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محمود محارب

*

سياسة إسرائيل تجاه األقصى

ً
حكومة
حدثت في العقود الثالثة الماضية تغييرات مهمة للغاية في الموقف اإلســرائيلي،
ومجتمعا ،بشأن كل ما يتعلق بالحرم القدسي الشريف ومسألة دخول اليهود إليه والصالة
ً
فيــه وبناء الهيكل الثالث .تتابع هذه الدراســة الموقف الديني اليهــودي التقليدي الذي حرّم
دخــول اليهــود إلى الحرم الشــريف ،وتقــف على بدايــات التغيير في هذا الموقف ،ســواء في
صفــوف التيــار الدينــي اليهــودي أو الصهيونــي العلمانــي .وتســ ّلط الدراســة الضــوء علــى
مسجدي األقصى وق ّبة الصخرة ،وتتابع الحركات
محاوالت الجماعات اليهودية اإلرهابية تدمير
ْ
تأسســت في إســرائيل ال ســيما منــذ منتصف عقــد الثمانينيات
والجمعيــات اليهوديــة التــي ّ
التــي وضعــت نصــب عينيها هــدف بناء الهيــكل الثالث في الحرم الشــريف من جهــة ،وإزالة
يمت لإلســام بصلة مــن الحرم الشــريف من جهة
مســجدي األقصــى وق ّبــة الصخــرة وكل ما
ّ
ْ
ثــم تقــف الدراســة على التــآكل والتغييــر التدريجــي الذي أحدثته إســرائيل فــي الوضع
أخــرىّ .
القائم في الحرم الشريف.
*

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات..

6
مقدمة
تح ّرم الرشيعة اليهودية دخول اليهود إىل الحرم الرشيف الذي
يطلقون عليه "جبل الهيكل" ،وتع ّد دخولهم إليه مخالفة دينية خطرية
عقوبتها املوت .ويعود ذلك إىل وجوب الحفاظ عىل طهارة املكان
الذي كان فيه الهيكل وفق زعمهم وعدم تنجيسه بدخول اليهود
إليه من دون التطهر من النجاسة .ووفق الرشيعة اليهودية ،فإ ّن أه ّم
مصادر النجاسة هي ملس املوىت أو ملس أناس وجدوا يف مكان فيه
موىت أو املكوث مع أناس وجدوا يف مكان فيه موىت .وتنترش هذه
النجاسة وتنتقل برسعة من شخص إىل آخر مبجرد أن يلمس املصاب
شخصا آخر أو يجلس معه .وكانت عملية التطهر من النجاسة
بها
ً
تت ّم يف الزمن الغابر وفق املوروث الديني اليهودي بواسطة ملس
رماد بقرة حمراء مخلوط باملاء .وبعد انقراض البقرة الحمراء وخراب
الهيكل ،الذي ي ّدعي اليهود أنّه كان موجو ًدا يف الحرم الرشيف ،باتت
عملية التطهر من النجاسة متعذّرة ،لذلك ح ّرم حاخامات اليهود
طوال العصور املاضية دخول اليهود إىل الحرم الرشيف ألنّهم يع ّدون
نجسني وفق الرشيعة اليهودية((( .وتح ّرم الرشيعة اليهودية دخول
اليهود إىل مجمل مساحة الحرم الرشيف التي تبلغ  144دومنًا وليس
فقط إىل مساحة املكان الذي يُ ّدعى أ ّن الهيكل كان موجو ًدا فيه،
وذلك لعدم معرفة مكان وجود الهيكل بدقّة وعدم معرفة مقاييسه
الدقيقة ومكان وجود الجزء األكرث أهمية فيه الذي يُطلق عليه "قدس
األقداس" ،وهو مسكن الرب يهوه وفق املوروث الديني اليهودي،
وكان يحفظ فيه تابوت العهد وال يدخله أحد إال الكاهن األكرب الذي
يدخله مرة واحدة يف السنة يف يوم الغفران((( .وعىل م ّر العصور،
أصدر كثري من الحاخامات الذين احتلّوا مكان ًة مرموق ًة للغاية يف
اليهودية ،أمثال موىس بن ميمون (رامبام) وموشيه بن نحامن
(رامبان) وشلومو يتسحايك (رايش) ،فتاوى ح ّرمت دخول اليهود إىل
الحرم الرشيف وح ّرمت كذلك صالتهم فيه .وأكّدت هذه الفتاوى
أيضً ا أ ّن بناء الهيكل لن يت ّم بواسطة البرش وإنّ ا بواسطة املسيح
(املشياح) امل ُنتظر عند مجيئه عند اقرتاب الخالص النهايئ.
ووفق املوروث الديني اليهودي فرض الرب عىل اليهود منذ خراب
الهيكل الثاين العيش خارج فلسطني يف شتّى أصقاع األرض إىل أن
يظهر املسيح (املشياح) املخلّص عند اقرتاب الساعة والخالص النهايئ.
حي من لحم
وإىل أن يأيت املسيح املخلّص (املشياح) ،وهو كائن ٌّ
 1موطي عنربي ،األصولية اليهودية وجبل الهيكل (القدس :دار النرش ماغنس للجامعة
العربية ،)2008 ،ص .2
 2نداف رشجاي ،جبل النزاع :الرصاع عىل جبل الهيكل (القدس :منشورات كيرت،)1995 ،
ص .28
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ودم ويرافق مجيئه حدوث معجزات وأعجوبات ،ح ّرم الرب عىل
اليهود ثالثة أمور أساسية وهي :أ ّو ًل ،الثورة أو التم ّرد عىل الشعوب
والدول التي يعيشون بني ظهرانيها .ثانيًا ،تعجيل الخالص أو إجراء
حسابات عن الزمن املتبقّي ملجيئه .ثالثًا ،الهجرة إىل فلسطني بشكل
جامعي((( .وعىل الرغم من ذلك ،يكاد ال يخلو عرص إال أعلن أحد
ّ
اليهود عن نفسه ،ألسباب مختلفة ،أنّه هو املسيح املخلّص .وكان
أشهر هؤالء شبتاي تسفي ( )1676–1629الذي يك ّنى بـ "مشياح
الكذب" ،املولود يف إزمري والذي ا ّدعى أنّه املسيح املخلّص ،وأخذ ينرش
دعوته يف صفوف اليهود يف اإلمرباطورية العثامنية وأوروبا يف عامي
 ،1666–1665معل ًنا أ ّن ساعة الخالص قد أزفت .واستجاب لشبتاي
تسفي عدد ال بأس به من اليهود .وعندما وصل إىل إسطنبول اشتكاه
أحد حاخامات اليهود يف املدينة إىل السلطات العثامنية فقامت هذه
السلطات بإلقاء القبض عليه وتخيريه بني اعتناق اإلسالم أو املوت،
ففضّ ل الخيار األ ّول وأسلم وأصبح اسمه بعد إسالمه عزيز محمد
أفندي؛ وأسلم معه أيضً ا عدد من أتباعه .ويف العرص الحديث ،أعلن
أتباع الراب مناحم شنيرئسون ميالفوفيتش زعيم حركة "حباد" أنّه هو
متمسكني بهذا املوقف حتى بعد موته
وظل أتباعه
املسيح املنتظرّ ،
ّ
يف عام  ،1994وع ّدوا موته ما هو إال غيبة قصرية ليعود ثانية ليقود
عملية خالص اليهود(((.

ح ّدد سيفي رخلفسيك يف كتابه "حامر املسيح" ثالثة تو ّجهات رئيسة
ظهرت كر ّدة فعل بني صفوف اليهود الدينيني عىل الصهيونية .أ ّو ًل،
الرد الحريدي وع ّد الصهيونية خطيئة ومعصية للرب ألنّها تخرج
عىل املحرمات التي فرضها الرب عىل اليهود بدفعها تعجيل النهاية
والهجرة اليهودية الجامعية إىل فلسطني .ثان ًيا ،التيار الصهيوين الديني
الذي متثّل يف حركة مزراحي (مركز روحاين) بقيادة الراب يتسحاك
ريينس ( .)1915-1839وأيّد هذا التيار الحركة الصهيونية وع ّدها
 3أفيعيزر رافيتسيك ،النهاية املكشوفة ودولة اليهود :مسيائية وصهيونية ورديكالية دينية
يف إرسائيل (تل أبيب :عام عوفيد ،)1993 ،ص .93 - 89
 4سيفي رخلفسيك ،حامر املسيح (تل أبيب :يديعوت أحرونوت ،)1998 ،ص .133 - 132
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حل عمل ًّيا للمشكلة اليهودية يف أوروبا لسعيها إىل إيجاد ملجأ آمن
ًّ
لليهود .وأيّد الراب يتسحاك ريينس من هذا املنطلق مرشوع إنشاء
دولة يهودية يف أوغندا الذي أق ّرته املنظّمة الصهيونية العاملية يف
مؤمترها السادس يف عام  .1903ثالثًا ،تو ّجه الراب أبراهام يتسحاك
هكوهني كوك ( )1935-1865الذي سعى إىل إقامة حركة دينية
يهودية روحانية موازية للحركة الصهيونية ،وأطلق عليها "ديغل
يروشاليم" (علم القدس).
ووفق رؤية الراب أبراهام كوك فإ ّن الحركة الصهيونية العلامنية تقوم
بإنشاء البنية التحتية املادية للدولة اليهودية يف حني تنشئ حركة
"ديغل يروشاليم" الدولة من الناحية الدينية الروحانية .وعندما
تت ّم العملية املادية يف بناء الدولة يأيت دور "ديغل يروشاليم" لتقيم
مملكة إرسائيل التي تستند إىل الرشيعة اليهودية وقيمها النافية
ولتحل الروحانية مكان املادية وأحكام الرشيعة
ّ
للقيم الغربية،
اليهودية مكان النظام الدميقراطي املستند إىل القيم الغربية.

أعطى الراب أبراهام كوك للحركة الصهيونية ولسعيها إنشاء دولة
يهودية بُع ًدا مسيائيًّا خالصيًّا وع ّد أ ّن الصهيونية تشكّل "بداية
الخالص" ،وذلك عىل الرغم من إدراكه أنّها ليست حركة دينية وأنّها
علامنية يهيمن اإللحاد عىل قطاعات واسعة منها .وارتبطت رؤية
الراب أبراهام كوك القرتاب الخالص مع اقتناعه برضورة التحضري لبناء
الهيكل وباالستعداد أيضً ا لتجديد مامرسة الفرائض اليهودية املرتبطة
بالهيكل عند بنائه .ويف هذا السياق ّأسس الراب أبراهام كوك يف
عام " 1921يشيفات توراة كوهنيم" يف البلدة القدمية يف القدس
بالقرب من الحرم الرشيف بغرض دراسة تجديد مامرسة طقوس
الفرائض الدينية اليهودية املرتبطة بالهيكل ال سيام طقوس فرائض
تقديم القرابني يف الهيكل ،متهي ًدا لقدوم الخالص وبناء الهيكل يف

7
الزمن الراهن((( .فقد اعتقد أبراهام كوك أ ّن عملية "اإلحياء القومي
عاجل ويف الزمن الراهن
اليهودي" التي تقوم بها الصهيونية ستقود ً
إىل العودة للدين وإىل الخالص الذي سيُت ّوج ببناء الهيكل الثالث يف
الحرم الرشيف(((.
لقد بلور الراب أبراهام كوك مواقف أصولية مسيائيّة متط ّرفة تركت
يخص إقامة
بصامتها الحقًا عىل الصهيونية الدينية ال سيام يف ما ّ
الدولة اليهودية يف كل أرض فلسطني ،وتطبيق الرشيعة اليهودية
والفرائض الدينية فيها ،وبناء الهيكل ،وكذلك يف ما يخص املوقف
من األغيار الذين اعتربهم دون البرش ،إذ كتب "إ ّن الفرق بني الروح
اليهودية يف جوهرها ورغباتها الداخلية وصفاتها ومواقفها ،وروح كل
األغيار مبختلف أنواعهم ،هو أكرب وأعمق من الفرق بني روح اإلنسان
وروح الحيوان"(((.
ويف كتابه "سالح ذو ح ّدين بيدهم :الفاعلية العسكرية يف فكر
الصهيونية الدينية" ،تابع إييل هولترس وحلّل موقف الصهيونية الدينية
من القوة العسكرية ومدى تأثري هذه القوة العسكرية اليهودية منذ
أواخر الثالثينيات وال سيام منذ إنشاء إرسائيل يف عام  ،1948يف فكر
الحاخام تسفي كوك – ابن الراب أفراهام كوك وخليفته  -بشكل
خاص ،ويف الصهيونية الدينية بشكل عام .ووقف إييل هولترس عىل
العالقة املتينة للغاية بني تع ّزز قوة إرسائيل العسكرية وبني اتّخاذ
توسعية
الراب تسفي كوك والصهيونية الدينية مواقف أصولية ّ
وعدوانية متط ّرفة قبل حرب  1967ووصولها إىل أوجها بعد هذه
الحرب ،ال سيام يف السبعينيات عند تأسيس التيار الصهيوين الديني
بزعامة تسفي كوك يف عام  1974حركة "غوش إميونيم" (كتلة اإلميان)
االستيطانية((( .وقد رأى حاخامات غوش إميونيم أ ّن األهداف التي
يسعون لتحقيقها هي مثل الهرم الذي رأسه بناء الهيكل الثالث
وقاعدته وجوفه بناء املستوطنات اليهودية يف األرايض الفلسطينية
املحتلّة عام  1967بغرض تهويدها .ففي الوقت الذي ركّزت فيه حركة
غوش إميونيم عىل االستيطان وأعطته األولوية القصوى يف نشاطها،
فإنّها ع ّدت االستيطان جز ًءا من سعيها لتحقيق الخالص الكامل الذي
يت ّوج يف بناء الهيكل الثالث يف الزمن الراهن .ووضع التيار الصهيوين
الديني ويف مقدمته حركة غوش إميونيم ،االستيطان اليهودي يف القدس
 5عنربي ،ص .3
 6املرجع نفسه ،ص .16
 7رخلفسيك ،ص .104
 8إييل هولترس ،سالح ذو حدين بيدهم :الفاعلية العسكرية يف فكر الصهيونية الدينية
(القدس :منشورات كيرت .)2009 ،وانطالقًا من موقفه الديني األصويل املتطرف واستنادًا إىل
القوة العسكرية اإلرسائيلية أيّد تسفي كوك سعي التنظيم الرسي اليهودي "جال" و"املحتريت
اليهودية" يف تفجري قبة الصخرة متهيدًا لبناء الهيكل كام سرنى الحقًا.
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الرشقية املحتلة ال سيام يف البلدة القدمية واملناطق املحيطة بالحرم
الرشيف ،يف قمة أولوياته .وغلفت حركة غوش إميونيم وإرسائيل
سياستها التوسعية الساعية إىل تهويد القدس واملناطق الفلسطينية
املحتلة بخطاب ديني مستند إىل األساطري(((.

غينزبورغ أ ّن وجود العرب يف فلسطني يفسد روح اليهود ويشكّل حاج ًزا
نوعيًّا يف عالقة اليهود مع إلههم ،وأ ّن أ ّي عالقة بني العرب واليهود
يف فلسطني تنقض العهد بني اليهود وإلههم ،لذلك ينبغي اجتثاثهم
والقضاء عليهم(.((1

ويف عقد الثامنينيات ازداد اهتامم حركة غوش إميونيم مبسألة
الهيكل ،وكان مدخلها يف هذا التح ّول سعيها لفرض السيادة اليهودية
اإلرسائيلية عىل الحرم الرشيف أ ّولً ومن ث ّم مطالبتها يف عقد
التسعينيات بدخول اليهود للحرم الرشيف بغرض الصالة فيه(.((1

ورشع قطاع من الحرديم "القوميني" يف عقد السبعينيات يف تب ّني
أيديولوجية دينية عنرصية متط ّرفة بقيادة حركة كاخ التي دعت إىل
طرد الفلسطينيني وبناء الهيكل الثالث .فاللقاء بني الصهيونية الدينية
والحريدية املتط ّرفة يف إرسائيل التي ال يوجد فيها فصل بني الدولة
والدين وال بني القومية والدين( ،((1قاد إىل مزيد من التط ّرف العنرصي
هم يف حركة
القابل لالنفجار .وقد ّ
احتل بناء الهيكل الثالث مكانًا ُم ًّ
كاخ التي طالبت ببنائه يف أقرب وقت يف الزمن الراهن وعدم "انتظار
نزوله من السامء" و"مبحو املساجد من جبل الهيكل"( .((1وخرج من
بني صفوف هذه الحركة ومن صفوف التيار الصهيوين الديني العديد
مسجدي األقىص وق ّبة الصخرة.
من الحاخامات الذين سعوا لتفجري
ْ

إىل جانب ذلك ،رشع قطاع من اليهود الحرديم يف العقود األخرية ال سيام
أتباع حركة حباد بقيادة الراب يتسحاك غينزبورغ يف تب ّني أيديولوجية
دينية أصولية متط ّرفة ش ّددت عىل أ ّن ساعة الخالص قد أزفت .وقد
دعا غينزبورغ إىل االلتزام بتطبيق ثالث فرائض دينية يهودية وهي
تنصيب ملك ،وإبادة ذُريّة عامليق ،وبناء الهيكل .وربط غينزبورغ
بني تحقيق هذه الفرائض الدينية الثالث وبني تحقيق الكامل لثالثية
الشعب واألرض والتوراة التي تبقى منقوصة ما مل يت ّم تحقيق هذه
الفرائض الثالث .فإقامة اململكة اليهودية وتنصيب امللك يحققان وحدة
"الشعب اليهودي وكامله" ،وإبادة ذُريّة عامليق (الفلسطينيون وفق
غينزبورغ) يحقّق "أرض إرسائيل" الكاملة ،وبناء الهيكل يحقّق "كامل
التوراة"؛ أل ّن بناء الهيكل يجعل تأدية جميع الفرائض اليهودية ممك ًنا
مبا يف ذلك تقديم القرابني يف الهيكل التي ال ميكن تقدميها إال بعد بنائه.
وربط غينزبورغ بني اقرتاب الخالص وبناء الهيكل وبني إزالة األقىص
وقبّة الصخرة واملساجد األخرى يف الحرم الرشيف والتخلّص كليًّا من
الفلسطينيني من خالل اجتثاثهم من فلسطني والقضاء عليهم .وا ّدعى
 9للمزيد عن استثامر إرسائيل لألساطري الدينية بشأن القدس والهيكل لتربير سيساتها
االستيطانية ،انظر :عزمي بشارة" ،حول القدس بإيجاز شديد" ،الجزيرة نت ،2009/12/17 ،يف:
http://bit.ly/1LctqG9
 10للمزيد انظر رشجاي ،ص .82 - 79

محاوالت تدمير مسجدي
األقصى وقبّة الصخرة
بعد وقــوع فلسطني تحت االحتالل الربيطاين وتع ّزز املرشوع
الصهيوين يف فلسطني تحت االنتداب الربيطاين ،بدأ يظهر خدش يف
اإلجامع اليهودي بشأن الهيكل ،بادر إليه يف البداية غالة املتط ّرفني
الصهيونيني العلامنيني بالذات .فقد دعت "عصبة األشداء" اليهودية
تأسست يف عام  1931بقيادة آبا أحيمئري والشاعر أوري
الفاشية التي ّ
تسفي غرينبريغ ،والتي استقطبت العنارص األكرث تط ّرفًا يف الحركة
الصهيونية التصحيحية ،إىل بناء الهيكل الثالث .كذلك دعت منظّمة
ليحي (املحاربون من أجل حرية إرسائيل) اإلرهابية يف عام  1940يف
برنامجها السيايس إىل إقامة مملكة يهودية وفق الحدود التوراتية
وطرد العرب منها وبناء الهيكل الثالث يف الحرم الرشيف كتعبري عن
الخالص اليهودي الكامل(.((1
 11للمزيد انظر :يتسحاك غينزبورغ ،مملكة إرسائيل ،مجلدان (رحوفوت :جال عيني،
)1999؛ ويتسحاك غينزبورغ ،تصحيح الدولة :برنامج عميل لتصحيح دولة إرسائيل وفق
الكباله والحسيدوت (كفار حباد :جال عيني.)2005 ،
 12للمزيد عن هذا املوضوع انظر دراسة عزمي بشارة" ،التوتر بني الدين والسياسة
يف سياق الرشق األوســط" ،مجلة نظرية ونقد (صيف  ،)1991ص 141-105؛ وعزمي
بشارة ،من يهودية الدولة إىل شارون (رام الله :املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية
"مواطن".)2005 ،
 13رشجاي ،ص .89
 14يعقوب بناي ،جنود مجهولون (حياليم أملونيم)( ،تل أبيب :إصدار مجموعة أصدقاء،
 ،)1958ص .62 - 61

دراسات وأوراق تحليليّة
سياسة إسرائيل تجاه األقصى

ومل تكتف منظّمة ليحي اإلرهابية بذلك ،وحاولت أثناء حرب
 1948تدمري املسجد األقىص ومسجد قبّة الصخرة واملساجد األخرى
يف الحرم الرشيف .فقد وضعت منظمتا اإلتسل وليحي( ((1خطّة
عسكرية الحتالل القدس القدمية قبل يوم واحد من دخول اتّفاقية
وقف إطالق النار بني إرسائيل والدول العربية ح ّيز التنفيذ .ويف هذا
السياق وضع قائد منظّمة ليحي يف منطقة القدس يهوشواع زوطلر
خطّة عسكرية لتفجري املسجد األقىص ومسجد ق ّبة الصخرة واملساجد
األخرى يف الحرم الرشيف عند احتالله .وج ّهزت منظّمة ليحي إحدى
مجموعاتها العسكرية بعرشين حقيبة عسكرية مليئة باملواد شديدة
االنفجار لتدمري املسجد األقىص وقبّة الصخرة واملساجد األخرى يف
الحرم الرشيف .بيد أ ّن فشل الهجوم العسكري الذي ش ّنته القوات
العسكرية الصهيونية يف احتالل القدس القدمية يف  16متوز /يوليو
 1948حال دون تنفيذ ليحي ملخطّطها(.((1

وبعد وقوعه تحت االحتالل اإلرسائييل يف عام  1967تع ّرض املسجد
األقىص ومسجد قبّة الصخرة إىل سلسلة طويلة من االعتداءات
ومحاوالت الحرق والنسف .وكان من أبرز هذه االعتداءات قيام
مايكل روهان يف  21آب /أغسطس  1969بإرضام النار يف املسجد
األقىص ما أ ّدى إىل اشتعال النريان فيه وحرق أجزاء واسعة ومه ّمة
منه تعود إىل مئات السنني ،كان من بينها منرب صالح الدين األيويب،
وإطالق الجندي اإلرسائييل ألن غودمان ،النار من بندقيته الرشاشة
عىل املصلني املسلمني يف الحرم الرشيف يف  11نيسان /أبريل 1982
ما أ ّدى إىل قتل وجرح العديد من املصلني املسلمني ،وإطالق الرشطة
اإلرسائيلية النار عىل املصلني يف الحرم الرشيف يف الثامن من ترشين
األول /أكتوبر  ،1990عند احتجاجهم عىل محاولة حركة "أمناء جبل
 15وفق االتفاق الذي جرى بني يرسائيل غلييل ومناحم بيغن رئيس منظمة إتسل حلت
منظمة إتسل نفسها كمنظمة عسكرية يف بداية حزيران /يونيو  1948وانضم أعضاؤها
للجيش اإلرسائييل ،وكذلك فعلت ليحي .ولكن بقي ملنظمتي إتسل وليحي وجود عسكري
مستقل يف القطاع اليهودي من القدس الغربية ،والذي انتهى يف  20أيلول /سبتمرب  1948يف
أعقاب اغتيال منظمة ليحي الكونت برنادوت.
 16رشجاي ،ص .16

9
الهيكل" وضع حجر األساس لبناء الهيكل يف الحرم الرشيف ،ما أسفر
مسلم وجرح كثريين.
عن مقتل  17مصلّيًا
ً
إىل جانب هذه االعتداءات اإلرسائيلية جرت كثري من املحاوالت
اليهودية اإلرسائيلية لنسف املسجد األقىص وق ّبة الصخرة .فقد
نشطت العديد من الحركات اليهودية الرسية التي وضعت لها هدفًا
مح ّد ًدا وهو نسف املسجد األقىص ومسجد ق ّبة الصخرة وتدمريهام
مق ّدم ًة لبناء الهيكل .ومن أبرز هذه الحركات الرسية ،التنظيم
اإلرهايب الذي عرف باسم "جال" ،والتنظيم اإلرهايب الرسي اليهودي
الذي عرف باسم "همحتريت هيهوديت" ،والتنظيم اإلرهايب الذي
عرف باسم "عصابة لفتا".

التنظيم اإلرهابي "جال"
تأسس التنظيم اإلرهايب "جــال"(( ((1الخالص إلرسائيل) يف أواسط
ّ
السبعينيات .وقد خطّط هذا التنظيم اإلرهايب للقيام بثالث عرشة
عملية عسكرية يت ّم تنفيذها خالل م ّدة مح ّددة ال تتجاوز أربعني
يو ًما ،وكان أخطر هذه العمليات العسكرية التي جرى التخطيط لها
بدقّة هي عملية تفجري املسجد األقىص ومسجد ق ّبة الصخرة(.((1
ّأسس هذا التنظيم يوئيل لرينر ( ،)2014-1941الذي ولد يف الواليات
املتحدة وعاش حياة علامنية مع عائلته التي كانت تتنقل بني الواليات
املتحدة ودولة جنوب أفريقيا التي تلقّى تعليمه للثانوية العامة فيها.
وعندما بلغ التاسعة عرش هاجر إىل إرسائيل واستوطن فيها وتعلّم
يف الجامعة العربية ،ورشع يف الوقت نفسه يف التدين وانضم إىل
حزب الديني القومي (املفدال) ،ث ّم انخرط يف صفوف "عصبة الدفاع
اليهودية" بقيادة مئري كهانا والحقًا إىل حركة "كاخ" الفاشية وبات من
أه ّم وأبرز منظّريها .وعند توقيع إرسائيل ومرص اتفاق فصل القوات
بينهام وعقد مؤمتر جنيف للرشق األوسط ،ص ّعد لرينر من نشاطه من
أجل إفشال إمكانية التوصل إىل سالم بني إرسائيل ومرص ،فقام بحرق
املؤسسات املسيحية يف القدس ،ما أ ّدى إىل اعتقاله .ووجدت
عدد من ّ
الرشطة اإلرسائيلية عند اعتقاله وتفتيش منزله خطّة مكتوبة وضعها
لرينر لتفجري مسجد ق ّبة الصخرة من أجل إفشال إمكانية التوصل إىل
سالم بني مرص وإرسائيل ،وحكمت عليه محكمة إرسائيلية بالسجن
ملدة عامني وشهرين( .((1وخالل وجوده يف السجن استمر لرينر يف
التفكري يف كيفية نسف ق ّبة الصخرة ورشع يخطّط لتأسيس تنظيم
" 17جال" هذا االسم هو الحرفني األولني من اسم هذه الحركة وهو "جؤواله ليرسائيل"
أي الخالص إلرسائيل.
 18رشجاي ،ص .85
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يهودي رسي إرهايب من أجل القيام بتدمري مسجدي األقىص وق ّبة
الصخرة .واستغل لرينر سامح سلطات السجن له بالخروج من السجن
لزيارة عائلته ،بقيامه بزيارة الراب تسفي يهودا كوك رئيس "يشيفات
مركز الراب" ،الذي يع ّد أه ّم حاخام يف التيار الصهيوين الديني .وبعد
خروجه من السجن واصل لرينر اتصاله مع الراب تسفي كوك .وبعد
أن فارق الراب تسفي كوك الحياة بسنوات طويلة ،كشف يوئيل
لرينر النقاب عن دور الراب تسفي يهودا كوك يف تأسيس التنظيم
اإلرهايب اليهودي "جال" .فقد ذكر لرينر أنّه تشاور مع الراب تسفي
كوك بشأن تفجري قبّة الصخرة وإقامة تنظيم رسي يهودي من أجل
تنفيذ ذلك ،وأكد أ ّن دور الراب تسفي كوك مل يقترص عىل التشاور
فحسب ،وإنّ ا قام بربطه "مع األشخاص املركزيني يف هذا األمر" ،وأ ّن
الراب تسفي كوك كان رشيكًا فعليًّا يف تأسيس التنظيم ،وأنّه عرف
عن العملية املخطّطة لنسف مسجد ق ّبة الصخرة ،وأنّه "كانت هناك
خطط وعمليات مرتبطة بالسالح وباملواد املتفجرة التي عرف عنها
غي الراب كوك شيئًا هنا وشيئًا هناك
الراب كوك ،ويف بعض األحيان ّ
ولكن ليس يف األمور املهمة" .وشمل تنظيم "جال" الرسي اإلرهايب
وفق ما كشف النقاب عنه لرينر عد ًدا من أعضاء الكنيست املتدينني،
ووزي ًرا يف الحكومة اإلرسائيلية(.((2
وتشكّل تنظيم "جال" من ثالث دوائر من الناشطني ،وعملت كل دائرة
مبعزل عن الدائرة األخرى ،وشملت الدائرة األوىل القيادة يف حني كان
دور األعضاء يف الدائرتني األخريني القيام بتنفيذ العمليات التي تناط
بهم .وكان أعضاء إحدى هاتني الدائرتني يتمتّعون بقدرات عسكرية
وتنظيمية عالية يف حني مل يكن أعضاء الدائرة األخرى ناضجني مبا فيه
الكفاية .وقد قامت السلطات اإلرسائيلية يف عام  1977باعتقال أعضاء
الدائرة التي مل تكن ناضجة بعد وبلغ عدد أفرادها مثانية عنارص .ففي
ذلك العام أبلغ أحد العنارص لرينر بأنّه حصل عىل قنبلة يدوية ،وأنّه
يخطط إللقائها عىل الطالب العرب الذين كانوا يتظاهرون يف الجامعة
العربية يف تلك الفرتة .وقد خيش لرينر أن يؤ ّدي القيام بالعملية ضد
الطالب العرب إىل الكشف عن التنظيم الرسي .ويبدو أنّه عىل خلفية
ذلك ،جرى الكشف عن التنظيم الرسي .فبعد فرتة وجيزة أعلنت
السلطات اإلرسائيلية عن إلقائها القبض عىل تنظيم "غال" الرسي قبل
رشوعه بتنفيذ العملية التي استهدفت نسف مسجد قبّة الصخرة .ومل
تتمكّن السلطات اإلرسائيلية من معرفة جميع أعضاء "غال" الرسي
وظل أعضاء الدائرتني غري معروفني حتى اآلن(.((2
ّ
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التنظيم اليهودي اإلرهابي السري
(همحتيرت هيهوديت)
ع ّم الــرور صفوف اليمني واليمني املتط ّرف اإلرسائييل ال سيام
املستوطنني وحركة "غوش إميونيم" (كتلة اإلميان) ،عند صعود حزب
الليكود إىل دفة الحكم ألول مرة يف إرسائيل يف عام  .1977ولكن بعد
زيارة الرئيس املرصي أنور السادات إلرسائيل يف عام  1977وتوقيع
اتفاقية كامب ديفيد بني إرسائيل ومرص يف عام  1979وقبول إرسائيل
االنسحاب من سيناء مقابل سالم منفرد بني مرص وإرسائيل ،ساد
السخط صفوف املستوطنني وحركة غوش إميونيم وغالة التوسعيني
اإلرسائيليني .وحاولت حركة غوش إميونيم و"الحركة لوقف االنسحاب
تأسست يف تلك الفرتة ،إفشال االنسحاب اإلرسائييل،
من سيناء" التي ّ
همسا يف صفوف حركة غوش إميونيم عن إمكانية
وبدأ يدور حديث ً
حدوث "أعجوبة" لوقف االنسحاب .ومل تكن هذه األعجوبة أو
"املعجزة" سوى القيام بنسف مسجد ق ّبة الصخرة واملسجد األقىص
وتدمريهام .ويف الوقت نفسه طالبت قيادة حركة غوش إميونيم يف
سعيها لوضع العراقيل أمام انسحاب إرسائيل من سيناء بربطه مبوافقة
مرص والدول العربية بالسامح لليهود بالصالة يف الحرم الرشيف
علني ومنظّم .ويف غضون ذلك ،كانت مجموعة قيادية صغرية
بشكل ّ
يف حركة غوش إميونيم ض ّمت كل من يهودا عتسيون ومناحم ليفني
ويشوعة بن شوشان تعمل لتشكيل تنظيم يهودي رسي وتضع خطّة
لنسف ق ّبة الصخرة .وقد رأت هذه املجموعة التي بات يطلق عليها
الحقًا التنظيم الرسي اليهودي (همحتريت هيهوديت) أ ّن تفجري
مسجد ق ّبة الصخرة يحمل قيمة ُعليا بح ّد ذاته؛ ألنّه سيكون مقدمة
لبناء الهيكل ،ويف الوقت نفسه يقود إىل إحباط انسحاب إرسائيل من
سيناء املق ّرر استكامله يف ربيع  .1982لذلك ق ّررت قيادة هذا التنظيم
الرسي اإلرهايب تنفيذ مخطّطها لنسف مسجد قبّة الصخرة عشية
استكامل إرسائيل لالنسحاب من سيناء بهدف إفشاله(.((2
ّأسس كل من يهودا عتسيون ومناحم ليفني ويشوعه بن شوشان
هذا التنظيم لتحقيق هدف أسايس مح ّدد وهو تفجري مسجد ق ّبة
الصخرة .وقد نشط هذا التنظيم منذ أواخر السبعينيات وحتى
عام  1984وض ّم يف صفوفه  29عض ًوا خدموا يف الجيش اإلرسائييل،
وانتمت أغلبيتهم العظمى إىل التيار الصهيوين الديني .أولت قيادة
التنظيم الرسي أولوية قصوى لبناء الهيكل الثالث يف الحرم الرشيف
وع ّدته واجبًا دينيًّا ينبغي القيام به يف الوقت الراهن كجز ٍء من
 22حجاي سيجل ،األخوة األعزاء :تاريخ التنظيم الرسي اليهودي (القدس :منشورات
كيرت ،)1987،ص .54مؤلف هذا الكتاب هو العضو القيادي يف التنظيم الرسي اليهودي
(همحتريت هيهوديت) ،وقد كتبه عندما كان يقيض محكوميته يف السجن بعد انكشاف أمر
التنظيم الرسي.

دراسات وأوراق تحليليّة
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عملية الخالص .ومن ناحية أخرى ،ع ّدت قيادة هذا التنظيم أ ّن
الحرم الرشيف ال سيام املسجد األقىص وقبّة الصخرة يشكّل قوة
دينية وروحانية للشعب الفلسطيني ويع ّزز من تطلّعهم للتح ّرر
من االحتالل والنهضة .ورأت أ ّن تفجري ق ّبة الصخرة واملسجد األقىص
ميت بصلة لإلسالم يف الحرم الرشيف هو واجب ديني
وإزالة كل ما ّ
يحتل تنفيذه األولوية القصوى باعتباره مقدمة
يهودي ينبغي أن ّ
رضورية لبناء الهيكل ،وأنّه كان عىل إرسائيل إزالة كل ذكر للمقدسات
اإلسالمية يف الحرم الرشيف فور وقوعه تحت االحتالل اإلرسائييل.
وخالفًا لحركة غوش إميونيم التي أعطت أولوية قصوى لالستيطان
يف املناطق املحتلّة وع ّدت األهداف التي كانت تسعى لتحقيقها يف
تلك الفرتة مثل الهرم الذي رأسه الهيكل وقاعدته بناء املستوطنات
وتهويد األرايض الفلسطينية املحتلّة ،فإ ّن قيادة هذا التنظيم اإلرهايب
معكوسا .ففي البداية يتعني بناء
رأت يف أولوياتها أن يكون الهرم
ً
الهيكل والتخلّص كل ًّيا من املقدسات اإلسالمية يف الحرم الرشيف
ومن ث ّم يت ّم تعزيز االستيطان .إذ رأت أ ّن تفجري قبّة الصخرة وبناء
الهيكل يف الحرم الرشيف من شأنه أن يحدث ه ّزة نوعية يف املجتمع
ومهم للغاية فيه ،ويع ّجل من جلب
اإلرسائييل ،ويؤث ّر تأث ًريا
حاسم ًّ
ً
الخالص لليهود(.((2

الذي يع ّد الزعيم الروحي لحركة غوش إميونيم وللصهيوينة الدينية،
والذي كانت تربطه به عالقات متينة .وزار بن شوشان الراب تسفي
كوك وفاتحه يف املوضوع وعرض عليه صو ًرا مل ّونة لقبّة الصخرة،
وقال للراب تسفي كوك بصوت منخفض" :لدينا إمكانية ملحو هذه،
وأن ال يبقى لها أثر ،فام رأيك؟" ،فنظر الراب تسفي كوك إىل بن
قائل" :ماذا يعني هذا؟" .فأجابه بن شوشان مع
شوشان واستفرس ً
إشارة بيديه إنّه يعني محو ق ّبة الصخرة .فسأله الراب تسفي كوك
عن موقف أرئيل شارون من هذا األمر ،الذي كان بن شوشان يتمتّع
بعالقات قوية معه ،فته ّرب بن شوشان من اإلجابة عن هذا السؤال.
ولخّص بن شوشان اجتامعه مع الراب تسفي يهودا كوك بأ ّن الراب
مل يعارض العملية( .((2واستشار بن شوشان الكثري من الحاخامات
بشأن العملية ،وقد أيّده بعضهم مثل الراب شالوم رشعبي والراب
مردخاي عطية اللذين كانا يع ّدان من أه ّم "املكوباليم" يف إرسائيل،
وبعضهم تحفّظ وبعضهم اآلخر عارض .وكشف مناحم ليفني النقاب
بعد اعتقاله يف وثيقة أطلق عليها "وثيقة الحاخامات" عن مواقف
الحاخامات التي بني التأييد والتحفّظ واملعارضة.
ومــن املالحظ أنّــه عىل الرغم من علم كثري من الحاخامات
والشخصيات الذين جرت استشارتهم ،ووصل عددهم إىل نحو مثانني
حاخا ًما وشخصيةً ،فإ ّن أح ًدا منهم مل يحاول إحباط هذا املخطّط
ومل يبلغ أحد منهم السلطات اإلرسائيلية مبا يخطّط التنظيم اإلرهايب
الرسي اليهودي القيام به(.((2

ومن أجل تنفيذ مخطّطهم ومنحه رشعية دينية يهودية ،ات ّفق قادة
هذا التنظيم اإلرهايب ،يهودا عتسيون ومناحم ليفني ويشوعه بن
شوشان ،عىل السعي للحصول عىل موافقة ومباركة سلطة دينية
ُعليا ،وكلّفوا يشوعه بن شوشان الحصول عىل موافقة العديد من
الحاخامات املهمني للغاية .وكان أ ّول الحاخامات الذين تو ّجه إليهم
يشوعه بن شوشان ،الراب تسفي كوك رئيس "يشيفات مركز الراب"

ويستشف من الحوارات التي أجراها قادة التنظيم الرسي سواء
ّ
داخل التنظيم أو خارجه مع الحاخامات ذوي النفوذ الذين جرت
استشارتهم ،أ ّن ر ّدات الفعل داخل املجتمع اإلرسائييل ور ّدات فعل
الدول العربية واإلسالمية والعامل عىل العملية ،كانت تشكل أحد
االعتبارات األكرث أهمية يف املوقف من تأييد العملية أو التحفظ
منها أو معارضتها .وكانت دوافع الذين تحفّظوا أو عارضوا القيام
بتدمري قبّة الصخرة ال تعود من حيث املبدأ لتنفيذ العملية ،وإنّ ا
مسجدي
أساسا إىل أ ّن الوقت مل يحن بعد للقيام بتدمري
ْ
كانت تعود ً
األقىص وقبّة الصخرة وأنّه يتعني القيام بذلك بعد تحضري املجتمع
اإلرسائييل لذلك وبعد أن يصبح الوضع اإلقليمي والدويل أكرث مالءمةً.
أ ّما قيادة التنظيم اإلرهايب اليهودي فقد قلّلت من خطر ر ّدات الفعل
العربية واإلسالمية والدولية عىل إرسائيل وعىل اليهود يف العامل.
وأكّد يهودا عتسيون منظّر هذا التنظيم وأكرث قادته دعوة وحضًّ ا
مسجدي ق ّبة الصخرة واألقىص ،أ ّن ر ّدات الفعل العربية
عىل هدم
ْ

 23للوقوف عىل بداية تأسيس التنظيم اإلرهــايب الرسي وأهدافه انظر :سيجل ،ص
.66 - 55

 24املرجع نفسه ،ص .56
 25رشجاي ،ص .116
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اإلسالمية والدولية لن تتع ّدى املستوى الخطايب واإلعالمي والقيام
بالتظاهرات يف الدول العربية واإلسالمية يف أنحاء العامل ،وأ ّن الدول
العربية واإلسالمية لن تش ّن حربًا عىل إرسائيل بسبب هدم مسجد
قبّة الصخرة(.((2

قاد عملية التخطيط لتفجري مسجد ق ّبة الصخرة ضابط االحتياط يف الجيش
اإلرسائييل مناحم ليفني ،الذي يعد القائد العسكري للتنظيم الرسي
اإلرهايب ،والذي اكتسب خربة واسعة خالل خدمته يف سالح الهندسة
يف الجيش اإلرسائييل .وكان أعضاء هذا التنظيم قد خدموا يف الجيش
اإلرسائييل وأغلبيتهم خدمت يف وحداته املتم ّيزة .وقام هذا التنظيم
الرسي باستعدادات كثرية يف التحضري لعملية تفجري مسجد ق ّبة الصخرة،
شملت مراق ّبة الحراسة عىل الحرم الرشيف بشكل عام وعىل مسجد ق ّبة
الصخرة بشكل خاص يف ساعات اليوم املختلفة .وأع ّد التنظيم املتف ّجرات
شديدة االنفجار وخ ّبأها يف القدس ويف أماكن أخرى قريبة ليت ّم استعاملها
يف الوقت املح ّدد .إىل جانب ذلك ،حصل يهودا عتسيون من مكتبة اآلثار
متخصص كتبه عامل آثار فرنيس
يف الجامعة العربية يف القدس عىل كتاب ّ
عن بنية مسجد قبّة الصخرة وعن نوعية جميع أعمدة ودعائم املسجد
وسمكها وطول محيطها الدقيق وعن نوعية ومواصفات جدرانه الدقيقة،
من أجل وضع الكميات الكافية من املتفجرات حول أعمدة ودعائم
مسجد قبّة الصخرة الكفيلة بتفجريه تفج ًريا كاملً وحرقه( .((2وقد وضعت
قيادة التنظيم الرسي العديد من الخطط والخطط البديلة لكيفية تنفيذ
العملية ،كانت إحداها دخول عنارص التنظيم الرسي إىل الحرم الرشيف
يف الزي العسكري للجيش اإلرسائييل تحت غطاء إجراء مترين عسكري
للجيش اإلرسائييل يف كيفية إخالء جميع املوجودين يف الحرم الرشيف
لوجود قنابل فيه.
واستمرت االستعدادات التي قام بها التنظيم الرسي اإلرهايب لتفجري
مسجد ق ّبة الصخرة شهو ًرا طويلة ،وازدادت وترية هذه االستعدادات
 26سيجل ،ص .120 - 108
 27رشجاي ،ص .120 - 118

العدد 19
آذار  /مارس 2016

لتنفيذ العملية مع اقرتاب استكامل االنسحاب اإلرسائييل من سيناء يف
ربيع  .1982بيد أ ّن جملة من العوامل أ ّدت إىل تأجيل تنفيذ العملية
كان أهمها موت الراب تسفي كوك قبل شهرين من استكامل إرسائيل
انسحابها من سيناء ،واقتحام الجندي ألن غودمان ،يف  11نيسان /أبريل
 1982وإطالقه النار عىل املصلني املسلمني يف الحرم الرشيف ،كام ذكر
آنفًا ،وذلك قبل أسبوعني فقط من استكامل الجيش اإلرسائييل انسحابه
من سيناء ،وقبل فرتة وجيزة من املوعد الذي ح ّدده التنظيم الرسي
لتفجري مسجد ق ّبة الصخرة .وقد أ ّدت هذه الجرمية والتي مل تكن لها
عالقة مع التنظيم الرسي اإلرهايب ،إىل زيادة الحراسة عىل الحرم الرشيف
بشكل كبري.
وعىل إثر استكامل إرسائيل االنسحاب من سيناء يف نيسان /أبريل 1982
من دون أن يتمكّن التنظيم اإلرهايب اليهودي من تفجري مسجد ق ّبة
الصخرة إلفشال االنسحاب ،دبّت نقاشات بني أعضاء التنظيم الرسي
اليهودي بشأن أولوياته .إذ رأى بعضهم أ ّن عىل التنظيم اإلرهايب إيالء
استهداف الفلسطينيني يف املناطق املحتلّة األولوية ،من أجل ردعهم
بالتمسك بالهدف األصيل
عن مقاومة االحتالل ،يف حني طالب آخرون
ّ
للتنظيم اإلرهايب وهو نسف مسجد ق ّبة الصخرة .وكان هذا التنظيم
استهل نشاطه اإلرهايب يف الثاين من حزيران /يونيو 1980
ّ
اإلرهايب قد
بعملية استهدفت قتل قيادة لجنة التوجيه الوطني يف الضفة الفلسطينية
املحتلّة بوضع ألغام يف سيارات رئيس بلدية نابلس بسام الشكعة ،ورئيس
بلدية رام الله كريم خلف ،ورئيس بلدية البرية إبراهيم الطويل .وأ ّدت
هذا العملية اإلرهابية إىل إصابة بسام الشكعة بجروح بليغة أ ّدت إىل برت
ساقيه ،وإصابة كريم خلف بجروح بليغة أ ّدت إىل برت قدمه(.((2
ومتخّض عن هذه النقاشات يف صفوف التنظيم اليهودي الرسي
اإلرهايب االتفاق عىل االستمرار يف التحضري لنسف مسجد قبّة الصخرة
وتحي الفرصة املالمئة لذلك ،ويف الوقت نفسه االستمرار يف العمليات
ّ
اإلرهابية ضد الفلسطينيني يف املناطق املحتلّة .ويف  26متوز /يوليو
 1983ش ّن عدد من عنارص هذا التنظيم هجو ًما بالقنابل اليدوية
واألسلحة الرشاشة عىل الكلية اإلسالمية يف الخليل ما أ ّدى إىل استشهاد
ثالثة طالب وجرح العرشات( .((2ويف  27نيسان /أبريل  1984وضع
عدد من عنارص هذا التنظيم عبوات ناسفة شديدة اإلنفجار يف خمس
حافالت فلسطينية يف القدس الرشقية املحتلّة بغرض قتل أكرب عدد
من الفلسطينيني إلرهابهم( .((3وقد اكتشفت هذه العبوات الناسفة
 28قدم حجاي سيجل يف كتابه األخوة األعزاء املذكور أعاله وصفًا دقيقًا لالستعدادات التي
قام بها التنظيم الرسي اليهودي وكيفية تنفيذه محاولة اغتيال القادة الفلسطينيني الثالثة،
ص .100 - 73
 29سيجل ،ص .152
 30املرجع نفسه ،ص .165–161
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قبل فرتة وجيزة من انفجارها وقامت السلطات اإلرسائيلية باعتقال
أعضاء هذا التنظيم وقادته البالغ عددهم  29عض ًوا وتقدميهم
للمحاكمة .وقد حكمت عليهم بالسجن أحكا ًما مختلفة ،بيد أنّهم
أي منهم
خرجوا منه بعد قضائهم فرتة وجيزة فيه ،ومل يسجن فعل ًّيا ّ
أكرث من ست سنوات ونصف السنة.
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•السامح لليهود بالصالة يف الحرم الرشيف" :حركة حقوق اإلنسان
يف جبل الهيكل".
•السعي إىل فرض سيطرة اليهود عىل الحرم الرشيف وعدم
السامح للمسلمني بدخوله" :حركة جبل الهيكل لنا" و"حركة
إنقاذ الشعب والهيكل".
•الرتكيز عىل دراسة طقوس العبادة وتقديم القرابني يف الهيكل:
"املعهد لدراسة الهيكل يف متسبي يريحو" و"يشيفات توراة
الهيكل" و"يشيفات جبل الهيكل".
•الرتكيز عىل إعادة إنتاج أدوات العبادة املطلوبة يف طقوس
العبادة يف الهيكل" :معهد الهيكل" و"بيت الفنان العربي"
و"معهد أعامل الهيكل".

