمم املتحدة إىل أ ّن  3ماليني عراقي عىل األقل
قد ُه ِّجروا داخل العراق يف إطار القتال الذي دار مؤ ّخ ًرا ،وأنهم
فقدوا بيوتهم وأعاملهم التجارية أو وظائفهم ،أو مصادر
التعليم اآلمنة ،أو الخدمات الطبية ،وأنهم أحيانًا ال ميلكون
أساسا من الس ّنة ،وتخفي هذه األعداد
الطعام .يتألف هؤالء ً
الحقيقة املشمولة أل ّن الس ّنة العراقيني يواجهون مشكالت كبرية
يف االنتقال إىل املناطق الشيعية والكردية ويف التنافس عىل
الخدمات مع الالجئني السوريني ،إذا استطاعوا مغادرة العراق.
•عىل نحو أوسع ،ال ميكن للنرص العسكري أن يجلب االستقرار
للمناطق املحررة من دون قوات رشطة فعالة ومن دون حكم
القانون .فلم يكن الجهد األمرييك إلصالح الرشطة العراقية
متكامل مع املشكالت القامئة،
ً
والنظام القضايئ العراقي أب ًدا
قبل أن ينتهي فعل ًيا مع انسحاب القوات األمريكية عام ،2011
وتحويل برنامج تطوير الرشطة إىل وزارة الخارجية األمريكية التي
مل تتمكن من إدارته أو تزويده بالعاملني.

المشكالت االقتصادية المتزايدة
باستمرار بسبب إيرادات الصادرات
النفطية المحدودة
•يواجه العراق تحديات حرجة بسبب تعاظم النمو السكاين .ال
توجد أعداد موثوقة ،لكن مكتب اإلحصاء األمرييك يبدو مصي ًبا
تقري ًبا يف تقديره القائل إ ّن سكان العراق قد ازدادوا من 5،16
مليون نسمة فقط عام  1950إىل  13،23مليون عام  1980حني
بدأت الحرب العراقية  -اإليرانية ،وإىل  18،14مليون عام 1990
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عندما غزا صدام الكويت ،وكان هذا العدد  29،67عام 2010
عندما كانت الواليات املتحدة تنهي وجدها عىل مراحل .حتى
إذا افرتضنا أ ّن نسبة املواليد ستتدىن ،فإنه يقدر لهذا الضغط
السكاين أن يستمر لعدة عقود قادمة عىل األقل وأن يصل عدد
السكان إىل  50،46مليونًا عام .2040

•أدى هذا إىل إيجاد عدد كبري ج ًّدا من صغار السن بني أوساط
السكان ،وأعداد كبرية من الشبان والشابات الباحثني بيأس
عن مهن ووظائف وسكن وتكوين أرسة .تشري تقديرات وكالة
االستخبارات املركزية ( )CIAإىل واقع خارج عن املألوف ،هو أ ّن
 %36،7من سكان العراق ترتاوح أعامرهم بني الصفر و 14سنة،
وأ ّن أعامر  %19،6تراوح بني  15و 24سنة ،وأ ّن نحو  %70من
العراقيني هم من سكان املدن .سيكون اقتصاد العراق وسياساته
وتوتراته االجتامعية تحت وطأة ضغط سكاين حاد طوال عقدين
آخرين عىل األقل.
•وضع العراق بصفته دولة نفطية  -أو ما يدعى أحيانا املرض
الهولندي أو النفطي  -كان قليل التأثري يف إعداده للتعامل مع
هذا النمو السكاين ،أو يف الطرق العديدة التي اجتمعت بها
الحروب ،والقمع ،والنزاعات املدنية ،واأليدولوجية السابقة،
لتشل من ّوه .يشمل هذا أكرث من  35سنة من الضغط املتواصل
ّ
كل مظهر من مظاهر
وقد ترك ،كام يف أفغانستان ،إرث ًا يؤثر يف ّ
الحياة العراقية.
•اقرتن تأثري الحرب الحالية باملشكالت املتزايدة الناجمة عن تأثري
التدين الكبري يف إيرادات النفط .كانت اإليرادات يف عام 2014
أصل ،وذلك عىل الرغم من
أقل بنسبة  %11مام توقعته الحكومة ً
ازدياد الحجم اإلجاميل للصادرات النفطية .وتوقعت التقديرات
العراقية الرسمية يف نيسان  /أبريل  2015عج ًزا بـ  22مليار
دوالر عىل األقل يف ميزانية  2015البالغة  105مليارات دوالر.
•ثروة العراق النفطية محدودة أيضً ا يف أفضل األحــوال .وقد
أشارت تقديرات وكالة معلومات الطاقة األمريكية ،حتى يف عام
 ،2014أ ّن دخل الفرد السنوي من النفط بالنسبة إىل العراق كان
 2،682دوالر فقط ،مقابل  25،362دوال ًرا للكويت ،و36،012
دوال ًرا لقطر ،و 7،900دوالرات للسعودية ،و 9،435دوالرات
لإلمارات العربية املتحدة.

•يف الوقت نفسه ،فإ ّن هذه األرقــام هي مبنزلة إنذار ملقدار
محدودية ثروة العراق االقتصادية الكلية يف حقيقة األمر.
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تقديرات حصة الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل يف العراق غري
مؤكدة يف أفضل األحــوال ،لكن وكالة االستخبارات املركزية
تقول إنها تبلغ  14،400دوال ًرا .ويف املقابل ،تبلغ هذه الحصة
 143،400دوال ًرا بالنسبة لقطر ،و 71،000دوال ًرا للكويت،
و 64،500دوال ًرا لإلمارات العربية املتحدة ،و 52،500دوال ًرا
للملكة العربية السعودية .إيران  -بـ  17،10دوال ًرا  -هي الدولة
النفطية الخليجية الوحيدة التي يقارب دخل الفرد فيها دخل
الفرد يف العراق ،كام أ ّن إيران أيضً ا ،بعد سنوات من العقوبات
الدولية التي شلّت اقتصادها ،مل يعد باإلمكان القول عنها إنّها
دولة غنية.

•لتدين إيرادات النفط أهمية حرجة يف اقتصاد ال يبذل سوى
حد أدىن من الجهد لتحصيل اإلي ـرادات الرضيبية ،وتص ّنفه
وكالة االستخبارات املركزية عىل أنه يتلقى  %90من دخله
الحكومي و %80من دخله من الصادرات من قطاع النفط .وهو
قطاع يُع ّد من أكرث القطاعات يف البالد تدنّيًا من حيث نسبة
التوظيف الرضوري املتعلق برأس املال واالعتامد عىل املعدات
والتكنولوجيا املصنعة محل ًّيا.
•تأثري "املرض النفطي" تُفاقمه حقيقة أ ّن تخصيص الحصص
الرئيسة من دخل العراق الوطني ليس مدفو ًعا بقوى السوق،
وأ ّن الحكومة العراقية ال تستطيع عمل تخصيص ف ّعال ألموال
الصادرات النفطية التي تستلمها .كام أ ّن الــوزارات الرئيسة
ال تخصص مبالغ كبرية .هنالك فشل دخيل واسع النطاق يف
السيطرة عىل الهدر والفساد يف قطاع النفط ،ويف مختلف
الهيئات الحكومية التي تتلقى مداخيل نفطية عىل املستويات
الحكومية من مركزية إىل محلية.
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•يستمر انخفاض االستثامر والنشاط االقتصادي خارج قطاع
النفط بسبب الحرب واألزمة ،ما يؤدي إىل تقليص الناتج املحيل
الخام عمو ًما وحصة الفرد من الناتج املحيل الخام .عدم وجود
إنصاف كبري يف مستوى الدخل وتوزيعه يف محافظات أو أقاليم
معينة.
•تتفاعل مشكالت العراق االقتصادية مع أزمة بنيوية زراعية
طويلة األمد ،وصناعات حكومية غري منتجة وغري ذات كفاءة،
ومتخمة بأعداد فائضة من العاملني ،تفاقمها وظائف حكومية
مفرطة العدد وفاسدة.
•كانت قيمة الدينار غري ثابتة بالنسبة إىل الدوالر .ازداد باستمرار
عدم املساواة يف توزيع الدخل عىل نطاق واسع ،وعاىن القطاع
املرصيف من مشكالت متزايدة وقلّص عدد من البنوك املدفوعات
بصفة حادة.
•ما زال العراق يتعامل مع مستوى من الفساد أكرث اتسا ًعا وقائم
منذ مدة أطول بكثري ،وفق تصنيف البنك الدويل ومنظمة
الشفافية العاملية التي تصنف العراق يف املرتبة  170من بني
الدول الـ  175األكرث فسا ًدا يف تصنيفها املسمى مؤرش مالحظات
الفساد (.)Corruption Perceptions Index

ً
نطاقافيالحوكمة
مشكالتأوسع
•بعض السياسيني ،داخل أغنى املحافظات أو األقاليم املصدرة
للنفط يف الجنوب ،يحبذون نو ًعا من االستقاللية السياسية
املتزايدة أو "الفيدرالية" التي تسمح لهم بأن يحتفظوا باملزيد
من ثرواتهم النفطية.
•تراكم ثابت لتأثري الحروب واألزمات يف تقليص التوظيف املبارش
واملسترت ،ونقص حاد يف وظائف مالمئة للشبان والشابات،
وتدهور نوعية التعليم.

تصريحات العبادي اإلصالحية
بذل رئيس الوزراء حيدر العبادي جه ًدا جدي ًدا كب ًريا من أجل التصدي
لعدد من هذه املشكالت ،وذلك بإصدار برنامج إصالح من سبع نقاط
يف التاسع من آب  /أغسطس ،وقد كان مصي ًبا يف الرتكيز عىل الناحية
التي يستطيع فيها إحداث أكرب تأثري عىل املدى القريب ،وعمل أكرث
ما ميكن لتهدئة احتجاجات الجامهري.

دراسات مترجمة
االستقرار في العراق و"الحرب على داعش"

نسق مقرتحاته
كان العبادي متمت ًعا بدعم آية الله السيستاين ،وقد ّ
مع أبرز شخصية سياسية س ّنية يف الحكومة العراقية الحالية :رئيس
مجلس النواب سامل الجبوري .كانت النتيجة النهائية موافقة الربملان
العراقي يف  11آب  /أغسطس  2015باإلجامع تقري ًبا عىل اإلصالحات،
يتعي عىل املرء ،مع ذلك ،أن
وذلك من دون نقاش تقري ًباّ .إل أنّه ّ
يكون شديد الحذر بخصوص الربنامج الناتج عن ذلك ،أل ّن العراق
مل يسبق له أب ًدا يف املايض أن متكن من تحويل األهداف الواسعة
إىل عمل فعيل ،وقد اتسم الفحوى الفعيل لربنامج حزمة إصالحات
العبادي برتكيز كبري عىل السياسة.
وتضم ّنت إحدى الخطوات الرئيسة الدعوة إىل التخلص من نواب
الرئيس الثالثة إضافة إىل نائب رئيس وزراء فاسد هو بهاء الجبوري.
كان من بني نواب الرئيس رئيس الوزراء السابق نوري املاليك ،وهو
شخصية تقسيمية جائعة إىل السلطة كانت قد أوصلت العراق
مجد ًدا إىل حافة الحرب األهلية يف عام  ،2013وشلّت قواته األمنية،
وجعلت الس ّنة العراقيني يف موقف ضعيف يف وجه غزوات داعش.
لك ّن هذه الخطوة شملت أيضً ا إياد عالوي ،وهو شيعي كانت كتلته
تحظى بتأييد س ّني كبري وفازت مبعظم املقاعد يف االنتخابات الوطنية
عام  ،2010والزعيم العريب الس ّني البارز أسامة النجيفي.
إضافة إىل ذلك ،دعا الربنامج إىل إنهاء املحاصصة اإلثنية والطائفية
والحزبية .ستكون هذه الخطوة ،مثل العديد من الخطوات التي
تضمنها الربنامج ،مفيدة إذا أدت إىل نوع من التطبيق يحقق الوحدة
الطائفية واإلثنية .إلّ أ ّن جه ًدا من دون مهلة زمنية محددة قد يؤدي
ببساطة إىل تحول ميزان املال والنفوذ ،وقد يزيد يف الواقع محاباة
الشيعة والفساد .أ ّما تقليص التوظيف الحكومي فهو من جهة مهم
يف اقتصاد نام ،ولكنه من جهة أخرى أمر مغاير متا ًما إذا أدى إىل مزيد
من البطالة واالستياء.
كام أ ّن العديد من اقرتاحات العبادي عبارة عن تأكيد نيات عامة
بدل من ذلك إىل تقديم
ال يتضمن أي منط عمل واضح .وقد سعى ً
برنامج واسع للربملان قال إنه "رزمة التدابري األوىل عىل درب اإلصالح
الذي نسعى إليه ،والحرب عىل الفساد .ومع إقرار هذه املجموعة من
اإلصالحات ،فإننا سنتخذ التدابري الالزمة لتنفيذها".
ال يتطرق العبادي ،يف مبادرته اإلصالحية ،إىل معظم التحديات التي
سبق لنا ذكرها ،كام أنه ال يتناول القتال ضد داعش ،وموضوع القوى
األمنية ،أو أيًّا من مظاهر االنقسامات الطائفية واإلثنية يف العراق
باستثناء إقالة عدد من املسؤولني الكبار ،والقول إنه سينهي العمل
بنظام املحاصصة .كان الجهد الرامي إىل تقليل االمتيازات املفرطة
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التي يتمتع بها املسؤولون الحكوميون محد ًدا بعبارات أوضح من
باقي املسائل ،ولكنه ال يتضمن خططًا واضحة لوضعه موضع التنفيذ.
يتضمن برنامج اإلصالح املايل عدة أهداف جيدة ،لكن من دون
تحديد التفاصيل .جاء برنامج اإلصالح االقتصادي محد ًدا مبوجب عدد
قليل من الخطوات لتلبية االحتياجات اآلنية ،وال يتضمن أي أهداف
أو أولويات واضحة .أ ّما الجزء املتعلق بالخدمات فال يرقى سوى إىل
ما هو أكرث بقليل من وعد مبهم متسم بنيات حسنة ،مثل الجزء
املتعلق بالفساد.
وباختصار ،فإنها بداية قد تكون جيدة يف عدد من النواحي  -إذا
طبقت بصفة فعالة ومنصفة -لكنها تكاد ال ترقى سوى إىل خطة
العمل الرضورية للتعامل مع معظم مشكالت العراق األساسية .كام
أنه ليس من الواضح أ ّن رئيس الوزراء العبادي سيحصل عىل الدعم
الذي يحتاج إليه إلحراز تقدم ،حتى يف النواحي التي أوردها يف خطته
مع ذكر تفاصيل فعلية.
قد تكون خطة اإلصالح مناسبة لصيف االستياء العراقي ،لكنها لن
متكّن الحكومة من عبور فصل الشتاء .كام أ ّن العراق يحتاج بالتأكيد
إىل مساعدة كبرية وعون يف التخطيط للتصدي ملجموعة املسائل
األوسع نطاقًا التي ستشكّل مستقبله بغض النظر عن مستقبل داعش.
ومن الناحية العملية ،فإ ّن العراق ال يستطيع ،من دون إصالح أوسع
نطاقًا بكثري ،أن يلحق هزمية حقيقية بداعش وبالتهديد اإلسالموي يف
الغرب ،أو يوجد عالقة عمل دامئة بني الشيعة والس ّنة أو بني العرب
واألكراد ،أو يتعامل مع االنقسام داخل كل طائفة ومجموعة إثنية ،أو
يتعامل مع الحاجة إىل تلبية احتياجات شعبه األوسع نطاقًا .ال تستطيع
الواليات املتحدة والقوى الخارجية األخرى أن تأمل بتحقيق املستوى
من االستقرار واألمن الذي يحتاجه العراق ،من دون القيام بأكرث بكثري
من مجرد توفري قوة جوية وتدريب القوات ومساعدتها ،ومن دون
مساعدة العراق عىل التصدي لهذا النطاق األوسع من املسائل.

التعامل مع مشكلة السنة واألكراد
في العراق :تأثيــر داعش المحدود
في العراق
من املهم أيضً ا إبقاء التأثري الحقيقي للقتال ضد داعش ضمن املنظور
األوسع للتحديات التي يواجهها العراق يف التعامل مع الس ّنة واألكراد
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العراقيني .ال ترقى هزمية داعش إىل أي صيغة عملية من "الفيدرالية"
يف التعامل مع هذه املشكالت ،كام أ ّن التحدث عن االنفصال بعبارات
مرسلة أسهل بكثري من التعامل مع حقيقة أي ترصف من هذا القبيل.
إ ّن أهم مشكالت العراق ليست داعش ،بل إنّها إيجاد قاعدة ميكن
العمل عىل أساسها للتوصل إىل وحدة طائفية وإثنية.
ال توجد ،كام تظهر ذلك عقود من املحاوالت املاضية ،أجوبة رسيعة
عامل
وسهلة عن هذه املشكالت .ميكن لهزمية داعش أن تكون ً
فعل من تنفيذ قانون
مساع ًدا ،إذا متكنت الحكومة العراقية املركزية ً
الحرس الوطني ،وإنشاء قوات أمنية س ّنية وكردية تبني درجة جديدة
من الثقة.
ال يحتل داعش جز ًءا كب ًريا من املحافظتني الغربيتني البالغتني األهمية
يف العراق :األنبار ونينوى .وهو يحتل أكرب مدينتني يف األنبار ،الرمادي
والفلوجة ،وثاين أكرب مدن العراق ،املوصل ،يف نينوى.
كام أ ّن األنبار ونينوى محافظتان س ّنيتان يف الغالب ،تكتسب روابطهام
مع الحكومة املركزية أهمية حيوية ،إذا كان للعراق أن ينعم يو ًما
بدرجة كافية من األمن واالستقرار والتنمية مبحاذاة حدوده الغربية
مع سورية ،وتركيا ،وجريانه العرب يف الجنوب ،مع إيجاد توازن ثابت
بني إيران الشيعية والدول العربية الس ّنية.

إلّ أنّه من املهم مع ذلك وضع دور داعش يف تشكيل مستقبل العراق
ضمن املنظور الصحيح ،فالخرائط التي تظهر احتالل داعش مناطق
شاسعة ليست أكرث من هراء بياين ،فاألنبار يف معظمها صحراء غري
مسكونة باستثناء الجزء الشاميل الرشقي مبحا ذاة نهر الفرات ،وقد
عانت يف املايض من جفاف خطري ومشكالت مناخية .كام كانت
األنبار ،وفق استطالعات األمم املتحدة وجهات أخرى ،تعاين من
مشكالت بطالة حادة قبل قيام داعش بغزو العراق ،كام كانت
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مرس ًحا لعدد من أسوأ االنتهاكات التي ارتكبتها الحكومة العراقية
يف استخدام قواتها األمنية لقمع احتجاجات سلمية ومحاولة فرض
سيطرة رئيس الوزراء السابق نوري املاليك عىل البالد.
وبالعودة إىل التقرير السنوي يف مطلع عام  2011الصادر عن "وحدة
املعلومات والتحليل املشرتكة بني الوكاالت" التابعة لألمم املتحدة،
فإ ّن مجموع سكان األنبار كان حواىل  1،4مليون نسمة فقط ،وكان
عدد كبري منهم يف الرشق وعىل ارتباط غري وثيق مع بغداد.
كان يف نينوى مركز حرضي حديث هو املوصل ،ولكنها كانت أيضً ا
مصد ًرا للعنف الطائفي ،كام كانت مناطقها الزراعية تشهد تراج ًعا
منذ وقت طويل قبل قيام داعش باحتالل جزء كبري من هذه
املحافظة .كانت مناطق نينوى الريفية فقرية عمو ًما وكانت معدالت
اإلملام بالقراءة والكتابة متدنية بصفة استثنائية خارج املناطق
الحرضية .وكانت حدودها اإلثنية مع إقليم كردستان موضع نزاع
وقد وصل األمر يف عدة حاالت إىل حوادث مسلحة قبل أن يجتاحها
داعش .وكان عدد سكان نينوى نحو  2،8مليون نسمة يف آخر عام
 ،2011طبقًا لتقديرات األمم املتحدة.
ال توجد تقديرات موثوقة للسكان وللتأثريات االقتصادية الناجمة عن
الحوادث والقتال الذي تسببت به محاوالت املاليك القمعية خالل
الفرتة من  2011إىل  ،2013أو ملا تسبب به داعش بعد أن ادعى
إنشاء خالفة إسالميةّ .إل أنّه يبدو من املرجح ،مع ذلك ،أ ّن التأثري
الناجم عن الدخل املحيل الخام قد كان إنقاص دخل املحافظة بحواىل
 %50عىل األقل ،وأ ّن الكثريين من املهجرين العراقيني داخل البالد
البالغ عددهم ثالثة ماليني شخص ،وكذلك من الالجئني العراقيني،
ينحدرون من محافظتي األنبار ونينوى.
ويبدو من املرجح أيضً ا أ ّن عدد املهجرين داخل البالد كان سيكون
أعىل بكثري ،لو كان الس ّنة موضع ترحيب يف بغداد التي تصبح
شيعية وخاضعة للفصل الطائفي بصفة متزايدة أو يف أجزاء البالد
ذات الكثافة السكانية األعىل .كام يبدو من املرجح أيضً ا أ ّن أفراد
الطبقة الوسطى واملتعلمني وسكان املدن من الس ّنة هم أكرث من
عاىن من تأثري تركة املاليك وداعش .كام أ ّن نسبة البطالة والتشغيل
الجزيئ والناقص للعاملة ( )underemploymentأكرث من التقديرات
الصادرة يف عام  2011التي تضعها عند  %30إىل  ،%40وأ ّن التدهور
يف نظام التعليم يدخل عامه الثالث عىل أقل تقدير وسيكون له تأثري
طويل األمد يف املكون الس ّني من السكان.

دراسات مترجمة
االستقرار في العراق و"الحرب على داعش"

األمر األقل وضو ًحا بكثري هو مستوى الحوكمة والنشاط االقتصادي
الذي استطاع داعش املحافظة عليه ،ومقدار اإليرادات الحكومية التي
فعل إىل إي من املحافظتني ،وأبقت بعض عنارص الحوكمة
تدفقت ً
تؤدي وظائفها ،وكيف تغريت بنية اقتصاد املناطق "املحتلة" ،وكيف
يجب أن تكون عملية التعايف من حيث االستثامر ،واإلنفاق الفوري
العاجل والنشاط ،وإيجاد مزيج من التوظيف والخدمات لتحقيق
االستقرار يف املناطق التي أرغمت داعش عىل مغادرتها .قد يبدو
الجواب إمكانية وجود خطط لعمليات عسكرية يف املستقبلّ ،إل أنّه
ال توجد خطط ذات مغزى ملرحلة الصمود والبناء ،واأليام التي تيل
أي نجاح عسكري كبري.

داعش وحقائق التقسيم الطائفي
وآفاق الفيدرالية
من املهم يف الوقت نفسه أن نفهم أ ّن العراق ال يستطيع حل مشكالته
الطائفية من خالل الرتكيز عىل األنبار ونينوى أو املناطق التي تسيطر
عليها داعش حاليًا ،وأ ّن املعطيات الدميغرافية الحالية يف العراق
تعني عدم وجود مقاربة واضحة للـ "فيدرالية" أو لتقسيم العراق
إىل مناطق س ّنية وشيعية ،من دون أن يستتبع ذلك عملية هائلة
الحجم وغري ممكنة عمل ًيا إلعادة إسكان املتأثرين بذلك .إ ّن التحدي
الذي تواجهه الحكومة العراقية ليس ببساطة اسرتداد غرب العراق أو
"تحريره" ،بل إيجاد طريقة إلنهاء الفصل الطائفي والتقسيم يف البالد.
من غري املرجح أن يكون مجموع السكان يف املحافظتني م ًعا أكرث من 4
ماليني يف الوقت الحايل ،أو  %11تقريبًا من أصل  37مليون نسمة ،هم
حال ًيا مجمل سكان العراق وفق تقديرات وكالة االستخبارات املركزية.
وهنالك يف املحافظتني مناطق كبرية مأهولة ال تخضع لسيطرة داعش
(هنالك تقديرات أدىن عمو ًما لعدد السكانّ ،إل أنّها تبدو أقل صدقية
بالنظر إىل نسبة املواليد يف العراق).
ويف الوقت نفسه ،فإ ّن حقيقية كون نينوى واألنبار محافظتني س ّنيتني
يف الغالب ال تعني إمكانية أن تكونا قاعدة لكيان س ّني فيدرايل .ال
توجد لسوء الحظ تقديرات موثوقة إلجاميل املجموعات الطائفية
واإلثنية يف العراق ،لكن "التقدير التخميني" لوكالة االستخبارات
املركزية يقول إ ّن نسبة الس ّنة تراوح بني  %32إىل  %37أي بني 11،8
إىل  13،7مليونًا ،كثريون منهم يف بغداد.
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بالنظر إىل حقيقة وجود شيعة وطوائف أخرى يف األنبار ونينوى،
فإ ّن هذا يعني أ ّن  8ماليني س ّني عىل األقل ليسوا يف األنبار ونينوى،
وليسوا تحت سيطرة داعش ،ولن يكونوا مشمولني بأي صيغة من
"الفيدرالية" تكون مركّزة عىل املحافظتني الغربيتني ،وتتجاهل
املشكلة الحرجة املتمثلة بتقسيم ثروة العراق النفطية (التي تساهم
اآلن بنسبة  %90من الدخل الحكومي ،ومتثّل ما يصل إىل  %80من
اإليرادات بالعمالت األجنبية) ،وتتجاهل جغرافية مياه العراق وبنيته
التحتية ،وتتجاهل تكلفة إعادة إسكان مكونات كبرية من السكان وما
سيصاحب ذلك من عنف ال ميكن تفاديه.
ويف واقع األمر ،فإ ّن دياىل ،وهي إحدى محافظات العراق األكرث تطرفًا
يف اتجاه الرشق ،كان بها أغلبية سنية عندما غزت الواليات املتحدة
العراق عام  ،2003مع أ ّن عد ًدا من التقديرات يشري إىل أ ّن نحو %50
منهم قد غادروا املحافظة منذ ذلك الحني .ما يزال هنالك أيضً ا أعداد
كبرية من الس ّنة يف صالح الدين ،وكركوك ،وبابل ،إضافة إىل منطقة
س ّنية مبحاذاة الحدود الكويتية إىل الجنوب الرشقي من البرصة .وقد
تعذّر يف املايض نقل هؤالء السكان إىل منطقة صحراوية مبحاذاة
الفرات يوجد بها اقتصاد عامل ،وستؤدي أي عملية إعادة إسكان
كهذه يف وقتنا الحارض إىل ترك الس ّنة من دون حقول نفط مطورة أو
مصدر أسايس للدخل بالعملة الصعبة.
كام أ ّن الحل العميل إلنهاء التوترات والعنف بني الس ّنة والشيعة
يجب أن يضع يف الحسبان الدور الحيوي للتمدن ودخل النفط يف
علم أ ّن املدينة الكبرية الوحيدة يف األنبار
اقتصاد العراق وتنميتهً ،
أو نينوى هي املوصل .تق ّدر وكالة االستخبارات املركزية عدد سكان
املدن العراقية الكربى كام ييل :بغداد 6،643 :ماليني ،املوصل1،694 :
مليون ،أربيل 1،166 :مليون ،البرصة 1،019 :مليون ،السليامنية:
 1،004مليون ،النجف 889000 :ألفًا (تقديرات  ،)2015ما يعني
بعبارة أخرى أ ّن نسبة سكان املدن والحوارض من بني سكان العراق
بحسب تقديرات وكالة االستخبارات املركزية هي  % 69،5أو ما
يساوي  25،7مليون نسمة .ويبدو من املشكوك فيه أن يكون عدد
سكان املدن أو السكان "العرصيني" يف األنبار ونينوى يف الوقت الحايل
أكرث من  2،3مليون أو ما يساوي نحو  %9من مجموع سكان العراق.
كام تتزايد أيضً ا أهمية مسألة املياه .مل يكن لتنمية األرياف يف
العراق سوى أولوية هامشية منذ سقوط امللكية عام ،1958
بينام كان للمناخ تأثري متزايد يف نسبة هطول األمطار ،كام تأثر
تدفق مياه دجلة والفرات بالسدود وتزايد استهالك املياه يف تركيا
وسورية وإيران.

العدد 16
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يجرى مبوجب مرشوع األناضول وحده ،يف جنوب رشق تركيا ،بناء
 22س ًدا ومثانية سدود وأحواض كبرية ،وقد ساعدت إدارة القطاع
الزراعي يف ظل حكم صدام حسني عىل زيادة التصحر وملوحة املياه،
كل
كام أرضت باألهوار يف العراق .وبينام دفع جفاف كبري عام ً 2008
من تركيا والعراق وسورية إىل تشكيل لجنة ثالثية مشرتكة يف شأن
استخدام مياه النهرين ،فقد أدى القتال الدائر يف سورية والعراق
إىل تعطيل أي تخطيط مشرتك جدي للمستقبل .من غري الواضح
مدى خطورة املشكالت التي سيواجهها العراق يف املستقبل ،لك ّن
األيام التي كان العراق يستفيد فيها من موارد مائية أكرث من كافية،
رمبا تكون قد أوشكت عىل نهايتها .ويجب بالتأكيد ألي خطة تعامل
مع احتياجات الس ّنة والشيعة أن تويل مسائل املياه اهتام ًما ،إضافة
إىل جميع املسائل األخرى التي متس بنية النقل التحتية ،والسدود،
وتوليد الطاقة الكهربائية يف العراق.
إ ّن هزمية داعش وكرس شوكته أولوية حيويةّ ،إل أ ّن ذلك لن يحقق
أمن العراق طاملا ظلت سورية غري مستقرة .وقد متتد إىل العراق
الحرب األهلية السورية مع عنارصها اإلسالمية املتطرفة والقتال
الدائر يف سورية بني الس ّنة من جهة ،والعلويني والشيعة من جهة
حل ألي من التوترات بني األكراد والعرب
ثانية .كام أ ّن ذلك لن يكون ً
العراقيني ،ويف واقع األمر ،ويف اللحظة التي ستخرج فيها داعش من
توسع حكومة إقليم كردستان إىل كركوك ومناطق عربية
نينوى ،فإ ّن ّ
محتمل لنزاع أهيل.
ً
أخرى سيصبح مشكلة كبرية وسب ًبا

أيلول  /سبتمبر 2015

من هذا املنطلق ،فإ ّن أعامل الحكومة املركزية وصدقيتها يف ضامن
حامية وتعايف وإمناء كل منطقة سنية تحررها ،سيكون لها أهمية
مطلقة .أ ّما املزيد من الوعود التي ال تنفّذ واستمرار االنتهاكات
الشيعية بحق الس ّنة ،والسعي إىل الثأر منهم ،سوف يجعل االنتصار
عىل داعش مسالة وقتية ال فائدة منها ،متاثل إخفاق الحكومة
املركزية يف البناء عىل نجاحات "أبناء العراق" .وإذا مل تقم حكومة
العبادي بعمل ما تقدم ذكره ،فإنّها ستخذل العراق خذالنًا مبي ًنا
وشائنا كام فعل املاليك.

المسألة الكردية
قد تكون املسألة الكردية أو قد ال تكون أقل إلحا ًحا .وليك نذكر
قليل فقط من نواحي عدم اليقني التي تحيط بهذه املسألة،
عد ًدا ً
فإنّنا نشري إىل امتداد تأثري الحرب األهلية السورية يف إنشاء عالقات
قوية بني حكومة إقليم كردستان واألكراد السوريني .يضاف إىل ذلك،
الروابط بني هؤالء وأكراد تركيا ،وتجدد القتال بني تركيا وحزب العامل
الكردي .كام أن هناك انهيار مجموعة أخرى من االتفاقيات بني
الحكومة املركزية العراقية وحكومة إقليم كردستان يف شأن صادرات
النفط وتقاسم اإليرادات .أيضً ا ،هناك تفاهم غري مستقر بني الحكومة
املركزية العراقية وتركيا من أجل مامرسة النفوذ عىل حكومة إقليم
كردستان وصادراتها النفطية.
تشمل هذه النواحي أيضً ا النفوذ اإليـراين املتزايد والتنافس مع
الواليات املتحدة يف إقليم كردستان وحول البشمركة ،وتزايد عدم
استقرار سياسات حزب العامل الكردي والحزب الدميقراطي الكردي
وقادتهام ،وحقيقة أ ّن حكومة إقليم كردستان مل تعد تتلقى املستوى
من املساعدات الخارجية الذي كانت تتلقاه يف املايض ،وأنها ال
تستطيع االعتامد عىل إيراداتها النفطية الحالية للمحافظة عىل
مستواها الحايل من النشاط االقتصادي والتنمية .وهي مشكلة
تفاقمت بفعل الفساد وسوء توزيع ما يتوافر لها من موارد.

األكرث أهمية من ذلك هو أ ّن األنبار ونينوى ميكنهام القيام بدور مهم
يف إقناع س ّنة العراق بأنهم يستطيعون البقاء يف بلد موحد ،لكن هذا
األمر سيتطلب جه ًدا مدنيًا بقدر ما يتطلبه من جهد عسكري .توضح
جغرافية العراق ،ومياهه ،وبنيته التحتية ،ومعطياته االقتصادية
والدميغرافية ،عدم إمكانية نجاح أي نوع من االنفصال السيايس أو
أي نوع من الفيدرالية ال يتم مبوجبه الرتكيز عىل األنبار ونينوى ،وال
حل أوسع نطاقًا بكثري لالنقسامات الطائفية واإلثنية يف العراق.
يجد ً

أظهر العقد املايض أ ّن انتظار استفتاء عام لتقرير الحدود غري املؤكدة
بني حكومة إقليم كردستان وما يخضع لسيطرة الحكومة املركزية
مفيد بقدر "انتظار غودو" .ويف الوقت نفسه ،فإ ّن النجاح الذي
أحرزته مؤ ّخ ًرا حكومة إقليم كردستان والبشمركة يف القتال ضد
داعش قد أعطاها اآلن سيطرة أمر واقع عىل كركوك وحقول كركوك
النفطية ،كام أوجد نواحي عدم يقني جديدة بخصوص األرايض التي
ستحصل عليها حكومة إقليم كردستان يف نينوى إذا ُهزم داعش.

دراسات مترجمة
االستقرار في العراق و"الحرب على داعش"

وأدى ذلك أيضً ا إىل وضع متسم بعدم اليقني فيام يتعلق مبجموعات
السكان اإلثنية والطائفية داخل منطقة سيطرة حكومة إقليم
كردستان .ال يوجد عىل ما يبدو أي تقدير يقارب ولو من بعيد تقدي ًرا
موثوقًا لخليط املقيمني الدامئني والالجئني عىل أساس كل مجموعة
إثنية ،بل حتى أ ّن توزع السكان يف العراق ككل مثري للجدل ومتسم
بعدم اليقني إىل أقىص حد .يتألف السكان وفق تقديرات وكالة
املخابرات املركزية من  %75إىل  %80من العرب ،و %15إىل  %20من
األكراد ،و %5من الرتكامن والرسيان وغريهم .لكن أقليات عراقية
كثرية قد أجربت عىل مغادرة البالد ،وقد قبلت حكومة إقليم كردستان
عد ًدا من الالجئني لكنها سعت إىل إخراج العرب من مناطق أخرى.
تختلف ادعــاءات القادة العرب عن ادعــاءات األكـراد ،كام يدعي
الرتكامن أنهم أقلية أكرب بكثري.
لن يؤدي القتال ضد داعش إىل حل أي من هذه املشكالت ،وليس
واض ًحا ما هو الحل الكفيل بذلك ،لكن هنالك خطوة أساسية هي
جعل املقرتحات الحالية يف شأن تقاسم إيرادات النفط والسيطرة عىل
الصادرات قابلة للتنفيذ ،إذ أ ّن ذلك سيؤدي عىل األقل إىل نزع فتيل
أهم مشكلة متعلقة بالسياسة واملال .مثة خطوة أخرى هي عدم
املساس بالبشمركة بصفتها قوة منفصلة إىل أن يصبح من املمكن
التوصل إىل حل سيايس ما ،بينام يت ّم يف الوقت نفسه استيعابها وإن
اسميًا يف القوات األمنية التابعة للحكومة املركزية .ذلك أنّه يكون من
األفضل أحيانًا ترك عدد من املسائل حتى اللحظة األخرية .أ ّما الخطوة
الثالثة فهي جعل حكومة إقليم كردستان تنسحب إىل خطوطها
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السابقة بالقرب من كركوك ،وعدم القيام بأي عمليات تقدم دامئة يف
نينوى ،بل السامح لحكومة مدينة كركوك أن تظل كردية يف الغالب
وجعل السيطرة عىل حقول كركوك جز ًءا واض ًحا ورصي ًحا من اتفاقية
التصدير وتقاسم اإليرادات.
سيتعي عىل الجانبني ،عند نقطة ما ،عمل أكرث من ذلك .لكن الجواب
ّ
قد ال يكون استحداث خطوط سيطرة جديدة ،بل قد يكون ،كام
هو الحال بخصوص التعامل مع املسألة الشيعية  -الس ّنية ،إيجاد
مستويات أقــوى بكثري من الحكم عىل صعيد الدوائر املحلية
واملحافظات ،وقوات رشطة وأمن محلية تطابق تشكيلتها الطائفية
واإلثنية تشكيلة السكان ،ومأسسة الحرس الوطني بوصفه جز ًءا
من تلك البنية ،واالستعاضة عن القوائم الوطنية يف انتخاب الربملان
مبرشحني منتخبني محل ًّيا ميثّلون احتياجات ناخبيهم الحقيقية
وتشكيلتهم الطائفية واإلثنية.
أما بخصوص املسألة الكردية األوسع نطاقًا  -وتركيا وسورية وإيران -
فإ ّن العراق بأمس الحاجة لجعل أي تدخل محدو ًدا قدر ما يستطيع.
ليس من الواضح كيف أ ّن البحث عن أي استقالل كردي أوسع نطاقًا
أو دولة كردية ميكن أن يؤدي إىل أي يشء حال ًيا باستثناء إيجاد حالة
دامئة من النزاع اإلثني اإلقليمي بدلً من القتال ضد داعش ،أو كيف
أ ّن خليطًا من عنارص كردية توجد بينها انقسامات عميقة يستطيع
قابل للحياة.
إنشاء كيان سيايس وعسكري واقتصادي يكون ً

صـدر حديـ ًثا

تأليف :دايفد باتريك هوتون.
تـرجمة :ياسمين ح ّداد.

علم النفس السياسي
كتاب مهم آخر يضعه المركز بين يدي القارئ باللغة العربية ضمن سلسلة ترجمان ،وهو كتاب
"علم النفس السياسي" ،للكاتب دايفد باتريك هوتون .وقد ترجمت الكتاب إلى العربية المترجمة
ً
ً
عريضا لعلم النفس
تعريفا
يقدم
حداد ،وراجعها سامي الخصاونة .يحاول هذا الكتاب أن ّ
ياسمين ّ
ممن يتناولون موضوعات سياسية في األصل،
السياسي متضم ًنا أعما ًلا لعلماء نفس وباحثين ّ
عدوا أنفسهم "علماء نفس سياسي" أم ال.
سواء ّ
أن ثمة نمطين أساسيين من المقاربات لفهم السلوك السياسي اإلنساني:
يخلص هذا الكتاب إلى ّ
تعد البيئة أو الموقف المحيط بالفرد ،أكثر أهمية في تشكيل سلوك الفرد أو
أ ّولهما مقاربة موقفية ّ
دوره في المجال العام من نزعاته أو خصائصه الشخصية أو انتمائه الحزبي؛ أ ّما األخرى فهي المقاربة
أن شخصية الفرد وما لديه من اعتقادات وقيم أو حتى موروثات جينية ،أكثر تأثي ًرا
النزوعية التي ترى ّ
في هذا المضمار .بل يمكن ،على العموم ،النظر إلى السلوك السياسي على أنّه حدث مدفوع
بأسباب داخلية أو مؤثرات خارجية ،أو بمزيج من هذين النوعين.