حركات الهيكل
ظهرت خــال العقود الثالثة ونيف املاضية ع ـرات الحركات
يصا ملعالجة
خص ً
تأسست ّ
والجمعيات واملنظامت اليهودية التي ّ
موضوع الهيكل أو تلك التي وضعته يف ق ّمة أولوياتها .وتسعى هذا
الحركات إىل طرح موضوع الهيكل عىل الرأي العام اإلرسائييل من
أجل حثّ املجتمع اإلرسائييل ودفعه لوضع بناء الهيكل الثالث يف ق ّمة
أولوياته .ومع أ ّن هدف هذه الحركات النهايئ ،سواء املعلن أو املبطن،
هو بناء الهيكل ،فإ ّن طروحات هذه الحركات ورؤاها بشأن الهيكل
لتخصصاتها .وتدعو كل واحدة من حركات الهيكل إىل
تتع ّدد طبقًا ّ
تحقيق هدف واحد أو ع ّدة أهداف أو معظم أو جميع األهداف
التالية :أ ّولً  ،دخول اليهود إىل الحرم الرشيف .ثان ًيا ،دخول اليهود
إىل الحرم الرشيف والصالة فيه .ثالثًا ،منع املسلمني من دخول الحرم
خامسا ،هدم
الرشيف .راب ًعا ،بناء كنيس يهودي يف الحرم الرشيف.
ً
سادسا ،هدم املسجد األقىص
مسجد قبّة الصخرة وبناء الهيكل مكانهً .
ومسجد ق ّبة الصخرة وجميع املساجد يف الحرم الرشيف وتدمري كل ما
ميت للعرب واملسلمني بصلة يف الحرم الرشيف وبناء الهيكل الثالث.
ّ
وميكن تصنيف حركات الهيكل وجمعياته وفق األهــداف التي
وضعتها كالتايل:
•بناء الهيكل بيد البرش" :معهد الهيكل" و"الحركة لبناء الهيكل"
و"نساء من أجل الهيكل".
•جعل الحرم الرشيف (جبل الهيكل) مرك ًزا قوميًّا دينيًّا ثقافيًا:
حركة "أمناء جبل الهيكل" وحركة "إىل جبل هامور".

•التثقيف ونرش املعلومات والدراسات عن الهيكل" :املعهد
ملعرفة الهيكل".
وتستعمل حركات الهيكل وجمعياته ومنظامته مجموعة من الذرائع
والتربيرات والدوافع لتربير تحقيق أهدافها وبناء الهيكل ،وأبرزها:
•املسيائية :ترتبط الدعوة لبناء الهيكل ارتباطًا وثيقًا باملسيائية.
فث ّمة ا ّدعاء سائد يف أوساط دينية يهودية أ ّن بناء الهيكل يشكل
خطوة مه ّمة وحاسمة يف تقديم الخالص وتعجيله .وقد ربط
التنظيم الرسي اإلرهايب اليهودي محاولته تفجري مسجد ق ّبة
الصخرة يف بداية عقد الثامنينيات ،ربطًا متي ًنا بتعجيل "الخالص"
وبالتأثري يف موقف املجتمع اإلرسائييل من الخالص وبناء الهيكل،
وع ّد التنظيم الرسي اإلرهايب نفسه الطليعة التي تسري أمام
املعسكر وتقوده لبناء الهيكل لتحقيق الخالص.
•تطبيق الرشيعة اليهودية :مث ّة مفهوم ديني أصويل يف اليهودية
الذي يدعو إىل العودة ومامرسة كامل فرائض الرشيعة اليهودية،
سيام تلك املرتبطة مامرستها بتقديم القرابني يف الهيكل ،والتي
تصل نسبتها إىل نحو ربع مجموع الفرائض الدينية اليهودية.
•العالقة الحميمة مع "الرب" :مث ّة ا ّدعاء ديني يهودي أصويل
أ ّن بناء الهيكل ميكّن اليهود من إقامة عالقة حميمة مع الرب
"يهوه" ،فالهيكل هو مسكنه ،وعدم وجود الهيكل يش ّوش عىل
التدين العميق وعىل إقامة عالقة وطيدة وقوية مع يهوه.
•القومية :سعت الحركة الصهيونية إىل تحويل الديانة اليهودية إىل
قومية وديانة يف آن واحد ،وإىل تحويل أتباعها إىل أ ّمة باملفهوم
العرصي ملصطلح األ ّمة .ويستعمل العديد من حركات الهيكل
العامل القومي يف تربير بناء الهيكل يف الحرم الرشيف .ويرى
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العديد من حركات الهيكل أ ّن الهيكل الثالث الذي تدعو لبنائه
ميثّل "وحدة األمة" ،فهو يشكّل وسيلة مه ّمة لتحقيق الوئام
والنظام والوحدة ،وإلغاء الخالفات األيديولوجية واالتجاهات
الفردية ،وجمع اليهود تحت علم واحد وهيكل واحد ،وصهر
املجتمع اليهودي يف جسم عضوي واحد(.((3

حركة "أمناء جبل الهيكل"
بدأت حركة "أمناء جبل الهيكل" نشاطها يف أواخر الستينيات بعد
احتالل إرسائيل للحرم الرشيف يف حرب  ،1967وهي أقدم حركات
الهيكل .واستقطبت عند تأسيسها ناشطني من أتباع "حركة أرض-
ّمتي "اتسل" و"ليحي"
إرسائيل الكاملة" وأعضاء سابقني يف منظ ْ
العسكريتني وكذلك فئات دينية يهودية مسيائية .ودعت هذه الحركة
منذ تأسيسها إىل فرض السيادة اليهودية الكاملة عىل الحرم الرشيف
ومنع دخول املسلمني إليه وهدم املسجد األقىص ومسجد ق ّبة الصخرة
ميت لإلسالم بصلة فيه ،وإىل بناء
وجميع املساجد األخرى وكل ما ّ
الهيكل يف الحرم الرشيف( .((3أولت حركة "أمناء جبل الهيكل" الحرم
الرشيف أه ّمية قصوى يف عملية تحقيق األهداف الصهيونية كاملة،
وأكدت أ ّن السيادة اليهودية واألهداف الصهيونية تبقى منقوصة ما
مل يت ّم تهويد الحرم الرشيف بالكامل .وبناء عىل ذلك دعا رئيس حركة
"أمناء جبل الهيكل" إىل جعل الحرم الرشيف يف أرسع وقت مرك ًزا
ورم ًزا قوميًّا ودينيًّا يهوديًّا إرسائيليًّا وإىل بناء الهيكل بعد تدمري كل ما
ميت لإلسالم بصلة يف الحرم الرشيف ،وكذلك إىل بناء املحكمة ال ُعليا
ّ
اإلرسائيلية فيه .ورأى أن تت ّم فيه مراسم تنصيب رئيس الدولة ،وأن
تفتتح فيه الكنيست أوىل جلساتها بعد االنتخابات العامة ،وأن يقيم
فيه الجيش اإلرسائييل عروضه العسكرية(.((3
مهم يف تحديد أهداف حركة "أمناء جبل
أدى غرشون سلمون دو ًرا ًّ
الهيكل" وسياساتها والتكتيكات التي تتبعها لتحقيق أهدافها .ولد
غرشون سلمون يف عام  ،1935وانخرط منذ صغره يف صفوف شبيبة
املنظّمة العسكرية القومية (إتسل) ،وخدم يف الجيش اإلرسائييل حتى
عام  ،1960ث ّم انض ّم بعد ترسيحه من الجيش إىل حركة حريوت،
وانتخب يف عام  1970يف مجلس بلدية القدس الغربية .وبعد توقيع
اتفاقية كامب ديفيد بني مرص وإرسائيل ،استقال سلومون مع آخرين
من حزب الليكود وساهم يف تأسيس حزب هتحياه (البعث) .ا ّدعى
 31يزهار برئ" ،عالقة خطرية :ديناميكية تعاظم حركات الهيكل يف إرسائيل ودالالتها"،
موقع عري عميم ،أيار /مايو  ،2013ص  ،17يف:
http://bit.ly/1nvF0Rc
 32عنربي ،ص .113
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تجل له أول مرة يف سنة  1958عىل إثر إصابته
سلومون أ ّن الرب ّ
بجروح بليغة كادت أن تودي بحياته يف اشتباك مع الجيش السوري،
وأ ّن الرب يظهر له بشكل منتظم منذ احتالل الحرم الرشيف ويحضّ ه
عىل دخول اليهود إليه وبناء الهيكل(.((3
ويف سياق دعوته لتحقيق أهداف حركة "أمناء جبل الهيكل" وسعيه
لطرح مسألة بناء الهيكل عىل رأس أجندة املجتمع اإلرسائييل ،درج
غرشون سلومون عىل تقديم طلبات إىل الرشطة اإلرسائيلية لدخول
أعضاء حركته وأنصارها إىل الحرم الرشيف للصالة فيه .وعند رفض
الرشطة اإلرسائيلية لهذا الطلب نظّمت حركة "أمناء جبل الهيكل"
تظاهرات مرتافقة بطقوس دينية بغرض الدخول للحرم الرشيف ،ال
سيام يف األعياد اليهودية مثل :رأس السنة العربية ،ويوم الغفران،
والعرش ،وحنوكاه ،واألسابيع ،والفصح ،والتاسع من آب ،ويوم
االستقالل ،ويوم القدس.

وقد متكّنت حركة "أمناء جبل الهيكل" ج ّراء نشاطاتها املختلفة التي
شملت  -عالوة عىل التظاهرات  -إصدارها نرشات مختلفة مثل جريدة
"صوت أمناء جبل الهيكل" التي أصدرتها يف السبعينيات وجريدة "إىل
رأس الجبل" التي أصدرتها يف الثامنينيات ،يف طرح مسألة الهيكل
عىل الرأي العام اإلرسائييل .وساهم نشاط حركة "أمناء جبل الهيكل"
وتظاهراتها ومحاوالتها دخول الحرم الرشيف للصالة فيه ودعوتها
املستمرة لهدم األقىص وق ّبة الصخرة وتص ّدي الفلسطينيني الدائم لها
وملحاوالتها اقتحام الحرم الرشيف ،إىل تحويل مسألة دخول اليهود إىل
الحرم الرشيف والصالة فيه ومسألة بناء الهيكل من قضية يهودية دينية
مبتوت بها وفق الرشيعة اليهودية ،إىل قضية رصاع مع الفلسطينيني.
ووفق استطالع أجراه معهد بوري يف سنة  1981أيّد  18يف املئة من
اليهود يف إرسائيل بناء الهيكل فو ًرا ،يف حني عارض ذلك  48يف املئة.
عم
وكانت نسبة املؤيّدين لبناء الهيكل يف هذا االستطالع أعىل بكثري ّ
34
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سياسة إسرائيل تجاه األقصى

وتبي أيضً ا
كانت عليه نسبتهم الضئيلة والهامشية يف أواخر الستينياتّ .
من هذا االستطالع أ ّن نسبة املؤيّدين لبناء الهيكل فو ًرا بني صفوف
مؤيّدي حزيب الليكود واملفدال بلغت  25يف املئة(.((3
شكّلت حركة "أمناء جبل الهيكل" منذ تأسيسها وحتى أواسط
الثامنينيات إطا ًرا مركزيًّا ملختلف ناشطي الهيكل ذوي الخلفيات
والتو ّجهات املختلفة سواء كانت صهيونية أو دينية أو علامنية .ويف
عام  1987تفاقمت الخالفات والرصاعات يف صفوف حركة "أمناء
جبل الهيكل" بسبب مجموعة من العوامل التي تعود إىل أولويات
هذه الحركة وإىل شخصية غرشون سلومون "العلامنية" ومنط قيادته
الشديدة املركزية .وأ ّدت هذه الخالفات إىل انشقاق الفئات الدينية
من هذه الحركة بقيادة يوسف البويم .فقد رأت هذه الفئات املنشقّة
بقيادة يوسف البويم أ ّن بناء الهيكل هو أمر ديني رصف وأنّه ينبغي
تب ًعا لذلك وضع إسرتاتيجية تتامىش مع هذه الرؤية .وقد ّأسس يوسف
البويم مع ناشطني آخرين ،كان العديد منهم من أتباع حركة كاخ،
"الحركة لبناء الهيكل"(. ((3
أ ّدى هذا االنقسام يف حركة "أمناء جبل الهيكل" وظهور كثري من
حركات الهيكل األخرى يف الثامنينيات وأوائل التسعينيات ،إىل إضعاف
حركة "أمناء جبل الهيكل" وإىل التقليل من نفوذها يف أوساط املجتمع
اإلرسائييل ،ال سيام أنّها بدأت منذ التسعينيات بالتو ّجه بشكل أسايس
إىل الجمهور األصويل الربوتستانتي يف الواليات املتحدة .وقد أ ّدى هذا
التح ّول يف تو ّجه الحركة إىل الجمهور الربوتستانتي األصويل األمرييك
ومنحه األولوية يف نشاطها ،إىل إحداث تغيري يف أولويات حركة "أمناء
جبل الهيكل" وسياساتها لتالئم نفسها مع جمهورها الجديد .فع ّززت
من عالقاتها مع التيار الربوتستانتي األصويل األمرييك ،وباتت تتح ّدث
وفق تو ّجهها الجديد عن أربع مراحل لخالص ليس اليهود فقط ،وإنّ ا
خالص العامل بأرسه ،وهي :تأسيس دولة يهودية ،وهجرة جميع اليهود
من العامل إليها ،وتدمري األقىص وقبّة الصخرة ،وكل ما له صلة باالسالم
يف الحرم الرشيف ،وبناء الهيكل ،وعودة املشياح املخلّص .ومتشّ يًا مع
تو ّجهها الجديد رشعت هذه الحركة بنرش أدبياتها باللغة اإلنكليزية،
وأسست
فبدأت منذ سنة  1999بإصدار نرشة دورية باللغة اإلنكليزيةّ ،
لها يف العام نفسه موق ًعا باللغة اإلنكليزية(.((3
 35املرجع نفسه ،ص .291
 36عنربي ،ص .127
 37للمزيد عن عالقة حركة "أمناء جبل الهيكل" مع التيار الربوتستانتي األصويل األمرييك
انظر إىل:
Gershom Gorenberg, The End of Days: Fundamentalism and the Struggle for
the Temple Mount (New York: The Press Free, 2000).
انظر كذلك إىل موقع حركة "أمناء جبل الهيكل" ،يف:
http://bit.ly/1TKiKBK

معهد الهيكل
تأسس معهد الهيكل يف عام  ،1984وهو يع ّد من أكرث حركات الهيكل
ّ
نشاطًا وأهمية .ويهدف هذا املعهد إىل طرح مسألة بناء الهيكل
عىل الرأي العام اإلرسائييل من أجل بنائه يف أرسع وقت من خالل
مجموعة واسعة من النشاطات ،يأيت يف مقدمتها دراسة الهيكل،
وطقوسه ،وأدواته ،والقرابني التي كانت تقدم فيه .وهو يتكون من
ثالثة أجسام ،وهي" :املعهد لدراسة وبحث وبناء الهيكل" و"املعهد
ملعرفة الهيكل" و"بيت الفنان العربي"(.((3
ّأسس هذا املعهد الراب يرسائيل أرئيل الذي نشأ يف التيار الصهيوين
مثال للتح ّول الذي
الديني وترعرع فيه .وتشكل سرية يرسائيل أرئيل ً
أخذ يتبلور شيئًا فشيئًا يف الصهيونية الدينية باتّجاه طرح بناء الهيكل
قضي ًة مركزي ًة ينبغي عىل التيار الصهيوين الديني حمل لوائها .ولد
يرسائيل أرئيل يف سنة  1939لعائلة تنتمي للتيار الصهيوين الديني
ودرس يف يشيفات "مركز ال ـراب" ،التي تعد اليشيفاه األساسية
للصهيونية الدينية ،ثم خدم يف الجيش اإلرسائييل وشارك يف احتالل
الحرم الرشيف يف حرب  .1967شغل يرسائيل أرئيل ع ّدة مناصب
عسكرية دينية يف الجيش اإلرسائييل كان من بينها منصب الحاخام
العسكري للمنطقة الشاملية يف حرب ترشين األول /أكتوبر .1973

أوىل يرسائيل أرئيل أهمية كبرية الحتالل إرسائيل للحرم الرشيف،
وع ّده مرحلة جديدة توجب إجراء مراجعة ألحكام الرشيعة اليهودية
بشأن الهيكل ،وإحداث تعديالت وتأويالت جديدة فيها ليك تتالءم
مع الوضع الجديد ،وتسمح لليهود ليس فقط بدخول الحرم الرشيف
أساسا بناء الهيكل وتهويد الحرم الرشيف كلية.
والصالة فيه وإنّ ا ً
ففي اللحظة التي وطأت أقدام الجيش اإلرسائييل الحرم الرشيف كان
يتعني وفق يرسائيل أرئيل بناء الهيكل وتدمري األقىص وق ّبة الصخرة
38
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ميت لإلسالم بصلة من الحرم الرشيف ،وعدم انتظار
وإزالة كل ما ّ
"املشياح" املخلّص ليقوم عند مجيئه ببناء الهيكل .وألّف يرسائيل
أرئيل الكثري من الكتب التي عالجت الهيكل وأهميته ورضورة بنائه،
كان من بينها موسوعة "الهيكل يف القدس" .وط ّور يف كتاباته مصطلح
"يد إرسائيل الصارمة" ،وا ّدعى أ ّن النرص الذي حقّقه الجيش اإلرسائييل
يف حرب  1967ميثّل اإلرادة اإللهية وجاء بفضل عنايته ،وأنّه يعرب عن
نداء من الرب لبناء الهيكل( .((3وتالءمت دعوة يرسائيل أرئيل لبناء
الهيكل وتهويد الحرم الرشيف ومحو مسجد األقىص وقبّة الصخرة
ميت لإلسالم فيه بصلة ،مع نظرته الشاملة التي دعت إىل
وكل ما ّ
طرد العرب من أرض فلسطني وتأسيس الدولة اليهودية وفق الحدود
التوراتية .ونشط يرسائيل أرئيل يف السبعينيات والثامنينيات يف حركة
كاخ وكان من أبرز منظّريها وكان مرشّ حها الثاين يف قامئتها االنتخابية
للكنيست يف سنة  .1981وحصل يرسائيل أرئيل يف سنة  2008عىل
جائزة الدولة للثقافة اليهودية التي تقدمها وزارة الرتبية والتعليم
يخص الهيكل وبنائه(.((4
سنويًّا تقدي ًرا لنشاطاته وإنتاجه الفكري يف ما ّ
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الذي استوطن يف مستوطنة عوفراه يف الضفة الفلسطينية املحتلّة.
وبُني الشمعدان من الربونز املطيل باثنني وأربعني ونصف كيلوغرا ًما
من الذهب .وعىل خالف جميع األدوات األخرى التي وضعت داخل
مخصص لها لعرضها عىل الــزوار الذين يزورون
املعهد يف مكان ّ
املعهدُ ،وضع الشمعدان الذهبي يف الساحة العامة يف مستوطنة
"الحي اليهودي" يف البلدة القدمية من القدس املحتلّة بالقرب من
الحرم الرشيف .وكل من يصل إىل الحرم الرشيف عن طريق "الحي
اليهودي" يرى هذا الشمعدان(.((4

نشاطات معهد الهيكل

قام معهد الهيكل منذ تأسيسه بنشاطات ج ّمة يف جوانب مختلفة
متعلّقة بالهيكل والتمهيد لبنائه يف أرسع وقت .وشملت هذه
النشاطات نرش الكتب واألبحاث بشأن الهيكل وإعادة إنتاج أدوات
املعهد وعقد مؤمتر ديني أكادميي  -سيايس سنوي واسع تشارك فيه
فئات مختلفة مهتمة بالهيكل .وشملت أيضً ا تطوير منهاج تعليمي
عن الهيكل للمدارس اإلرسائيلية الرسمية بالتعاون مع وزارة الرتبية
والتعليم ،وإدخال هذا املوضوع يف امتحانات الثانوية العامة ،إىل
جانب االتصاالت املتواصلة مع القوى واألحزاب السياسية ال سيام
الدينية واليمينية لتقديم بناء الهيكل.
واحتل مرشوع إعادة إنتاج أدوات الهيكل التي كانت تستخدم يف
ّ
الهيكل والبالغ عددها  93أداة أولوية يف نشاطات املعهد .فدأب
املعهد منذ تأسيسه عىل تنفيذ هذا املرشوع ،ووظّف العديد من
الفنانني اليهود كان بعضهم من املهاجرين الروس الجدد من أجل
القيام بهذه املهمة ،وذلك بغرض الرشوع يف العبادات والطقوس
الدينية فور السامح لليهود بالصالة يف الحرم الرشيف وفور بناء
الهيكل .وكانت عملية إعادة إنتاج بعض أدوات الهيكل سهلة وغري
مكلفة ماديًّا وبعضها اآلخر صع ًبا ومكلفًا.
وكان من أبرز األدوات التي أنتجها معهد الهيكل الشمعدان الذهبي
الذي ص ّممه وبناه الفنان اليهودي املهاجر من روسيا حاييم أودم
39
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ويف عام  ،2013أت ّم معهد الهيكل بناء "املذبح" الذي يجري فيه تقديم
القرابني .وبُني املذبح من الحجارة فقط وبدون إدخال مواد أخرى
تقلي ًدا ملذبح الهيكل ،وهو مذبح متح ّرك وباإلمكان تحريكه بسهولة
ونقله إىل داخل الحرم الرشيف فور السامح لليهود بالصالة فيه من
أجل تقديم القرابني وفق التقاليد اليهودية القدمية(.((4
ودأب معهد الهيكل بعد تأسيسه بع ّدة سنوات عىل عقد مؤمتر سنوي
لدراسة الهيكل من جوانب مختلفة لتعميق املعرفة بالهيكل وكل ما
يتعلق به ونرش ذلك بني صفوف اليهود يف إرسائيل والعامل .وتشارك
مؤسسات رسمية إرسائيلية مثل
يف متويل عقد هذا املؤمتر السنوي ّ
الحاخامية الرئيسة وبلدية القدس الغربية ووزارة األديان اإلرسائيلية.
ويشارك يف أعامله إىل جانب الباحثني املتخصصني ،مسؤولون
إرسائيليون رفيعو املستوى ويشمل ذلك وزراء وأعضاء كنيست وقادة
دينيون من مشارب مختلفة مثل الحاخام األشكنازي األكرب يرسائيل
الو والحاخام الرشقي األكرب الياهو باكيش دورون.
وينظّم "املعهد ملعرفة الهيكل" التابع ملعهد الهيكل مشاريع تدريسية
وتربوية دينية بشأن الهيكل للمدارس اليهودية االبتدائية والثانوية
 41املرجع نفسه ،ص  .26م ّول بناء الشمعدان الذهبي بتكلفة بلغت  5ماليني شيكل رجل
األعامل اليهودي رئيس مؤمتر يهود أوكرانيا فاديم رابينوفيتش.
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الرسمية والرسمية الدينية بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم
دعم ماديًّا سخيًّا .ويف عام  1994ونتيجة
اإلرسائيلية التي تقدم له ً
إلدخال موضوع الهيكل وطقوسه يف متطلّبات امتحان الثانوية
العامة (البغروت) ،قام معهد الهيكل بوضع خطّة دراسية شاملة
للمدارس الثانوية اليهودية يف موضوع الهيكل ،ورشع بتقديم
دروس يف املدارس اليهودية الثانوية ملساعدة الطالب الذين يقدمون
امتحانات الثانوية العامة يف هذا املوضوع .ويف الوقت نفسه رشع
املعهد بتنظيم دورات تعليمية للمدرسني واملفتشني ومديري املدارس
اليهودية بشأن الهيكل(.((4
واهت ّم معهد الهيكل بتالميذ املدارس اليهودية وأصدر سلسلة كتب
مخصصة لطالب املدارس االبتدائية.
وكراسات وألبومات عن الهيكل ّ
وإىل جانب ذلكّ ،أسس معهد الهيكل فرقة موسيقية للعزف عىل
الكامن بهدف عزف مقطوعات موسيقية يُ ّدعى أنّها كانت تُع َزف يف
الهيكل يف الزمن الغابر( .((4ويف عام  1994أعلن معهد الهيكل عن
سعيه إليجاد بقرة حمراء ذات الصفات الخاصة التي انقرضت منذ
ومؤسسات
فرتة بعيدة ،وأجرى اتصاالت مع وزارة الزراعة اإلرسائيلية ّ
بحثية إرسائيلية يف إرسائيل والعامل من أجل هذا الغرض .بيد أ ّن
محاوالت العثور عىل بقرة حمراء ذات املواصفات الخاصة الصعبة
املنال سواء بشكل طبيعي أو بواسطة التخصيب فشلت جميعها(.((4

الحركة لبناء الهيكل
تأسست "الحركة لبناء الهيكل" يف سنة  1987عندما انشقّت عن
ّ
حركة "أمناء جبل الهيكل" مجموعة بقيادة يوسف البويم ويوئيل
لرينر الذي كان قد سجن ثالث مرات عىل خلفية مخطّطاته ومحاوالته
هدم مسجد قبّة الصخرة( .((4وقد استقطبت الحركة لبناء الهيكل عند
تأسيسها مجموعة من اليهود الحرديم من القدس .وقد ع ّدت الحركة
لبناء الهيكل أ ّن بناء الهيكل يف الحرم الرشيف موضوع ديني يهودي
رصف وليس موضو ًعا صهيون ًّيا أو قوم ًّيا .وا ّدعت أ ّن مث ّة خطأ أساس ًيا يف
موقف حاخامات كل من اليهود الحرديم والصهيونية الدينية من بناء
الهيكل الذين يح ّرمون دخول اليهود للحرم الرشيف .وأكدت الحركة
لبناء الهيكل وفق مفهومها الخاص للرشيعة اليهودية أ ّن الرشيعة
اليهودية ليس فقط تسمح لليهود بدخول الحرم الرشيف وإنّ ا أيضً ا
 43للمزيد عن هذا املوضوع انظر :أور كشتي" ،خطة تعليمية إلزامية يف املنهاج الرسمي
الديني :إيقاظ التطلع لبناء الهيكل" ،هآرتس ،2015/10/22 ،يف:
http://bit.ly/1QL0fXD
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تحضّ هم عىل دخوله وعىل بناء الهيكل فيه .وينسجم مطلب هذه
الحركة لبناء الهيكل وتدمري مسجدي األقىص وقبّة الصخرة وإزالة كل
ما له صلة باإلسالم من الحرم الرشيف ،مع نظرتها الدينية األصولية
الشاملة التي تدعو فيها إىل تأسيس دولة دينية يهودية تسري وفق
التوراة حسب الحدود التوراتية ،والتي ترفض القيم الغربية مثل
الدميقراطية والحرية واملساواة.

تنطلق الحركة لبناء الهيكل من منطلق أ ّن عملية الخالص وبناء
الهيكل تت ّم بيد البرش فقط من دون تدخل الرب إطالقًا ومن دون
رضورة حدوث معجزات أو أعجوبات .ونادت هذه الحركة بالعمل
فعل ًّيا لبناء الهيكل وتجديد تقديم القرابني فيه .ويف هذا السياق،
دعت إىل دخول اليهود إىل الحرم الرشيف بشكل منظّم ومبجموعات
صغرية الواحدة تلو األخرى وبالتنسيق مع الرشطة اإلرسائيلية من
دون إحداث ض ّجة .وأكد مؤسس الحركة يوسف البويم أ ّن دخول
اليهود إىل الحرم الرشيف ووجودهم الجسدي املتواصل فيه أه ّم
بكثري من االجتامعات والتظاهرات التي تصطدم مع الرشطة
اإلرسائيلية بشأن الهيكل .فاحتالل الحرم وفق مفهوم يوسف البويم
هو الوجود اليهودي الدائم فيه حتى ولو كان يف البداية من خالل
مجموعات صغرية ولكن دامئة تدخله يوميًّا .لذلك ما انفكّت هذه
الحركة منذ تأسيسها يف تنظيم املجموعات اليهودية الصغرية التي
تدخل الحرم الرشيف بشكل دائم للصالة فيه حتى لو كانت هذه
الصالة غري علنية(.((4
تكمن أهمية هذه الحركة ليس فقط يف أ ّن مؤسسها ينتمي للتيار
اليهودي الحريدي وإنّ ا أيضً ا ألنّها وضعت نصب عينيها هدف
اخرتاق قطاع اليهود الحرديم والعمل لتغيري موقفه من دخول اليهود
للحرم الرشيف ومن بناء الهيكل .تدرك هذه الحركة أ ّن تحقيق
هذا الهدف صعب للغاية أل ّن التيار اليهودي الحريدي هو التيار
متسكًا مبعارضة دخول اليهود للحرم الرشيف ولبناء الهيكل.
األكرث ّ
بيد أنّها تدرك أيضً ا بأ ّن اخرتاقها للقطاع اليهودي الحريدي حتى
47
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18
لو جاء ذلك ببطء وبنسبة صغرية سيؤ ّدي شيئًا فشيئًا إىل إضعاف
املعارضة الدينية اليهودية لدخول اليهود للحرم ولبناء الهيكل فيه.
ومنذ تأسيسها نرشت الحركة لبناء الهيكل مجلة شهرية حملت اسم
"ل ُيبنى الهيكل" لنرش أفكارها ال سيام يف صفوف اليهود الحرديم.
وتشمل هذه املجلة بابًا ثابتًا يعرض تفاصيل دخول اليهود إىل الحرم
الرشيف يف كل شهر ويظهر فيه املئات من اليهود الذين يدخلون
الحرم الرشيف شهريًّا(.((4

حركة "إلى جبل هامور"
ّأسس حركة "إىل جبل هامور" يف عام  1988تلميذا الراب يتسحاك
غينزبورغ ،الراب يتسحاك شبريا والراب يويس فالي الحاخامان يف
يشيفات "ال يزال يوسف ح ًّيا" ،املقامة يف مستوطنة يتسهار .وتهدف
هذه الحركة إىل "تشجيع النشاطات التي تع ّزز العالقة اليهودية
العميقة مع جبل الهيكل وفق الرشيعة اليهودية ،وتشجيع وزيادة
ونرش الوعي اليهودي يف هذا الشأن والقيام باألبحاث والنرش يف هذا
مؤسسا
املوضوع وإقامة معهد لتعميق الصلة بجبل الهيكل"( .((4ودعا ّ
هذه الحركة يف كتابهام "إىل جبل الهيكل" إىل دخول اليهود إىل الحرم
الرشيف ،وإىل الترسيع يف بناء الهيكل يف الحرم الرشيف ،وتدمري
ميت بصلة لإلسالم يف الحرم الرشيف ،وإىل منع املسلمني
كل ما ّ
من الدخول إليه .وأنشأت حركة "إىل جبل الهيكل" يف عام 2000
منظّمة "حراس الهيكل" .وينخرط يف صفوف ح ّراس الهيكل طالب
من يشيفات "ال يزال يوسف حيًّا" ومن مدارس دينية يهودية أخرى.
وتط ّوع ملنظّمة "ح ّراس الهيكل" يف السنوات الثالث األوىل لتأسيسها
نحو  2000شخص ،والتزم كل متط ّوع منهم أن يخدم يو ًما واح ًدا
عىل األقل خالل السنة يف هذه املنظّمة .وتهدف منظّمة "ح ّراس
الهيكل" إىل :أ ّو ًل ،الحرص عىل أن يدخل اليهود إىل الحرم الرشيف
وفق تعاليم الرشيعة اليهودية .ثانيًا ،إعادة الرهبة واإلجالل إىل "جبل
الهيكل" والتذكري بح ّراس الهيكل يف فرتة "الهيكل الثاين" يف الزمن
املايض .ثالثًا ،رشح وتوضيح أ ّن املكان األكرث قداسة لليهود هو الحرم
الرشيف (جبل الهيكل) وليس حائط املبىك ،وأنّه بدون الهيكل ال
قدسية لحائط املبىك وأ ّن زيارة اليهود لحائط املبىك تت ّم فقط للتق ّرب
إىل الهيكل .راب ًعا ،يؤكّد ح ّراس الهيكل بوجودهم ونشاطهم رضورة
وحتمية سيطرة اليهود عىل الحرم الرشيف وتهويده يف أقرب وقت(.((5
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وتنظّم حركة "إىل جبل هامور" سويّ ًة مع ح ّراس الهيكل وحركة معهد
الهيكل وجامعات يهودية من حركات الهيكل األخرى ومنظّمة "بني
عكيفا" التابعة للتيار الصهيوين الديني ،وبدعم واسع من مجلس
املستوطنات اليهودية يف الضفة الفلسطينية املحتلّة ،نشاطًا كب ًريا يف
مساء اليوم األ ّول من األشهر العربية ،يطلق عليه "دورة البوابات"
(سيفوف شعاريم) .وينطلق املشاركون يف مسرية "دورة البوابات"،
الذين ترتاوح أعدادهم بني ع ّدة مئات إىل ع ّدة آالف ،من ساحة املبىك
ويطوفون حول الحرم الرشيف ويخرتقون الحي اإلسالمي يف البلدة
قليل عند كل باب من
القدمية وهم ينشدون ويرقصون .ويتوقّفون ً
بوابات الحرم الرشيف ويلقون الخطابات والشعارات التي تدعو إىل
بناء الهيكل يف الحال وإىل االنتقام من العرب .ويجري تنسيق مسرية
دورة البوابات بالتنسيق مع الرشطة اإلرسائيلية التي تقوم بإغالق
املحال التجارية العربية يف الشوارع التي مت ّر منها هذه املسرية(.((5

"حي وقيوم" (حاي فكيّام)
حركة
ّ
"حي وقيوم" يف العام  1991يف مستوطنة بات
ّ
تأسست حركة ّ
عاين القامئة يف الضفة الفلسطينية املحتلّة .وقام بتأسيسها يهودا
عتسيون بعد فرتة وجيزة من خروجه من السجن لدوره القيادي يف
التنظيم الرسي اليهودي الذي خطط لتفجري ق ّبة الصخرة يف بداية
عقد الثامنينيات .وشارك أيضً ا يف تأسيسها موطي كاربل أحد أبرز
قادة حركة "هذه بالدنا" (زو أرتسينو) وحاييم نتيف ونوعام لفنات
وحاييم أودم الذي ص ّمم شمعدان الهيكل وبناه .ودعم تأسيس
هذه الحركة الراب يتسحاك غينزبورغ رئيس يشيفات "ال يزال
يوسف ح ًّيا" .وتتشكّل البؤرة األساسية لهذه الحركة من عرشات
الناشطني الذين تج ّمع حولهم املئات من األنصار.
51
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تدعو الحركة إىل رضورة بناء الهيكل يف الحرم الرشيف يف الوقت
ميت بصلة
الراهن وتدمري
مسجدي األقىص وقبّة الصخرة وكل ما ّ
ْ
لإلسالم يف الحرم الرشيف ،وتعمل عىل طرح ذلك قضي ًة مركزي ًة ذات
أولوية عليا عىل الرأي العام اإلرسائييل .وإىل أن يت ّم بناء الهيكل
ومقدم ًة لذلك ،تدعو هذه الحركة إىل دخول اليهود إىل الحرم
الرشيف والصالة فيه من دون التنسيق مع الرشطة اإلرسائيلية(.((5
وكث ًريا ما اصطدم أعضاء هذه الحركة مع ح ّراس الحرم الرشيف
الفلسطينيني ومع الرشطة اإلرسائيلية أيضً ا ملحاوالتهم املتك ّررة
الصالة يف الحرم الرشيف .وقد متكّنت الحركة من خالل اقتحاماتها
املتك ّررة للحرم الرشيف ونشاطاتها املختلفة بهذا الشأن من طرح
مسألة الهيكل عىل الــرأي العام اإلرسائييل ال سيام عىل التيار
الصهيوين الديني ،إذ أخذت فئات من هذا التيار تؤيد نشاط "حركة
حي وقيوم" لبناء الهيكل(.((5
ّ

معهد تسومت
تأسس معهد تسومت يف سنة  1977يف مستوطنة ألون شفوت بالضفة
ّ
الفلسطينية املحتلّة .ويهدف هذا املعهد إىل إيجاد حلول توراتية
لحياة اليهود املعارصة .وملعهد تسومت دار نرش تصدر النرشات
والكتب التي تعالج متطلبات حياة اليهود يف العرص الحديث وفق
التوراة .وأوىل معهد تسومت ال سيام يف العقدين ونيف املاضيني
موضوع الهيكل اهتام ًما كب ًريا ونرش مئات املقاالت والعديد من
الكتب التي عالجت موقف التوراة والرشيعة اليهودية من الهيكل.
واستقطب املعهد األقالم الدينية اليهودية ال سيام من التيار الصهيوين
 52عنربي ،ص .83 - 78
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الديني التي دعت إىل دخول اليهود للحرم الرشيف وبناء الهيكل
ميت لإلسالم بصلة يف الحرم الرشيف.
وإزالة كل ما ّ
ويصدر معهد تسوميت نرشة أسبوعية تحمل اسم "شبات بشباتو"
املوجهة للمصلني اليهود يف الكنس التابعة للصهيونية الدينية .ومنذ
خصصت هذه النرشة بابًا ثابتًا يعالج مواضيع الهيكل
سنة ّ 2004
املختلفة ويدعو إىل دخول اليهود إىل الحرم الرشيف والصالة فيه.
ويف عام  2002نرش معهد تسومت كتابًا حمل اسم "انهضوا لنصعد"
خصصه كل ًّيا ملوضوع الهيكل ،احتوى عرشات
(كومو فنعليه) ّ
الدراسات واملقاالت بأقالم حاخامات من مشارب مختلفة ،والذين
عالجوا فيه مسألة الهيكل من جوانب مختلفة ودعوا إىل دخول الحرم
الرشيف والصالة فيه وبناء كنيس يهودي يف داخل الحرم الرشيف.
وساهم معهد تسومت بالتعاون مع معهد الهيكل وحركة "إىل جبل
هامور" يف تنظيم مؤمتر يف "يشيفات حائط املبىك" تحت عنوان
"نقرتب من تقديم القرابني" لدراسة موضوع طقوس تقديم القرابني
التي كانت متبعة يف الهيكل(.((5

معهد (كوليل) بيت هبحيراه
تأسس املعهد الديني اليهودي "كوليل بيت هبحرياه" يف سنة 1996
ّ
ويتخصص
يف مستوطنة "كرمي تسور" يف الضفة الفلسطينية املحتلّة.
ّ
هذا املعهد يف دراسة الهيكل ومقدساته وطقوس تقديم القرابني
فيه وذلك بغرض االستعداد للخالص والتعجيل يف استحضاره.
وبدأ هذا املعهد يف سنة  1999بإصدار مجلّة توراتية تحمل اسم
أساسا دراسات ومقاالت تعالج تقديم
"معلني بقودش" التي تنرش ً
القرابني يف الهيكل ويشمل كل عدد من هذه املجلة بابًا ثابتًا يعالج
مواضيع تتصل مبسألة دخول اليهود إىل الحرم الرشيف والصاله فيه
وبناء الهيكل(.((5
ّ
منظمة أنصار الهيكل
عىل إثر اندالع انتفاضة األقىص يف ترشين الثاين /أكتوبر ،2000
منعت السلطات اإلرسائيلية اليهود من الدخول إىل الحرم الرشيف،
واستم ّر هذا املنع إىل عام  .2003خالل هذه املدة ،نشطت حركات
وجمعيات الهيكل اليهودية من أجل إلغائه والسامح لليهود بدخول
الحرم الرشيف والصالة فيه .ويف هذا السياق ،بادرت حركات الهيكل
"حي وقيوم"
ويف مقدمتها معهد الهيكل والحركة لبناء الهيكل وحركة ّ
وحركة "إىل جبل هامور" وحركة "هذه بالدنا" التي أصبحت الحقًا
 54عنربي ،ص .33
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تحمل اسم "قيادة يهودية" وحركة "نساء من أجل الهيكل" ،بتأسيس
"منظّمة أنصار الهيكل" .وشملت منظّمة أنصار الهيكل جميع
حركات وجمعيات الهيكل باستثناء حركة "أمناء جبل الهيكل" من
أجل تعزيز نشاطاتها وزيادتها للتأثري يف مواقف املجتمع اإلرسائييل
وجذبه ملواقفها بشأن بناء الهيكل .ورأس منظّمة أنصار الهيكل هليل
فايس أحد قادة حركة "قيادة يهودية" .وقد نظّمت حركة أنصار
الهيكل العديد من النشاطات والفعاليات املختلفة وحاولت تأسيس
محكمة دينية لشؤون الهيكل من أجل إصدار فتاوى دينية بشأن
كل ما يتعلق بالهيكل .ودعت هذه الحركة إىل بناء كنيس يهودي
مهندسا معامريًّا بتصميم بناء كنيس يف
يف الحرم الرشيف ،وكلّفت
ً
كنيسا
الحرم الرشيفً .
وفعل ص ّمم املهندس املعامري غدعون حرالف ً
مصل يهودي عىل شكل مد ّرج من أجل إقامته يف
يهوديًّا يتّسع أللف ٍّ
الحرم الرشيف مقدم ًة لبناء الهيكل .وأكّد املهندس املعامري غدعون
حرالف أ ّن أهمية تصميم الكنيس بهذا الشكل تكمن يف أنّه يشكّل
املرحلة األوىل يف بناء الهيكل .وق ّدمت منظّمة أنصار الهيكل خطّة
بناء هذا الكنيس يف حينه إىل رئيس الحكومة اإلرسائيلية أرئيل شارون
وإىل لجنة التخطيط يف بلدية القدس الغربية وإىل اللجنة اللوائية يف
منطقة القدس(.((5

التآكل في "الوضع القائم"
وتغييره التدريجي
بعد ثالثة أيام من احتالل الحرم الرشيف يف حرب  1967أصدر
مجلس الحاخامية الرئيسة يف إرسائيل فتوى دينية أكّد فيها تحريم
دخول اليهود إىل الحرم الرشيف ألسباب دينية يهودية .ويف غضون
األسابيع األوىل لالحتالل اإلرسائييل فرض وزير األمن اإلرسائييل موشيه
ديان "وض ًعا قامئًا" جدي ًدا بشأن الحرم الرشيف تق ّرر مبوجبه أن
يكون حائط الرباق  -الذي يطلق عليه حائط املبىك  -مكانًا لصالة
56

املرجع نفسه ،ص .31 - 30

آذار  /مارس 2016

اليهود ،وأن يبقى الحرم الرشيف مكانًا لصالة املسلمني وحدهم
وتحت إرشاف الوقف اإلسالمي .ولك ّنه يف الوقت نفسه منح اليهود
املخصصة
حق الدخول للحرم الرشيف يف الساعات
اإلرسائيليني ّ
ّ
لدخول السيّاح األجانب ولكن من دون دفع رسوم الدخول كام كان
متّب ًعا بالنسبة للس ّياح .ويف حني أبقى وزير األمن اإلرسائييل اإلرشاف
الداخيل يف الحرم الرشيف وعىل أبوابه بيد الوقف اإلسالمي ،فإنّه
أبعد رجال الوقف اإلسالمي عن باب املغاربة املقابل لحائط الرباق
ووضعه تحت سيطرة الجيش اإلرسائييل(.((5
بيد أ ّن جامعات يهودية كثرية حاولت طوال العقود املاضية اخرتاق
"الوضع القائم" وتغيريه ،والذي فرضه موشيه ديان من دون أن يكون
هناك ات ّفاق أو أمر مكتوب .ويف العقدين األخريين أخذ هذا "الوضع
القائم" يتآكل ويت ّم تغيريه شيئًا فشيئًا عىل أرض الواقع ملصلحة
حركات الهيكل .فقد شهدت إرسائيل منذ منتصف عقد الثامنينيات
نشاطًا سياس ًّيا ودين ًّيا وجامهرييًّا وإعالم ًّيا متش ّع ًبا بشأن دخول اليهود
إىل الحرم الرشيف بغرض الصالة فيه كمقدمة لبناء الهيكل يف الحرم
الرشيف .وساهمت مجموعة من العوامل يف ذلك ،كان أبرزها تأسيس
كثري من الحركات والجمعيات منذ النصف الثاين من عقد الثامنينيات،
والتي حصلت عىل دعم مايل من الحكومات اإلرسائيلية املتعاقبّة ومن
مؤسسات الدولة املختلفة ،التي وضعت نصب عينيها هدف تغيري
الوضع القائم وبناء الهيكل .وقد مارست هذه الحركات والجمعيات -
ال سيام بعد إطالق رساح يهودا عتسيون يف عام  1989الذي كان آخر
سجناء التنظيم الرسي اليهودي الذي حاول نسف مسجد ق ّبة الصخرة
يف بداية الثامنينيات  -ضغوطًا ج ّمة عىل قيادة التيار الصهيوين الديني
من أجل وضع تغيري "الوضع القائم" وبناء الهيكل يف ق ّمة أولوياتها.
ويف عام  1990جرى تأسيس "لجنة حاخامات مجلس املستوطنات" يف
مهم بعد فرتة قصرية من
املناطق الفلسطينية املحتلّة ،التي أدت دو ًرا ًّ
تأسيسها بشأن تغيري "الوضع القائم" يف الحرم الرشيف.
ويف أعقاب انعقاد مؤمتر مدريد وتوقيع ات ّفاق أوسلو يف عام 1993
ازدادت الخشية لدى اليمني واليمني املتط ّرف اإلرسائييل من أن تؤ ّدي
العملية السلمية إىل انسحاب إرسائيل من أجزاء واسعة من املناطق
الفلسطينية املحتلّة وإعادة الحرم الرشيف إىل الفلسطينيني .ويف
هذه الفرتة بالذات قامت حركات الهيكل بنشاط محموم ودعت إىل
دخول اليهود إىل الحرم الرشيف والصالة فيه وبناء الهيكل .ويف هذه
األجواء ،أصدرت يف عام " 1996لجنة حاخامات مجلس املستوطنات"
يف املناطق الفلسطينية املحتلّة فتوى دينية أكّدت فيها ليس فقط
أنّه من املسموح لليهود دخول الحرم الرشيف ،وإنّ ا دعت أيضً ا كل
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حاخام إىل دخول الحرم الرشيف بنفسه وأن يو ّجه كل حاخام أتباعه
وتالميذه ويحثّهم عىل دخول الحرم الرشيف(.((5

املجموعات اليهودية التي تدخل إىل الحرم الرشيف ومراق ّبتها ملنعها
من الصالة فيه(.((6

مهم يف موقف التيار الصهيوين
وقد شكّلت هذه الدعوة منعطفًا ًّ
الديني من دخول اليهود للحرم الرشيف .ومنذ صدور هذه الفتوى
ازداد عدد الحاخامات املنتمني للتيار الصهيوين الديني الذين دعوا
إىل دخول اليهود للحرم الرشيف بغرض الصالة فيه سنة بعد أخرى.
وشمل هذا االزدياد كث ًريا من الحاخامات التابعني إىل "يشيفات مركز
الراب كوك" مثل حاييم دروكامن ودوف ليؤور وناحوم اليعيزر
وكثريين ج ًّدا غريهم .ويف هذا السياق ،قال الراب يعقوب مدان
"معتدل"" ،إ ّن الكل يريد
ً
رئيس "يشيفات جبل عتسيون" الذي يع ّد
بش ّدة أن ينزل الهيكل من السامء ،أل ّن ذلك يح ّررنا من الصدام مع
العلامنيني" ،وأضاف" ،علينا نحن الحاخامات التقدم يف موضوع بناء
حيوي .والثانية،
الهيكل بطريقتني :األوىل ،التأكيد أ ّن بناء الهيكل
ّ
التأكيد أ ّن بناء الهيكل ممكن وينبغي من أجل تحقيق ذلك الدخول
اآلن إىل جبل الهيكل للصالة فيه"(.((5

إىل جانب تغيري إرسائيل التدريجي املستمر يف "الوضع القائم" يف
الحرم الرشيف ،حدثت يف إرسائيل تغيريات مه ّمة للغاية بشأن
املوقف بكل ما يتعلّق بالحرم الرشيف ودخول اليهود إليه والصالة
فيه وبناء كنيس فيه أو بناء الهيكل.