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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اتجاهات الرأي العام العربي
نحو االتفاق النووي اإليـراني

*

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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مقدمة
يع ّد االتفاق النووي اإليراين الذي جرى توقيعه يف متوز /يوليو املايض
مهم يف إطار العالقات الدولية يف منطقة الرشق األوسط
حدث ًا ً
وستكون له انعكاسات عديدة؛ إذ يُنظر إىل هذا االتفاق عىل أنه
يفتح بواب ًة متعدد َة االحتامالت يف إطار عالقة إيران مع الغرب بصفة
عامة ،ويف إطار عالقاتها مع الواليات املتحدة بصفة خاصة .وبطبيعة
الحال ،فإ ّن ملثل هذه االحتامالت عد ًدا من األسس واملسوغات أهمها
أ ّن االتفاق مل يرفع العقوبات االقتصادية التي عانتها إيران عىل مدى
أكرث من عرش سنوات فحسب ،بل ّأسس أيضً ا لعملية تطبيعٍ للعالقات
بني إيران والدول الغربية ،ومن ث ّم ،فإ ّن النجاح يف توقيع االتفاق بحد
ذاته يضع ح ًدا لعالقة العداء والريبة وعدم الثقة بني إيران والواليات
املتحدة ،والتي امتدت ألكرث من ثالثة عقود.
دليل
سيكون توقيع االتفاق مبنزلة نجا ٍح للدبلوماسية ،كام أنّه يع ّد ً
عىل إمكانية تحقيق تفاهامت ثنائية أو تفاهامت عىل قضايا إقليمية.
كام يكرس هذا االتفاق خطابًا إيران ًيا رسم ًيا معا ٍد للواليات املتحدة،
ويربهن عىل أ ّن إيران تتمتع بسياسة خارجية براغامتية عالية تؤدي
إىل تقديم تنازالت كربى يف سياق تحقيق مصالحها .وهو األمر الذي
مل يكن جدي ًدا يف سياق سياسات إيران يف املنطقة بصفة عامة أو
يف إطار الوصول إىل تفاهامت غري مكتوبة ،وأحيانًا التعاون مع
الواليات املتحدة يف بعض الجوانب يف قضايا مهمة مثل أفغانستان
مهم وجدي ًدا يف
والعراق .إال أ ّن االتفاق بح ّد ذاته ميثل تطو ًرا ً
أساسا إلمكانية تح ّو ٍل جوهري يف طبيعة
عالقة البلدين؛ إذ إنه ميثل ً
محل تلك التي كانت سائدة منذ
تحل ّ
العالقات اإليرانية  -األمريكية ّ
الثورة اإلسالمية اإليرانية وأزمة رهائن السفارة األمريكية يف طهران
عام  .1979إ ّن توقيع االتفاق النووي يعكس أيضً ا إرصار إدارة باراك
أوباما عىل القطيعة مع مبادئ سلفه جورج بوش االبن القامئة عىل
املواجهة والتدخل املبارش واستخدام اآللة العسكرية األمريكية بإفراط.
رصت من خالل الجهد الذي وضعته
ومن الواضح أ ّن إدارة أوباما أ ّ
التوصل إىل االتفاق النووي وتوقيعه عىل أن يكون إنجازها
يف إطار ّ
يف الرشق األوسط يف امللف اإليراين عىل حساب ملفات أخرى متثل
بؤ ًرا ساخنة ومهمة مثل القضية الفلسطينية أو األزمة السوريّة .ومن
الواضح أ ّن اهتامم الواليات املتحدة بهذا امللف أثار صدم ًة لدى
رش
رش أو غري مبا ٍ
عبوا بشكلٍ مبا ٍ
حلفائها من الدول العربية الذين ّ
عن أ ّن الواليات املتحدة أنجزت هذا االتفاق يف ظل أزمات مشتعلة يف
املنطقة العربية ،والتي تقوم إيران فيها بدو ٍر تدخيل عسكري مبارش؛

العدد 16
أيلول  /سبتمبر 2015

األمر الذي يشجع بالرضورة إيران عىل االستمرار بهذه السياسات.
ومام ال شك فيه أ ّن الرأي العام العريب استقبل هذا االتفاق أيضً ا وهو
يتابع انغامس إيران يف الشؤون الداخلية لعدة بلدان عربية وتح ّولها
إىل املقرر األسايس يف مصريها ،ويف مصري بقاء أنظمة سياسية فيها أو
تغيت يف أعقاب
تغيريها .إ ّن نظرة املواطنني العرب تجاه إيران قد ّ
ثورات الربيع العريب من نظر ٍة قامئ ٍة عىل التفاعل مع خطاب سيايس
ودعم إيراين مساند للفلسطينيني إىل النظر إىل ايران بوصفها دول ًة
ت ّدخلي ًة تدفع بثقلها العسكري واملايل والسيايس يف دعم نظام بشار
األسد يف سورية وحكومة نوري املاليك يف العراق والحوثيني يف اليمن.
ويف إطار أهمية إيران يف املنطقة العربية وأهمية اتفاقها النووي
وما احتله من ٍ
نقاش عامٍ فيها حول دوافعه وتداعياته وتأثرياته
خاصا يتضمن
قسم ً
املستقبلية ،فقد خصص املؤرش العر ّيب لعام ً 2015
أسئل ًة ميكن من خاللها التع ّرف عىل اتجاهات الرأي العام العر ّيب نحو
هذا االتفاق .وجدير بالذكر أ ّن املؤرش العريب منذ إطالقه عام 2011
عكف  -يف األقسام املخصصة للتعرف عىل آراء املواطنني نحو القضايا
اإلقليمية  -عىل سؤال املستجيبني حول مدى موافقتهم أو معارضتهم
النتشار السالح النووي يف منطقة الرشق األوسط.
وتتضمن هذه الورقة نتائج استطالع املؤرش العريب لعام  2015حول
مجموعة من املؤرشات التي تهدف إىل التع ّرف عىل آراء املواطنني
نحو االتفاق النووي اإليراين .لقد طُرح عىل املستجيبني مجموعة من
األسئلة التي تقيس مدى معرفتهم باالتفاق النووي ،ومدى تأييدهم
له ،وما هي دوافع هذا االتفاق من وجهة نظرهم؟ وما انعكاساته
عىل املنطقة العربية؟ إ ّن النتائج املعروضة يف هذه الورقة هي نتائج
الستطالع الرأي العام الذي نُفِّذ يف عرشة بلدان عربية وهي العراق،
والكويت ،واألردن ،وفلسطني ،ولبنان ،ومرص ،والسودان ،وتونس،
والجزائر ،وموريتانيا .وبلغ حجم العينة  15611مستجي ًبا ،وبهامش
خطأ .±%2

مدى تأيّيد المواطنين العرب
لالتّفاق النّ
ووي
ّ
قُبيل تناول مستويات التأييد واملعارضة لالتفاق؛ فإنّه من امل ُهم قياس
املؤش العر ّيب
ووي؛ إذ أظهرت نتائج ّ
مدى معرفة املواطنني باالتّفاق ال ّن ّ
أ ّن أغلب ّية مواطني املنطقة العرب ّية لديها اطّالع أو عرفت أو َسمعت

المؤشر العربي
اتجاهات الرأي العام العربي نحو االتفاق النووي اإليـراني

النووي؛ فقد أفاد  %52من املستجيبني
 بشكلٍ أو آخر  -باالتّفاقّ
مبعرفتهم بهذا االتّفاق ،مقابل  %47قالوا إنّهم مل يطّلعوا عليه.
وتتباين مدى معرفة املواطنني يف املنطقة العربية من ٍ
بلد إىل آخر؛
إذ وصلت نسبة الّذين أفادوا أنّهم عىل معرفة باالتفاق إىل  %80يف
لبنان ،و %67يف العراق ،و %62يف الكويت ،ونحو نصف املستجيبني
كل من :األردن وفلسطني .ومقابل هذه النسب ،كانت املعرفة
يف ٍّ
كل من :مرص  ،%26فالجزائر  ،%34وتونس
ووي متدنّية يف ٍّ
باالت ّفاق ال ّن ّ
يل  -أ ّن االهتامم باالت ّفاق
 .%37وتُظهر هذه التّباينات  -بشكلٍ ج ٍّ
املشق
النووي يرتكّز يف الشطر
اآلسيوي من املنطقة العربيّة؛ أي يف ّ
ّ
العريب والخليج.
يف إطار التع ُّرف عىل آراء املواطنني يف املنطقة العربيّة تجاه االت ّفاق
ووي اإليرا ّين ،فقد ُسئل املستجيبون إن كانوا يؤيّدون االت ّفاق
ال ّن ّ
رص حول
النووي مع إيـران أو يعارضونه بعد تقديم رش ٍح مخت ٍ
ّ
االت ّفاق يكثف نقاطه األساسيّة( :الح ّد األعىل لتخصيب اليورانيوم،
وفتح املنشآت ال ّنوويّة اإليران ّية لرقاب ٍة دول ّي ٍة دوريّ ٍة مفاجئة ،ورفع
املؤش العر ّيب
العقوبات االقتصاديّة عن إيران ،وغريها) .وقد انتهج ّ
هذا األسلوب من أجل إتاحة الفرصة للمستجيبني الّذين مل يطّلعوا
عىل االتّفاق إلبداء آرائهم حول تأيّيد االتّفاق أو معارضته من ناحية،
ٍ
معلومات أساس ّي ٍة عن االتفاق تُتيح للمواطنني
إضاف ًة إىل تقديم
أ ْن يشكّلوا مواقفهم من االتّفاق بنا ًء عىل معرفة بأهم بنوده؛ أي
استخدام أسلوب َس ْب اآلراء بنا ًء عىل معرفة مسبقة باملوضوع.
أي العا ّم العر ّيب منقس ٌم نحو تأيّيد االت ّفاق
وتشري النتائج إىل أ ّن ال ّر ّ
عب  %42من املستجيبني عن تأيّيدهم لالتّفاق ،مقابل %33
ّ
النووي؛ إذ ّ
عبوا عن معارضتهم له .وعىل ال ّرغم من أ ّن نسبة املؤيّدين لالتّفاق
ّ
هي أعىل بتسع ٍ
غي
نقاط مئويّ ٍة من نسبة املعارضني ،فإ ّن هذا ال يُ ّ
يل  -من كتلتني
من أ ّن ال ّر ّ
أي العا ّم منقسم .ويظهر هذا  -بشكلٍ ج ٍّ
أي العا ّم العر ّيب متمرستني تجاه هذا املوضوع؛
شبه متساويتني من ال ّر ّ
النووي ،مقابل %17
عب  %19عن أنّهم يؤيّدون بش ّد ٍة االت ّفاق
ّ
فقد ّ
عارضوا هذا االت ّفاق بش ّدة .ومن امله ّم اإلشارة إىل أ ّن  %26أفادوا أنّه
ليس لديهم موقف تجاه االتّفاق ،وتصل ال ّنسبة إىل %41 :يف الجزائر،
و %37يف مرص ،و %35يف السودان .وكام أنّه يوجد هناك انقسام يف
ووي ،فإ ّن مواقف
أي العا ّم العر ّيب بصف ٍة عا ّمة حول االتّفاق ال ّن ّ
ال ّر ّ
املستجيبني بحسب بلدانهم تتباين؛ إذ يرتكّز التأيّيد لالتّفاق يف :لبنان،
والكويت ،والعراق؛ وقد تراوحت نسبته بني  %50و .%65إ ّن  %39من
اللبنانيّني أيّدوا بش ّدة االتّفاق ،يف حني أيّد  %29من الكويتيّني االت ّفاق
بش ّدة .وتوزّع املؤيّدون يف العراق عىل %19 :أيدوه بش ّدة ،و%33
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أيدوه إىل ح ٍّد ما .وتركّزت نسبة أكرب معارضة لالتّفاق بني املستجيبني
أي
من :األردن وتونس؛ إذ عارضه  %48و %43عىل التّوايل ،وانقسم ال ّر ّ
الفلسطيني بني مؤيّد  %36ومعارض .%37
العا ّم
ّ
وعىل ال ّرغم من أه ّمية النتائج التي عكست مدى معرفة مواطني
ووي وانقسامهم تجاهه ،فإنّها تبقى
املنطقة العرب ّية باالت ّفاق ال ّن ّ
قارص ًة من دون التع ّرف عىل أسبابها ودوافعها .إ ّن التّباين يف االطالع
عىل االت ّفاق النووي بني البلدان العربيّة من ناحية إضاف ًة إىل تباين
التأيّيد واملعارضة من ٍ
بلد إىل آخر يساهامن  -بشكلٍ جز ٍّيئ  -يف فهم
فهم أفضل ملح ّددات آراء املواطنني يف
دوافع هذه املواقف ،لك ّن ً
املنطقة العربية يجب أ ْن ينطلق من تحليل مجموع ٍة من العوامل،
ولعل أه ّمها هو إن كانت هنالك عالقة سبب ّية بني مواقف املواطنني
ّ
النووي ،إضاف ًة إىل التع ُّرف عىل
تجاه إيران ،ومواقفهم تجاه االتّفاق
ّ
األسباب التي أوردها مؤيّدو االت ّفاق ومعارضوه باعتبارها عوامل
مفسة ملواقفهم.
ِّ
ومن أجل التع ُّمق حول أسباب املستجيبني ودوافعهم ،سوا ًء أكانوا
مؤيّدين أم معارضني لالت ّفاق؛ فقد طُرح عىل املستجيبني ،ومن
السؤال املفتوحٌ ،
سبب يدفعهم لتأيّيد
سؤال عن أه ّم ٍ
خالل صيغة ّ
النووي أو معارضته؛ ما أتاح مراجعة اإلجابات التي طرحها
االتّفاق
ّ
املستجيبون وتحليلها بحسب مفرداتهم باعتبارها عوامل ملوقفهم.
ولقد أورد املستجيبون املؤيّدون لالت ّفاق العديد من األسباب لهذا
املوقف ،بعضها يعكس موقفًا إيجاب ًيا نحو إيران ،مثل أ ّن هذا االت ّفاق
مو ّجه ض ّد إرسائيل ،أو أنّه سيؤ ّدي إىل رفع العقوبات االقتصاديّة
عن إيران ،فيام تعكس األسباب موقفًا سلبيًّا من إيران ،مثل أ ّن
االتّفاق سيقلّل من إمكانية قيام إيران بتطوير أسلح ٍة نوويّ ٍة والتي
تشكّل بدورها خط ًرا عىل أمن البلدان العرب ّية بصف ٍة عا ّم ٍة أو بالد
خاصة ،أو أنّه سيؤ ّدي إىل تقليل الخطر اإليرا ّين
املستجيبني بصف ٍة ّ
ضد البلدان العرب ّية .إضاف ًة إىل ذلك ،هناك أسباب أخرى تع ُّد أقرب
إىل الدوافع املحايدة مثل تأييد االتفاق لكونه سيحول دون انتشار
األسلحة النووية أو أنه سيؤدى إىل ٍ
مزيد من االستقرار يف املنطقة.
عند تحليل اإلجابات التي أوردها املستجيبون املعارضون ألسباب
النووي اإليرا ّين؛ فقد تن ّوعت هذه األسباب ،وميكن
معارضتهم االتّفاق
ّ
تصنيفها ضمن ثالثة ات ّجاهات أساس ّية :االتّجاه األ ّول؛ ينطلق من
رأي ٍ
أساس بأ ّن إيران متثل خط ًرا عىل املنطقة العرب ّية .وبناء عليه،
بالضورة ،اتساع نفوذ إيران يف املنطقة ،أو
فإ ّن االت ّفاق يعنيّ ،
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ّووي
أي العا ّم العر ّيب باالتّفاق الن ّ
الشكل  :1مدى معرفة ال ّر ّ

ّووي بحسب بلدان املستجيبني
الشكل  :2املؤ ّيدون واملعارضون لالتّفاق الن ّ
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النووي اإليرا ّين لتفسري موقفهم تجاه هذا االتّفاق
أهم األسباب التي أوردها املستجيبون املؤ ّيدون لالتّفاق
ّ
الجدول ّ :1

أسباب التأييد

االتجاه العام للمؤيدين

االتفاق يحول دون تطوير إيران لألسلحة النوويّة لتهدد أمن البلدان العربيّة

سلبي تجاه إيران
موقف ّ

يقلل من الخطر اإليراين عىل البلدان العربية

سلبي تجاه إيران
موقف ّ

رفع العقوبات االقتصادية عن إيران

موقف إيجا ّيب تجاه إيران

أل ّن هذا االتفاق ض ّد إرسائيل

موقف إيجا ّيب تجاه إيران

سيحول دون انتشار األسلحة النووية يف املنطقة

موقف محايد

يساهم يف استقرار املنطقة

موقف محايد

استمرار سياساتها السلب ّية يف املنطقة ،أو أنّه سيق ّويها أمام البلدان
العربيّة .أ ّما االتّجاه الثاين؛ فإ ّن أصحابه يرفضون هذا االتّفاق من
يعب عن رضوخ إيران للواليات املتحدة ،وحرمانها من
منطلق أنّه ّ
حقّها يف تطوير سال ٍح نووي أسو ًة ببق ّية ال ّدول يف العامل ،أو أ ّن موافقة
تغي سياساتها .أ ّما االتّجاه
إيران عىل هذا االتّفاق هي تعب ٌري عن ّ
الثالث؛ فينطلق أصحابه يف معارضتهم لالت ّفاق من موقفهم بوصفهم
يصب يف مصلحة إرسائيل التي
ض ّد الواليات املتّحدة ،وأل ّن االتفاق ّ
النووي ،أو أ ّن االت ّفاق تعب ٌري عن تدخّل القوى الكربى،
السالح
ّ
تحتكر ّ
والواليات املتّحدة بالذات ،يف الشّ ؤون الداخليّة للبلدان األخرى ويعد
اخرتاقًا لسيادتها .بطبيعة الحال ،كان جزء من املستجيبني يرفضون
ٍ
موقف مبد ٍّيئ ض ّد الطّاقة النوويّة عىل اختالف
االتّفاق انطالقًا من
استخداماتها.
أي العا ّم العر ّيب نحو إيران
أ ّما عىل صعيد مدى تأث ّري اتّجاهات ال ّر ّ
النووي ،فإ ّن
عامل مح ّد ًدا ملواقفهم من االتّفاق
بصف ٍة عا ّم ٍة باعتباره ً
ّ
تحليل آراء املواطنني  -تأيّي ًدا أو معارض ًة لالتّفاق بالتّقاطع مع نتائج
املؤش العر ّيب والذي يهدف إىل تق ّييم سياسة إيران
سؤا ٍل آخر تض ّمنه ّ
يف املنطقة العربيّة  -يُظهر نتائج مه ّمة بني هذيْن املتغ َرييْن؛ إذ يزداد
السياسة اإليرانيّة
التأيّيد لالتّفاق
ّ
النووي بني املستجيبني الّذين قيّموا ّ
باملنطقة العرب ّية إيجاب ًيا .وباملقابل ،تنخفض املعارضة لالتّفاق بينهم.
السياسة اإليران ّية
يبي الجدول ( ،)3فإ ّن  %69من الّذين ق ّيموا ّ
وكام ّ
بأنها إيجابية أيّدوا هذا االت ّفاق ،مقابل معارضة  .%31ويعكس هذا
ّجاهي؛ إذ يشري األول إىل أ ّن الّذين يق ّيمون إيران إيجاب ًيا
التّحليل ات ْ

النووي .يف حني
يف املنطقة العربية هم األكرث احتامليّة لتأيّيد االتّفاق
ّ
يشري االت ّجاه الثاين إىل أ ّن نحو ثلث من يُق ّيمون إيران إيجاب ًيا هم
النووي ،بل إ ّن  %14من الّذين ينظرون لسياسة
من املعارضني لالت ّفاق
ّ
إيران بإيجابية يعارضون االت ّفاق .إ ّن هذا  -بح ّد ذاته  -يُ ّ
دل عىل
السياسات اإليرانية بإيجابية ينطلقون
أ ّن جز ًءا من الّذين يق ّيمون ّ
النووي بصيغته التي كانت قامئة
بآرائهم من انحيازهم لربنامج إيران
ّ
قبيل االتفاق ،أو اعتام ًدا عىل حالة عدم التّوافق مع الغرب والواليات
املتحدة .ويعتمد جز ٌء من املنحازين لسياسة إيران يف املنطقة عىل
خطابها العدا ّيئ تّجاه الواليات املتحدة .وبطبيعة الحال ،فإ ّن بعضهم
رضا بإيران وسياساتها الخارجية.
ينطلق من أ ّن هذا االت ّفاق سيكون ُم ًّ
أي العا ّم العر ّيب الذي يُقيّم إيران
باملحصلة النهائية ،فإ ّن جز ًءا من ال ّر ّ
السياسات اإليران ّية يف ضوء االت ّفاق
إيجاب ًيا
مرشح لتغ ّيري موقفه من ّ
ٌ
وتداعياته.
عامل
السياسة اإليران ّية يف املنطقة ً
وإذا كان املوقف اإليجا ّيب من ّ
مح ّد ًدا يف تأيّيد االت ّفاق ،فإ ّن ال ّنمط بني املستجيبني الّذين يُقيّمون
مختلف؛ إذ يؤيّد االت ّفاق نصف
سياسات إيران يف املنطقة سلب ًيا
ٌ
أقل من ال ّنصف.
الذين قالوا إ ّن سياسات إيران سلبيّة ،مقابل معارضة ّ
ويُظهر هذا ال ّنمط نتيجة مفادها أ ّن الذين يقيّمون إيران سلبيًا
منقسمون عىل ات ّجاهات ع ّدة ،منها َم ْن يرى أ ّن هذا االتّفاق ُيثّل
عسكري
فرص ًة الحتواء تط ّور الربنامج النووي اإليراين إىل برنام ٍج
ّ
ٍ
تغي سياسات إيران يف املنطقة
أو يقُود إىل
تفاهامت تؤ ّدي إىل ّ
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الجدول  :2األسباب التي أوردها املستجيبون املعارضون لالتّفاق بوصفها م ّربرات لعدم تأ ّييده

أسباب املعارضة

االتجاه العام للمعارضني

االتّفاق يشكل خط ًرا عىل البلدان العرب ّية

سلبي من إيران
موقف ّ

االتّفاق يق ّوي نفوذ إيران يف املنطقة

سلبي من إيران
موقف ّ

إيران لن تلتزم االتّفاق وسوف تصنع أسلحة نوويّة

سلبي من إيران
موقف ّ

يصب يف مصلحة إرسائيل
االتّفاق ّ

العامل اإلرسائييل

النووي
للسالح
ّ
احتكار إرسائيل والغرب ّ

العامل اإلرسائييل

رضوخ إيران إلرادة الواليات املتّحدة

موقف سلبي من الواليات املتّحدة

اخرتاق لسيادة إيران

موقف سلبي من الواليات املتّحدة (وامليل اىل موقف إيجا ّيب من إيران)

العرب ّية ،ومنها َم ْن يرى أ ّن هذا االت ّفاق سيؤ ّدي إىل ٍ
مزيد من النفوذ
السياسات التي يرونها سلبيّة.
اإليرا ّين يف املنطقة العربيّة ومن اتّباع ّ
وباملحصلة ،فإ ّن الذين يرون أ ّن سياسة إيران سلبيّة غري قادرين عىل
ّ
ولعل هذا
حسم موقفهم إن كان االتّفاق ُيثّل تط ّو ًرا إيجاب ًّيا أو سلب ًّياّ .
يعود إىل أنّهم ال يرون أ ّن سياسات إيران اليوم مقترصة عىل برنامجها
النووي ،وما ُيكن أ ْن ُيثّله هذا الربنامج من خطر عىل بلدانهم ،أو
ّ
ألنّه أداة لزيادة نفوذ إيران يف املنطقة العرب ّية ،بل يتعدى األمر إىل
سياسات إيران يف بلدان الجوار ،وبالذات يف سورية والعراق واليمن.

تقييم االتفاق النووي
املؤش العريب مجموع ًة من األسئلة التي تق ّيم بعض الجوانب
تضمن ّ
املؤش يف ذلك عىل
التفصيلية التي قادت إىل االتفاق .وقد اعتمد ّ
النقاش الذي دار خالل املراحل األخرية من املفاوضات ،وبخاصة بُعيد
اإلعالن عن اإلطار العام لالتفاق يف نيسان /أبريل  2015والذي ط ّبق
فعل ًيا يف متوز /يوليو عند اإلعالن بشكل نهايئ عن االتفاق .لقد رافق
اإلعالن عن االتفاق األويل وصولً إىل توقيع االتفاق النهايئ العديد
من املقوالت التي استخدمت يف النقاش العام؛ بعضها اعتمد عىل
توصل إيران واألطراف الدولية إىل صيغة
تحليالت قُدمت لتفسري ّ
التغيات الداخلية التي طرأت يف إيران كانتخاب حسن
اتفاق ،مثل ّ
رئيسا للجمهورية ،وأثر
روحاين  -أحد ممثيل التيارات اإلصالحية ً -

فضل
العقوبات الدولية عىل إيران يف األوضاع االقتصادية الداخليةً ،
عن األعباء املالية للسياسة التدخلية اإليرانية يف العراق وسورية.
وارتبطت تلك التحليالت أيضً ا بتو ّجهات سياسة أوباما الخارجية
للوصول إىل خطوات تاريخية يف السياسة الخارجية األمريكية من دون
تدخل عسكري مبارش .بطبيعة الحال ،رافق هذه التحليالت مقوالت
كانت أقرب إىل الرتويج لهذا االتفاق أو مقوالت كانت تتنبأ بطبيعة
عالقات إيران الدولية واإلقليمية وتحوالت سياساتها يف املنطقة.
وبنا ًء عىل ما طرح يف هذا النقاش ،فقد عمل املؤرش العريب عىل
اختبار اتجاهات الرأي العام تجاه مثاين مقوالت تر ّددت وراجت أثناء
التحضري لإلعالن عن االتفاق؛ باعتبار أ ّن آراء املواطنني نحو هذه
املوضوعات تساهم يف فهمٍ أعمق لتقييم الرأي العام العريب لالتفاق
تعب املقوالت
بصفة عامة .ويف صوغ هذه املقوالت ،تم توخّي أن ّ
عن اآلراء املختلفة تجاه االتفاق يف قضايا تهم املواطنني القادرين
عىل اتخاذ آراء نحوها؛ أي االبتعاد عن املقوالت التقنية أو املغرقة يف
التفاصيل التي عاد ًة ال ته ّم املواطنني ،كام أنها تجمع نسب عالية من
اإلجابة بـ "ال أعرف" .وبناء عليه ،فإ ّن املقولتني األوىل والثانية متثل
الرأي العام الذي يرى أ ّن إيران هي التي انترصت بتوقيع هذا االتفاق
تخل إيران عن طموحها يف تطوير
أو أ ّن هذا االتفاق لن يقود إىل ّ
أسلحة نووية .يف حني أ ّن املقوالت الثالثة والرابعة والخامسة متثل
الرأي العام الذي يقول إ ّن إيران مل يكن أمامها خيا ٌر سوى التوقيع
عىل االتفاق نتيجة لفاعلية برنامج العقوبات االقتصادية؛ األمر الذي
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للسياسات اإليران ّية يف املنطقة
الجدول  :3املؤ ّيدون واملعارضون لالتّفاق
ّ
النووي بالتّقاطع مع تق ّييمهم ّ

النووي
املؤ ّيدون واملعارضون لالتفاق
ّ
تقييم سياسة إيران يف املنطقة العربية

أؤ ّيد بشدّ ة

أؤ ّيد إىل ح ٍد ما

أعارض إىل ح ٍد ما

أعارض بشدّ ة

املجموع

إيجاب ّية

35

34

17

14

100

إيجاب ّية إىل ح ٍد ما

24

36

24

16

100

سلب ّية إىل ح ٍد ما

22

34

27

16

100

سلب ّية

27

25

18

30

100

قادها إىل القبول بربنامج نووي محدود والقبول بنظام تفتييش دويل
صارم سيفتح املجال الخرتاق سيادتها .يف حني أ ّن املقوالت السادسة
تعب عن رأي يتنبأ بتحوالت إقليمية سوف يقود
والسابعة والثامنة ّ
هذا االتفاق إليها؛ مثل أ ّن االتفاق سيفتح املجال إىل تفاهامت
ٍ
لتحالف
أمريكية  -إيرانية عىل حساب البلدان العربية أو أنه بداية
إيراين أمرييك أو أ ّن سياسة إيران تجاه القضية الفلسطينية سوف تتغري
نتيج ًة لتوقيعها االتفاق.
وهذه املقوالت الثامين ،هي:
ً
أول :إ ّن توقيع االتفاق يعترب انتصا ًرا إليران.
ثان ًيا :لن تلتزم إيران بنود االتفاق واالكتفاء بربنامج نووي محدد.
تنازل إيران ًيا عن برنامجها النووي.
ثالثًا :ميثل توقيع االتفاق ً
راب ًعا :اضطرت إيران للتوقيع عىل االتفاق أل ّن اقتصادها مل يعد
يحتمل العقوبات االقتصادية الدولية.
خامسا :إ ّن توقيع االتفاق سيفتح املجال الخرتاق الدول الغربية
ً
للسيادة اإليرانية.
سادسا :إ ّن توقيع االتفاق سيقود إىل تفاهامت أمريكية  -إيرانية عىل
ً
حساب البلدان العربية.
ٍ
تحالف بني إيران والواليات
ساب ًعا :إ ّن توقيع االتفاق سيؤدي إىل بداية
املتحدة.
ثام ًنا :إ ّن توقيع االتفاق سيؤدي إىل تغيريٍ يف مواقف إيران تجاه
القضية الفلسطينية.
يتبي أ ّن هنالك
عند تحليل اتجاهات الرأي العام نحو هذه املقوالتّ ،
انقسا ًما يف الرأي العام العريب حول إن كان االتفاق النووي ميثل

انتصا ًرا إليران أم ال؛ إذ إ ّن  %48وافقوا عىل أ ّن االتفاق ميثل انتصا ًرا
إليران ،يف حني أ ّن  %38عارضوا هذه املقولة .إ ّن أكرثية املستجيبني
يف كلٍ من لبنان واألردن وافقت عىل أ ّن االتفاق يعترب انتصا ًرا إليران
بنسبة  ،%63و %65عىل التوايل .وبنسبة أقل وافق الكويتيون ()%53
عىل أ ّن هذا االتفاق يعترب انتصا ًرا إليران ،مقابل معارضة ،%41
يف حني انقسم الرأي العام العراقي بشكل شبه متسا ٍو حول هذا
املوضوع .باملقابل ،فإ ّن أغلبية الفلسطينيني والتونسيني والسودانيني
واملوريتانيني عارضت عبارة أ ّن االتفاق يعترب انتصا ًرا إليران .ويف
السياق نفسه ،فقد انقسم الرأي العام يف املنطقة العربية حول عدم
التزام إيران بنود االتفاق وتخليها عن تحولها إىل دولة متتلك السالح
النووي .فقد وافق عىل هذه العبارة  ،%43مقابل معارضة  .%46ومل
ِ
يبد نحو  %21من املستجيبني رأيًا يف هذا املوضوع .إ ّن األكرثية يف
كلٍ من األردن ،وتونس ،والكويت ،وموريتانيا ،تعتقد أ ّن إيران لن
عبت أغلبية اللبنانيني وأكرثية مستجيبي
تلتزم بنود االتفاق ،يف حني ّ
الجزائر والعراق عن أ ّن إيران سوف تلتزم بنود هذا االتفاق .أما
عىل صعيد اتجاهات الرأي العام العريب نحو املقوالت التي تفيد أ ّن
تنازل
توقيع إيران لالتفاق النووي هو ليس يف مصلحتها بل يعترب ً
عن برنامجها النووي أو أنها اضطرت إىل قبول هذا االتفاق نتيجة
ألوضاعها االقتصادية ،أو أ ّن توقيع االتفاق سيفتح املجال أمام اخرتاق
يعب عن ذلك باتجاهني:
السيادة اإليرانية ،فإ ّن الرأي العام ّ
االتجاه األول ،يرى أ ّن إيران اضطرت إىل توقيع االتفاق نتيجة
ترضرها من العقوبات االقتصادية الدولية؛ ووافق عىل ذلك %61
من املستجيبني ،مقابل معارضة  %25منهم .وتتوافق عىل هذا أكرثية
املستجيبني يف كل ٍ
بلد من البلدان املستطلعة آراؤها ،وبخاصة أغلبية
اللبنانيني  ،%65والتونسيني  ،%68والكويتيني .%71
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أقل من األول ،فريى أ ّن إيران
أما االتجاه الثاين ،وحظي باتفاقٍ ّ
تنازلت عن برنامجها النووي أو أ ّن االتفاق سيفتح املجال أمام اخرتاق
السيادة اإليرانية .فقد وافق ما نسبته  %44من الرأي العام العريب عىل
أ ّن إيران بتوقيعها لالتفاق قد تنازلت عن برنامجها النووي ،مقابل
معارضة  %40لهذه املقولة .إ ّن املوريتانيني والتونسيني والكويتيني
والفلسطينيني والسودانيني هم األكرث موافق ًة عىل هذه العبارة من
منقسم تجاه
غريهم؛ إذ كان الرأي العام العراقي واملرصي واألردين
ً
هذه املقولة مقابل معارضة أكرثية الجزائريني .ويف السياق نفسه،
انقسم الرأي العام العريب نحو مقولة أ ّن توقيع االتفاق سيفتح املجال
أمام الدول الغربية الخرتاق السيادة اإليرانية؛ إذ وافق عىل هذه
العبارة  %44مقابل معارضة  .%39وكان األكرث موافق ًة هم املوريتانيون
 ،%57واألردنيون  ،%57والكويتيون  ،%55والفلسطينون  ،%51أما األكرث
معارض ًة فهم اللبنانيون  ،%56والجزائريون  ،%57والعراقيون .%50
ويبدو جليًا أ ّن الرأي العام العر ّيب منحا ٌز إىل أ ّن دافع إيران يف إبرام
االتفاق النووي هو رفع العقوبات االقتصادية ،وأنها اضطرت إىل
ذلك .كام أ ّن الرأي العام العريب مييل إىل االعتقاد أ ّن (من دون حالة
توافق) إيران قد قدمت تنازالت عىل صعيد برنامجها النووي ،وأ ّن
هذا االتفاق قد تكون له عواقب عىل صعيد تهديد السيادة اإليرانية.
أما عىل صعيد اتجاهات الرأي العام نحو تداعيات هذا االتفاق من
تغي يف سياسات إيران
تحوالت يف العالقات اإلقليمية والدولية أو ّ
نحو القضية الفلسطينية ،فإ ّن نصف الرأي العام العريب يرى أ ّن هذا
االتفاق سيقود إىل تفاهامت إيرانية  -أمريكية عىل حساب البلدان
العربية ،مقابل معارضة  %33لهذه املقولة ،يف حني أ ّن  %17من
املستجيبني مل ِ
يبد رأيًا يف هذا املوضوع .إ ّن الرأي العام األكرث تأيي ًدا
لهذه املقولة هم اللبنانيون  ،%63واألردنيون  ،%73والكويتيون ،%56
والفلسطينيون  ،%56والسودانيون  .%50أما األقل تأيي ًدا فقد كانوا
الجزائريون والعراقيون .وباملحصلة النهائية ،فإ ّن هنالك تيا ًرا ترتاوح
نسبته ما بني  %36يف العراق و %72يف األردن ،يعتقد أ ّن هذا االتفاق
سيكون مقدم ًة لتفاهامت أمريكية  -إيرانية عىل حساب البلدان
العربية .ويعتقد نصف الرأي العام العريب أ ّن توقيع االتفاق سيؤدي
ٍ
تحالف ما بني الواليات املتحدة وإيران ،مقابل معارضة
إىل بداية
 %34من املستجيبني لذلك .وهناك نسب ٌة جدير ٌة باملالحظة وترتاوح
بني  %34يف حدودها الدنيا كام هو الحال يف مرص ،و %71يف حدها
ٍ
تحالف ما بني إيران
األقىص يف األردن ،ترى أ ّن هذا االتفاق سيؤدي إىل
وأمريكا .إ ّن الرأي العام يف كلٍ من لبنان واألردن والكويت وموريتانيا
ٍ
تحالف بني الدولتني.
والسودان هو األكرث توق ًعا بأن تؤول األمور إىل
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تغي مواقف إيران تجاه
أما عىل صعيد أثر توقيع هذا االتفاق يف ّ
القضية الفلسطينية  -وهو املوضوع األكرث أهمية بالنسبة إىل الرأي
العام العريب كام تشري نتائج املؤرش منذ عام  2011واملوضوع األكرث
استخدا ًما يف سياسة إيران وخطابها يف املنطقة العربية  -فالرأي العام
العريب منقس ٌم حيال ذلك؛ إذ إ ّن  %39من املستجيبني يرون أ ّن إيران
تغي موقفها تجاه القضية الفلسطينية ،مقابل  %40يعارضون
سوف ّ
ذلك .إ ّن اآلراء األكرث معارض ًة ترتكز يف لبنان  ،%51والجزائر ،%57
التغي فترتكز يف موريتانيا
والعراق  .%48أما األكرث توق ًعا ملثل هذا ّ
والكويت واألردن .ومن الجدير باملالحظة أ ّن  %41من الفلسطينيني
تغي مواقفها تجاه القضية الفلسطينية،
يعتقدون أ ّن إيران سوف ّ
مقابل معارضة  %40لذلك .ويف كل األحوال ،فإ ّن هنالك تيا ًرا يرتواح
ما بني  %25كام هو األمر يف العراق و %55يف موريتانيا ،يعتقدون أ ّن
ستغي من مواقفها تجاه القضية الفلسطينية .إ ّن الرأي العام
إيران
ّ
يف املنطقة العربية مييل إىل االعتقاد بأ ّن االتفاق النووي سيقود إىل
تحوالت يف خارطة العالقات الدولية يف الرشق األوسط باالتجاه الذي
سيعزز العالقات األمريكية  -اإليرانية عىل حساب البلدان العربية ،وقد
يقود إىل ّ ٍ
تغي يف الخطاب واملواقف اإليرانية نحو القضية الفلسطينية.
إ ّن اتجاهات الرأي العام العريب نحو بعض املقوالت املتعلقة بالتوصل
إىل االتفاق النووي تشري إىل أ ّن االتفاق قد تم التوصل إليه يف إطار
ما حققته العقوبات االقتصادية من أث ٍر يف االقتصاد اإليراين؛ األمر
الذي اضطر إيران إىل تقديم تنازالت عىل صعيد برنامجها النووي
حتى لو كان الرأي العام مييل إىل ٍ
حد ما إىل أ ّن إيران قد حققت
انتصا ًرا جزئيًا يف عقد هذا االتفاق .إ ّن الرأي العام أكرث انحيازًا إىل
تغيات يف هيكل العالقات الدولية
التوقع بأ ّن هذا االتفاق سيؤدي إىل ّ
يف الرشق األوسط ملصلحة تفاهامت أمريكية  -إيرانية عىل حساب
البلدان العربية ومصالحها.
تفصيل التجاهات الرأي
ً
ويف اإلطار نفسه ،وللوقوف عىل معرف ٍة أكرث
العام نحو االتفاق النووي ،فقد ُسئل املستجيبون عن املستفيد األكرب
من االتفاق النووي .وقد أظهرت النتائج أ ّن  %31من الرأي العام
العريب ترى أ ّن الواليات املتحدة هي املستفيد األكرب من االتفاق،
وبنسبة متقاربة ( )%30جاءت إيران يف املرتبة الثانية كأكرب مستفيد،
وحلت إرسائيل يف املرتبة الثالثة بنسبة  %17من املستجيبني .باملقابل
أفاد  %7فقط من املستجيبني أ ّن البلدان العربية هي املستفيدة من
هذا االتفاق ،يف حني كانت نسبة الذين مل يبدوا رأيًا  .%11وتتباين
اتجاهات الرأي العام يف البلدان املستطلعة حول أكرب املستفيدين،
فقد ركز الرأي العام يف كلٍ من لبنان ،واألردن ،والعراق ،وبنسب
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اتجاهات الرأي العام العربي نحو االتفاق النووي اإليـراني