ويف السنوات األخرية ،ال سيام يف العامني األخريين ،ازدادت أعداد
اليهود بشكل كبري الذين يدخلون الحرم الرشيف بغرض الصالة فيه
وتثبيت السيادة اليهودية عليه ،وتثبيت أمر واقع جديد يف الحرم
الرشيف الذي يوجد اليهود فيه بأعداد كبرية يوم ًّيا .وخالفًا ملا كان
الوضع عليه يف املايض ،إذ كان متّب ًعا ألّ يدخل إىل الحرم الرشيف
سويّة أكرث من اثنني من اليهود املرافقني بحرس الوقف اإلسالمي
لئل يقوموا بالصالة يف الحرم ،أصبح يدخل إىل
والرشطة اإلرسائيلية ّ
الحرم الرشيف منذ عامني مجموعات من اليهود يبلغ عدد أفرادها
العرشات ترافقهم الرشطة اإلرسائيلية .ويف الوقت نفسه ،أخرج
وزير األمن اإلرسائييل يف أيلول /سبتمري  2015جمعيتي "املرابطني"
و"املرابطات" الفلسطينيتني خارج القانون ،اللتني كانتا تقومان مبتابعة
 58عنربي ،ص .1
 59برئ ،عالقة خطرية ،ص .13

وقد أظهرت العديد من استطالعات الرأي العام يف إرسائيل ازدياد
فمثل،
تش ّدد املجتمع اإلرسائييل تجاه كل ما يتعلّق بالحرم الرشيفً .
أظهر استطالع للرأي العام اإلرسائييل يف عام  2013وجود أغلب ّية
كبرية يف صفوف املجتمع اإلرسائييل التي تؤيّد تغيري الوضع القائم يف
الحرم الرشيف .فقد ّبي االستطالع أ ّن نسبة  59يف املئة من املجتمع
اإلرسائييل تؤيد أن تقوم إرسائيل بفرض تقسيم زما ّين ومكا ّين يف
الحرم الرشيف بني اليهود واملسلمني ،كام كانت قد فرضته يف الحرم
يعب
اإلبراهيمي يف الخليل .يف حني يعارض ذلك  23يف املئة فقط ،ومل ّ
وبي االستطالع أيضً ا أ ّن ث ُلث
18يف باملئة عن موقفهم بهذا الشأن(ّ .((6
اإلرسائيليني يؤيّد بناء الهيكل الثالث يف الحرم الرشيف يف الوقت
الراهن ،يف حني يعارض ذلك  45يف املئة .وأظهر االستطالع أيضً ا أ ّن 68
يف املئة من الصهيونيني الدينيني يريدون دخول الحرم الرشيف مقابل
 60يف املئة من العلامنيني و 20يف املئة من الحرديم(.((6
وشهد القضاء اإلرسائييل بدوره تغي ًريا يف موقفه من الحرم الرشيف
وجامعات الهيكل .فقد درجت محكمة العدل ال ُعليا اإلرسائيلية
حتى منتصف عقد الثامنينيات عىل عدم االستجابة لطلب جامعات
الهيكل بدخول الحرم الرشيف بغرض الصالة فيه ورفضت إصدار
األوامــر التي تُلزم الرشطة اإلرسائيلية بتطبيق "قانون األماكن
املقدسة" الذي س ّنه الكنيست بُ َعيد حرب  ،1967مستند ًة يف ذلك
إىل عدم وجود أوامر أو أعراف تنظّم صالة اليهود يف الحرم الرشيف.
غيت من تو ّجهها يف عقد
بيد أ ّن محكمة العدل ال ُعليا اإلرسائيلية ّ
الثامنينيات بشأن دخول اليهود إىل الحرم الرشيف بغرض الصالة فيه
حق اليهود دخول الحرم الرشيف والصالة فيه استنا ًدا
وأكّدت أ ّن من ّ
إىل "قانون األماكن املقدسة" وكذلك استنا ًدا إىل ما دعته الحقوق
الدينية والتاريخية لليهود يف الحرم الرشيف .ولكن محكمة العدل
 60غييل كوهني" ،وزير األمن أخرج منظمتني فلسطينيتني خارج القانون" ،هآرتس،
 ،2015/9/9يف:
http://bit.ly/1TrTkbr
 61نــر حسون" ،استطالع :ثلث الجمهور اليهودي يؤيد بناء الهيكل" ،هآرتس،
 ،2013/7/12يف:
http://bit.ly/1QG263s
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ال ُعليا خ ّولت يف الوقت نفسه الرشطة اإلرسائيلية منع اليهود من
الدخول للحرم الرشيف بغرض الصالة فيه ألسباب تتعلّق بالحفاظ
عىل سالمة الجمهور واألمن العام .وش ّددت املحكمة ال ُعليا عىل أ ّن
هذا املنع يتعني أن يستند إىل قدرة الرشطة اإلرسائيلية إثبات يف
كل حالة أ ّن دخول اليهود إىل الحرم الرشيف بغرض الصالة فيه
يع ّرض سالمة الجمهور واألمن العام للخطر( .((6وهذا يعني أنّه إذا
مل تستطع الرشطة اإلرسائيلية إقناع املحكمة اإلرسائيلية أ ّن دخول
اليهود للحرم بغرض الصالة فيه يعرض سالمة الجمهور واألمن العام
للخطر ،فإنّها قد ت ُصدر أم ًرا بالسامح لليهود بالدخول للحرم بغرض
الصالة فيه.
وشهدت الكنيست بدورها يف األعوام األخرية نشاطًا مكثّفًا محمو ًما
يهدف إىل تغيري "الوضع القائم" يف الحرم الرشيف والسامح لليهود
بالصالة فيه ،مبا يف ذلك تقسيمه مكانيًّا وزمانيًّا .ففي عامي 2013
مثل ،ناقشت لجنة الداخلية يف الكنيست  14مرة موضوع
وً 2014
"جبل الهيكل" مقارنة مع أربع مرات فقط ناقشت فيها هذه اللجنة
طوال العقد الذي سبق هذين العامني .وقد دعت رئيسة هذه
اللجنة مريي ريغف العضو القيادي يف حزب الليكود والتي أصبحت
وزيرة يف حكومة نتنياهو الحالية ،إىل تقاسم الحرم الرشيف زمان ًّيا
ومكان ًّيا بني اليهود واملسلمني كام فعلت إرسائيل يف الحرم اإلبراهيمي
يف الخليل( .((6وق ّدم عضو الكنيست أرييه الداد يف ترشين األول/
أكتوبر  ،2012اقرتاح قانون للكنيست لتغيري الوضع القائم يف الحرم
الرشيف والسامح لليهود الصالة يف الحرم الرشيف وتخصيص ساعات
مح ّددة لهم لهذا الغرض( .((6وترافق هذا النشاط مع دعوات العديد
من الوزراء عن حزب البيت اليهودي وحزب الليكود للسامح لليهود
بالصالة يف الحرم الرشيف .ويف ترشين األول /أكتوبر  2015دعت
نائبة وزير الخارجية تسيبي حوطوفييل إىل السامح لليهود بدخول
الحرم الرشيف بغرض الصالة فيه وإىل رفع العلم اإلرسائييل فوق
الحرم الرشيف(.((6
 63يتسحاك رايرت ،جبل الهيكل /الحرم الرشيف :نقاط اتفاق وخالف (القدس :معهد
القدس لبحث إرسائيل ،)1997 ،ص .11
" 64التآكل املستمر يف الوضع القائم يف الحرم" ،ترشين األول /أكتوبر  ،2014يف:
http://bit.ly/1nvF0Rc
 65نري حسون" ،الحركات املسيائية التي تطالب بالعودة إىل جبل الهيكل تخرتق التيار
املركزي الصهيوين الديني" ،هآرتس ،2012/10/3 ،يف:
http://bit.ly/1QG2ajt
 66نري حسون" ،حوطوفييل :حلمي أن أرى علم إرسائيل يرفرف عىل جبل الهيكل"،
هآرتس ،2015/10/26 ،يف:
http://bit.ly/1W826cI
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الخاتمة
يف الوقت الذي تتّجه فيه أنظار العامل إىل الحركات اإلسالمية األصولية
املتط ّرفة الناشطة يف الرشق األوسط ومناطق أخرى يف العامل ،ظهرت
وتع ّززت يف إرسائيل يف العقود املاضية حركات يهودية دينية أصولية
مسجدي
متط ّرفة وخطرية للغاية .وتدعو هذه الحركات إىل تدمري
ْ
ميت لإلسالم بصلة من الحرم
األقىص وق ّبة الصخرة وإزالة كل ما ّ
القديس الرشيف ،وبناء الهيكل الثالث .وقد أحدثت هذه الحركات
تغيريات مه ّمة يف موقف املجتمع والحكومة اإلرسائيلية يف ما
يتعلّق باملوقف والسياسة تجاه الحرم الرشيف ،ومسائل دخول
اليهود إليه بغرض الصالة فيه ،وتقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا متهي ًدا لبناء
الهيكل الثالث.
وتستند الحركات الدينية اليهودية األصولية املتط ّرفة يف دعوتها إىل
بناء الهيكل الثالث إىل ميزان القوى وإىل قوة إرسائيل العسكرية يف
األسلحة التقليدية والنووية .وتحاجج هذه الحركات ،بنسبة عالية
من النجاح ،أ ّن إرسائيل باتت من القوة التي متكّنها من بناء الهيكل
ميت بصلة لإلسالم يف الحرم القديس الرشيف،
الثالث وإزالة كل ما ّ
وأ ّن الثمن الذي ستدفعه يف حال قامت بذلك لن يكون مرتف ًعا
وبإمكان إرسائيل تح ّمله.

ومن الواضح أ ّن مقاومة الفلسطينيني ال سيام املقدسيني وتص ّديهم
املستمر لالعتداءات اإلرسائيلية عىل الحرم الرشيف ودفاعهم الدائم
عنه مه ٌّم ج ًّدا ،ولك ّنه ال يكفي وحده لحامية الحرم القديس الرشيف.
فام مل تضع الدول العربية واإلسالمية إسرتاتيجية واضحة تستند إىل
جميع عوامل القوة كتلك التي متتلكها إرسائيل ،والكفيلة بجعلها
فعل،
بأي حال من األحوال من أجل ردعها ً
تدفع مث ًنا ال ميكنها تح ّمله ّ
فسوف تستمر الحركات الدينية اليهودية األصولية املتطّرفة واملجتمع
اإلرسائييل وحكومته يف السري نحو تغيري الوضع القائم وتهويد الحرم
القديس الرشيف.
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نبيل زكاوي

*

جيوسياسية الهجرة السرية
بحوض البحر األبيض المتوسط:
أبعاد الظاهرة وخلفيات االقتراب األوروبي

خــال األعــوام األخيرة أخذ بعض السياســيين أو الباحثين ،أو كالهما ،في اســتخدام مصطلح
"أزمــة الهجــرة" ،أو "الهجــرة غير القانونية" ،أو "غير الشــرعية" ،أو "غيــر النظامية" ،لوصف تصاعد
أن القانــون الدولــي للهجــرة واللجــوء ال يــورد هــذه
حــركات الهجــرة إلــى أوروبــا .ونظــ ًرا إلــى ّ
أن األصل في الهجرة هو الشــرعنة ،بموجب قواعد هذا القانون نفســه،
المصطلحات؛ ذلك ّ
ً
فــإن هــذه الورقة ســوف تعتمد وصف الظاهرة بـ "الهجرة الســرية" ،بوصفها هجــرة غير مصرّح
ع تس ُّلل المهاجرين
بها .فالجدل الدائر حول مثل هذه التسميات ليس سوى توصيفات لواق ِ
عبر الحدود أو دخولهم أراضي الدول س ًرّا .وتبرز أهمية هذا الموضوع ،بالخصوص ،في كونه
تغــول الطرف األوروبي في الربط الميكانيكي بيــن الهجرة والتطرف .وهو ما دفع
يســتجلي
ّ
أوروبــا إلــى المراهنــة أكثــر فأكثــر علــى تقويــة سياســة الســتار الحديــدي لمجابهــة تهافــت
المنكوبيــن الجنوبييــن علــى أراضيها ،من دون تك ّلــف عناء التمييز بيــن الالجئين من ضحايا
المد
النزاعات المس ّلحة التي ترتبت على عسكرة الثورات العربية ،وغيرهم من راكبي موجة
ّ
الهجــروي ،بدعــوى تجفيــف المنابــع و"المفاقــس" األوليــة إلنتاج ظاهــرة الهجرة الســرية .وترى
سواء في السوء.
الورقة أن هذين التوجهين هما ،في الحالتين،
ٌ
*

أكادميي مغريب ،باحث يف العلوم السياسية والعالقات الدولية..
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مقدمة
مبا أ ّن الهجرة مل يعد يُنظر إليها عىل أنها قضية سوسيو  -اقتصادية
ظل سيولة التفاعالت اإلقليمية الجارية
محضة؛ ذلك أنها تحولت يف ّ
إىل قضية سياسية أمنية عابرة للحدود الدولية ،وجب تناولها من
زاويــة تقاطع الحقول املعرفية ،من خالل مقاربة جيوسياسية
ال تكتفي بوضع الظاهرة املدروسة يف آن ّيتها ومتوجاتها ،بل تضعها
يف سياق أوسع زمن ًّيا ومكان ًّيا ،عىل نح ٍو يُتيح لنا ،من خالل مفهوم
رسية بني املجاالت
"الجيوسيايس" ،أن نحلّل تجاذبات الهجرة ال ّ
الحضارية لحوض البحر األبيض املتوسط.
وقد برزت هذه الظاهرة بني ضفتي املتوسط يف سياق الرفض املتناهي
لألجانب تحت دوافع يتداخل فيها ما هو أمني واقتصادي وسيايس
ودميوغرايف ،وذلك يف إشارة إىل عدم مطاوعة التقييدات األوروبية
وتجاوزها لتقنني حركات الهجرة املقبلة إليها من الجنوب وضبطها.
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ويالت الحرب فقط((( ،بل إنها تشري كذلك إىل كيفية تعامل األوروبيني
معهم من خالل خطابات وسياسات تحركها هواجس األمن املجتمعي
الهويايت ،أكرث مام تحركها عوامل أخرى.
ولذلك فأمام تنامي ضغط هذه التيارات وتصاعدها ،باملوازاة مع
تعزيز السياسة األمنية ومراقبة الحدود والضغط الداخيل واألزمة
االقتصادية يف بلدان االستقبال ،كان من الرضوري طرح اإلشكالية عىل
وخصوصا
املستوى الجامعي((( يف إطار إرشاك جميع األطراف املعنية
ً
دول الجوار ،ولكن من منظور إحالل هذه الدول يف موقع املنطقة
الحاجزة للتهديدات املرتبطة بالهجرة الرسية.
بنا ًء عىل ذلك ،أصبح موضوع الهجرة الرسية يشكّل أه ّم املوضوعات
يف أجندة العالقات شامل  -جنوب املتوسط .فاالتحاد األورويب،
ٍ
بوصفه ميثّل ُد َ
بأي مثنٍ .
ول
مقصد ،يريد وقف تدفق املهاجرين نحوه ّ
أ ّما دول املنشأ الغارقة يف التوترات السياسية ودول العبور التي تكابد
اقتصاديًّا ،فال متلك القدرة عىل كبح سيل هذه الهجرة وال قدرة القضاء
عىل أسبابها ،ويف هذه املعادلة تتفاعل العالقات بني األطراف الثالثة.
وقد تفاعلت تلك العالقات ،بالفعل ،مع املناخ الذي أفرز األحداث
الدموية التي رضبت مؤخ ًرا فرنسا ،وأصبحت "العالقة املحتملة
بني املهاجرين والتطرف" من أه ّم املسائل املقلقة ألوروبا .ويف هذا
الشأن تبني وجود أعضاء جامعات متطرفة من بني املهاجرين ،عىل أ ّن
الشبهات تحوم حول املسلمني عىل وجه التحديد.

فهذا األسلوب الذي يتح ّدى الحدود والقيود يتجاوز القنوات الرسمية
للهجرة .وإ ْن كان مدفو ًعا بانسداد اآلفاق أمام املهاجرين ،فهو يعني
من جملة ما يعنيه أ ّن موسم الهجرة إىل الشامل قُ ّدر له أن يكون
النهائ ًّيا .فاملنطقة املتوسطية تُ َع ّد من أه ّم بؤر الهجرة الرسية يف
العامل ،وإحدى املحطات الرئيسة واملفضلة لعبور قوس متنوع من
املهاجرين غري النظاميني نحو أوروبا .ولذلك أصبح يُنظر إىل الهجرة
املتعلّقة بهذه املنطقة ،من الناحية السياسية ،بوصفها قضي ًة ذات
شأنٍ توازي قضايا عاملي ًة جوهري ًة أخرى وتتشابك معها.
تصف مصطلحات "الالجئ" أو "املهاجر" أو "طالب اللجوء" أكرث
من نصف مليون شخص وصل إىل أوروبــا بطريقة غري رشعية
مقبل من بالد
(بني كانون الثاين /يناير وترشين األول /أكتوبر ً )2015
دمرتها الحروب أو تعاين تدهور األوضاع املعيشية .وال تعكس هذه
املصطلحات صورة الناجني من عبور البحر األبيض املتوسط أو من

فعمليات التقتيل التي تنتمي إىل جيل "تنظيم الدولة اإلسالمية"،
املعروف إعالميًّا بـ "داعش" ،أعادت إىل األذهان مجموعة أحداث
قبل عىل عهد تنظيم
مامثلة شهدتها بعض الدول األوروبية من ُ
القاعدة .وتلك العمليات التي ارتبطت ،يف أغلب األحيان ،بضلوع
مسلمني منها ،جعلت دول االتحاد األورويب ت ُعيد النظر يف الجامعات
املسلمة وثقافتها ،وتحاول الح ّد من زيادة تأثري اإلسالم عرب الهجرة
التي تزيد من عدد السكان املسلمني يف أوروبا.
استنا ًدا إىل ما سبق ،أصبحت إشكالية الهجرة الرسية ت ُ َع ّد السؤال
األكرث إرباكًا للحسابات السياسية بني ضفتي املتوسط .فام من لقاء
رسمي أو بني مسؤويل الضفتني إلّ ألقت هذه القضية بظاللها عليه،
ويف ذلك إشارة إىل حساسية املوضوع وقوته الرمزية واملادية يف َص ْوغ
السياسات املستقبلية وبناء عالقات أوروبا بجريانها الجنوبيني.
 1بسمة األتريب" ،تسييس املفاهيم ' -أمننة'  -قضية الالجئني يف الخطاب األورويب"،
اتجاهات األحداث ،العدد ( 14أيلول /سبتمرب -ترشين األول /أكتوبر  ،)2015ص .40
 2جواد الحميدي ،املغرب والتدبري الدبلومايس إلشكالية الهجرة (الدبلوماسية املغربية
ورهانات املستقبل)( ،املغرب :منشورات النادي الدبلومايس املغريب ،)2007 ،ص .182 - 181

دراسات وأوراق تحليليّة
جيوسياسية الهجرة السرية بحوض البحر األبيض المتوسط

وتربز أهمية هذا املوضوع بالخصوص من جهة أنه يحاول استجالء
تغ ّول الطرف األورويب يف الربط امليكانييك بني الهجرة والتطرف،
وهو ما دفع أوروبا إىل املراهنة أكرث فأكرث عىل تقوية سياسة الستار
الحديدي ملجابهة تهافت املنكوبني الجنوبيني عىل أراضيها ،من دون
تكلّف عناء التمييز بني الالجئني من ضحايا النزاعات املسلّحة التي
ترتبت عىل عسكرة الثورات العربية وغريهم من راكبي موجة امل ّد
الهجروي ،وذلك بدعوى تجفيف املنابع و"املفاقس" األولية إلنتاج
ظاهرة الهجرة الرسية .وهــذان التوجهان هام يف الحالتني من
السوء سوا ٌء.
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جنب ،ويسلكون املسارات نفسها ،ويستعملون أنظمة النقل نفسها
أيضً ا ،ويلجؤون كذلك إىل شبكات تهريب البرش ،يف محاولة لبلوغ
البلد املقصود ِ
نفسه ،وبذلك فهم يشكّلون ما يُس ّمى حركات الهجرة
املختلطة((( .وتقرن معظم الترشيعات املتعلقة بالهجرة الرسية هذه
الهجرة بعمليات التسلل إىل الدولة أو الخروج منها عىل السواء ،مهام
كانت جنسية الشخص املتسلل.
فاملهاجر هو شخص يغادر بلده بإرادته من أجل اإلقامة يف مكان
وربا كانت
آخر ،وقد يكون دافعه هو الرغبة يف التغيري أو املغامرةّ ،
دوافعه أسبابًا عائلي ًة أو ذات طابع شخيص .أ ّما إذا كانت العوامل
رصا ،فإنه يكون مهاج ًرا اقتصاديًّا ،ال الجئًا.
االقتصادية هي دافعه ح ً
والربط الخاطئ بني هذين املصطلحني كام يسود يف أغلب املناقشات
اإلعالمية والسياسية املتعلّقة بهذا الشأن يف أغلب األحيان ،ال يسمح
بأي مساحة ملناقشة مبادئ الحامية أو األسباب التي ت َع ّد مفهوم
ّ
مهم.
اللجوء أمرا ًّ
أشخاصا يغادرون
ومن جهة أخرى ،إذا كان املهاجرون االقتصاديون
ً
بلدانهم األصلية ألسباب اقتصادية خالصة ،سعيًا وراء التحسني املادي
لحياتهم ،فإ ّن هذا األمر يختلف عن الالجئني ألنهم ال يختارون
مغادرة بالدهم ،بل يُضطرون إىل القيام بذلك.

ً
أوال ،تحديد مفاهيمي :المفاصلة
بين الهجرة السرية واللجوء
تنطوي ظاهرة الهجرة عىل إشكالية دقيقة ،تتمثّل مبعرفة معيار
الفصل بني الهجرة الرسية باملفهوم القانوين وتناميها املطّرد من
جهة ،واللجوء من جهة أخرى .ومبا أ ّن اللجوء نفسه طريقة من
طرائق الدخول إىل دولة أجنبية بقصد االحتامء بها من االضطهاد،
أو املالحقة ،أو العنف ،أو الحرب ،فال ب ّد من تحديد نطاقه (مفهو ًما
النسبي مع الظاهرة املدروسة.
يل تداخله
ورشوطًا) حتى نستج َ
َّ

تمييز الالجئ من المهاجر غير النظامي
يف ظل األوضاع العاملية املتسمة برفع شعار مكافحة اإلرهاب ،وهيمنة
القطب الواحد ،وانتشار العوملة ،أصبح اللجوء محاطًا بالتحفظ
والحذر ،وطُرحت بش ّدة مشكلة التمييز بني الهجرة غري املرشوعة
واللجوء((( .ففي أغلب األحيان ،يسافر الالجئون واملهاجرون جن ًبا إىل
 3الحبيب بيهي" ،الحدود الفاصلة بني اللجوء السيايس والهجرة غري املرشوعة" ،يف :إشكالية
الهجرة عىل ضوء القانون رقم  02 - 03املتعلق بدخول وإقامة األجانب باململكة املغربية
وبالهجرة غري املرشوعة ،أشغال الندوة الوطنية مبراكش خالل الفرتة  ،2003/12/20-19وزارتا
الداخلية والعدل (الرباط :جمعية نرش املعلومة القانونية والقضائية ،)2004 ،ص .108

والفارق الرئيس بني املهاجرين االقتصاديني والالجئني أ ّن املهاجرين
االقتصاديني يحظون بحامية بلدانهم األصلية ،يف حني يفتقد الالجئون
ذلك .يُضاف إىل ذلك أ ّن املهاجرين االقتصاديني ال يدخلون يف نطاق
يحق لهم االستفادة من الحامية الدولية
وضع الالجئني ،وهم بذلك ال ّ
املتعلّقة بالالجئني((( .ومن ث ّم ،فإ ّن الهجرة الرسية تحركها يف أغلب
األحيان أسباب سوسيو  -اقتصادية ،يف حني نجد أ ّن األسباب السياسية
هي الدافع لطلب اللجوء.
لكن ما يبدو للوهلة األوىل أنه بالدرجة القصوى داف ٌع اقتصادي
للرحيل قد يشتمل أيضً ا عىل عنرص سيايس؛ ذلك أ ّن آراء الفرد
مم تع ّرضه
السياسية قد تكون هي التي تع ّرضه للنتائج الخطرة أكرث ّ
لها اعرتاضاته عىل التدابري االقتصادية((( .فعندما تد ّمر التدابري
االقتصادية الوجود االقتصادي لقسم معني من السكان عىل خلفية
نوايا تستهدف العرق ،أو الدين ،أو الرأي ،ض ّد طائفة معينة ،رمبا
4 Jeff Crisp, "Distinction vitale, les États ont de plus en plus de difficultés
à distinguer les réfugiés des migrants, Réfugiés, no. 148, vol. 4, (2007), p. 6.
 5حامية الالجئني :دليل القانون الدويل لالجئني (جنيف :املفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني ،)2001 ،ص .41
 6دليل اإلجراءات واملعايري الواجب تطبيقها لتحديد وضع الالجئ :مبقتىض اتفاقية 1951
وبروتوكول  1967الخاصني بوضع الالجئني (جنيف :املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني ،)1979 ،ص .25
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يجوز للضحايا  -تب ًعا لألحوال  -أن يصبحوا الجئني لدى مغادرة البلد.
وحينام يتخذ عضو يف أقلية مضطهدة قرا ًرا موج ًعا برتك وطنه ،ويختار
أن يلتمس اللجوء يف بلد موفور الرثوة تكون فيه فُرص التمكّن من
إعالة نفسه أكرب وأفضل ،فهل يجعله هذا األمر مهاج ًرا اقتصاديًّا؟
خصوصا إذا علمنا أ ّن األشخاص الذين
قد يُطرح هذا السؤال بح ّدة،
ً
يهربون من بلدان املنشأ خوفًا من االضطهاد ،ينض ّمون إىل تيار أكرب
من املهاجرين الذين يرحلون بحثًا عن فرص العمل وج ْمع شمل
األرسة ،أو ألسباب أخرى .يُضاف إىل ذلك أ ّن نجاح تدابري م ْنع الهجرة
الرسية إىل أوروبا (سياسات التأشريات الصارمة وف ْرض عقوبات
عىل الجهات الناقلة ومعاهدات إعادة القبول ..إلخ) دفع الالجئني
اليائسني الساعني للهرب من االضطهاد إىل أيدي مه ّريب البرش.

فليست هناك حتى اآلن دولة نجحت يف وضع إسرتاتيجيات رادعة
رسيني متكّنها من التمييز متيي ًزا عادلً بني األشخاص الذين
للمهاجرين ال ّ
يخافون االضطهاد أو العنف خوفًا له مربرات بالفعل ،وأولئك الذين
يسعون للهجرة من أجل دوافع اقتصادية أو غريها .ومن ث ّم ،فإنّه من
الطبيعي أن تنجم عن املوقف السيايس للدول من الهجرة غري الرسية
واللجوء ،ر ّدة فعل عىل املستوى الوطني أو الدويل ،بوصفها محاول ًة
ترشيعي ًة للتصدي للظاهرتني .ويف هذا السياق قَ ّدمت أوروبا ،ضمن
رسية عىل محاربة أسبابها الجذرية وتحسني
أولوياتها ،محاربة الهجرة ال ّ
طرائق حامية الالجئني .وهذا املنطق يعكسه ما يُسمى البعد الخارجي
لقضايا اللجوء وسياسات الهجرة يف االتحاد األورويب إىل ما بعد حدوده؛
وذلك من خالل دمجها يف اتفاقياته املختلفة مع الدول حول العامل(((.
بنا ًء عىل ما تق ّدم ،يتضح أ ّن الفصل بني الهجرة غري الرشعية واللجوء
ال يعدو أن يكون خيطًا رفي ًعا؛ بالنظر إىل التداخل املوجود بني
املفهومني .فالهجرة قد تكون الطريق نحو اللجوء استنا ًدا إىل أ ّن
كليهام يشكّل نو ًعا من دخول األجنبي وإقامته ،وقد ينقلبان إىل
 7ماريا ترييزا جل باثو" ،مسؤولية االتحاد األوريب يف حامية الالجئني وحقوقهم" ،يف :أوروبا:
حصن أم ملجأ؟ نرشة الهجرة القرسية ،العدد  ،23ص .58
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هجرة غري مرشوعة أو رسية((( .فحينام يت ّم رفض طلب اللجوء بعد
املتخصصة من جهة األجنبي ،فإ ّن طالب اللجوء
تقدميه إىل السلطة
ّ
ال يجد بُ ًّدا من البقاء يف وضعية غري نظامية عىل أمل إيجاد وسيلة
أخرى قد تسعفه يف تسوية وضعيته القانونية .وعىل الرغم من ذلك،
ال ميكننا ،بوج ٍه عا ٍّم ،إال أ ْن ن ُع ّد الوضع القانوين للمهاجر الرسي
مختلفًا عن الوضع املتعلق بطالب اللجوء؛ وذلك من منطلق الدوافع
لكل ٍ
طرف منهام.
واألسباب ّ

اللجوء :معناه وشروط الحظوة بصفته
مبا أ ّن اللجوء صورة من صور دخول األجانب إىل دول املقصد،
واستنا ًدا إىل ما قد يثريه من تداخل بينه وبني الهجرة الرسية ،فإنّه
يطرح اليوم إشكاليات مستعصية يف العالقات الدولية بالنظر إىل
تنامي أعداد طالبيه.
ويُع ّرف الالجئ بأنه "كل شخص يوجد ،بنتيجة أحداث وقعت قبل
 1كانون الثاين /يناير  ،1951وبسبب ٍ
خوف له ما يربره من التعرض
لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتامئه إىل فئة اجتامعية
مع ّينة أو آرائه السياسية ،خارج بلد جنسيته ،وال يستطيع ،أو ال يريد
كل شخص
بسبب ذلك الخوف ،أن يستظل بحامية ذلك البلد ،أو ّ
ال ميلك جنسي ًة ويوجد خارج بلد إقامته املعتادة السابق بنتيجة مثل
تلك األحداث وال يستطيع ،أو ال يريد بسبب ذلك الخوف ،أن يعود
إىل ذلك البلد"(((.
غري أ ّن الربوتوكول املتعلق بالنظام األسايس لالجئني سنة  1967م ّدد
أحكام االتفاقية السابقة بالنسبة إىل جميع الالجئني الذين ينطبق
عليهم الوصف السالف ،من دون االحتكام إىل التاريخ األقىص املذكور
آنفًا .وقد توسع مفهوم اللجوء مع االتفاقية األفريقية سنة 1969؛
إذ ع ّرفت الالجئ بأنه ليس الشخص الذي ال يستطيع العودة إىل بلده
خوفًا من االضطهاد فحسب ،كام هو معروف يف اتفاقية جنيف ،بل
أي شخص يف ّر من دولة املنشأ أو األصل نتيج ًة الحتالل أجنبي أو
هو ّ
(((1
وقوع ُعنف عا ّم  .ومن ث ّم ،فإنّه يوجد عدد كبري من املهاجرين غري
النظاميني ،بحسب االتفاقية األفريقية ،يُطلق عليهم وصف "الجئ".
يف هذا السياق يقول هيفني كرويل :يف الوقت الذي ح ّددت فيه
األنظمة األوروبية ،وعىل م ّر السنني مفهوم اللجوء من خالل اتفاقية
 8بيهي.
" 9االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني" ،جنيف  ،1951املادة  :1تعريف لفظة "الجئ" ،يف:
http://bit.ly/224OSAW
 10عمران الصفراين" ،الهجرة غري الرشعية  -املشكلة واألبعاد" ،مجلة دراسات ،العدد ،28
طرابلس :املركز العاملي لدراسات وأبحاث الكتاب األخرض ( ،)2007ص .100

دراسات وأوراق تحليليّة
جيوسياسية الهجرة السرية بحوض البحر األبيض المتوسط

الالجئني بدقة متناهية بحيث يتأهل  -اآلن  -للحصول عىل اللجوء
أفرا ٌد قليلون فقط من املطالبني به ،فإ ّن هذا ال يعني أ ّن أغلبية طالبي
اللجوء هم يف الواقع مهاجرون اقتصاديون وال يحتاجون إىل الحامية.
ففي الفرتة ما بني  2000 - 1990جاء نحو  %60من مجموع طالبي
اللجوء يف أوروبا من  10دول فقط ،كان فيها نزاع موث ّق وانتهاك
لحقوق اإلنسان وقمع سيايس ،وجادل السياسيون وص ّناع القرار يف
كل هؤالء األفراد مل يتأثروا مبارش ًة بهذه النزاعات .ولكن يجب
أ ّن ّ
ألّ نغفل حقيق ًة مفادها أ ّن هذه النزاعات تق ّوض قدرات األفراد
عىل العيش من دون خوف( .((1ومن هذا الوجه ،تنطبق عىل هذه
الحالة الرصاعات التي تكون مفرط ًة يف التسلّح ومزمنةً ،كام بدا
ذلك يف الوضع الليبي والحالة يف سورية ،حيث أخذ مواطنو هذين
البلدين يقصدون الحصون األوروبية مع انزالق الثورة بهام إىل
نزاعات مسلّحة.

ويف ٍ
وقت أوضحت فيه املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني أ ّن أكرث من  207آالف شخص عربوا البحر املتوسط إىل أوروبا
عام  ،2014نصفهم من سورية وإريرتيا ،وهو ثالثة أضعاف العدد
الذي كان يف عام  2011والذي بلغ  70ألف شخص ،عندما كانت
الحرب الليبية يف ذروتها ،أعلنت الوكالة األوروبية لحامية الحدود
"فرونتكس" ،يف  10آذار /مارس  ،2015أ ّن أعداد الالجئني ارتفعت من
 100ألف الجئ تقري ًبا عام  ،2013إىل نحو  275ألف عام .((1(2014
ويف السياق نفسه أيضً ا ،يقول راميو هول :إ ّن تفسري استمرار قضية
اللجوء املتنازع فيها يع ُّد من األمور املعقدة ج ًّدا ،ألنها تكمن يف
حقيقة مجملها أ ّن الالجئني وطالبي اللجوء الذين يصلون إىل أوروبا
اليوم يسعون لالنخراط يف مجتمعات أكرب ويف الحركات العاملية الكبرية
املتزايدة للمهاجرين الباحثني عن حياة أفضل يف الدول االقتصادية
 11انظر مقالته "أوروبا قلعة أم مأوى؟" ،يف :أوروبا :حصن أم ملجأ؟ ،سلسلة نرشة الهجرة
القرسية ،العدد ( 23ترشين األول /أكتوبر  ،)2005ص .16
 12أحمد دياب" ،معضلة أوربية  -جدوى االقرتاب األمني للهجرة غري الرشعية" ،السياسة
الدولية ،العدد ( 201يوليو  ،)2015ص .181
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الكربى .وبالنظر إىل وجود قنوات قانونية قليلة ج ًّدا للهجرة إىل
أوروبا ،فقد لجأ طالبو اللجوء واملهاجرون االقتصاديون إىل وسائل غري
قانونية للوصول إليها ،وهي تكون عاد ًة من خالل شبكات التهريب.
وبعد ذلك يبدأ املهاجرون املنتظرون بتقديم طلبات الحصول عىل
اللجوء ألنه الطريقة الوحيدة لتنظيم إقامتهم(.((1
رسيني من
وعىل ّ
أي حال ،إن كان من ضمن مجموعات املهاجرين ال ّ
فعل صفة الجئني ،فال ب ّد من معاملتهم طبقًا ملبدأ م ْنع
يستحقون ً
الر ّد القرسي أو اإلبعاد القرسي الذي يقيض عدم جواز ر ّد الالجئ
عىل أعقابه إىل مكان يتعرض فيه للتعذيب أو االضطهاد من جديد.
ويف هذا اإلطــار تشجع املفوضية السامية لشؤون الالجئني عىل
إعادة التوطني بوصفه أحد الحلول الدامئة ألوضاع الالجئني ،تعب ًريا
عن التضامن الدويل وآلي ًة لتقاسم املسؤولية .وعىل الرغم من ذلك
ال يشارك يف برامج إعادة التوطني سوى عدد قليل من الدول األعضاء
يف االتحاد األورويب.
أشارت املفوضية السامية لشؤون الالجئني إىل أ ّن طالب اللجوء الذي
يلجأ إىل أحد مهريب البرش يلحق رض ًرا خط ًرا بطلب لجوئه يف أعني
كثري من الدول ،ألن ذلك يؤ ّدي إىل اتهامه بجرم مزدوج .ففي هذه
الحال ،ال يرضب الالجئون بالحدود الوطنية عرض الحائط فحسب،
بل إنّهم يفعلون ذلك بالتواطؤ مع العصابات اإلجرامية لالتجار
بالبرش( .((1لك ّن هذا ال يربر االستغالل الفاحش ألوضاع هؤالء الضحايا
من جهة دول املقصد أو العبور بعد أن استنزفتهم عصابات التهريب
التي التج ُؤوا إليها.
ومن أجل اجتناب ذلك ،وحتى يتمكن املهاجر من الحظوة بصفة
"الجئ" ومبا تخوله من حامية دولية ،ال ب ّد من توافر رشوط إجرائية
وأخرى موضوعية .فبالنسبة إىل الرشوط اإلجرائية ،يتعني تقديم
طلب ملكتب الالجئني واملترشدين بوزارة خارجية يف بلد املقصد .فهذا
املكتب الذي ميتلك السلطة التقديرية يف التأكّد من توافر الرشوط
املوضوعية املنصوص عليها يف اتفاقية جنيف  1951والربوتوكول
امللحق بها سنة  .1967وإذا رفض املكتب املذكور االعرتاف بصفة
الشخص الجئًا ،جاز لهذا الشخص الطعن أمام لجنة االلتجاء املكونة
رئيسا ،ووزير الشؤون الخارجية ،وممثل املندوب
من وزير العدل ً
السامي لشؤون الالجئني املنتدب من هيئة األمم املتحدة لدى
حكومة دولة املقصد .وقد أوضحت اتفاقية دبلن  1997املتعلقة
 13انظر مقالته" :هبوط أعداء اللجوء :نداء يوقظ االتحاد األوريب" ،يف أوروبا :حصن أم
ملجأ؟" ،ص .54
 14آن غالغر" ،االتجار باألشخاص وتهريب املهاجرين وحقوق اإلنسان -الحيل
واملعاهدات يف :إشكاليات النزوح الناجم عن التنمية ،سلسلة نرشة الهجرة القرسية،
العدد ( 12آذار /مارس  ،)2006ص .27
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بالنظام األورويب للجوء أ ّن عىل األفراد الذين يلتمسون اللجوء أن
يقدموا طلباتهم يف أول بلد عضو يف االتحاد األورويب يدخلونه ،وهو
ما يدفع طالبي اللجوء ،يف أغلب األحيان ،إىل هجرة ثانوية تكون
رسي ًة يف إطار ما يسمى بتسوق اللجوء بني بلدان االتحاد األورويب.
أ ّما بالنسبة إىل الرشوط املوضوعية بشأن اكتساب صفة "الجئ"،
بحسب ما نص عليه الفصل األول من اتفاقية جنيف ،فهي كالتايل:
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املستقبلة خلقت انعكاسات سلبي ًة عىل املستوى السيايس واالقتصادي
مم دفع بدول االتحاد األورويب تحت
واالجتامعي واإلنساين واألمنيّ ،
األزمــة البرتولية األوىل [عــام  ]1973إىل اتخاذ قرار يقيض بإغالق
حدودها يف وجه املهاجرين النازحني"(.((1

•يجب أال يكون طالب اللجوء قد ارتكب جرمي ًة أخلّت بالسالم،
أو جرمي ًة من جرائم الحرب ،أو جرمي ًة ض ّد اإلنسانية ،أو جرمي ًة
ِ
خطرة من الجرائم الداخلة يف القانون العا ّم؛ وذلك خارج البالد
التي دخلها ،قبل أن يقبل فيها بصفة "الجئ".
هم بارتكاب ترصفات تتناىف مع مقاصد
• ّأل يكون طالب اللجوء متّ ً
األمم املتحدة ومبادئها.

•الخضوع للقوانني والضوابط والتدابري املتخذة للمحافظة عىل
النظام العمومي.
ويف حال قبول م ْنح صفة الجئ ،بنا ًء عىل توافر جميع الرشوط
املطلوبة ،يُسلِّم مكتب الالجئني للمعني باألمر الوثائق القاضية
بتسوية وضعيته القانونية ،وبذلك تصري إقامته مرشوع ًة يف البلد الذي
منحه تلك الصفة .وهكذا ،إذا كان يُحتّم عىل دولة املقصد عدم طرد
الالجئ مبقتىض القوانني الدولية ،فإنه يرتتب عىل الهجرة الرسية ،عىل
العكس من ذلك ،أحكام االقتياد إىل الحدود والطرد بحسب ما تنص
عليه ترشيعات الدول ذات الصلة بهذه الظاهرة.

ثان ًيا ،الهجرة
وإلزامية حماية الحدود
تُ َع ّد القيود املفروضة عىل الهجرة ظاهر ًة معارص ًة طبعت أواخر القرن
العرشين وبداية القرن الحادي والعرشين .فهي مل تكن معروف ًة خالل
القرن التاسع عرش ،إذ تساوت حركة املهاجرين مع حركة رؤوس األموال.
"لس ّد النقص الحاصل يف القوة البرشية ،ت ّم
يقول الطيب الرشقاويَ :
فتح حدود دول الشامل عىل مرصاعيها أمام العامل ال سيام القادمني
من دول الجنوب ،فكانت تلك انطالقة الهجرة الجامعية من الجنوب
إىل الشامل حيث مل يكن يخامر البلدان املستقبلة والبلدان املصدرة،
عىل السواءّ ،
شك يف كون تدفّق املهاجرين إىل أوروبا ظاهر ًة مؤقت ًة
أملتها رضورة إعادة اإلعامر وبناء اقتصادات تلك الدول ،غري أنه بتوايل
السنني وتب ًعا الزدياد تدفق عدد املهاجرين من دول الجنوب إىل دول
هاجسا ومشكل ًة حقيقي ًة للدول
الشامل ،أصبحت الهجرة الرسية
ً

وهكذا نجد أ ّن الدول الداعية إىل العوملة ،والداعية إىل فتح الحدود،
وإىل حرية انتقال رؤوس األموال والسلع ،هي نفسها الدول التي
تدعو إىل محاربة الهجرة بدعوى السيادة الوطنية وهذه هي املفارقة.
فاملسألة لها جانب قانوين من حيث إنه يوجد يف القانون الدويل مبدأ
حق الدولة يف تنظيم دخول األجانب
متفرع من سيادة الدولة؛ وهو ّ
وإقامتهم عىل أراضيها ،وهو مبدأ معرتف به يف القانون الدويل ،وهو
وليد مبدأ السيادة اإلقليمية( .((1ولكن ينبغي أن تُؤخذ السيادة يف
شموليتها؛ أل ّن هناك سياد ًة واحد ًة فقط ال تقبل التجزئة إىل سيادة
ض ّد الهجرة ،وأخرى مع انتقال املعلومات ورؤوس األموال.
كل دولة
غري أ ّن ذلك ال ينفي ،من منطلق تطبيق مبدأ السيادة ،حق ّ
يف حامية حدودها الوطنية واملحافظة عىل أمنها ونظامها العا ّمني.
فاالعرتاف بحرية تنقّل األشخاص ال يعني فتح الباب عىل مرصاعيه
للمواطنني للتنقل من دون مراقبة .لذا ،فإ ّن هذه الحرية يجب أن
فبغض النظر عن القيود القانونية التي
تكون منظم ًة ومضبوطةً.
ّ
تفرضها الحكومات ،توجد قيود مالية وثقافية تزيد من تعقيد حرية
تنقّل األشخاص الذين يكونون مرغمني ،يف أغلب األحيان ،عىل مغادرة
بلدانهم األصلية هربًا من الحروب والفقر والبطالة ،وهذا ما دفع
بعض املحلّلني إىل الحديث عن الهجرة املفروضة(.((1
عالو ًة عىل ذلك ،ستربز بعد أحداث  11سبتمرب  2001جدلية الهجرة
والتطرف ،وهو ما سيؤدي إىل تشديد اإلجـراءات املتعلقة مبراقبة
 15انظر مقالته" :تقديم القانون رقم  02 / 03املتعلق بدخول وإقامة األجانب باململكة
املغربية وبالهجرة غري املرشوعة" ،يف :إشكالية الهجرة عىل ضوء القانون رقم  ،02 - 03ص .19
 16الصفراين ،ص .91
 17محمد أوزكان" ،إشكالية الهجرة" ،يف :إشكالية الهجرة عىل ضوء القانون  ،02 - 03ص .33
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الحدود والهجرة ،بل إ ّن األمر سيمتد إىل درجة التأثري يف الترشيعات
الدولية املتعلقة بالهجرة ،غري أ ّن هذا األمــر لن يحصد سوى
نتائج عكسية.

مم جعل من الصعب عىل االتحاد
الحدود بالسيادة الوطنية ّ
بالكف عن تدبري حدودي يغلب عليه الهاجس
األورويب – االقتناع ّ -
(((2
األمني كاستعامل العقوبات واحتالل املجال واملراقبة اإللكرتونية .

وإذا كان املهاجرون األوروبيون يعربون الحدود من دون مراقبة ،فإ ّن
اآلخرين من غري األوروبيني يخضعون ملراقبة شديدة ما إن يصلوا
رصحوا بكامل
إىل إحدى البلدان األوروبية؛ إذ يجب عليهم أن ي ّ
تحركاتهم داخل فضاء شنغن الذي أصبح موس ًعا ومنفت ًحا عىل كامل
أوروبا املو ّحدة(.((1

وعىل الرغم من ذلك ،فإ ّن السلطات الوطنية والدولية عرب العامل
املعنية مبسألة الهجرة تجمع عىل نتيجة مفادها أنه يستحيل ،من
الناحية املادية ،مامرسة مراقبة ف ّعالة للحدود يف دول مفتوحة كام
هو شأن الدول الصناعية( ،((2األمر الذي يفرس وجود أعداد كبرية من
رسيني بالبلدان األوروبية ،حيث ال توجد يف الحقيقة
املهاجرين ال ّ
(((2
معطيات إحصائية دقيقة حولهم .

وبالعودة إىل تيمة السيادة من حيث تزاحمها وتدافعها مع الهجرة،
تتعامل املدرسة الكالسيكية أو التقليدية يف العالقات الدولية مع
الهجرة من منطلق السيادة الكاملة للدولة .فإذا كانت للتحوالت
االقتصادية الكربى آثار كثرية يف سياسات الدول واقتصاداتها ،وعرفت
سيادة الدول تراج ًعا حتى أصبح دورها محدو ًدا أمام قوة الفاعلني
االقتصاديني ودورهم ،فإ ّن ذلك ال يعني بالنسبة إىل الدولة املتقدمة
انهيار الدولة أو غياب دورها ،بل إ ّن هذا الدور يتحدد للتكيف مع
املتغريات العاملية( ((1التي تُع ّد ظاهرة الهجرة الرسية إحدى إفرازاتها.
ففي الوقت الذي تتعاىل فيه أصوات جديدة من حقل العالقات
الدولية داعي ًة إىل ربط هذا العلم باألخالق ،إذ تؤكد املدرسة
رسيني
السلوكية رضورة مراعاة املشاعر اإلنسانية للمهاجرين ال ّ
وخصوصا الالجئني منهم ألنهم األكرث عرض ًة للمعاناة ،ال يسع الغرب
ً
املتشدق بتوجهاته الدميقراطية والحقوقية سوى أن ينتهج أسلوب
الكيل مبكيالني .فأ ْمر ازدواجية املعايري لدى الغرب يف التعامل مع
مكونات النظام العاملي ،بصفة عامة ،يُع ّد خاض ًعا لتوجهاته النفعية
كل الوسائل
املستمدة من الحفاظ عىل أمنه ومصالحه العليا ،عرب ّ
املتاحة واملمكنة ،حتى لو مل تكن مقبول ًة لدينا؛ ألنه ال يتعامل معنا
وفق ما نراه ،بل بنا ًء عىل ما يراه هو نفسه.
ويف هذا السياق يقول محمد طارق حيون :إذا كان هذا يصدق
التامس بني الفقر والغنى ،بني الشامل العقالين
كل مناطق
عىل ّ
ّ
والجنوب الروحاين ،فإ ّن الحدود بني أوروبا وأفريقيا والعاملني العريب
اإلسالمي والغريب العلامين تعرف غياب سياسة أوروبية ملسألة إدارة
الحدود البحرية والربية الخارجية ومسألة األمن املشرتك األورويب،
حيث املقاربة الحدودية تستجيب للمفهوم الكالسييك الذي يربط
18 Emmanuel vaillant, L'immigration (France: éditions Milan, 2006), p. 26.
 19نادية الهواس" ،قانون دخول وإقامة األجانب باملغرب والهجرة غري املرشوعة :نظرة
حول املعطيات الداخلية والدولية ومدى مساهمتها يف صدور هذا القانون" ،املجلة املغربية
لإلدارة املحلية والتنمية ،العدد ( 61آذار /مارس – نيسان /أبريل  ،)2005ص .64

إ ّن الوقوف ض ّد حركة التداول التي يُتيحها العامل املعومل ،كام يرى
كل من الفيلسوف اإليطايل أنطونيو نيغري والناقد األمرييك مايكل
ّ
هاردت ،هو من سامت الفكر الرجعي والفايش ،وهو ما يضع عىل
ّ
املحك حقيقة الدميقراطية الغربية وتغ ّنيها بشعارات حقوق اإلنسان.

ً
ثالثا ،الهجرة بين ضفتي
المتوسط وإشكالية الجوار
يُفيض اندفاع مهاجري الضفة الجنوبية من املتوسط نحو الشامل،
قيمي وثقا ّيف مغاي ٍر ملا هو عليه األمر يف بلدان
مبا يحملونه من نظام ّ
فضل
االستقبال ،إىل التساؤل عن إمكان التصادم بني حضاريت الطرفنيً ،
مؤسسا للربط امليكانييك
عن الكيفية التي أصبح معها هذا املنظور
ً
بني الهجرة والتطرف ،بعد تورط مهاجرين مسلمني يف مجموعة من
األحداث الدموية بأوروبا.
 20محمد طــارق حيون ،الهجرة والــريــة وصحافة الضفتني (تــطــوان :جمعية
تطاون أسمري ،)2005 ،ص .37
21 Françoise Gaspard & Claude Servan-Schreiber, La fin des immigrés
(Paris: Editions Seuil, 1984), p. 33.
22 vaillant, p. 32.
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الهجرة وأطروحة صدام الحضارات
تتوقع أوروبا أ ّن الخطر مقبل من حدودها الجنوبية املطلّة عىل البحر
األبيض املتوسط؛ وذلك من خالل تدفق الهجرة غري املرشوعة والحركات
اإلسالمية املتطرفة .كام يربط األوروبيون بني الهجرة وتهديد ثقافاتهم،
بالنظر إىل أ ّن املهاجرين يتمسكون بعاداتهم وتقاليدهم ويرفضون تب ّني
ثقافات الدول املضيفة لهم ،وهو أم ٌر تنتج منه فجوة ثقافية واجتامعية
بني املهاجرين من ناحية ،والسكان األصليني من ناحية أخرى(.((2
ومن هذا املنطلق ميكن القول إ ّن تع ّدد أوجه التحركات التي يقودها
ُفس بتخ ّوف دول الشامل
االتحاد يف سبيل مكافحة الهجرة الرسية ،إمنا ت ّ
مسلم ،وبذلك تُضاف
املتوسطي من أن يُصبح هذا الفضاء عرب ًّيا
ً
مسألة الهجرة إىل القضايا املحركة واملغذّية للصدام بني الحضارات
من وجهة النظر األوروبية .ففي إيطاليا ،وقف رئيس الوزراء السابق
وزعيم "قوة إيطاليا" ،سيلفيو برلسكوين ،إىل جانب مراقبة شواطئ
البالد بالسفن الحربية التي ستبدأ بإطالق الرصاص عىل السفن املقبلة
بطريقة غري رشعية ،من دون سابق إنذار .ث ّم إ ّن الشخصية البارزة يف
الحزب املسيحي الدميقراطي يف أملانيا الغربية روتغريس قادت نضالً
ض ّد الهجرة تحت شعار "األطفال غري هنود" ،قاصد ًة بذلك أ ّن مجيء
ممثيل الثقافات األخرى سيخلق خط ًرا بالنسبة إىل جيل الشاب يف
أملانيا( .((2وعىل الوتر نفسه عزف جون ماري لوبني حينام وعد بطرد
ثالثة ماليني مهاجر خالل ترشّ حه للرئاسة الفرنسية سابقًا.
يقول فرانسيس فوكوياما" :إذا كان هذا التفسري لطبيعة التهديد
الهجروي املفرتض صحي ًحا ،فإنه يشتمل عىل عدد من املضامني لطبيعة
الرصاع اآلتية يف املستقبل ،حيث إ ّن تح ّول بعض املهاجرين يف البلدان
األوروبية إىل الراديكالية يُنبئ باحتاملية أن تكون ساحة القتال يف أوروبا
ميس
الغربية ،ولكن الذي ينبغي علمه هو أ ّن هذا التحول إمنا بدأ ّ
بعضً ا من مهاجري الجيل الثاين أو الثالث كر ّدة فعلٍ منهم عىل اإلخفاق
يف االندماج ببلدان االستضافة ،لذلك فالراديكالية الجهادية هي منتج
ما يسميه أوليفري روا اإلسالم 'املنتزع من املحلية' ،اإلسالم الذي يجد
فيه املسلمون األفراد أنفسهم معزولني عن التقاليد املحلية األصلية،
وبوصفهم يف الغالب أقليات مجتثّ ًة الجذور يف أر ٍ
اض غري إسالمية .وهذا
يفرس ملاذا مل ِ
يأت كثريون ج ًّدا من الجهاديني من الرشق األوسط وإمنا
تربّوا باألحرى يف أوروبا الغربية"(.((2
 23مصطفى عبد الله خشيم" ،الهجرة غري الرشعية  -املشكلة واألبعاد" ،مجلة دراسات
العدد  ،)2007( 28ص .99
 24أناتويل أوتكني ،النظام العاملي للقرن الواحد والعرشين ،يونس كامل ديب وهاشم
حامدي (مرتجامن)( ،دمشق :دار املركز الثقايف للطباعة والنرش والتوزيع ،)2007 ،ص .113
 25فرانسيس فوكوياما ،أمريكا عىل مفرتق الطرق :ما بعد املحافظني الجدد ،محمد
محمود التوبة (مرتجم)( ،الرياض :رشكة العبيكان لألبحاث والتطوير ،)2007 ،ص .103 - 102
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خصوصا
تظل القاعدة املالزمة لواقع املهاجرين،
وعىل الرغم من ذلكّ ،
ً
ذوي األصول اإلسالمية العربية ،متمثّل ًة مبزيد من التحريض ض ّدهم .لهذا
انطلق الهجوم الصهيوين والغريب اإلسالمي والسيايس والثقايف  -مبا يحمل
وهمي ،ولتخويف
من أكاذيب وافرتاءات ض ّد اإلسالم  -لخلق عد ّو
ّ
(((2
رشا ،و َع ّد أتباعه إرهابيني وقتل ًة ومتخلفني ،
الغرب من اإلسالم و َع ّده ًّ
وع ّدهم أيضً ا متسلطني غري دميقراطيني ،ورجعيني غري متنورين.
يف الحقيقة ،إ ّن ما يجري اليوم ليس حرب الدميقراطية ض ّد الشمولية،
وليس حرب الحداثة ض ّد التقليدية ،بل هو الصدام بني مرشوعني
إمرباطوريّتني ،إمرباطورية األغنياء التي أصبحت ديكتاتوريتهم والسياج
الذي يحميهم من عامل الفقر اليائس ،وإمرباطورية املحرومني التي يجب
أن تصبح حاميتهم وسيف انتقامهم(.((2
من أجل ذلك تكشف هذه الطبيعة االجتامعية للصدام بني الشامل
الغني والجنوب الفقري عن النية املبطّنة للغرب من خالل تصويره عىل
أنه صدام عرقي أو ديني تحت يافطة "صدام الحضارات"؛ وذلك من
أجل إخفاء طبيعة العدوان الغريب العاملي الذي يتخذ شكل رصاع؛
لالستيالء عىل املوارد األرضية وانتزاعها من األغلبية املنهكة غري الغربية،
األحق بها مادامت تحتكر القوة العارية.
وتسليمها إىل النخبة الغربية ّ

يخلق الغرب بتوسعه املدمر فراغًا اقتصاديًّا يف الجنوب ،ولكنه هو
نفسه ،يصبح منطقة فراغ مبقياس آخر هو املقياس الدميوغرايف .ومث ّة
اليوم بني الشامل والجنوب انخفاض ضغط دميوغرايف كبري ج ًّدا؛ إذ
يجري تركيز عمالق للكتلة البرشية يف الجنوب الفقري ،يف حني يتنامى
الغني( .((2وهكذا فإ ّن توسع
تخلخل الكثافة الدميوغرافية يف الشامل ّ
توسع الغرب
الجنوب دميوغراف ًّيا يف اتجاه الشامل إمنا يأيت ر ًّدا عىل ّ
 26زبري سلطان ،اإلرهاب صناعة غربية أمريكية صهيونية :العرب والعامل اليوم (دمشق:
اتحاد الكتاب العرب وجمعية البحوث والدراسات ،)2005 ،ص .187
 27ألكسندر بانارين ،التوازن االسرتاتيجي املفقود يف القرن الواحد والعرشين ،فؤاد
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اقتصاديًّا وحضاريًّا عىل نح ٍو مد ّمر يف اتجاه الجنوب .ومن أمثلة ذلك
التوسع أ ّن ثلثي األطفال الحديثي الوالدة يف أملانيا هم من امللونني.
إ ّن أفضل عقول الغرب ال ترى طريق ًة إليقاف هجرة الفقراء،
إال إذا ت ّم إنشاء أسيجة من األسالك الكهربائية بتيار عايل التوتر تكون
مبنزلة حدود للعامل الغني ،ومن دون هذه السياسة ال ميكن إيقاف
املهاجرين( .((2وإ ّن السيل الجارف من الجامهري غري املستقرة املتجه
من الجنوب الفقري نحو الشامل الغني ،ميثّل يف الواقع سال ًحا ارتداديًّا،
بالنظر إىل أ ّن من آثار هذا األمر َص ْوغ مجتمع جديد هجني ذي
هوية غري ثابتة يف الغرب ،نتيج ًة للتوسع الدميوغرايف الذي يغزوه من
جنوب ال يسلم هو أيضً ا من نتيجة توسع "الغربنة" فيه.
يقول ألكسندر بانارين :كلّام ازدادت رسعة املامرسات االستعامرية
الجديدة وأفعال ''اإلصالح'' املدمرة التي تق ّوض أُسس الوجود اإلنساين
العادي يف الرشق ،زادت الكتلة البرشية التي فقدت جذورها ضغطها
كل املوانع
الكبري ،وحقّقت اخرتاقًا قويًّا من الجنوب إىل الشامل عرب ّ
ويبي يونيتوفسيك ،أحد قادة "اليمينيني الجدد" يف فرنسا،
والحواجزّ .
تأثري قانون ''التناسب العكيس" الدميوغرايف املعروف عىل املستوى
الجيوسيايس العوملي ،بقوله إنه كان يعيش يف شامل البحر األبيض
املتوسط  140مليون إنسان عام  ،1950وإنه كان يف جنوبه يف بلدان
تغي األمر اليوم فصار
أفريقيا الشاملية العربية  70مليون إنسان .وقد ّ
" 1إىل  "2ملصلحة الجنوب(.((3

وعىل الرغم من ذلك ،ال مربر للدول الغربية ،ومنها الدول األوروبية،
النتهاج سياسات عدائية تجاه املهاجرين املقبلني إليها من دول
وخصوصا العرب واملسلمني ،ويف املقابل تبقى التنشئة
الجنوب،
ً
بدل
االجتامعية القامئة عىل التسامح والتعايش السلمي والحوارً ،
 29أوتكني ،ص .112
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من الرصاع والصدام بني الحضارات والثقافات ،الوسيلة املثىل إليجاد
اتجاهات إيجابية تجاه املهاجرين ،مهام جنحوا إىل أنواع من السلوك
قد تك ّيف قانون ًيا عىل أنها إجرامية.

القلق األوروبي من اللقاء
بين الهجرة والتطرف
خصوصا بعد
منذ أحداث  11سبتمرب  2001بنيويورك وواشنطن،
ً
الحرب الثانية عىل العراق ،صارت املسألة األمنية هي الرهان األسايس
لكل دول العامل ،وال سيام مع تأثري اإلرهاب الدويل من جهة ،واألعامل
ّ
(((3
العسكرية من جهة أخرى ،يف توازن الدول واستقاللها  .وقد تع ّزز
ظل بروز معطى عسكرة التطرف ،وذلك بعد مرور
الهاجس األمني يف ّ
أكرث من َع ٍ
قد عىل جيل التطرف املحدود النطاق واآلليات؛ إذ صعد شأ ُو
فاعل عنيف جديد إىل جانب تنظيم "القاعدة" يفوقه ق ّو ًة ودمويّةً؛
تجل ذلك يف أحداث "شاريل إيبدو" يف شباط /فرباير ،2015
كام ّ
السنة نفسها
وأحداث باريس  2015يف ترشين الثاين /نوفمرب من ّ
التي عرفت تو ّرط مهاجرين من أتباع "تنظيم الدولة اإلسالمية".
فهذا التنظيم صار ُيثل تهدي ًدا حقيقيًّا عىل مبعدة من أوروبا أو
عىل مقربة منها .وعىل أساس هذه الخلفيات ،تولّد لدى الغرب رب ٌط
ٌ
مختزل بني وجود املهاجرين وعدم االستقرار السيايس واألمني.
فبالنسبة إىل أوروبا ،لن ت ُرتجم التوترات يف بلدان الثورات العربية
إال عرب موجات للهجرة املكثفة إىل بلدان السوق األوروبية؛ ذلك أ ّن
بكل من سورية والعراق وليبيا وتونس
تصاعد م ّد الجامعات املقاتلة ّ
ومرص ،وتــر ّدي األوضــاع االقتصادية بهذه الدول عوامل "جعلت
البلدان األوروبية تتخوف من اآلثار التي من املمكن أن تنجم
عن هاته األوضاع ال سيام يف تلك الظروف التي اتسمت بتغيري يف
الرؤى األوروبية التي فضّ لت توجيه مساعداتها إىل البلدان األوروبية
الرشقية عىل حساب البلدان املتوسطية الجنوبية"(.((3
ومم يزيد من ح ّدة التخوفات األوروبية أ ّن خطر املهاجرين غري
ّ
النظاميني مل ي ُعد يرتبط بتكاثر أعدادهم فحسب ،بل إنّه أبعد من
ذلك .فقد أصبح مرتبطًا بعمليات تجنيد االنتحاريني منهم أنفسهم
وتهريب األسلحة إىل داخل فضاء "شنغن"؛ إذ أكدت التحقيقات أ ّن
أحداث باريس ،خالل ترشين الثاين /نوفمرب  ،2015ت ّم التخطيط لها
 31التقرير االسرتاتيجي املغريب( 2005 / 2003 :الرباط :مركز الدراسات واألبحاث يف
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من بلجيكا ،وأ ّن من بني املتورطني فيها من املهاجرين عنرص سوري
ت ّم تسجيله طالبًا الجئًا.
فتاريخ ًّيا ،بعد أحــداث  11سبتمرب  ،2001وباستغالل األحداث
التخريبية التي قام بها متشددون مسلمون يف مدن أوروبية متفرقة،
وخصوصا يف
تصاعد منذ ذلك الوقت نشاط اليمني املتطرف بأوروبا،
ً
فرنسا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا ،يف محاولة  -غري مأسوف
عىل إخفاقها  -لتشويه صورة املسلمني وتصويرهم عىل أنهم ميثلون
تهدي ًدا لقيم املجتمع األورويب وثقافته.

آذار  /مارس 2016

مم وصفه بـ "أسلمة الغرب" ،وطالب بـ "عدم تجاهل خطر هذه
ّ
األسلمة بالنسبة إىل هوية أوروبا" ،مؤكّ ًدا أ ّن خطاب البابا الذي أثار
ثائرة العامل اإلسالمي ،من قبل ،كان مبنزلة "رؤية تنبُّئية"(.((3
إ ّن منو النزعات املعادية لألجانب يف دول االتحاد األورويب ،وتصاعد نسبة
التيارات اليمينية املتطرفة يف مراكز اتخاذ القرار ،وزيادة الضغط األمرييك
عىل الدول األوروبية ملحاربة ما يُس ّمى "إرهابًا" ،ومن ث ّم التضييق عىل
الجوايل العربية واإلسالمية ،من املحددات التي أربكت حرية تنقّل
األفراد من الجنوب إىل الشامل املتوسطي .ويف وقت سقط فيه حائط
برلني أوروبا الغربية وأوروبا الرشقية ،يُش ّيد سور عازل بق ّوة وبرسعة،
ما بني ضفتي البحر املتوسط .كام أ ّن بعض األحداث املعزولة قد شكّلت
إحدى أدوات تحريك مخزون الحقد والعنرصية ،وأعطت مربرات ٍ
رفض
لكل أنواع التعاون مع عرب الضفة األخرى.
ّ
وهكذا ،فإ ّن "التموقف" الغريب تحكمه دو ًما النظريات التبسيطية التي
تعزو مشكلة التطرف إىل الدين أو الثقافة ،مع تجاه ٍل ألمر ذي أه ّمية
مم هو دعوة إىل
مفاده أ ّن هذا التطرف إمنا هو منتوج للحداثة أكرث ّ
لكل
استعادة تعاليم الدين أو الثقافة بحسب املفهومني التقليديني ّ
منهام ،فهي إذن عاملٌ تداو ٌّيل تضبطه حركية العوملة.

يف هذا السياق ،يقول فوكوياما :إ ّن أخطر الناس ليسوا املسلمني
األتقياء يف الرشق األوسط ،بل إنهم الشباب املعزولون واملستأصلون
من جذورهم يف هامبورغ أو أمسرتدام الذين يرون األيديولوجية،
مثلهم مثل الفاشيني واملاركسيني من قبلهم (يف هذه الحالة الجهادية)،
بوصفها الجواب لبحثهم الشخيص عن الهوية .وإ ّن تفجريات مدريد
يف  11آذار /مارس  ،2004وقتل مخرج األفالم الهولندي ثيوفان كوخ
يف أمسرتدام عىل يد محمد بويري يف  2ترشين الثاين /نوفمرب ،2004
وتفجريات لندن يف  7متوز /يوليو  2005عىل يد مجموعة من مواطنني
بريطانيني من أصل باكستاين ،كلّها أعامل تؤيّد هذا الرأي( .((3وال ّ
شك
يف أ ّن أحداث "شاريل إيبدو" وأحداث باريس سنة  2015تؤيّد هذا
الرأي أيضً ا.
إضاف ًة إىل ذلك ،بات البعد الثقايف يطرح الجانب األهم يف املوضوع،
بالنظر إىل أ ّن املهاجرين هم أصحاب ثقافة ليست بالرضورة مطابق ًة
بكل الحساسيات التي يثريها الحضور املتزايد
لثقافة الفرد األورويبّ ،
ألعداد املهاجرين املسلمني ،وال سيام يف القارة العجوز ،ولن تكون
آخر تجليات هذه الحساسيات ما كان قد صدر عن جورج غاينز فاين،
السكرتري الخاص للبابا السابق بنديكتوس السادس عرش؛ ذلك أنّه حذّر
33
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ال ّ
حل قصري األمد ملشكلة اإلرهاب،
شك يف أ ّن الدميقراطية الغربية لن تكون ًّ
وأ ّن املهاجمني يف  11سبتمرب  ،2001ويف مدريد ،ويف أمسرتدام ،ويف لندن،
ويف باريس عاشوا يف مجتمعات حديثة دميقراطية ،ومل يكونوا معزولني
غرباء بسبب نقص الدميقراطية يف بالد مولدهم أو بالد أسالفهم .لقد
كان املجتمع الدميقراطي والحديث الذي عاشوا فيه ،عىل نح ٍو دقيق ،هو
املجتمع الذي وجدوه عازلً سب ًبا للغربة(.((3
عالو ًة عىل ذلك ،كلّام ازدادت جهود اإلصالحيني الغربيني املحلّية ق ّو ًة يف
تدمري األسس السابقة للمجتمع غري الغريب ،ازدادت أفواج املتخلّني عن
هويتهم بد ًءا من تربير الهروب نحو اآلخر؛ بسبب االنجذاب نحو ثقافة
الغريب املتفوق القادر عىل إنتاج أمناط قيمية تنسجم مع واقع التطور
التكنولوجي والتقدم العلمي ،ومت ّجد قيم الدميقراطية والحداثة والحرية.
يف إجام ٍل ،إ ّن التوجس األورويب باللقاء بني الهجرة والتطرف وإ ْن كان
أم ًرا وار ًدا ،بالنظر إىل أحداث سابقة ه ّزت عواصم أوروبية ،فإنه مبالغ
فيه إىل ح ّد أ ّن ج ْعله يف الصدارة إمنا يُراد منه تربير النزوع األورويب
رسية،
املفرط إىل انتهاج املقاربة األمنية يف التعامل مع مشكلة الهجرة ال ّ
وانتهاجه تربير موجة األعامل العنرصية التي متارس ض ّد املهاجرين
34
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ببلدان االستقبال أيضً ا .وليست أوروبا معن ّي ًة وحدها بالتخوف من
متسها أزمة أمنية
آثار هذه الهجرة ،فحتى البلدان املصدرة للظاهرة قد ّ
ميكن أن تؤ ّد َي إىل الفوىض ،والنهب ،وتعطيل َسري الحياة اليومية ،وشلل
األنظمة السياسية ،فضلً عن صعوبة العمل واالستثامر فيها.

خاتمة
ت ُفيض قراءة واقع الهجرة الرسية بحوض البحر األبيض املتوسط ،يف
سياق تشابكاتها السياسية واألمنية ،إىل املالحظات التالية:
كل األطراف ،عىل التغايض عن أسباب
•مث ّة شبه اتفاق ضمني ،بني ّ
الهجرة الرسية؛ وذلك عىل نح ٍو متناغمٍ ومبوازا ٍة مع الجهود
البادية املقصورة عىل مكافحة آثارها.
•سوف تستمر منطقة حوض املتوسط بؤر ًة للهجرة مبختلف
متاس دول الضفة الجنوبية مع
أبعادها ،وليس ذلك يف نقاط ّ

33
املجال األورويب ،فحسب ،بل كذلك من داخل الفضاء العريب ،يف
ظل الفوىض اإلقليمية التي تواصل فيها الهجرة اتخاذ مسارات
ّ
غري آمنة بالنسبة إىل النازحني الفا ّرين من ويالت العنف السيايس
والطائفي ،وهو أم ٌر ترتتب عليه مأسا ٌة إنسانية مرشحة للتفاقم
بسبب تقصري املجموعة األوروبية يف حاميتهم وتش ّددها يف
االعرتاف بوضعيتهم كالجئني.

•تبدو ظاهرة الهجرة مجاري ًة لطبيعة الرصاعات املسلحة يف بلدان
الثورات العربية املطلّة عىل حوض املتوسط؛ من حيث اجتذابها
للمحاور اإلقليمية والدولية .فبقدر ما تتدخل مجموعة دول يف
إدارة األزمات بتلك البلدان ،يج ّند الفاعل "الداعيش" عنارص من
بني املهاجرين يف عمليات انتقامية ،حتى أ ّن انجذابهم إىل القتال
يف ساحات النزاعات املسلحة باملنطقة العربية مل يكن ل ُيبعد
ظل مت ّدد التنظيامت
وخصوصا يف ّ
خطرهم عن الدول الغربية،
ً
املتطرفة إىل خطوط الحدود الجنوبية ألوروبا.
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استجابة البحوث للسياسات:
حالة بحوث الهجرة القسرية في السودان

تشــهد ســورية والعــراق تدفقــات هائلــة لالجئيــن مذكرة بالمأســاة في فلســطين ،مــا يجعل
مراجعة التجربة العربية في المجال أم ًرا حيو ًيا يفرضه واجب الوقت والحال ،ويشــكل البحث
قاعــدة انطــاق للمهتميــن بالمجــال .إذ حــاول إســقاط نتائج الحالة الســودانية علــى الراهن،
هل تشخيص األوضاع الماثلة وتعميم النتائج التي توصل إليها.
بحيث يُس ِ
يتحســس البحــث اســتجابة البحــوث التــي اهتمت بظاهــرة الالجئين للســلوك السياســي-
ً
ً
مرتبطا ببيئة
منطقا لــه
العدوانــي لحــركات الالجئين ،والتي اســتضافها الســودان ،وأن يجد
ً
فإن مشــكلة البحــث على وجهيــن :أ ّوال معالجة العالقة
الظاهرة نفســها وســياقها .ومن ّ
ثم ّ
بين المرجعية البحثية القائمة على الفكرة  Paradigmومدى مســاهمتها في تقوية معالجة
تفاصيل قضايا الالجئين أو ضعفها ،ثان ًيا بيان مدى ارتباط السياســات بمطلوبات الفلســفة
التــي تتحــدث بــه الدولــة عن نفســها كونهــا تقــوم تعبي ًرا عــن قيــم المجتمع في مــا يتصل
بالالجئين.
ً
فرصــا لتوظيــف االندمــاج المحلــي بصفتــه ً
متفقــا عليــه دول ًيــا لمشــكلة
حــا
أظهــر البحــث ً
الالجئين في ردم ثغرات بنيوية في المجتمعات العربية .من أهم ما يترتب على البحث وعي
الفاعليــن ،حكومــات داعمة وحركات مدعومة وعامة مجتمع الالجئين ،بتبعات التفاعل بين
األطراف الفاعلة في الميدان بعد العودة التطوعية لالجئين لبلدانهم .تســتوجب الطبيعة
اهتماما كبي ًرا.
اإلستراتيجية للظاهرة إيالء طول أمدها الزمني
ً
*

أستاذ مساعد يف قسم العلوم السياسية يف جامعة العلوم التطبيقية – البحرين.
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اإلطار النظري
يف أي تخصص متداخل  ،Interdisciplinaryعاد ًة ما يصوب اإلطار
النظري جهده ملعالجة املفاهيم واإلطار املفاهيمي التحلييل أو البنية
التحليلية لإلطار ،والذي يؤسس عىل النظرية التي يعالج من خاللها
البحث ،كام يهتم باملنهج واألسلوب الكمي الذي اعتمده سواء يف جمع
البيانات أو يف تحليلها وعرض النتائج((( .ولذلك فإ ّن التحدي الذي يواجه
بناء أي إطار نظري يف مجال دراسات الهجرة القرسية هو محاولة وصل
ما تناثر من أجزاء بني حقول معرفية مختلفة ،ومنحه بنيته الخاصة
وفروضه املتامسكة .مع مالحظة أنه يعالج مستويات شديدة التباين
للفاعلني السياسيني ،ويص ّوب النظر لظاهرة ال تحدها حدود سياسية
ووثيقة االرتباط بقضايا املجتمع ،مثلام هي وثيقة االرتباط باألمن
القومي واإلقليمي ،وتتامهى يف الوقت نفسه باالقتصاد السيايس والبنية
اإلثنية ملجتمع يعاين صدمات نفسية من تلقاء كوارث شديدة التعقيد.
عىل أ ّن ما يخفف العبء هنا متحور سياقنا مبتغريي السياسات واإلنتاج
املعريف ،ما يجعل نسيج نولنا أكرث اتساقًا ،فيُلزِم ببناء فرضيات تصب يف
منتج يصل بني صانع القرار من جهة ،ومنتج املعرفة من جهة أخرى.
ويقود ذلك بدوره ليهدي لنظرية ومنهج يف الهجرة القرسية متكامل
وأقوم .فمن ناحية درجة الهجرة نعالج هجرة قرسية وفيها تحدي ًدا
ظاهرة اللجوء مع إشارات للنزوح متى ما كان السياق مناس ًبا التصال
بني التصنيفني وثيق .ومن جهة القوة الدافعة لها ،فالعنف والبحث
عن األمن هو الحافز ،وتصنف من منط الهجرات الجامعية((( .وهي
خليط بني حرض وريف نخبة وعامة الناس مبا يف ذلك الرعاة واملزارعني
فضل عن التصنيف
والعامل واملوظفني والجند مبختلف الدرجاتً ،
العمري والجندري.
تتباين نظريات الهجرة القرسية؛ فقد ُصنف بعضها وفق املستوى
معامل اقتصاديًا محف ًزا
ً
التحلييل ،وبعضها استخدم النموذج التنموي
1 Yosef Jabareen, "Building a Conceptual Framework: Philosophy,
Definitions, and Procedure," International Journal of Qualitative Methods,
vol. 8, no. 4 (2009), pp. 48 - 51.
 2راجع تصنيف بيرتسون:
William Petersen, "A General Typology of Migration," American Sociological
Review, vol. 23, no. 3 (1958), pp. 256 - 265
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للهجرة .ويصعب القطع بسيادة نظرية مع ّينة منها ،إلّ أنه من الواضح
أ ّن بروز نظرية معيّنة يرتبط مبرحلة تاريخية ما من عمر الظاهرة.
وإن كان هذا ال يعني انتهاء استخدام النظرية املعيّنة بنهاية املرحلة.
وعىل الرغم من جاذبية نظرية النظم يف تفسريها للهجرة القرسية،
إذ جعلت البيئة الخارجية التي كونتها من التكنولوجيا واملجتمع
فضل
واالقتصاد والحكومة ،وأن الهجرة تدفعها محفزات من البيئةً ،
عن تأثريات املؤسسات االجتامعية .لكن يف تقدير البحث هذه جمي ًعا
مؤثرات الحقة وليست سابقة ،واألمر كذلك نفسه حتى يف تجربة
الهجرة القرسية الرشق  -أوسطية الحالية .أ ّما البنيوية فبنيت عىل
دور الرأساملية واأليديولوجية يف تفسري الهجرة القرسية ،وهو ما بنى
البحث إطاره املفاهيمي عليه((( .فالرصاع كان محتد ًما يف الثامنينيات
وحتى انهيار االتحاد السوفيايت ووكيله منغستو ،والذي بالنسبة إليه هو
رصاع أيديولوجي كانت أفريقيا جز ًءا من ساحته ،بينام آليات النظام
الرأساميل يف جزء منها استدراج ونهب للموارد يتضمن الحصول عىل
البرش ذوي القدرات العالية  .Brain-drainودخول الصني وروسيا
اليوم ،ووكيلهام األسد ،تعبري عن إرث تاريخي يُرتجى حسمه يف ساحته
الجديدة ،الرشق األوسط.

فإذا كانت الظاهرة اإلنسانية معقدة ودراسة العلوم السياسية أكرث
تعقي ًدا بحكم ارتباط الظاهرة السياسية باالقتصاد واملجتمع والبنية
السكانية والنفسية ،فإ ّن دراسة الحركة البرشية القرسية هي يف قمة
التعقيد؛ ليس فقط الرتباطها مبا سبق جمي ًعا وال لكونها تستبطن
أبعا ًدا دولية وصحية وقضايا الطوارئ السياسية واإلنسانية املعقدة
فحسب ،بل ألنها ترسم تطورات عالقة البرش باألرض من حيث الحركة
والسكون أيضً ا .واللجوء ،من حيث هو ظاهرة بالحجم الذي يشهده
العامل يف القرن الحايل ،كانت أوروبا هي بيئته الجغرافية والحربان
 3راجع:
Michael Burawoy, "the Functions and Reproduction of Migrant Labor:
"Comparative Material from Southern Africa and the United States,
American Journal of Sociology, vol. 81, no. 5 (1976), pp. 1050 - 1087.
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العامليتان األوىل والثانية هام سياقه السيايس .إال أ ّن ذلك ال يعني
أنها منبتة الجذور ،فأصولها موغلة يف القدم .وكان لحامية الالجئ
سمة ثابتة ،فيها مسحة من قداسة مصدرها أمناط من تدين عتيق
عىل تباين الجغرافية والبيئة والسياق .ففي جزيرة العرب حرمت
القبائل قبل اإلسالم االعتداء عىل الالجئ وأسمته املستجري ،وقدست
تقديسا شدي ًدا وأشعار العرب وقصصهم غنية باألمثلة((( .ويف
حاميته
ً
أوروبا ظلت األديرة يف العصور الوسطى ملجأ الباحثني عن األمان من
جربوت السلطان((( .مل ترد مفردة الجئي يف القرآن الكريم إلّ أ ّن نظام
نصا وطبقت فلسف ًة ومن َط حياة .فجاء يف
حامية الخائف الفار وردت ً
شكِ َني ْاستَ َجا َر َك فَأَ ِج ْر ُه َحتَّ ٰى يَ ْس َم َع ك ََل َم اللَّ ِه
القرآن " َوإِ ْن أَ َح ٌد ِم َن الْ ُم ْ ِ
(((
ث ُ َّم أَبْلِ ْغ ُه َمأْ َم َن ُه َٰذلِ َك ِبأَنَّ ُه ْم قَ ْو ٌم َل يَ ْعلَ ُمون" .كام أ ّن املفهوم نفسه
استخدم بطرق مختلفة مثل املستأمن ،والهجرة ،وابن السبيل ّإل أ ّن
األصوب لغ ًة ومفهو ًما هو اإلجارة .ذلك أل ّن املجري هو املانع والحامي،
وقد ورد قوله تعاىل "ق ُْل إِ ِّن لَ ْن يُ ِج َري ِن ِم َن الل ِه أَ َح ٌد".

مفاهيم محورية
ولنئ كان منوذج املسلمني الذي ساد متأث ًرا بثقافة عرب ما قبل اإلسالم
وتجربتهم ،فإ ّن التجربة املعارصة تأث ّرت كث ًريا بالتجربة اليهودية بحكم
ما عاشوه يف أوروبا ،وبحكم وجودهم املنظم يف الواليات املتحدة
واملنظامت الدولية حيث ظهر ذلك يف تعريف مصطلح الجئي ،ويف
األطر العامة التي حكمت برامج منظامتهم الدولية العاملة يف مجال
الهجرة القرسية وأنشطتها ،مثل لجنة توزيع اليهود ومنظمة هياس
واللجنة الدولية ضد التمييز واللجنة الدولية لإلنقاذ .كام أ ّن التعريف
يعب عن هذا
ولد نتاج رصاع وحرب مدمرة بني الرشق والغرب ،وهو ّ
الرصاع وناتج من نواتجه .وكان يجري الحديث عن معالجة تبعات
الهجرات البرشية من زاوية هذا الرصاع .فقد ولد نتاج االستجابة
لتدفقات الالجئني من االتحاد السوفيايت إىل أوروبا الغربية بُعيد
الحرب العاملية الثانية ،والذين شكل اليهود فيهم نسبة مقدرة(((.
ويرى آخرون أ ّن املصطلح ارتبط يف مرحلة ظهوره األوىل باملجاعة
 4راجع منت وحوايش شهاب الدين األندليس ،العقد الفريد ،ج ( 5بريوت :دار الهالل،
 .)1987وأيضً ا ديوان زهري بن أيب سلمى.
 5برهان أمر الله ،يف اللجوء :دراسة نظرية يف نظرية اللجوء ،يف القانون الدويل (القاهرة:
دار النهضة العربية.)1983 ،
( 6سورة التوبة ،اآلية .)6
7 Charles B. Keely, the Global Refugee Policy: The Case for Developmental
Strategy (New York :the Population Council, 1980), p.11.
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التي رضبت أوروبا عام  .(((1933وهكذا ،فإ ّن التعريف ناتج من
تجربة سياقاها الجغرايف والسيايس أورويب ،وعىل الرغم من مسحة
املسيحية إال أنها أش ّد تأث ًرا بالثقافة اليهودية(((.

ولذلك ظهرت املفارقة عند تطبيق املعايري نفسها التي يشرتطها
التعريف يف بيئة مختلفة ،فعند حدوث التدفقات البرشية الهائلة نحو
السودان من أثيوبيا وتشاد وإرتريا ،بسبب املجاعة التي رضبت دول
الساحل يف منتصف الثامنينيات ،رفضت املنظمة الدولية اعتبارهم
الجئنيّ ،إل بعد ضغوط رهيبة من حكومة النمريي القوية االرتباط
بالواليات املتحدة آنذاك ،والتفت عىل القانون الدويل فأسمتهم
"أشخاصا" موضع اهتامم .((1(People of Concern to UNHCR
ً
وذلك عىل النقيض من املفهوم اإلسالمي إذ تستوي كل الدوافع ملنح
حق اللجوء ،بينام تقرص معاهدة جنيف لعام  1951وبروتوكول
 1967الخاصني بوضع الالجئني عىل أسباب معينة( .((1وأث ّر البعد
 8أحمد عبد الودود كراداوي" ،الدراسات والبحوث عن الالجئني يف السودان" ،ورقة عمل،
معتمدية الالجئني ،الخرطوم ،د .ت ،ص .2
 9يف التجربة اليهودية يف أوروبا وحدها طرد اليهود من يف القرن الثالث عرش من انكلرتا
وطردوا بنهاية القرن الرابع عرش من فرنسا ومل يبدأ القرن السادس عرش إال وكانوا قد طردهم
من إسبانيا أيضً ا الكاثوليك .وهو ما يعني أنهم كانوا موضع بغض من كلتا الطائفتني الكبريتني
الربوتستانت والكاثوليك .وملا ازدادت الضغوط عليهم اندفعوا يف هجرة واسعة إىل العامل
الجديد ،أمريكا .راجع :يوسف الحسن ،البعد الديني يف السياسة األمريكية (بريوت :مركز
دراسات الوحدة العربية ،)1990 ،ص .19
 10خالد محمد دفع الله" ،السياسة األمريكية تجاه الجئي القرن األفريقي" ،أطروحة
دكتوراه ،جامعة أفريقيا العاملية ،الخرطوم-السودان ،1998 ،ص  .26وضعت مفردة أشخاص
بني عالمتني ألين أريد القارئ أن يتذكر هذه املفردة التي مل تستطع ان تخرج من تعريف األمم
املتحدة املرتبط بفكرة خروج أشخاص وأفراد الجئني بينام الحالة تتناول ماليني األشخاص وهذا
وثيق االرتباط بفلسفة التعريف نفسه الذي يعالج حاالت فردية .وهو أمر غري صحيح وغري
دقيق يف السياقات التي تلت التطورات الدولية املعارصة .والتناقض يف تعريف األمم املتحدة
أعمق من هذا ،فعندما جاءت لتعريف الالجئ الفلسطيني عرفته بأنه الشخص الذي فقد
بيته ومورد رزقه نتيجة حرب  ،1948وكان يقيم بفلسطني ما بني عامي  1946و .1948مع
مالحظة أنه يف التجربة اإلسالمية التناقض ال وجود له الستواء األسباب والدوافع.
 11أحمد أبو الوفا ،حق اللجوء بني الرشيعة والقانون الدويل :دراسة مقارنة (الرياض:
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،)2009 ،ص  .39يفwww.unhcr.org.eg :
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الثقايف فيام بعد ،مضافًا إليه التغريات التي طرأت يف النظام الدويل
واملرتبطة بتضاؤل حدود السيادة ،يف ظهور اتجاهات أسست لقبول
منح حق اللجوء وإعادة توطني الالجئني يف الغرب لعوامل من بينها
مثل
تعرضهم لالضطهاد بسبب انتامئهم إىل فئة اجتامعية مع ّينةً ،
ميولهم الجنسية ،أو ملامرسات اجتامعيةً ،
مثل الخفاض(.((1

حيث توسيع مساحة سالمته من ظلم مصدره دولته أو الدولة التي
استظل بحاميتها الحقًا .فحقوق الالجئ ،عىل األقل نظريًا ،تجعله ليس
فقط مبنأى عن العدوان الجسامين عليه بل تقوي موقفه يف مواجهة
الدولة كفاعل دويل وتُلزِم املجتمع الدويل بتوفري حاجاته األساسية من
مأوى ومأكل وصحة وتعليم.