الشكل  :4املؤيدون واملعارضون لبعض املقوالت حول االتفاق النووي اإليراين

الجدول  :4اتجاهات الرأي العام العريب للمستفيد األكرب من االتفاق النووي اإليراين
البلد املستفيد
بلد الدراسة
لبنان

إيران

الواليات
املتحدة

روسيا

البلدان
العربية

إرسائيل

تركيا

أخرى

ال أعرف /
رفض اإلجابة

املجموع

63

19

1

4

10

0.2

0.1

3

100

األردن

46

28

1

5

12

0.2

0.4

7

100

العراق

41

26

1

11

13

0.1

--

8

100

مرص

27

17

3

6

13

1

0

34

100

الكويت

25

34

7

12

16

0.3

0.5

5

100

السودان

24

32

3

7

20

1

0.8

13

100

فلسطني

23

40

3

4

21

1

0.4

8

100

موريتانيا

20

32

1

11

25

1

--

11

100

الجزائر

16

44

11

6

19

1

--

4

100

تونس

11

42

1

7

22

1

0.5

16

100

املعدل

30

31

3

7

17

1

0.3

11

100
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الجدول  :5اتجاهات الرأي العام العريب للمترضر األكرب من االتفاق النووي اإليراين
إيران

الواليات
املتحدة

روسيا

البلدان
العربية

إرسائيل

تركيا

أخرى

ال أعرف
 /رفض
اإلجابة

املجموع

موريتانيا

44

9

3

21

11

1

0.1

13

100

العراق

39

9

6

16

14

2

0.2

14

100

تونس

35

2

2

35

4

1

1

19

100

فلسطني

34

5

3

34

11

1

1

10

100

السودان

32

7

3

31

10

3

0.3

14

100

الكويت

30

2

6

42

6

4

0.3

9

100

الجزائر

29

7

7

40

10

4

--

4

100

مرص

15

7

3

28

7

5

0.3

36

100

لبنان

12

5

1

42

32

1

1

5

100

األردن

11

3

0

71

4

0.2

1

8

100

املعدل

28

6

3

36

11

2

1

13

100

البلد املترضر
بلد الدراسة

تتجاوز املعدل العام ،عىل أ ّن إيران هي املستفيد األكرب ،فيام كان
الرأي العام يف تونس ،وفلسطني ،والجزائر ،والكويت ،يركز عىل أ ّن
الواليات املتحدة هي املستفيد األكرب من هذا االتفاق .كام أ ّن أكرث
من خُمس الفلسطينيني ،واملوريتانيني ،والجزائريني ،والتونسيني أفادوا
أ ّن إرسائيل هي املستفيد األكرب من هذا االتفاق .إ ّن أعىل النسب
التي أفادت أ ّن البلدان العربية هي املستفيد األكرب من هذا االتفاق
كانت يف الكويت وبنسبة  ،%12ويف العراق وموريتانيا بنسبة %11
لكلٍ منهام .إ ّن تحليل اتجاهات الرأي العام العر ّيب نحو املستفيد
األكرب من االتفاق النووي اإليراين يعكس بشكلٍ جيل أ ّن نحو نصفه
يعتقد أ ّن الواليات املتحدة وإرسائيل هام األكرث استفادة من هذا
االتفاق .ويف سياق معرفة إن كانت إرسائيل والواليات املتحدة متثالن
مصدر الخطر األسايس عىل أمن الوطن العريب ،وذلك منذ انطالق
املؤرش العريب عــام  ،2011فإ ّن مواطني املنطقة العربية يرون يف
فضل عن ذلك ،فإ ّن
االتفاق تحقيقًا ملصالح من ميثلون خط ًرا عليهمً .
نحو ثلث الرأي العام يرى أ ّن املستفيد األكرب من االتفاق هو إيران
يف ظل تزايد نسبة الذين يق ّيمون السياسة اإليجابية بشكل أسايس.
وعند تحليل ردود املستجيبني وإجاباتهم حول املترضر األكرب من
االتفاق ،فإ ّن الرأي العام العر ّيب يرى أ ّن البلدان العربية هي املترضرة

من هذا االتفاق؛ إذ توافق عىل ذلك  %36من املستجيبني وبخاصة
مستجيبي األردن  ،%71ولبنان  ،%42والكويت  ،%42والجزائر .%40
وقد حلت إيران يف املرتبة الثانية كأكرب مترضر من االتفاق بعد
البلدان العربية وبنسبة  .%28وركز نحو ثلث املستجيبني أو أكرث يف
كلٍ من موريتانيا ،والعراق ،وتونس ،وفلسطني ،والكويت عىل أ ّن إيران
هي املترضر األكرب .ومام ال شك فيه أ ّن انحياز  %28من الرأي العام
العر ّيب إىل أ ّن إيران هي املترضر األكرب من االتفاق له مربرات عديدة
أهمها أ ّن نسبة معتربة من الذين عارضوا االتفاق النووي انطلقوا من
مبدأ ازدواجية املعايري التي تطبق يف شأن الربامج النووية بالسامح
إلرسائيل بتطوير أسلحة نووية من دون رقيب أو حسيب ،ومعاقبة
ميل
بلدان أخرى يف املنطقة .إضافة إىل أ ّن الرأي العام العر ّيب أكرث ً
إىل االعتقاد بأ ّن االتفاق سيقود إىل اخرتاق مبدأ السيادة اإليرانية،
ويتوافق ذلك مع جز ٍء من الرأي العام الذي يرفض االتفاق ألنه ميثل
تنازل من إيران من ناحية ،وبوصفه مقدمة للنفوذ األمرييك عىل إيران
ً
من ناحية أخرى .وبالنتيجة ،ال يرى الرأي العام العر ّيب أ ّن للبلدان
العربية حصة أو فائدة من هذا االتفاق؛ فالبلدان العربية مجتمعة
هي األقل استفادة من االتفاق ،وهي مجتمعة املترضر األسايس.

المؤشر العربي
اتجاهات الرأي العام العربي نحو االتفاق النووي اإليـراني

خالصة
إجامل عىل معرف ٍة ودراي ٍة باالتفاق
يع ّد الرأي العام يف املنطقة العربية ً
النووي اإليراين .ونتيجة للقرب الجغرايف ،فإ ّن اطّالع البلدان العربية
عليه يف املرشق أعىل منه يف بلدان املغرب العريب.
ويف ظل انخراط إيران املبارش يف التطورات السياسية والعسكرية يف
أكرث من ٍ
بلد يف املرشق العريب وشبه الجزيرة العربية ،فإ ّن الرأي العام
يف املنطقة العربية منقس ٌم عىل نفسه تجاه االتفاق النووي بني ٍ
مؤيد
ٍ
عب
لالتفاق
ومعارض له .إ ّن تحليل أكرث من ثالثة عرش ألف إجابةّ ،
املستجيبون من خاللها ومبفرداتهم الخاصة بصيغة السؤال املفتوح
عن األسباب التي تدعوهم إىل تأييد االتفاق النووي أو معارضته،
يظهر أ ّن هنالك مجموع ًة من العوامل األساسية التي تح ّدد اتجاهات
الرأي العام نحو االتفاق .وأهم هذه العوامل هي:
ً
أول :رؤية تيا ٍر من مواطني املنطقة العربية بأ ّن إيران متثل تهدي ًدا
فضل عن تقييمهم
ألمن بلدانهم أو أمن الوطن العريب بصفة عامةً ،
السلبي لسياسات إيران يف املنطقة العربية ،وبخاصة من خالل
ت ّدخلها املبارش القتايل واألمني والسيايس واملايل يف سورية منذ اندالع
الثورة السورية وتطورها إىل أزمة مفتوحة ،باإلضافة إىل دورها املبارش
يف العراق واليمن ولبنان؛ ما يولّد انطبا ًعا لدى جز ٍء من الرأي العام
العريب بأ ّن إليران أطام ًعا يف بلدانهم أو توجهات توسعية وليست
تعاونية .لقد أيد جز ٌء من هذا التيار االتفاق بوصف االتفاق سيحول
دون امتالك إيران السالح النووي الذي ميكن استخدامه كأداة ضغط
عىل املنطقة العربية .يف حني أ ّن جز ًءا آخر من هذا التيار عارض
االتفاق بوصفه ميثل مكافأ ًة إليران ويرفع عنها العقوبات ويشجعها
عىل االستمرار يف سياساتها الت ّدخلية يف البلدان العربية مثل سورية
والعراق ،بل إنه ميثل بالنسبة إىل بعضهم مقدم ًة لتفاهامت
أمريكية  -إيرانية عىل حساب البلدان العربية ومصالحها.
ثان ًيا :يرى تيا ٌر من مواطني املنطقة العربية أ ّن سياسات إيران يف
املنطقة ودورها إيجايب .ويتعاطف هذا التيار مع سياسات إيران
أو يؤيدها يف املنطقة .إ ّن الجزء األكرب من هذا التيار يؤيد االتفاق
النووي ويعترب أ ّن إيران حققت انتصا ًرا بتوقيعه .إال أ ّن نحو ثلث
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هذا التيار يعارض االتفاق انطالقًا من اعتباره تنازلً من إيران عن
طموحات التحول إىل قوة نووية ميكن أن توازن قوة إرسائيل النووية،
وأ ّن هذا ميثل رضوخ إيران للضغوط األمريكية.
ثالثًا :هناك من يرفض هذا االتفاق ويعارضه انطالقًا من أنه يعني
فرض وصاية غربية عىل مشاريع الدول وخططها يف املنطقة ،وأ ّن
هذا االتفاق جاء ملصلحة إرسائيل إلبقائها الدولة الوحيدة املحتكرة
للسالح النووي .باختصار ،إ ّن هذا العامل الذي ميكن تسميته بـ "عامل
إرسائيل /أمريكا" هو الذي ينطلق من معارضة االتفاق النووي من أ ّن
هناك منطلقًا للهيمنة األمريكية التي تعمل ملصلحة املحافظة عىل قوة
إرسائيل ونفوذها واحتكارها السالح النووي كأداة سيطرة وردع .ويف
إطار هذا العامل ،تندرج آراء املواطنني بأ ّن التعامل مع امللف النووي
اإليراين هو تعامل مبني عىل ازدواجية املعايري والنفاق األمرييك ومبا
يخدم املصالح اإلرسائيلية.
وفضل عن هذه العوامل الرئيسة ،فإ ّن الرأي العام العر ّيب يرى أ ّن هذا
ً
يصب بالدرجة األساسية يف مصلحة البلدان العربية ،بل
االتفاق ال ّ
عىل العكس من ذلك ،إ ّن البلدان العربية هي األكرث ترض ًرا من هذا
االتفاق .باملقابل ،فإ ّن املستفيد األكرب هو إرسائيل والواليات املتحدة؛
وهام من ميثل مصادر التهديد األساسية عىل أمن الوطن العريب وفق
استطالعات املؤرش املتتالية.
يرى الرأي العام أ ّن البلدان العربية ليست لها حصة أو أي فائدة من
هذا االتفاق ،وترى األغلبية أ ّن العقوبات االقتصادية قادت إيران إىل
إبرام هذا التفاق .ومييل الرأي العام إىل أ ّن هذا االتفاق قد يكون
مقدم ًة لتفاهامت أمريكية  -إيرانية عىل حساب البلدان العربية ،كام
تغي موقف إيران تجاه فلسطني.
مييل إىل توقع ّ
إ ّن املواقف السلبية تجاه االتفاق والتوقعات السلبية لتداعياته
أساسا عىل دور إيران الت ّدخيل يف بعض الدول العربية،
ترتكز ً
والذي أصبح واض ًحا وجل ًيا منذ عام  .2011إ ّن استمرار إيران يف
سياساتها يف سورية والعراق بالتحديد سوف يساهم يف اتساع
التقييم السلبي لسياستها عمو ًما ،ويف النظر إليها بوصفها إحدى
مصادر تهديد أمن الدول العربية.

صـدر حديـ ًثا

تأليف:

محمود مراد.

النمو السكاني ومتطلبات التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي
يشتمل كتاب النمو السكاني ومتطلبات التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي للكاتب
ً
صفحة من القطع الكبير ،وهو يدرس واقع السكان في دول مجلس التعاون
محمود مراد على 120
لدول الخليج العربية ،وتوزيعهم ،والقوة العاملة ،والبطالة والسيما البطالة الجندرية ،وعالقة ذلك
ك ّله بمستويات التعليم.
ً
وخصوصا في
ملحوظا في السالسل المتعلقة بالحراك السكاني ك ّلها،
نموا
وقد أظهرت الدراسة ً ّ
ً
أمد الحياة عند الوالدة بالنسبة إلى المرأة ،وب ّينت وجود فجوة جندرية في القوة العاملة من جهة،
وتأثّر البطالة بالمستوى التعليمي لكال الجنسين في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي
من جهة أخرى .كما بحثت الدراسة العالقة بين الناتج المحلي اإلجمالي ونصيب الفرد في القوة
أن القوة العاملة ستبلغ نحو  31مليون
العاملة ،ومعدالت النمو السنوي لكليهما .وأكد الكتاب ّ
عامل عام  ،2020بعد أن كانت نحو  22مليو ًنا عام  .2012أ ّما الناتج المحلي ،فهو سيترفع إلى أكثر من
ثالثة تريليونات دوالر؛ ما يجعل نصيب الفرد من هذا الناتج يصل إلى  105آالف دوالر ،في حين ستستقر
البطالة على معدل  3في المئة تقري ًبا ،وهذه األرقام شديدة األهمية؛ فحتى أكثر المجتمعات
تقد ًما لم تصل إليها.
الصناعية الغربية ُّ

التوثيــق

145

أهم محطات التح ّول الديمقراطي
في الوطن العربي
في الفترة 2015 /٠٨ /٣١ - 2015 /٠٧ /1

العدد 16

146

أيلول  /سبتمبر 2015

تموز  /يوليو 2015

 2015/07/1أفاد بيان ملجلس الوزراء املرصي أن الحكومة أقرت
مرشوعي قانوين مكافحة اإلرهاب واالنتخابات .ويتعني أن يصدق
الرئيس عبد الفتاح السييس عىل مرشوعي القانونني ليصبحا نافذين.
(رويرتز)2015/07/1 ،

 2015/07/1قال املستشار إبراهيم الهنيدي ،وزير العدالة االنتقالية
يف مرص ،عقب اجتامع مجلس الوزراء ،إن املجلس وافق عىل حزمة
مرشوعات قوانني منها قانون مكافحة اإلرهاب وقوانني االنتخابات
الثالثة "تقسيم الدوائر ،وانتخابات مجلس النواب ،ومبارشة الحقوق
السياسية" ،وكذلك طالب املحكمة الدستورية بتقليل مدة النقض.
(املرصي اليوم)2015/07/1 ،

 2015/07/2رفض نظام األسد ،قرا ًرا ملجلس حقوق اإلنسان التابع
لألمم املتحدة يستنكر سجلّه يف تكتيكات القصف الجوي ،موض ًحا إن
استخدام الرباميل املتفجرة مسألة "فنية" ال شأن للمجلس بها .وكانت
الواليات املتحدة وعرش دول أوروبية وعربية ساندت القرار الذي
يستنكر استخدام األسلحة الكياموية مثل غاز الكلور ،واستخدام
السلطات السورية الزخائر العنقودية والصواريخ البالستية والرباميل
املتفجرة .وصدر القرار مبوافقة  ٢٩صوت ًا واعـراض ستة أصوات
وامتناع  ١٢عض ًوا عن التصويت.
(الحياة)2015/07/3 ،

 2015/07/4أعلنت الحكومة التونسية حالة الطوارئ يف أنحاء البالد.
وقال الرئيس التونيس إ ّن البالد "يف حالة حرب" .وحذّر من أنّها
ليست مبأمن من مزيد من الهجامت .وجاء ذلك بعد أسبوع من
هجوم مسلح عىل منتجع سياحي يف مدينة سوسة الساحلية قُتل فيه
 38سائ ًحا .ومن شأن حالة الطوارئ منح أجهزة األمن سلطات أوسع
يف التعامل مع الوضع األمني ،وتقييد الحق يف التجمع.
(يب .يب .يس العربية)2015/07/4 ،

 2015/07/6تعهد الرئيس األمرييك باراك أوباما بزيادة دعم بالده
للمعارضة املعتدلة يف سوريا وقال إ ّن الواليات املتحدة تحتاج إىل
فعل املزيد ملنع هجامت تنظيم الدولة اإلسالمية وإجهاض مساعيه
لتجنيد أتباع.
(رويرتز)2015/07/6 ،

 2015/07/6ألقت السلطات املرصية القبض عىل  13عضوا يف
جامعة اإلخوان املسلمني املحظورة بتهمة ما سمته "التآمر" لزرع
عبوات ناسفة قرب قناة السويس ،بهدف تعطيل املالحة.
(رويرتز)2015/07/6 ،

 2015/07/7قال رئيس الوزراء التونيس الحبيب الصيد إن بالده
بدأت يف بناء جدار وخندق عىل طول الحدود مع ليبيا لوقف تسلل
الجهاديني من هناك ،حيث أعلنت السلطات أن منفذ هجوم سوسة
الذي أسفر عن مقتل عرشات القتىل من السياح األجانب ،تلقى
تدريبه يف ليبيا .وأضاف الصيد "بدأنا يف بناء جدار رميل وحفر
خندق عىل الحدود مع ليبيا ،الجدار سيكون عىل طول  168كيلومرتًا
وسيكون جاه ًزا يف نهاية ."2015
(يس .ان .ان)2015/07/8 ،

 2015/07/7رفض عدد من القوى السياسية والحزبية ،وخرباء
القانون يف مرص قانون مكافحة اإلرهاب ،والذي وافق عليه املجلس
األعىل للقضاء برشط تعديل أربعة بنود من أبوابه .ومن بني تلك
املواد التي اعرتض عليها ،تخصيص محاكم إرهاب لقضايا اعترب أنه من
املمكن أن تنظر فيها محاكم الجنايات العادية ،إضافة إىل نص يجيز
أن يحرض املحامون فقط ،وليس املتهمون جلسات املحاكمة ،ودفع
تطبيق القانون نقابة الصحافيني يف مرص إىل رفضه ،مؤكدة ،أن القانون
يعد تقيي ًدا لحرية الرأي والتعبري ،ويح ّرض عىل العنف والتمييز بني
املواطنني ،ويعيد من جديد عقوبة حبس الصحايف ،ومصادرة حقه
يف الحصول عىل املعلومات من مصادرها املختلفة ،األمر الذي ميثل
ارتدا ًدا واض ًحا عىل حرية الرأي والنرش والتعبري .وأعلنت  17منظمة
حقوقية مرصية ،رفضها التام مرشوع قانون مكافحة اإلرهاب الذي
أعدته الحكومة املرصية ،مؤكدة أنه "يعزز دوافع التط ّرف واإلرهاب
ويسهم يف انهيار ركائز الدولة ومؤسساتها".
(العريب الجديد)2015/07/7 ،

 2015/07/9قضت محكمة جنايات املنصورة املرصية ،بإحالة
أوراق  10متهمني من رافيض االنقالب العسكري إىل مفتي الجمهورية
ألخذ رأيه الرشعي يف إعدامهم عىل خلفية اتهامهم يف قضية مقتل
رقيب الرشطة عبد الله متويل ،حارس منزل املستشار حسني قنديل،
عضو اليمني يف محاكمة الرئيس املرصي املعزول محمد مريس بقضية
أحداث االتحادية والتي حكم فيها بالسجن  20عا ًما عىل "مريس"
وباقي املتهمني بتهمة استعراض القوة ،وحددت املحكمة جلسة
 7أيلول  /سبتمرب  ،2015للنطق بالحكم يف القضية التي تضمنت
متهم آخرين .كام أحالت املحكمة نفسها قبل ذلك أوراق
ً 14
 4متهمني آخرين متت متابعتهم يف قضية أخرى منفصلة.
(العريب الجديد)2015/07/9 ،

 2015/07/11تبنى تنظيم الدولة اإلسالمية التفجري الذي استهدف
مقر القنصلية اإليطالية وسط القاهرة وأسفر عن مقتل شخص واحد
وإصابة عرشة آخرين.
(الجزيرة .نت)2015/07/11 ،
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 2015/07/12اعتقلت السلطات البحرينية املعارض إبراهيم رشيف
الرئيس السابق لجمعية العمل الوطني الدميقراطي (وعد) بعد
أن كانت قد أطلقت رساحه قبل  3أسابيع بعد إلقاء القبض عليه
بتهمة محاولة قلب نظام الحكم .واعتقل رشيف بتهمتي التحريض
عىل إطاحة الحكومة والرتويج "لكراهية النظام" يف خطاب ألقاه يف
العارش من متوز  /يوليو  2015حسبام أفاد بيان لوزارة الداخلية.
(يب .يب .يس)2015/07/12 ،

 2015/07/12وقّعت عدة فصائل ليبية باألحرف األوىل اتفاقًا مبدئيًا
لتشكيل حكومة وحدة وطنية ،وإنهاء القتال فيام بينها وذلك يف غياب
رئيسا يف العملية السياسية
املؤمتر الوطني العام الذي يعد رشيكًا ً
يف ليبيا .وجرى توقيع االتفاق يف مدينة الصخريات املغربية بحضور
وفد مجلس النواب والحكومة الليبية يف طربق ،وهي الحكومة
املعرتف بها دول ًيا ،ووفد ميثل النواب املقاطعني لجلساته ،وآخر ميثل
املستقلني ،وممثلني عن عدد من البلديات ،واملبعوث األممي إىل
ليبيا برناردينو ليون ،إضاف ًة إىل وزير الخارجية املغريب صالح الدين
مزوار ،كام حرضه السفراء واملبعوثون الخاصون إىل ليبيا ،إضاف ًة إىل
ممثل االتحاد األورويب لديها .ومبوجب االتفاق املوقّع يتم تشكيل
ٍ
النتخابات
حكومة وحدة وطنية يف ليبيا تستمر عا ًما واح ًدا متهي ًدا
عامة جديدة ،كام سيعترب برملان طربق الهيئة الترشيعية للبالد ،ويتم
تأسيس مجلس أعىل للدولة ومجلس أعىل لإلدارة املحلية وهيئة
إلعادة اإلعامر وأخرى لصياغة الدستور ومجلس الدفاع واألمن.
(يب .يب .يس)2015/07/12 ،

 2015/07/15قالت منظمة العفو الدولية إن قانون مكافحة
وسع القبضة الحديدية للسلطات املرصية
اإلرهاب الصارم الذي يُ ِّ
عىل مقاليد األمور من شأنه أن يصيب الحريات األساسية ومبادئ
حقوق اإلنسان يف مقتل؛ ولهذا ،يجب إلغاؤه فو ًرا أو إدخال تعديالت
جوهرية عليهُ .يثِّل مرشوع القانون هجو ًما صارخًا عىل الحقوق
املرتبطة بحرية التعبري ،والتجمع السلمي ،وتكوين الجمعيات .كام
وسع مجال إصدار
يُضعف الضامنات املتعلقة باملحاكامت العادلة ،ويُ ِّ
املحاكم املرصية عقوبة اإلعدام عىل املدانني .وقال سعيد بومدوحة،
نائب مدير برنامج الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف منظمة العفو
وسع عىل نحو كبري
الدولية إن "قانون مكافحة اإلرهاب املقرتح يُ ِّ
الصالحيات املمنوحة للسلطات املرصية ،ويهدد يف الصميم الحقوق
الجوهرية املتعلقة بحرية التعبري ،والتجمع السلمي ،وتكوين
الجمعيات واالنضامم إليها .وإذا اعتُمد مرشوع قانون اإلرهاب ،فإنه

سيكون أداة أخرى يف يد السلطات يتيح لها سحق جميع أشكال
اآلراء املخالفة".
(منظمة العفو الدولية)2015/07/15 ،

 2015/07/17أعلنت الحكومة اليمنية ،تحرير عدن ،جنويب اليمن،
بعد سيطرة "املقاومة الشعبية" املوالية للرشعية عىل معظم مناطق
املحافظة .ووعد نائب رئيس الجمهورية ،رئيس الوزراء خالد بحاح،
يف بيان باسم الحكومة بـ"تأهيل مطار عدن واملوانئ البحرية،
لتكون منطقة مركزية الستقبال اإلغاثة ،وسنجتهد الستئناف العملية
الدراسية املنقطعة بعد تأهيل املدارس والجامعات" .وأوضح بحاح
أ ّن ما تحقق يف عدن "ما هو إال خطوة أوىل لتحرير واستعادة كافة
املحافظات وتخليصها من مليشيا الحويث والرئيس املخلوع عيل عبد
الله صالح ،التي أدخلت البالد يف ظروف صعبة عىل كافة املستويات،
ووقفت عائقًا أمام كل التسويات السياسية يف مراحل مختلفة" .وجاء
بيان بحاح ،بعد أن باتت أغلب مدن عدن تحت سيطرة "املقاومة"
والقوات املوالية للرشعية ،فيام سلّم العرشات من املوالني للحوثيني
والرئيس املخلوع عيل عبد الله صالح أنفسهم.
(مين)2015/07/17 ،24

 2015/07/17قتل ستة أشخاص وأصيب ثالثة آخرون يف مواجهات
دامية بني قوات األمن املرصية ومحتجني مؤيدين لجامعة اإلخوان
املسلمني ،وفقًا لوزارة الصحة املرصية .وشهدت العاصمة املرصية
القاهرة ومدن أخرى عدة مسريات ألنصار الرئيس املعزول محمد
مريس.
(يب .يب .يس)2015/07/17 ،

 2015/07/18قالت مصادر أمنية إن خمسة أفراد من قوات األمن
املرصية قتلوا يف هجوم نفذه من يشتبه بأنهم إسالميون متشددون
عىل نقاط تفتيش يف شامل سيناء .وأضافت املصادر أن الجنود قتلوا
عندما سقطت عدة قذائف مورتر عىل نقاط التفتيش .وأعلنت
جامعة والية سيناء جناح تنظيم الدولة اإلسالمية يف مرص يف بيان
عىل تويرت مسؤوليتها عن الهجوم.
(رويرتز)2015/07/18 ،

 2015/07/19قالت وزارة الصحة التابعة للحكومة اليمنية التي
شخصا قتلوا وأصيب  173عندما
متارس عملها من الخارج إن 43
ً
قصفت جامعة الحويث والقوات املوالية للرئيس السابق عيل عبد الله
صالح مدينة عدن؛ وذلك بعد يومني من اإلعالن عن تحرير املدينة.
(رويرتز)2015/07/19 ،

 2015/07/24شنت طائرات حربية تركية ألول مرة غارات عىل
مواقع لتنظيم الدولة اإلسالمية داخل األرايض السورية ،وفقًا ملا

العدد 16

148

أيلول  /سبتمبر 2015

أعلنته رئاسة الوزراء الرتكية .وجاءت الغارات بعد ساعات من تبادل
الجيش الرتيك ومسلحي التنظيم النريان عرب الحدود ،ما أدى ملقتل
جندي وإصابة اثنني من الجيش الرتيك.
(يب .يب .يس)2015/07/24 ،

 2015/07/24قالت مصادر يف وزارة الخارجية التونسية إنه تم تعيني
قنصل عام لتونس ىف العاصمة السورية دمشق ،مؤكد ًة أ ّن العالقات
الدبلوماسية مع دمشق استؤنفت وأن فريقًا دبلوماس ًيا تونس ًيا بارش
عمله يف العاصمة السورية قبل بضعة أشهر .وعينت إبراهيم الفواري
قنصل عا ًما يف العاصمة دمشق بعد ثالث سنوات من قطعها.
ً
(الجزيرة .نت)2015/07/24 ،

 2015/07/25أعلنت قيادة التحالف العريب ،عن هدنة إنسانية يف
اليمن ملدة خمسة أيام تبدأ منتصف الليل استجاب ًة لطلب الرئيس
اليمني عبد ربه منصور هادي بهدف "إدخال وتوزيع أكرب قدر من
املساعدات اإلنسانية والطبية للشعب اليمني".
(االتحاد)2015/07/26 ،

 2015/07/25أق ّر مجلس نواب الشعب التونيس (الربملان) ،ليل
الجمعة  -السبت ،قانونًا جدي ًدا لـ"مكافحة اإلرهاب ومنع غسل
األموال" ،بأغلبية  174نائبًا مع احتفاظ  10بأصواتهم ،ومن دون
معارضة أي نائب .ينص قانون "مكافحة اإلرهاب" الجديد ،بحسب
ما نقلته وكالة "األناضول" ،عىل عقوبات تصل إىل اإلعدام ،وتنص
املادة  26يف القانون عىل أنه "يع ّد مرتك ًبا لجرمية إرهابية ويعاقب
باإلعدام كل من يتعمد قتل شخص يتمتع بحامية دولية" .فيام
تنص املادة  27عىل "اإلعدام لكل من قبض عىل شخص أو أوقفه أو
سجنه أو حجزه دون إذن قانوين وهدد بقتله أو إيذائه أو استمرار
احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث" إذا نتج من ذلك املوت .وتنص
املادة  28عىل عقوبة "اإلعدام إذا تسبب االعتداء بفعل الفاحشة
يف موت املجني عليه ،كام يعاقب باإلعدام كل من يتعمد يف سياق
جرمية إرهابية مواقعة أنثى دون رضاها" .ويلغي القانون الجديد
القانون عدد  75لعام  2003واملؤرخ يف  10كانون األول  /ديسمرب
 ،2003واملتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسيل
األموال الذي أصدره نظام الرئيس األسبق بن عيل ،وأودع مبقتضاه
آالف الشبان وخصومه السياسيني يف السجون بتهمة االنتامء إىل
"مجموعات إرهابية" .ويبقى بعد تجاوز هذه املواد أن يرشع مجلس
نواب الشعب ،فو ًرا يف النظر يف قانون املحكمة الدستورية بعد قانون
املجلس األعىل للقضاء ،الذي أعادت الهيئة الدستورية الوقتية بعض
فصوله إىل مجلس نواب الشعب إلعادة صوغها بسبب تعارضها مع
الدستور ،يف رصاع مفتوح بني القضاة واملحامني حول هذا القانون.
(العريب الجديد)2015/07/25 ،

 2015/07/25أعلنت تركيا نيتها إقامة "مناطق آمنة" شاميل سوريا ،بعد
طرد عنارص تنظيم "الدولة اإلسالمية" منها .وقال وزير الخارجية ،مولود
جاويش أوغلو ،إن املقاتالت الرتكية التي تقصف مواقع لتنظيم "الدولة
اإلسالمية" يف سوريا ،ستمهد الطريق إلنشاء "مناطق آمنة" هناك.
(يب .يب .يس)2015/07/25 ،

 2015/07/26مددت السلطات املرصية حال الطوارئ يف بعض
مناطق شامل سيناء لثالثة أشهر أخرى بعد تسعة أشهر من فرضها
ألول مرة ملواجهة هجامت دامية تستهدف أفراد األمن .وأصيب 18
جنديًا يف انفجار عبوة ناسفة مبدينة العريش ،شامل رشقي سيناء،
وفقًا ملسؤولني أمنيني .وتفيد التقارير بأن الهجوم استهدف حافلة
تقل املجندين الذين مل يصب أي منهم بجروح مهددة للحياة.
كانت ّ
(يب .يب .يس)2015/07/26 ،

 2015/07/26اعرتف الرئيس السوري ،بشار األسد ،أ ّن "الجيش
نقصا يف الطاقة البرشية وقد يضطر للتخيل عن مواقع بهدف
يواجه ً
االحتفاظ مبناطق أخرى أكرث أهمية" .وأضاف أ ّن "الجيش قادر وكل
يشء متوفر ،لكن هناك نقص يف الطاقة البرشية" .ولفت إىل أ ّن
دعم متزاي ًدا من الدول الراعية
"الجامعات التي تقاتل ضدنا تلقّت ً
لها" .واتهم الغرب بـ"النفاق يف ما يخص التعامل مع اإلرهاب ،فهو
إرهاب عندما يصيبهم وثورة وحرية ودميقراطية وحقوق إنسان
عندما يصيبنا".
(العريب الجديد)2015/07/26 ،

 2015/07/27قال رئيس الوزراء الرتيك أحمد داود أوغلو إنه ليس
لدى تركيا خطط إلرسال قوات برية إىل سوريا ولكنها اتفقت مع
الواليات املتحدة عىل رضورة توفري غطاء جوي للمعارضة السورية
املعتدلة التي تقاتل تنظيم الدولة اإلسالمية هناك.
(رويرتز)2015/07/27 ،

 2015/07/28علّقت تونس نشاط  80جمعية تحوم حولها شبهة
"اإلرهاب" ،وعالقات مع "جامعات متشددة" يف حملتها للتضييق
عىل املتشددين الذين يهددون أمن البالد .وقال كامل الجندويب
الوزير املكلف بالعالقات مع الهيئات الدستورية واملجتمع املدين
"تم إحصاء  157جمعية تحوم حولها شبهة اإلرهاب والعالقات مع
الجامعات املتشددة ،وتعليق نشاط  80جمعية والتنبيه عىل 83
جمعية أخرى بتسوية وضعيتها القانونية ،إضاف ًة إىل حل عدد آخر
من الجمعيات بقرار قضايئ" .وأضاف الجندويب "تعامل الحكومة
التونسية مع الجمعيات التي تحوم حولها شبهة اإلرهاب ،أو ثبت
تورطها يف أعامل إرهابية ،أو تربطها عالقات مع جامعات تكفريية
تهدد أمن البالد ينظمه القانون" .وأضاف "يقع يف مرحلة التنبيه عىل
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الجمعية بتسوية الوضعية ،ثم مرحلة تعليق النشاط يف غضون شهر
من التنبيه األول ،وبعد ذلك حلها نهائيًا مبقتىض قرار قضايئ".

ذات التأثري الواسع النطاق يف املناطق املأهولة بسبب الرضر الحتمي
الذي تلحقه باملدنيني".

 2015/07/28قضت محكمة استئناف العاصمة الليبية طرابلس يف
متهم من رموز نظام معمر القذايف ،بإعدام
جلسة الحكم عىل ً 37
رئيس مخابرات القذايف عبد الله السنويس ورئيس وزرائه البغدادي
املحمودي ونجله سيف اإلسالم القذايف رميًا بالرصاص .وأصدرت
حكم غياب ًيا عىل سيف اإلســام القذايف وأربعة
هيئة املحكمة ً
متهمني آخرين مل يلتزموا بحضور جلسات املرافعات السابقة .كام
ب ّرأت املحكمة عبد العاطي العبيدي الذي كان وزير خارجية معمر
تهم من بينها التحريض عىل إثارة الحرب
القذايف .وواجه هؤالء ً
األهلية واإلبادة الجامعية وإساءة استخدام السلطة وإصدار أوامر
بقتل املتظاهرين واإلرضار باملال العام وجلب مرتزقة لقمع ثورة
السابع عرش من فرباير.

 2015/07/31أقر االتحاد األورويب منح تونس دعام ماليا بقيمة
 116.8مليون يورو من أجل تعزيز قدراتها األمنية يف مواجهة
التهديدات مع تصاعد خطر الجامعات اإلسالمية املسلحة .وقالت
املفوضة األوروبية "أقر االتحاد األورويب الجزء األول من برنامج
مساعداته السنوية لتونس مببلغ إجاميل قدره  116.8مليون يورو".
وأضافت "الدعم يهدف لتعزيز األمن ودعم التنمية االقتصادية
واالجتامعية والجهوية يف البالد".

(الرشق)2015/07/28 ،

(الجزيرة .نت)2015/07/28 ،

 2015/07/29دعا مبعوث األمم املتحدة إىل سوريا ستيفان دي
ميستورا إىل اعتامد مقاربة جديدة لحل األزمة يف سوريا تجمع بني
إجراء "محادثات بشأن مواضيع محددة" بني السوريني من ضمنها
مسألة مكافحة "اإلرهاب" وإنشاء "مجموعة اتصال" دولية .وعرض
دي ميستورا ،للمرة األوىل أمام مجلس األمــن ،نتائج أشه ٍر من
املشاورات مع األطراف األساسية باألزمة السورية بينهم عدد من
توافق" عىل انتقال سيايس يف
دول املنطقة ً
قائل إنّه "ال يوجد بع ُد ٌ
سوريا ،إال أ ّن األمم املتحدة "مجربة" عىل مواصلة جهودها .وخلص
إىل أ ّن "العديد منهم أبلغونا بعدم الدعوة إىل مؤمتر جنيف/ 3ألن
توافق عىل كيفية
األوضاع مل تنضج بعد "وأنه ليس هناك حتى اآلن ٌ
تطبيق بيان جنيف الذي تبنته الدول الكربى وحدد تفاصيل االنتقال
السيايس يف سوريا "أو عىل تفاوض رسمي".
(الجزيرة .نت)2015/07/29 ،

 2015/07/29قالت منظمة هيومن رايتس ووتش يف بيان لها إ ّن
"قوات موالية للحوثيني أطلقت قذائف الهاون والصواريخ العشوائية
بشكل متكرر عىل مناطق مأهولة يف مدينة عدن الساحلية الجنوبية،
يف انتهاك لقوانني الحرب .يف أكرث الهجامت دموية ،قتلت نريان
الهاون يف منطقة دار سعد يف  19يوليو  /متوز  2015ما ال يقل
عن عرشات من املدنيني بينهم أطفال .عىل قادة الحوثيني املعروفني
أيضً ا باسم أنصار الله ،التوقف فو ًرا عن الهجامت العشوائية واتخاذ
جميع الخطوات املمكنة لتقليل اإلرضار باملدنيني ،بحسب هيومن
رايتس ووتش .عىل قوات الحوثيني أال تستخدم األسلحة االنفجارية

(هيومن رايتس ووتش)2015/07/29 ،

(رويرتز)2015/07/31 ،

آب  /أغسطس 2015

 2015/08/1حكمت دائرة اإلرهاب يف محكمة الجنايات مبحافظة
الرشقية املرصية ،بالسجن املشدد بني ثالث وعرش سنوات عىل 300
من مؤيدي جامعة اإلخوان املسلمني .وأعلنت املصادر القضائية إن
النيابة العامة قدمتهم للمحاكمة بتهم "االنضامم لجامعة إرهابية
وارتكاب أعامل عنف والتحريض عليها وحيازة أسلحة وألعاب نارية
ومقاومة السلطات وخرق قانون التظاهر وقطع الطرق وتعطيل
الحركة املرورية وإتالف منشآت عامة وخاصة".
(رويرتز)2015/08/1 ،

 2015/08/2أعلن وزير العدالة االنتقالية وشؤون مجلس النواب،
املستشار إبراهيم الهندي ،عن إصدار الرئيس املرصي ،عبد الفتاح
السييس ،قرا ًرا بتعديل بعض أحكام قانوين تنظيم مبارشة الحقوق
السياسية ،ومجلس النواب .لكن اإلعــان عن هذه التعديالت
الترشيعية الجديدة مل يكن عن طريق رئاسة الجمهورية ،بل جاء
ضمن قرار يحمل رقم  92لسنة  ،2015ضمن جهود متهيد الطريق
أمام انتخاب أول مجلس للنواب يف مرص.
(يس .ان .ان)2015/08/2 ،

 2015/08/3أكد البنتاغون ،أن الواليات املتحدة نفّذت أول غارة
جوية لها يف سوريا للدفاع عن مجموعة من املقاتلني املعارضني الذين
دربتهم.
(سكاي نيوز العربية)2015/08/3 ،

 2015/08/6دشنت مرص ،بعرض جوي وبحري يقوده الرئيس عبد
الفتاح السييس قناة السويس الجديدة .وتأمل مرص من وراء مرشوع
قناة السويس الجديدة وهي فرع جديد مبحاذاة القناة األصلية التي
افتتحت عام  ،1869إنعاش االقتصاد املرصي وتعزيز عائدات حركة
املالحة التي متثل نسبة كبرية من مدخولها من العمالت األجنبية.
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وأثار مرشوع تطوير قناة السويس جدلً كب ًريا حول االستثامر يف مرص
ودور الجيش يف اقتصاد البالد الذي يتهمه البعض مبحاولة فرض
سيطرته املطلقة عليه.
(فرانس)2015/08/6 ،24

 2015/08/7قرر مجلس األمن الدويل ،باإلجامع تشكيل لجنة خرباء
لتحديد املسؤولني عن الهجامت الكيميائية بغاز الكلور التي شهدتها
سوريا يف الفرتة األخرية .وصوتت روسيا حليفة سوريا لفائدة القرار
الذي قدمته واشنطن .وينص القرار عىل إنشاء آلية مشرتكة للتحقيق،
مؤلفة من خرباء يف األمم املتحدة ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية.
ومن املفرتض تشكيل فريق الخرباء خالل  20يو ًما ،ويستمر عمله
كامل مع إمكانية التمديد بعد موافقة مجلس األمن الدويل يف
عا ًما ً
قرار جديد .وبحسب القرار فإن مهمة الفريق "تحديد قدر اإلمكان
األشخاص والكيانات واملجموعات أو الحكومات الذين قد يكونون
من املنفذين أو املنظمني أو الداعمني أو املتورطني يف استخدام املواد
الكيميائية كسالح" يف سوريا .وعىل الفريق أن يسلم أول تقاريره
خالل  90يو ًما من بدء التحقيق .وعىل الحكومة السورية التعاون مع
الخرباء عرب تقديم كل املعلومات املطلوبة والسامح لهم بالوصول إىل
أماكن حدوث هجامت األسلحة الكيميائية.
(سويس أنفو)2015/08/7 ،

رصح وزير الخارجية الرويس سريغي الفروف ،أ ّن موسكو
ّ 2015/08/9
ترص عىل رضورة التخيل عن ازدواجية املعايري ،وتدعو إىل تشكيل
تحالف واسع ضد داعش ،وتشجيع العملية السياسية يف سوريا .وقال
الفروف إنّه بحث مع جون كريي املسائل املتعلقة مببادرة الرئيس
بوتني الخاصة بتشكيل جبهة موحدة ملحاربة داعش ،ومنعه من
فرصة لتحقيق "فكرته الرشيرة يف إنشاء الخالفة".
(روسيا اليوم)2015/08/9 ،

 2015/08/11ق ّدم رئيس الحكومة الليبية املؤقتة عبد الله الثني
استقالته ،بعد إلقاء اللوم عىل حكومته النعدام الخدمات األساسية،
والوضع األمني املربك يف املناطق التي تسيطر عليها .وقال الثني
خالل املقابلة "إذا كان خروجنا هو الحل فأعلنها عىل الهواء ،أنا
أتقدم باستقالتي" .وأكّد املتحدث باسم الحكومة ،حاتم العريبي،
أ ّن "رئيس الوزراء مل يستقل ،إمنا قال يف حال طلب الشارع ذلك
سأستقيل" .يف حني بدأت محادثات السالم يف أجواء مشحونة لليوم
الثاين عىل التوايل ،حيث تلتقي الفصائل املتناحرة لليوم الثاين يف
محادثات سالم ترعاها األمم املتحدة يف جنيف.
(العريب الجديد)2015/08/12 ،

 2015/08/14نص بيان هيومن رايتس ووتش بشأن أحداث رابعة
العدوية بعنوان "ينبغي إقرار تحقيق دويل يف مذبحة رابعة":
السلطات املرصية مل تحتجز أي مسؤول حكومي أو أي فرد من قوات
األمن املسؤولة عن القتل الجامعي للمتظاهرين يف ميدان رابعة
العدوية بالقاهرة منذ عامني .وكانت قوات األمن قد قامت يف 14
شخصا ،وأكرث من
آب  /أغسطس  2013بقتل ما ال يقل عن 817
ً
ّ
مصاف
ألف عىل األرجح ،يف اعتصام حاشد ،يف ما يرجح أن يرقى إىل
الجرائم ضد اإلنسانية.
وبالنظر إىل رفض الحكومة املرصية إجراء تحقيق جدي يف وقائع
القتل أو تقديم أي تعويض للضحايا ،فإ ّن عىل مجلس حقوق اإلنسان
التابع لألمم املتحدة إقرار لجنة دولية للتحقيق يف الفض الوحيش
العتصام رابعة العدوية وغريه من وقائع القتل الجامعي للمتظاهرين
يف متوز  /يوليو وآب  /أغسطس  .2013وعىل اللجنة األفريقية
لحقوق اإلنسان والشعوب إقرار تحقيق مامثل.
قال جو ستورك ،نائب املدير التنفيذي لقسم الرشق األوسط وشامل
أفريقيا" :لقد عادت واشنطن وأوروبا إىل التعامل مع الحكومة التي
تحتفل مبا لعلّه كان أسوأ جرمية قتل يف يوم واحد للمتظاهرين
يف التاريخ الحديث ،بدلً من التحقيق فيها .وميثل مجلس األمم
املتحدة لحقوق اإلنسان الذي مل يتص ّد بعد للوضع الحقوقي الخطري
واملتدهور يف مرص ،أحد املسارات القليلة الباقية للمحاسبة يف هذه
املذبحة الوحشية".
بدل من التعامل
وتتعلل الواليات املتحدة وحلفاء مرص يف أوروباً ،
الجدي مع إفالت حكومة الرئيس عبد الفتاح السييس الصارخ من
العقاب ،بأ ّن استئناف عالقاتها مع مرص من أولويات أمنها القومي،
مبا يف ذلك تزويد مرص باملعونة واملعدات العسكرية.
وقد وقع فض اعتصام رابعة العدوية يف  14آب  /أغسطس ،2013
قليل عىل شهر من عزل الجيش املرصي  -بقيادة
بعد ما يزيد ً
السييس ،وزير الدفاع آنذاك  -محمد مريس ،أول رئيس مرصي ينتخب
بحرية ،واملسؤول الرفيع املستوى السابق يف اإلخوان املسلمني .جاء
عزل مريس عقب احتجاجات جامعية عىل حكمه ،وبعد هذا قام
مؤيدو مريس وغريهم من معاريض تحركات الجيش مبظاهرات يف
أنحاء مرص .وقد تصدت قوات األمن للمظاهرات بالقوة املميتة
عىل نحو ممنهج ،فبني عزل مريس يف  3متوز  /يوليو  ،2013ويوم 16
آب  /أغسطس  ،2013وث ّقت هيومن رايتس ووتش ست حوادث

التوثيق والتقارير
أهم محطات التحوّ ل الديمقراطي في الوطن العربي
في الفترة 2015/08/٣١ - 2015/٠7/1

قامت فيها قوات األمن بقتل املتظاهرين دون وجه حق ،تارك ًة ما ال
يقل عن  1185من القتىل.
وكان أسوأ تلك الحوادث هو فض اعتصام رابعة العدوية ،حيث
بلغت الحشود  85ألفًا يف ذروة االعتصام .وقد أعلنت الحكومة
عن نية فض االعتصام لكنها مل تحدد موع ًدا له .ومع أول أضواء 14
آب  /أغسطس ،قامت قوات األمن باستخدام حامالت األفراد املدرعة
والقناصة ،بإطالق الذخرية الحية عىل الحشود بعد قليل من إذاعة
نداء مس ّجل بإخالء امليدان عرب مكربات الصوت .مل توفر الرشطة
مخر ًجا آم ًنا وأطلقت النار عىل كثريين م ّمن حاولوا الفرار.
وكانت السلطات قد توقعت عد ًدا كب ًريا من الخسائر؛ إذ رصح وزير
الداخلية محمد إبراهيم ،ورئيس الوزراء حازم الببالوي ،عىل السواء
ويف العلن ،إنّهام كانا يتوقعان مقتل أعداد أكرب من املتظاهرين.
وبعد عام نُقل عن الببالوي قوله يف مقابلة مع "املرصي اليوم" ،وهي
صحيفة مستقلة ،إ ّن "جميع الخيارات كانت سيئة" لفض االعتصام،
كل من "أخطأ" يجب إرساله إىل املحكمة.
وإ ّن ّ
وكان الجيش والرشطة املرصيان قد قاما يف وقت أسبق بقتل 61
متظاه ًرا أمام مقر الحرس الجمهوري يف  8متوز  /يوليو ،و 95متظاه ًرا
عند نصب املنصة التذكاري يف  27متوز  /يوليو .ويف يوم فض رابعة،
قتلت الرشطة ما ال يقل عن  87متظاه ًرا عند فض اعتصام آخر
مبيدان النهضة .ويف  16آب  /أغسطس قتلت الرشطة  120آخرين
من األشخاص الذين استمروا يف االحتجاج عىل عزل مريس يف ميدان
رمسيس بوسط القاهرة.
وتوحي الطبيعة املمنهجة والواسعة النطاق لعمليات القتل هذه ،وما
جمعته هيومن رايتس ووتش من أدلة ،بأ ّن وقائع القتل كانت جز ًءا
من سياسة تقيض باستخدام القوة املميتة ضد متظاهرين ع ّزل يف
غالبيتهم ،مام يجعل منها جرائم محتملة ضد اإلنسانية.
ويف كانون األول  /ديسمرب  ،2013شكّلت الحكومة املرصية لجنة
تقيص الحقائق حول أحداث  30يونيو ،املنسوبة إىل تاريخ بدء
املظاهرات ضد حكم مريس ،للنظر يف حوادث القتل واألحداث التي
ملخصا تنفيذيًا لنتائج اللجنة يف
سببتها وأعقبتها .ونرشت الحكومة
ً
 26ترشين الثاين  /نوفمرب  ،2014ومل يوص امللخص بتوجيه االتهام إىل
أي مسؤول حكومي أو فرد من أفراد قوات األمن.
مل تنرش الحكومة النص الكامل للتقرير ،كام مل ترش إىل نية القيام
بهذا .ومل يعلن مكتب النائب العام ،صاحب امتياز ومسؤولية فتح
التحقيقات الجنائية ،عن أي اتهامات .ويف  16متوز  /يوليو وافقت
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حكومة السييس عىل تسمية ميدان رابعة باسم هشام بركات ،النائب
العام الذي ق ّدم املوافقة القانونية عىل الفض يف  ،2013والذي اغتيل
يف حزيران  /يونيو.
وكانت املالحقة الوحيدة التي أسفرت عنها حوادث القتل الجامعي
يف متوز  /يوليو وآب  /أغسطس  2013تتعلق باالختناق حتى املوت
لـ 37متظاه ًرا يف  18آب  /أغسطس  .2013وقد تويف الرجال الذين
اعتقلوا يف فض رابعة ،بعد أن أطلق أحد رجال الرشطة الغاز املسيل
للدموع داخل عربة الرتحيالت املكتظة التي ت ّم احتجازهم املؤقت
فيها .ويف  13آب  /أغسطس  ،2015قامت إحدى املحاكم بتخفيف
حكم سابق بالسجن ملدة  10سنوات عىل نقيب رشطة متورط يف
الوفيات إىل  5سنوات يف أعقاب إعادة محاكمته .وما زال من املمكن
إحالة القضية إىل أرفع محاكم االستئناف املرصية .وقد تلقّى  3من
رجال الرشطة األدىن رتبة أحكا ًما بالسجن ملدة عام واحد مع وقف
التنفيذ.
وقد اعتقلت الرشطة مئات املتظاهرين أثناء فض اعتصام رابعة
واحتجزتهم احتياط ًيا ملا يقرب من عامني .ويف  12آب  /أغسطس
أحالت النيابة القضية إىل املحاكمة ،متهمة املتظاهرين بقطع الطرق
واإلرضار بالوحدة الوطنية .وأفادت صحيفة "الرشوق" املستقلة بأ ّن
النيابة مل تكشف عن أعداد املتظاهرين املحالني إىل املحاكمة ،عىل
الرغم من اعتقاد املحامني باحتجاز ما يزيد عىل .400
وقد امتنع املسؤولون األمريكيون عن وصف عزل مريس باالنقالب،
وهو ما كان من شأنه الوقف الفوري للمعونة العسكرية .لكن بعد
وقائع القتل يف رابعة ،ألغت الواليات املتحدة مناورات عسكرية
مشرتكة كانت مقررة مع مرص ،وأعلنت عن مراجعة "الخطوات
اإلضافية التي قد نتخذها بحسب الــرورة فيام يخص العالقة
األمريكية  -املرصية".
ويف ترشين األول  /أكتوبر  ،2013علّقت الواليات املتحدة تسليم
أربعة من نظم األسلحة الكربى إىل مرص .ويف آب  /أغسطس 2014
رفعت هذا التعليق وقامت بتسليم  10من مروحيات "آباتيش"
الهجومية .ويف آذار  /مــارس  2015رفعت اإلدارة جميع أشكال
التعليق ،مام أتاح تسليم  12من مقاتالت "إف "16-وما يصل إىل
 125من معدات دبابات "إم 1إيه ،"1مع اإلعالن أيضً ا عن خطط
إلحكام القيود عىل القدرة الرشائية للمعونة العسكرية املرصية .ويف
آب  /أغسطس ذهب وزير الخارجية جون كريي إىل القاهرة لقيادة
أوىل جوالت الحوار اإلسرتاتيجي مع مرص منذ .2009
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كام رحبت الحكومات األوروبية  -وخاصة فرنسا وأملانيا واململكة
املتحدة  -بحكومة السييس ،فالتقى السييس بالرئيس فرانسوا أوالند
يف فرنسا يف ترشين الثاين  /نوفمرب  ،2014وقامت فرنسا عقب هذا
ببيع  24من مقاتالت "رافال" ملرص وتسليم الثالثة األوائل يف 21
متوز  /يوليو .ويف حزيران  /يونيو التقى السييس باملستشارة أنغيال
مريكل يف برلني يف يوم قيام رشكة "سيمنز" الصناعية األملانية بتوقيع
صفقة تبلغ قيمتها  8مليار يورو لتوريد محطات طاقة تعمل بالغاز
والرياح ملرص .كام قامت حكومة رئيس الــوزراء الربيطاين دافيد
كامريون بدعوة السييس إىل لقاء.
وقال جو ستورك" :إ ّن غياب العدالة لضحايا مذبحة رابعة وغريها
من وقائع القتل الجامعي هو جرح مفتوح يف التاريخ املرصي.
والتعامل مع هذه الجرمية رضوري قبل أن يتسنى ملرص البدء يف
التحرك إىل األمام".
(هيومن رايتس ووتش)2015/08/14 ،

عب املستشار أحمد أبو زيد ،املتحدث الرسمي لوزارة
ّ 2015/08/15
الخارجية ،عن استنكار مرص الشديد عن التقرير الذي أصدرته
منظمة هيومن رايتس واتش ،والتي تذكر فيه نتائج التحقيق الذي
أجرته حول مالبسات فض اعتصام رابعة .حيث نرشت املنظمة أ ّن
قوات األمن قامت يف  14آب  /أغسطس  2013بقتل ما ال يقل عن
شخصا ،وأ ّن األعداد قد تصل إىل أكرث من ألف عىل األرجح ،فيام
ً 817
يرجح أن يرقى إىل مصاف الجرائم ضد اإلنسانية .وقال املستشار
إ ّن التقرير مس ّيس وغري موضوعي ويفتقر إىل أدىن معايري الصدقية
والحيادية ،معت ًربا أنّه "صدر عن جهة غري ذات صفة ومشهود لها
دوليًا باالنتقائية وعدم الصدقية" عىل حد زعمه.
(شبكة رصد اإلخبارية)2015/08/15 ،

 2015/08/16أصدر الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس قانون
مكافحة االٍرهاب بعد ما أثار جدلً كب ًريا بعد نرش مسودته قبل
مكمل لقانون "الكيانات اإلرهابية"
أشهر .وجاء هذا القانون بوصفه ً
الذي أقر يف شباط  /فرباير املايض ليعرف الكيان اإلرهايب ،ويع ّرف
القانون الجامعة اإلرهابية والعمل اإلرهايب ومتويل اإلرهاب ،ويحدد
دوائــر خاصة مبحكمة الجنايات والجنح لنظر املتهمني مبوجب
هذا القانون ،وتصل عقوبة من يشارك يف عمل إرهايب إىل اإلعدام
أو السجن املؤبد ملدة  25عا ًما .كام ينص القانون عىل حامية من
يقومون عىل تنفيذ هذا القانون من الجيش والرشطة من أي تبعات
قانونية إذا ما استخدموا القوة أثناء تنفيذ هذا القانون .وقد أرسعت
السلطات املرصية بإصدار القانون بعد ما وعد السييس بعد اغتيال

النائب العام هشام بركات يف نهاية حزيران  /يونيو بتشديد القوانني
ملكافحة اإلرهاب وترسيع املحاكامت.
قانون مكافحة اإلرهاب يف نقاط:
•ال يسأل جنائ ًيا القامئون عىل تنفيذ أحكام هذا القانون (الجيش
والرشطة) إذا استعملوا القوة ألداء واجباتهم ،أو لحامية أنفسهم
من خطر محدق.
•يعاقب باإلعدام أو السجن املؤبد كل من أنشأ أو ّأسس أو نظّم
أو أدار جامعة إرهابية.
•يغرم كل من بثّ متعم ًدا بأي وسيلة بيانات غري حقيقية عن
عمليات إرهابية باملخالفة للبيانات الرسمية ما بني  200ألف
و 500ألف جنيه ،وميكن منعه من مزاولة املهنة ملدة ال تزيد
عىل عام.
•يحظر نرش جلسات املحاكمة يف الجرائم اإلرهابية وتصويرها إال
بإذن من املحكمة.
•تخصص دوائر مبحاكم الجنايات للنظر يف الجرائم اإلرهابية.

•ميكن لرئيس البالد اتخاذ التدابري الالزمة يف حاالت الخطر
اإلرهــايب مبا يف ذلك :حظر التج ّول وعزل بعض املناطق أو
إخالؤها ملدة ال تزيد عىل ستة أشهر.
(يب  .يب  .يس)2015/08/17 ،

 2015/08/18تب ّنى مجلس األمن الدويل باإلجامع ،وللمرة األوىل
خطة سالم تفصيلية بشأن سوريا تقود إىل مرحلة انتقال سيايس
من املفرتض أن تضع ح ًدا للنزاع املستمر يف البالد ،وتلبي التطلعات
املرشوعة للشعب السوري ،ومن املفرتض أن يبدأ تطبيق الخطة يف
أيلول  /سبتمرب .وتتضمن خطة السالم املقرتحة من مبعوث األمم
املتحدة إىل سوريا ستافان دي ميستورا ،تشكيل أربعة فرق عمل
تبحث عناوين "السالمة والحامية ،ومكافحة اإلرهــاب ،والقضايا
السياسية والقانونية ،وإعادة اإلعامر".
(النهار)2015/08/18 ،

 2015/08/19ع ّدت هيومن رايتس ووتش قانون مكافحة اإلرهاب
الجديد يف مرص ،الذي ص ّدق عليه الرئيس عبد الفتاح السييس يف 15
آب  /أغسطس  ،2015مينح السلطات مزي ًدا من الصالحيات لفرض
عقوبات قاسية ،منها عقوبة اإلعدام ،عىل الجرائم املنصوص عليها يف
تعريف اإلرهاب الذي ورد يف صياغة فضفاضة ،قد تشمل العصيان
املدين .ويعطي القانون الجديد للنيابة العامة سلطة أكرب الحتجاز
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املشتبه بهم دون مراجعة قضائية ،ويسمح بفرض مراقبة واسعة
النطاق وبشكل غري محدود عىل املشتبه بهم يف أعامل إرهابية دون
إذن من املحكمة.
(هيومن رايتس ووتش)2015/08/19 ،

 2015/08/23أعلنت مصادر يف وزارة الداخلية عن استعداد اللجنة
العليا املرشفة عىل االنتخابات الترشيعية املقبلة يف مرص لتحديد
موعد فتح باب الرتشح ،حيث إنّه من املتوقع فتح باب الرتشح يف
األسبوع األول من شهر أيلول  /سبتمرب  ،2015عىل أن تُجرى عملية
االقرتاع خالل شهري ترشين األول  /أكتوبر وترشين الثاين  /نوفمرب
 .2015وال يزال يبحث النظام الحايل برئاسة عبد الفتاح السييس عن
شخصية مالمئة لرئاسة مجلس النواب املقبل ،والذي تتوقع الدوائر
األمنية أن يسيطر عليه فلول الحزب الوطني املنحل .وأضافت املصادر
تنسق مع وزارة املالية
نفسها ،أ ّن اللجنة العليا إلنجاز االنتخابات ّ
لتحديد القيمة املالية واملبلغ املطلوب إلجراء االنتخابات .كام تجري
الحكومة املرصية حاليًا محاوالت لتأمني دعم مايل أجنبي لالنتخابات
من اليابان واالتحاد اﻷورويب ودولة اإلمارات.
(العريب الجديد)2015/08/23،

 2015/08/24طالب الحزب املرصي الدميقراطي االجتامعي ،رئيس
الجمهورية والحكومة املرصية ،بإرجاء العمل بقانون الخدمة املدنية
إىل حني انعقاد الربملان الجديد ،بدعوى أ ّن القانون ميثل أهمية كربى
بالنسبة إىل أحوال ماليني املوظفني وعائالتهم ،وملا له من تأثري مبارش
يف موازنة الدولة واالقتصاد القومي والسلم االجتامعي.
(الرشوق)2015/08/24 ،

 2015/08/27رصح املبعوث األممي إىل ليبيا ،برناردينو ليون ،خالل
الحوار السيايس الليبي ،مبدينة الصخريات املغربية ،إ ّن إيجاد حل
خصوصا أ ّن اقرتاح
لألزمة الليبية قبل منتصف أيلول  /سبتمرب ،2015
ً

أسامء لشغل رئيس حكومة وحدة وطنية ،سيت ّم خالل األسبوع املقبل.
وترأّس برناردينو ليون االجتامع الخاص بليبيا الذي ترشف عليه بعثة
األمم املتحدة للدعم ،بحضور جميع أطراف الحوار ،باستثناء املؤمتر
الوطني الليبي العام ،حيث حرض أعضاء عن وفد برملان طربق ،رشق
ليبيا ،ووفد ميثل النواب املقاطعني لجلساته ،وآخر ميثل املستقلني.
وأعلن املسؤول األممي أ ّن اللقاء تط ّرق إىل تشكيل حكومة وحدة
وطنية ،معت ًربا أ ّن االجتامع سيتطرق ملالحق االتفاق السيايس ،وملحق
تشكيل الحكومة ،والرتتيبات األمنية ،واملجلس األعىل للدولة .كام
أصدرت بعثة األمم إىل ليبيا بيانًا يفيد بأ ّن املؤمتر الوطني العام ،أبلغ
البعثة أ ّن فريقه لن يحرض جلسة املباحثات وذلك إلعادة ترتيب
الفريق املفاوض التابع له ،بعد استقالة عضوين من فريقه.
(أخبار ليبيا)2015/08/28 ،

 2015/08/31دعت منظمة الشفافية الدولية الربملان التونيس إىل
عدم املصادقة عىل مرشوع قانون املصالحة الذي اقرتحه الرئيس
الباجي قائد السبيس ،محذرة من أنه سيشجع عىل الفساد واختالس
املال العام يف حال متريره .ويقيض مرشوع القانون بـ"وقف محاكمة
رجال أعامل وموظفني كبار يف الدولة متورطني يف جرائم فساد مايل
رشط أن يعيد هؤالء األموال املستوىل عليها" .كام أعلنت منظمة
الشفافية الدولية ومنظمة "أنا يقظ" التونسية ملكافحة الفساد ،يف
بيان مشرتك أ ّن مرشوع القانون يقيض بالعفو عن الجرائم السابقة
لألشخاص املورطني يف اختالس املال العمومي .وأضافت املنظمتان أنّه
عىل الربملان رفض هذا املرشوع بصيغته الحالية ألنّه يشكّل تدخ ًّل يف
عمل السلطة القضائية وانتهاكًا لقيم املساءلة والشفافية املك ّرسة يف
الدستور التونيس.
(النهار)2015/08/31 ،

154

الوقائع الفلسطينيّة
العربي اإلسرائيلي
توثيق ألهم أحداث القضية الفلسطينيّة والصراع
ّ
في الفترة 2015/08/٣٠ - 2015/٠7/1

التوثيق والتقارير
الوقائع الفلسطينيّة
في الفترة 2015/08/٣٠ - 2015/٠7/1

155

تموز  /يوليو 2015

 2015/07/1اعتربت حركة حامس قرار الرئيس الفلسطيني محمود
عباس بتكليف رئيس الوزراء رامي الحمد الله بإجراء تعديل وزاري
عىل حكومة الوفاق مبنزلة "انقالب" عىل اتفاق املصالحة.
(القدس العريب)2015/07/1 ،

 2015/07/1رفضت اإلدارة األمريكية محاولة ،من خالل قانون أق ّره
الكونغرس ،لجعل مقاطعة املستوطنات مساوية ملقاطعة إرسائيل.
وقالت اإلدارة األمريكية ،إ ّن بن ًدا يف قانون يلزم الواليات املتحدة
يغي سياسة واشنطن تجاه
بالعمل ضد مقاطعة املستوطنات لن ّ
األرايض الفلسطينية املحتلة عام  .1967وبحسب هذا البند الوارد
يف قرار الكونغرس بخصوص التجارة الحرة مع أوروبا ،املوجه ضد
مقاطعة إرسائيل ،يُلزم املسؤولون األمريكيون باالحتجاج عىل محاوالت
فرض مقاطعة عىل إرسائيل وعىل إرسائيليني ينشطون يف األرايض
الفلسطينية ،يف اتصاالتهم مع الدول األوروبية.
(األيام الفلسطينية)2015/07/2 ،

 2015/07/2أقــرت اللجنة القانونية يف الكنيست اإلرسائييل
اق ـراح ما يسمى وزيــر األمــن الداخيل اإلرسائييل جلعاد اردان،
مبنع األرسى السياسيني مــن التحدث بالهاتف مــع عائالتهم،
عــى الــرغــم مــن أنّـــه يــحـ ّـق لــكـ ّـل معتقل التحدث بالهاتف.
وادعى الوزير يف اقرتاحه أ ّن منع األرسى من استعامل التلفون جاء "ملنع
تنفيذ عمليات أو إصدار تعليامت من األرسى إىل نشطاء يف الخارج".
(الحياة الجديدة)2015/07/3 ،

 2015/07/3دان منسق األمم املتحدة لعملية السالم يف الرشق
األوسط نيقوالي مالدينوف ،قتل قوات االحتالل اإلرسائييل الفتى
محمد كسبة بالقرب من حاجز قلنديا ،خالل محاولته الدخول إىل
القدس للصالة .وقال املبعوث األممي "إنني أدين إطالق النار املميت
اليوم من قبل القوات اإلرسائيلية عىل فلسطيني يبلغ من العمر 17
عا ًما خالل حادث مزعوم للرشق بالحجارة".
(وكالة وفا)2015/07/3 ،

 2015/07/3اعتمد مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة قرار
فلسطني بشأن ضامن املساءلة والعدالة لجميع االنتهاكات يف األرايض
الفلسطينية املحتلة .وصوتت الدول األعضاء ضمن الــدورة الـ29
للمجلس التي انعقدت يف جنيف بأغلبية ساحقة؛ إذ أقرت  41دولة
من مجموع  47دولة عض ًوا يف املجلس بـ"نعم" ،فيام امتنعت  5دول
هي الهند وأثيوبيا ومقدونيا وكينيا وبارغواي عن التصويت ،وصوتت

الواليات املتحدة األمريكية ضد القرار .ويدعو هذا القرار جميع الجهات،
وهيئات األمم املتحدة لتنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير اللجنة ،كام
يدعو جميع الدول لالمتثال اللتزاماتها يف مجال حقوق اإلنسان ،وجميع
األطراف السامية املتعاقدة عىل اتفاقية جنيف الرابعة الحرتام وضامن
احرتام القانون الدويل اإلنساين يف األرض الفلسطينية املحتلة ،مبا فيها
القدس الرشقية ،وفقًا للامدة  1املشرتكة بني اتفاقيات جنيف ،والوفاء
بالتزاماتها مبوجب املواد  146و 147و 148من االتفاقية املذكورة يف
ما يتعلق بالعقوبات الجزائية للدول التي تنتهك هذه االتفاقية،
ومسؤوليات األطراف السامية املتعاقدة.
(روسيا اليوم)2015/07/3 ،

 2015/07/6قال مصدر سيايس إرسائييل ،إ ّن املبادرة الفرنسية
ملجلس األمن مل تعد اليوم عىل جدول األعامل ،وأ ّن التهديد السيايس
عىل إرسائيل متّت إزالته يف هذه املرحلة .وأضاف أ ّن هذا التقدير
يأيت استمرا ًرا لتقييم األروقة السياسية يف واشنطن وإرسائيل ،والتي
تشري إىل أ ّن احتاملية نجاح املبادرة الفرنسية يف مجلس األمن
ضئيلة ج ًدا ،وخلصت الدبلوماسية اإلرسائيلية لرتاجع املبادرة
الفرنسية بعد الترصيحات التي صدرت عن وزير خارجية فرنسا
لوران فابيوس يف نيويورك ،يف لقائه مع مجموعة من الصحافيني يف
مقر األمم املتحدة ،والتي قال فيها" ،نحن يف حاجة إىل جسم داعم
لهذه املبادرة أوسع من الرباعية الدولية ،يف حاجة إىل دعم أوروبا
والدول العربية" .وأضاف أ ّن قضية ثانية أث ّرت يف املبادرة الفرنسية
وتراجعها تتمثل مبوقف املستشارة األملانية أنجيال مريكل ورئيس
الوزراء الربيطاين دافيد كامريون اللذين رفضا هذه املبادرة ،ويبدو
أ ّن املوقف األملاين والربيطاين الرافض كونهام ق ّدرا بأ ّن دور فرنسا
يسعى من خالل هذه املبادرة لزيادة نفوذها يف الرشق األوسط
أكرث من سعيها للتوصل إىل سالم.
(وكالة معا اإلخبارية)2015/07/6 ،

 2015/07/9االحتالل اإلرسائييل يعرتف بوجود أسريين لدى حركة
املقاومة اإلسالمية (حامس) يف قطاع غزة ،بينام امتنعت حامس عن
التعليق عىل هذه املعلومات .ووفق معلومات إرسائيلية ،فإ ّن األسري
األول إثيويب األصل يدعى إفرام مانغيستو وهو بالـ 28من عمره.
وقد وقع يف األرس يف أيلول  /سبتمرب  2014بعد أن عرب إىل قطاع
غزة بنفسه بح ًرا .أما بالنسبة إىل األسري الثاين فهو من عرب ،48
وأشارت املعلومات إىل أنّه من البدو ،غري أنّه مل يُعلن عن اسمه
أو تاريخ أرسه .وأقرت وزارة الحرب اإلرسائيلية أ ّن إرسائيليني اثنني
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أحدهام عريب مفقودان بغزة .وقالت الوزارة يف بيان "وفقًا ملعلومات
استخباراتية موثوقة" فإ ّن اإلرسائييل اإلثيويب "تحتجزه حركة حامس
رغم إرادته يف غزة".
(الجزيرة .نت)2015/07/9 ،

 2015/07/12أفرج االحتالل اإلرسائييل عن األسري الشيخ خرض عدنان،
بعد إرضاب عن الطعام دام  55يو ًما ،رفضً ا لالعتقال اإلداري.
(العريب الجديد)2015/07/12 ،

 2015/07/12قرر رئيس الحكومة اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو تشكيل
لجنة وزارية مصغرة لبحث مرشوع قانون إعدام األرسى الفلسطينيني
قبل املصادقة عليه يف لجنة الترشيعات الحكومية التي كان من
املفروض أن تلتئم للتصويت عىل القانون الذي بادر إىل طرحه عضو
الكنيست ،شارون غال من حزب "يرسائيل بيتينو" املعارض ،الذي
يتزعمه أفيغدور ليربمان ،ويحظى بتأييد وزراء يف الحكومة .وجاء
تدخل نتنياهو عقب إعالن ستة وزراء من أصل عرشة أعضاء يف
اللجنة الوزارية دعمهم للقانون وأنّهم سيصوتون لفائدته ،إذ أعلن
وزراء حزب الليكود يف اللجنة الوزارية للترشيعات مريي رغيف،
أوفري أكونيس ،داين دانون ،زاف الكيان دعمهم لهذا القانون ،كذلك
بالنسبة إىل وزيري حزب "البيت اليهودي" يف اللجنة أعلنا دعمهام
للقانون ،وهذا ما دفع نتنياهو لإلرساع لتشكيل لجنة خاصة لدراسة
هذا القانون قبل التصويت عليه .وينص القانون القائم يف إرسائيل
عىل رسيانه يف املحاكم العسكرية فقط ،ويف حال قرار صادر بإجامع
هيئة قضاة عسكريني ،ويسمح لضابط برتبة لواء بإلغائه .بينام ينص
التعديل الجديد الذي يطرح تحت عنوان "عقوبة اإلعدام عىل مدانني
بالقتل لدوافع قومية" أنّه باإلمكان فرض عقوبة اإلعدام بقرار يصدر
عن أغلبية عادية من هيئة قضاة وليس بإجامعها ،ويسمح بصدور
حكم كهذا عن محكمة مركزية وال يكون باإلمكان إلغاؤه.
(األيام الفلسطينية)2015/07/13 ،

 2015/07/13أبلغت إرسائيل االتحاد األورويب استعدادها إلجراء
محادثات حول األوضــاع يف الضفة الغربية ،رشيطة عدم مناقشة
"االستيطان اإلرسائييل" فيها ،وأن ال تتطرق إىل قضايا الحل النهايئ بني
الفلسطينيني واإلرسائيليني وأنّها ستكون مستعدة لبحث طرق لتحسني
األوضاع االقتصادية واالجتامعية يف الضفة الغربية وقطاع غزة.
(القدس العريب)2015/07/13 ،

 2015/07/15وصل وفد من حركة حامس يرتأسه خالد مشعل إىل
األرايض املقدسة ألداء مناسك العمرة ،وإجراء سلسلة من اللقاءات

الرسمية ،ومقابلة امللك سلامن بن عبد العزيز آل سعود .ويرافق
رئيس املكتب السيايس للحركة وفد رفيع يضم عزت الرشق ومحمد
نرص املكلف بالشؤون العربية وأعضاء قياديني يف الحركة .وذلك
لتأدية مناسك العمرة ثم مقابلة املسؤولني السعوديني.
(القدس العريب)2015/07/16 ،

 2015/07/15رفض الكنيست اإلرسائييل(الربملان) وبالقراءة التمهيدية
قانون "إعدام املسلحني الفلسطينيني" الذي ق ّدمه عضو الكنيست
شارون غال من حزب "إرسائيل بيتنا" ،والقايض بفرض عقوبة اإلعدام
دون غريها عىل النشطاء الفلسطينيني الذين ينفذون عمليات مسلحة
تؤدي ملقتل إرسائيليني دون حاجة إىل اجتامع القضاة الذين يشكّلون
هيئة املحكمة التي تبحث القضية .وص ّوت  94عضو كنيست ضد
هذا القانون مقابل  6أعضاء صوتوا ملصلحته؛ ما يعني أ ّن حزب
"إرسائيل بيتنا" مل ينجح يف تجنيد عضو كنيست واحد من خارج
صفوفه لتأييد هذا القانون.
(األيام الفلسطينية)2015/07/16 ،

 2015/07/15قال مصدر أمني إرسائييل إ ّن حركة املقاومة اإلسالمية
(حامس) طالبت بثمن مقابل الكشف عن مصري اإلرسائييل من
أصول إثيوبية أبراهام مانغيستو وشخص آخر مل يُكشف عن اسمه،
وهام اللذان تتهم إرسائيل حامس باحتجازهام يف قطاع غزة .وأ ّن
إرسائيل كانت عرضت عىل حامس ،خالل املحادثات غري املبارشة يف
القاهرة  ،2014أن تعيد جثث عرشين فلسطين ًيا استشهدوا خالل
الحرب األخرية عىل غزة صيف  ،2014مقابل جثتني بحوزة حامس
تعودان لجنديني هــا أورون شــاؤول وهــدار غولدين .وأضاف
"هذا االقرتاح ما زال مطرو ًحا عىل الطاولة اليوم" ،مؤك ًدا أ ّن قضية
اإلرسائيليني االثنني املفقودين يف غزة يتم التعامل معها عىل نحو
تتلق بعد
منفصل عن قضية جثتي الجنديني ،مؤك ًدا أ ّن إرسائيل مل َّ
معلومات عن املحتجزين.
(الجزيرة .نت)2015/07/16 ،

 2015/07/16طائرات حربية إرسائيلية من نوع إف 16قصفت
بصاروخني عىل األقل املوقع املعروف باسم اإلدارة املدنية شامل رشق
بلدة جباليا شامل القطاع ،مام أدى إىل وقوع أرضار مادية يف املكان
دون أن يبلغ عن وقوع إصابات يف صفوف املواطنني .ويف مخيم الربيج
وسط القطاع ،استهدفت الطائرات الحربية موق ًعا ،مام أدى إىل تدمريه،
وإلحاق أرضار باملنازل املجاورة .وزعم جيش االحتالل أ ّن صاروخني
أطلقا فج ًرا من القطاع باتجاه املستوطنات اإلرسائيلية املتاخمة لغزة.
(وكالة وفا)2015/07/16 ،
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 2015/07/16كشف مسؤول العالقات الدولية يف حركة "حامس"
أسامة حمدان ،عن تسلّم حركته ألفكار "مكتوبة" تتعلق مبلف
التهدئة مع إرسائيل .وقال حمدان إ ّن "قيادة حركة حامس تدرس
تلك األفكار املطروحة ،متوق ًعا أن يكون الرد عىل الجهة املرسلة (مل
يكشف عنها)" .وأوضح أ ّن األفكار تتعلق مبوضوع استكامل "ملف
التهدئة" مع إرسائيل ،والذي أنهى حربًا استمرت  51يو ًما عىل قطاع
أي جهة "ال يخرج عن
غزة صيف عام  ،2014مؤك ًدا أ ّن رد حركته عىل ّ
خدمة العمل الجاد إلنهاء الحصار عن غزة ،وفتح املعابر جميعها،
مبا فيها ميناء غزة البحري" .يف حني قال القيادي يف حركة املقاومة
اإلسالمية (حامس) ،خليل الحية ،إ ّن "كرثة الحديث عن اتفاق جديد
للتهدئة مع إرسائيل يف قطاع غزة ،هو إلشغال الرأي العام ،وإيهام
ستحل بهذا االتفاق".
ّ
الفلسطينيني بأ ّن مشاكل وأزمات القطاع
(العريب الجديد)2015/07/16 ،