عىل أ ّن هذا كله ال يرصفنا عن جــذور املصطلح التي ميزته عن
املصطلحات الشبيهة ،مثل نزوح وهجرة واغرتاب .وعىل الرغم من
التشابه بني ظاهريت النزوح واللجوء للدرجة التي يستعمالن بها مبعنى
واحد لدى قطاع واسع من غري املتخصصني ،فإنهام مختلفان جوهريًا
لطبيعة حركة الالجئني العابرة للحدود الدولية .وهو ما ال يتوافر يف حالة
النزوح الذي ينحرص داخل حدود الدولة السياسية وخاضع لقوانينها
ونظمها ،وإن خرج من سلطانها .كام أنه مختلف عن مصطلح طالب
اللجوء الذي طرق عليه بشدة يف أول التسعينيات ث ّم تضاءل االهتامم به
فيام بعد( .((1وهذا يردنا إىل تعريف األمم املتحدة السائد اليوم واملتفق
عليه بني داريس ظاهرة اللجوء ،وينص عىل أ ّن الالجئ هو (كل شخص
يوجد ،نتيجة أحداث وقعت قبل  1كانون الثاين  /يناير  ،1951وبسبب
خوف له ما يربره من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته
أو انتامئه إيل فئة اجتامعية معينة أو آرائه السياسية ،خارج بلد جنسيته،
وال يستطيع ،أو ال يريد بسبب ذلك الخوف ،أن يستظل بحامية ذلك
البلد ،أو كل شخص ال ميلك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته املعتادة
السابق بنتيجة مثل تلك األحداث وال يستطيع ،أو ال يريد بسبب ذلك
الخوف ،أن يعود إيل ذلك البلد)" .االضطهاد" هو املفردة املركزية يف هذا
التعريف .ويظهر ذلك بوضوح إذا رجعنا ألصلها الالتيني الذي استخرج
منه املصطلح اإلنكليزي  Persecutionنجد الفعل اضطهد يتكون من
مقطعني هام ،per+sequi :ذلك أ ّن املقطع  perيعني عرب واملقطع
(.((1
 sequiيعني تتبع ،أي متابعة اإلنهاك بشكل مصمم إلحداث األذى

وذلك نفسه من دواعي التدخل الدويل يف الشؤون الداخلية لحامية فئات
من مواطني الدولة وهو مصدر محاوالت يل عنق املصطلح والسعي
لتطبيق آليات اللجوء عىل ظاهرة النزوح رغم الفوارق بينهام ،وهذا
مصدر جوهري للتعارض والتصادم بني حق جوهري للدولة يف حامية
أنفس مواطنيها وحق مفرتض للمجتمع الدويل لحامية األنفس ذاتها.
كث ًريا ما يهرع بعض الفاعلني الدوليني بعجلة وجلبة لتطبيقه يف حاالت
بعض الدول "الخارجة" عن ربقته كحالتنا الدراسية هذه ،السودان ،بينام
يتجانف عن ذلك يف حالة دول أخرى ربت عىل عينه .فليس كل الدول
سواسية يف الخضوع للقانون الدويل لالجئني ،فبعض الدول متلك حتى
حق رفض منح طالبي اللجوء حقهم ال ليشء سوى كونها قادرة عىل فعل
ذلك .وقد رأينا كيف أ ّن حق بعض دول أوروبا يف تفسري نص التعريف
كان هو املهيمن عىل ما سواه ،بينام عندما تدفق الجئو الرشق األوسط
نحوها عمدت ملنح نفسها حق تحديد ما ينبغي أن يسود من إجراءات
تُلزم الالجئني ملا رأت أ ّن تدفقاتهم تُخل باملعادالت العرقية والثقافية(.((1
عىل أ ّن هذا كله ال مينح الدول وال الجامعات حقًا مطلقًا تزهق فيه
األنفس الربيئة بتبعات رصاع الفاعلني .ولذلك يصل فقهاء القانون الدويل
ملرحلة أبعد ،فريى بعضهم أ ّن حق حامية الالجئني ُملزم لجميع الدول،
ولو مل تكن أطرافًا يف املعاهدات الدولية التي أق ّرته(.((1

مصادر تعقيد الظاهرة

وبغض النظر عن دواعي دفاع املنظامت الحقوقية الدولية عن حقوق
الالجئني وبرغم التباينات الكثرية من مسالة ظاهرة الالجئني والتدخل
يف شؤون الدول الداخلية وتداعي مفهوم السيادة التقليدي إال أنه من
الواضح أ ّن ذلك انصب بشكل أو آخر يف مصلحة حقوقه اإلنسانية من

تقع ظاهرة الالجئني موقع القلب من قضايا السياسة الدولية ،ولذلك
تبعات معقدة .وتتفاوت مستويات التأثري ودرجاته بني الفاعلني
الدوليني يف الالجئني والبحوث التي تجري حولهم .فداخليًا يستتبع
وجود الالجئني يف أي بلد انفتاح عالقة الظاهرة بقطاعات أخرى

12 Kris Anne Basler Moussette, "Female Genital Mutilation and Refugee
Status in the United States – a Step in the Right Direction", B.C. Int'l & Comp.
L. Rev.,vol. 19,issue. 2 (1996), at http://bit.ly/23m78tD
13 Stephen Moss, "Mind Your Language: The Semantics of Asylum," Forced
Migration Review, no. 11 (October 2001), p. 39, at: https://peoplesthought.
files.wordpress.com/2011/08/forced-mogration1.pdf
14 Ron Moponda, "General Principles of Resettlement, Conceptual
Framework", Seminar of Protection and Resettlement, UNHCR Office,
18/10/1992, p. 2.

15 Elspeth Guild & Jean Monnet, "Current Challenges for International
Refugee Law: With A Focus on EU Policies and EU Co-operation With The
UNHCR", Directorate-General for External Policies of the Union Directorate
Policy, Department Briefing Paper, EXPO/B/DROI/2012/15 December
2013, pp. 10 -11, at: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/
join/2013/433711/EXPO-DROI_NT(2013)433711_EN.pdf
 16وليد خالد الربيع" ،حق اللجوء السيايس يف الفقه اإلسالمي والقانون الدويل :دراسة
مقارنة" ،ص  ،2 - 1يف:
http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL05157.pdf
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كالخدمات املختلفة ومؤسسات إنفاذ القانون .يف بيئة السياسة
الدولية ،تع ّد املنظامت الدولية أحد أهم الفاعلني الدوليني ،فبصفتها
مؤسسات مانحة متلك قدرة عالية عىل التأثري يف مجتمع الالجئني بل
وتدفقاتهم واتجاه هذه التدفقات( .((1ومنبع تأثريها يف البحوث هو
قدرتها عىل التأثري يف املوضوعات املبحوثة والقضايا التي يتم التعرض
إليها ،وهذه يتأىت التأثري فيها من التأثري يف متويل البحوث التي تجرى.
ولذلك تُصنف بحوث الالجئني ضمن ما يُعرف ببحوث الطوارئ
السياسية واإلنسانية املعقدة .إجاملً  ،نجد أ ّن معظم البحوث يف
مجال الالجئني تهدف إىل تطوير استجابات أكرث فاعلية للتحديات
التي تواجه الفاعلني وزيادة الفاعلية والكفاءة يف املجال( .((1وتع ّد
الدراسات والبحوث حول الالجئني من أمناط الدراسات املتداخلة،
وتصنف لعدة أمناط ،فهناك بحوث تجريبية وبحوث مفاهيمية وغري
ذلك من األمناط(.((1

أول :تتميز
تؤطر إدراك تعقيدات املوضوع ثالثة أبعاد مهمةً .
بحوث الالجئني بالتوجه الشديد نحو املامرسة العملية والتمحور
حول السياسات .فعىل الرغم من ارتباطها منذ نشأتها بالسياسة
الدولية ،فإنه حديثًا أخذ ارتباطها بسياسات التنمية يشتد ،وخاص ًة
باملنظامت التطوعية ومجتمع املانحني( .((2ويذهب كراداوي إىل أن
بحوث الالجئني تأثرت بشدة بنظام الظاهرة وبنيتها عىل املستوى
17 Megan Bradley, "Refugee Research Agendas: The Influence of Donors
and North-South Partnerships," refugee survey quarterly, vol. 26, no. 3 (2007).
18 Karen Jacobsen & Loren Landau, "Researching Refugees: Some
Methodology & Ethical Considerations in Social Science and Forced
Migration", UNHCR, Working Paper No. 90, p. 1, at: http://www.unhcr.
org/3f13bb967.html
19 David Turto, "Refugees, Forced Resettlers and other Forced Migrants:
Towards a Unitary Study of Forced Migration", Working Paper No. 94,
Geneva, UNHCR (Sep 2003), p. 2, at: http://www.unhcr.org/research/
RESEARCH/3f818a4d4.pdf
20 Stephen Castles, "Towards a Sociology of Forced Migration and Social
Transformation," Sociology, Vol. 37, no. 1 (2003), p. 26, at: http://soc.sagepub.
com/content/37/1/13.full.pdf+html
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الدويل ،بسبب وجود فاعلني مؤثرين مثل املنظامت الدولية( .((2وهذا
معبة عن حاجات هذه املؤسسات،
االرتباط جعلها مجرد استجابة ّ
لهذا ال توجد مراكمة للمعارف يف املجال إلّ بالقدر الذي يحقق
تطوير سياسات املانحني وتقوميها.
ال ُبعد الثاين متصل بامل ُخاطب الذي تستهدفه السياسات ،أي لغة
الخطاب واملحتوى املعريف للرسالة املراد إسامعها .ومبا أ ّن الحالة التي
تعالجها مشكلة البحث مرتبطة بالجئي إرتريا وأثيوبيا وتشاد ،فذلك
يعني بيئة متعددة القوميات واملعتقدات والثقافات .ويُفرتض أن
يُعالج اإلنتاج املعريف هذه الجوانب مبا يخدم السياسات ،ووجود خلل
هنا يعني انحسار فرص تحقق رشط "السامع" .ثالثًا :سيادة التغيري
العايل املستمر لتدفقات أعداد الالجئني يف وسط بيئة غري آمنة،
ويرتبط بذلك تحدي الحصول عىل البيانات .إذ تسيطر املنظامت عىل
إدارة املعسكرات فتح ّد من قدرة الباحث عىل رؤية أوضاع معسكرات
الالجئني عىل حقيقتها .فإرسال "مرافق" من إدارة املعسكر "ليساعد"
الباحث يف إكامل بحثه يعنى بالرضورة إقامة حاجز سميك بينه
رشا عىل صدقية البيانات
والالجئني .ويشكل هذا التعويق خط ًرا مبا ً
التي يسعى لها الباحث .ومصدر الخطر الثاين عىل صدقية البيانات
ربط الالجئني للباحث باملانحني ولذلك تجدهم مستعدين لقول ما
يريده الباحث.

في المنهج
استضاف السودان الجئي أكرث من  20دولة .واستمرت استضافة
بعضهم ألكرث من خمسني عا ًما .قدمت الحكومات السودانية املتتالية
مساعدات مختلفة لحركات الالجئني لدرجة محاولة إيصالها لدست
الحكم يف بلدانها ،واستوت يف ذلك جميع الحكومات السودانية .حدث
ذلك بوجه خاص لالجئني من تشاد وأثيوبيا وإرتريا وأوغندا وزائري.
وباستثناء الجئي أوغندا وزائري وصلت حركات الالجئني من الدول
الثالثة األخرى إىل الحكم .انقلبت الحركات املمثلة لهؤالء الالجئني
بعد وصولها للحكم لتشن حروبًا ضارية فيام بعد عىل السودان .رمبا
يكون هناك العديد من الدوافع لهذا االنقالب ،وقد يكون من بينها
سياسات الحكومة نفسها.
ويسعى البحث ملعالجة مدى استجابة البحوث التي اهتمت بظاهرة
الالجئني يف السودان ،لهذا السلوك السيايس – العدواين ،وأن يجد
منطقًا له مرتبطًا ببيئة الظاهرة نفسها وسياقها .بالنتيجة ،فإ ّن املشكلة
 21أحمد عبد الودود كراداوي" ،معتمدية الالجئني ودراسات الالجئني يف السودان"،
معتمدية الالجئني ،املؤمتر التنظيمي األول ،1989 ،ص .31

دراسات وأوراق تحليليّة
استجابة البحوث للسياسات :حالة بحوث الهجرة القسرية في السودان

التي يعالجها البحث عىل وجهني :معالجة العالقة بني املرجعية
البحثية القامئة عىل الفكرة  Paradigmومدى مساهمتها يف تقوية
أو ضعف معالجة تفاصيل قضايا الالجئني .ثانيًا مدى ارتباط سياسات
معتمدية الالجئني مبطلوبات الفلسفة التي تتحدث به الدولة عن
نفسها كونها تقوم تعب ًريا عن قيم املجتمع يف ما يتصل بالالجئني؟
بحيث أن معالجة كليهام رمبا تجد إجابة عن السؤال الجوهري أعاله.
لذلك تصنيف البحوث تحت موضوعات محددة جوهري يف تحديد
دالالت توجهات املنتج املعريف تجاه مشكلة البحث .وذلك كله مرتبط
باملعرفة املنتجة عن الظاهرة وتوظيفها.
يعالج البحث مشكلته من زاوية ما يعرف ببحوث السياسات ،ومن
ث ّم يجعل من اإلنتاج املعريف عن الالجئني بيئة عمله حيث يتقىص
الصلة بني هذا اإلنتاج والسياسة الرسمية التي ساهمت املعتمدية
يف وضعها وما تعرب عنه هذه السياسة بالبحث عن القيم واملضامني
السياسية التي تحتويها هذه البحوث .ومن جهة ثانية ماهية دالالت
وجود هذه القيم أو غيابها .والنقطتان مرتبطتان باألمن القومي
واالستقرار كام سيتبني ذلك يف ما بعد.

39
أسس أيديولوجية ،وهكذا ينبغي أن تتأثر فلسفة حامية الالجئني من
حيث التطبيق بصفة واضحة بالبعد القيمي الذي تستند إليه بصفته
مرشوع حكم .إضافة إىل هذا فإنه من املتفق عليه بني علامء االجتامع
أ ّن الثقافة املحلية للمجتمعات لها دور جوهري يف الفعل االجتامعي،
وخاصة املضامني السياسية يف هذه الثقافة .ويتضمن ذلك األعراف
والقيم ،إذ يرغب املواطنون يف ما تقوم به الحكومة من أدوار تجاه
قضايا معينة ،وما ال تقوم به ،وكيف تقوم بهذه األدوار( .((2يف ما
يتصل بظاهرة اللجوء يف السودان ظهر هذا عىل املستوى القاعدي،
إذ ظلت املجتمعات املحلية باستمرار تبادر باستقبال الالجئني
وتوفري حاجاتهم األساسية طوال عقود متطاولة ،ويتسق ذلك مع
القيم الثقافية املحلية من حيث إكرام الغريب وحاميته ،بغض النظر
عن القبيلة والعرق والدين( .((2وهي قيم جوهرية تربز بوضوح يف
املوروث الثقايف الشعبي من أشعار ودوبيت ومديح وأمثال وحكم
وسلوك وفعل اجتامعي تجاه الغرباء.
عبت عن قيمها
والسؤال هنا إذا كانت املجتمعات املحلية قد ّ
عبت
الثقافية بنمط معني من الفعل االجتامعي ،فإىل أي ح ّد ّ
معتمدية الالجئني عن القيم الثقافية لهذه املجتمعات عىل مستوى
السياسيات؟ ذلك أ ّن صناعة السياسات يف األصل وثيقة االرتباط
باملكون الثقايف للمجتمع ،إذ يربز من ث ّم الدور الذي يفرضه هذا
املك ّون ،وهو من مطلوبات النظام السيايس للدولة .ومعروف أ ّن
النظام السيايس هو مجموعة من األمناط املتداخلة واملتشابكة
واملتعلقة بعمليات صنع القرار ،والتي ترتجم أهداف املجتمع وثقافته
الناتجة من خالل الجسم العقائدي الذي أضفى صفه الرشعية عىل
القوة السياسية فحولها إىل سلطات مقبولة من الجامعة السياسية
متثّلت باملؤسسات السياسية(.((2

يستصحب البحث يف طرحه اإلطار السيايس والسياق الفكري الذي
يفرتض أنه قد أطّر معتمدية الالجئني يف السودان ،بصفتها املؤسسة
التنفيذية األوىل املعنية بتدفقات الالجئني خالل فرتة البحث .وتناول
السياق السيايس يتسم بأهمية شديدة ،لكونه ميثّل العمق الذي
ينطلق منه وخالله صانع السياسة ،وعىل أساسه تقوم مرشوعية
وجوده يف دولة تتبنى نظا ًما سياسيًا مثل السودان.

وإلثبات ذلك ،يعرض البحث لقيمة هي األكرث بروزًا يف املطلوبات
الثقافية للمجتمع ،لنعرف إىل أي درجة عربت معتمدية الالجئني
بصفتها مؤسسة رسمية عن هذا املجتمع ،وهي قيمة "السامع".
وذلك أل ّن ترشيع األمان الذي عىل أساسه ُينح حق اللجوء إنّ ا تقوم

تقوم فلسفة الحامية يف املفوضية السامية عىل عنرصين ،الحامية
املادية مثل توفري املأوى واملأكل ،والحاجات األساسية األخرى مبا يف
ذلك التعليم وباقي الخدمات .والعنرص الثاين حامية معنوية بقدر
كاف ومالئم لحقوقه من دون أن يخلق ذلك تحديات للبلد املضيف،
كالتوترات مع دولة األصل التي قدم منها الالجئ .إال أنه يف دولة مثل
السودان يفرتض أن يحدث تأثري من جهتني ،األوىل كونه يُحكم عىل

 22جيمس أندرسون ،صنع السياسات العامة ،عامر الكبييس (مرتجم) (األردن :دار املسرية
للنرش و التوزيع ،)2007 ،ص .46
فضل عن
 23رمبا قد ساهم يف ذلك أن التباين الديني يوجد أحيانًا داخل األرسة الواحدةً ،
قليل عن ثلث
التزاوج البني-إثني .وقد شكلت نسبة الوثنيني واملسيحيني عىل الدوام ما يقل ً
الالجئني يف السودان.
 24مها عبد اللطيف الحديثي ومحمد عدنان الخفاجي ،النظام السيايس والسياسة
العامة :دراسة يف دور املؤسسات الرسمية وغري الرسمية يف صنع السياسة العامة يف الدول
املتقدمة والنامية (كربالء :مركز الفرات للتنمية والدراسات اإلسرتاتيجية ،)2006 ،ص .17
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فلسفته والركن الركني فيه عىل السامع( .((2ويتض ّمن ذلك بالرضورة
عنارص الحامية ،وهو أمر مناطة به عىل املستوى الوطني معتمدية
ممثل للمجتمع الدويل بالداخل املفوضية السامية
الالجئني( ،((2ويوازيها ً
لالجئني  .UNHCRوال نهتم هنا مبعالجة تطبيق مبدأ اإلجارة هذا وال
كيفية تطبيقه ومدى صحة هذا التطبيق( ،((2إنّ ا البحث معني فقط
بالجزء الثاين من املبدأ وهو "السامع" .إذ يُفرتض منح اللجوء بناء عىل
توافر رشطي اإلسامع وإبالغ طالب اللجوء ملأمنه بحسب النص.

ميكن قياس درجة متانة العالقة بني مجتمع منتجي املعرفة ومؤسسة
صنع السياسة وتنفيذها ،عن طريق تحسس حجم التغري الذي حدث
يف الظاهرة بسبب التفاعل ،لكون البحوث هي أهم الطرق لتحديد
السياسة الفعالة التي ميكن تنفيذها( .((2كام تُ ِكننا من تلمس ما
أحدثه "السامع" الناتج عن "القول" عىل املستوى القاعدي والقيادي،
مبا يكفي لضامن تلبية السياسات لتحقيق مطلوبات املصالح الوطنية
عىل األقل .وأسلم طريق لذلك ،التعرف إىل املوضوعات واملشكالت
البحثية التي عالجها الباحثون ،وهل مثة عالقة تربطها بالسياسات؟
وما هي اتجاهات هذا االهتامم؟ وعىل الرغم اتفاق جميع الحكومات
يف السياسات العامة تجاه حركات الالجئني ،فإ ّن ذلك أمثر يف املرحلة
الثانية انقالب الالجئني عىل الدولة التي دعمتهم الدعم األكرب.
 25اآلية التي يستند إليها املرشع من سورة التوبة " َو ِإن أَ َح ٌد ِّم َن ٱملُ ِرشكِ َني ٱستَ َجا َر َك
فَأَجِر ُه َحتَّ ٰى يَس َم َع كَلَ ٰـ َم ٱللَّ ِه ث ُ َّم أَبلِغ ُه َمأ َم َن ُه ذَٲلِ َك ِبأَنَّ ُہم قَو ٌم لَّ يَعلَ ُمو َن ( .")٦ومصطلح
"يسمع" مرتبط ارتباطًا جوهريًا بطرف آخر مهمته "القول" فال سامع بدون قول .طبيعة
القول املقصود ومحتواه ومطلوباته واملخاطبني به وكيفيته موضوع كبري ويحتاج لتفاصيل
يصعب إيرادها هنا.
 26ظلت معتمدية الالجئني تكاد تكون نسخة من املفوضية السامية لالجئني UNHCR
يف فلسفة التعاطي مع الظاهرة.
 27ميكن أن يظل الوضع القانوين لالجئي هكذا إىل أكرث من أربعني عا ًما ويولد أبناؤه
مكتسبني نفس الصفة القانونية لوالدهم اإلجارة ال تقول بذلك إذ تحدد أمدًا زمن ًيا لتطبيع
وضع الالجئ.
28 Julius Court & John Young, "Bridging Research and Policy: Insights
from 50 Case Studies", Working Paper 213, Overseas Development Institute,
UK, August 2003. p. 7.
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املشكلة التي يعالجها البحث تفرض منه ًجا بحث ًيا محد ًدا ،فلكون
البحث يغطي فرتتني زمنيتني مختلفتني من حيث السياق املحيل
واإلقليمي والدويل وتغريات يف البيئة الدولية واملحلية ،فيلزم اللجوء
إىل املقارنة كونها مفيدة يف هذا السياق .كام أنه وأل ّن املوضوع ذو
طبيعة متجددة وعاملي الصبغة ،وأل ّن لالستقرار والتوتر يف الرشق
األوسط لحركة الالجئني اليوم دو ًرا محوريًا فيه ،كحالة السودان يف
الثامنينيات وبدايات التسعينياتُ ،يكِّن منهج دراسة الحالة من
إسقاط بعض ،إن مل يكن كل نتائج البحث عليه .والبحث وصفي
لكونه يعالج أطروحته بوصف محتوى الرسائل الجامعية يف الجامعات
املختلفة ومدى صلتها بأطروحته.
ويهدف البحث إىل التأثري يف صانع السياسة والباحث ،ومن ث ّم يهتم
بكيفية توظيف البحوث لخدمة السياسات من جهة ،وكيف تستفيد
البحوث من السياسات من جهة أخرى .كام يستكشف القضايا
املنهجية والتحديات العملية التي تعوق تأثري البحوث والدراسات يف
عملية صنع السياسات الخاصة بالالجئني .كام يهدف إىل جذب انتباه
مصممي السياسات والباحثني واملهتمني بتطورات األوضاع يف الرشق
األوسط لتداعيات التدفقات البرشية لالجئني والنازحني ،والتي يُنظر
إليها غال ًبا من الزاوية اإلنسانية ولكونها مصد ًرا للقلق .كام يسعى
إلعامل املعارف املكتسبة وتوظيفها يف خدمة السياسات ،وأشارت
ألهمية ذلك بعض البحوث( .((2وهذا ينبه ألهمية مراجعة طبيعة
العالقة بني مؤسسة إنتاج املعرفة ومؤسسات توظيفها.
تربز أهمية البحث ،لصلته مبا مي ّر به العامل العريب اليوم من تدفقات
هائلة يف أعداد الالجئني ،تتجاوز  7ماليني الجئي( ،((3ويرتبط ذلك
بعدم استقرار واتجاهات قوية للتغيري( .((3ويرتبط عامل التغيري
والتغري بقوة بحركة الهجرة القرسية ،وبصفة أخص بتدفقات الالجئني،
إ ّما أن يتغريوا هم ،أو يغريوا من حولهم ،أو أن يحدث كالهام.
تاريخ ًيا ،ترتبط الهجرات القرسية الهائلة بالتغريات الكلية ،فأعظم
التغيريات الكونية التي أحدثها الرسل واملصلحون ارتبطت بشدة
بالهجرة القرسية .ومن دون التذكري بالنزيف البرشي الفلسطيني
املقيم وغري املوظف ،وإذ أ ّن هناك دولً أخرى مرشحة ملثل هذه
29 Ursula Ingie Hovland & Zaza Curran, "Bringing Community-learnt
Knowledge into the Policy Debate: The Case of Legal Aid Centers", Working
Paper 277, Overseas Development Institute, London (October 2006), p. 19.
 30ال يفوت عىل فطنة القارئ أن هناك فرقًا بني النازحني والالجئني ،فقد بلغ عدد النازحني
يف سورية فقط  10ماليني ،تقارير املفوضية السامية تثبت فقط عدد الالجئني املسجلني لديها،
مثل الرجوع إىل:
وميكن ً
"2015 UNHCR regional operations profile - Middle East and North Africa
(MENA)", at:http://www.unhcr.org/pages/4a02db416.html
 31عادة ما يثبت فقط أعداد الالجئني املسجلني .انظر :املرجع نفسه.

دراسات وأوراق تحليليّة
استجابة البحوث للسياسات :حالة بحوث الهجرة القسرية في السودان

األوضاع ،يلزم معالجة تلك التدفقات بسياسات مستندة إىل املايض
ومتفحص ًة ملكامن الخلل ،مستسرشفة للمستقبل .وذلك لن يتأىت
من دون معرفة علمية تستعرض التجارب املتاحة يف هذا السياق
وكيفية توظيفها.
والبحث معني بثالثة مصطلحات هي :سياسات ،وسامع ،وقول؛
وذلك ألهميتها ملشكلة البحث .ونعني مبصطلح سياسات الربامج
ُعب عن األولويات السياسية بغرض إحداث تغيري
الحكومية التي ت ِّ
محدد يف فرتة زمنية محددة وتعرف بالسياسة العامة .والسياسة
العامة هي برنامج عمل مقرتح لحكومة يف نطاق بيئة محددة
لتوضيح الفرص املستهدفة واملحددات املراد تجاوزها لتحقيق غرض
مقصود( .((3ويُقصد بسياسات حكومية تجاه الالجئني برامج محددة
ترتجم ما ترغب فيه الحكومة أن يحدث يف ما يتصل بالالجئني .أ ّما
مصطلح السامع فنقصد به عملية التواصل الدائم بني طريف الفعل
عىل املستوى القاعدي يف بيئة اللجوء ،وهام مجتمع الالجئني والدولة
املستقبلة .يتضمن ذلك حجم التغيري الذي أحدثه هذا التواصل
السامعي بغرض إحداث تغيري طوعي يف االتجاهات وامليول والقيم
نصا باإلسامع ،ميلك الالجئ حق
واملفاهيم طو ًعا .فبينام الدولة ملزمة ً
(((3
قبول أو عدم قبول "القول" الذي ت ُسمعه إيّاه املؤسسات املعنية .
والقول هو خطاب مخصوص لالجئني.
اعتمد البحث عىل األسلوب الكمي يف جمع البيانات وتحليلها،
والتي ت ّم الحصول عليها من مصدرين أساسيني ،األول دليل توثيقي
بعناوين البحوث والدراسات وأوراق العمل والتقارير البحثية تناولت
الظاهرة يف الفرتة من عام  ،1974وإىل عام  .1993وهو صادر عن
جامعة جوبا ،والتي كان فيها برنامج لدراسات الالجئني منذ بداية
الثامنينيات ،وأعده إبراهيم النور وآخرون( .((3وت ّم تنظيم معلومات
الكتاب وبياناته املتنوعة يف جداول تختص فقط باملوضوعات البحثية
ذات الصلة مبشكلة البحث .أ ّما الثاين فمسح ميداين استهدف إدارة
التوثيق واإلحصاء مبعتمديه الالجئني ومكتبات بعض الجامعات،
وهي :الخرطوم وأم درمان اإلسالمية والنيلني واألحفاد وجامعة
أفريقيا واألزهري( .((3بالطبع يصعب االدعاء أ ّن ما ورد هنا هو جامع
ما أنتجته كل الجامعات ومراكز البحوث عن ظاهرة الهجرة القرسية
 32اندرسون ،ص .15
مثل،
 33مصطلح القول يف القرآن يحتاج سعة لتناوله .فهو أهم أدوات التواصل مع اآلخر ً
" َوقُولُوا لِل َّن ِ
اس ُح ْس ًنا" ،للناس وليس املسلمني أو أهل الكتاب.
34 Ibrahim Enur Et al. (eds.), "Resource Guide to Refugees Studies in
Sudan: An Annotated Bibliography", Displaced Population Study Group,
University of juba, Sudan (October 1994).
 35تابع لجامعة أفريقيا العاملية وهو معهد متخصص مينح درجتي الدبلوم العايل فوق
الجامعي واملاجستري وبدأ حديثًا برنامج الدكتوراه.
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بصفة عامة ،وبحوث الالجئني بصفة خاصة منذ ظهورها يف السودان.
عب بطريقة أو بأخرى
ّإل أ ّن منهج جمع البيانات الذي اتبعه البحث ّ
عن مدى حجم ما غطاه(.((3

اعتمد البحث يف اختيار الرسائل والبحوث الجامعية عىل احتواء
عنوان العمل املنتج سواء دبلوم عال أو ماجستري أو دكتوراه عىل
واحدة من ثالث مفردات ،هي :الجئي ونازح ومهاجر أو ترصيفات
أي منها .بلغت جملة عناوين الرسائل التي ت ّم حرصها  61عنوانًا،
 %71منها رسائل ماجستري و %26رسائل دبلوم عال ،بينام فقط
 %3هي رسائل دكتوراه .تم استبعاد رسائل أخرى لها عالقة قوية
باملوضوع ّإل أ ّن عنوانها مل يتضمن أيًّا من املفردات الثالثة .أُغفلت
بحوث التخرج عىل الرغم من أ ّن لعد ٍد منها عالقة مبارشة مبوضوعه
لفقدانها للنضج الالزم لتكون ذات صلة بالسياسات .كام أُغفل
عدد وافر من البحوث يف مستويات الدراسات العليا ،أل ّن معالجتها
للموضوع غري مبارشة ،إذ تناولت موضوعات مثل التصحر واالغرتاب
والتجارة بالبرش والحرب والنزاعات.
وأخ ًريا ال يبدو أنه مثة حاجة إىل تربير اختيار معتمدية الالجئني
منوذ ًجا ملؤسسة تنفيذية من بني املؤسسات الحكومية األخرى ،لكون
دورها محوريًا يف ما يتصل بظاهرة اللجوء .هذا بالطبع ال يعنى
عدم وجود مؤسسات أخرى تؤ ّدي دو ًرا يف صناعة سياسة اللجوء،
ولكنها هي املؤسسة املحورية واألهم .ومن ث ّم ميكن االعتامد عىل
سالمة االختيار من حيث كونها "حالة" ميكن القياس عليها وإسقاط
النتائج عىل غريها من مؤسسات ميكن أن تكون معنية بالظاهرة
عىل مستوى الرشق األوسط .وهي مالمئة أكرث من غريها ليس فقط،
بحكم التخصص بل أيضً ا بحكم التنوع الهائل يف جنسيات الالجئني
الذين رعت شأنهم وأعراقهم ومعتقداتهم ومذاهبهم ،وبطول الفرتة
الزمنية التي استمرت فيها الظاهرة ألكرث من خمسني عا ًما ،والستقرار
 36ساعد يف جمع البيانات عدد من طالب املاجستري والدكتوراه يف كل من جامعة الخرطوم،
وجامعة السودان وجامعة أم درمان اإلسالمية وجامعة النيلني وجامعة أفريقيا العاملية.
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املؤسسة املعنية بهم وتطورها التلقايئ ،وللعدد الكبري الذي أرشفت
عليه بصفة مبارشة ،إذ ظل يف املتوسط عىل مدى خمسة عقود ال يقل
عن  600ألف الجئي ،ولتطبيقها لكافة مراحل اإلرشاف الدويل عىل
الظاهرة وأمناط التعامل معها .ولتكامل تجربتها حول الظاهرة ابتدا ًء
باالستقبال ،ومرو ًرا بتطبيق الحلول الثالثة املتفق عليها دول ًيا ،وانتها ًء
مبا يعرف ببنود االنقطاع.

البحوث والسياسات
كيفية تصور الظاهرة المبحوثة
كيفية تصور الظاهرة جزء جوهري من مقاربة أبعادها ،وتقارب
التصور بني الفاعلني عىل مستوى الفعل يعني متاه ًيا يف االتجاه.
وذلك وثيق الصلة بطريف الفعل املعنيني هنا ،مجتمع اإلنتاج املعريف
ومجتمع مصممي السياسات وصانعيها .ذلك أل ّن طبيعة استجابتهام
لحاجات بعضهام واتجاهها يُرتجى أن تعالج تحديات تواجه مصممي
السياسة ومتخذي القرار ،ويف الوقت نفسه تزود التغذية الراجعة
الطرف األول مبطلوبات الثاين ،ويُساهم ذلك يف تحقيق األهداف
الكلية للدولة واملجتمع.
لذلك ،من املهم بناء وعي مفاهيمي بالظاهرة .فهل يُنظر إليها ابتدا ًء
بصفتها "أزمة" أو "مشكلة" أو "كارثة" أو "ظاهرة" أو "حالة طوارئ"؟
وهذا التنوع يدل عىل حجم التعقيدات التي تكتنف هذه الظاهرة.
فمن وصفوها بأنها ظاهرة برروا ذلك عىل أساس تبعاتها وحجم
معاناة الالجئني والبلد املضيف( .((3وعللت ليندا كريتزر ذلك بتعلق
الظاهرة بالتجارب الحياتية الحية والجهد الذي يبذل لفهم طبيعة من
مروا بتلك التجربة( .((3فالتوصيف الصحيح جوهري ليصدر عنه فعل
من جهتي الباحث ومصمم السياسة .فإدارة الكارثة غري إدارة الظاهرة
معي.
أو غريها من التوصيفات ،فلكلِ توصيف تفاعل ّ
يجب أال يتمحور الباحثون حول املتطلبات املحدودة ملنظامت العمل
التطوعي ،وخاصة تلك األفكار التي تتمحور حول فكرة التقييم
املستحوذة عىل املؤسسات العاملة يف املجال كاملفوضية السامية
لالجئني .فهذا النمط من البحوث يتمحور حول "فكرة تحقيق الفاعلية
 37أحمد كراداوي" ،حقوق الالجئني يف القوانني الدولية والقومية" ،ورقة عمل ،املؤمتر
القومي لالجئني ،الخرطوم  20 - 18كانون الثاين  /ديسمرب  ،1994ص .1
"38 Linda Kreitzer, "Reflections on Research among Liberian Refugees,
Forced Migration Review, No. 8. Issued by Refugee Studies Center, University
of Oxford. UK, p. 15.
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يف برامج طوارئ ومساعدات الالجئني"( .((3هذه الفكرة "الصغرية"
تصلح فقط لطموحات منظمة تطوعية أو مؤسسة عمل مهني ،لكنها
غري كافية لتلبية آمال أ ّمة تنحط كل يوم .فبحوث الالجئني أوىل ألّ
تكون أسرية هذا التوجه ،ولذلك فإ ّن فرضيات عىل شاكلة "التأثري
السالب لالجئني يف وفرة السلع وأسعارها" ال يجب أن ينشغل بها
الباحثون .إذ يوجد تحديات تتعلق باألمن القومي العريب واالستقرار
والنمو االقتصادي والتطورات يف دول الجوار غري العريب ومعها،
وتأثريات النفط يف تدفقات املهاجرين ،وكيفية استيعاب املهاجرين يف
منظومة تنموية واجتامعية وسياسية شاملة ومتكاملة .كام أن هناك
أسئلة متعلقة بالخصوبة واالتجاهات الثقافية ومعدالت االندماج
االجتامعي واالقتصادي يف املجتمع املحيل ،وتأثريات ذلك يف املجتمع
املحيل والالجئني أنفسهم ،وغري ذلك يُنتظر أن تُوجد لها إجابات.

العالقة بين البحوث والسياسات
الطريقة التقليدية السائدة يف العامل العريب يف ما يتصل بصناعة
السياسة العامة تعتمد عىل الرأي .Opinion-based policyوتساهم
البحوث يف إحداث االنتقال يف صناعة السياسة من حالة االعتامد عىل
الرأي لحالة االعتامد عىل الدليل  .Evidence-based policyويعني
الدليل استخدام النتائج الصحيحة املختربة والتي ميكن االعتامد
عليها( .((4ويعني ذلك أيضً ا القدرة عىل توفري املنطقية للسياسة،
وتقديم مقرتحات بحلول وخيارات وبدائل( .((4وتنمو فكرة الدليل
39 B.E. Harrell-Bond, Imposing Aid: Emergency Assistance to Refugees
(Oxford: Oxford University Press, 1986), p. 375.
40 Philip Davies, "What is Evidence Based Education," British Journal of
Education Studies, vol. 47, no. 2 (Jun 1999), pp. 108 -121.
41 Siobhan Campbell Et al. (eds.), "Analysis for Policy: Evidence-based
Policy in Practice", Government Social Research Unit. HM Treasury. UK.
2007. P.6.
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ج ًّيدا عندما يت ّم تعزيز العالقة املؤسسية يف شكل تغذية راجعة
 Feed-backتتبدى يف تحديد مطلوبات عملية شديدة األهمية
بالنسبة إىل منتج املعرفة إذ يجرى تحويلها إىل "مشكالت" بحثية.
ذلك أنّه ،وكام يقول كراو ويونق ،أ ّن األبحاث تنتج املعارف ،بينام
تهدف السياسات إىل االستمرارية أو إحداث التغيري( .((4إذًا ،أهمية
البحوث للسياسات مام ال خالف حوله ،حتى ذهبت بعض الدراسات
إيل القول إ ّن البحوث رشط الزم لجودة السياسات(.((4
وقد الحظ فرنسيس ديـنـق أ ّن مهمة الباحث األساسية يف إطار
الهجرة القرسية هي الربط بني مصادر املعرفة من جهة ومستويات
االستفادة منها من جهة أخرى .وقال "ميكن الحصول عىل املعارف
باالتصال مبن ميلكون املعرفة واملعلومات أو الذين متكنهم أوضاعهم
وظروفهم ليكونوا كذلك" ،ث ّم استطرد" .....متى ما ت ّم توليد املعارف
والحصول عليها تظهر الحاجة إىل نرشها بني من يحتاجون إليها إ ّما يف
املجال األكادميي أو وسط صانعي السياسات واملخططني"(.((4

بحوث ظاهرة اللجوء وسياساتها:
التجربة السودانية
حالة تاريخية للنظر
البعد المؤسسي
تعب عنها رسميًّا معتمدية الالجئني ،إلّ أ ّن
صحيح أ ّن سياسات الالجئني ّ
ذلك ال يعنى بالرضورة تف ّرد معتمدية الالجئني بتصميمها عىل الرغم
من كونها الجسم الرسمي املناط به التعبري عن السياسة الحكومية
يف هذا السياق ،إذ توجد ثالثة مستويات من الحكم تأثريها مبارش،
هي :رئاسة الجمهورية والربملان حيث الترشيع ،واملستوى الوزاري
ونجد فيه معتمدية الالجئني وهي تابعة لوزارة الداخلية .مستوى
املحليات عىل الرغم من محدودية تأثريه يف السياسات العامة ،فإ ّن
42 Emma Crewe & John Young, "Bridging Research and Policy: Context,
Evidence and Links", Overseas Development Institute, Working Paper 173,
UK (September 2002) p. V.
43 John Bourn, Modern Policy-Making: Ensuring Policies Deliver Value for
Money, Report by the Comptroller and Auditor General, HC 289 Session
2001-2002, 1 November 2001(London: The Stationery Office, 2001), p. 1.
44 Francis M. Deng, "Research Needs & Challenges on Internal
Displacement. Internally Displaced Persons", Researching Internal
Displacement, NTNU Trondheim 7 - 8 February 2003, p. 1.
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غالب العمل التنفيذي له صلة به .وهناك التأثري الحزيب ويربز من
خالل املستويات األخرى.
وأل ّن املعتمدية جهة فنية متخصصة ،فدورها أسايس يف صنع السياسة
وتصميمها ،من حيث النصح وإبداء وجهة النظر الفنية يف الربامج
املقرتحة .مع وجود تأثريات من جهات أخرى كوزارة الخارجية،
والتي بحكم طبيعة الظاهرة نفسها لها صلة بربامج املعتمدية ومدى
اتساقها مع السياسة الخارجية .وهذا يجعل من األمم املتحدة
ذات تأثري عميق يف هذا الشأن ،بحكم حاجة الدولة حينها لرىض
املجتمع الدويل ،مام يع ّمق تأثري ذلك يف السياسات ،ومن ث ّم يف
اتجاهات البحث.
ولكون معتمدية الالجئني محو ًرا لتنفيذ سياسة الحكومة تجاه
الالجئني ،فإ ّن ذلك يتضمن تنفيذ بعض سياسات الوزارات األخرى.
فمثل تنفذ برامج لوزارة الصحة تخص الالجئني املتدفقني إىل داخل
ً
البالد الحتامالت حملهم أوبئة وأمراضً ا تؤث ّر يف الصحة العامة.
وهكذا ،فمنح حق اللجوء قد يتأث ّر بسياسات وزارة الصحة .وينطبق
األمر نفسه عىل باقي الوزارات .إلّ أ ّن جميع هذه التأثريات واقعة
تحت سلطان املؤث ّر األكرب حينها "السعي لرىض املجتمع الدويل".

السياسات
ظلت سياسة الباب املفتوح هي سياسة السودان الرسمية تجاه
الالجئني ،ألكرث من خمسني عا ًما .وداومت جميع األنظمة املتعاقبة
عىل حكم السودان من أقىص اليمني إىل أقىص اليسار مرو ًرا بالنظم
فظل السامح بتدفقات
الليربالية الدميقراطية عىل االلتزام بها(ّ .((4
الالجئني وحاميتهم وتوفري املــأوى واالحتياجات األخــرى مبا يف
ذلك العالج والتعليم والعمل سياسة ثابتة .وسمحت بالبقاء يف
 45توجه سياسة الباب املفتوح  Open door policyثالثة مبادئ أساسية هي :منح حق
اللجوء عملية إنسانية سلمية ال تستعدى دولة ،وتوطني الالجئني بعيدًا عن الحدود الدولية
حينام تفشل الحلول املستدمية املالمئة ،وأخ ًريا تشجيع العودة التطوعية عىل أن تتم مبوافقة
ورضاء الالجئ نفسه.
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املعسكرات أو بالتدفق نحو التجمعات الحرضية ،من دون قيود
مرتبطة بالسياسات عدا اإلجراءات التنظيمية التي تطبقها املحافظات
املختلفة .كان ذلك عبارة عن استجابة عاطفية تقليدية ُمنصاعة لقيم
وأعراف وتقاليد قبلية ،ينظر بها املجتمع املحيل إىل الضيف والغريب،
مثل،
أكرث من كونها ناتجة عن إرادة وخطة قاصدة نظرت فأدركتً ،
عمق الخلل السكاين يف بنية املجتمع أو أ ّن مثة حاجات للدولة ميكن
توظيف التدفقات البرشية مبا يسدها.
قبل فرتة حكم اإلنقاذ كانت معتمدية الالجئني تفتقر للسند السيايس
من السلطات املركزية ،وهو ما متت معالجته بدليل السياسات
الخاص بالالجئني ،إذ أجازه مجلسا الثورة والوزراء يف اجتامع مشرتك
يف آب  /أغسطس  ،1989وت ّم اعتامده من السلطات العليا وأرسل إىل
األمم املتحدة ووكاالتها واملفوضة السامية لالجئني( .((4وعولجت بذلك
الفجوة بني الجهاز السيايس والسلطة التنفيذية ُممثلة يف معتمدية
الالجئني .ومبا أ ّن هذا الدليل يكاد يكون نسخة من برنامج عمل ومنهج
ومطلوبات للمفوضية السامية لالجئني UNHCRفلسنا معنيني به،
إذ نبحث عام مل يفعله مصمم السياسات ،وليس عام فعله .ذلك أل ّن
عقدة البحث هي ما مل يؤبه له ومل يُهتم به .ونستطيع الجزم بأ ّن
السياسات الحكومية كانت ُملتزمة متا ًما يف ما يتصل بظاهرة تدفقات
الالجئني بفلسفة النظام األممي أكرث من أيديولوجيتها .فقد كانت
املفوضية السامية لالجئني التابعة لألمم املتحدة  UNHCRتشارك
مبارشة يف أغلبية أنشطة معتمدية الالجئني .وكثمن لهذا االلتزام ،وجد
السودان التقدير املستمر ،وتلقى دعوات املشاركة عىل أعىل املستوى
يف كل األنشطة األممية والدولية.
تقوم عملية منح اللجوء عىل توافر عنرصي اإلسامع وإبالغ الالجئ
مأمنه .غياب عنرص متكني الالجئ "املستجري" من سامع كلمة الله
يعني اختالل الجزء الجوهري من النسق الذي تقوم عليه هذه
الفلسفة ،وهو ما يفرتض أنه جزء حيوي من فلسفة اإلجارة بالنسبة
إىل الدولة .حتى إذا ذهبنا نتفحص بنيتها التنظيمية ومهامت
الوحدات املكونة لهذه البنية ،ال نجد شيئًا من هذا .إذ أنها من يفرتض
بحكم االختصاص ،والتباين اللغوي والديني لالجئني ،أن توفر رسالة
مخصوصة ،من دونها ينتفي حدوث اإلسامع .ومعضلة مصمم السياسة
مصدرها التوفيق بني التزامه مطلوبات املجتمع واالتفاقيات الدولية.
 46إسامعيل إبراهيم ومحمد أحمد حسني عبد العليم" ،معتمدية الالجئني وتجربة
اللجوء" ،ورقة عمل قدمت يف املؤمتر القومي لالجئني ،الخرطوم 20 - 18 ،كانون الثاين/
ديسمرب  ،1994ص .2
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البحوث
كأي جسم تنفيذي يف العامل العريب ،تُتخذ القرارات يف معتمدية الالجئني
بالطريقة التقليدية اعتام ًدا عىل الرتاتبية الوظيفية التي ينظمها الهيكل
التنظيمي للمعتمدية .وهكذا ،يصعب القول بوجود جسم تنظيمي
مهمته إنتاج املعرفة وسيناريوهات يتكأ عليها .هيكليًا ،توجد إدارة
مبس ّمى "اإلحصاء واملكتبة والبحوث" ،إلّ أنه واق ًعا ال تتجاوز وظيفتها
قليل ،وبالنتيجة ما تقوم به ال يتفق ومهمتها املفرتضة.
األرشيف إلّ ً
يف فرتة التسعينيات ،أسست معتمدية الالجئني نظا ًما للمؤمترات
الدورية ،تعرض فيه أوراقًا وبحوث ًا ،مل يعول البحث عليه لعددها،
ثالثة فقط طوال الفرتة من عام  1990وحتى  2000مل تبارش معتمدية
الالجئني صلة مؤسسية فعلية بالحقل األكادميي إلّ عام ،1995بُعيد
تأسيس معهد دراســات الكوارث والالجئني ،فقد ظهر أول اهتامم
مؤسيس من هذا النوع .وهو اهتامم مل يتجاوز متويل خمسة منح سنويًا
ملوظفي املعتمدية للحصول عىل درجة علمية عليا يف مجال الالجئني.
وهذا نفسه يف إطار املحاصصة بني املعهد ومفوضية الالجئني ،ومن دون
أجندة بحثية مسبقة .فاألمر هدفه التطوير املهني الفردي وال عالقة له
بالسياسات الكلية أو إنتاج معرفة خادمة لها.