 2015/07/19يف تقرير لها قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إ ّن
قوات "األمن اإلرسائيلية استخدمت القوة غري املربرة العتقال أطفال
فلسطينيني تصل أعامر بعضهم إىل  11عا ًما ،فقامت بخنق األطفال،
وإلقاء القنابل الصاعقة عليهم ،ورضبهم أثناء االحتجاز ،وتهديدهم
واستجوابهم يف غياب آبائهم أو محاميهم ،كام أخفقت يف إخطار
آبائهم مبكانهم" .وقالت سارة ليا ويتسن ،املديرة التنفيذية لقسم
الرشق األوسط وشامل أفريقيا" :إ ّن قيام القوات اإلرسائيلية بإساءة
معاملة أطفال فلسطينيني هو أمر مروع ،يتعارض مع مزاعمها
باحرتام حقوق األطفال .وعىل الواليات املتحدة ،بصفتها أكرب املانحني
العسكريني إلرسائيل ،أن تتشدد يف الضغط من أجل إنهاء تلك
املامرسات املسيئة ،ويف سبيل إجراء إصالحات".
(هيومن رايتس ووتش)2015/07/19 ،

 2015/07/20طالب وزراء خارجية االتحاد األورويب بعد اجتامع
عقد يف بروكسل ،إرسائيل "بـوقف الخطة لتنفيذ ترانسفري قرسي
للسكان وهدم البيوت والبنى التحتية" يف قرية سوسيا جنوب جبال
الخليل .يف املقابل ،نقل عن مسؤولني إرسائيليني قولهم إ ّن إرسائيل
تنظر بخطورة كبرية إىل استخدام مصطلح مثل "ترانسفري" من جانب
الدول األعضاء يف االتحاد األورويب ( 28دولة) .كام ضمنت مسودة
اقرتاح القرار األولية انتقادات حادة لسياسة الحكومة اإلرسائيلية،
حيث طالبت دول مثل فرنسا والسويد ومالطا وإيرلندا بتوجيه
انتقادات حادة لتجميد "عملية السالم" وللبناء يف املستوطنات،
والعمليات التي تقوم بها إرسائيل يف مناطق "ج/يس" يف الضفة

الغربية .كام شدد وزراء خارجية االتحاد يف قرارهم عىل الحفاظ
عىل إمكانية تطبيق حل الدولتني يف أعىل سلّم األولويات ،وع ّد البناء
يف املستوطنات يهدد حل الدولتني بشكل خطري .ويف هذا السياق
كل الدول األعضاء يف االتحاد األورويب ملتزمة
شدد القرار عىل أ ّن ّ
ببلورة تعليامت لوضع عالمات عىل منتجات املستوطنات يف شبكات
أي اتفاق مع إرسائيل ال يرسي عىل
التسويق األوروبية ،وعىل أ ّن ّ
األرايض املحتلة عام .1967
(األيام الفلسطينية)2015/07/21 ،

 2015/07/20عاد املستوطنون اإلرسائيليون القتحام املسجد األقىص
وسط دعوات القتحامات جامعية للمسجد مبناسبة ذكرى خراب
الهيكل املزعوم .وكانت الرشطة اإلرسائيلية أوقفت اقتحامات
املستوطنني يف فرتة العرش األواخر من شهر رمضان وعطلة عيد الفطر.
وسمحت الرشطة اإلرسائيلية للمستوطنني باقتحام املسجد عرب باب
املغاربة وبحراسة أفرادها ،مع وجود العرشات من املصلني املسلمني
يف ساحات املسجد والذين اعتقلت الرشطة اإلرسائيلية اثنني منهم
بحجة محاولة عرقلة االقتحامات .من جانب آخر ج ّددت منظامت
وجامعات الهيكل املزعوم دعواتها ألنصارها للمشاركة الواسعة يف
فعاليات خاصة تستهدف املسجد األقىص تنظّمها تزام ًنا مع ما يسمى
"ذكرى خراب الهيكل".
(األيام الفلسطينية)2015/07/21 ،

 2015/07/21وافق الربملان اإلرسائييل (الكنيست) عىل تشديد
العقوبة عىل من يلقون الحجارة عىل العربات والطرق لتصل إىل
السجن  20عا ًما يف خطوة وصفها مسؤول فلسطيني بأنّها عنرصية
ومغاىل فيها .ووافق الكنيست بأغلبية  69صوت ًا ضد  17صوتًا عىل
تشديد العقوبة بنا ًء عىل ترشيع طرح عقب سلسلة من االحتجاجات
الفلسطينية يف القدس الرشقية العام املايض .وقالت وزيرة العدل
اإلرسائيلية ايليت شاكيد وهي من حزب البيت اليهودي من أقىص
اليمني يف بيان" :التسامح مع اإلرهاب ينتهي اليوم .من يلقي حج ًرا
هو إرهايب والعقوبة املناسبة ستكون رادعة وهي عقوبة عادلة".
(رويرتز)2015/07/21 ،

 2015/07/23قالت هيالري كلينتون وزيرة الخارجية األمريكية
السابقة إ ّن حل الدولتني هو الحل الوحيد للرصاع بني إرسائيل
والفلسطينيني .وإ ّن الحل القائم عىل الدولتني سيكون "أفضل نتيجة"
لكلٍ من اإلرسائيليني والفلسطينيني.
(رويرتز)2015/07/23 ،
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 2015/07/27اغتالت قوات االحتالل ،الشاب محمد أبو لطيفة
( 18عا ًما) ،من مخيم قلنديا شامل القدس املحتلة ،خالل مداهمة
عنارصها املخيم بحثًا عن مطلوبني ،حيث قامت مبطاردة عدد من
الشبان ،مام أدى إىل اندالع مواجهات بني شبان املخيم وعنارص
االحتالل .وكان جيش االحتالل ،اعتقل أبو لطيفة بعد إصابته،
وسقوطه عن سطح أحد املنازل يف املخيم ،حيث احتجزته ساعات
عدة قبل أن تسلّمه لـ"االرتباط الفلسطيني" ،ومن ثم إىل الهالل
األحمر الفلسطيني ،حيث تسود أنباء عن أ ّن جيش االحتالل أعدم
أبو لطيفة بعد اعتقاله.
(العريب الجديد)2015/07/27،

 2015/07/30أقر الكنيست اإلرسائييل ،يف آخر يوم لدورته الصيفية،
بالقراءتني الثانية والثالثة ،قانون فرض التغذية القرسية عىل األرسى
املرضبني عن الطعام ،لكرس إرضابهم ،ومنع الرتويج اإلعالمي الناجم
عن إرضاب األرسى ،كام حصل يف حالة األسري ،خرض عدنان .وقد
ص ّدق عىل القانون  46عض ًوا يف الكنيست ،يف حني عارضه .40
ويسمح القانون الجديد لسلطات االحتالل ،بعد الحصول عىل إذن
رغم عنهم ،بحجة
من املحكمة ،بتغذية األرسى املرضبني عن الطعام ً
الحفاظ عىل حياتهم ،ومنع األرضار الناجمة عن اإلرضاب .وجاء إقرار
منسجم مع ترشيعات عنرصية تصعيدية ،ملواجهة مختلف
القانون
ً
أنواع مقاومة االحتالل ،إذ أقر الكنيست أيضً ا قانون تشديد العقوبة
املفروضة عىل راشقي الجيش بالحجارة ،وتحديد عقوبة بالسجن
الفعيل لغاية  20عا ًما ،حتى دون الحاجة إىل إثبات وجود النية
املسبقة عند راشقي الحجارة.
(العريب الجديد)2015/07/30 ،

آب  /أغسطس 2015

رصح إبراهيم خريشة سفري فلسطني لدى األمم املتحدة
ّ 2015/08/1
بجنيف ،إ ّن وزير الخارجية رياض املاليك سيقدم شكوى ضد إرسائيل
عىل قيام املستوطنني بحرق عائلة دوابشة ،والذي يص ّنف يف القانون
كامل
الدويل جرمية ضد اإلنسانية .وأضاف أ ّن املاليك سيقدم ملفًا ً
إىل املدعي العام ملحكمة الجنايات الدولية يوم اإلثنني عن تفاصيل
جرمية دوما بنابلس ،واملطالبة بفتح تحقيق شامل ومحاسبة الفاعلني.
(وكالة معا)2015/08/1 ،

 2015/08/2أذن وزير الحرب اإلرسائييل موشيه يعالون ،باستخدام
االعتقال اإلداري ،ضد املتطرفني اليهود الذين أحرقوا الرضيع عيل
دوابشة البالغ من العمر  18شه ًرا ح ًيا الجمعة املايض ،بعدما أرضموا

النار يف منزل عائلته .وأعلن متحدث باسم وزارة الحرب اإلرسائيلية،
إنّه "يجب التعامل مع اإلرهاب اليهودي بالوسائل ذاتها التي يت ّم
التعامل فيها مع اإلرهاب العريب ،مبا يف ذلك أساليب االستجواب
املالمئة واالعتقال اإلداري" .وبحسب القانون اإلرسائييل املوروث من
االنتداب الربيطاين ،ميكن اعتقال مشتبه فيه لستة أشهر من دون
توجيه تهمة إليه ،مبوجب اعتقال إداري قابل للتجديد لفرتة غري
محددة زمنيًا من جانب السلطات العسكرية.
(السفري)2015/08/2 ،

 2015/08/2دانت جامعة الدول العربية إقرار الكنيست (الربملان
اإلرسائييل) ،قانون "اإلطعام القرسي" للمعتقلني الفلسطينيني
املرضبني عن الطعام يف السجون اإلرسائيلية.
(العريب الجديد)2015/08/2 ،

 2015/08/8أطلقت حركة حامس صاروخًا عىل جنوب النقب .ور ّد
الجيش اإلرسائييل بغارة عىل أحد مواقع حركة حامس يف القطاع.
وأصدر الجيش اإلرسائييل بيانًا يؤكد أ ّن الصاروخ الذي أطلق من
قطاع غزة سقط من دون وقوع إصابات .كام أكّد مسؤولون أمنيون
يف حركة "حامس" إ ّن "الجيش اإلرسائييل رد خالل ساعات عىل عملية
إطالق الصاروخني بغارة عىل موقع تدريب لكتائب عز الدين القسام
قرب مخيم الربيج لالجئني يف وسط قطاع غزة".
(الحياة)2015/08/8 ،

 2015/08/10أفرجت السلطات اإلرسائيلية عن عدد من املستوطنني
املتطرفني ،اعتقلوا يف الضفة الغربية املحتلة .لكن السلطات
أي شخص عىل صلة مبارشة بالهجوم.
اإلرسائيلية مل تقبض بعد عىل ّ
وألقي القبض عىل سبعة من املتشددين يف مداهامت قامت بها
السلطات اإلرسائيلية داخل مناطق استيطانية يف الضفة الغربية
املحتلة .كام وضعت إرسائيل ثالثة يهود رهن االعتقال اإلداري
منذ حادث إحراق منزل عائلة دوابشة يف دوما قرب نابلس .وكان
الهجوم عىل املنزل مشاب ًها العتداءات سابقة قام بها املتطرفون ر ًدا
عىل إجراءات اتخذتها الحكومة اإلرسائيلية ضد املستوطنات غري
املرخص لها يف الضفة الغربية .وترى الواليات املتحدة والدول الكربى
املستوطنات غري القانونية مبوجب القانون الدويل عقبة رئيسة أمام
التوصل إىل سالم بني الفلسطينيني واإلرسائيليني.
ّ
(يب .يب .يس)2015/08/10 ،

 2015/08/11كشف بيان صادر عن املركز اإلعالمي لشؤون القدس
واألقىص عن نية الحكومة اإلرسائيلية ،طرح مناقصة لبناء كنيس
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يهودي ،قرب املسجد األقىص .وأشار البيان ،أ ّن الخرائط التي حصل
عليها املركز تبني أ ّن الحكومة اإلرسائيلية ستطرح قريبًا مناقصة لبناء
كنيس "جوهرة إرسائيل" .وأضاف املصدر أ ّن الحكومة اإلرسائيلية،
"أمتّت إجراءات املصادقة عىل ميزانية البناء واملخططات ذات الصلة
يتبق سوى اإلعالن عن املناقصة ،للبدء
من قبل الجهات املعن ّية ،ومل َّ
يف تنفيذ املرشوع".
(الغد)2015/08/11 ،

 2015/08/16أكّدت وزارة الخارجية الفلسطينية سعيها السيايس
والدبلومايس تحت عنوان "إسقاط االعتقال اإلداري" ،ومطالبة
املجتمع الدويل بالضغط عىل الحكومة اإلرسائيلية لوقف عدوانها
املتواصل عىل حقوق األرسى يف السجون اإلرسائيلية ،ورضورة توفري
حامية دولية لهم.
(العريب الجديد)2015/08/16 ،

 2015/08/17أعلن إسامعيل هنية نائب رئيس املكتب السيايس
لحركة حامس ،خالل احتفال الحركة بتخريج مخيامت صيفية ،أ ّن
كل
حركته لن تقيم دولة يف قطاع غزة ،وأنّها تعمل عىل تحرير ّ
فلسطني وإقامة الدولة عليها وعاصمتها القدس ،ر ًدا عىل االتهامات
التي تو ّجهها حركة فتح والرئيس محمود عباس لحركته ،بأنّها
والكل
تسعى إىل إقامة تهدئة مع إرسائيل يف غزة بعي ًدا عن الضفة ّ
الفلسطيني متهي ًدا لفصلها عن باقي الوطن .وأكّد هنية يف كلمته
إ ّن حامس لن تقبل "بدولة عىل  %2اسمها غزة عىل أرض فلسطني،
كل فلسطني لنا ،وبوصلتنا ثابتة نحو القدس" .وتشهد
ففلسطني ّ
الحركة استعدادات كبرية عىل مستوى القيادة يف قطاع غزة ،لخروج
وفد رفيع إىل مرص من معرب رفح ،للمشاركة يف اجتامع موسع لقيادة
الحركة يف الداخل والخارج ،لبحث عدة ملفات ،منها مناقشة أفكار
"التهدئة طويلة األمد" مع إرسائيل بشكل موسع.
(القدس العريب)2015/08/17 ،

 2015/08/19أعلن جيفري فيلتامن نائب األمني العام لألمم املتحدة
للشؤون السياسية أثناء اجتامع ملجلس األمن الدويل الخاص بالوضع
يف الرشق األوسط ،أ ّن تسوية الرصاع يف الرشق األوسط تتطلب تغيري
تل أبيب سياستها إزاء فلسطني .وقال النائب إ ّن "عرشين عا ًما من
املفاوضات التي مل تتكلل بنجاح ولدت عدم الثقة ،بل واجتثت آمال
الناس .يف هذه األجواء يجب إعادة الثقة قبل الرجوع إىل املفاوضات
الواقعية" .وأشار فيلتامن إىل رضورة العمل الشامل من أجل التغيري
التام للسري السلبي الجاري ،والبدء يف إنشاء "سبيل واضح وإيجايب
نحو السالم" .ويرى فيلتامن أنّه يتعني عىل إرسائيل إجراء "تغريات

ملموسة يف سياستها من أجل السامح بتطور االقتصاد واألمن
والسيادة الفلسطينية" ،وأ ّما بالنسبة إىل فلسطني ،فأكّد فيلتامن
توصلها إىل وحدة الصف ،وأ ّن "سلطة رشعية يجب أن متثّل
رضورة ّ
فلسطني بأرسها ،وجميع الفلسطينيني".
(روسيا اليوم)2015/08/19 ،

 2015/08/20أعلن األسري محمد عالن قراره بفكإرضابه املفتوح عن
الطعام ،والذي استمر  64يو ًما ،احتجا ًجا عىل اعتقاله اإلداري .وذلك
بعد إعالن املحكمةالعليا اإلرسائيلية تعليق اعتقاله اإلداري.
(العريب الجديد)2015/08/20 ،

 2015/08/22دعت بلقيس جراح ،املستشارة الرئيسة يف برنامج
العدالة الدولية ،مدعي عام املحكمة الجنائية الدولية إىل النظر
بعناية يف عمليات الهدم غري القانونية اإلرسائيلية ،كجزء من الفحص
األويل يف الجرائم الخطرية التي ارتُكبت يف فلسطني أو انطالقًا
منها .وجاء هذا الترصيح بعد هدم الجيش اإلرسائييل بصورة غري
مرشوعة ما ال يقل عن  39مبنى يف املجتمعات البدوية الفلسطينية
يف الضفة الغربية يومي  17و 18آب  /أغسطس  .2015وأسفرت
طفل .تستهدف
شخصا بال مأوى ،بينهم ً 80
عمليات الهدم عن ً 126
خطة الحكومة اإلرسائيلية "إعادة التوطني" القرسي لـ  7000بدوي
من  4تجمعات حيث جرى الهدم .ويع ّد هذا التدمري للممتلكات
الفلسطينية الخاصة وإعادة التوطني القرسي للفلسطينيني انتهاكًا
واض ًحا اللتزامات إرسائيل بحقوق اإلنسان وقوانني االحتالل .وتحظر
اتفاقية جنيف الرابعة عىل سلطة االحتالل تدمري املمتلكات الخاصة
أو إعادة التوطني القرسي للسكان املحميني.
(هيومن رايتس ووتش)2015/08/22 ،

 2015/08/26أصدر الجيش اإلرسائييل بيانًا يفيد بأنّه و ّجه رضبة
جوية ملنشأة تابعة لحركة حامس يف غزة ،واستهدف الجيش منشأة
لتصنيع األسلحة تابعة لحامس وسط قطاع غزة ر ًدا عىل إطالق
أي جهة
صــاروخ عىل حدود إرسائيل مع قطاع غزة .ومل تعلن ّ
أي تقارير
فلسطينية بعد مسؤوليتها عن إطالق الصاروخ ،كام مل ترد ّ
فورية من القطاع عن وقوع إصابات أو خسائر باألرواح يف القصف
اإلرسائييل .وأضاف البيان أ ّن هذا الحادث هو الثامن من حوادث
إطالق الصواريخ من غزة منذ مطلع عام .2015
(يب .يب .يس)2015/08/27 ،

 2015/08/28حذّر مسؤولون وناشطون سياسيون يف الضفة الغربية من
إجراءات إرسائيلية تهدف إىل تعميق فصل الفلسطينيني عن املستوطنني
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يف استعامل الطرق العامة ،وذلك بذريعة حامية املستوطنني .ويرجع
الحديث يف إرسائيل إىل الرتكيز عىل رضورة تطبيق ممنهج لنظام فصل
عنرصي شامل يتيح للمستوطنني استعامل الطرق بشكل منفرد من
خالل شبكة طرق تضمن سيطرتهم عىل قرابة  60يف املئة من مساحة
الضفة .وخصصت  1400كيلومرت من الشوارع يف الضفة الغربية وبشكل
حرصي للمستوطنني ،وحظر استخدامها عىل الفلسطينيني ،وبذلك تجرب
إرسائيل الفلسطينيني عىل سلوك طرق بديلة أطول وأضيق ،والتحكم
يف حركة الفلسطينيني عىل الطرق من خالل  34حاج ًزا عسكريًا تضيق
عليهم من خاللها وتح ّول مسارات طرقهم.
(روسيا اليوم)2015/08/28 ،

 2015/08/29قالت هيئة شؤون األرسى واملحررين إ ّن خمسة أرسى
فلسطينيني يف سجن النقب الصحراوي ،يواصلون إرضابهم املفتوح
عن الطعام ،لليوم التاسع عىل التوايل ،احتجا ًجا عىل اعتقالهم اإلداري.
وأضافت الهيئة أ ّن األرسى املرضبني أمهلوا إدارة سجون االحتالل،

حتى األول من شهر سبتمرب املقبل ،للرد عىل مطالبهم بإنهاء االعتقال
االداري .ونقل عن األسري املرضب نضال أبو عكر ،واملعتقل إداريًا منذ
شهر حزيران  /يونيو  ،2014ما مفاده بأنّه وبقية األرسى املرضبني
يقاطعون محاكم االعتقال اإلداري بوصفها "صورية وغري عادلة".
وطالب بدعم خطواتهم وفضح سياسة االعتقال اإلداري واملحاكامت
الصورية التي تجري بحقهم.
(فلسطني أونالين)2015/08/29 ،

 2015/08/30و ّجهت محكمة دينية يهودية ،مك ّونة من  71حاخا ًما،
وامتدا ًدا للمحكمة الدينية العليا التي أدارت شؤون اليهود يف حقبات
تاريخية ،رسالة إىل البابا فرنسيس ،بابا الفاتيكان باالعتذار عن
اعرتافه بالدولة الفلسطينية خالل أسبوعني ،وإال ستت ّم مقاضاته أمام
هذه املحكمة يف العرشين من الشهر املقبل ،وإن مل يحرض فستت ّم
محاكمته غيابيًا.
(الدستور)2015/08/30،
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العدد 16

164
يستمد كتاب فاروق الرشع "الرواية املفقودة" تسميته من أنّه ميثّل
الجانب السوري الذي التزم الصمت ومل يعرض روايته للمفاوضات
السورية اإلرسائيلية واألحــداث املصاحبة واملؤث ّرة ،يف حني كتب
دبلوماسيون وعسكريون إرسائيليون الرواية اإلرسائيلية ،مثل أوري
ساغي ،وإيتامر رابينوفيش ،وكتب مسؤولون أمريكان الرواية األمريكية،
مثل دنيس روس ،ومادلني أولربايت ،وبيل كلينتون.
عمل فاروق الرشع قبل أن يتوىل موقعه األخري نائ ًبا للرئيس السوري،
وفاعل يف كثري
وزي ًرا للخارجية نحو عرشين سنة ،كان يف أثنائها شاه ًدا ً
من األحداث املهمة التي مرت بالرشق العريب ،مثل الحرب األهلية
اللبنانية وتداعياتها :الدور السوري يف لبنان ،واالحتالل اإلرسائييل،
واملقاومة الفلسطينية ،والتسوية السياسية للرصاع العريب اإلرسائييل
بد ًءا بزيارة الرئيس املرصي محمد أنور السادات إىل إرسائيل ثم توقيع
معاهدة كامب ديفيد ،والثورة اإليرانية والحرب العراقية اإليرانية،
وانهيار الشيوعية واالتحاد السوفييتي ،ومؤمتر مدريد واملفاوضات
السورية اإلرسائيلية ،والغزو العراقي للكويت وما تبعه ،واتفاق
أوسلو ،ومعاهدة وادي عربة ،وصعود الليكود ونتنياهو يف إرسائيل...
ويف تقدميه للكتاب ،يرى الرشع أ ّن الكتاب ميثّل تجربته ومشاهداته
التي عايشها وزي ًرا للخارجية السورية ،مبتع ًدا عن االستطراد أو
الدخول يف التفاصيل ،مبا يف ذلك من إهدار للتلوين يف وصف الوقائع،
وحجب بعض األضواء عن تطور ٍ
ات ما ،أو التعتيم عىل حياة بعض
الشخصيات .واستثمر املؤلف اهتامماته األدبية والثقافية ورحالته
يف العامل يف الوصف والتحليل كام كانت من قبل جز ًءا من تكوينه
السيايس (.)14 - 11
يتك ّون الكتاب من مقدمتني ،إحداهام للنارش ،واألخرى للمؤلف،
فصل ،تدور حول األحــداث الرئيسة التي عارصها
وتسعة عرش ً
املؤلف فاروق الرشع ،وخصصت املساحة العظمى منها للمفاوضات
السورية اإلرسائيلية التي انطلقت عام  1991وتوقفت يف عام .2000
يف الفصل األول "بني النكبتني 1948 :و ،"1967يعرض املؤلف سريته
وتكوينه الذايت منذ ولد يف ريف حامة عام  1938يف أرسة من مدينة
درعا ،حيث كان يعمل والده موظفًا يف قرية محردة ،ولك ّنه عاد إىل
مدينته درعا عندما بلغ التاسعة ليعيش فيها ويدرس يف مدارسها،
ويتعرف هناك عىل حزب البعث .وكانت نكبة  1948واحدة من
املحطات التي شكّلت وعيه السيايس وذكرياته وتجاربه يف التظاهرات
والتع ّرف إىل الالجئني الفلسطينيني الذين قدموا إىل درعا .كام يتذكر
سلسلة من االنقالبات العسكرية التي حدثت يف سورية ،بد ًءا بحسني
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الزعيم ثم سامي الحناوي وأديب الشيشيكيل ،والثورة املرصية ،1952
وثورة محمد مصدق يف إيران  ،1953وحلف بغداد  ،1955وتأميم
قناة السويس ،والعدوان الثاليث عىل مرص  ،1957والوحدة السورية
املرصية  .1961 - 1958وانخرط الرشع مبك ًرا يف السياسة والعمل؛
فقد التحق بكلية اآلداب يف جامعة دمشق .ويف الوقت نفسه ،كان
يعمل يف البنك العريب ،ثم رشكة الكرنك يف فرعها يف مطار املزة .وبعد
تخ ّرجه يف الجامعة ،عمل يف رشكة الطريان السورية.
تع ّرف الرشع إىل حافظ األسد يف الجدل السيايس الذي رافق االنفصال
رسح من عمله
وانتهاء الوحدة بني مرص وسورية ،وكان األسد قد ّ
طيا ًرا ليعمل يف وظيفة مدنية يف النقل البحري .وقد ساعده عمله
يف رشكة الطريان عىل التواصل فيام بعد مع حافظ األسد الذي عمل
وزي ًرا للدفاع ،وكانت الرشكة تابعة للوزارة.
ويف عمله مع الرشكة يف مدن أوروبية عدة وثقافته اإلنكليزية،
تشكّلت لدى الرشع رؤية أكرث واقعية وهدو ًءا يف غمرة من التطرف
الذي هيمن عىل الساحة السياسية السورية ،يصفها الرشع بأنّها
"يسار طفويل" .وقد توافق يف ذلك مع حافظ األسد الذي اتخذ مسافة
من النزاع الحزيب الداخيل ،والذي اتخذ مواقف أكرث اعتدالً  ،وظهر
وخصوصا عندما قررت القيادة السياسية
وحي ًدا يف رؤيته لألمور،
ً
دعم عرفات يف أحداث أيلول  /سبتمرب عام  .1970وكان الرشع يف
تلك األثناء مدي ًرا إقليميًا لرشكة الطريان السورية يف لندن .ولك ّنه
شارك بصفة مراقب يف املؤمتر القومي العارش االستثنايئ لحزب البعث
معزول
ً
يف ترشين الثاين  /نوفمرب  ،1970وكان حافظ األسد كام يقول
يف ذلك املؤمتر لدرجة أنّه كان يحرض ويغادر القاعة دون أن يثري
اهتامم الكثري من املؤمترين .ولكن حافظ األسد فاجأ الرفاق بالحركة
التصحيحية ،وألقى صالح جديد الرجل القوي يف الحزب والدولة
وقاد ًة آخرين ،يف السجن.

سنوات االختبار
عي الرشع يف عام  1976سف ًريا يف روما .واستمر يف موقعه هذا
ّ
حتى عام  .1980وصاحب ذلك دخول القوات السورية إىل لبنان،
واقتحام السفارة السورية يف روما ،واختطاف رئيس الوزراء اإليطايل
ألدو مورو عىل يد جامعة األلوية الحمراء ،وخروج املطران كابوتيش
مطران القدس من السجن لينتقل إىل روما.
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ومن أه ّم األحداث التي وقعت يف تلك املرحلة ،والتي يصفها الرشع
بالزالزل ،هي الثورة اإلسالمية يف إيران عام  ،1979وتبع ذلك انتقال
القيادة السياسية يف العراق من أحمد حسن البكر إىل صدام حسني،
ثم الحرب العراقية اإليرانية ،والنزاع العراقي السوري الذي أدى إىل
إغالق الحدود وسفاريت البلدين .كام وقعت أحداث عسكرية دامية
يف سورية عىل يد الطليعة املقاتلة أو الجناح العسكري لإلخوان
املسلمني ،مثل حادثة املدفعية التي قُتل فيها العرشات من تالميذ
الكلية العسكرية يف حلب ،ومحاولة اغتيال حافظ األسد.
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الجنسيات إىل بريوت .وقتل بشري الجميل يف  14أيلول  /سبتمرب .1982
وبعد يومني من اغتياله ،هاجمت ميليشيات الجيش اللبناين مخي َمي
صربا وشاتيال .وارتكبت مذابح مروعة بحق الفلسطينيني.
رئيسا للبنان خلفًا ألخيه بشري .ويف هذه الفرتة،
انتخب أمني الجميل ً
تويف الرئيس السوفييتي بريجينيف ليخلفه أندروبوف .وتطورت
مبجيئه العالقات السورية السوفييتية؛ ما ش ّجع األسد عىل القيام
بدور إقليمي واسع أو ما كان يس ّميه األسد "التوازن اإلسرتاتيجي"؛
فأفشلت املفاوضات اإلرسائيلية للبنان ،وأسقط اتفاق  17أيار بني
إرسائيل ولبنان .وت ّوج هذا الرصاع بالهجوم الذي تع ّرض له مقر مشاة
البحرية األمريكية والقوات الفرنسية يف  23ترشين األول  /أكتوبر
 ،1983والذي قُتل فيه أكرث من  300جندي أمرييك وفرنيس .وبعد
ذلك بشهرين ،أسقطت القوات السورية طائرة أمريكية ،وأرست
ط ّيارها بويب غودمان.

التحديات المنتظرة وقصة رفعت
وعي الرشع يف عام  1980وزير دولة للشؤون الخارجية .وكانت
ّ
العالقات السورية السوفييتية تتطور ،وت ّوجت مبعاهدة الصداقة
والتعاون .كام شغلت السياسة الخارجية مبحاولة إنهاء الحرب
العراقية اإليرانية ،والتي كان األسد يراها مغامرة تو ّرط فيها صدام
كل من إيران والعراق.
حسني وسوف تطول حتى يستنزف ٌ
رئيسا للواليات املتحدة خلفًا
وجاء ريغان الجمهوري املحافظ ً
للدميقراطي جيمي كارتر .كام جاءت مارغريت تاترش رئيسة لوزراء
بريطانيا .وتطورت األحداث يف لبنان عىل مستوى الرصاعات الطائفية
الداخلية والرصاع مع إرسائيل والدور السوري يف لبنان؛ فدخلت
القوات اإلرسائيلية بقيادة أرئيل شارون إىل لبنان ،وانتخب بشري
رئيسا للبنان يف ظل حامية إرسائيلية ،كام أغارت إرسائيل
الجميل ً
عىل املفاعل النووي العراقي ود ّمرته .ويشري الرشع هنا إىل معركة
"السلطان يعقوب" التي وقعت عىل طريق دمشق بريوت بني القوات
السورية واإلرسائيلية .وتكبّدت فيها القوات اإلرسائيلية خسائر كبرية.
وفشلت يف محاولة السيطرة عىل منطقة حيوية بالنسبة إىل سورية.
وأطلق ريغان يف أيلول  /سبتمرب " 1982مرشوع ريغان" للتسوية
السياسية ،مل يأت فيه ذكر للجوالن وال لسورية .ودخلت قوات متعددة

يروي الرشع يف هذا الفصل مجموعة من األحداث والتطورات؛ منها
االنشقاق يف حركة فتح ،وإبعاد عرفات من دمشق بطريقة مهينة،
ويقول إنّه مل يكن موافقًا عىل ذلك ،وأ ّن اإلبعاد دبّره عبد الحليم
خدام وزير الخارجية يف ذلك الوقت بكثري من الشخصنة واملبالغة يف
رسا
التقدير يف أ ّن عرفات اندمج يف املرشوع األمرييك ،ثم عاد عرفات ً
إىل طرابلس الشام ،ولكن األسد تدخّل مبارش ًة ضد عرفات ووجوده
يف لبنان ،ما اضطره إىل االنسحاب بوساطة عربية ،ليبدأ فصل آخر يف
العالقة امل ّرة بني سورية وعرفات.
ويخصص الرشع الجزء األكرب من هذا الفصل وكام يبدو من العنوان،
لرصاع مراكز القوى يف سورية؛ إذ كان رفعت األسد قائد رسايا الدفاع
يقود جنا ًحا يف السلطة والتأثري ،ويتعاون معه يف ذلك عد ٌد من
الوزراء والقادة العسكريني وأعضاء القيادة القطرية لحزب البعث.
وتجل هذا الرصاع أو االنشقاق يف أثناء مرض حافظ األسد ودخوله
ّ
إىل العناية املركزة ،ثم النقاهة لفرتة من الزمن .ويف أثناء ذلك ،شكّل
األسد لجنة مصغّرة لتسيري شؤون الدولة يف مرحلة مرضه مك ّونة
من األمني العام املساعد للقيادة القومية عبد الله األحمر ،واألمني
القطري املساعد محمد زهري مشارقة ،ورئيس مجلس الوزراء عبد
الرؤوف الكسم ،ووزير الخارجية عبد الحليم خدام ،ووزير الدفاع
مصطفى طالس ،ورئيس األركان حكمت الشهايب.
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ويف ظل هذ الرصاع ،كان رفعت األسد يقود مراكز مؤث ّرة يف الدولة
والجيش والعالقات الخارجية .وبدأ العمل ليخلف أخاه يف الحكم.
ولكن حافظ بعد شفائه من املرض وما تحقق له من انتصارات
سياسية وعسكرية ،أجرى إعادة هيكلة يف مراكز القوى يف حكمه؛
فصدرت مراسيم تعيني ثالثة نواب للرئيس ،هم عبد الحليم خدام،
وزهري مشارقة ،ورفعت األسد ،وكلّف الكسم بإعادة تشكيل الحكومة،
وأصبح الرشع فيها وزي ًرا للخارجية ،ثم أبعد رفعت خارج البالد.

الشأن اللبناني وصداع الرأس
كان التق ّدم السوري يف لبنان بفضل التحالف مع حزب الله وقوى
سياسية وطنية وإسالمية ،مثل حركة أمل والحزب القومي السوري
والحزب الشيوعي .وشعرت سورية بقلقٍ بالغ تجاه الخالف بني
حركة أمل وحزب الله .ودخل الرشع يف مفاوضات شاقة مبعونة وزير
الخارجية اإليراين عيل واليتي لرتتيب حالة من التعاون بني الحزبني
بدلً من الخالف والقتال .وأعادت سورية ملصلحتها ترتيب األوضاع
الفلسطينية يف لبنان .كام حدث انقالب يف القوات اللبنانية بقيادة
إييل حبيقة صديق سورية.
يقول الرشع إ ّن تجربته مع امللف اللبناين جعلته ينفر من الغوص يف
الشأن اللبناين الذي كام يقول ال تنفع فيه "الذمم" واحرتام "العهود"؛
فكل يشء قابل لالنقالب عليه والنكوص عنه ،وهذا ليس عمل وزير
ّ
خارجية بل عمل رجال أمن يجيدون العمل مع امليليشيات .ويف
املحصلة ،فقد ت ّوجت الجهود السياسية والدبلوماسية واألمنية يف
كل
لبنان باتفاق الطائف ،والذي قام بدور مؤث ّر يف صوغه وإقراره ٌ
من رفيق الحريري وسعود الفيصل وزير الخارجية السعودي.

غورباتشوف :األول واألخير
جاء غورباتشوف سكرت ًريا للحزب الشيوعي السوفييتي بعد سلسلة
وفيات يف قيادة االتحاد السوفييتي ،بريجينيف ،وأندروبوف،
وتشريننكو .وكان أندروبوف هو الذي دفع به إىل القيادة السياسية.
وقد لقي غورباتشوف ترحيبًا غربيًا بدأته تاترش ،ثم تبعها يف ذلك
الرئيس األمرييك ريغان وقادة أوروبيون آخرون.
كانت سورية مشغولة ج ًدا بالحصول عىل أسلحة روسيّة متقدمة،
لتقليل الفجوة يف مجال التسلح مع إرسائيل .واعرتف غورباتشوف يف
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لقا ٍء منفرد مع حافظ األسد بأ ّن القدرات العسكرية السوريّة تعاين
نقاط ضعف بعد خسائرها يف حرب عام  .1982وكان غورباتشوف
مطّل ًعا عىل هذه املعلومة بحكم قربه من أندروبوف ،وأبدى
استعداده للدعم الفني لتجاوز الثغرات وتطوير القدرات يف السالح
السوري .ولك ّنه اعتذر عن تقديم أسلحة جديدة بسبب أ ّن الحل
الشامل والعادل للرصاع يف الرشق األوسط سيايس وليس عسكريًا.
لحل هذا النزاع،
وقال :نرى اتجاه العمل السيايس طريقًا إسرتاتيج ًيا ّ
وأ ّن االتحاد السوفييتي يأمل أن يجري الرتكيز عىل تطوير العالقات
االقتصادية مع سورية ،وعىل االستعانة بالدول العربية م ًعا.
وبعد هذه الــزيــارة ،طلب وزيــر الخارجية السوفييتي إدوارد
شيفاردنادزه لقاء ثنائ ًيا مع فاروق الرشع ،بعي ًدا عن اإلعالم يف أثناء
عودته من زيارة له إىل طوكيو جرت يف األول من حزيران  /يونيو
 1988حيث مير مبوسكو يف طريقه ،وهناك جرى بينهام لقاء يف
غياب السفري السوري يف موسكو عصام النائب ،قال شيفاردنادزه
بعد ترحيب قصري إنّه رغب يف هذا اللقاء لدعوة سورية للتفكري يف
والكف عن طلب مزيد من األسلحة السوفييتية ،وطلب أيضً ا
السالم
ّ
من سورية االنسحاب من لبنان.
رشا واض ًحا عىل االتجاه الجديد
وكان هذا اللقاء كام يقول الرشع ،مؤ ً
للقيادة السوفييتية الجديدة .وأبدى الرئيس األسد انزعاجه الشديد
تغي خطري يف موقف القيادة
ّ
مم قال شيفاردنادزه .وقال إنّه ّ ٌ
السوفييتية.
ويف لقا ٍء جرى يف نيويورك يف أيلول  /سبتمرب  1989بني الرشع
وشيفاردنادزه ،قال األخري إ ّن جمهوريات بحر البلطيق ستحصل
عىل استقاللها الوطني قريبًا ،وسيصدر دستور سوفييتي جديد
يعطي حرية االنفصال لجميع الجمهوريات السوفييتية .وكان ذلك
خ ًربا صاعقًا للقيادة السوريّة ،إضاف ًة إىل أ ّن خالد بدكداش األمني
العام للحزب الشيوعي السوري والخبري يف الشؤون السوفييتية كان
يبدي موقفًا متحفظًا من البريوسرتويكا .ونقل الرشع رسالة إىل
غورباتشوف تتضمن سؤالً محد ًدا عن انفصال جمهوريات البلطيق.
ولكن غورباتشوف ر ّد بطريقة عصبية إ ّن هذا األمر ليس صحي ًحا،
وليس من الوارد أن تستقل جمهوريات البلطيق ،ونسبة كبرية من
شعوبها وق ّواتها تصل إىل  40يف املئة من الروس.
وجرى لقاء رسمي بني األسد وغورباتشوف يف نيسان  /أبريل .1990
مثقل بالقلق؛ فقد علم بأ ّن موجة هجرة يهودية سوفييتية
وعاد األسد ً
واسعة سوف تبدأ إىل إرسائيل .وكان واض ًحا أ ّن االتحاد السوفييتي قد
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دخل يف مرحلة الرتاجع ،وأ ّن الحرب الباردة قد حسمت ملصلحة الواليات
املتحدة ،وأنّه مل يعد بإمكاننا االعتامد عىل موقف الحليف السوفييتي.

وأي
زعيم األمة العربية ،ويعمل إلحكام السيطرة عىل النظام العريب ّ
دولة ميكن أن تبلغها يداه.