تحليل البيانات والنتائج
تحليل البيانات ومناقشتها
تُغطى الجداول ( )6 ،5 ،3 ،2 ،1الفرتة بني عامي  1974و ،1994بينام
يغطي الجدوالن ( 4و )7الفرتة من  1994إىل  ،2010يعرض الجدول ()6
املوضوعات التي ت ّم الرتكيز عليها يف الفرتة املذكورة ،من خالل تقارير
أنتجتها جهات مختلفة مثل املنظامت .الجدول ( )7شديد األهمية عىل
الرغم من تركيزه عىل مستوى املاجستري فقط لكن يعرضه يف إطار مقارن.
فهو ال يقارن الفرتتني يف املوضوعات املتخصصة بالالجئني فقط ،بل يشمل
أيضً ا موضوعات الهجرة القرسية الداخلية .ومن ث ّم ُيكِّن من مالحظة
تأثري االهتامم بالخارج عىل حساب الداخل ،يف اتجاهات ترتيب األولوية
البحثية لدى منتجي املعرفة.
كانت جملة البحوث ذات الصلة املبارشة بالبحث للفرتة األوىل 425
منت ًجا ،نسبة  %24.7فقط بحوث جامعية .بينام بلغ عدد بحوث الهجرة
القرسية للفرتة الثانية يف الجامعات املستهدفة  109بحثًا ،جميعها منتجات
جامعية %71 ،منها رسائل ماجستري ونسبة  %26منها دبلوم عال و%3
فقط رسائل دكتوراه ،الحظ جدول ( .)1نسبة  %59رسالة منها أنتجت يف
معهد الكوارث والالجئني .مع مالحظة أ ّن هناك تركي ًزا عال ًيا عىل البحوث
التي تعالج قضية ما يعرف باملناطق املتأث ّرة بوجود الالجئني ،وهي يف
الغالب بحوث أكرث ارتباطًا باألبعاد البيئية.
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جدول ( :)1بيانات بحوث ودراسات الالجئني للحاويات األكادميية للفرتة ( ) 1994 - 1974

مستوى املنتج املعريف
موضوع البحث

الجملة

دبلوم

بكالوريوس

ماجستري

دكتوراه

اللجوء عمومي (أطفال /إعالم /تغذية...إلخ)

1

1

4

1

7

أسباب اللجوء ودوافعه

1

1

0

0

2

4.2

الحلول الدولية

0

1

0

1

2

4.2

التنمية

0

1

2

0

3

6.3

املساعدات الدولية

5

1

2

0

8

17

سياسات اللجوء

1

0

0

1

2

4.2

اللجوء والجندر

0

1

1

0

2

4.2

آثار اللجوء /املناطق املتأثرة باللجوء

4

5

4

0

13

27.6

خدمات الالجئني (صحة/تعليم.. /إلخ

2

4

0

0

6

12.7

أنرثبولوجي الالجئني

0

1

0

0

1

2.1

الالجئون السودانيون

0

1

0

0

1

2.1

الجملة

16

15

13

3
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100

عدد

%
14.8

املصدر :من إعداد الباحث

جدول (:)5حاويات  -شهادات جامعية ()1994 1974-

نازحني

الجئني

الجملة

أخرى

املجال
املستوى

العدد

النسبة %

العدد

النسبة %

العدد

النسبة %

العدد

النسبة %

1

الدكتوراه

3

%6

0

%0

0

%0

3

%2.8

2

ماجستري

15

%30

2

%5.2

2

%11.7

19

%18.1

3

دبلوم عال

8

%16

2

%5.2

3

%17.6

13

%12.3

4

بكالوريوس

14

%28

19

%50

7

%41.1

40

%38.1

5

دبلوم  3سنوات

10

%20

15

%39.4

5

%29.4

30

%28.5

الجملة

50

%100

38

%100

17

%100

105

%100

رقم
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جدول ( :)2بيانات بحوث الالجئني  -الحاويات غري الجامعية ()1994 – 1974

اللجوء عمومي

الحلول الدولية

التنمية

الحامية وقوانني اللجوء

املساعدات الدولية

سياسات اللجوء

اللجوء والجندر

اثار اللجوء

خدمات الالجئني

أنرثبولوجي الالجئني

األمن

أسباب ودوافع اللجوء

الالجئني السودانيني

اإلسامع (تحوالت املفاهيم/
األفكار االتجاهات /القيم)

التغري االجتامعي

الذوبان املثاقفة اإلدماج

ورقة بحثية

2

3

3

1

2

0

1

0

2

1

0

0

0

0

0

0

15

ورقة عمل

5

1

2

1

7

3

1

0

5

0

0

0

0

0

0

0

25

أخرى

21

7

4

2

5

2

4

3

5

0

1

1

1

0

0

0

28

الجملة

38

14

21

4

24

6

7

7

18

3

1

1

1

0

0

0

145

النسبة

26.2%

%0.6

%0

%0

%100 %0

الحاوية

%0.6 %0.6 %2 %12 %4.8 %4.8 %4.1 %16.5 %2.7 %14.4 %9.6

الجملة

تقرير

10

3

12

0

10

1

1

4

6

2

0

1

0

0

0

0

50

املوضوع
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مصدر البيانات يف الجداول ( )6 ،5 ،3 ،2 ،1هو الكتاب الذي ذكر
سابقًا حيث توجد عناوين البحوث متناثرة ت ّم تجميعها وتنظيمها يف
جداول إحصائية بيانية .بينام اعتمد البحث عىل العمل امليداين للفرتة
بني عامي  1994و .2010إذ غطى البحث ست جامعات ،ذكرت سابقًا.
نالحظ يف الفرتة األوىل وجود تنوع كبري يف أنواع الحاويات املعرفية
وإن غاب االهتامم بقضايا مثل الذوبان واملثاقفة والتغري يف االتجاهات
والقيم ،وأ ّن القضايا البحثية وتركز االهتامم بقضايا خدمات الالجئني:
الصحة والتعليم والتوظيف ،وأسباب ودوافع اللجوء (جدول (.))2
ويُربز ذلك البعد الدعايئ لألجندة البحثية .إذ نجد أ ّن موضوعي
التنمية واملساعدات الدولية حازا ثلث البحوث ،أكرث من  %30من
املنتجات املعرفية (جدول ( .))2وذلك مفيد يف جذب وجلب املزيد
من التمويل.
ومن حيث املوضوعات والقضايا يالحظ أن البحوث التي انتجت
يف معهد دراسات الالجئني موزعة بصفة شبه متساوية بني جميع
قضايا الالجئني ،وهو األمر الذي عنى أ ّن عدد البحوث يف قضية كاد
ّأل يزيد عىل واحد عن ثالثة بحوث .إذ غطت املوضوعات يف كلتا
الفرتتني نفس القضايا تقري ًبا ،باستثناء محدود يف ثالث قضايا ،ما يعني

أ ّن األجندة البحثية للفرتة األوىل قد حكمت االهتاممات واألجندة
البحثية للفرتة الثانية.
حدث تغاير بني الفرتتني يف موضوعات مثل أنرثوبولوجي الالجئني
واملنظامت الدولية والتطوعية وقوانني اللجوء وقضايا األمن القومي
والالجئني السودانيني .وجميعها ،باستثناء أنرثوبولوجي الالجئني ،مل
تكن جز ًءا من األجندة البحثية للفرتة األوىل .فلم يجر تناولها ،وذلك
عكس الفرتة الثانية فقد وجدت اهتام ًما من الباحثني ،ورمبا ذلك ناتج
من تنامي تفاعل إيجايب بني مجتمع الباحثني وصانعي السياسات.
ونتبني بسهولة الغياب التام للبحوث ذات الصلة مبوضوع السامع
ونواتجه من تغري اجتامعي وغري ذلك من موضوعات.
اختلف حجم املادة البحثية املنتجة وعددها بني الفرتتني اللتني
يستهدفهام البحث ،فقد تباينا من حيث نوع الحاوية وطبيعتها
كث ًريا .فعدد البحوث التي أنتجت يف الفرتة األوىل أكرب عد ًدا وأكرث
كثاف ًة وتنو ًعا .ومن مربرات ذلك تأثري الفاعلني الدوليني يف سياق
الظاهرة يف الفرتة األوىل .فقد كان للامنحني من دول وفاعلني دون
الدول اليد الطوىل بحكم حجم املساعدات التي كانت تقدم لالجئني
والدول املستقبلة لهم .وهكذا ،نستطيع أن نربط بسهولة بني حجم
اإلنتاج البحثي واملعريف عامة ومحتوى املنتج البحثي ونوع الحاوية
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جدول ( :)3حاويات غري أكادميية ()1994 1974-

رقم

الجئني

املجال
نوع الحاوية

نازحني

الجملة

أخرى

العدد

النسبة%

العدد

النسبة%

العدد

النسبة%

العدد

النسبة

1

تقارير

52

%31

17

%34

22

%21.5

91

%28.4

2

أوراق عمل

45

%27

24

%48

9

%8.8

78

%24.3

3

أخرى

71

%42.2

9

185

71

%69

151

%47.1

168

%100

50

%100

102

%100

320

%100

الجملة

املصدر :من إعداد الباحث

نفسه يربز هذه املسالة ،بحكم أ ّن معظم اإلنتاج املعريف املنشور
وغري املنشور كان مرتبطًا باهتاممات املانحني الدوليني كمنظامت
األمم املتحدة(.((4
مل تتجاوز البحوث التي مينح عىل أساسها درجة جامعية % 24
عمل (جدول ( .))3وحتى
من جملة اإلنتاج البحثي البالغة ً 425
تعب عن اهتاممات
هذه نفسها يصعب إثبات أنها جميعها ّ
الطالب أو الجامعات .ألنه كان من الشائع متويل بعض املانحني
الدوليني للخدمات التعليمية واملنح الدراسية لالجئني قبل إيقافه
يف التسعينيات(.((4
من دالالت الجدول ( )7نالحظ بسهولة أ ّن موضوع املناطق املتأثرة
بالالجئني  RAAاستأثر لوحده بأكرث من  %25من بحوث املاجستري،
مل متثّل بحوث الفرتة األوىل منها سوى  %28فقط .كام نالحظ أ ّن
االهتامم بالبنية العرقية لالجئني جاء متأخ ًّرا ج ًّدا ،فلم يظهر ذلك
ّإل يف الفرتة الثانية ،ومل يتجاوز االهتامم به  %1.7من جملة بحوث
املاجستري عىل الرغم من ارتباط ذلك بالحركات املسلحة.
تكاد بحوث الالجئني والنزوح تتقاسم بحوث الهجرة القرسية
الجامعية يف مستوى املاجستري .واملثري لالهتامم أ ّن كلتا الفرتتني مل
توليا موضوعات التغري االجتامعي والتحوالت يف القيم واالتجاهات
فضل عن قضايا املثاقفة واالستيعاب أدىن اهتامم (الجدول
وامليول ً
( .))7والداللة املهمة هنا أ ّن تأثري التطابق يف الربامج والسياسات
 47يقصد بالحاوية طبيعة املنتج املعريف من حيث كونه تقري ًرا أو بحثًا منشو ًرا أو بحثًا
طويل،
جامعيًا...إلخ .مل يكن املانحون الدوليون مهتمني ببحوث الجامعات ألنها تأخذ وقتا ً
وطبيعة الظاهرة أنها شديدة التغري والتحرك.
 48تحتم عيل طبيعة عميل مستشا ًرا للتعليم العام ،حتى بداية التسعينيات ،مبعتمدية
الالجئني أن أكون عىل صلة بذلك.

العامة بني معتمدية الالجئني واملفوضية السامية لالجئني ممثلة األمم
املتحدة هو العامل املؤث ّر يف ذلك .وهو ما ال يفرتض أن يكون كذلك.
كام أنه يف نهاية األمر مل يقِ املجتمعات الحدودية من عدوان حركات
الالجئني عندما متكنت من الحكم يف بلدانها.
ومقارنة بالفرتة األوىل نالحظ أ ّن حجم امل ُنتج املعريف يف الفرتة الثانية
انخفض كث ًريا ،فهو مل يتجاوز  %23.5من جملة املنتج املعريف لكلتا
الفرتتني (جدول ( .))7ويرجع ذلك لعاملني ،األول االنحدار الكبري
يف حجم االنغامس الدويل يف الشأن الداخيل ،عىل الرغم من أ ّن
قضية الالجئني يف األصل وثيقة االرتباط بالخارج وفق اتفاقيات
األمم املتحدة واملفوضية السامية لالجئني .إذ تناقص اهتامم املانحني
بتمويل خدمات الالجئني وأنشطتهم يف السودان ،مام انعكس مبارشة
عىل االهتامم بالظاهرة ،ومن ث ّم توثيق تطوراتها والكتابة عنها.
ثانيًا ،ونتيجة للتغيري السيايس الذي حدث يف كل من أثيوبيا وتشاد،
انخفضت أعداد الالجئني بصفة دراماتيكية ورسيعة يف السودان
بسبب العودة التطوعية لهؤالء .وهكذا ،انخفضت املادة املعرفية
حولهم بسبب انحسار االهتامم بقضيتهم.
نالحظ تناقص االهتامم بالقوانني املنظمة لوجود الالجئني وحركتهم،
قليل ،وذلك لوجود نظم قانونية راسخة تعالج
إذ مل يتجاوز  %2إال ً
ذلك .وهذا وثيق الصلة باالندماج املحيل ،ويجب أن يقرأ يف ظل غياب
قوانني منظمة لحركة الالجئني ووجودهم يف عدد من الدول املستقبلة
لهم اليوم :تركيا والعراق .كام ميكن أن يُعزى غياب االهتامم بقضية
الالجئني السودانيني يف الفرتة األوىل ،ملحدودية أعدادهم ،وألنه بحكم
التنظيم الدويل ال يعد جز ًءا من األجندة البحثية القطرية بالنسبة إىل
الدولة التي توجد بها الجهات املانحة .وكان ما وجدته من اهتامم
يف الفرتة الثانية عىل املستوى املحيل دواعيه متعددة مثل ارتفاع

48
الوعي بقضايا اللجوء وآثارها ،ولتنامي تأثريهم يف الشأن الداخيل.
إذ تناولت أربعة بحوث بصفة مبارشة الالجئني السودانيني يف أوغندا
ودول الجوار األخرى .بينام تناول بحث آخر الالجئني بصفة عامة يف
كينيا والذين من بينهم الالجئون السودانيون .واكب ذلك اهتامم
بالظاهرة يف عدد من الدول األفريقية والعربية عىل الرغم من أنه
ال صلة مبارشة لها بالشأن املحيل ،وهو تطور يُحمد لهذه الجامعات.
مثّلت بحوث األمن القومي  %14.2من جملة بحوث املاجستري،
ومصدر التنامي هذا عوامل منها الرصاعات التي حدثت يف ما بني
تنظيامت الالجئني من جهة ،وبينها وحكومات الدول التي تنتمي
إليها من جهة أخرى ،وما رشح من آثار مبارشة عىل األمن الوطني
جذبت االهتامم بها .رفع دخول الحكومة يف رصاعات فيام بعد مع
املنظامت الدولية االهتامم بالبحوث حولها من صفر %يف الفرتة
األوىل إىل  %14من جملة بحوث املاجستري يف الفرتة الثانية .وهنا
تبعت البحوث السياسات ال العكس .ورمبا ذلك بسبب الدور املتنامي
فاعل سياس ًيا دول ًيا
الذي أخذت تقوم به املنظامت الدولية بصفتها ً
وإقليم ًيا ،ما غري كث ًريا من النظر إليها واتجاهات االهتامم بأنشطتها
وحتى فعلها السيايس عىل املستوى املحيل.
فإذا أخذنا منوذج التقرير البحثي كأحد املنتجات املعرفية يف الفرتة
األوىل نالحظ أن  %24فقط من املوضوعات والقضايا التي ت ّم تناولها
عن التنمية ،ويشمل ذلك قضايا مثل إسكان الالجئني وإدرار الدخل
وكالهام من أركان اإلدماج املحيل ،وهو أحد الحلول الثالثة الدولية
واملتفق عليها دول ًيا ملشكلة الالجئني ،وهو الحل املرفوض من الحكومة
السودانية (جدول ( .))6مل يكن االهتامم مبوضوع التنمية ذا بال يف
أولويات املانحني ،إذ نالحظ ضآلة الفرق بني االثنني(.((4
بينام وجدت قضايا أخرى مثل البيئة واآلثار الناتجة عن تدفقات
الالجئني والتنمية والخدمات واملساعدات الدولية والعودة الطوعية
والنوع اهتام ًما محدو ًدا (جدول ( ،))7-4نجد بالنسبة إىل مجمل
اإلنتاج املعريف يف الفرتة الثانية غياب الخطاب نحو اآلخر من منظور
اللغة ،فباستثناء بحث واحد باللغة اإلنكليزية ،أعدت البحوث كلها
باللغة العربية( ،((5عىل الرغم من أ ّن ظاهرة الالجئني ارتباطها وثيق
بالبعد الدويل ،وكان حريًّا بأن يكون هناك عدد من البحوث بلغة
أجنبية واحدة عىل األقل اإلنكليزية بحيث تعرض الرؤية الوطنية
والقومية ومطلوباتها .ذلك أ ّن كث ًريا ما حدث تعارض بني االلتزامات
والتعهدات الدولية  Mandatory obligationوالواقع املحيل ،ومن
ذلك رفض املفوضية السامية لالجئني.
 49أدبيات التنمية غنية باألدبيات التي تعالج هذا املوضوع.
 50عنوانه هو The Status of African Refugees in International Law :

العدد 19
آذار  /مارس 2016

نظريًا ،يفرتض وجود أجندة بحثية ،مرتبة وفق أولويات ُمحددة
مسبقًا لتلبي حاجات صانع السياسة ومتخذ القرار .ومن ث ّم ،ال تخرج
املشكالت البحثية عام يرغب متخذ القرار وصانع السياسة فيه .فإذا مل
تحدد السلطة التنفيذية لنفسها مطلوبات وأولويات بحثية ،ال يتوقع
أن تلبي البحوث حاجات السياسات ّإل من خالل املبادرة الفردية،
والتي هي بالرضورة غري منظمة .وهذه نفسها رمبا تعتمد بصفة
جوهرية عىل ما يفرتض الباحث أنه "مشكلة" .وعىل هذا النسق
كانت أغلبية البحوث التي وجدت خالل املسح امليداين.
ونالحظ أ ّن أكرث من  %27من البحوث التي عالجت الفرتة األوىل
كانت عن أثآر اللجوء واملناطق املتأثرة بالالجئني ،تالها بحوث تناولت
قضايا عمومية مثل أطفال الالجئني وتعليمهم وتغذية الالجئني....إلخ.
بينام قبعت البحوث املهتمة بالتنمية يف املرتبة الثالثة وذلك بنسبة
 .%12.7وذلك عىل العكس من البحوث التي اهتمت باملساعدات
الدولية التي فاقت ثلث البحوث( %34 ،جدول ( ،))1وهذا منطقي
ج ًدا ويتسق متا ًما مع هذه الفرتة .هذا بالنسبة إىل اإلنتاج املعريف عىل
مستوى األبحاث املتقدمة التي مينح عىل أساسها درجات علمية عليا.
أما بالنسبة إىل البحوث يف الحاويات غري األكادميية فنجد املشكالت
البحثية عن قضايا الالجئني العمومية مثل الصحة والتغذية واألطفال
وغريها فقد نالت  %26.2من البحوث وإذا جمعنا لها البحوث
حول خدمات الالجئني فنجد أن الجملة تصل إىل ما يزيد عن الثلث
(جدول (.))2
كام يالحظ تدين االهتامم بالالجئني اإلثيوبيني والتشاديني .بل حتى
الالجئني اإلرتريني مل يزد عدد البحوث التي تناولتهم عن أربعة .وهذه
مؤرشات ذات داللة ،ومن أهم دالالتها ليس غيابهم عن بيئة الظاهرة
ولكن تغري منطلق النظر إليهم ،فلم يعودوا مصدر اهتامم ،وذلك
بسبب عودتهم الكثيفة لبالدهم (جدول  .)4ويتبني ذلك بوضوح
إذا ما متت مقارنة هذه البيانات ببيانات بحوث الالجئني للفرتة ما
قبل .1995
املالحظة األساسية هنا أ ّن مشكلة بحثية مثل االندماج املحيل لبلد
يعاين من خلل سكاين واضــح( ،((5بل ويعد أحد مصادر مشاكله
االقتصادية ،مل يجد سوى ثالثة بحوث فقط من بني بحوث الحلول
الدولية .بل إ ّن الحلني اآلخرين ،العودة الطوعيةVoluntary
 repatriationوإعادة التوطني  ،Resettlementال متثل جميعها
 51ظل هناك إجامع صامت بني قياديي املعتمدية ،عىل تبايناتهم خلف من بعد خلف،
رافض لتطبيق مبدأ االندماج املحيل لالجئني عىل الرغم من الرتحيب بوجودهم ،مع أ ّن
السودان نفسه بصفته دولة إمنا نتاج هجرات برشية عربية وزنجية يف آن واحد ،وال أدري
هل اإلحجام عن تناول هذا املوضوع هو من باب ترسب هذا اإلجامع ملجتمع الباحثني أم
عدم اكرتاث؟
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جدول ( :)7مقارنة بني املوضوعات البحثية للفرتتني  -منوذج ملستوى املاجستري

رقم

موضوع البحث
اللجوء عمومي (أطفال /إعالم /تغذية...إلخ)
أسباب ودوافع اللجوء/نزوح
الحلول الدولية (تتضمن بحوث عمومية)
التنمية (تتضمن بحوثًا عمومية)
املساعدات الدولية
سياسات اللجوء/نزوح
الجندر اللجوء /نزوح
اآلثار/املناطق املتأثرة باللجوء/بالنزوح
الخدمات(عمومي :صحة/تعليم.. /الخ لجوء/
نزوح
أنرثوبولوجي الالجئني /النازحني
الالجئون السودانيون
الحامية وقوانني اللجوء (عمومي :حقوق
الالجئني)
املنظامت الدولية والطوعية
األمن واألمن القومي
الذوبان/اإلدماج/املثاقفة /االستيعاب
اإلسامع (تحوالت يف املفاهيم /االتجاهات/
القيم /األفكار)
التغري االجتامعي والتحوالت املجتمعية
التأثري واآلثار االجتامعية
الجـــمــلـــــــــــــــــــــــة

بحوث الفرتة
األوىل
1998-1974
4
0
0
2
2
0
1
4

بحوث الفرتة الثانية 2010 1998-
الجامعات األخرى
معهد دراسات
الالجئني
نزوح (*)
لجوء
6
0
0
1
0
0
2
2
5
2
4
0
0
0
1
0
0
0
3
1
1
12
3
7

الجملة
العدد(**)

%

4
0
7
6
3
0
3
14

%7.1
%0
%12.5
%10.7
%5.3
%0
%5.3
%25

0

0

0

2

0

%3.5

0
0

0
3

0
0

1
0

0
3

%1.7
%5.3

0

2

1

0

3

%5.3

0
0
0

1
2
0

5
6
0

3
3
0

6
8
0

%10.7
%14.2
%0

0

0

0

0

0

%0

0
0
13

0
0
22

0
0
21

3
1
39

0
0
56

%0
%0
%100

املصدر :من إعداد الباحث
* مل يتم تضمني وجمع املعلومات الخاصة بالبحوث عن النزوح ضمن العدد الكيل للبحوث.
** بحوث النزوح مل تجمع مع باقي البحوث وتركت هكذا حتى ال تخل باملقارنة.

سوى  %4.2يف املنتج املعريف املتقدم ،و %6يف الحاويات البحثية

حدث تحسن طفيف يف املرحلة الثانية وصلت بحوث الدبلوم العايل
واملاجستري إىل  11بحثًا يف معهد دراسات الكوارث والالجئني.

سوى بحث واحد فقط عن إعادة التوطني وهو ورقة عمل إضافة

ما الذي يفرتض أن نتوقعه من مشكالت أو مفردات بحثية ملوضوع
السامع ،بصفته أجندة بحثية مهتمة بعنرص مفرتض للسياسات؟
فمثل يُتوقع موضوعات تعالج
ميكن توقع الكثري من العناوينً .
حجم مساهمة املجتمعات املحلية يف استضافة الالجئني وعالقتها
بتغري االتجاهات .كام يتوقع التفصيل يف قضايا ذات صلة بتحمل
املجتمعات املحلية لجزء مهم من العبء الدويل عىل حساب تنميتها.

غري األكادميية .فالرتكيز األسايس عىل العودة التطوعية وال يوجد
إىل بحث منشور يف مجلة أكادميية( .((5وأهم داللة هنا أن املستقبل
مل يكن بحال جز ًءا من تفكري ُمنتجي املعرفة .عىل أنه لحسن الحظ
 52إىل اليوم ال يوجد سوى عملني أكادمييني منشورين عن برامج إعادة التوطني وبالتايل
مسألة "إبالغ الالجئ مأمنه وهو الجزء الثاين من آية اإلجارة غائب.
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جدول (:)6بيانات بحوث الالجئني  -الحاويات غري الجامعية-منوذج التقرير مقارنة بغريه من الحاويات ()1994 – 1974

موضوع البحث

اللجوء عمومي

الحلول الدولية

التنمية

الحامية وقوانني اللجوء

املساعدات الدولية

سياسات اللجوء

اللجوء والجندر

اثار اللجوء

خدمات الالجئني

أنرثوبولوجي الالجئني

اسباب ودوافع اللجوء

التغري االجتامعي

اإلسامع (تحوالت يف املفاهيم/
االتجاهات /القيم /االفكار)

الذوبان املثاقفة االدماج

الجملة

تقرير

10

3

12

0

10

1

1

4

6

2

1

0

0

0

50

%20

%6

%24

%0

%20

%2

%2

%8

%12

%4

%2

%0

%0

%0

%100

املصدر :من إعداد الباحث

جدول( :)4بحوث الالجئني مبعهد دراسات الكوارث والالجئني ()2010 1995-

موضوع املنتج املعريف موضوع البحث

دبلوم عايل

ماجستري

الجملة

%

الحلول الدولية

6

5

11

%25

املنظامت الدولية والطوعية

3

1

4

%9

التنمية وتنمية املجتمع

3

0

3

%6.7

حامية الالجئني  /قوانني اللجوء

3

2

5

%11.3

املساعدات الدولية

0

1

1

%2.2

اللجوء والنوع  /الجندر

0

1

1

%2.2

آثار اللجوء

0

7

7

%15.9

خدمات الالجئني

3

0

3

%6.8

األمن

3

2

5

%11.3

الالجئني السودانيني

1

3

4

%9

الذوبان  /اإلدماج  /املثاقفة  /االستيعاب

0

0

0

%0

اإلسامع (تحوالت يف املفاهيم  /االتجاهات  /القيم  /األفكار)

0

0

0

%0

التغري االجتامعي والتحوالت املجتمعية

0

0

0

%0

التأثري واألثار االجتامعية

0

0

0

%0

الجملة

0

22

44

100

املصدر :من إعداد الباحث

دراسات وأوراق تحليليّة
استجابة البحوث للسياسات :حالة بحوث الهجرة القسرية في السودان

يتوقع أن تعالج مسائل لها عالقة باالندماج املحيل ملء فراغات
تتصل بخلل يف البنية السكانية واملوارد البرشية وسياسات محددة
يف هذا السياق .يُتوقع وجود بحوث تتناول ما الذي يحدث لالجئي،
وماذا ميكن أن يفيد بلد اللجوء بعد مغادرته له بعد سنوات مديدة
قضاها فيه ،إ ّما لدولة األصل أو لبلد اللجوء الثاين يف ما يعرف بربامج
إعادة التوطني .حتى املوضوعات الخاصة بسياسات اللجوء مل تتجاوز
حصتها من الحاويات األكادميية  %4.2ونسبة  %4.1من الحاويات
غري األكادميية يف الفرتة األوىل.
عىل الرغم من أنه ظهر اهتامم أكرب بظاهرة اللجوء ،من حيث حجم
املنتج املعريف بصفته أحد مكونات الهجرة القرسية ،فإنه حدث تحول
إن مل نقل انقالب ملصلحة الهجرة القرسية الداخلية (النزوح) ،إذ يظهر
هذا التحول عند مقارنة عدد اإلنتاج البحثي بني الفرتتني .ويرجع ذلك
لسببني ،األول :تنامي اتجاه إعالء اله ّم الداخيل عىل الخارجي ،وهذا
يظهر حدوث نوع من املعادلة بني املوضوعني عىل الرغم من عمق
الصلة بينهام .أ ّما الثاين فناتج من األول ،وهو أن االهتامم بالالجئني
مل يدر من حيث السياسات جيًّ ًدا ،فساهم هذا يف تطورات إقليميه
انعكست آثارها عىل الواليات الحدودية يف حالة من عدم االستقرار
السيايس  -األمني ،نتج عنها تنامي الهجرة القرسية الداخلية ،وهذا
من داللة الصلة بني االثنني .فنحن نالحظ عالقة طردية واضحة بني
تنامي مهددات األمن القومي وانخفاض معدالت البحوث ذات
الصلة باملوضوع وارتفاع معدالت هذه البحوث يف الفرتة الثانية،
لتصل إىل ما نسبته  %14من جملة بحوث املاجستري أي ارتفعت
أربعة أضعاف الفرتة األوىل (جدول ( .))7وشبيه بهذا البحوث حول
املنظامت الدولية التي مل تحظ بأي اهتامم ،بينام شكّلت أكرث من
 %10جملة بحوث املاجستري عند املقارنة بني الفرتتني (جدول (.))7
وواضح أ ّن اهتاممات الباحثني يف الفرتة الثانية تركزت حول ثالثة
موضوعات ،هي الحلول الدولية وأثآر اللجوء واألمــن .ذلك أننا
نجد نسبة تزيد عىل  %50من البحوث ،يف معهد متخصص كمعهد
دراسات الالجئني ،كانت حول هذه املوضوعات ،وهو ما يثبت أ ّن
الالجئني أصبحوا مصدر قلق وتوتر حتى لدى منتجي املعرفة .عىل
أ ّن هذا له ارتباط بالتغريات التي حدثت يف البيئة الداخلية والتغري
يف توجهات النخبة.

النتائج
تؤث ّر اهتاممات املانحني مبارشة يف اإلنتاج البحثي واملعريف عامة
ذي الصلة بظاهرة اللجوء ،وذلك من حيث وضع األجندة البحثية
وتحديد املوضوعات واملشكالت البحثية وترتيبها من حيث درجة
األهمية ،وذلك مبقدار ما تقدمه من مساعدات.
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ينعكس الخلل يف الرؤية والتصور للظاهرة ،والذي يصاحب السياسات
عىل اتجاهات استجابة البحوث بصفة عامة ،إذ تتبع الدولة رؤية
تقليدية مصلحية للظاهرة يف غياب استصحابها لألعراف والقيم
املحلية املحفزة للفعل القاعدي يف استجابته لتدفقات الالجئني.
فبينام كانت استجابة املجتمعات املحلية "طبيعية" متسقة مع
قيمها ،كانت استجابة منتجي املعرفة ومصممي السياسة متامهية
مثل ،نُظر
مع العرف الدويل يف االستجابة لتدفقات الالجئني .حيثً ،
لالجئني دو ًما إ ّما كونهم مصد ًرا للمهددات األمنية أو عبئًا اقتصاديًا أو
عامل للرتدي االجتامعي أو مستهلكًا للموارد والخدمات.
ً
يصعب القول إ ّن الحكومة عىل املستوى الداخيل كانت متلك رؤية
معيّنة حكمت طبيعة اإلنتاج املعريف حول الظاهرة ونوعه واتجاهاته.
وهذا ميكن مالحظته بصورة أكرث تحدي ًدا خالل الفرتة األوىل منذ
السبعينيات وحتى بداية التسعينيات.
ما سبق يقود إىل نتيجة مه ّمة مفادها ضعف الصلة بني مجتمعي
اإلنتاج املعريف من علامء وباحثني وطالب ومجتمع النخبة السياسية
من متخذي القرار ومامرسني .وهذا شديد االرتباط بعدم االتساق أو
عدم التوافق بني الفعل االجتامعي والفعل املؤسيس الرسمي واملنتج
املعريف .وهذا بدوره مرتبط بعدم االتساق مع عادات املجتمع
وأعرافه وقيمه.
يبني البحث أ ّن روح املبادرة واالهتامم الفردي والقاعدي من الباحثني
هي ما يوجه اتجاهات اإلنتاج املعريف حول الظاهرة ال األجندة
البحثية املؤسسية .وهكذا ،تنعدم الصلة العضوية بني طريف العالقة
تبي مهمة كل طرف ودوره .وهذا ما يثري التساؤل حول كيفية
بصفة ّ
اختيار الباحثني املوضوعات واملشكالت البحثية ذات الصلة ،أيساهم
يف ذلك املرشفون أم عامدة البحث العلمي؟ أال ميكن أن تكون
املعتمدية طرفًا يف هذه املسألة؟
من الواضح أ ّن تدفقات الالجئني مبقدورها توفري سياق وبيئة مالمئني
إلحداث تغيريات عميقة بنيوية الطابع ،سياس ًيا واجتامع ًيا واقتصاديًا
بل وأمن ًيا وعسكريًا .إذ توفر البنية البرشية لالجئني ،املقتدرة ،يف
حالة خروجها عن موئلها التقليدي ووجودها يف موئل جديد ،من
السياقات ما يكفل إحداث ما ذكر أعاله .بينام ميكن توفري العديد
من التفسريات لسلوكيات الفاعلني الدوليني والتنبؤ باتجاهاتها ،فإ ّن
الوجود املادي لالجئني ميكنه أن يحدد األمر الواقع.
أنه نظريًا ميكن القول إ ّن العالقة بني البحث والسياسات والباحث
وصانع السياسة هي عالقة تبادلية .فبينام يقود ويحرك البحث
السياسة أحيانًا يأيت الدور عىل البحث ليتبع متطلبات السياسة ،عىل
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قلم يحدث هذا ،عىل الرغم من أ ّن الباحثني يف األصل
أنه يف الواقع ً
منتجو معرفة وأفكار.
وعىل الرغم من أ ّن أوجه الخلل يف هذه السياسة كثرية  ،فإنها استمرت
حتى وقت قريب عندما ظهرت توجهات جديدة نتا ًجا لتطورات
إقليمية مرتبطة بدول الــجــوار( .((5ميكن مالحظة تأثري االهتامم
بالخارج يف حساب الداخل يف اتجاهات ترتيب األولوية البحثية لدى
منتجي املعرفة .وهذا يدلل عىل أ ّن تأثري املانحني يحتاج لفرتة أطول
حتى يزول ،كام قد يعني أيضً ا أن االهتاممات رمبا تكون متشابهة بني
املهتمني من الباحثني لكلتا الفرتتني .مع مالحظة أ ّن املانحني يف الفرتة
رشا مثلام الحظنا من قبل عن طريق متويل
األوىل تأثريهم كان مبا ً
بعض املوضوعات البحثية ،وهو ما غاب يف الفرتة الثانية .رمبا يثري
سؤال حول مربرات غيابهم يف املرحلة الثانية ،هل كان ذلك أل ّن
هذا ً
املعتمدية متسقة يف أدائها مع مطلوبات املفوضية السامية فنابت
عنها أم ألسباب أخرى؟

آذار  /مارس 2016

وهي موضوعات جميعها ذات ارتباط ما مبوضوع الالجئني أو ظاهرة
اللجوء .هذه املوضوعات مل يتضمنها هذا التحليل لكرثتها وصعوبة
تصنيفها ،كام أنها من جهة أخرى تزيد من حجم البحث.

الخاتمة
نواجه يف العامل العريب تحديات جسا ًما تتعلق بالنهضة ،بل تكاد تكون
تحديات متعلقة بالبقاء عىل وجه البسيطة من حيث نحن كينونات
ذات سيادة وخصوصية سياسية وثقافية .ال تتعلق تدفقات الالجئني
فقط باملهددات السياسية التي ميكن أن تواجهها الدول .ولك ّنها
ميكن أن تكون "فرصة" صالحة ،إذا متت إدارتها باألسلوب الذي
يطور معادلة توازن ما بني املهددات ،أي كان محورها ،إذا ارتبطت
بالالجئني والتدفقات البرشية مصد ًرا ،واالستخدام األمثل للوارد من
العقول والبرش إلحداث نهضة حقيقية.
من املفيد القول إ ّن التعميم عىل أ ّن البحوث هي القول الفصل يف
صنع السياسة غري صحيح .إذ أ ّن البحوث ليس بالرضورة أن تكون من
مستوى الجودة نفسها .كام أ ّن ما فيها من بيانات ومعلومات تفتقد
أحيانًا للدقة بل وحتى الصدقية.

تحديات واجهت البحث
واجه املسح يف بعض الجامعات صعوبات تتعلق إ ّما بوجود عناوين
يف السجل العام وعدم وجودها ماديًّا يف أرفف املكتبة ،أو تتعلق
مم عرض بعضها للتلف ،أو االختفاء ،أو أنها
بسوء الحفظ للرسائل ّ
غري موجودة ألسباب قد تتعلق بعدم تسليمها للمكتبة ،أو أ ّن أحد
املستخدمني مل يعدها .وبالنتيجة ما زال املسح يفتقر إىل الشمولية
واإلحاطة .ينبغي اإلشارة إىل أ ّن هناك عد ًدا كب ًريا من البحوث مام
ميكن تصنيفه ضمن بحوث الظاهرة ،إال أنه ليس مرتبطًا بها مبارشةً،
ذلك أ ّن عنوان املنتج ال يتضمن إحدى مفردات كلمة اللجوء .وهو
يف صورة تقارير أو أوراق عمل أو مقرتحات برامج ،إذ يتمحور حول
قضايا الكوارث أو البيئة أو الجفاف أو النزاعات أو األمن الغذايئ.
 53نحاول يف البحث إثبات أ ّن جز ًءا من تلك التطورات ردة فعل عىل العدوانية التي
واجهتها الحكومة من حكومات هذه الدول.

ومن املهم أن نشري إىل رضورة سبق السياسات الخاصة بالالجئني
البحوث التي تجرى عنهم أو حولهم ،وذلك ُيكِّن من صدور البحوث
عن خطة موجهة ورابطة واحدة .فإذا كان ذلك كذلك ،نَجح َنا يف َد ْمج
ِ
يل يف أنشطة برامج الالجئني ،فيصبح
البحث
ِ
التجريبي بالتد ّخلِ العم ِ
دخول باحثني من حقول أكادميية متباينة ل َيتعاملوا مع موضو ِع
الالجئني هو أحد أهم امليكانيزمات التي تدفع به إىل مساحات
متقدمة تخدم جميع األطراف الفاعلة يف املجالّ .إل أنه يف غياب رؤية
محددة للدولة تصبح بحوث الالجئني عبارة عن جزر منعزلة ،رمبا
تصبح ال لون لها وال طعم وال رائحة كام هو حال كثري من البحوث.
هل ميكن إسقاط ما توصل إليه البحث عىل أوضاع أخرى مامثلة؟
وإىل أي درجة ميكن فعل ذلك؟ يف الواقع من الصعب إعطاء إجابة
تكون حاسمة هنا .إذ يفتح ذلك يف حد ذاته الباب أمام أسئلة عديدة
تحتاج إىل إجابات يف بحوث قامئة بذاتها .وذلك كله يُظهر طول
الطريق أمام فرص تحسني نوعية الحياة يف مجتمعاتنا ،وأنه ما زال
يحتاج ملزيد من التعبيد.
ورمبا أل ّن مشكلة الالجئني بطبيعتها الدولية الشائكة واملعقدة ،أو
ألنها تتضمن حساسية خاصة مرتبطة باألمن القومي للدول ،كان هذا
من أسباب تجنب العديد من املوضوعات .فال نكاد نجد بحثًا واح ًدا
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ربط بني فلسفة الحامية وانقالب دول األصل ،املرسلة لالجئني ،عىل
الدولة املستقبلة التي كانت تؤوي الالجئني وحركاتهم ومنظامتهم.
ولهذا من املهم أن يعي طرفا العالقة ،حركات الالجئني والدول
الداعمة لهم ،بشكل كاف تبعات هذا الدعم بعد مرحلة االقتتال.
إ ّن غياب املوضوعات املرتبطة بالسامع ،ترتب عليه غياب البحوث التي
تعالج موضوعات مثل التغيري االجتامعي واملثاقفة Acculturation
أو الذوبان  Assimilationأو االندماج  Integrationأو نقائضهام،
فضل عن السامع والقول الحسن وخطاب أهل الكتاب .مل يجر تفكيك
ً
واستنطاق بعد عىل املستوى العميل لتطبيق آية اإلجارة .فمفاهيم
مثل السامع وإبالغ املأمن لالجئني ليست واضحة األبعاد مبا يكفي.
يف التجربة السودانية ظل الوضع القانوين للنسبة األكرب من الالجئني
عىل حاله ،إذ يولد الالجئ ويشب ويهرم عىل نفس الوضع .نتج هذا
من غياب تام ملوضوعات تتناول مسألة اإلجارة يف اإلسالم ،ومقارنتها
مع الواقع .بينام األمر يفرتض وفق التجربة اإلسالمية التاريخية
محسوم بعدد محدد من السنني .ويرتبط بهذا عدم االكرتاث بربامج
إعادة التوطني ،وهو الجزء املكمل آلية اإلجارة أي إبالغ الالجئ مأمنه.
سؤال مل يكن مبقدور البحث اإلجابة عنه يتعلق بالجزء األخري من
آية اإلجارة ويتصل بإبالغ الالجئ مأمنه ،إذ يكتنفه عديد من جوانب
الخلل .تورد بعض الدراسات أ ّن بعض رشكات اإلنتاج الصيدالين
الكربى يف بعض دول إعادة التوطني استخدمت بعضً ا ممن يعرفون
باملجموعات املعرضة يف مختربات األدوية .وفاقدو األهلية العقلية جزء
من هذه املجموعات املعرضة .فهل إ ّن مجرد املوافقة عىل رغبة الالجئ
يف املغادرة إىل دولة لجوء ثالثة أو ما يعرف بإعادة التوطني هو الوضع
فعل.
األمثل؟ أم األوىل التأكد من أ ّن الوجهة النهائية لالجئ آمنة ً
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عىل املستوى اإلسرتاتيجي ،واستنا ًدا إىل هذه التجربة ،وطبيعة
املشكالت البحثية واتجاهاتها يتبني غياب الرؤية املستقبلية عن
املوضوعات البحثية يف النظر إىل مآالت الظاهرة ،بل والتقوقع محليًا
يف اختيار املشكالت البحثية حتى يف اتجاه زاوية النظر يف املوضوعات
ذات البعد اإلقليمي عىل الرغم من عاملية الظاهرة .ومع ذلك يُرتجى
النظر إىل الظاهرة من حيث هى فرصة يجب أن تغتنم ،ألنها
رمبا لن تتكرر ،وإن تكررت يكون ذلك تحت سياق وبيئة مختلفة
محل ًيا وإقليم ًيا ودول ًيا ،مبا ال يتواءم ومتطلبات تصميم السياسات
والحاجات البحثية.
ميكن القول إ ّن طبيعة التحوالت اإلقليمية والدولية والسعي الحثيث
الذي قامت به الحكومة يف الفرتة من بدايات التسعينيات ليكون لها
تأثري ونفوذ عىل املستوى املحيل عىل األقل يف تحجيم دور املنظامت
الدولية واملانحني وتأثريهم ،األمر الذي أث ّر يف حجم املساعدات
الدولية ،وبالنتيجة تقليص دورهــا وتأثريها يف األجندة البحثية
واتجاهات اإلنتاج املعريف حول ظاهرة اللجوء عىل املستوى املحيل.
ظلت استجابة الحكومة لتدفقات الالجئني وسياساتها تجاههم أكرث
ارتباطًا باملصالح القومية من دون مراعاة لألبعاد الثقافية واألعراف
فمثل إن رشطي اإلسامع وإبالغ الالجئ مأمنه مل يشكال يو ًما
املحليةً .
جز ًءا من سياسات الحكومة أو اهتامماتها .كام أ ّن البحوث املنتجة مل
فضل عن أ ّن مصمم السياسة
توجد معالجات بحثية لهذه املعضلةً ،
انصاع اللتزاماته الدولية ضاربًا عرض الحائط بقيم املجتمع وأعرافه،
والتي يلزمه الوفاء بها عىل األقل إسامع الالجئ وتعريفه بحقوق
املجتمع املحيل عليه ،فلرمبا عصمه ذلك من إلحاق األذى بهذه
املجتمعات بعد متكنه يف بلده.
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العالقة بين الجيش والسلطة السياسية في الجزائر:
بين حكم الواقع وتحديات نزع الطابع العسكري

يعد ّ
تدخل الجيش في الحياة السياسية مسألة لصيقة بمختلف األنظمة األفريقية والعربية
ّ
ودول العالم الثالث عامة ،حيث تتورط المؤسســة العســكرية بصورة أو بأخرى لتشــغل حيزاً
معتب ًرا في الحياة السياســية .وهو ما أطلق عليه بعض الباحثين "زرع المؤسســة العســكرية
فــي الحيــاة المدنيــة" .وفي هذا اإلطار ،تظهــر الجزائر دولة حديثة االســتقالل ( ،)1962قام فيها
الجيــش بــدور حاســم فــي تحديــد معالــم العمليــة السياســية طــوال الفتــرة الممتــدة مــن
االســتقالل إلى غاية حكم عبد العزيز بوتفليقة الذي مازال في الســلطة إلى غاية يومنا هذا
( .)2015-1999وعليه ،ستناقش هذه الدراسة دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية
فــي الجزائر من جهة ،وعالقتها بمؤسســة الرئاســة مــن جهة أخرى ،من خــال التطرق لمرحلة
االســتقالل إلى غاية مطلع التســعينيات التي شــهدت ّ
تدخ ًال مباشــ ًرا للجيش في السياســة،
ً
وصوال إلى تشــريح مرحلة عبد العزيز بوتفليقة ،وذلك على مرحلتين،)2014 - 2008/1999( :
ً
نقاشــا
وهــي المرحلــة التــي وصفت بتحييد الجيــش وتقييد أدواره دســتور ًيا ،كما باتت تطرح
بخاصــة في ظل ّ
ترشــح بوتفليقة لواليــ ٍة رابعة على الرغم من متاعبــه الصحية وعالقة
كبيــ ًرا
الملخص
ذلــك بالجيــش وجهــاز المخابــرات .وهــي التداخــات التــي ترســم بوضــوح مســتقبل الجزائــر
السياسي.
* أستاذة مساعدة يف قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية يف جامعة وهران ( )2يف الجزائر.
* أستاذ مساعد يف قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية يف جامعة الشلف يف الجزائر.
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كلمات مفتاحية:
الجزائر -بوتفليقة  -الجيش والسلطة – املؤسسة العسكرية

واجهت هذه الدراسات إشكالً يف تفسري كيفية تأسيس هذه السيطرة
املدنية والحفاظ عليها من الناحية اإلمربيقية .وهو ما أشار إليه
جيمس بريك  James Burkيف دراسته املعنونة بـ"نظريات العالقات
املدنية العسكرية الدميقراطية" Theories of Democratic Civil-
.Military Relations

تنص نظرية الدميقراطية عىل أنّــه ينبغي للجيش أو املؤسسة
ّ
العسكرية ،الخضوع لرقابة ممثيل الشعب الذين يحملون السلطة
العليا بحكم انتخابهم .ومع ذلك ،نجد كث ًريا من الدول متنح الجيش
 بحكم األمر الواقع أو بحكم القانون  -عد ًدا من االمتيازات وهامشً امن االستقاللية؛ وبوصفه مؤسسة يجوز لها استخدام القوة ،لدى
الجيش الوسائل الالزمة لالستيالء عىل السلطة السياسية  -أو عىل
األقل مامرسة نفو ٍذ طا ٍغ عىل هذه السلطة  -دون أن يت ّم ذلك عن
طريق االقرتاع الشعبي .وعليه ،فإ ّن تدخّل الجيش يف السياسة ميثّل
تحديًا كب ًريا أمام إقامة أنظمة دميقراطية.