اإلخوة األعداء :نحن والعراق

استدارة صدام حسين نحو سورية
ولبنان

يتحدث الرشع يف هذا الفصل عن الفكر العرويب االتحادي الذي
يراود الحركة القومية العربية ،وعن الجهود التي بُذلت للوحدة
والتنسيق بني العراق وسورية؛ ومنها جهود مكثفة وخارقة قادها
طويل بني الرئيسني صدام
امللك حسني .وقد نظّم امللك األردين لقاء ً
حسني وحافظ األسد .واستمر اللقاء املنفرد بينهام  11ساعة .ولك ّنهام
مل يتوصال إىل اتفاق .ثم جرت لقاءات بني الرشع وطارق عزيز يف
قاعدة جوية أردنية عىل الحدود العراقية األردنية ،تحمل اسم .H4
وشارك يف هذه اللقاءات امللك حسني ورئيس الوزراء زيد الرفاعي.
أمل كبري يف الوصول إىل صيغة اتحاد عراقي  -سوري -
وكان مثة ٌ
أردين .ولك ّنها انتهت بالفشل.

وبعد انتهاء الحرب العراقية  -اإليرانية ،جرت لقاءات بني الرشع
وطارق عزيز يف موسكو .وكان السوفييت حريصني عىل قيام اتحاد
عراقي  -سوري ،وعىل تطوير العالقات السوفييتية مع البلدين.
ولك ّنها محاوالت باءت بالفشل.
رصا .يقول الرشع
كان العراق يعترب نفسه قد خرج من الحرب منت ً
مل يكن هناك مشكلة كبرية لنا يف هذا "االعتبار" ،فمن الطبيعي أن
يس ّوق العراق أمام الرأي العام وقف الحرب بوصفه انتصا ًرا له ،بينام
كان وقف الحرب يف حقيقته انتصا ًرا م ًرا للشعبني العراقي واإليراين،
لك ّنه انتصار املنهكني واليائسني واملد ّمرين ،وبدلً من أن يستخدم
الرئيس العراقي صدام حسني نهاية الحرب لتصحيح العالقات مع
سورية ،واستخدام نفوذها لدى إيران يف عودة العالقات الطبيعية
بينهام ،وترميم تصدعات النظام العريب وإعادة االعتبار للتناقض
األسايس بني األمة العربية وإرسائيل ،فإنّه أخذ يطرح نفسه بوصفه

رئيسا
بعد انتهاء والية الرئيس أمني الجميل ،جاء الجرنال ميشال عون ً
بدعم من صدام وعرفات .ويقول الرشع إ ّن عون أعلن رسميًا عن
بدء ما سامه "حرب التحرير" ،وأطلق ترصيحات "حربجية" "متطرفة"
و"غري مسؤولة" ضد سورية والرئيس األسد.
يف مؤمتر القمة الذي عقد يف املغرب ،كان لبنان هو املوضوع الرئيس
للمؤمتر ،وقد حدثت مشادة بني الرئيسني صدام حسني وحافظ األسد.
وأكّد البيان الختامي للمؤمتر عروبة لبنان ،وأ ّن استمرار األزمة يهدد
لبنان بالتقسيم ويهدد األمن القومي العريب ،وأكّد التضامن العريب
مع لبنان ومساعدة الرشعية عىل إنهاء االحتالل اإلرسائييل وبسط
سيادة الدولة عىل كامل الرتاب اللبناين ،وانتخاب رئيس للجمهورية،
وتشكيل حكومة وفاق وطني تلتزم وثيقة اإلصالحات وتعمل عىل
تطبيقها.
وساهمت سورية يف صوغ وثيقة الوفاق الوطني التي أق ّرها مؤمتر
الطائف .ودخل لبنان يف مرحلة تطور جديدة يف تاريخه الحديث.
كام دخلت العالقات السورية اللبنانية طو ًرا جدي ًدا كان عنوانه األبرز
هو إبرام "معاهدة األخ ّوة والتعاون والتنسيق".

االنتفاضة الكبرى
ح ّركت االنتفاضة عام  1987عىل نحو غري مبارش جهود التسوية
السياسية للرصاع العريب اإلرسائييل .وقد التقى ريتشارد موريف معاون
وزير الخارجية األمرييك الرئيس األسد يف  7شباط  /فرباير ،1988
وكانت الخارجية األمريكية قد أعادت قبل هذا اللقاء السفري األمرييك
وليام إيغلتون إىل دمشق .وعرض الرئيس األسد املوقف السوري
للمشاركة يف عملية السالم عىل أساس حلٍ شامل يف املنطقة يف إطار
مؤمتر دويل برعاية األمم املتحدة.
ويف  27شباط  /فرباير ،التقى األسد وشولتز وزير الخارجية األمرييك.
وقبل ذلك بأسبوع ،التقى األسد ٍ
بوفد من جبهة اإلنقاذ الفلسطيني
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رسية تجري
برئاسة خالد الفاهوم ،وكانت الجبهة قلقة من اتصاالت ّ
بني أمريكا وبعض أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية يف محيط عرفات.
وأطلق شولتز يف  4آذار  /مارس  1988ما ُعرف بـ "مبادرة شولتز" .ومل
تكن هذه املبادرة سوى خطة مع ّدلة بعض اليشء عن كامب ديفيد.
وتشتمل عىل التوصل إىل حكم ذايت فلسطيني مشرتك ال متثيل فيه
ملنظمة التحرير الفلسطينية .ور ّدت القيادة املوحدة لالنتفاضة
بالرفض .ودعت القيادة الفلسطينية ممثيل الضفة الغربية يف مجلس
النواب األردين إىل االستقالة والوقوف إىل جانب الشعب.

وجرى لقاء بني عرفات واألسد عقب استشهاد أبو جهاد خليل الوزير.
واتفقا عىل أ ّن خطة شولتز متثّل استمرا ًرا لكامب ديفيد .ولكن عرفات
كان يدفع يف الرس باتجاه التعاطي مع مرشوع شولتز .كام جرى لقاء
آخر يف  7حزيران  /يونيو  1988يف أثناء مؤمتر القمة العربية يف
الجزائر .وكان لالنتفاضة تأث ٌري واضح يف قرارات املؤمتر التي أكدت
رضورة دعم املؤسسات الوطنية الفلسطينية ،وأ ّن منظمة التحرير
الفلسطينية هي املمثل الرشعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
والتقى شولتز باألسد يف  6متوز  /يوليو  .1988وأعلن األردن يف 31
متوز  /يوليو  1988رسم ًيا عن ّ
فك االرتباط القانوين واإلداري مع
وحل مجلس النواب ،وإلغاء وزارة األرايض املحتلة.
الضفة الغربيةّ ،
وكانت هذه الخطوة مبنزلة اعرتاف رسمي أردين بالواقع الجديد الذي
فرضته االنتفاضة الفلسطينية.

االنهيار الكبير
عقدت القمة العربية يف بغداد يف حزيران  /يونيو  ،1990وكانت
مسبوقة ومصحوبة أيضً ا بأجواء استثنائية؛ فقد توترت العالقات
وخصوصا مع الكويت ،وكانت الهجرة اليهودية
العراقية الخليجية
ً
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السوفييتية تلقي بظاللها عىل املنطقة والقضية الفلسطينية ،ثم توت ّر
ٍ
مستويات خطرية ،وهاجم صدام
الخالف العراقي الكويتي ووصل إىل
حسني الكويت واإلمارات واتهمهام بالغدر وطعن ظهر العراق ،كام
و ّجه وزير الخارجية العراقي طارق عزيز شكوى رسمية ضد اإلمارات
والكويت إىل جامعة الدول العربية .ويف الثاين من آب  /أغسطس
 ،1990اجتاح الجيش العراقي الكويت واحتلّها .ويف  8آب  /أغسطس
 1990أعلن الرئيس العراقي صدام حسني ض ّم الكويت إىل العراق.
يقول الرشع :كان صدام متيق ًنا أ ّن األمريكيني سوف يتغاضون عن
رشسا أكرث منه
احتالله الكويت ،وكان ينظر إىل بوش بوصفه صديقًا ً
عد ًوا .وكان يظن أنّه بتعهده باملحافظة عىل سعر  25دوالر لربميل
النفط سوف يه ِّدئ األمريكان .ثم فيام بعد عندما أعلنت الواليات
املتحدة وحلفاؤها الحرب ،وصف صدام بوش بالخائن ،يقول الرشع
"وال أحد يصف عد ّوه بالخائن ،فالخيانة تحصل بني اإلخوة واألزواج،
وليس بني األعداء (.)221

جوالت بيكر المكوكية
حتى مؤتمر مدريد
دخلت املنطقة بعد حرب الكويت مرحلة جديدة .وقد أعلن الرئيس
األمرييك جورج بوش يف  6آذار  /مارس  1991التزام الواليات املتحدة
العمل من أجل سالم شامل ودائم يف منطقة الرشق األوسط عىل
أساس قرا َري مجلس األمن  242و .338ويقول الرشع يف رشح املرحلة
الجديدة التي يسميها "ما بعد حرب الخليج" إنّها تطرح أسئلة
عديدة سيبقى معظمها دون أجوبة نهائية ولكن سيظل السؤال
األهم هو أن متتلك دولنا قبل اآلخرين زمام املبادرة يف إرساء قواعد
األمن واالستقرار يف منطقتنا (.)226
ومتخّصت االتصاالت العربية بعد الحرب عن إعالن دمشق الذي
الست إضاف ًة إىل مرص وسورية .وصدر
شاركت فيه دول الخليج
ّ
البيان الختامي بتاريخ  10آذار  /مارس  1991وس ّمي "إعالن
دمشق" .وانضم يف اليوم الثاين للمؤمتر وزراء خارجية إيطاليا وهولندا
ولكسمربغ .ويف املساء ،حرض وفد إيراين برئاسة عيل واليتي وزير
الخارجية اإليراين.
وبــدأ التحضري فــو ًرا ملؤمتر إقليمي للسالم يف الــرق األوســط.
و ُعقد املؤمتر يف العاصمة اإلسبانية مدريد بعد سلسلة طويلة من
املشاورات والخالفات .وق ّدم اسحق شامري رئيس الوزراء اإلرسائييل
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يف املؤمتر كلمة متغطرسة .وقال إ ّن العرب ميلكون نحو  14مليون
كيلومرت مربع من األرض يف حني ال متلك إرسائيل إال  28ألف كيلومرت
كل فلسطني من النهر إىل البحر .ثم
مربع ،وهذا يعني أنّه ميلك ّ
ألقى الرشع كلمته وأكّد فيها أ ّن نجاح عملية السالم يتطلب انسحابًا
كامل من جميع األرايض العربية والفلسطينية املحتلة
إرسائيل ًيا ً
وعودة الالجئني الفلسطينيني إىل ديارهم.
ويف اليوم الثاين ،انتقد شامري سورية وفلسطني ،واتهم رئيس الوفد
الفلسطيني حيدر عبد الشايف بتزوير التاريخ ،ووصف سورية بأنّها
دولة إرهابية .ور ّد الرشع بأ ّن رئيس حكومة إرسائيل مل يذكر يف
خطابه أب ًدا قرا َري مجلس األمن  242و 338وهذا يعني عدم قبوله
األساس الذي عقد هذا املؤمتر بنا ًء عليه ،وأ ّن شامري آخر شخص يحق
له التحدث عن اإلرهاب .وأبرز صورة قدمية من صحيفة بريطانية
يظهر فيها شامري بوصفه مطلوبًا بتهمة اإلرهاب ،وأنّه ساهم يف
اغتيال وسيط األمم املتحدة الكونت برنادوت عام  ،1948فهو يقتل
وسطاء السالم أيضً ا.

جوالت واشنطن:
المراوحة في المكان
استؤنفت املفاوضات يف واشنطن ،وجرت انتخابات إرسائيلية فاز فيها
حزب العمل بقيادة اسحق رابني .وكان سقوط شامري يف االنتخابات
مبنزلة عقبة أزيحت أمام الوفود العربية املفاوضة أل ّن سياساته
السابقة وضعت عملية السالم يف طريقٍ مسدود .وقد تقدمت
وتول رابينوفيش رئاسة
املفاوضات بالفعل مبجيء رابني إىل السلطة ّ
ست صفحات
الوفد اإلرسائييل .وأع ّد الوفد السوري مذكرة من ّ
كمبادئ للسالم تقوم عىل السالم التام مقابل االنسحاب التام من
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األرايض العربية املحتلة .وق ّدم الوفد اإلرسائييل مذكرة مقابلة
للمذكرة السوريّة .وكانت تشتمل عىل أفكار إيجابية نسبيًا ،لك ّنها
تحاشت العبارة السوريّة "االنسحاب التام".
وجرت سلسلة طويلة من اللقاءات يف جولة وراء جولة تستمر
أيا ًما طويلة يف واشنطن ،وكأنّها استنزاف نفيس .ويف الوقت نفسه
كانت تترسب معلومات عن لقاءات رسية تجري بني الفلسطينيني
عم يجري بني اإلرسائيليني والوفد
واإلرسائيليني يف مسار مستقل ّ
الفلسطيني املعلن للتفاوض ،وكان عرفات يؤكد دامئًا عدم صحة
املعلومات املترسبة عن هذه اللقاءات.
حامل رسالة
ويف  11متوز  /يوليو ،حرض دنيس روس إىل دمشق ً
رس له عىل انفراد أ ّن رابني موافق عىل
إىل األسد من كلينتون ،وأ ّ
االنسحاب الكامل من الجوالن ،إذا لُبّيت الحاجات األمنية إلرسائيل.
ومثّل ذلك أول طرح غامض ملا سيطلق عليه الحقًا "وديعة رابني".
ويف الوقت نفسه ،فإ ّن رابني كان يتالعب مبسارات التفاوض وفصلها
فعليًا عن بعضها .وترسبت عىل نطاق واسع أنباء املفاوضات
الرسية مع الفلسطينيني من وراء ظهر الوفود العربية ،مبا فيها
الوفد الفلسطيني .ويقول الرشع إنّه سأل عد ًدا من كبار املسؤولني
األمريكيني املختصني بالرشق األوسط منهم أدوارد دجرجيان ،ودنيس
روس ،ومارتن إنديك إن كان لديهم علم باملفاوضات التي كانت
تجري يف أوسلو /الرنويج خالل ربيع  1993وصيفه ،بني أحمد
قريع أبو عالء مبتابعة محمود عباس أبو مازن ووفد إرسائييل لعدة
أشهر ،فأجابوا بالنفي .وعندما أبديت استغرايب من أن تخفى هذه
اللقاءات عن أعني الواليات املتحدة ،أجاب إنديك إ ّن وفو ًدا متنوعة
فعل مفاوضات رسية
من اإلرسائيليني والفلسطينيني كانت تجري ً
رسمية وغري رسمية يف عدد من العواصم األوروبية ،ومل نكن نعرف
من سيخرج منها بنتيجة .ومن بني هذه اللقاءات العديدة نجحت
قناة أوسلو .مل يكن روس مرتا ًحا إليضاحات إنديك التي كانت أيضً ا
مفاجئة لدجرجيان (.)290
يفرس الرشع دبلوماسية أوسلو بأنّها تهدف إىل كرس التنسيق القائم
بني دول الطوق ،ومن ثم إلغاء شمولية الحل السيايس كأمر واقع
عىل جميع الجبهات .وقد نجحوا يف فصل املسار األهم وهو املسار
الفلسطيني ( .)290ويعتقد أ ّن السلوك األمرييك واإلرسائييل يف
املفاوضات كان مرسحيًا للتغطية عىل القناة الرسية ،وأنّه مل يكن مثة
هدف فعيل تسعى إليه إرسائيل سوى االتفاق الفلسطيني اإلرسائييل.
كام أ ّن املرصيني كانوا يعرفون عن االتفاق ويدعمونه ،وكانوا يخفون
معرفتهم مبا يجري عن السوريني.
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وجاء عرفات إىل دمشق يف  5أيلول  /سبتمرب  1993ليعرض نص
االتفاق الفلسطيني اإلرسائييل (أوسلو) عىل الرئيس األسد قبل
كل بند من هذا االتفاق يحتاج إىل
االحتفال بإعالنه .وقال له األسدّ :
مفاوضات واتفاق جديد بينكم وبني اإلرسائيليني (.)291
وبعد أوسلو ،جرى لقاء يف جنيف بني كلينتون واألسد يف  16كانون الثاين /
يناير  ،1994ومل يكن يف اللقاء اهتامم بالعالقات السورية األمريكية؛ فقد
بحثا يف االجتامع الذي استمر أربع ساعات مسألتني ،هام :مصري الطيار
آراد ،ونشاط حزب العامل الكردستاين يف سورية .ومن جهته ،فقد طرح
األسد مع كلينتون مسألتني ،تتمثل األوىل بأ ّن إيران دولة مهمة وذات
صدقية ،ومل تقف مع العراق يف الحرب بعد احتالل الكويت عام ،1990
أما الثانية فهي إمكانيات التوصل إىل حل يف مسألة لوكريب.
وبعد أيام قليلة ( 21كانون الثاين  /يناير  )1994من لقاء كلينتون
واألســد ،تويف باسل األسد ابن الرئيس حافظ األسد ،واستؤنفت
املفاوضات يف  24كانون الثاين  /يناير  1994يف مبنى وزارة الخارجية
األمريكية يف واشنطن ،ومل يكن يف عدادها الوفد الفلسطيني.

اتفاق وادي عربة
رصة عىل
تح ّول جو املفاوضات إىل الكآبة؛ فقد ظلت سورية م ّ
االنسحاب الكامل من الجوالن ،وأ ّن القدس جزء من األرايض العربية
املحتلة ،ذلك عىل الرغم من أ ّن رابني كام نرش يف الصحافة عىل لسان
كلينتون مستعد إلجراءات مؤملة لتحقيق السالم مع سورية .وقد
اتصل كلينتون باألسد ليضعه يف صورة أفكار رابني ،وتتابعت زيارات
وزير الخارجية األمريكية كريستوفر إىل دمشق وتل أبيب .وكانت
جوالت مكوكية من الزيارات مثرية لالنتباه.
ويف  19متوز  /يوليو  ،1994التقى كريستوفر بالرئيس األسد وعرض
استعداد رابني لالنسحاب الكامل من الجوالن والعودة إىل حالة 4
حزيران  /يونيو  .1967وانتهى اللقاء بصيغة أع ّدها الجانب السوري
نصها" :مقابل التزام إرسائيل باالنسحاب الكامل إىل خطوط الرابع من
ّ
حزيران  /يونيو  1967فإ ّن سورية مستعدة لالستجابة للمقرتحات
اإلرسائيلية التي تتضمن إنهاء حالة الحرب بني البلدين ،وترتيبات
أمنية متفق عليها ،ورفع املقاطعة ،ومشاركة سورية يف املحادثات
وجدول زمن ًيا لتحقيق ذلك" (.)312
ً
املتعددة األطراف،
ثم دخلت إرسائيل من جديد يف موجة استطرادات ومطالبات جديدة
ال عالقة لها بجوهر التفاوض ،مثل طلب إدانة عمليات حامس التي
تصاعدت بعد حادثة الحرم اإلبراهيمي يف الخليل ،يقول الرشع
إ ّن ذلك كان أبعد من اإلدانة ،ولكن لكسب الوقت للمساومة عىل
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تفسري بنود اتفاق أوسلو ،وع ّد انسحاب القوات اإلرسائيلية من نسبة
ضئيلة من أرايض الضفة الغربية كأنّه إنجاز ضخم (.)315
وتو ّجه ثقل الحكومة اإلرسائيلية عسكريًا وأمن ًيا إلبرام اتفاق منفرد مع
األردن عىل غرار اتفاق أوسلو؛ فقد أعلن الجانبان األردين واإلرسائييل
التوصل إىل إطار اتفاق .وعقد بعد
يف  25متوز  /يوليو  1994عن
ّ
االتفاق اجتامع قمة بني كلينتون واألسد يف  27ترشين األول  /أكتوبر
يف دمشق ،وهي ثاين زيارة لرئيس أمرييك بعد زيارة نيكسون عام .1974
وس ّجل كلينتون يف هذا االجتامع وألول مرة أنّه حصل من اسحق رابني
عىل إقرار باستعداد إرسائيل لالنسحاب إىل خط الرابع من حزيران /
يونيو  .1967وتواصلت اللقاءات تنعقد وتدور يف النقطة نفسها ،وعىل
مستويات ويف تخصصات عسكرية وأمنية مختلفة.

عناقيد الغضب وتفاهم نيسان
وصعود نتنياهو
اغتيل رابني يف  4ترشين الثاين  /نوفمرب  1994بعد اغتيال فتحي
الشقاقي عىل يد املوساد بأيام قليلة ،وخلفه شمعون برييز الذي قرر
إجراء انتخابات مبكرة .ويف هذه األثناء اغتالت املخابرات اإلرسائيلية
يحيى عياش أحد قادة حامس .ور ّدت حامس بسلسلة عمليات ضد
إرسائيل .وتدهور الوضع أيضً ا يف جنوب لبنان .وبدأ برييز يدق
طبول الحرب .وش ّنت إرسائيل يف الفرتة الواقعة بني  11و 26نيسان /
أبريل  1996ما أسمته عملية "عناقيد الغضب" ،وقصفت مقر األمم
وكل من استظل به من املدنيني ،وكان عددهم أكرث من مئة
املتحدة ّ
إنسان ،ود ّمر أكرث من  7آالف منزل ومئات املشايف واملدارس والطرق
ومحطات توليد الكهرباء يف لبنان (.)349
وبذلت فرنسا من خالل وزير خارجيتها دو شاريت جهو ًدا مضنية
التوصل إىل
لوقف الحرب .وحرض كريستوفر عدة مرات حتى جرى ّ
مهم ملا حدث عام  .1993وقد
"تفاهم نيسان" ،وكان ذلك تطوي ًرا ً
نص االتفاق عىل التزام إرسائيل واملتعاونني معها يف الحزام األمني
ّ
أي نوع من نريان األسلحة عىل املدنيني ،مقابل التزام
عدم إطالق ّ
أي نوع
"املجموعات املسلحة" عدم إطالق صواريخ الكاتيوشا أو ّ
من النريان عىل شاميل إرسائيل .وسقط برييز يف االنتخابات كام هو
متوقَّع ،وصعد نتنياهو إىل واجهة السياسة اإلرسائيلية.
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أوراق المفاوضات على الطاولة
وتواصل االجتماعات
رئيسا
استؤنفت املفاوضات مع إرسائيل بعد مجيء إيهود باراك ً
للوزراء يف إرسائيل .ولك ّنها عقدت بصورة غري مبارشة ،وكان دنيس
روس ومساعدوه يتنقلون بني الوفدين لعرض وجهات النظر.
واستمرت هذه املفاوضات خمسة أيام .والتقى الرشع لقاءات
عدة مع كلينتون ووزيرة الخارجية أولربايت ،والتي يصفها باملهنية
والوضوح .وتواصلت اللقاءات واملفاوضات عىل جميع املستويات.
ولكن كام هو معلوم مل يحدث تق ّدم يذكر يف عملية السالم .ولكن
حدث تط ّور مهم عندما انسحبت إرسائيل من جنوب لبنان.
ويختم فاروق الرشع الكتاب بوقفة قصرية عند وفاة الرئيس السوري
حافظ األسد يف  10حزيران  /يونيو .2000

الكتاب
الكتاب وثيقة مهمة وتاريخية وأدبية أيضً ا ،متثّل املفاوضات مع
إرسائيل الجزء األكرب منه ،وإن تح ّدث املؤلف عن قضايا أخرى
تاريخية ،وبعضها ذكريات وأحداث تبدو استطرا ًدا ،مثل التطورات
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السياسية يف تركيا ،وتشكيل مجلس التعاون العريب واالتحاد املغاريب.
ويف عرض األحداث بتواريخها وأسامئها وكثري من التفاصيل ميثّل
بالتأكيد مصد ًرا أول ًيا للتع ّرف إىل مرحلة يف التاريخ العريب وتفاعالتها
التي أعقبت انهيار االتحاد السوفييتي وانتهاء الحرب الباردة ملصلحة
الواليات املتحدة األمريكية.
وجاء الكتاب بلغ ٍة أدبية متقنة ،يبدو أنّها مزيج من مهارات املؤلف
ومواهبه اللغوية واألدبية وثقافته الواسعة إضاف ًة إىل اللغة واملهارات
التحريرية واملعرفية املتقدمة ملحرر الكتاب األستاذ محمد جامل
باروت .ورمبا ال ت ُظهر عناوين الكتاب تنظيمه الفعيل ،ولكن ذلك ال
ينقص من مستواه وأهميته.
مم جاء فيه؛ فتاريخ
وبالطبع ،فإ ّن القارئ ينتظر من الكتاب أكرث ّ
سورية والدول العربية يف تلك املرحلة حافل باألحداث الكربى التي
يتطلع ملعرفتها ويتوقّع من فاروق الرشع أن يعالجها .ولك ّنه التزم
بكونه وزي ًرا للخارجية السورية ورؤيته لهدف الكتاب واملذكرات
والشهادات التي ق ّدمها بوصفه وزي ًرا لخارجية سورية ،وشارك عىل
نحو رئيس وف ّعال يف املفاوضات السورية اإلرسائيلية .ويع ّد الكتاب
مهم ورضوريًا للثقافة العربية.
بهذا املنظور أو من هذه الزاوية كتابًا ً

صـدر حديـ ًثا
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مقدمة
أحد مؤلفَي هذا الكتاب مواطن ســوري ،من مدينة البوكامل
الحدودية التي أصبحت منذ فرتة طويلة ،نقطة متركز للدخول إىل
العراق ،واآلن إىل خارج العراق .أ ّما املؤلف اآلخر فهو مراسل صحفي
أجنبي ،ظل يراسل وسائط اإلعالم الغربية من ضاحية الباب يف مدينة
حلب التي يصفها املؤلفان بأنّها مهد املجتمع املدين املستقل الداعم
للتوجه الدميقراطي ،وأنّها أصبحت اآلن واحد ًة من املناطق التعيسة
التي يحكمها تنظيم الدولة اإلسالمية ،مبا يع ّده الرشيعة اإلسالمية.
يقول املؤلفان إنّهام نذرا نفسيهام للتصدي لإلجابة عن السؤال الذي
ظل يرتدد بصورة متكررة يف القنوات الفضائية ،منذ صيف 2014
وخريفه ،وهو :من أين جاء داعش؟ وكيف أمكنه أن يحدث هذا
الخراب الضخم ،يف مثل هذه الفرتة الزمنية القصرية (ص )xiii؟
شاب من أرسة سورية تعيش يف
بدأ املؤلفان كتابهام برسد قصة ٍ
البحرين ،يدعى عبد العزيز كوان .يقول املؤلفان إ ّن أرسة عبد
العزيز التي هاجرت إىل البحرين من رشق سورية يف مثانينيات القرن
املايض ،هيّأت له تنشئة حسنة ،وأتاحت له حياة طيبة ،وأرادت له
أن يحقق يف حياته نجا ًحا مهن ًيا ،ومكانة اجتامعية مرموقة .غري أ ّن
عبد العزيز ترك الدراسة وذهب إىل املدينة املنورة ليدرس العلوم
الدينية اإلسالمية .ويروي املؤلفان أنّه ظل يحرص ،يف تلك الفرتة،
عىل البقاء يف صحبة الدارسني األكرث تشد ًدا .يف نهاية عام  2011أخذ
هذا الشاب الذي كان عمره حينها ستة عرش عا ًما ،يراسل ع ّمه( ،أو
رمبا خاله ،)his uncle ،املسمى رياض األسعد ،وهو أحد الضباط
السابقني يف الجيش الحكومي السوري الذين انشقوا وانضموا إىل
قوى املعارضة .ذهب عبد العزيز يف بداية عام  ،2012إىل إسطنبول،
ومنها إىل مدينة ريحانيل عىل الحدود الجنوبية لرتكيا ،ومن ثم عرب
إىل محافظة حلب التي كانت قد سقطت حينها يف أيدي املقاتلني
املعارضني لنظام األسد .قاتل عبد العزيز مع بعض الجامعات املقاتلة
املعتدلة لبضعة أسابيع ،ليكتشف ،وفقًا لروايته ،أنّهم غارقون يف
الفساد ،وغري ف ّعالني .أخذ عبد العزيز يتنقل بني ألوية املقاتلني؛ فبدأ
بأحرار الشام ،ثم جبهة النرصة التي اتضح أنّها املمثل لتنظيم القاعدة
مقاتل ال
يف سورية .ونتيجة ملا اكتسبه عبد العزيز من شهرة بوصفه ً
مسلم شديد االلتزام ،أصبح
يعرف الخوف وال يهاب املوت ،وبوصفه
ً
انتقاده لزمالئه من املقاتلني يزداد ،وأخذت عالقته بهم تتعقد وتسوء؛
فعاد إىل البحرين ،بسبب تالزم تناقضه مع زمالئه من املقاتلني ،مع
ازدياد ضغط أرسته عليه .ولدى عودته ،قامت أمه بأخذ جواز سفره
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منه وإخفائه .ويف مقابلة له مع مؤلفَي الكتاب ،بعد عام من عودته،
ذكر لهام أنّه مييض أيامه متسك ًعا يف شوارع البحرين ،يكتنفه إحساس
بأنّه مسجون ،وأ ّن هناك من يراقبه طوال الوقت .أكّد عبد العزيز
ملؤلفَي الكتاب ،أنّه ال يزال يح ّن إىل أيام القتال يف سورية ،وأ ّن الحياة
ال تعني بالنسبة إليه شيئًا ،والحياة الرشيفة يف نظره ،هي أن يق ّدم
املرء نفسه يف سبيل ما يؤمن به (ص .)ix
نجح عبد العزيز يف إقناع والدته أن تعيد إليه جواز سفره .ومن
ثم رجع ،مر ًة أخرى ،إىل سورية .وهناك ،التحق بداعش ،بعد أن
ٍ
محادثات ،عرب "سكايب" ،مع من أسامهم "إخوته" .وبحكم
أجرى
تجربته السابقة وسمعته ،تد ّرج عبد العزيز يف سلّم القيادة برسعة
ينسق بينهم ،وينقل الرسائل
كبرية ،وأصبح مق ّربًا من قادة داعش؛ ّ
الشفاهية بينهم .وعندما استوىل داعش يف عام  ،2014عىل قطاع كبري
من األرايض يف سورية والعراق ،جرت ترقيته إىل مسؤول أمني ،وأُوكل
إليه اإلرشاف عىل ثالث بلدات بالقرب من البوكامل (ص .)x

يقول املؤلفان إ ّن عبد العزيز اكتشف يف نفسه أمو ًرا مل يكن يدركها؛
ومتوحش ،وذو تصميم
ٌ
عنيف
فقد ملس من خالل هذه التجربة أنّه ٌ
استثنايئ .فقد قام بقطع بعض الرؤوس ،كام احتفظ يف منزله بفتاة
إيزيدية تحت سن العرشين ،من أجل متعته الجنسية ،بوصفها
سبية .وقد ُمنحت له هذه الفتاة مكافأة له عىل بالئه يف املعارك مع
البشمركة ،ومع بعض امليليشيات الكردية األخرى بالقرب من بلدة
سنجار العراقية ،بالقرب من الحدود السورية .يقول املؤلفان ،مل يؤث ّر
مسلم
كون عبد العزيز مغتص ًبا للنساء يف فكرته عن نفسه بوصفه
ً
مستقيم .ظل عبد العزيز يردد أ ّن إخوانه من املسلمني وأخواته
تق ًيا
ً
من املسلامت يهانون وتنتهك حرماتهم ،وأنّه يتمنى أن يصبح مثل
الخليفة املعتصم الذي ج ّرد جيشً ا ليقتص المرأة مسلمة ،استجارت
به من الرومان الذين أهانوها.

مراجعات وعروض كتب
مراجعة كتاب
داعش :صورة من داخل جيش الرعب.

ظل عبد العزيز يبحث عن الشهادة ،وفقًا ملنظوره ،حتى وجدها
عىل يد قناص من الجيش الحكومي يف بلدة الحويجة من أعامل دير
الزور ،يف  23ترشين األول  /أكتوبر  .2014وإلظهار مدى التغريات
التي أمل ّت بعبد العزيز الذي كان يُعرف يف البحرين بالهدوء ودماثة
الخلق ،يورد املؤلفان رواية عن أحد أصدقائه له ،حني سأله ماذا
مقاتل يف صف
سيصنع إن التقى بوالده يف ساحة القتال ،وكان والده ً
جبهة النرصة ،فرد عليه عبد العزيز ،دون أدىن تردد ،بأنّه سوف يقتله.
وذكر يف دعم ذلك الخيار ،أ ّن الصحايب أبا عبيدة قتل والده حني
التقاه يف املعركة ضمن جيش املرشكني (ص.)xii

المحور الرئيس للكتاب
يقول املؤلفان إ ّن السؤال الذي ظل يرتدد يف وسائط اإلعالم :من
أين جاء داعش؟ ٌ
سؤال مفهو ٌم ومربر ،بخاصة إذا استحرضنا الصور
الكثرية ،وأفالم الفيديو التي ظلت تنترش ويتداولها الناس عرب مختلف
كل أرجاء العامل ،حامل ًة الدعاية املرعبة التي تص ّور قطع
الوسائط ،يف ّ
رؤوس الرهائن الغربيني الذي بدأ بقطع رأس الصحفي األمرييك
جيمس فويل .غري أ ّن املؤلفَني يقوالن ،ومع أ ّن السؤال مفهوم ج ًدا،
فهو يف الوقت نفسه يبدو غريبًا بعض اليشء؛ فالواليات املتحددة
األمريكية ظلت يف حرب مع داعش ،يف تخلُّقاتها املختلفة ،ملد ٍة
تجاوزت العقد من الزمان .كانت حربها يف البداية مع القاعدة يف
العراق ،ثم مع مجلس شورى املجاهدين ،ثم مع تنظيم دولة العراق
اإلسالمية .يقول املؤلفان إ ّن هذه الحالة من االستغراب حول نشوء
تنظيم داعش ،تشبه كام لو أ ّن الفياتكونج ب ّدلت واجهتها القدمية،
وعادت عام  1985فاحتلت ثلث مساحة جنوب رشق آسيا ،وبدأ
كل
النظر إليها كجامعة غوريال محاربة ظهرت فجأة ،ونظرت إليها ّ
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األطراف األمريكية ،من إدارة ريغان إىل قناة يس إن إن ،بوصفها
ظاهرة غري معروفة املنشأ (ص .)xiii
ذكر املؤلفان أنّهام بحثا تنظيم داعش كام يبدو اليوم ،ويف الوقت
نفسه بحثا أيضً ا مراحله التي تحيك تطوراته ،وتبدالته ،عرب العقد
املايض .وقد ناقش املؤلفان يف الفصول األوىل من الكتاب مراحل
تخلُّق داعش املختلفة ،مقلّبَني صفحات التاريخ املعقد لنشأته
ومراحل تحوالته .اعتمد املؤلفان يف تجميع املعلومات التي تعني عىل
رسم صورة واضحة لتطورات هذا التنظيم ،عىل عرشات املقابالت
الشخصية األصلية مع ضباط سابقني يف املخابرات ،ويف وحدات
مكافحة اإلرهاب التابعة للجيش األمرييك .كام أجريا مقابالت مع
دبلوماسيني غربيني ،تعقبوا تنظيم القاعدة يف العراق ،وقاموا بسجن
أفراده؛ فداعش ،من وجهة نظر املؤلفَني ،ليس سوى تتويج دامٍ أخري
لنزا ٍع طويلٍ جرى داخل الجهادية اإلسالمية العاملية نفسها .والسؤال
املركزي الذي كان يشغل بال الجهاديني هو :عىل من يش ّنون الحرب
املقدسة؟ عىل الشيعة ،أم عىل العلويني ،وغريهم من األقليات
الطائفية واإلثنية؟ أم ينبغي تأجيل الحرب عىل هؤالء كلّهم ،وحرص
الحرب يف البداية ضد األمريكيني وحلفائهم من الصليبيني والصهاينة؟
جسد الجانب املتشدد من هذا النزاع هو األردين ،أبو
وكان أكرب من ّ
مصعب الزرقاوي الذي ّأسس تنظيم القاعدة يف العراق؛ إذ ظل يؤمن
بش ّن الحرب عىل الجميع .هذا ،يف حني مثّل الجانب املعتدل منه،
معلّم الزرقاوي ورئيسه يف التنظيم ،أسامة بن الدن .ويرى الكاتبان
أ ّن تج ّنب انفصال داعش عن القاعدة أصبح غري ممكن منذ اللحظة
التي التقت فيها عينا الزرقاوي وأسامة بن الدن ،يف أفغانستان عام
( 1999ص .)xiv
كل فصلٍ منها جانبًا
فصل .يناقش ّ
يتك ّون هذا الكتاب من أربعة عرش ً
من جوانب األحداث ،والسياسات ،والعوامل القطرية ،واإلقليمية
والدولية التي أث ّرت يف املسار الطويل الذي تح ّور عربه تنظيم داعش،
حتى أضحى بالصورة التي هو عليها اآلن .والكتاب بهذه الصفة من
أي
الكتب التي يصعب تلخيصها .وبطبيعة الحال ،ال يغني تلخيص ّ
عم يكون ذلك الكتاب.
كتاب ،وال مراجعته ،عن قراءته ،بغض النظر ّ
الغني
غري أ ّن هذا األمر ينطبق عىل هذا الكتاب الحافل بالتفاصيلّ ،
مم ينطبق عىل كتب أخرى كثرية .فهو كتاب يغطّي
باملعلومات ،أكرث ّ
حقبة تجاوزت العقد من الزمان ،يتنقل فيها بني باكستان وأفغانستان
وإيران والعراق وسورية ،متتب ًعا تحركات الجهاديني اإلسالميني،
ويفحص خريطة سياسية عراقية شديدة التعقيد ،كثرية التداخالت،

العدد 16

176

أيلول  /سبتمبر 2015

مليئة بالتناقضات ،وباألحالف التكتيكية القصرية األجل .كام يفحص
تقل تعقي ًدا عن الخريطة العراقية.
الرصاع السوري ،وخريطته التي ال ّ

أُطلق رساح الزرقاوي عقب موت امللك حسني ،واعتالء امللك عبد الله
الثاين العرش ،وإصداره عف ًوا عا ًما ،من أجل املصالحة مع اإلسالميني
الذين يشكّلون التنظيم السيايس األقوى يف األردن.

الفصول األولى

عاد الزرقاوي إىل أفغانستان والتقى بأسامة بن الدن .وكان رأي بن
الدن فيه سلبيًا؛ إذ ّ
شك يف أنّه رمبا يكون من أفراد جهاز األمن األردين،
كام أزعجته بشدة ،الوشوم التي رسمها الزرقاوي عىل جسده يف الفرتة
التي سبقت تديّنه ،وفشل يف محوها مستخد ًما األحامض الكياموية.
يرصد املؤلفان تنقّل الزرقاوي بني األردن وأفغانستان إىل أن يصال إىل
إقامته مرتك ًزا له يف العراق ،عقب سقوط دولة طالبان يف أفغانستان.
ويرسد املؤلفان هنا تأسيس أيب عبد الرحمن الشامي تنظيم "جند
اإلسالم" يف جبال املنطقة الكردية ،حني كان إقليم كردستان واق ًعا
تحت الحظر الجوي من قبل الواليات املتحدة األمريكية ،وكان دخوله
محظو ًرا عىل القوات العراقية.

يف الفصل األول تحت عنوان "األب املؤسس" ،تح ّدث املؤلفان عن
الغزو الرويس ألفغانستان وبداية ظهور املجاهدين األفغان ،وتقاطر
من اصطُلح عىل تسميتهم بـ "األفغان العرب" ،عىل بلدة حياة أباد
يف ضواحي بيشاور عند مدخل ممر خيرب ،يف باكستان ،وتركُّزهم
هناك ،من أجل العبور إىل أفغانستان ،ملقاومة االحتالل السوفييتي.
يف تلك الفرتة ،ملع نجم عبد الله عزام ،الفلسطيني األصل ،بعد أن
أصبح كتابه الذي أصدره عام  ،1984مانفيستو للمجاهدين األفغان.
كان عزام يرى أ ّن أفغانستان أصلح من الدول املرشقية إلقامة
دولة إسالمية ،عقب إخراج السوفييت منها .بوصول عبد الله عزام
وأسامة بن الدن ،أخذ املجاهدون العرب يتوافدون عىل حياة أباد.
يرى املؤلفان أ ّن وجهة نظر عزام التي ال تق ّر قتال املسلم للمسلم،
قد اصطدمت بوجهة نظر الظواهري التكفريية املتطرفة .وبعد أن
أصبح الظواهري مق ّربًا من بن الدن أحس عزام بالخطر ،ومن ثم بدأ
التنافس بني اإلثنني عىل بن الدن ،بخاصة أمواله (ص.)5
ركّز املؤلفان يف الفصل األول عىل شخصية الزرقاوي .وتح ّدثا عن
فاشل يف دراسته ،ما جعله يرتك املدرسة مبستوى يف
بداياته تلميذًا ً
كتابة اللغة العربية ،أقرب ما يكون إىل مستوى شبه األ ّمي .يقول
املؤلفان ،عىل الرغم من أنّه ابن ملختار القرية ،ومن عشرية مرموقة
هي عشرية بني حسن املعروفة بوالئها لألرسة الهاشمية األردنية ،كان
منغمسا يف الجرمية .وقد روى عنه بعض أقربائه وأقرانه
الزرقاوي
ً
رشبه الخمر ،ومامرسته القوادة .وكان أ ّول دخول له إىل السجن
بسبب حيازة املخدرات واالعتداء الجنيس .ولتعديل سلوكه قامت
والدته بدفعه لاللتحاق بدورات يف الدروس الدينية ،يف مسجد
الحسني بن عيل يف عامن .يف هذا املسجد تع ّرف الزرقاوي عىل
السلفية الجهادية ،وعىل رضورة محاربة ما ُوصف باألنظمة العربية
املرتدة يف املرشق العريب .ذهب الزرقاوي إىل أفغانستان ولدى عودته
يف عام  1992وضعته قوى األمن األردنية تحت املراقبة .ويف عام
 ،1994ألقى األمن األردين عليه القبض .ولدى مداهمتهم منزله،
وجدوا يف حوزته أسلحة وذخائر ومتفجرات ،ما قاد إىل سجنه .ويرى
املؤلفان أ ّن فرتة السجن مثّلت بالنسبة إليه الجامعة التي تخ ّرج
فيها؛ إذ متكّن الزرقاوي يف تلك الفرتة من فرض زعامته داخل السجن.

اندمج تنظيم جند اإلسالم مع تنظيامت جهادية أخرى تك ّون منها ما
س ّمي "تنظيم أنصار اإلسالم" ،والتي ربطها كولن باول كذبًا ،بنظام
صدام حسني ،قبيل غزو العراق ،وزعم أنّها تعمل عىل تصنيع أسلحة
كياموية يف مساحة خمسامئة كيلومرت مربع يف إقليم كردستان.
ويورد املؤلفان عديد األدلة عىل أنّه ال عالقة للزرقاوي بصدام حسني.
كام يوردان أ ّن إيران دعمت الزرقاوي تكتيكيًا ،وليس إسرتاتيجيًا؛ فقد
أمىض الزرقاوي يف طريق هروبه من أفغانستان إىل شامل العراق
يست له ذلك عالقته السابقة بغلب الدين
قرابة العام يف إيران .وقد ّ
حكمتيار ،القائد األفغاين البشتوين املرتبط بإيران .وينسب املؤلفان،
جزئيًا ،ظهور الزرقاوي يف العراق واهتاممه مبدينة املوصل ،إىل تأث ّره
بقصة القائد نور الدين زنيك الذي كانت املوصل منصة انطالقه.

دور البعث وعزت الدوري
يف الفصل الثاين ،يركّز املؤلفان عىل دور البعث وعزت إبراهيم
الدوري الذي هرب إىل سورية فاحتضنه بشار األسد ،عىل الرغم
من العداوة القدمية بني حافظ األسد وصدام حسني .يوضح هذا
الفصل انتامء الدوري إىل الطريقة النقشبندية ،والسيطرة عىل طرق
التهريب بني العراق وسورية ،والجسور التي م ّدها البعثيون إىل رجال
الدين ،أمثال حارث الضاري ،وعبد الله الجنايب ،وغريهام .كام يوضح
وصول بعض رجال جيش صدام حسني القدامى إىل مناصب قيادية
يف الوضع الجديد ،مكّنتهم من العمل عىل زعزعة األوضاع ،عىل
الرغم من ظهورهم مبظهر الداعم لألمريكيني .ويورد الفصل شهادات

مراجعات وعروض كتب
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داعش :صورة من داخل جيش الرعب.

مفصلة ،يف غاية األهمية توضح أ ّن فقدان األوضاع املرموقة ،عقب
ّ
سقوط نظام صدام حسني ،وسياسة بول برمير يف ترسيح الجيش
والرشطة واألمن العراقي ،إضاف ًة إىل سياسة اجتثاث البعث ،قد
خلقت تحالفًا عريضً ا من معارضني ،جمعهم الرضر املشرتك .يقول
كل من األسد والزرقاوي
املؤلفان يف عبارات الفتة للنظر ،إ ّن ما فهمه ٌ
وبن الدن ،وفهمته الواليات املتحدة بعد خسائر كبرية يف الدماء
واألموال ،أ ّن الخطر األكرب الذي يهدد جهود إقامة نظام دميقراطي
يف العراق ،ليس بالرضورة الجهادية اإلسالمية ،أو البعثيني املبعدين،
وإمنا هو دافعية الس ّنة الشديدة الستعادة مكانتهم التي فقدوها
بسقوط نظام صدام.

أورد املؤلفان مالحظة الفتة للنظر أيضً ا ،وهي أنّه ال أحد ق ّط نهض
لحرب األمريكيني ،عندما اجتاحوا العراق؛ ال البعث ،وال ضباط
مجلسا من ثالثة
الجيش ،وال العشائر .ولكن عندما شكّل األمريكيون
ً
شخصا غالبيته من الشيعة ،وليس فيه سوى قلة قليلة من
عرش
ً
كل هؤالء يقولون إ ّن األمريكيني يريدون تسليم العراق
الس ّنة ،رشع ّ
رسحون يف
إىل الشيعة .ومن ثم ،بدأ البعثيون وضباط الجيش امل ّ
املقاومة ،كام بدأ رجال القبائل يف التغايض عن دخول رجال القاعدة
إىل العراق (ص  .)26ويرى املؤلفان أ ّن محاولة جورج بوش االبن
دمقرطة العراق عن طريق القوة ،أ ّدت إىل رضب مراكز القوى
املتشكلة يف العراق ،منذ وقت ليس بالقصري ،ما أ ّدى إىل سلب الس ّنة
ما يرونه حقوقًا لهم بامليالد.
يروي املؤلفان أ ّن الزرقاوي تسلل إىل العراق يف آب  /أغسطس
 ،2003يف الوقت الذي ظهر فيه "تنظيم التوحيد والجهاد" يف الساحة
العراقية .وقام من ت ّوه بتدبري تفجري السفارة األردنية يف بغداد،
واغتيال آية الله محمد باقر الحكيم ،وتفجري مبنى األمم املتحدة.
يورد الكتاب أ ّن تنظيم البعث ق ّدم مساعدات للزرقاوي يف عملية
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تفجري مبنى األمم املتحدة .ومن الحقائق الصادمة التي يعرضها هذا
الكتاب ،أ ّن القوات العراقية الخاصة ،كانت عىل صلة بالزرقاوي؛ فهي
التي تؤ ّمن له السيارات التي يجري تحويلها إىل سيارات مفخخة.
كام أنّها تتوىل نقل االنتحاريني ،وتأمينهم ،بل إ ّن االنتحاريني الذين
يقومون بالتفجريات ،ظلوا يسكنون يف أبنية بالقرب من ثكنات ضباط
كل هذه الحقائق من
هذه القوات العراقية الخاصة .ولقد اتضحت ّ
خالل تحقيقات أجريت مع انتحاري فشل يف عملية التفجري ،وأُلقي
القبض عليه (ص  .)27كانت خطة الزرقاوي من استهداف الشيعة،
حرب طائفية إليقاظ السلبيني من
كام يرى املؤلفان ،هي إشعال ٍ
الس ّنة وتحريكهم ،وج ّرهم إىل أتون الرصاع .ويرى املؤلفان أ ّن داعش
اتبع أسلوب الزرقاوي نفسه باستهداف الشيعة ،حتى تتصاعد ردات
أفعالهم ضد الس ّنة ،ما يجعل الس ّنة يضطرون إىل االنخراط ،بصورة
من الصور ،أو بقدر من املقادير ،يف صفوف داعش.
يرى املؤلفان أ ّن الفظائع التي ارتكبتها القوات األمريكية يف الفلوجة،
والتي ارتكبتها قوات الرشكة األمنية بالكووتر ،خلقت ج ًوا ساعد عىل
تنامي التعاطف الس ّني مع القاعدة ،وغريها م ّمن حملوا السالح يف
وجه األوضاع القامئة .ولقد أدى خروج املقاتلني من الفلوجة عقب
الحرب الرشسة التي دارت رحاها داخلها ،إىل انتشارهم يف أجزاء
مختلفة من العراق .وبذلك انقدحت بالفعل الرشارة التي طاملا و ّد
الزرقاوي إشعالها.

تحالف القاعدة والبعث والعشائر
يــرى املؤلفان أ ّن هناك تحالفًا بني البعثيني ورجــال العشائر
وتنظيم القاعدة يف العراق .ويورد املؤلفان أ ّن بن الدن يف ترشين
كل أنحاء العامل إىل
األول  /أكتوبر  ،2003أخذ يدعو املجاهدين من ّ
التو ّجه إىل العراق .فقام البعثيون بتيسري املمرات التي مكّنت هؤالء
املقاتلني من دخول العراق .ويروي املؤلفان أ ّن هناك جرنالً يدعى
محمد خريي البحراوي ،يعمل يف القوات الخاصة العراقية ،أرشف
عىل تدريب رجال القاعدة .وقد قام الجرنال األمرييك باتريوس ،يف
ٍ
وقت الحق ،بتعيني البحراوي هذا مسؤولً عن مدينة املوصل .ويربط
املؤلفان بني سقوط املوصل يف املرة األوىل يف يد تنظيم القاعدة يف
مسؤول عنها؛ فالرجل
ً
العراق ،ووجود الجرنال محمد خريي البحراوي
وفقًا للشواهد التي أوردها املؤلفان ،كان يلعب عىل الحبلني .ويقول
املؤلفان إ ّن التاريخ أعاد نفسه؛ إذ سقطت املوصل مر ًة أخرى عىل
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أيدي قوات داعش ،غري أنّه مل تكن هناك يف هذه املرة قوات أمريكية
لتستعيدها .فبقيت ،حتى هذه اللحظة ،يف أيدي داعش (ص .)39

إدارة التوحش
يف الفصل الثالث ،تح ّدث املؤلفان عن كتاب صدر عىل شبكة
اإلنرتنت عام  2004بعنوان "إدارة التوحش" ألّفه شخص يدعى أبا
بكر ناجي .ويع ّد املؤلفان الكتاب املانفيستو الرئيس للجامعات
الجهادية اإلسالمية ،يف سعيها لتأسيس دولة الخالفة ،ويريان أ ّن
إسرتاتيجية الزرقاوي تأث ّرت مبا طرحه الكتاب ،موردين شهادات تقول
كل الجامعات التي كانت تحارب يف سورية والعراق ،تقرأ هذا
إ ّن ّ
رشا للرعب
الكتاب وتسرتشد بهديه؛ فالكتاب يطرح الجهاد بوصفه ن ً
باالستخدام األقىص للقسوة (ص .)41-40
تع ّرض هذا الفصل أيضً ا ،إىل مقاطعة انتخابات عام  2005التي
تضافرت فيها جهود الزرقاوي مع جهود البعث .ويعرض الكتاب إىل
تصعيد التفجريات ضد مساجد الشيعة ومواقعهم املقدسة ،وهو
أمر يرى الكاتبان أ ّن بعض القيادات الشيعية ،وعىل رأسها آية الله
السيستاين ،دعت إزاءه جمهور الشيعة إىل ضبط النفس .غري أ ّن
الصدريني وقوات جيش املهدي التابعة لهم انخرطوا يف عمليات
عنف ثأرية وتصفيات واسعة النطاق استهدفت مجتمع الس ّنة.
كام يعرض الكتاب إىل توجيهات املاليك بحرمان مناطق الس ّنة من
الخدمات ،وأث ّر ذلك يف تقوية شعور الس ّنة بأنّهم مستهدفون من
جانب السلطة (ص .)42-41
يشري الفصل الثالث أيضً ا إىل التحالف الذي قام بني القبائل وجامعة
املؤلفي يريان أ ّن تطبيق الرشيعة اإلسالمية وفقًا
القاعدة .غري أ ّن
ْ
رصف الجهاديني عىل نسق يشبه نسق
لنموذج القرن السابع ،وت ّ
املحتلني ،إضاف ًة إىل ترضر أعامل رجال القبائل ،وتكالب بعض رجال
كل ذلك خلق
القاعدة عىل جمع األموال ،واحتكار نشاط التهريبّ ،
رشوخًا داخل هذا الحلف.
ما مييز هذا الكتاب ،أنّه ب َحث يف مختلف العوامل املعقدة التي
ظلت تؤث ّر يف خرائط التحالفات املعقدة ،ومختلف األوضاع امليدانية
العسكرية ،واملناورات السياسية .ولقد عرض الكتاب بعدد ٍ
واف من
الشواهد براغامتية رجال العشائر ،واستعدادهم للعمل مع مختلف
الجهات ،بال استثناء ،ما دام تعاونهم مع الجهة امل ُ َّعينة ،يخدم
مصالحهم .فقد قبل رجال العشائر التقارب مع األمريكيني ،ما أدى
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إىل قيام مجلس األنبار ،ومن ثم ،إىل انخراط مستجدين من الس ّنة
يف القوات األمنية .وكان املنتظر من هذا التنسيق أن تقوم العشائر
عن طريق منتسبيها يف القوات األمنية ،بتأمني الصحراء بعد القضاء
عىل تنظيم القاعدة يف العراق .وإقبال أبناء العشائر عىل التسجيل
لالنخراط يف القوات األمنية ،جعل الزرقاوي وجامعته يستهدفون
بالتفجري صفوفهم التي انتظمت للتسجيل .ويورد املؤلفان شهادات
بعض األمريكيني الذين ذكــروا أ ّن لرجال القبائل شبكات دينية
وشبكات رسمية هي التي تشكّل نظا ًما من الرتاتبيات غري الرسمية
كل يشء يحدث يف العراق؛ فقائد الجامعة أو زعيم
التي تؤث ّر يف ّ
العشرية رمبا ال تجد لديه ما تبحث عنه ،يف حني تجده عند الرجل
الثاين .ووفقًا لبعض األمريكيني ،تكمن الصعوبة يف معرفة من هو
املوكل بفعل ماذا .وينطبق ذلك عىل رجال العشائر ،كام ينطبق عىل
داعش (ص .)47

يف الفصل الرابع "عوامل الفوىض" ،تح ّدث املؤلفان عن تأثري إيران
وتنظيم القاعدة يف العراق يف مجريات األمور يف العراق ،واستمرار
حالة الفوىض .ركّز الفصل عىل حرب الوكالة التي شنتها إيران بواسطة
جهاز مخابراتها والقوات املؤمترة بأوامرها داخل العراق ضد الواليات
املتحدة األمريكية ،للتعجيل بخروجها .ويرى املؤلفان أ ّن املجلس
األعىل للثورة اإلسالمية ليس سوى صنيعة لإليرانيني وملحمد باقر
الحكيم؛ فالجناح العسكري وفيلق بدر ليسا ،يف حقيقة األمر ،سوى
الطابور الخامس اإليراين داخل العراق .وينقل املؤلفان عن بعض
القادة األمريكيني الذين عملوا يف العراق أ ّن تأثري املاليل اإليرانيني
يف األوضاع داخل العراق ،قد كان قامئًا منذ فرتة حكم صدام حسني
(ص .)51
أورد املؤلفان يف هذا الفصل ،تعلّم الس ّنة من خطأ مقاطعة
االنتخابات يف كانون الثاين  /يناير  ،2005وحرصهم من ثم ،عىل
دخولهم انتخابات كانون األول  /ديسمرب من السنة نفسها؛ إذ تع ّدت
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نسبة التصويت يف أوساطهم  %80مقارنة بـ  %2يف انتخابات كانون
الثاين  /يناير التي سبقتها .كانت نتيجة كانون األول  /ديسمرب مخيّبة
آلمال الس ّنة؛ فقد جاء الشيعة يف املقدمة ،ما جعل االنتخابات ال تؤث ّر
كث ًريا يف إحساسهم املستمر بالتآمر الشيعي ضدهم .وهو أمر ظل
لكل احتامالت االتفاق بني
ير ّوج له الزرقاوي محاولً قطع الطريق ّ
الس ّنة والشيعة .فقد أحس الس ّنة من الصورة التي سارت بها األمور،
أ ّن هناك تحالفًا أمريكيا  -إيرانيًا يعمل عىل الدوام عىل حرمانهم من
حقهم الطبيعي بوصفهم أهل مدينة بغداد وسدنتها.

الصدر وجيش المهدي
تع ّرض هذا الفصل أيضً ا لدور مقتدى الصدر وجيش املهدي الذي
أخذ من خالل الدعم اإليراين يسري يف وجهة أن يصبح مثل حزب
الله يف لبنان .وأشار الفصل إىل تحكّم أفراد جيش املهدي يف الناقل
الجوي الوطني ،ويف العمليات يف مطار بغداد ،ما جعل الصدريني
بكل التحركات ،وجعلهم أيضً ا قادرين عىل تهريب األسلحة
مل ّمني ّ
من العراق وإليه ملصلحة جيشهم .كام تح ّدث الفصل عن قاسم
سليامين ودور القنصلية اإليرانية يف بغداد .ومام الحظه األمريكيون
العاملون يف العراق أ ّن هناك تعاونًا وثيقًا بني قاسم سليامن وتنظيم
القاعدة يف العراق .بل إ ّن قاسم سليامن أكّد للقاعدة أ ّن لهم حق
حرية التنقل بني إيران والعراق متى ما احتاجوا .ويقول الكتاب إ ّن
السبب وراء ذلك هو أ ّن اإليرانيني كانوا يرون أ ّن نشاط القاعدة ضد
األمريكيني يف العراق ،سوف يسهم يف التعجيل بخروجهم (ص .)54
وتح ّدث هذا الفصل أيضً ا عن متويل تنظيم القاعدة يف العراق من
خالل مختلف األنشطة اإلجرامية ،بل اتخذ املؤلفان لهذه الفقرات
التي تحدثت عن متويل تنظيم القاعدة يف العراق ،عنوانًا فرعيًا هو
"أغنى من بن الدن".
من أه ّم ما ورد يف هذا الفصل الشهادات التي أكّدت ضلوع اإليرانيني
يف تسهيالت لنقل األموال والرجال إىل تنظيم القاعدة يف العراق،
من باكستان ،عن طريق إيران .وكام تق َّدم ،فإ ّن رؤية قاسم سليامين
كل ما يسهم يف
الستخدام تنظيم القاعدة يف العراق تتلخص يف أ ّن ّ
التعجيل برحيل األمريكيني ،يصب يف مصلحة طهران .وهكذا اكتشف
األمريكيون أ ّن إثنني من أعدائهم داخل العراق بينهام نوع من
كل من اإليرانيني وتنظيم
التنسيق .وواضح من مجريات األمور أ ّن ً
القاعدة يف العراق قد ظال ينسقان ويرتبصان ببعضهام البعض ،يف
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الوقت نفسه؛ فالتحالفات التكتيكية بينهام مل تحجب األهداف
اإلسرتاتيجية القصوى.
وتع ّرض هذا الفصل إىل ما قام به الزرقاوي من أجل تخفيف نفور
تنظيم مك ّونًا يف غالبيته
الس ّنة من تنظيم القاعدة يف العراق ،بوصفه
ً
من األجانب .قام الزرقاوي يف عام  ،2006بتكوين ما ُس ِّمي مجلس
شورى املجاهدين يف العراق املك ّون من ستة أفراد من الجامعات
السلفية .غري أ ّن السيطرة عىل العمليات يف هذا الحلف العريض،
بقيت يف يد تنظيم القاعدة يف العراق .ولكن يف حزيران  /يونيو
 2006قتل الزرقاوي يف رضبة جوية أمريكية .ويرى املؤلفان أ ّن من
الصعب القول إ ّن موت الزرقاوي عنى نهاية تنظيم القاعدة يف
العراق؛ فقد قادت خالفة أيب أيوب املرصي الزرقاوي إىل دفع سياسة
الزرقاوي التي هدفت إىل توطني التنظيم و"عرقنته" أكرث ،فنشأ ما
س ّمي بتنظيم دولة العراق اإلسالمية.
اتسمت هذه الفرتة يف نظر املؤلفَني بازدياد وترية التفجريات ،بل
وبتقسيم بغداد نفسها إىل مناطق إدارية يديرها رجال تنظيم الدولة
اإلسالمية يف العراق ،ويقومون باإلرشاف عليها .بل أنشأوا وزارات،
ومؤسسات يف الظل ،ما جعل دولة أخرى خفيّة ،تقوم من تحت
الدولة الظاهرة .وقد كشف الكتاب عن أ ّن الورش التي يجري فيها
تفخيخ السيارات تنترش حول مدينة بغداد يف بعض املزارع الواقعة
يف األطراف.

الصحوات
واستهل الفصل
ّ
يف الفصل الخامس ،ناقش املؤلفان ظاهرة الصحوات.
بقولهام إ ّن تاريخ صحوات األنبار يتسم بالكثري من املرارة .وقد أخرب
مسؤول عراقي كبري املؤلفَني يف نهاية عام  ،2014أ ّن الذين حاربوا
القاعدة يف األنبار تجاهلتهم الحكومة ،وأ ّن كثريين منهم اغتالتهم
القاعدة ،كام اعتقلت القوات األمنية العراقية بعضهم اآلخر .وأضاف
تغي الحكومة العراقية سياساتها
هذا املسؤول الكبريً ،
قائل" :ما مل ّ
وطريقتها التي أضحت معروفة ،فإنّني أشك ج ًدا ،يف أ ّن أح ًدا ما
سوف ينهض يف محاربة داعش".
يقول املؤلفان ،مثلام هو الشأن يف مناطق عراقية أخرى كثرية ،فإ ّن
املسؤولني املحليني يف الرمادي ،يحتفظون بسجلَني إداريَني مختلفني:
واحد للحكومة يف بغداد واآلخر لتنظيم القاعدة يف العراق الذي
استامل القوات األمنية واملسؤولني املحليني بالرشوة .فهناك الكثري
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من براميل الزيت الخام التي يجري تهريبها من مصفاة بيجي ليجري
بيعها يف السوق السوداء العراقية .يقول املؤلفان ،إ ّن هذا هو ما
ظلت تقوم به العشائر منذ أيام صدام حسني ،غري أ ّن املتحكّمني
الجهاديني الجدد ،أثبتوا أ ّن مراسهم صعب ،ال يسهل التعامل معهم.
يضاف إىل ذلك رعونة أفراد تنظيم القاعدة ،واغتصابهم النساء،
كل ذلك أزعج
ونزعتهم التكفريية ،واختطافهم كبار رجال العشائرّ ،
السكان وقاد إىل التذمر ،وإىل ظهور ما س ّمي بثوار األنبار الذي أصبح
تنظيم الصحوات .وقد أثبت هؤالء الثوار أنّهم ف ّعالون للغاية ما
اضطر القاعدة إىل محاولة التفاهم معهم .ويورد املؤلفان ما ذكره
األمريكيون الذين شهدوا بقدرات رجال العشائر ،ومن ضمنهم الفريق
باتريوس ،مقابل فساد القوات األمنية وعدم فعاليتها؛ فكثري م ّمن
ينخرطون يف القوات األمنية ،ال رغبة لهم يف القتال .بل إ ّن كثريين
منهم يهربون باألسلحة التي جرى منحها لهم ليبيعوها يف السوق.
وقد أحىص األمريكيون اختفاء مئة وتسعني ألف بندقية كالشنكوف،
جرى رشاؤها بأموال دافعي الرضائب األمريكيني ،لتنتهي يف أيدي
الذين يستهدفون الجنود األمريكيني يف العراق.
أي نجاح ت ّم تسجيله ضد
يخلص املؤلفان يف هذا الفصل ،إىل أ ّن ّ
القاعدة يف العراق ،جرى بوجود مئة وسبعني ألف جندي أمرييك.
تغيت األوضاع .مل يعد األمريكيون هناك ،ومل يعد رجال
أ ّما اآلن فقد ّ
العشائر يثقون بالحكومة ،كام أ ّن تنظيم داعش قد عمل الكثري الذي
يجعل عودة الصحوات مر ًة أخرى ،أم ًرا متعذ ًرا (ص .)81

البغدادي الغامض
يف الفصل الثامن ،يعرض الكتاب إىل موت أيب عمر البغدادي وأيب
زعيم لتنظيم القاعدة
أيوب املرصي ،وتعيني أيب بكر البغدادي ً
يف العراق ،وبقائه غري معروف لدى أكرثية الناس ،حتى لحظة
إعالن نفسه الخليفة األول للدولة اإلسالمية عقب سقوط املوصل.
كل التقارير واملقابالت التي أجريت مع جريانه
يورد املؤلفان أ ّن ّ
ومعارفه ،مل ّ
مهتم
تدل إطالقًا عىل أ ّن له صفات قيادية؛ فقد كان ً
بالدراسات الدينية ،وبالقرآن عىل وجه الخصوص ،وقد حصل عىل
درجتي املاجستري والدكتوراه من جامعة األعظمية يف بغداد .بل
أورد املؤلفان ما يدل عىل أ ّن مبلغ طموحاته كان ال يتعدى إيجاد
وظيفة حكومية يف وزارة الشؤون الدينية .غري أ ّن بعضهم وصفه،
بعد أن ظهر بهذه الصورة مع إعالن الدولة اإلسالمية ،بأنّه رمبا كان
من املخططني الذين يتحلّون بالصمت .ويقول املؤلفان ،حني غزت
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القوات األمريكية العراق عام  ،2003مل يكن البغدادي قد انخرط يف
العمل العسكري بعد .كام أورد املؤلفان شواهد عىل دور البعثيني
السابقني يف صعود البغدادي ( ص .)120-116
يناقش املؤلفان يف نهاية الفصل الثامن ،ظاهرة انجذاب الشبان
األوروبيني إىل تنظيم داعش ،ودور امليديا الغربية يف الرتويج لقصص
تجد صدى لدى فئة الشباب الغريب ،كسفر مراهقات منساويات
إىل سورية للزواج من التكفرييني .وكيف تخلق مثل هذه القصص
مقلّدين يستهويهم هذا النوع من التجارب ،فيسعون إىل تنفيذها.
ويورد املؤلفان بعض آراء بعض علامء االجتامع الغربيني يف تحليلهم
الظاهرة؛ إذ قالوا إنّها ال تختلف عن غريها من الظواهر الرومانسية
الثورية التي ولغت يف الدم عرب التاريخ اإلنساين .وأورد املؤلفان رأي
عامل االجتامع األمرييك سكوت أتران ،يف جامعة ميتشغان ،والذي قال:
"ال ميكن ألحد أن يقنع أح ًدا بقتل اآلخرين ما مل يربط لهم ذلك
بفضيلة من نوع ما"؛ فمسألة داعش تشبه من بعض الوجوه ما
جرى يف الثورة الفرنسية ،فروبيسبري استخدم اإلرهاب أدا ًة لتحقيق
الدميقراطية (ص .)130
ناقش املؤلفان يف الفصل التاسع قدوم الجهاديني إىل سورية .واختارا
لهذا الفصل عنوان" :خيانة الثورة" .أورد املؤلفان يف مقدمة هذا
الفصل ،مزاعم األسد لصحيفة "وول سرتيت جورنال" ،يف كانون
الثاين  /يناير  ،2011أ ّن سورية مستقرة ،وأنّها لن تتعرض لحدوث ثورة
مثلام حدث يف تونس ومرص وليبيا ،أل ّن قيادتها ملتصقة بشعبها .غري
أ ّن الثورة اشتعلت يف سورية ،وكانت ثورة سامية ،وكانت املطالبات
الشعبية حينها ،ال تتعدى اإلصالح .غري أ ّن املخابرات وميليشيات
األسد قابلتها بعنف وباستهتار واستهانة كبرية بالشعب ومطالبه .كام
جرى استخدام سالح االغتصاب عىل نطاق واسع بواسطة ميليشيات
"الشبيبة" ،إمعانًا يف إهانة الثائرين ،وإرهابهم لثنيهم عن مقاومة
النظام ،ما ح ّول الحركة السلمية املطالبة بإجراء إصالحات ،إىل ثورة
شعبية شاملة ،تع ّدت مطالبها إحداث إصالحات ،إىل إسقاط النظام
(ص .)131-130
يرى املؤلفان أ ّن سورية والعراق واقعتان تحت الرصاع الطائفي الحاد،
وصيغة حكم ذات مالمح متشابهة ،حيث تحكم األقلية الغالبية؛
فالس ّنة ،وهم األقلية يف العراق ،ظلوا هم املسيطرون .هذا ،يف حني
أ ّن األقلية العلوية التي متثّل إفرازًا جانب ًيا صغ ًريا من الجسم الشيعي،
والتي متثّل نحو  %15من عدد السكان يف سورية ،ظلت تتحكم يف
األكرثية السنية التي تبلغ نحو  ،%75من مجموع السكان (ص .)135
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أورد املؤلفان يف هذا الفصل ،شهادة رياض حجاب ،رئيس الوزراء
السوري الذي انشق يف آب  /أغسطس  ،2012حيث قال" :إ ّن
سورية أضحت محتلة بواسطة النظام اإليراين" .وأشار املؤلفان يف
هذا الفصل ،إىل منوذج قوات "البيسيج" اإليرانية املختصة يف قمع
املعارضني يف إيران ،واتباع النسق نفسه يف سورية عن طريق ما س ّمي
قوات الدفاع الوطني ،إضاف ًة إىل ميليشيات حزب الله اللبناين .وقد
الكل لإليرانيني يف
أورد املؤلفان العديد من الشواهد عىل االنخراط ّ
الحرب األهلية يف سورية .فقد أصاب قوات األسد اإلجهاد ،كام قُتل
الكثري منها ،يف حني ف ّر منها قطاع كبري آخر .وهكذا أصبحت إيران
هي املدافع الرئيس عن وجود األسد يف حكم سورية (ص .)139
ويروي املؤلفان أ ّن النربة الطائفية ارتفعت ،حني أخذت القوات
اإليرانية والشيعية العراقية تدخل سورية ،تحت دعوى الدفاع عن
املقدسات الشيعية ،كرضيح السيدة زينب يف ضواحي دمشق (ص
 .)141كام أورد املؤلفان شواهد عىل إحضار إيران آالف األفغان
للحرب إىل جانب األسد.

ويورد الكتاب أيضً ا ،أ ّن األسد مل يضع الوقت كام أضاعته قوى
املعارضة ،يف انتظار مساعدة األمريكيني لها .فقد اتجه األسد إىل
إدخال املتعصبني الدينيني يف ساحة النزاع؛ ففي أيار  /مايو ،2011
أي بعد شهور من اندالع الثورة ،أصدر األسد عف ًوا عن السجناء ،جز ًءا
من الحزمة اإلصالحية التي ق ّدمها .غري أ ّن تنفيذ ذلك العفو جرى
بانتقائية؛ فالناشطون والثوار مل يُطلق رساحهم ،وإنّ ا أُطلق رساح
املنشق نواز فارس
السلفيني .ويورد املؤلفان شهادة للسفري السوري
ّ
ينسقون مع رجال
الذي ذكر أ ّن رجال املخابرات السوريني كانوا ّ
القاعدة .بل إ ّن التفجري الذي استهدف مباين األمن يف ضاحية دمشق
عام  2012جرى مبساعدة قوى األمن الحكومية السورية (ص .)148
ويناقش هذا الفصل دخول مقاتيل الدولة اإلسالمية يف العراق إىل
سورية ،وترسيب البغدادي لعد ٍد من رجاله إىل محافظة الحسكة
الشاملية ،قبل شهور فقط من مغادرة األمريكيني العراق .كام يناقش
قيام جبهة النرصة التي يقول عنها املؤلفان إنّها كانت أقرب إىل
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االعتدال من حيث عدم الرغبة يف استهداف الشيعة واإليزيديني
واملسيحيني والطوائف األخرى .ويرى املؤلفان أ ّن جبهة النرصة كانت
تسري عىل نهج أمين الظواهري.

ليسوا متطرفين وحسب
يف الفصل العارش يقول املؤلفان ،استنا ًدا عىل املقابالت التي أجرياها
مع العديد من أعضاء داعش ،إ ّن تنظيم داعش أبعد ما يكون عن
الوحدة الفكرية .بل إ ّن عقائد بعض أعضائه وتوجهاتهم ،تصل درجة
التناقض مع أيديولوجية السلفيني الجهاديني؛ فداعش مك ّون من
خلفيات متباينة ج ًدا؛ فمن أعضائه االنتهازيون الذين ال إاله لهم،
ومنهم مستهدفو الرثاء من الحرب ،ومنهم رجال عشائر براغامتيون،
كام أ ّن منهم تكفرييني ملتزمني (ص  .)153ويورد املؤلفان شهادات
مختلفة عىل قدرة داعش عىل اجتذاب أعضاء جدد .ويورد املؤلفان
أيضً ا أ ّن قدرتهم عىل التجنيد اجتذبت إىل التنظيم أكرا ًدا وتركامنيني.
وتؤكّد الشهادات التي أوردها املؤلفان أ ّن تنظيم داعش ال يرى
الفروق اإلثنية أب ًدا ،ويربط عضويته مبا يراه العقيدة اإلسالمية
الصحيحة .وقد جعله هذا يتجاوز يف اجتذاب األعضاء الخطوط
الفاصلة التي تشكّلها االنتامءات اإلثنية والقومية .ويختم املؤلفان
الفصل العارش بأ ّن احتالل داعش املوصل وإعالن الخالفة اإلسالمية،
من َحا داعش جاذبية أكرب وتعاطفًا أكرث.
يناقش الفصل الحادي عرش حمالت الدعاية التي يش ّنها داعش عرب
مواقع التواصل االجتامعي مثل فيسبوك وتويرت ،وعن مدينة دابق،
بالقرب من حلب ،والتي يُروى أ ّن حديثًا نبويًا تن ّبأ بحدوث معركة
فاصلة فيها بني املسلمني والكفار ،وكيف أ ّن االستناد عىل هذه
الرواية ،وروايات قرب قيام الساعة ،يجتذب الكثريين .وقد أسمى
الجهاديون مجلتهم "دابق" تي ّم ًنا بهذه املدينة .ويعتمد داعش يف
دعايته للتجنيد عىل أهمية العراق والشام يف التاريخ اإلسالمي؛ فهام
وتضمن مراقد كثري من صحابة الرسول.
مهد اإلمرباطورية اإلسالمية
ّ
كام عاش يف أرضهام األنبياء املذكورون يف القرآن .أ ّما الفصل الثاين
عرش ،فقد خصصه املؤلفان النفصال القاعدة عن داعش ،وتع ّرضا فيه
لضعف موارد الجيش الحر بإزاء الجهاديني .كام تع ّرضا إىل موقف
اإلدارة األمريكية من جبهة النرصة بوصفها ذات صلة بتنظيم القاعدة.
وأشارا إىل سقوط الرقة يف يد جبهة النرصة وإبعاد قوى النظام
السوري منها .غري أ ّن جهاديّي جبهة النرصة رفعوا عليها العلم األسود
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املكتوب عليه "ال إله إال الله محمد رسول الله" ،وأعلنوا أ ّن الرسقة
الزي الرشعي.
سوف تجازى بقطع اليد ،وأ ّن عىل النساء ارتداء ّ
أعلن البغدادي أ ّن مجاهدي دولة العراق اإلسالمية ه ّبوا لنرصة
إخوانهم يف سورية حني خذلهم الجميع .ومن هنا جاء اتحاد جبهة
ايض
النرصة مع دولة العراق اإلسالمية وإنشاء كيان جديد يحتل أر َ
يف كلٍ من سورية والعراق .اعرتض أمين الظواهري عىل هذا الدمج
عب املؤلفان.
ما جعله يبدو مداف ًعا عن اتفاقية سايكس بيكو ،كام ّ
ور ّد البغدادي عىل الظواهري بأ ّن هذه الحدود رسمها الغربيون وال
ينبغي أن نحافظ عليها .وتفاقم الرصاع بني القاعدة وداعش ،حتى
أعلن داعش أن ال صلة له بالقاعدة (ص .)196
يورد املؤلفان مالحظة مفادها أ ّن النظام السوري تج ّنب عرب الجزء
األكرب من عا َمي  2013و 2014استهداف مراكز داعش بالطائرات.
وبنا ًء عىل اعرتاف دمشق نفسها ،فإنّها تخلّت عن استهداف داعش
لرتكّز عىل الجيش السوري الحر .وأورد املؤلفان أيضً ا ،أ ّن النظام
السوري ظل يدفع إتاوات لجبهة النرصة لتأمني أنابيب النفط يف
املناطق التي كانت تسيطر عليها يف الشامل السوري .كام أورد
املؤلفان أ ّن داعش ظل يتج ّنب مهاجمة القوات الحكومية ُمق ًّرا أنّه
يرتك التنظيامت األخرى تقاتل النظام ،وحني ينتهي القتال يزحف
ليستويل عىل األرض (ص .)199
ركّز الفصل الثالث عرش عىل احتواء داعش رجال العشائر .ويورد
الفصل دور عائدات النفط يف تحالفات رجال العشائر؛ فحني رفضت
جبهة النرصة منح قبيلة البوعز الدين حصة من عائدات النفط،
انضمت البوعز الدين إىل داعش .ويورد املؤلفان أ ّن داعش خلق
رشوخًا بني القبائل وجعل القبيلة الواحدة تحارب بعضها .كام أخذ
داعش يقوم بدور الوسيط الذي يحقق الصلح بني العشائر املتحاربة
(ص  .)207أ ّما الفصل الرابع عرش ،وهو األخري يف هذا الكتاب ،فقد
تح ّدث عن الدولة وعن خالياها النامئة وحرصها عىل معرفة ما يجري
خارج أراضيها ،مام ميكن أن يكون له تأثري يف مستقبلها .وناقش هذا
الفصل ما أظهره داعش من قدر ٍة عىل ضبط الشؤون الحكومية
اليومية يف املناطق التي وقعت تحت سيطرته وكبحه الفساد ،وترك
اإلدارة لألهايل حني يطمنئ أ ّن األمور أخذت تسري بصورة منضبطة.
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يف الخامتة ،يشري املؤلفان إىل استمرار السياسة الطائفية والتطهري
العرقي للس ّنة ،حتى بعد أن خلف العبادي نوري املاليك .ويورد
املؤلفان من الشهادات ما يشري إىل انخراط اإليرانيني وحزب الله يف
تدريب امليليشيات الشيعية يف العراق ،وأ ّن دبابات أبرامز األمريكية مل
تقع يف أيدي أفراد داعش فقط ،وإنّ ا أصبحت أيضً ا يف أيدي ميليشيا
حزب الله .ويركّز املؤلفان يف الخامتة عىل خطأ السياسة األمريكية.
ويوردان من الشهادات ما يشري إىل أ ّن الرضبات الجوية لن تفعل
شيئًا؛ فأعداد ضخمة من الس ّنة جرى دفعها لتصبح قوة راديكالية.
والسياسة األمريكية التي تحرص عىل اإلبقاء عىل األسد ستقود إىل
الفشل يف مكافحة اإلرهاب يف سورية كام جرى يف العراق (ص .)240
ويختم املؤلفان كتابهام بقولهام ،بعد إحدى عرشة سنة من غزو
العراق ،ال تزال الجامعات املقاتلة تقاتل ،ويبدو أ ّن جيش الرعب
فاعل إىل أجل غري مس ّمى.
هذا سوف يبقى ً
يتميز هذا الكتاب باملسح الدقيق لخريطة القوى الفاعلة يف الحالتني
العراقية والسورية بالغتَي التعقيد .كام أنّه يسلط الضوء عىل العوامل
األخرى التي تح ّرك املشهد السيايس ،من وراء صيغ الخطاب السيايس
املعلن التي غالبًا ما تتدث ّر بنبل الدوافع؛ فالجري وراء الرثاء والحرص
عىل املنافع املادية خلقا تحالفات تكتيكية بني من يبدون أعداء
ال يتفقون .فقد أبرزت الشهادات الرثية التي جمعها املؤلفان من
تحل
مختلف األطراف ،النزعة الرباغامتية واملرونة التكتيكية اللتني ّ
بهام الجميع ،رمبا دون استثناء.
من األمور التي مل يتناولها الكتاب كام ينبغي ،الدور الرويس يف إسناد
نظام بشار األسد ،وعامل الرصاع األمرييك  -الرويس يف املنطقة .كام
مل يعرض الكتاب التأثري الرتيك بصورة وافية .وعىل الرغم من قيمته
موسع ،ومقابالت
الكبرية املتمثلة بكونه قد قام عىل بحث ميداين ّ
كثرية ج ًدا أجراها املؤلفان مع مختلف األطراف ،فالكتاب مل يخْل من
اللغة الصحفية وكليشيهات اإلثارة الصحفية .ومع ذلك يبقى هذا
الكتاب من أفضل الكتب التي بيّنت املتغريات التي تك ّون فيها داعش
الذي يظن كثريون أنّه قد ظهر فجأةً ،بال مكان ،وال تاريخ.
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عدد الصفحات 368 :صفحة من القطع الكبري.
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شهدت الجمهورية الرتكية مطلع القرن العرشين تحوالت سياسية
وثقافية واقتصادية ،أدت إىل تب ّوئها مكانة مهمة عىل املرسح
اإلقليمي والدويل .كانت هذه التحوالت امتدا ًدا لتفاعالت سياسية،
بــدأت منذ منتصف القرن العرشين مع انتهاء حكم الحزب
الواحد ،وظهور تيارات وأحزاب تتب ّنى أفكا ًرا منافسة لنهج مؤسس
الجمهورية مصطفى كامل أتاتورك .من قلب هذه التفاعالت ،برز
السنة
عبد الله غُل الذي ولد يف  29ترشين األول  /أكتوبر ّ ،1950
السلطة أول مرة منذ
التي خرج فيها حزب الشعب الجمهوري من ّ
تأسيس الجمهورية .ويتب ّنى حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه
غُل شعار "تركيا الجديدة" ،ومن ُهنا خرجت فكرة الكتاب "عبد الله
غُل وبناء تركيا الجديدة".
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عامل أكرب من االقتصادات الدولية والتحالفات اإلسرتاتيجية .يقول
تنس أ ّن هذا الكتاب سيُباع ،أل ّن هذا هو السيايس الرتيك
برياند" :ال َ
الذي يتّفق الجميع عىل أنّه يُشبه جورج كلوين".