يع ّد موضوع عالقة الجيش بالسلطة السياسية يف العامل الثالث عامةً،
ٍ
نقاشات
ويف أفريقيا والعامل العريب بخاصة ،من املواضيع التي تطرح
نظرية كبرية ،وقد حظيت بدراسات عديدة حاولت تفسري أسبابها
ونتائجها .ويظهر ذلك جل ًيا عىل املستوى الواقعي أيضً ا يف بروز النخبة
العسكرية التي قادت ثورات التحرير ضد املستعمر األجنبي ،واكتسبت
رشعية الحكم فيام بعد .وهو ما اصطدم باملرشوع السيايس املدين وبناء
الدولة املدنية وطموحات النخب العسكرية وتكوينها .وعند الحديث
عن الجزائر ،فإ ّن هذا املوضوع لقي اهتام ًما أكادمييًا بخاصة بعد األزمة
السياسية واألمنية التي شهدتها البالد مع إلغاء املسار االنتخايب سنة
 .1991غري أ ّن هذا املوضوع مل ينل حقّه من البحث والتحليل يف حدود
اطّالعنا ،عدا بعض الكتابات املتفرقة؛ بحيث مل نصادف إنتا ًجا علميًا
أصيل يرشح هذه العالقة ،إلّ ما جاء عىل شكل مقاالت علمية متفرقة
ً
أو أجزاء من كتب ،أو تقارير تتحدث يف مجملها عن األزمة السياسية
الجزائرية .وهو األمر الذي يعزى لخصوصية األنظمة السياسية يف العامل
العريب ،والطابع األمني الذي يغلب عليها.

مقدمة

ويف هذا السياق ،فإ ّن موضوع العالقات املدنية  -العسكرية ،وكيفية
خاصا؛ ذلك
تنظيمها من خالل النصوص األساسية ،يستحق اهتام ًما ً
أ ّن عملية وضع الدستور والنصوص القانونية الناتجة من ذلك ،هي
عوامل حاسمة يف االنتقال نحو الدميقراطية وتعزيزها.

ويف هذا السياق ،كتب األستاذ هيوغ روبرت  Hugh Robertsدراسة
تحت عنوان "نزع الطابع العسكري عن الجزائر" Demilitarizing
 ،Algeriaصدرت يف أوراق كارنيغي سنة  ،2007والتي تناول فيها دور
املؤسسة العسكرية يف الجزائر منذ االستقالل إىل غاية تولية الرئيس عبد
العزيز بوتفليقة مقاليد الحكم ،وكيف حاول هذا األخري تقوية قبضة
السلطة السياسية املدنية عىل تسيري شؤون الدولة ،وذلك بقيادته.
يكتيس موضوع العالقات املدنية  -العسكرية أهمية خاصة يف األدبيات
الكالسيكية العاملية املعارصة ،والتي تناولت دراسة دور العسكر يف بناء
الدولة ،ويف صناعة القرار السيايس .وقد شكّل هذه األدبيات كثري من
كل من :صموئيل
الدراسات النظرية والتحليالت املقارنة .وقد برز يف ذلك ٌ
هنتغتون ،وعاموس بريملوتر ،وستاسالف أندريسيك ،وموريس جانوفيتس،
وجون جونسون ،وغايتانو موسكا ،وجاك فان دورن ،وآخرون.
غال ًبا ما متحورت الدراسات السابقة حول موضوع العالقات املدنية
العسكرية عىل افرتاض معياري ،يقود إىل نتيجة أ ّن السيطرة املدنية
يف تسيري شؤون الدولة أفضل من السيطرة العسكرية .بيد أنّه غالبًا ما

وميكن اإلشارة يف هذا اإلطار ،إىل دراسة محمد حشاموي Mohammed
 Hachemaouiالتي وردت تحت عنوان "االستمرارية يف اللعبة
السياسية يف الجزائر" Permanences du jeu politique en Algérie
والتي صدرت عام  2009يف مجلة السياسة الخارجية politique
 ،étrangèreناقش فيها الباحث مسألة العالقات املدنية  -العسكرية
يف الجزائر منذ استقاللها ،مجادلً أ ّن العسكريني الذين أشار إليهم
مبصطلح الربيتوريني ،هم من يتولون تسيري شؤون البالد بحسب ما
يخدم مصالحهم ،مش ًريا إىل الفساد املستفحل يف املؤسسات وعمليات
تصفية الحسابات ،وعدم التوزيع العادل للسلطة والرثوة يف البالد.
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لقد كان حضور الجيش يف النظام السيايس الجزائري قويًا يف جميع
آليات السلطة .وبدا ذلك واض ًحا من خالل الدستور األ ّول الذي
فضل عن دوره الدفاعي -
اعتمد عام  ،1963والذي منح الجيش – ً
صالحيات املشاركة يف األنشطة السياسية واالقتصادية واالجتامعية يف
إطار حزب جبهة التحرير الوطني (املادة  ،)8حزب الطليعة الوحيد
(املادة  )23الذي يحدد سياسة األمة ويسيطر عىل عمل الحكومة
(املادة  .)24إ ّن البحث يف هذا املوضوع سيهدف إىل تحليل الخصائص
الرئيسة للعالقات املدنية  -العسكرية يف الحياة السياسية يف الجزائر،
من خالل إبراز الظروف املحيطة بتدخّل الجيش يف السياسة ،ومتى
فضل عن تناول اإلجراءات
يصبح الدستور مصلحة للجيش؟ وكيف؟ ً
الرئيسة املستخدمة ملأسسة الدور السيايس للجيش ،ومدى تأثري هذه
اإلجراءات يف التح ّول الدميقراطي وتعزيز الدميقراطية.
بشكلٍ عام ،تؤكّد هذه الورقة غموض النص الدستوري ،بوصفه اإلطار
العام الذي يحكم تدخّل الجيش يف السياسة؛ فالدستور قد يسمح
إ ّما بإضفاء الطابع املؤسيس عىل دور الجيش يف السياسة ،أو مينح
ضامنات لخروج هذا الجيش من الحياة السياسية ،بحيث خضعت
الدساتري الجزائرية منذ االستقالل لتعديالت متتالية .غري أ ّن دور
ظل محفوظني طوال التجربة
الجيش يف الحياة السياسية ومكانته ّ
ولعل ذلك راجع إىل الظروف التي وضعت
الدستورية يف الجزائرّ .
فيها؛ إذ فرضت األزمات التي واجهتها الجزائر يف فرتات متفرقة
من تاريخها صوغ نصوص دستورية ،إ ّما للتك ّيف مع األوضاع التي
واجهتها البالد ،أو محاولة لتجاوزها.
ويف هذا اإلطــار ،سنحاول من خالل هذه الورقة تناول التجربة
الدستورية يف الجزائر ،انطالقًا من اإلجابة عن اإلشكالية التالية :إىل
أي حد نجحت التجربة السياسية يف الجزائر يف نزع الطابع العسكري
ّ
عن نظامها السيايس؟ وسيكون ذلك بالتعرض للعالقة بني السلطة
والجيش من االستقالل إىل غاية بداية سنوات العرشية السوداء
التي عاشتها الجزائر ،وهي الفرتة التي شهدت وجود سلطة سياسية
عسكرية بحكم الواقع؛ لننتقل الحقًا إىل تحليل مرحلة حكم عبد
العزيز بوتفليقة والجهود التي بذلها لنزع الطابع العسكري عن
النظام الجزائري ،سعيًا منه الستعادة مكانة الرئاسة يف الدولة ،لنختم
باملشهد السيايس الجزائري بعد  ،2008ونستظهر العالقة بني الجيش
ومؤسسة الرئاسة يف عهد عبد العزيز بوتفليقة.
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الجيش والسلطة في الجزائر
من  1962إلى 1992
للجيش الجزائري عالقة وطيدة بالسلطة الجزائرية ،بل هو ميثّل
املح ّرك الرئيس وصاحب السلطة الحقيقية ،بوصفه البنية املنظمة
الوحيدة ذات الوزن الذي يتيح لها التحكّم الفعيل يف السلطة .وسواء
تدخّلت بصورة مبارشة أو غري مبارشة يف الساحة السياسية ،فذلك ال
يغي من طبيعة السلطة يف الجزائر ،والتي تبقى عسكرية .وتوقيف
ّ
(((
املسار االنتخايب يف سنة  1991دليل عىل ذلك .

إ ّن نضال الجزائريني لنيل االستقالل كان صع ًبا ومحفوفًا بالعوائق
واملط ّبات .ومل يكن من املستغرب أن تنشأ – يف مسرية االستقالل
 توترات وخالفات وتصفية حسابات ،ومت ّرد داخل معظم حركاتالتحرير الوطني .ومع ذلك ،فإنّه تحت قيادة عبان رمضان ،احتشدت
األحزاب السياسية الجزائرية حول قضية االستقالل الوطني ،تحت
تجسد آمال
راية ،أو يف إطار جبهة التحرير الوطني التي أصبحت ّ
الشعب الجزائري يف النضال .بيد أ ّن هذه التسوية التاريخية بني جميع
األحزاب وتيارات الحركة الوطنية الجزائرية من أجل االستقالل ،مل
تعنِ تخلّيهم عن مشاريعهم الخاصة؛ فعىل الرغم من اتفاق الجميع
كل طرف
عىل السعي إىل تحقيق االستقالل الوطني ،لكن كان لدى ّ
وجهة نظر مختلفة لتحقيق ذلك .ومل يكن امليل نحو الخيار الحريب
داخل جبهة التحرير الوطني غائبًا ،ومن هنا ،فإ ّن تهديد عسكرة
السلطة كان قامئًا منذئذ.
إ ّن األصول االجتامعية لجيش التحرير الوطني املتك ّون من طبقة
الفالحني والربجوازية الصغرية ،وطبيعة التجنيد فيها الجهوي أو
كل ذلك جعل السلطة
فضل عن افتقاره إىل التأطريّ ،
حتى العرقيً ،
السياسية لجبهة التحرير الوطني ضعيفة أمامه .وكان من الطبيعي
»1 Abdelkader Yefsah, «L'armée et le pouvoir en Algérie de 1962 à 1992,
Revue du monde musulman et de la Méditerranée, N°65, 1992, p. 77.
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أن تندلع حاالت العصيان وتتصاعد الفوىض .وجرى تشكيل الفصائل
والتكتالت ،وقد هدد ذلك وحدة الثورة(((.
وكان توضيح املوقف سواء أكان سياس ًيا أم عسكريًا ،رشطًا أساس ًيا
لضامن نجاح الثورة .وهي املهمة التي تكفّل بها مؤمتر الصومام
املنعقد يف خضم الحرب يف شهر آب  /أغسطس من سنة ،1956
مذهل
ً
والذي منح وألول مرة ،الثورة الجزائرية التي شهدت تطو ًرا
"دستور الحرب" ،كام أنشأ هيكلني رئيسني عىل رأس جبهة التحرير
محاول
ً
(املجلس الوطني للثورة الجزائرية ،ولجنة التنسيق والتنفيذ)،
وضع ٍ
حد للخالف القائم بني السلطات وأدوار الشخصيات آنذاك.
وكانت نتيجة املؤمتر أن خرج مببدأين:

57
بكل دميقراطية .لكن ،مبارشة بعد االستقالل بدأ
اختيار ممثليه ّ
الخالف والسباق عىل السلطة .وكان أول اجتامع للمجلس الوطني
للثورة الجزائرية ،بعد االستقالل ،واملنعقد يف طرابلس سنة ،1962
(((
اجتام ًعا لتصفية الحسابات .وقد جرى فيه تب ّني النظام االشرتايك.

•أولوية الكفاح السيايس عىل العسكري.

•وأولوية الداخل عىل الخارج.
لكن مبارش ًة بعد ذلك ،أصبحت قرارات مؤمتر الصومام باطلة .ولقد
أجرب القمع االستعامري الذي حصل يف معركة الجزائر سنة ،1957
القيادة السياسية التي نشأت بعد املؤمتر عىل مغادرة البالد واللجوء
إىل الخارج ،ليعقد املجلس الوطني للثورة الجزائرية اجتام ًعا ثان ًيا
يف مرص يف شهر آب  /أغسطس سنة  ،1957انض ّم فيه مجموعة
من العقداء ،أربعة منهم أصبحوا أعضاء يف لجنة التنسيق والتنفيذ
لينكرس حلم عبان رمضان يف تزويد الثورة الجزائرية بقيادة سياسية
مدنية ،وينتهي به املطاف باغتياله عىل أيدي إخوته يف السالح.
ومبوت عبان رمضان ،أصبح واض ًحا أ ّن صاحب السلطة عىل الواقع
ليس جبهة التحرير الوطني وإنّ ا جيش التحرير الوطني(((؛ إذ أخذ
كل من العقيد كريم بلقاسم وعبد الحفيظ بوصوف
بزمام األمور ٌ
ولخرض بن طوبال ،لقيادة الثورة الجزائرية باسم الجيش ابتدا ًء من
(((
متوز  /يوليو .1959
بتحقيق االستقالل ،كان من املفروض أ ّن املهمة التاريخية لحزب
حل الحزب للسامح
جبهة التحرير الوطني قد انتهت ،وكان ينبغي ّ
ملختلف التيارات السياسية فيه بتكوين أحزاب مستقلة .أ ّما بالنسبة
إىل الجيش فمكانه يف الثكنات ،حتى يتمكّن الشعب الجزائري من
2 Ibid., p. 78.
 3يُرجع عديد الباحثني عالقة السيايس بالعسكري يف الجزائر إىل ما قبل اندالع الثورة
سنة  ،1954بحيث يرجع الباحث رابح لونييس هذه العالقة إىل فرتة بداية االحتالل الفرنيس
للجزائر سنة  ،1830أضف إىل ذلك أ ّن عالقة السيايس بالعسكري أثناء الثورة املسلحة تتمثّل
مبالحظة جوهرية هي أ ّن املقاومة العسكرية يف القرن التاسع عرش كانت ريفية ،وهو ما حدا
بالبعض أمثال مصطفى لرشف بتوصيفها بثورة الفالحني ،يف حني أ ّن املقاومة السياسية ظهرت
يف املدن عىل يد الربجوازية املدينية ،انظر :رابح لونييس" ،عالقة العسكري بالسيايس يف تاريخ
الجزائر املعارصة" ،املجلة العربية للعلوم السياسية ،العدد ( ،29شتاء  ،)2011ص .59 - 70
4 Yefsah, p. 79.

استوىل أحمد بن بلة بعد ذلك عىل السلطة برت ّؤسه الحكومة
ليعي العقيد هواري بومدين وزي ًرا للدفاع الوطني ،يف
الجزائريةّ ،
حني ُع ّي أحمد مدغري وزي ًرا للداخلية ،وعبد العزيز بوتفليقة وزي ًرا
للشباب ليخلف محمد خميستي يف  1963بعد اغتياله .وك ّون هؤالء
الثالثة ،إضاف ًة إىل رشيف بلقاسم "عشرية وجدة" clan d'Oujda
التي جعلت جيش التحرير الوطني تحت خدمتها .ولقد منح دستور
 1963صالحيات مفرطة للسلطة التنفيذية؛ بحيث خ ّولت (املادة
 )59لرئيس الدولة كامل السلطات التخاذ إجراءات استثنائية يف
حالة تهديد خطري .ومل ينتظر بن بلة الكثري ليستغل هذه املادة يف
مستغل النزاع الحدودي مع املغرب.
ً
 3ترشين األول  /أكتوبر 1963
غري أ ّن الصالحيات الكاملة التي منحتها له (املادة  )59بقيت نظرية
ومل تكن عملية عىل الواقع؛ فقد متركز الجيش يف جميع املواقع
األساسية للدولة ،وكان الوقت قد فات مل ّا أراد بن بلة عزل "عشرية
وجدة" ،ليقوم هواري بومدين يوم  19حزيران  /يونيو  1965بانقالب
عسكري عىل بن بلة باسم الشعب .وجرى إنشاء "مجلس الثورة"
ليتوىل حكم البالد برئاسة هواري بومدين الذي قام بعزل حزب جبهة
مهم
التحرير الوطني عن املشاركة يف الحياة السياسية؛ ذلك أل ّن جز ًءا ً
أي
من أعضاء الجبهة كان مواليًا لنب بلة ،كام أ ّن الجيش أراد قهر ّ
قوة سياسية تقف أمامه .ليصبح حزب جبهة التحرير الوطني امتدا ًدا
سياس ًيا للجيش الذي أصبح يتخذ القرارات بقيادة هواري بومدين(((.
قام بومدين بدسرتة نظامه ابتدا ًء من سنة  .1976ومل يكن ذلك
ممك ًنا إلّ بعدما ضمن الجيش أنّه يتحكّم يف زمام األمور .وبعد مرض
Ibid., p. 80.
Ibid., pp 81, 83.
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بومدين ،طُرح مشكل من سيخلفه .ومل يكن أمام جبهة التحرير
الوطني سوى تثمني خيار الجيش الذي قام بتنصيب العقيد الشاذيل
رئيسا .وبدوره استوىل الرئيس الجديد عىل كامل السلطة.
بن جديد ً
ومثل سلفه بن بلة وبومدين ،كان يشغل منصب كلٍ من رئيس
الدولة ووزير الدفاع واألمني العام لحزب جبهة التحرير الوطني،
يُدخل ويُخرج من مكتبه السيايس من يشاء .وقد أصبحت الجزائر
يف عهده دولة مستهلكة بفضل ارتفاع أسعار البرتول؛ بحيث توقفت
جهود التصنيع املبذولة يف عهد هواري بومدين .وتحت ذريعة
الضخامة ،صدر مرسوم يقتيض إعادة هيكلة املؤسسات .وهو ما مثّل
يف واقع األمر انهيا ًرا متعم ًدا لالقتصاد الجزائري ،ليصبح عهد الرئيس
بن جديد مرادفًا لإلثراء غري املرشوع والفساد واستغالل الوضع قدر
ليحل
اإلمكان .وذلك كان سيؤدي ال محالة إىل استنكار شعبويّ .
محل االشرتايك(((.
الخطاب الديني تدريج ًيا ّ

هذا النوع من الفساد هو الذي خلق منه النظام آلي ًة إلدارة الرصاع
بديل لعدم املشاركة يف الحياة السياسية،
عىل السلطة ،وجعل منه ً
من خالل التعويض االقتصادي لالستبعاد عن السلطة ،ومن ثم ،جهازًا
للتحكّم السيايس لتلطيف صورة النظام الربيتوري ،مبكافأة األوفياء
وإفساد املعارضني(((.
أ ّما القرار يف السلطة السيادية ،ف ُيتّخذ وفقًا لثالثة مستويات :األ ّول
عي املناصب اإلسرتاتيجية (وزراء ،وكبار املدراء التنفيذيني للرشكات
يُ ِّ
الوطنية الكربى ،ووالة عواصم الدولة ،واملسؤولني عن التجارة
الخارجية ،واملسؤولني عن الوساطة املالية) ،ويسيطر عىل املعامالت
التجارية واملالية الخارجية الكربى .وكان العقيد هواري بومدين –
رئيس مجلس الثورة ،ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع  -يتحكم
يف هذا املستوى من القرارات الرئيسة بواسطة األمن العسكري التابع
له .ويتصل املستوى الثاين مبارش ًة بنموذج النظام ،ما يس ّمى بوسطاء
الخفاء ،أو اليد الخفية للنظام التي تجني أربا ًحا ضخمة بتضخيم
الفواتري والعموالت .أ ّما املستوى الثالث من القرار ،فيتعلق بتخصيص
االعتامدات ومنح العقود واالمتيازات ،والسيطرة عىل التوظيف،
وهو مستوى تحت إرشاف مستمر من اإلدارات ذات السيادة (وزارة
الداخلية ،ومحافظات الرشطة ،ومديريات الرقابة املالية) التي تعمل
تحت إرشاف األجهزة األمنية.
هذا يف ما يخص عهد الرئيس هواري بومدين .أ ّما يف ما يخص خلفه
الشاذيل بن جديد ،فقد اتجهت السلطة الجديدة نحو خيار الدولة
الريعية املوزّعة ،مقسم ًة كذلك جهاز اتخاذ القرارات إىل ثالثة
مستويات :ترتكز الدائرة األوىل من القرار عىل املستوى الوزاري ،وذلك
منذ متكّن بن جديد من تدعيم نظامه بالعسكريني ،وهو املستوى
الذي ميارس السلطة الحقيقية ،بحكمه للهيئات اإلسرتاتيجية (الدفاع،
واألمن ،والتجارة الخارجية ،وتوظيف املدراء التنفيذيني للمناصب
املفتاحية يف الدولة) .ويتصل املستوى الثاين من جهاز اتخاذ القرار
مبارشة مبكتب الرئاسة ،ويتعلق – كام هي الحال يف عهد بومدين
 بالوسطاء املؤسسني ،وكبار أربــاب العمل الخواص ،والقريبنيمن السلطة الجديدة .أ ّما املستوى الثالث ،فتسيطر عليه األجهزة
األمنية ،مبا يف ذلك الوزارات واإلدارات الوالئية ،واملؤسسات الصغرية
واملتوسطة ،معززة من جانب الحزب والنقابة(.((1

ويف ظل النزاع حول توزيع السلطة والرثوة ،استغل الربيتوريون
ملح ومه ّم ،وهو رشاء صمت
توزيع موارد الدولة لتحقيق هدف ّ
– إن مل نقل تواطؤ  -الفاعلني السابقني يف حرب االستقالل؛ ذلك
أ ّن تأميم املصالح األجنبية وعقارات املستعمرين مثّل غنائم حرب
ذات قيمة لدى الربيتوريني ،األمر الذي سمح بالتحويل األول لرثوة
الجزائر املستقلة .وتواصلت عملية توزيع املكاسب إىل غاية بداية
السبعينيات ،تحت سيطرة األمن العسكري .وشكّل الزبائن الذين
تحصلوا عىل حقوق الحيازة وتنازالت أخرى بأدىن األسعار ،النواة
ّ
األوىل للقطاع الخاص التي تك ّونت من قادة املجاهدين السابقني،
وأمراء الحرب ،وتجار األسلحة و/أو أقربائهم .يف حني جرى منح
رشكات وطنية وسفارات تعويضً ا إلطارات أخرى شاركت يف الحرب،
لعدم إرشاكها يف السلطة بعد االستقالل.

رئيسا يوم  7شباط  /فرباير  1979مببارك ٍة
انتُخب الشاذيل بن جديد ً
من الجيش الوطني الشعبي ،ليجد نفسه عىل رأس املكتب السيايس

7 Ibid., pp. 85, 86.
 8الطبقة التي متسك بزمام األمور وتو ّجه اتخاذ القرارات يف البالد ،وتتمتع باالمتيازات
املختلفة ،وتتكون غالبًا من قادة الجيش.

»9 Mohammed Hachemaoui, «Permanences du jeu politique en Algérie,
politique étrangère, (2009/02), p. 311.
10 Ibid., pp. 312, 313.
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لحزب جبهة التحرير الوطني الذي كان يتكون من  17عض ًوا ،مثانية
منهم كانوا منتمني إىل مجلس الثورة الذي جرى إلغاؤه يف كانون
مشلول بسبب املعارضة ،ما
ً
الثاين  /يناير  .1979غري أ ّن الحزب كان
بني الليرباليني أمثال عبد العزيز بوتفليقة وأنصار تعميق االشرتاكية
أمثال يحياوي( .((1وقد شهدت جزائر الشاذيل بن جديد مجموعة
من األحــداث ،نذكر منها الربيع القبائيل واملطالبة برتقية اللغة
فضل عن عملية تعريب املؤسسات التعليمية،
األمازيغية لغة وطنيةً ،
يف حني أصبح حزب جبهة التحرير الوطني يقوم بدور الواجهة
للسلطة الحاكمة(.((1
رئيسا لحزب جبهة
يف نهاية سنة  ،1977جرى تعيني العقيد يحياوي ً
التحرير الوطني ،يف مهمة تهدف إىل تنشيطه ،األمر الذي س ّهل ظهور
املستعربني عىل رأس اإلدارة والحزب ،وعنارص ماركسية عىل رأس
االتحاد العام للعامل الجزائريني  UGTAواالتحاد الوطني للشبيبة
الجزائرية .UNJA

وبعد تعيني العقيد الشاذيل بن جديد لرئاسة الجمهورية يف أوائل
رئيسا للوزراء ووزي ًرا
سنة  ،1979أصبح محمد بن أحمد عبد الغني ً
وحل بن يحيى بدل بوتفليقة يف وزارة الخارجية ،يف حني ترك
للداخليةّ ،
أي شخص
عبد السالم الحكومة ،ويف واقع األمر فإنّه مل ي ْجر استبعاد ّ
أو مجموعة ،وجرى تقسيم املسؤوليات داخل الحكومة والحزب؛ فقد
كان بوتفليقة عض ًوا يف املكتب السيايس ،وظل وزي ًرا مستشا ًرا لدى
وتول عبد السالم لجنة الشؤون االقتصادية لجبهة
رئيس الجمهوريةّ ،
التحرير الوطني ،سعيًا منه إىل جعله مركز تأثري ،إضاف ًة إىل ذلك ،فإنّه
باستثناء عبد الغني وبوتفليقة ،فإ ّن أعضاء مجلس الثورة سابقًا م ّمن
مل ي ْجر استوزارهم ،ينتمون كلّهم إىل املكتب السيايس .ومع ذلك ،فإ ّن
11 Bernard Cubertafond, «L'Algérie du président Chadli,» Politique
étrangère, N°1 - (1981), 46e année, p. 152.
12 Ibid., p. 154.
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تغيريات سنة  1980بدت وكأنّها مفروضة من جانب الرئيس ،بحيث
رئيسا للوزراء بعدما جرى تعيينه يف  15متوز  /يوليو
ظل عبد الغني ً
حل محلّه بن حمودة عىل رأس وزارة الداخلية منذ 13
 ،1980يف حني ّ
كانون الثاين  /يناير  ،1980ومل يعد ينتمي إىل املكتب السيايس الذي
تح ّول عدد أعضائه من  17عض ًوا إىل سبعة فقط .يف الوقت نفسه،
تن ّحى بوتفليقة عن منصبه مستشا ًرا ،لك ّنه ظل يف املكتب السيايس
إىل جانب يحياوي ،وبقي الشاذيل بن جديد وزي ًرا للدفاع مبساعدة
كل من العقيد بلحوشات الذي كان عض ًوا يف املكتب السيايس
نائبيهّ ،
(((1
ومرباح الذي تركه .
إ ّن الخطاب السيايس لسنوات السبعينيات ،والذي كان يطابق برامج
( )1973-1970و( )1977-1974كان يشري إىل أ ّن الدول الرأساملية
املتطورة تسعى إىل تكريس تبعية الجزائر لها من ناحية التخلف
التكنولوجي؛ إذ حثّت هذه الدول الجزائر عىل أن تهت ّم بالزراعة أكرث
من الصناعة ،وأن تعتمد عىل الصناعات التي تتطلّب ي ًدا عاملة كبرية
غري مؤهلة .ولقد بدأت حدود هذه اإلسرتاتيجية الصناعية تظهر قبل
املسمة بفرتة التفكري واملراجعة ،بالنظر إىل
بداية فرتة ّ ،1980 - 1977
ثغرات التصنيع ،والتكاليف اإلضافية للمشاريع مع التأخّر يف إنجازها،
فضل عن االستخدام الضعيف للمعدات ،وارتفاع تكلفة الفنيني
ً
األجانب ،ومشاكل الصيانة املستمرة للمعدات األساسية ...إلخ.
وعليه ،بدل أن تؤدي هذه اإلسرتاتيجية إىل استقاللية اقتصاد البالد،
ع ّمقت تبعيتها التكنولوجية .ويف ظل هذه األوضاع ،فإ ّن التعديالت
التي ظهرت يف خطة  1984 - 1980باتت رضورية؛ من ذلك الحرص
عىل االحتياطيات املحلية من النفط والغاز ،والحفاظ عىل املخزون
اإلسرتاتيجي الوطني ،واالهتامم بالزراعة بهدف تأمني الغذاء للسكان،
وخلق فرص عمل ،وتلبية االحتياجات السكنية ،وتحسني ظروف
حساسا
املعيشة .ومع ذلك فإ ّن التطبيق العميل لهذه األهداف ظل
ً
من الناحية السياسية؛ فقد تطلّب ذلك إعادة هيكلة مؤسسات
وطنية أو تفكيكها ،أو تنفيذ عقوبات عىل مسؤولني يف أجهزة الدولة
مثلام وقع يف أواخر .((1(1980
هذا ،ولقد كشف انخفاض عائدات النفط سنة  ،1986الفوىض
التي سببتها اإلدارة العشوائية لالقتصاد الجزائري ،لتندلع بعد ذلك
اضطرابات ترشين األول  /أكتوبر  1988التي رفعت الحجاب عن
فشل النظام بح ّد ذاته .وهكذا انتهى عرص الريع النفطي الذي أتاح
التحكّم يف سخط الشعب ،وظهرت طبيعة النظام الشمولية واضح ًة
13 Ibid., pp. 155, 156.
14 Ibid., pp. 157, 158.
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أمام املتظاهرينُ ،م ْحدثة رشخًا بني السلطة واملجتمع املدين ،لتنقسم
الجزائر إىل جبهتني :جزائر السلطة الرسمية واألثرياء ،والجزائر
الحقيقية للّذين جرى تركهم يف املؤخرة(.((1
وأمام ضخامة األحداث ،شارف نظام الحزب الواحد عىل نهايته ،وبدأ
املجتمع املدين يتعلم مامرسة حرية لطاملا ُرفضت له .لكن دوام
ذلك كان غري ممكن ،يف مقابل أولئك العازمني عىل البقاء يف السلطة
مهام كلّف ذلك من مثن؛ فعىل الرغم من أ ّن دستور  1989سمح
بالتعددية ،فهو مل يشكك أب ًدا يف صدقية النظام ،وفسح له قيادة
العملية الدميقراطية بحسب مصالحه ،ليستمر حكم الحزب الواحد.
غري أ ّن فوز حزب جبهة اإلنقاذ اإلسالمية يف االنتخابات البلدية لشهر
حزيران  /يونيو  1990مثّل صدمة ألولئك الذين استغلوا السلطة ملدة
ثالثني عا ًما ،ومل يتقبلوا حقيقة أ ّن الجزائريني قد يفضّ لون ممثلني
وفسوا خسارة حزب جبهة التحرير يف االنتخابات عىل أنّها
غريهمّ .
أمر مدبر ،ليت ّم تأجيل االنتخابات الترشيعية املزمع إجراؤها يف أواخر
محل مولود حمروش
وحل سيد أحمد غزايل ّ
حزيران  /يونيو ّ ،1991
رئيسا للحكومة االنتقالية ،والذي وعد مبواصلة املسار الدميقراطي
ً
(((1
وتنظيم انتخابات نزيهة ورشيفة يف غضون أربعة أشهر .

مساعي عبد العزيز بوتفليقة
لتمدين السلطة التنفيذية للدولة
واستعادة مكانة الرئاسة
بعد تع ّرض محمد بوضياف لالغتيال ،قام الجيش وطبقة الربيتوريني
مم
باختيار العقيد ليمني زروال ً
بديل .غري أ ّن رحيل زروال كان مبك ًراّ ،
أظهر فشل رئيس الدولة يف مامرسة صالحياته الدستورية ،ومن جديد
ٍ
ضغوط مكثفة
تدخّل الربيتوريون الختيار رئيس الجمهورية .وبعد
نجح الجرنال العريب بلخري يف إقناع أقرانه باملصلحة اإلسرتاتيجية يف
تعيني عبد العزيز بوتفليقة؛ ففي ظل معاناة السلطة العسكرية
الجزائرية الضغوط الدولية بخصوص مذابح خريف  ،1997فإ ّن
تعيني مدين معروف مبيله للقطاع الخاص ،وتجربته يف الدبلوماسية،
وصداقاته مع أمراء الخليج ،له مزايا عديدة(.((1
تعود عالقة املؤسسة العسكرية بعبد العزيز بوتفليقة يف ظل األزمة
السياسية واألمنية إىل سنة  ،1994وبالتحديد من خالل مجريات
التحضري لندوة الوفاق الوطني األوىل املنعقدة بتاريخ  25 - 26كانون
الثاين  /يناير من السنة نفسها ،حيث تق ّدمت قيادة الجيش بعرضها
تول الحكم وإنهاء محنة الجزائر .وأمام هذا املشهد،
عىل بوتفليقة ّ
لتول املنصب أن توضع جميع السلطات
اشرتط عبد العزيز بوتفليقة ّ
(((1
بيديه عىل خالف ما كان سائ ًدا من قبل .

ويف ظل هذا الج ّو من الخوف والتوتر ،استقال الرئيس الشاذيل
بن جديد ،ليظهر الجيش الجزائري من جديد يف الواجهة ،ويقوم
باستدعاء محمد بوضياف الذي لطاملا وقف يف صف املعارضة ،والذي
عاش يف املنفى ملدة  28عا ًما ،ليرتأس اللجنة العليا للدولة املك َّونة
من خمسة أشخاص .غري أ ّن مشكل رشعية النظام بقي مطرو ًحا.
ورشع بوضياف يف تطبيق سياسته القمعية للقضاء عىل اإلسالمويني،
سياسة ألقت الجزائر يف دوامة من الرعب ،لتتواىل العمليات اإلرهابية
التي تب ّنتها الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ ،والتي أ ّدت إىل انعدام األمن
يف الجزائر .من ناحية أخرى ،فإ ّن محاوالت بوضياف يف تشكيل
حزب (حزب التجمع الوطني le Rassemblement Patriotique
 )Nationalتحت شعار "الجزائر قبل أي يشء" ،قد باءت بالفشل.
وكان اغتياله يف  29حزيران  /يونيو  1992عىل أيدي عنارص من
دليل عىل أ ّن املتحكمني يف
األمن العسكري املسؤولة عن حاميتهً ،
مقاليد السلطة مل يصلوا إىل اتفاق جامع عىل الرجل ،األمر الذي أدى
ببوضياف إىل دفع حياته مث ًنا لتدخّله يف عامل السياسة ،حيث تكمن
القاعدة األساسية للّعبة يف غياب القواعد ذاتها ،مبعنى آخر ،حيث
القوة توازن القانون(.((1

ومع استمرارية الوضع األمني وانسداد الحل السيايس ،تأزّمت الوضعية
الجزائرية أكرث ،وبذلك ازدادت املطالبة الخارجية بإيجاد لجنة تحقيق
وأحس الجزائريون بأ ّن خطر التدخّل األجنبي
دولية يف املجازر املرتكبةّ .
أصبح قامئًا ،عندما حلّت بالجزائر بعثة األمم املتحدة لإلعالم والتقيص
فضل عن تح ّرك عديد املنظامت الحكومية وغري الحكومية
عام ً ،1998

15 Yefsah, p. 86.
16 Ibid., pp. 87, 88.
17 Ibid., p. 90.

18 Hachemaoui, pp. 316, 317.
 19محمد بوضياف" ،النظام السيايس الجزائري يف ظل خيار املصالحة الوطنية :التطورات
واملشاهد املحتملة" ،املجلة العربية للعلوم السياسية ،العدد ( ،29شتاء  ،)2011ص .10
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للتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان واملجازر املرتكبة يف الجزائر،
وتوجيهها أصابع االتهام للمؤسسة العسكرية وتحميلها مسؤولية تدهور
األوضاع األمنية يف البالد ،مطالب ًة يف الوقت نفسه مبثول بعض قياداتها
أمام املحكمة الجنائية الدولية .وهو األمر الذي جعل قيادة الجيش
ترضخ ملطلب بوتفليقة الذي جرى ذكره سابقًا .يستلم بوتفليقة الحكم
عم سلف" .لتبدأ
ومل يخف أنّه مرشّ ح الجيش ً
حامل شعار "عفا الله ّ
(((2
مرحلة جديدة من مراحل العالقة بني الجيش والرئاسة يف الجزائر .

لقد رفض بوتفليقة أن يكون واجهة؛ فقد كان شعاره يف ذلك" :ال
أريد أن أكون ثالثة أرباع رئيس" .وأكّد التزامه قيادة النظام بأكمله.
ومهندسا للنظام نفسه ،قام مبهاجمة ثالث
وبوصفه بريتوريًا سابقًا
ً
دعائم من هذا النظام :سونطراك ،وبنك الجزائر ،واإلدارة ،مواج ًها
بذلك صناع القرار ،مهد ًدا باالستقالة مرتني .غري أ ّن القواعد غري
الرسمية ال تتغري فجأة باملراسيم الرئاسية؛ فالربيتوريون لن يسمحوا
رئيسا بسلبهم السلطة الفعلية ،لذلك عارضوا تعيني نور
ملن ّ
نصبوه ً
الدين يزيد زرهوين – الذراع اليمنى لبوتفليقة  -عىل رأس وزارة
الدفاع .وتواصلت لعبة الشطرنج هذه ،لرتى الحكومة األوىل لعبد
العزيز بوتفليقة النور ،تسعة أشهر بعد انتخابه ،استطاع بوتفليقة من
خاللها الحصول عىل مناصب مفتاحية يف الحكومة ،مبا يف ذلك وزاريت
قاسم مشرتكًا،
الداخلية والطاقة .وجدير بالذكر أ ّن لوزراء الرئيس ً
وهو أنّهم كلّهم من منطقة ندرومة يف تلمسان .وحتى إن قام عبد
ست مرات يف مدة عرش
العزيز بوتفليقة بتغيري رئيس الحكومة ّ
سنوات ،مع العديد من التعديالت الوزارية ،فإنّه حافظ – عىل الرغم
من ضغوطات الربيتوريني  -عىل وزيرين ،وهام يزيد زرهوين يف وزارة
الداخلية ،وشكيب خليل عىل رأس وزارة الطاقة؛ األ ّول للح ّد من تأثري
الخدمات ،والثاين لنسج عالقات إسرتاتيجية مع اإلدارة األمريكية(.((2
20
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21 Hachemaoui, pp. 317, 318.