النشأة الفكرية لعبد اهلل ُ
غل
تفاعل عبد الله غُل يف حياته مع معظم التيارات الفكرية والسياسية
يف تركيا الحديثة ،ويتناول الكاتب هذه التفاعالت ،وكيف انعكست
عىل شخصية غُل الذي أخذ الكثري عن هذه التيارات ،لكنه مل يتفق
مع أي منها كل ًّيا يف أي لحظة من لحظات حياته ،ليخرج مبدرسته
الخاصة يف الفكر واملامرسة السياسية.

منهجية الكتاب
مل يكن الكتاب سرية ذاتية للرئيس غُلّ ،إل أنّه محاولة لجريالد ماكلني
مدير قسم الدراسات الرتكية يف جامعة إكزيتري لوصف الحوادث التي
شهدتها تركيا ،منذ نهاية الحرب العاملية الثانية ،من خالل تتبّع حياة
الرئيس الرتيك الحادي عرش عبد الله غُل .اعتمد ماكلني يف كتابه عىل
لقاءات شخصية مع غُل وأفراد عائلته وأصدقائه وسياسيني أتراك،
إضافة إىل منحة وفّرتها له جامعة بيلكنت العريقة يف أنقرة بصفة
أستاذ زائر يف عامي  2011و ،2012مكّنته من الوصول إىل الوثائق
واملراجع التي يحتاجها .ويتك ّون الكتاب من ستة فصول تناولت حياة
عبد الله غُل :طفولته وحياته يف مدينة قيرصي ،وإسطنبول إنجلرتا
وبريطانيا ،وسنوات ال ّرفاه يف أنقرة ،ومن ال ّرفاه إىل العدالة والتنمية،
والعدالة والتنمية وتركيا الجديدة ،والرئاسة.
برزت فكرة الكتابة عن حياة غُل يف ذهن ماكلني مع الجدل الذي ظهر
عام  ،2007حول الرئيس الجديد الذي مل ينحدر من إحدى العوائل
املرموقة يف املدن الرتكية الكُربى وامرأته التي ترتدي الحجاب .تواصل
ماكلني مع الكاتب الرتيك الشهري محمد عيل برياند لطلب املشورة،
واتفق االثنان عىل أ ّن أردوغان يستحق أضواء اإلعالم أكرث من غُل،
ّإل أ ّن تطور حياة غُل عىل املستويني الشخيص والسيايس ،ونشاطه يف
الحركات الطالبية القومية اليمينية كانا أقرب لتطور التاريخ السيايس
الرتيك والتوجهات املستقبلية للبالد .يرى الكاتب الربيطاين أ ّن غُل
هو املص ّمم األسايس للربنامج الذي أوصل حزب العدالة والتنمية
إىل السلطة عام  ،2002ففي الوقت الذي تص ّدر أردوغان عناوين
الصحف ،وضع غُل األجندة السياسية واالقتصادية وو ّجه تركيا إىل
ّ

تشكّلت مالمح شخصية غُل يف األساس يف إطار عائلته ومدينته
قيرصي التي تقع يف وسط األناضول .وتوصف بأنّها موطن اإلسالم
الكالفيني الذي يجمع اإلسالم بالنيوليربالية التي يتّسم مجتمعها
القوي تجاه األعامل،
الحس
ّ
بالتزام تعاليم اإلسالم ،ويف الوقت نفسه ّ
والصرب واملهارة يف عقد
وما يرتافق معه من خصال العمل الجاد ّ
الصفقات ،كام أنّه يحتضن التغيري والحداثة بلهفة .تعلّم غُل من
والده ،أحمد حمدي غُل مهندس الطّريان ال ّناشط يف ات ّحادات ال ُع ّمل،
مسلم ،ويويل يف الوقت نفسه أهمية لألفكار
أهمية أن يكون املرء
ً
املتحض .وأخذ أه ّمية وجهة ال ّنظر
الصناعي
ّ
االشرتاكية يف فهم العامل ّ
العلمية يف التعامل عن والدته ،عدويّة سات أوغلو التي تنحدر
من عائلة مشهورة بطلب العلم .كان مييض فرتة الصيف يف طفولته
مبدينة إزمري عند أخواله ،حيث تع ّرف عىل أقرب املدن إىل الغرب يف
تركيا يف ذلك الحني .كام ورث عن عائلته الشعور بالتفاؤل والنظر
إىل املستقبل ،ومل يأخذ بشعور الحنني السوداوي واالستعداء الذي

مراجعات وعروض كتب
مراجعة كتاب
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كان متفش ًيا بني الرشائح املحافظة من األتراك ،بسبب العيش لعقود
طويلة يف مجتمع يفرض قيمه العلامنية والحداثية.
دخل عبد الله غُل حقل الفكر والسياسة منذ أيام املدرسة ،إذ اهتم
بقراءة الروايات الغربية ومناقشة الكتب مع زمالئه .ويف هذه املرحلة
ومؤسسها ،نجيب فاضل أكيوريك،
تع ّرف عىل "مجلة الرشق الكبري" ّ
والذي ذكر غُل أنّه كان أكرث املفكرين تأث ًريا فيه ،عىل الرغم من
اختالفه معه يف بعض أفكاره .ركّز نجيب فاضل عىل وطنية اإلسالم
بدل من عامليته ،الفكرة التي ناقضت فكرة حركة النور وزعيمها،
ً
بديع الزمان النوريس ،العاملية الطابع .وتلخّصت أفكار مجلة الرشق
الكبري يف:
•أ ّن املجتمع الرتيك املسلم فقد روابطه مع ماضيه ،بخسارته
اللغة واألخالقيات والذاكرة التاريخية ،نتيجة تغريب املجتمع.
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واملدينة الحقًا ،حتى أ ّن تنوع مظاهر املسلمني وسلوكاتهم وأزيائهم
وحتى مستواهم املعييش يف لندن دفعه إىل التشكيك يف معتقداته
وسلوكاته الخاصة .وكانت الصدمة الثانية يف حديقة هايد بارك
الشهرية ،حيث سمع خطابات األجانب تُعارض الحكومة الربيطانية
وتنتقدها ،عىل نحو مل يعهده يف حياته يف تركيا .تعلّم غُل من نجيب
فاضل كيف يُعجب بالغرب ويف الوقت نفسه ألّ يثق به ،وينظر
وراء ادعاءاته املتب ّجحة بحضارته وحداثته ،ويعرف انحالله ورغبته
يف السلطةّ .إل أ ّن ماكلني يقول إ ّن غُل رأى أ ّن أوروبا مل تكن حضارة
ُمنحلّة كام وصفها نجيب فاضل ،لكنها كانت منوذ ًجا عىل الحريات
الدميقراطية والرأساملية الغربية التي متكّنت عىل الرغم من األزمات
العمل من توفري منافع هناك ،يف الوقت الذي
االقتصادية وتظاهرات ّ
ماسة إليها يف تركيا.
كانت الحاجة ّ

•أ ّن اإلصالحات الكاملية سعت بقوة إىل تدمري القوة الروحية
الداخلية لأل ّمة الرتكية.
•أنّه ميكن عكس مسار مرشوع الالأسلمة بصعود نخبة حاكمة
متلك ذهنية اإلحياء الرتكية واإلسالمية.
قيم أرب ًعا :العاطفة ،والبطولة ،والتوبة من
كام بثّ فاضل يف الشباب ً
الذنوب ،والفداء ،ولكن غُل اكتفى من هذه األربع بالعاطفة والتعلق
بالقضية وبالبطولة ،ومل تكن تشغله الذنوب والتوبة والفداء .ومن
هذه املرحلة برز اهتامم غُل بالسياسة والتاريخ وانشغاله بها عن
املسائل الروحية .كان مت ّيز غُل واض ًحا يف جامعة إسطنبول حيث
نهم وناشطًا يف االتحاد الوطني للطالب
درس االقتصاد .لقد كان قارئًا ً
وحل الخالفات بني
األتراك ،وهو ما منّى قدرته عىل إيجاد التسوياتّ ،
اليمني واليسار مع تصاعد وترية االستقطاب بينهام .يقول أحد زمالء
غُل يف الحركة الطالبية يف الجامعة" :كُ ّنا ُمسلمني ومل نكُن إسالميني"،
وكان السؤال األهم يف ذهن غُل يف تلك الفرتة :كيف يكون الفرد ترك ًيا
ومسلم ومواط ًنا ،يف جمهورية علامنية ،يف الوقت نفسه؟
ً
السنتني اللتني قضاهام يف بريطانيا للدراسة صورة
شاهد غُل يف ّ
جديدة لإلسالم ،إذ تع ّرف إىل مسلمني من مختلف دول العامل يف
صالة الجمعة خاصة .وتع ّرف إىل نوعية الحياة االجتامعية املختلفة
يف املسجد .ويف لندن طلب من إحدى الكنائس القريبة من سكنه
السامح له بأداء صالته فيها ،ووافقت الكنيسة .يقول غُل إ ّن التّنوع
بني املسلمني يف لندن كان صاد ًما أكرث من التّنوع الذي شهده يف مكة

ارتفعت موجة االستقطاب يف الستينيات والسبعينيات بني اليمني
واليسار؛ ومتثّلت مبسريات وخطابات من جهة ،ورصاعات واشتباكات
مسلحة من جهة أخرى .كان عبد الله غُل معروفًا مبيوله اليمينية
القوميةّ ،إل أنه نأى بنفسه عن العمل السيايس بعد عودته من
بريطانيا واتجه إىل إكامل مسريته األكادميية .فأحرز شهادة الدكتوراه
من جامعة إسطنبول يف االقتصاد ،وكان موضوع أطروحته يف العالقات
االقتصادية بني تركيا والدول اإلسالمية.
تز ّوج غُل من "خري ال ّنساء أوزيورت" يف عام ّ ،1980إل أنّه ُسجِن يف
بالصدفة يوم
الليلة التي وصل فيها إىل بيته يف إسطنبول الذي وافق ّ
االنقالب العسكري .كان ابتعاد غُل عن السياسة إىل جانب وضعه
املادي الصعب داف ًعا له ليتق ّدم للعمل يف البنك اإلسالمي للتنمية يف
ج ّدة ،األمر الذي فتح له بابًا ليط ّور معرفته للعالقات االقتصادية بني
الدول اإلسالمية ،ويضيف إىل ما اكتسبه يف رسالة الدكتوراه .فكان
عىل تواصل يومي مع بنوك من دول إسالمية يف مختلف أنحاء العامل،
واطّلع عن قُرب عىل الحروب يف لبنان والعراق وإيران.
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تق ّدم غُل مببادرة الستغالل اللحوم التي تنتج عن ماليني األضحيات
التي يذبحها ال ُح ّجاج سنويًا ،وكان أول من بدأ بتنفيذها ،فقد أخذ
إجازة من العمل وأرشف عىل ذبح اللحوم وتجميدها وتوزيعها
للمحتاجني يف أفريقيا والدول االسالمية .انعكس منط الحياة يف جدة
تحسن مستواه املعييش ،وكذلك عىل
إيجاب ًيا عىل عائلة غُل مع ّ
زوجته التي انتقلت إىل مجتمع محافظ أكرث تطو ًرا من النواحي
الخدمية من تركيا يف تلك الفرتة ،لتتأقلم مع املجتمع يف جدة وتتب ّوأ
مكانة مه ّمة بني عوائل املوظفني األجانب يف جدة ،مبعرفتها مبدارس
املدينة ومؤسساتها الخدمية.

الواقع السياسي التركي
من مندريس إلى أوزال
نجح مندريس يف االنتخابات عىل رأس الحزب الدميقراطي الذي
انبثق عن حزب الشعب الجمهوري .تب ّنى مندريس انفتا ًحا اقتصاديًا
مبساعدة االستثامرات األمريكية أ ّدى إىل تطور البنية التحتية وتحسن
املستوى املعييش لعدد من رشائح املجتمع .وأتاح حريات دينية مثل
السامح برفع األذان باللغة العربية وإطالق رساح عدد من املفكّرين
اإلسالميني مثل بديع الزمان سعيد النوريس ،ما أكسبه كذلك رضا
املحافظني ،ويف املقابل ح ّرض الطبقة العلامنية الكاملية املتغلغلة يف
وتحسنت عالقات تركيا مع الواليات املتحدة،
الدولة العميقة ض ّده.
ّ
فقد شاركتها يف الحملة العسكرية عىل كوريا ،وانضمت لحلف الناتو،
وبدأ بتنفيذ الربامج املبنية عىل خطّة مارشال ،ومتاش ًيا مع تو ّجه
املعسكر الغريب حظر مندريس األحزاب اليسارية ما أثار حفيظة
اليساريني .كام حاول م ّد سلطة ال ّدولة وفرضها ليواجه زعامات حزب
الشعب الجمهوري الذين رأوا أنّهم القادة الطبيعيون للجمهورية.
لكن التقى حزب الشعب الجمهوري يف النهاية مع الجيش الرتيك
الذي سيطر عىل البالد وأعدم مندريس.
برز حزب العدالة بقيادة سليامن دمرييل وريثًا للحزب الدميقراطي،
ّإل أنّه اختلف عنه بأنّه مل ينبثق من ال ّنخبة الكاملية وخرج من الريف
ومن بلدات أصغر ،وكان رئيس فرع الحزب يف قيرصي ع ّم عبد الله
غُل .كان دمرييل محافظًا وخطيبًا مف ّو ًها .وصل إىل السلطة يف عام
 ،1965وأجرى تغي ًريا دستوريًا ّأسس ما س ّمي يف حينها الجمهورية
الرتكية الثانية .ومبوجب الدستور أُ ّسس مجلس األمن القومي الذي
منح الجيش الرتيك أول مرة قوة سياسية مبارشة .كام ارتفع املستوى
املعييش لألتراك عمو ًما وللعاملني يف قطاع الزراعة بنسبة  20يف املئة.
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ركب دمرييل حسب وصف ماكلني موجة االقتصاد ،ويف الوقت نفسه
قمع الحركات اليسارية ،وتصاعد االستقطاب يف البالد ليصل ذروته
وتول السلطة مرة أخرى.
عام  ،1971فتدخل الجيش ّ

انفتح حقل الفكر السيايس الرتيك عىل مرصاعيه مع والدة عبد الله
غُل وما ُس ّمي بـ "هزمية العلامنية الرتكية" ،بعد خروج حزب الشعب
الجمهوري من السلطة عام  .1950وظهرت الحركة ال ّنورسية نسبة
إىل بديع الزمان سعيد النوريس .لقد سعى النوريس من خالل "رسائل
النور" إىل إعادة تقديم السلوك اإلسالمي التقليدي يف العالقات
الشخصية مبا يتواءم مع مجتمع الصناعة واالتصاالت ال ّناهض .فكان
أن تطورت الحركة محليًا ودوليًا لتوصف الحقًا بأنها أقوى الحركات
االجتامعية والسياسية تأث ًريا يف تركيا الحديثة .أنشأ نجم الدين أربكان
بدعم من أفراد يف الحركة النورسية عام  1970حزب النظام الوطني،
وهو أول حزب تريك بخلفية إسالم سيايس ،وكان يسعى لتمثيل
الطبقة الوسطى ال ّدنيا التي كانت تعاين من منو الرشكات الكربى
واالحتكار يف األناضولّ ،إل أ ّن الحزب أغلق بقرار قضايئ من املحكمة
الدستورية بعد إنذار من قادة الجيش .أنشأ أربكان بالتعاون مع
التحالف نفسه حزب السالمة الوطني عام  ،1972تحت شعار "تركيا
العظيمة مرة أخرى" ،والذي دعا أول مرة إىل إحياء املايض العثامين
"حني كانت الدولة مسلمة وقوية يف الوقت نفسه"ّ .أسس أربكان
حزب الرفاه عام  ،1983ولكن مل يتمكن الحزب من تشكيل حكومة
حتى عام .1996
بعد تصاعد الرصاع بني األطياف السياسية يف الشارع الرتيك ووصوله
إىل اشتباكات مسلّحة ،وصلت إىل درجة وصفها بأنّها حروب بالوكالة
بني الواليات املتحدة واالتحاد السوفيايت ،نأى الجيش الرتيك بنفسه
عن هذه الرصاعات .ورأى محللون أنه تع ّمد ترك الرصاع ليتصاعد
يف سياقه الذي كان واض ًحا يف تلك الفرتة ،لتتشكل أرضية ترحب
بتدخله إلعادة االستقرار واألمان ،ليسيطر الجيش بقيادة الجرنال

مراجعات وعروض كتب
مراجعة كتاب
عبد اهلل ُغل وبناء تركيا الجديدة

ويغي
كنعان إيفرين عىل السلطة يف  12أيلول /سبتمرب ّ ،1980
الدستور ويقود البالد من خالل مجلس األمن القومي لثالث سنوات.
أغلقت كل األحزاب السياسية واعتُقل قادتها ،وأطلق رساحهم الحقًا.
وبعد رفع الحظر عن األحزاب السياسية ،أنشأ تورغوت أوزال الخبري
االقتصادي الرتيك والنائب السابق لرئيس الوزراء سليامن دمرييل
عام  1983حزب الوطن األم ،وانترص يف االنتخابات يف العام نفسه
ليتوىل رئاسة الوزراء لدورتني انتخابيتني .شهدت مرحلة أوزال تطو ًرا
وانفتا ًحا يف اقتصاد تركيا وعالقاتها الخارجية ،ويرى خرباء يف السياسة
الرتكية أنّها وضعت حجر األساس لل ّنهضة الرتكية الحديثة .انتُ ِخب
رئيسا للجمهورية عام  ،1989إلّ أنّه اضطلع يف الوقت نفسه
أوزال ً
بعدد من مهامت رئيس الوزراء الذي مل يُ ِبد أي معارضة لذلك.

ُ
غل يدخل الحقل السياسي
دعا قادة حزب ال ّرفاه عبد الله غُل للرتشح لالنتخابات الربملانية عام
 1991بصفة مرشح للحزب عن مدينة قيرصي .كان غُل قاد ًما من
السعودية يف إجازة ،واقتنع بدفع من أهله وأصدقائه الحقًا بدخول
االنتخابات .كان من بني املرشحني األصغر س ًنا ،ومل يتفق مع كل
أفكار زعيم الحزب أربكان الذي كان يدعو إىل سوق إسالمية مشرتكة
وعملة مشرتكة ،ما أثار هجو ًما إعالميًا تجاهه .مل يتفق غُل مع هذه
األفكار عل ًنا ،وقال إ ّن تنفيذها غري ممكن ،ويف الوقت نفسه ق ّدم
خطابًا متمي ًزا ن ّم عن خربة كبرية اكتسبها من تجاربه السابقة .ويف
العام نفسه ،أقنع غُل رجب طيب أردوغان الذي تعود معرفته به إىل
االتحاد الوطني للطلبة األتراك ،بالرتشح لالنتخابات ،ودخل االثنان
االنتخابات ونجحا فيهاّ ،إل أ ّن أردوغان ُم ِنع من تويل منصبهُ .ع ِّي
غُل يف لجنة التخطيط واملوازنة ،ثم انتقل يف العام التايل ليكون ممثّل
تركيا يف الجمعية الربملانية للمجلس األورويب ،املنصب الذي شغله
غُل حتى عام  .2001مع بداية وجوده يف املجلس األورويب ،كانت
النقاشات تدور حول الدول األوروبية املتشكلة بعد انهيار االتحاد
السوفيايت .دعا غُل إىل تقديم الدعم للمسلمني يف البوسنة مش ًريا إىل
مهتم بإجراء محاكامت دولية
الصب مل يكن كاف ًيا ،وظل ً
أ ّن حصار ّ
ملرتكبي جرائم الحرب يف البوسنة حتى عام  .2014كام اقرتح غُل
قرارات إلدانة قيام إرسائيل بطرد فلسطينيني من أراضيهم.
يف عام  ،1994فاز رجب طيب أردوغان يف االنتخابات املحلية برئاسة
بلدية إسطنبول ،واكتسح مرشّ حو حزب الرفاه بقيادة عبد الله
غُل االنتخابات البلدية يف مدينة قيرصي ليحافظوا عىل مناصبهم
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ويصبحوا من مؤسيس حزب العدالة والتنمية .ومع صعود حزب
ال ّرفاه بدا واض ًحا أ ّن تيا ًرا من املسلمني املحافظني بدأ يسيطر عىل
تحول
الساحة السياسية يف تركيا .لقد مثّلت انتخابات عام ً 1995
تاريخ ًيا لعبد الله غُل ،يف عشية االنتخابات يف آخر شهر ترشين الثاين/
قائل" :هذه نهاية عرص
رصح غُل ملراسل صحيفة الغارديان ً
نوفمرب ّ
الجمهورية" .وأيّد غُل تحويل وضع العلامنية يف الدستور من علامنية
تسيطر عىل الدين إىل علامنية تدعم حرية الدين .نجح الحزب يف
االنتخابات وشكّل ائتالفًا حكوم ًيا مع حزب الطريق القويم برئاسة
تانسو تشيلر.
تول غُل منصب نائب رئيس الوزراء واملتحدث باسم الحكومة،
ّ
ووزير الدولة مبهمة مستشار أربكان للشؤون الخارجية ،كام توىل
منص ًبا يف التلفزيون ال ّرسمي "يت آر يت" ،واستلم ملفّات الدول
اإلسالمية يف البلقان والجمهوريات الرتكية الجديدة التي تشكّلت بعد
انهيار االتحاد السوفيايت .وعىل الرغم من خالفه مع أربكان حول
مسائل متعلقة بفهم الدين وبوجهة النظر تجاه أوروبا ،فإنّه كان
الخيار األول ألربكان بسبب امتالكه اللغة وخربته وسمعته املتزايدة
يف الشؤون الدولية .ويف الوقت الذي كان فيه أربكان يعارض
قطع ًّيا تقدم تركيا بطلب دخول االتحاد األورويب ،كان موقف غُل
أقل تش ّد ًدا ،فقد رأى أ ّن الطلب ال ميكن تقدميه ،ما دامت أوروبا
مغلقة أبوابها عىل نفسها وعىل دين واحد وثقافة واحدة .كانت
أوىل مبادراته يف االنفتاح تجاه الجمهوريات الرتكية تطوير النظام
التعليمي يف جمهورية تركامنستان ،وتضمن ذلك تقديم ثالثة ماليني
كتاب باللغة الرتكية.

انقالب ما بعد الحداثة
ش ّنت القوات املسلحة الرتكية وال ّنخبة العلامنية يف البالد حملة ضد
حزب الرفاه ال ّدعائهم تب ّنيه توج ًها إسالميًا رأوا فيه "تهدي ًدا للعلامنية"،
وتوسعت الحملة لتشمل كل املحافظني يف املجتمع الرتيك .ويف
ّ
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شباط  /فرباير  ،1997أجرب مجلس األمن القومي أربكان عىل توقيع
حزمة قرارات تتعلق بالعلامنية واإلسالم السيايس ،ألزمت الحكومة
بالحفاظ عىل الهوية العلامنية بالدولة ،وإغالق عدد من املدارس
اإلسالمية التي افتُ ِتحت يف عهد أربكان ،وإلغاء الجامعات الصوفية.
تلت ذلك قضية ضد حزب ال ّرفاه طلب عىل إثرها امل ّدعي العام
إغالق الحزب ،ليستقيل أربكان من رئاسة الوزراء يف حزيران  /يونيو
من العام نفسه.
ُو ِصفت حوادث عام  1997بانقالب ما بعد الحداثة ،فهو مل يكن
انقالبًا باملعنى التقليدي .فحاول غُل الحيلولة دون إغالق حزب
الرفاه ،وسافر إىل الواليات املتحدة ليُحارض عن "اإلسالم والدميقراطية"
ويلفت األنظار ملا يحدث يف تركيا ،وات ّهم الجيش بأنّه ارتكب أكرب
األخطاء يف تاريخه ،وأ ّن قضية املحكمة ضد الحزب مل تكن مبنية
عىل أساس قانوين .ويف صيف ذلك العام ُو ِصف عبد الله غُل بأنّه من
إصالحيي حزب ال ّرفاه ومن قادة جيل الشّ باب الذين ح ّملوا األجيال
السلطة ،وأنّه رأى "يف إغالق
األكرب س ًنا يف الحزب مسؤولية خسارة ّ
الحزب فرصة لبداية صح ّية أكرث للسياسيني اإلسالميني" .ويف نهاية
العام زار غُل مع مجموعة من الصحفيني قرب عدنان مندريس ،ليُعلن
من ُهناك أنّه "استشهد ل ُيثبت سيادة اإلرادة الشعبية" .ويف ترشين
الثاين /نوفمرب حرض غُل اجتام ًعا رسيًا أمريك ًيا ترك ًيا تناول مسألة
محتمل لقاعدة إنجرليك األمريكية
ً
إغالق حزب ال ّرفاه ،واستخدا ًما
الجوية جنوب تركيا يف حال الهجوم عىل العراق.
وعىل الرغم من قرار أربكان إنشاء حزب الفضيلة ،فإ ّن غُل استمر يف
جذب االهتامم العاملي تجاه قضية إغالق حزب الرفاه .ويف الوقت
الذي كان االتحاد األورويب يبحث طلب عضوية تركيا ،يستغل غُل
املوقف ويتحدث عن عدم رشعية إغالق أكرب األحزاب يف تركيا .ومل ّا
ُسئل غُل يف لقاء إعالمي بصفته زعيم مجموعة األعضاء الشباب من
حزب الرفاه امل ُعارضني لل ّنهج القديم للقادة عن رأيه يف تأسيس حزب
الفضيلة ،ر ّد بأ ّن اسم الحزب يف البداية ليس ُمالمئًا ،ألنّه اسم إسالمي،
وسجِن عدد من
ويجب أن يكون أكرث عاملية .أُغلق حزب الرفاه ُ
قادته ومن بينهم أردوغان بسبب قراءة قصيدة اتُّهِم بعدها بإذكاء
الكراهية الدينية .يقول العضو البارز يف حزب العدالة والتنمية بشري
بدل من
التشّ ح ملنصب رئاسة بلدية إسطنبول ً
أطاالي إ ّن غُل فكّر يف ّ
أردوغانّ ،إل أ ّن أطاالي أقنعه برضورة وجوده يف أنقرة ،إذ رأى أ ّن
"إسطنبول ال تالئم مواهبه".
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تشكّل حزب الفضيلة من مجموعة من الحرس القديم من حزب
ال ّرفاه وأتباع فكر "ال ّرؤية الوطنية" ألربكان ،وطلب عدد من األعضاء
من غُل ترك الحزب وتشكيل حزب جديد إال أنّه رفض .ات ّجهت أنظار
اإلعالم نحو الحزب الجديد الذي كان يقوده أربكان من خلف الستار،
وظهرت عناوين حول القادة الرسيني للحزب :رجب طيب أردوغان،
وعبد الله غُل ،ومليح غوكتشيك ،وبولنت أرنج .ومل ينتبه اإلعالم إىل
ما كان يُدبّره غُل وأردوغان وأرنج وعبد اللطيف شينري يف لقاءات
بعيدة عن األنظار يف مركز الدراسات السياسية يف أنقرة ،حيث ط ّوروا
أفكا ًرا لحزب سيايس مدين بالكامل "يحمي الدميقراطية وحقوق
اإلنسان ...ليس فقط لإلسالميني ،وإمنا لكل أطياف املجتمع" .ويف تلك
الفرتة بات واض ًحا أ ّن أردوغان ميلك عقلية أكرث حداثة وانفتا ًحا من
نجم الدين أربكان ،وأنّه هو الوريث األمثل له.
برزت عىل الساحة اإلعالمية العاملية يف عام  1998قضية ُحكم اإلعدام
يحض
بعد إعدام املواطنة األمريكية كارال تاكر ،وكان غُل يف تلك الفرتة ُ
اجتامعات املجلس األورويب الذي ناقش الفكرة .يف الوقت نفسه
تق ّدم أعضاء من حزب الشعب الجمهوري يف الربملان باقرتاح إللغاء
حكم اإلعدام بأثر رجعي عن نشطاء يساريني اعتُ ِقلوا منذ عقود،
فاستغل غُل الفرصة وأعلن دعمه لالقرتاح يف إطار خطابه املتكرر عن
رضورة إجراء إصالحات دميقراطية عىل ال ّنمط األورويب ،وهو ما ع ّزز
مكانته بوصفه خب ًريا يف اإلصالحات الواجبة التّنفيذ متاشيًا مع املعايري
األوروبية ،وحفظ له مكانًا يف املستقبل يف مرشوع إصالحي مقبل.
أُب ِعد غُل وأرنج مع عدد من اإلصالحيني من املناصب التنفيذية يف
الحزب الجديد ،وأدركوا أ ّن تشكيل حزب الفضيلة كان بهدف الظهور
بصورة مختلفة عن حزب الرفاه وضامن الوالء ألربكان .ويف الوقت
نفسه أعرب غُل وأرنج عن رغبتهام يف توسيع الرؤية الضيقة للحزب،
بض ّم أعضاء من أطياف أخرى من املجتمع مثل اليسار .ترشّ ح أربكان
مستقل عن مدينة قونيا ،وأحرز حزب
ً
يف االنتخابات الربملانية عام 1999
الرفاه املرتبة الثالثة يف االنتخابات التي أسفرت عن تشكيل أضعف
ائتالف حكومي شهدته البالد بني الحزب الدميقراطي االشرتايك بقيادة
بولنت أجاويد ،وحزب الحركة القومية بقيادة دولت بهتشيل ،لتدخل
البالد يف انهيار اقتصادي خالل ستة أشهر من تشكيل الحكومة.

من رئاسة الوزراء إلى الرئاسة
تشكّل حزب العدالة والتنمية من طيف واسع من السياسيني األتراك
عىل رأسهم املجموعة اإلصالحية من حزب الفضيلة ،وأعضاء من

مراجعات وعروض كتب
مراجعة كتاب
عبد اهلل ُغل وبناء تركيا الجديدة

حزب الوطن األم االشرتايك امل ُحافظ ،ومن حزب الطريق القويم من
ميني الوسط ،وسياسيني من اليسار القومي ويسار الوسط ،وعدد من
السياسيني ال ُجدد من أمثال عيل باباجان ومولود جاويش أوغلو.
وعىل الرغم من تناول وسائل اإلعالم للحزب عىل أنّه إسالمي ،فإ ّن
عد ًدا من أعضائه رفضوا هذا الوصف وقالوا إنّه ال يعكس الحقيقة،
فالعدالة والتنمية يف رأيهم حزب دميقراطي محافظ ،وامل ُحافظة يف
رصح أردوغان
الحزب تقترص عىل القضايا االجتامعية واألخالقية .كام ّ
الحقًا بأ ّن الحزب ليس إسالم ًيا ويرفض وصفه بأنّه إسالمي دميقراطي،
وأكّد وصف "دميقراطي ُمحافظ" .وقد ُو ِصفت أيديولوجيا الحزب
بأنّها نيو ُعثامنية أو ُعثامنية جديدة ،أعادت تنشيط السياسة الرتكية
يف االمتداد الطبيعي لإلمرباطورية العثامنية سابقًا ،الوصف الذي
رفضه أيضً ا قادة الحزب.
تول عبد الله غُل رئاسة الوزراء بعد نجاح الحزب يف انتخابات عام
ّ
 ،2002لفرتة وجيزة قبل رفع الحظر السيايس عن رئيس الحزب
أردوغان ،ليتوىل رئاسة الوزراء ويكون غُل وزي ًرا للخارجية .كانت
أبرز معارك غُل السياسية عام  ،2007فمع قُرب انتهاء فرتة رئيس
الجمهورية أحمد نجدت سيزر ع ّمت أرجاء البالد تظاهرات تحت
اسم "تظاهرات الجمهورية" طالبت مبنع حزب العدالة والتنمية من
اختيار رئيس جمهورية يتب ّنى نفس املنحى الفكري .ترشّ ح غُل للرئاسة
ونجح يف الجولة األوىل لالنتخابات لتُعلن رئاسة أركان الجيش الرتيك
أنّها لن تقف عىل الحياد حيال النقاشات التي تدور حول علامنية
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الدولة .أُ ِ
بطلت نتائج الجولة األوىل يف االنتخابات ومل يكتمل نصاب
الجولة الثانية ،فقررت املحكمة الدستورية إجراء انتخابات برملانية
مبكرة ،نجح العدالة والتنمية يف االنتخابات وأق ّر تعديالت دستورية
خفّضت فرتة الرئاسة إىل  5سنوات ،وأعطت الحق للرئيس بالرتشح
لدورتني انتخابيتني .جرت انتخابات رئاسة الجمهورية لثالث جوالت
ليتول غُل الرئاسة.
أخرى فاز فيها حزب العدالة والتنمية ّ
تح ّولت سياسة حزب العدالة والتنمية يف فرتة رئاسة غُل إىل تحييد
وتول غُل بصالحياته
مؤسسات ال ّدولة من أيدي الدولة العميقةّ ،
الدستورية تعيني بعض أعضاء هيئات الدولة الخدمية والقضائية
عي موظفني ُجد ًدا يف القرص وقضاة
مثل الجامعات واملحاكم ،ل ُي ّ
يف املحكمة الدستورية التي بدأت تفقد دورها األيديولوجي ،وقام
غُل بتعيني ث ُلث أعضاء محكمة االستئناف العليا واملحكمة اإلدارية
العسكرية عام  ،2008ثم النائب العام ونائبه عام  ،2011كام قام
بتعيني أساتذة جامعات يف معهد أتاتورك العايل للثقافة والتاريخ أحد
معاقل العلامنية يف تركيا .وصادق غُل بعد تظاهرات غيزي واملعركة
التي انفتحت بني حركة غولن والحكومة الرتكية عىل قانون يُعطي
وزارة العدل سلطات أكرب عىل املجلس األعىل للقضاة والنواب ،يف
محاولة لكبح نفوذ أعضاء الحركة يف سلك القضاء .مل يُ ِ
خف غُل آراءه
املخالفة ألردوغان فيام يخص التعامل مع التظاهرات وتناول ملف
الحريات ،كام أعلن رصاحة رفضه النظام الرئايس املوضوع عىل أجندة
حزب العدالة والتنمية.

صـدر حديـ ًثا

تأليف :وليد الفارس.

حمص :الحصار العظيم ،توثيق سبعمئة يوم من الحصار
يرصد كتاب حمص :الحصار العظيم ،توثيق سبعمئة يوم من الحصار ( 216صفحة من القطع
الكبير) ،للكاتب وليد الفارس األحداث التي جرت في مدينة حمص السورية منذ اندالع الثورة عام
2011؛ وخصوصا الحصار الذي تفرضه قوات النظام السوري والميلشيات التابعة له على المدينة
وأهلها منذ أكثر من عامين.
أن جميع الروايات الواردة في هذا الكتاب هي حصيلة مئات الصفحات التي كان المؤلف
يجدر بالذكر ّ
شاهدا عاش الحصار بكل تفاصيله ،وسجل فيها وقائع االجتماعات والرسائل
قد د ّونها بصفته
ً
والمذكرات والمقابالت والشهادات وغير ذلك مما شاهدته العين ونقلته األصابع إلى األوراق.

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
العلمية
ّ
المعايير العلميّة ،وضمان جودة المادة التي تصل إلى القراء .تهدف هذه الدورية إلى
التضحية
أن تكون طيّعة الفهم لدى المختصين وغير المختصين من القراء ،من دون
ِ
برصانة المضمون.

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

siyasat.arabia@dohainstitute.org

قسيمة االشتراك

االسم
العنوان البريدي
البريد اإللكتروني
عدد النسخ المطلوبة
طريقة الدفع

تحويل بنيك

شيك ألمر املركز

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

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.

دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف الدول العربية وأفريقيا.
دوال ًرا أمريكيًا للحكومات واملؤسسات يف الدول العربية وأفريقيا.

دوال ً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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