منذ تولّيه الرئاسة سنة  ،1999حقّق عبد العزيز بوتفليقة نجا ًحا كب ًريا
بحل /أو القضاء
حيث أخفق سلفه؛ وذلك يف عدة مجاالت؛ فقد قام ّ
وإىل ح ّد كبري عىل املنظمة الرئيسة التي قادت مت ّرد التسعينيات –
الجامعة اإلسالمية لإلنقاذ  -وجرت استعادة األمن يف معظم أرجاء
البالد .وبعد كرس العزلة التي كانت الجزائر تعانيها منذ  ،1994قاد
بوتفليقة عودتها إىل الساحة الدولية ،بتجديد العالقات بباريس
وواشنطن ،كام اسرت ّدت الجزائر تأثريها السابق يف الشؤون األفريقية.
ومنذ أحداث الحادي عرش من أيلول  /سبتمرب  ،2001أصبحت اإلدارة
األمريكية ترى يف الجزائر الحليف اإلسرتاتيجي يف إطار "الحرب العاملية
عىل اإلرهــاب" .أ ّما بالنسبة إىل الوضع املايل للدولة ،فقد متكّنت
الجزائر من سداد ديونها ،وحيازة احتياطي وافر مل يسبق له مثيل(.((2
يف ما يخص اإلصالح الداخيل ،فإ ّن هناك بعض الغموض املثري للجدل؛
فقد جرى الحفاظ عىل نظام التعددية الحزبية منذ  1989وعىل مدى
التسعينيات تحت هيمنة النظام العسكري ،إىل غاية يومنا هذا .كام
ت ّم إجراء االنتخابات عىل فرتات منتظمة ،يف األعوام  ،1995و،1999
و ،2004و ،2009و 2014بالنسبة إىل الرئاسيات .ويف األعوام ،1997
و ،2002و ،2007و 2012بالنسبة إىل االنتخابات البلدية والترشيعية.
وقد اختار عبد العزيز بوتفليقة التعايش يف ظل نظام التعددية ،مع
اإلشارة أ ّن بعض األحزاب ذات التوجه اإلسالموي ممثلة يف الربملان
بصفة قانونية ،لكن ال قدرة لها عىل تقديم البديل عن النظام .يف
الوقت نفسه ،فإ ّن تصميم بوتفليقة عىل استعادة سلطة الرئاسة ،أ ّدى
درسا
إىل كبح جامح الصحافة؛ إذ جرى سجن عدد من الصحفيني ً
آلخرين ،كام أ ّن حالة الطوارئ التي أُعلنت يف البالد منذ شباط  /فرباير
 ،1992يجري تجديدها بصورة روتينية(.((2
وتَ ثّل الهدف الرئيس لعبد العزيز بوتفليقة ،باستعادة متاسك السلطة
التنفيذية للدولة ،من خالل ترسيخ مكانة الرئاسة بوصفها حك ًَم أعىل
كل النقاشات والنزاعات السياسية ذات املصالح ،بدل القيادة العليا
يف ّ
للجيش .وبنا ًء عىل ذلك ،سعى بوتفليقة إىل إخراج شلة من كبار
الجرناالت الذين كانوا يس ّنون القوانني يف التسعينيات ،خارج اللعبة
السياسية .لكن السؤال الذي يُطرح هو إذا ما كان مسعى بوتفليقة يف
هذه القضية سيدوم ،وعليه ،يتيح إمكانية نزع الطابع العسكري عن
النظام الجزائري بصورة تدريجية ونهائية ،أو إذا ما كان األمر سيكون
مؤقتًا وحسب(.((2
22 Hugh Roberts, "Demilitarizing Algeria," Carnegie Endowment for
International Peace, N° 86, (May 2007), pp. 1, 2.
23 Ibid., p. 2.
24 Ibid., p. 2.
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لقد حقق بوتفليقة مراده عندما اضطر محمد العامري وأنصاره يف
الجيش إىل التقاعد يف صيف عام  ،2004بعد إعادة انتخاب بوتفليقة
لعهدة ثانية باألغلبية الساحقة ،ليت ّم استبدال العامري برئيس هيئة
األركان أحمد قايد صالح ،األمر الذي سمح لبوتفليقة باستعادة سلطة
وزارة الدفاع ،من خالل تعيينه اللواء املتقاعد عبد املالك قنايزية يف
منصب أنشئ حديثًا ،وهو "وزير الدفاع املنتدب" .لكن هذا ال يعني
ٍ
كل السلطة عىل املؤسسة العسكرية ،ذلك أ ّن
أ ّن بوتفليقة قام بتأمني ّ
(((2
سلطته يف الواقع ،مل متت ّد إىل جهاز االستخبارات .
إ ّن التوافق الذي كان موجو ًدا بني ص ّناع القرار لدى انتخاب عبد العزيز
بوتفليقة يف سنة  ،1999كان يدور حول نقطتني أساسيتني :األوىل هي
الحاجة املل ّحة إىل إخراج الجزائر من العزلة التي فرضتها عليها مواقف
رشكائها الغربيني األساسيني ،ال سيام فرنسا منذ  ،1992وبصورة خاصة
منذ اختطاف الطائرة الفرنسية  Airbusمن مطار الجزائر سنة .1994
رئيسا للجمهورية ،يتالءم
ومن هذا الجانب ،فإ ّن تنصيب بوتفليقة ً
مع التقاليد العسكرية املتمثلة باستخدام املدنيني واجه ًة بالنسبة
إليهم ،وبوصفه وزي َر خارجية سابقًا واألكرث فعالية ،شكّل بوتفليقة
الخيار املثايل(.((2
وعىل الرغم من أ ّن بوتفليقة متكّن من تسجيل نجاحات مبكرة كام
ذكرنا سابقًا ،ذلك أ ّن مشاكل الجزائر الداخلية كانت ذات أبعاد هائلة،
وكان من الرضوري الح ّد من العنف بصورة ملموسة ،حتى يُنظر للدولة
الجزائرية بوصفها رشيكًا رشع ًيا مرة أخرى .وهو ما مثّل النقطة الثانية
التي اتفق عليها صناع القرار ،وذلك كان يعني ضامن اإلطار السيايس
والقانوين لالتفاق الذي جرى مبدئ ًيا بني الجيش الشعبي الوطني
والجيش اإلسالمي لإلنقاذ ،وعدد من الجامعات املسلّحة الصغرية
التي وافقت عىل وقف إطالق النار منذ سنة  .1997وهكذا منح قادة
الجيش عبد العزيز بوتفليقة حرية الترصف يف الداخل والخارج ،من
خالل تأمني مرور قانون الوئام املدين يف متوز  /يوليو  ،1999مام شجع
أعضاء الجامعات املسلحة عىل تسليم أنفسهم مقابل بعض الضامنات،
ينص عىل العفو
وذلك بإصدار مرسوم كانون الثاين  /يناير  2000الذي ّ
(((2
عن الجيش اإلسالمي لإلنقاذ والجامعات املرتبطة به ،مقابل حلّه .
 25عمد عبد العزيز بوتفليقة إىل إصدار مرسوم رئايس أنشأ مبوجبه منصب األمني العام
داخل وزارة الدفاع ،وهو ما مكّنه من إحكام السيطرة عىل الجهاز العسكري ،وأجرب بوتفليقة
وعي مكانه
الجرنال العامري عىل التن ّحي من منصب قيادة الجيش يف أيلول/سبتمرب ّ 2004
الجرنال املتقاعد أحمد قايد صالح ،والذي يع ّد من أصدقائه املق ّربني وحلفائه السياسيني ،مع
العلم أ ّن للعامري دو ًرا كب ًريا يف إلغاء املسار االنتخايب ،وأحد أش ّد املعارضني لقانون الوئام
املدين الذي س ّنه بوتفليقة يف محاولة الستعادة السلم واألمن يف البالد ،انظر :رشيد تلمساين،
"الجزائر يف عهد بوتفليقة :الفتنة األهلية واملصالحة الوطنية" ،مؤسسة كارنيغي للرشق
األوسط ،العدد ( ،07نيسان/أبريل  ،)2008ص 17-16
26 Roberts, pp. 11, 12, 13.
27 Ibid., p. 13.
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إ ّن طبيعة هذه التدابري املثرية للجدل ،كانت يف مصلحة بوتفليقة،
ككل الستشارته بدعوته إىل
بعدما تو ّجه إىل الشعب الجزائري ّ
استفتاء أيلول  /سبتمرب  ،1999وإبداء رأيه باملوافقة عىل نهج الرئيس
أو رفضه .وكان التصويت بـ "نعم" لألغلبية الساحقة ،ضامن ًة لقانون
الوئام املدين ومرسوم العفو الحقًا .وبتأييد الشعب سياسته ،قام
بوتفليقة بتعويض انتخابه املثري للجدل يف نيسان  /أبريل .1999

ويف حني قامت هذه التدابري بتقوية يد بوتفليقة ،بيد أنّه مل يتمكن
من تشكيل حكومته بحسب رغبته ،حكومة تشكّلت يف كانون
رئيسا( ،((2تسعة
األول  /ديسمرب  ،1999أي تسعة أشهر بعد انتخابه ً
شهور من املساومات؛ فقد اعرتض قادة الجيش عىل اختياره نور
الدين زرهوين وزي ًرا للدفاع ،وألزموا بوتفليقة باالحتفاظ مبحفظة
رصوا
وزارة الدفاع لنفسه وتنصيب زرهــوين وزي ـ ًرا للداخلية ،وأ ّ
عىل أ ّن الحكومة الجديدة ينبغي أن تعكس تركيبة األحـزاب
السياسية يف مجلس األمة ،مادام قادة الجيش يسيطرون بفعالية
عىل قيادات األحزاب السياسية ،وليس بالنسبة إىل جبهة التحرير
الوطني والتجمع الوطني الدميقراطي وحسب ،ولكن حزب التجمع
الدستوري الدميقراطي  RCDأيضً ا ،وحركة مجتمع السلم MSP
ذات التوجه اإلسالموي .وبذلك سعى قادة الجيش إىل تقييد الرئيس
ودعم سلطتهم من خالل استغالل نظام التعددية السياسية ،ولقد
ذكر عبد العزيز بوتفليقة حقيقة هذا األمر بوضوح ،عندما أعلن
مبناسبة تشكيل الحكومة الجديدة" :أجد نفيس مجربا عىل قبول هذه
الفسيفساء التي ال تناسبني"(.((2
 28هناك عالقة كبرية بني املؤسسة العسكرية واالستقرار الحكومي يف الجزائر بحيث أ ّن
الجزائر شهدت منذ سنة  1999إىل غاية سنة  2015أكرث من سبع عرشة ( )17حكومة ،وأطول
حكومة يف الجزائر ع ّمرت  755يو ًما ،وهي حكومة أحمد أويحي الثانية املمتدة من 19
نيسان/أبريل  2004إىل  24أيار/مايو .2006
29 Roberts, p. 13.
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ويف هذا اإلطار من املناورة السياسية ،سعى بوتفليقة طوال فرتة
عهدته األوىل إىل جعل "املصالحة الوطنية" أولوية يف جدول أعامله
لتعزيز الدعم الشعبي يف الداخل ،يف حني سعى إىل الحصول عىل
التأييد والرشعية يف الخارج ،ال سيام من جانب باريس وواشنطن ،من
خالل عمله عىل عودة الجزائر إىل الساحة الدولية ،ودعمه جدول
أعامل الليربالية الجديدة يف اإلصالحات االقتصادية .ويف الوقت ذاته،
ق ّدم نفسه إىل الجيش كالبطل واملدافع الرئيس ،إن مل يكن الوحيد
الذي يضمن لقادته عدم محاسبتهم عىل "الحرب القذرة" – كام نعتها
اإلعالم الغريب  -التي جرت قيادتها ضد مترد اإلسالمويني.
ومع استمرار الضغوط الدولية بخصوص هذه النقطة ،مدعومة
بسلسلة من كشف حقائق مثرية ،متكّن عبد العزيز بوتفليقة من
املساومة مع قادة الجيش .ويف مقابل ضامنه الحامية للجيش ،سعى
بوتفليقة للحصول عىل انسحابه – أي الجيش  -من الساحة السياسية،
وتعديل القيادة العليا ،داف ًعا الجرناالت املسؤولني عن انقالب 1992
ونتائجه الدموية ،إىل التقاعد .من الجانب اآلخر ،فإ ّن هؤالء الجرناالت
أي استعداد للتنازل بهدوء ،وتح ّركوا باستمرار
املعنيني مل يكن لديهم ّ
ضد الرئيس ،معارضني متديد تدابري العفو املتعلقة باملصالحة الوطنية،
إىل الجامعات املسلحة التي ال تزال نشطة ،بخاصة "الجامعة السلفية
للدعوة والقتال"  ،GSPCمستغلني الحرب العاملية عىل اإلرهاب التي
تقودها الواليات املتحدة األمريكية ،لتطوير عالقاتهم الخاصة مع
الرشكاء الخارجيني ،بحثًا عن مصادر الدعم والرشعية يف البنتاغون
وحلف شامل األطليس ،مثريين أعامل شغب يف منطقة القبائل يف
ربيع عام  2001وص ْيفه ،مو ّجهني هذه الحركة االحتجاجية الضخمة
يف املنطقة ملهاجمة الرئاسة ،مشجعني هجامت الذعة للغاية عىل
بوتفليقة يف الصحافة ،ال سيام جريدة  ،le Matinوأخ ًريا من خالل
تشجيع األمني العام الجديد لجبهة التحرير الوطني ،عيل بن فليس،
عىل خوض سباق االنتخابات ضد عبد العزيز بوتفليقة يف االنتخابات
الرئاسية لشهر نيسان  /أبريل .((3(2004

حاسمة يف استعادة الرئاسة قمة هرم هيكل السلطة الجزائرية عىل
الواقع وليس رسميًا وحسب.
وأ ّدى ذلك مبارشة إىل تقاعد العامري ومؤيديه املق ّربني يف الجيش،
ما يعني ترويض الهيئة العامة للجيش الشعبي الوطني ،عىل األقل يف
ذلك الوقت ،غري أ ّن االئتالف الذي جمعه بوتفليقة حوله لدعم إعادة
انتخابه كان مختلف العنارص ،مام ترت ّب عنه آثار وتداعيات .ومتثّل
العائق األسايس أمام بوتفليقة ،بافتقاره إىل دعم سيايس حزيب موثوق
ملواقفه ميكنه االعتامد عليه؛ إذ كان الحزبان الواجهة التي ترعاها
الدولة – أي جبهة التحرير الوطني ،وحزب التجمع الدميقراطي -
ائتالفًا ميثّل جميع الفصائل الرئيسة يف هيكل السلطة ،غري أنّها كانت
تقبع يف نهاية املطاف ،تحت سيطرة قادة الجيش ،من خالل جهاز
استخبارات الجرنال محمد مدين(.((3

كل من حركة مجتمع السلم ذات التوجه اإلسالموي ملحفوظ
كان ٌ
نحناح ،وحزب التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية لسعيد سعدي،
من أحزاب املعارضة عىل سبيل الشهرة ،مييالن إىل اتخاذ توجهاتهام
استقالل ،جبهة
ً
من صناع القرار العسكريني .يف حني أ ّن األحزاب األكرث
القوى االشرتاكية لحسني آيت أحمد ،وحركة اإلصالح الوطني لعبد
الله جاب الله ،وحزب العامل للويزة حنون ،كانت داعمة بصورة
عامة جدول املصالحة الوطنية لعبد العزيز بوتفليقة .لك ّنها كانت من
بني أشد منتقديه يف قضايا أخرى ،ومل تكن عىل استعداد لدعمه يف
مواجهته مع قادة الجيش ،وال كان باستطاعتها ذلك.

من خالل هذا الترصف ،سعى قادة الجيش والعامري وهيئة األركان
العامة عىل وجه الخصوص ،إىل الحفاظ عىل قيادة السلطة السياسية
التي اكتسبوها منذ إقالة الشاذيل بن جديد يف  ،1992عاقدين العزم
عىل منع بوتفليقة من تأمني عهدة ثانية ،ليعزز موقفه عىل حسابهم.
ولفشلهم يف مسعاهم أهمية تاريخية؛ فنجاح عبد العزيز بوتفليقة
من خالل إعادة انتخابه يف نيسان  /أبريل  – 2004وهو الرئيس
الجزائري األول الذي أنهى فرتة واليته األوىل ليبارش الثانية منذ حقّق
الشاذيل بن جديد ذلك يف كانون األول  /ديسمرب  - 1983مثّل لحظة

ولحشد الدعم االنتخايب ،اضطر بوتفليقة إىل االعتامد عىل ٍ
قوات من
خارج النظام الحزيب :التلفزيون الذي تسيطر عليه الدولة واإلذاعة،
والجمعيات التطوعية املختلفة ،والجامعات الصوفية التي تو َّدد
بوتفليقة إليها عل ًنا من خالل حملة إعادة انتخابه .كام لجأ إىل الح ّد
بدل من تشجيعها يف املجال السيايس الرسمي.
من جامح التعددية ً

30 Ibid., p. 14.

31 Ibid., pp. 14, 15.
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ولقد ترت ّب عن أجندة "املصالحة الوطنية" لعبد العزيز بوتفليقة،
إسرتاتيجية النتقاء جنا َحي النظام اإلسالموي واألمازيغي ،وذلك
من خالل اإلبقاء عىل حركة مجتمع السلم ذات التوجه اإلسالموي
داخل الحكومات املتعاقبة ،واالعرتاف باللغة األمازيغية لغة وطنية
يف التعديل الدستوري الذي أُجري يف نيسان  /أبريل  .2002ولقد
ذهبت التدابري املتخذة يف إطار املصالحة الوطنية إىل ح ّد تجريم
سلوك الجيش أثناء ما ُعرف بـ "الحرب القذرة".
ولقد ضمنت هذه اإلسرتاتيجية استعادة حزب جبهة التحرير الوطني
مركزه القديم ،بوصفه الحزب الرئيس يف البالد ،وذلك من خالل
االنتخابات الترشيعية لسنة  ،2002وكان من النتائج الطبيعية لذلك،
عداوة النظام ضد أحزاب املعارضة املتمثلة بكلٍ من جبهة القوى
االشرتاكية آليت أحمد ،وحركة اإلصالح الوطني لجاب الله .ولقد أدى
قلق النظام يف استعادة منطقة القبائل إىل دعم جبهة التحرير الوطني
هناك عىل حساب جبهة القوى االشرتاكية .وكجزء من حملة بوتفليقة
الستاملة التيار اإلسالموي ،فقد س ّهلت وزارة الداخلية عملية السيطرة
عىل حركة اإلصالح الوطني ،من خالل فصيل معارض لجاب الله،
والذي أبدى استعداده للرضوخ الستقطاب النظام(.((3
ولقد انعكس إخراج املعارضة من املحيط السيايس الحزيب عىل
الصحافة؛ إذ مع نهاية املواجهة بني الرئاسة وهيئة األركان العامة ،مل
يعد بإمكان الصحفيني إهانة رئيس الجمهورية واإلفالت من العقاب.
وجاء تطبيق ذلك بوضوح يف شهر حزيران  /يونيو  ،2004عندما ت ّم
سجن رئيس تحرير جريدة le Matinمحمد بن شيكو الذي هاجم
عبد العزيز بوتفليقة بصورة حادة ج ًدا لدى حملة االنتخابات سنة
 .2004ولقد ُحكم عليه بالسجن ملدة عامني ،ما أدى إىل إغالق
الجريدة .وتع ّرض يف وقت الحق العديد من الصحفيني اآلخرين إ ّما
للسجن أو ألشكال أخرى من املضايقات (ال سيام الدعاوى القضائية)،
بخاصة أولئك الذين يتجرؤون عىل نرش مقاالت أو حتى كاريكاتور
ينتقد أصحاب املناصب(.((3

مل يجر عرض هذا التعديل الدستوري ( )2008لالستفتاء الشعبي ،بل
أق ّره الربملان الجزائري بغرفتيه ،وقد أملته رضورة أساسية وهي فسح
املجال أمام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للرتشح لفرتة رئاسية ثالثة
تول الرئاسة عىل
بعدما كانت املادة ( )74قبل التعديل تقترص فرتات ّ
كل واحدة  5سنوات ،فام عدا املادة ()74
فرتتني رئاسيتني فقط ،مدة ّ
املتعلقة بعدد الفرتات الرئاسية فإ ّن هذا التعديل الدستوري شمل 11
مادة من الدستور السابق .وأضاف مادة جديدة تتعلق بدعم الحقوق
يوسع مشاركتها يف املجالس املحلية واملنتخبة.
السياسية للمرأة مبا ّ
وقد استند املجلس الدستوري يف موافقته عىل هذا التعديل إىل أ ّن
فتح املجال النتخاب رئيس الجمهورية "يدعم قاعدة حرية الشعب
يف اختيار ممثليه ،ويعزز السري العادي للنظام الدميقراطي الذي
يقتيض أ ّن الحائز عىل عهدة رئاسية ملزم بأن يعيدها عند انقضائها
إىل الشعب الذي ميلك دون سواه سلطة التقدير بكل سيادة ،أي
كيفية تأدية هذه العهدة ويقرر بكل حرية تجديد الثقة برئيس
الجمهورية أو سحبها منه"(.((3
لقد قرر عبد العزيز بوتفليقة البقاء يف السلطة واالحتفاظ بكريس
الرئاسة ،وذلك برتشّ حه لعهدة ثالثة ،بعدما قام بتعديل املادة ()74
من الدستور سنة  2008بغرض فتح العهدات الرئاسية دون تحديد
عددها( ،((3ولقد أخذت حالة الجمود يف النظام الجزائري ،تبدو أكرث
وضو ًحا يف بداية خطاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة باللغة العربية،
واملو ّجه إىل الجزائريني مبناسبة الذكرى الـ  54لثورة الفاتح من ترشين
الثاين  /نوفمرب  ،1954إذ جاء فيه(:((3
يرصع تاريخنا ،كنجمة قطبية المعة ،تنري الكون
"إ ّن شهر نوفمرب ّ
وتوجه حركة األجرام الساموية إىل مصائرها ،إن قلوبنا وعقولنا تتوجه
كل عام نحو هذه املئذنة التي يرتفع منها صوت العدالة ،وتنطلق
بدايات الحرية لتطهري األرض من دنس التبعية والعبودية ،وتحفيز
الرجال والنساء الذين تسلحوا باإلميان والعزمية ،وحملوا السالح
لتحويل صفحات ملطخة بوصمة االستعامر الذي زرع الرعب ،املوت
والجهل ،نارشا كل أشكال الخزي والعار ،من خالل احتالل استعامري
أدى إىل تعطيل أمة ألكرث من ثالث عرشة عرشية".

المشهد السياسي الجزائري بعد
أي عالقة؟
 :2008الجيش والرئاسة ّ

حتى خطابات الرئيس هواري بومدين يف وقت الحزب الواحد مل تكن
تصل إىل هذا الحد من البالغة الخطابية ،ورمبا وجبت العودة إىل

مثّلت سنة  2008نقطة حاسمة يف تاريخ النظام السيايس الجزائري،
ويف مستقبل الدميقراطية يف الجزائر؛ فعىل عكس الدساتري السابقة

 34عامر عباس" ،مرشوع اإلصالحات السياسية أو تعديل الدستور مبفهومه املوضوعي"،
مجلة الفكر الربملاين ،العدد( ،)30كلية الحقوق والعلوم السياسية 21( ،أيلول/سبتمرب ،)2013
ص .4
 35املادة  74من دستور الجزائر  1996بعد تعديله سنة .2008
36 Citation citée dans: Jean-Pierre Peyroulou, "La reconduction de
Bouteflika", Esprit (Janvier 2009), p. 193.

32 Ibid., p. 15.
33 Ibid., pp. 15, 16.
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نظام كوريا الشاملية إليجاد ما يعادل ذلك .يف حني أ ّن بقية الرسالة
توضح استنزاف مرجعية الفاتح من ترشين الثاين  /نوفمرب 1954
أساسا ومرب ًرا للنظام ،وعدم قدرة الجزائر الحالية عىل ضامن مستقبل.
ً
ويف ظل هذه األوضاع ،كان من الطبيعي أن يعتمد خمس مئة عضو
يف مجلس األمة يوم  13ترشين الثاين  /نوفمرب  ،2008التعديل
الدستوري الذي سمح لرئيس الجمهورية بالرتشح لعهدة ثالثة عىل
التوايل ،أثناء االنتخابات الرئاسية يف ربيع عام .2009
أجريت االنتخابات يف  09نيسان  /أبريل  ،2009وأسفرت عن فوز
الرئيس بوتفليقة باملرتبة األوىل وبعهدة ثالثة بنسبة  .%90.33ويبدو
أنّه مدعوم دامئًا من جانب املؤسسة العسكرية عىل الرغم من توتر
العالقة بينهام بداية من سنة  ،2005لتأيت االنتخابات الترشيعية
الجزائرية لسنة  2012مفاجِئة غالبية األطراف واملتتبعني كونها
حساسة ،ويف سياق عريب مضطرب بتداعيات ما ُعرف
جاءت يف فرتة ّ
بــ"الربيع العريب" ،بحيث كان متوق ًعا فوز األحزاب اإلسالمية التي
كانت تتوقع السيطرة عىل القرار يف الربملان عىل غرار ما حدث يف
تونس ومرص .وعليه ،كان ذلك تحديًا كب ًريا أمام النظام السيايس يف
الجزائر من أجل الحفاظ عىل متاسكه .وهو ما يفرس بقاء حزب جبهة
التحرير الوطني محتفظًا بأغلبية املقاعد يف الربملان ،بحيث ال يعقل
أن تسمح السلطة الفعلية يف الجزائر  -املتمثّلة باملخابرات العسكريّة
والدوائر التي تدور حولها  -لقوى سياسية أخرى غري التي تنتمي
إىل التيار الوطني املتمثّل بجبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني
الدميقراطي ،بأن تسيطر عىل الربملان الجديد نظ ًرا للخربة السابقة مع
اإلسالميني يف الجزائر(.((3
أ ّدى نقل الرئيس عىل عجل إىل باريس للعالج يف أواخر نيسان  /أبريل
 2013إىل فتح النقاش مجد ًدا حول املرحلة املقبلة ،وإىل وضع النظام
السيايس أمام سؤال مرحلة ما بعد بوتفليقة ،وع ّد ترشّ حه لوالية
رابعة أم ًرا مستبع ًدا ،بيد أ ّن املقربني منه والذين تتقاطع مصالحهم
مع بقاء الرئيس ظلوا ير ّوجون للعهدة الرابعة ،بخاصة وأ ّن هذه
املرحلة تختلف عن سابقتها يف سنة  ،2008والتي استوجبت تعديال
 37مثّلت االنتخابات الترشيعية  2012تحديًا كبريا أمام مسعى اإلصالحات السياسية يف
الجزائر ،فقد أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يف خطابه بتاريخ  15نيسان/أبريل
 2011عن إصالحات سياسية ،وعمد الرئيس بوتفليقة إىل تشكيل هيئة إلدارة املشاورات
السياسية( ،والتي ترأّسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس األمة ،لتشمل فيام
بعد مستشاري الرئيس السيدين :محمد عيل بوغازي ،ومحمد توايت) مع الطبقة السياسية
الفاعلة ،ومنظامت املجتمع املدين ،ومختلف الشخصيات الوطنية ،ليتوىل هو التشاور بنفسه
مع الرؤساء السابقني للجزائر .وقد أفرزت هذه اإلصالحات :إصالح القانون االنتخايب ،وفتح
املجال لتأسيس أحزاب جديدة ،وإنهاء احتكار اإلعالم املريئ واملسموع ،وزيادة عدد املقاعد
الربملانية ،وفرض الكوتا النسائية ،إضاف ًة إىل رفع حالة الطوارئ ،والتي دامت نحو  19عا ًما
عىل بدء فرضها.
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دستوريًا .يف املقابل ،يرى الفريق املعارض وجوب مناقشة مدى أهلية
الرئيس منذ مرضه األ ّول سنة  ،2005ساعيًا إلجهاض إعادة انتخابه
مجد ًدا ،بل إىل أبعد من ذلك يف ما يخص أهليته الدستورية ومدى
قدرته عىل إكامل العهدة الثالثة داعني إىل رضورة تفعيل املادة ()88
من الدستور الجزائري( ((3املتعلقة بأنّه يف حال استحالة مامرسة
الرئيس مهامته بسبب مرض خطري ومزمن ،يجتمع الربملان للترصيح
بثبوت املانع ،ويف حال استمرار املانع ملدة  45يو ًما يستقيل الرئيس،
ويتوىل رئيس الغرفة العليا للربملان مها ّم الرئيس ملدة  60يو ًما تنظَّم
خاللها انتخابات رئاسية(.((3
لقد عرف املشهد السيايس الجزائري قبل االنتخابات الرئاسية يوم
 17نيسان  /أبريل  ،2014حركية تشري إىل تفاعالت من شأنها تحديد
املستقبل السيايس للجزائر ،ومن بينها ترشّ ح الرئيس عبد العزيز
بوتفليقة لعهدة رابعة ،وهو ما جعل الكثري يطرح التساؤل نفسه:
رصح يف خطاب ألقاه
هل يريد الخلود يف كريس الرئاسة؟ ألنّه كان قد ّ
ول ،وقالها
يف والية سطيف يوم  8أيار  /مايو( ،2012 ((4بأ ّن جيله قد ّ
بتعبري آخر (طاب جناين)( ،((4وأل ّن وضعه الصحي ال يؤهله للرتشح
لوالية رابعة وإدارة شؤون بلد يواجه تحديات داخلية وخارجية هذا
من جهة ،ومن جهة أخرى عدم تفعيل الدستور ،إذ تنص املادة ()88
عىل تن ّحي الرئيس ألسباب صحية قاهرة(.((4
ويف هذا السياق ،يبدو أ ّن جهاز املخابرات كان من أشد معاريض
ترشح بوتفليقة لوالية رابعة ،وكان يف وقت سابق قد كشف عن
قضايا الفساد التي تعلّقت بشخصيات مق ّربة من الرئيس عىل غرار
وزير الداخلية يزيد زرهوين ،ووزير الطاقة شكيب خليل ،ووزير
فضل عن فتح عدد من التحقيقات
االستثامرات عبد الحميد متارً ،
مست قطاعات حيوية كالطاقة
يف قضايا الرشوة ونهب املال العام ّ
 38املادة  ،88الفقرة األوىل من دستور الجزائر  1996بعد تعديله سنة .2008
 39وحدة تحليل السياسات" ،الجزائر :ترقُّب حذر" ،املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ،2013/6/17 ،عىل الرابط:
http://www.dohainstitute.org/release/8a53624a-2e6f-40b1-8e75af25ab79b97f
 40نص خطاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مبناسبة الذكرى السابعة والستني
ملجازر  8أيار/مايو  ،1945بتاريخ  8أيار/مايو  ،2012عىل الرابط:
http://www.elmouradia.dz/arabe/president/recherche/recherche.htm
شخصا ما قد كرب يف
 41عبارة "طاب جناين" هي كلمة من الرتاث الجزائري وتعني أ ّن
ً
السن ،ومل يعد مبقدوره أن يعطي أكرث ،وهي العبارة التي ذكرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة،
والتي فهم منها الشعب ومختلف أطياف الطبقة السياسية يف الجزائر أ ّن الرئيس ال يريد أن
يستمر يف الحكم لوالية رابعة.
 42إدريس رشيف" ،الجزائر :العالقة بني مؤسسات الدولة قبيل االنتخابات الرئاسية" ،مركز
الجزيرة للدراسات ،)2014( ،ص .2
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واألشغال العمومية ،إضاف ًة إىل قضية الخليفة ،وهي قضايا الفساد
تخل بوتفليقة عن
التي مل تح ّد من نفوذ مؤسسة الرئاسة ،بحيث ّ
هؤالء الوزراء دون أن تت ّم املحاسبة الفعلية(.((4

وأمام هذا الضغط وخالفًا ملا كان متوق ًعا لدى الطبقة السياسية يف
الجزائر بعدم ترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة ،قام هذا
األخري بإجراء تغيريات عىل مستوى املخابرات العسكرية الجزائرية
 ،DRSوذلك من خالل التحالف الذي عقده مع قائد أركان الجيش
الفريق قايد صالح بإحالة عدد من الجرناالت عىل التقاعد ،وتعيني
حل جهاز
فضل عن أنّه أقدم عىل ّ
آخرين يسبحون يف فلك الرئاسةً ،
الرشطة القضائية التابع لجهاز االستخبارات ،والذي كان مكلّفًا مبتابعة
قضايا الفساد التي متّت اإلشارة إليها ،وإلحاق مديرية االتصال التابعة
لهذا الجهاز بقيادة أركان الجيش ،ومل يقترص األمر عىل هذا الحد،
عي بوتفليقة الفريق قايد صالح نائ ًبا لوزير الدفاع (نائبه) خلفًا
فقد ّ
للّواء عبد املالك قنايزية ،إضاف ًة إىل ذلك أوكل إليه مهمة اإلرشاف
عىل الهيئة العسكرية العليا( ،((4وهي املؤرشات التي أكّدت بوضوح
التحالف القائم بني قيادة أركان الجيش والرئاسة عىل حساب جهاز
املخابرات .وعىل مستوى حزب جبهة التحرير الوطني ،جرى فرض
عامر سعيداين عىل رأس الحزب( ،((4والذي خاض حملة رشسة ضد
أشخاص من داخل جهاز املخابرات.
كل من عبد العزيز
وترشّ ح مع بوتفليقة يف هذا املوعد االنتخايب ٌ
بلعيد ،ولويزة حنون ،وعيل فوزي رباعني ،وموىس توايت ،وعيل بن
فليس الذي دخل يف منافسة شديدة قبيل االنتخابات مع الرئيس
بوتفليقة يف مشهد متكرر لرئاسيات سنة  ،2004حيث كان بن
فليس مرشح النجاح املعارض لبوتفليقة واملدعوم من املخابرات
العسكرية ،وهو املشهد الذي تكرر يف رئاسيات سنة  ،2014بحيث
 43املرجع نفسه ،ص .4
 44هي الهيئة املخ ّولة قانونًا بالنظر يف الرتقية واإلحالة عىل التقاعد بالنسبة إىل الضباط
السامني يف الجيش وجهاز االستخبارات.
 45رشيف ،ص .4
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ميكن القول إ ّن بن فليس كان مرشح الجناح املعارض لبوتفليقة من
داخل املخابرات العسكرية ،وهو األمر الذي ّبي بوضوح حجم الرشخ
املوجود بني قيادة أركان الجيش واملخابرات من جهة ،وبني جهاز
املخابرات والرئاسة من جهة أخرى.
عىل الرغم من املخاض السيايس الذي تشهده الساحة السياسية يف
الجزائر عىل ضوء إعادة انتخاب بوتفليقة لوالية رئاسية رابعة وفوزه
بها بأغلبية ساحقة فيام بعد ،فإ ّن الجيش يف الجزائر مل يتدخل عىل
الرغم من مطالبة بعض األطراف بتدخّله حامي ًة للدميقراطية يف
الجزائر .ويعزى ذلك إىل عاملني أساسيني :يتعلق األول بالتحول الكبري
يف فلسفة الجيش الجزائري بابتعاده التدريجي عن الحياة السياسية
أساسا باإلصالحات
وتدخّله غري املبارش فيها عىل األقل .ويتعلق الثاين ً
الهيكلية التي بارشها الجيش الجزائري يف ما يخص احرتافية الجيش
وإعادة بناء العالقات املدنية  -العسكرية(.((4(((4
يف املقابل ،فإ ّن الجيش الجزائري يواجه ضغوطات إقليمية؛ فالسياق
أساسا بالحراك العريب  2011واألزمة
الدويل واإلقليمي املتعلق
ً
يف الساحل األفريقي  2012وإفرازاتهام األمنية ،ال يسمح للجيش
الجزائري بالتفرغ أكرث للمسائل الداخلية يف محاولة منه الحتواء
هذه التهديدات حفاظًا عىل األمن القومي الجزائري يف ظل اتساع
الحدود وميوعتها ،ومن جهة أخرى فإنّه وبصفة دقيقة ،راهنت
املؤسسة العسكرية الجزائرية للتخلص من حكم بوتفليقة ،يف إطار
رصاع األجنحة داخل النظام السيايس الجزائري ،عىل مدى قدرة
الحراك السيايس املتعلق بالنقاش والجدل حول مرض بوتفليقة وعزله
بصفة دستورية دون حاجة الجيش إىل التدخل لعوامل دولية متعلقة
بصورة الجزائر خارج ًيا ،بخاصة وأنّه قد يك َّيف عىل أنّه تع ٍّد عىل
الرشعية وانقالب عىل الحكم ،أضف إىل ذلك الدعم الذي يحظى به
بوتفليقة لدى الدوائر الغربية ،وباألخص الواليات املتحدة األمريكية،
إلّ أ ّن هذا الدور يكمن يف املخابرات العسكرية بالتحديد ،والتي
لديها نفوذ حتى اآلن يف مفاصل الدولة ويف القرار السيايس(.((4
وإجابة عن سؤال ملاذا وافق قادة الجيش واملخابرات العسكرية
الجزائرية  DRSعىل السامح لـعبد العزيز بوتفليقة بالرتشح لعهدة
 46وحدة تحليل السياسات.
 47تجلّت هذه االحرتافية بخاصة مع وصول جيل جديد من الضباط الذين ال ينتمون
إىل جيل الثورة وتخ ّرجوا يف األكادمييات العسكرية يف الجزائر وخارجها ،إذ إ ّن هذا الجيل
الجديد يرغب يف إبعاد الجيش عن الحياة السياسية ،واالهتامم بتطوير قدراته ودخول عامل
االحرتافية بخاصة مع التحوالت األمنية املتسارعة عىل املستوى اإلقليمي والدويل .ويف ما يخص
رصاع الجيل الجديد مع الجيل القديم داخل املؤسسة العسكرية ،انظر :عبد النارص جايب،
"مأزق االنتقال السيايس يف الجزائر :ثالثة أجيال وسيناريوان" ،املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات( ،شباط/فرباير  ،)2012ص .26
 48وحدة تحليل السياسات.

دراسات وأوراق تحليليّة
العالقة بين الجيش والسلطة السياسية في الجزائر

أول بأنّه الرئيس املثايل ،فهو مريض ،فاقد
رابعة؟ فإ ّن اإلجابة تتمثّل ً
صدقيته ،مل يعد يخرج من قرص املرادية .وثانيًا ،ألنّه يف ظل نظام
رسي ،والذي يُدعم فيام بعد بالتأييد الشعبي عن
قائم عىل الخيار ال ّ
طريق االنتخابات ،ليس هناك من يستطيع الحلول مكان الرئيس
الحايل .وأخ ًريا ،أل ّن تجديد عهدة الرئيس بوتفليقة ميثّل عدم حصول
أي تغيري سيايس ،فمهام كانت حالته الصحية ،فإنّه من املر ّجح أن
ّ
يظل عبد العزيز بوتفليقة يف املرادية ،طاملا سيطرت عائدات النفط
عىل السخط الشعبي ،حتى ال يهدد ذلك استقرار النظام ،وليست
إعادة ترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة وانتخابه سوى أبرز
علم
دليل عىل ذلك ،عىل الرغم من تدهور صحته بصورة واضحةً ،
وأنّه من املرتقب العودة إىل تحديد العهدات بعهدتني من جديد يف
التعديل الدستوري املقبل(.((4

الخاتمة
تع ّد الرقابة املدنية عىل املؤسسة العسكرية ،أحد املقومات األساسية
للنظم الدميقراطية .لكن هذه الرقابة قد تواجه تحديات تعيق
تطبيقها تلقائيًا يف أثناء املراحل االنتقالية .ال سيام إذا ما أخذنا يف
الحسبان املعوقات التأسيسية التي فرضتها املوروثات السلطوية،
ومنها تأثري السلطة العسكرية التابع واملتواصل يف الحكومات
الدميقراطية الناشئة .وما مل ت ْجر معالجة هذه املشكلة معالجة
صحيحة يف الدول العربية بخاصة ،فإ ّن العالقات املدنية العسكرية
ستتواصل يف التفاعل ضمن حدود غري محددة ،دون تبعية أو سلطة

 49تجدر اإلشارة يف هذا اإلطار إىل املشاورات السياسية إلحداث تعديالت دستورية،
برئاسة أحمد أويحي مع العديد من الفاعلني من الطبقة السياسية يف الجزائر ،والتي بدأت
يف حزيران/يونيو  ،2014وض ّمت كذلك قيادات قريبة من الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ؛ وتهدف
السلطة يف الجزائر من خالل هذه اإلصالحات الدستورية إىل إحداث إصالحات تساعد عىل
تقوية بنية النظام ،ومنحه مزيدًا من عوامل االستقرار السيايس واالجتامعي؛ وهو ما يشري
ينص عىل استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية ،أضف إىل
إليه االتجاه نحو تعديل ّ
ذلك أ ّن منهجية املشاورة حول التعديالت املقرتحة قد أدَّت إىل بروز تباعد بني مكونات
الطبقة السياسية ،وانقسام حول املوقف منها؛ وهو ما أنتج محدودية تفاعل تلك الطبقة مع
املشاورات؛ بخاصة أ ّن هذه املشاورات قاطعها جزء مه ٌّم من النخبة السياسية؛ مثل التنسيقية
الوطنية للحريات واالنتقال الدميقراطي التي تضم عددًا من األحزاب ذات املرجعيات
املختلفة ،وهي التي نظمت لقاء زرالدة يف حزيران/يونيو  2014الذي ض ّم شخصيات وطنية
وأحزابًا معارضة للتعبري عن رفضها تلك املنهجية التشاورية .انظر :كامل القصري" ،جيوبوليتيك
املغرب العريب :قراءة يف ديناميات ،"2014مركز الجزيرة للدراسات ،2015/5/14 ،ص .7
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واضحة ،باستغالل ميزانيات خيالية ،وهو ما ميثّل عائقًا بل العائق
أمام انتقال الدول العربية إىل النظام الدميقراطي وتحقيق التنمية
والتقدم يف جميع املجاالت والتوصل إىل االستقرار السيايس.
ومتثّل التجربة الجزائرية مرجعية مهمة عندما يتعلق األمر بدراسة
الدور السيايس للجيش ،والعالقات املدنية  -العسكرية ،فلطاملا كان
للمؤسسة العسكرية يف الجزائر عالقة وطيدة بالسلطة السياسية،
بل إنّها متثّل املحرك الرئيس وصاحبة السلطة الحقيقية ،بوصفها
املؤسسة املنظمة الوحيدة ذات الوزن الذي يتيح لها التحكّم الفعيل
يف السلطة ،وذلك منذ استقالل البالد.
وعىل الرغم من أ ّن تراجع دور املؤسسة العسكرية يف الحياة السياسية
أصبح ظاهرة عاملية بامتياز ،ال ب ّد من أن تنعكس عىل النظم العربية،
بعد أن بات نجاح التجارب السياسية يقاس مبدى قدرة السلطة
املدنية املنتخبة عىل األخذ بزمام األمور وتسيري شؤون البالد ،ونجاحها
يف إبقاء املؤسسة العسكرية عىل الحياد ،وهو ما يضمن الحفاظ
عىل مهنيتها وحرفيتها بحسب هنتغتون .Samuel P. Huntington
غري أنّه ،وبنا ًء عىل ما تق ّدم دراسته يف هذه الورقة ،فإنّنا نستنتج أ ّن
نزع الطابع العسكري عن النظام السيايس الجزائري ال يزال يشكّل
عائقًا أمام وضع دستور مستقر ،يسري عىل هديه نظام الحكم ،وت ُكفل
فيه الحقوق والحريات ،فأغلب التعديالت الدستورية كانت تتّسم
بالطابع االستعجايل .وهذا ما يجعلنا نستخلص أ ّن التعديل الدستوري
املرتقب لن يتامىش مع التحوالت التي يعرفها املجتمع الجزائري .ولن
يك ّرس النظام الدميقراطي ّإل يف ظل فصلٍ تام بني السلطات ،وإبعاد
املؤسسة العسكرية عن التدخّل يف السياسة.
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*

المجتمع المدني في الجزائر المعاصرة:
اقتصاد سياسي لتجربة انتقال ديمقراطي غير مكتملة

تقــوم فكــرة المجتمع المدني في هذه الدراســة علــى مبدأ اســتقاللية المجتمع االقتصادي
ً
شرطا تاريخ ًيا أساس ًيا لتقليص الطابع االفتراسي للسلطة
عن المجتمع السياســي بوصفه
تغولهــا علــى المجتمع .وتتســاءل الدراســة عن األســباب التــي تعيق
والحــد مــن
السياســية
ّ
ّ
تحقــق المجتمــع المدني فــي الجزائــر المعاصــرة علــى الرغــم مــن إقــرار التعدديــة الحزبيــة
والليبرالية االقتصادية منذ دستور .1989
أن اســتمرار الطابع الريعي لالقتصاد في الجزائر ســمح للنظام بامتالك أدوات إبطال
نفترض ّ
مفعول التعددية السياســية ،واحتواء اآلثار السياســية لليبراليــة االقتصادية ،وذلك من خالل
اســتخدام الموارد الريعية الســتزالم النخب وإحكام القبضة عليها ومن ورائها المجتمع .كما
نحــاول رســم االقتصاد السياســي لتجربة االنتقال الديمقراطي غيــر المكتملة في الجزائر عبر
البحث في أسباب عدم قدرة رأس المال الخاص على القيام بدور تاريخي في تحقق المجتمع
المدنــي ودمقرطــة الحقــل السياســي علــى غــرار مــا قامــت بــه البورجوازية فــي فجــر الحداثة
األولى في أوروبا الغربية.
*

أستاذ مساعد يف قسم علم االجتامع يف جامعة سطيف ( )2يف الجزائر.

دراسات وأوراق تحليليّة
المجتمع المدني في الجزائر المعاصرة

كلمات مفتاحية:
املجتمع املدين ،املجتمع السيايس ،املجتمع االقتصادي ،الزبونية
السياسية ،االقتصاد الريعي ،البورجوازية.

البناء اإلشكالي
مل تبق الجزائر ساكنة أمام موجة التغيري التي اجتاحت دول املعسكر
االشرتايك يف نهاية مثانينيات القرن املايض؛ فبعد ثالثة عقود من
األحادية الحزبية وهيمنة الدولة عىل الحقل االقتصادي ،جاءت
أحداث  5ترشين األول /أكتوبر  1988لتمثّل نقطة انطالق سلسلة
من "اإلصالحات" يف املجالني السيايس واالقتصادي .يف خضم ذلك،
جاء دستور  23شباط /فرباير  1989ليضع ح ًّدا لألحادية الحزبية
واالشرتاكية االقتصادية ،بإقرار التعددية السياسية واإلعالمية وحرية
املبادرة االقتصادية .ويف جو هذه اإلصالحات ،بدأ مفهوم "املجتمع
ٍ
بدالالت ومضام َني متناقضة
املدين" يروج يف الخطاب الرسمي للدولة
أحيانًا ،وال تشري إىل املحتوى نفسه وال تحمل الرهانات السياسية
واالقتصادية واالجتامعية نفسها.
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بسبب انزالق العملية السياسية إىل العنف وإعالن حالة الطوارئ(((،
ٍ
ـدالالت ومضام َني ال تختلف يف يشء عن الــدالالت التي
بشحنه بـ
تحملها الحركة الجمعوية أو املنظامت األهلية التي تنشط خارج
إطار اللعبة السياسية .والتقط الخطاب األكادميي مقولة "املجتمع
املدين" بالدالالت واملضامني عينها التي شحنته بها السلطة :ال حاجة
إىل شحن مفهوم املجتمع املدين بدالالت نضالية سياسية ما دامت
الدولة ذاتها مل تَ ُعد مستبدة وال شمولية ،شكليًا ونظريًا عىل األقل،
ما بقي الفضاء اإلعالمي والسيايس واالقتصادي مفتو ًحا ومتعد ًدا.
بتعبري آخر ،ال حاجة إىل ذلك كلّه ما دامت الدولة قد اختزلت
طريق النضال السيايس عىل املجتمع ،و"دمقرطت" بإرادتها الحقل
السيايس ،وحررت النشاط االقتصادي .ضمن هذا السياق الذي شهد
أزمة اقتصادية خانقة وضعف الدولة حيال واجب تأمني أبسط
الخدمات اليومية يف األرياف واملدنُ ،ح ّولت سهام املجتمع املدين
أي وظيفة سياسية لهذا
أيضً ا نحو العمل الخريي من دون اإلشارة إىل ّ
"املجتمع" ،ما عدا التشديد يف أحسن األحوال عىل إمكانية مساهمته
يف تقوية املشاركة السياسية يف مختلف العروض االنتخابية التي
تطرحها السلطة دوريًا وبانتظام.
بعد ربع قرن من إقرار التعددية السياسية واإلعالمية والنقابية،
وتحرير االقتصاد من قبضة الدولة تدريج ًيا ،ميكن أن نس ّجل
املالحظات التالية:
اقتصاد ًيا :عىل الرغم من فتح حرية املبادرة االقتصادية للقطاع
الخاص ،وانتشار اآلالف من الرشكات الخاصة يف مختلف القطاعات
االقتصادية ،فإ ّن اقتصاد الجزائر ال يزال مرتبطًا بصادرات املحروقات
بنسب ٍة تفوق الـ  97يف املئة؛ أي إ ّن القطاع الخاص مل يساهم يف
تقليص التبعية للمحروقات ،ومل يغري شيئًا يف الطابع الريعي
لالقتصاد الوطني.

غياب
خالفًا لألدبيات الغربية التي أعادت إحياء مفهوم املجتمع املدين بعد ٍ
طويل يف النظرية السياسية املعارصة ،مل ي ْجر استدعاء هذا املفهوم يف الخطاب
السيايس الجزائري  -وال يف الخطاب األكادميي يف مرحل ٍة الحقة  -الستعامله
يف مواجهة الدولة التسلطية القمعية ،عىل غرار ما حدث يف بولندا ،بل
أحياه خطاب النظام السيايس ذاته ور َّوج له عرب إطالق تسمية "املجتمع
املدين" عىل الحركة الجمعوية التي ال تنشط يف السياسة.

سياس ًيا :رسعان ما انزلقت العملية السياسية التي أُطلقت بعد إقرار
دستور  23شباط /فرباير  1989نحو العنف ،وتس ّبب توقيف املسار
االنتخايب يف إعالن حالة طوارئ ملدة  23سنة ،قيّدت فيها السلطة
السياسية الحريات األساسية ،وغلقت املجال اإلعالمي ،مع الحفاظ
عىل تنظيم االنتخابات الرئاسية والربملانية واملحلية يف مواعيدها
املحددة منذ سنة  .1995وال يزال الحزب الذي حكم جزائر األحادية،
هو من يسيطر عىل أغلبية املقاعد يف الربملان ،وبالرتكيبة البرشية

وبدل أن يو َّجه املجتمع املدين ضد شمولية الدولة واستبدادها ،قام
خطاب السلطة التي رسعان ما تراجعت عن فتح املجال السيايس

 1أُعلنت حالة الطوارئ عن طريق املرسوم الرئايس رقم  44 - 92مؤرخ يف  9شباط/فرباير
 ،1992ومل ت ُرفع إال يف  24شباط/فرباير .2011
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أي حزب
نفسها تقري ًبا واملنتمية إىل جيل ثورة التحرير .مل يستطع ّ
معارض خالل هذه املرحلة أن يصل إىل السلطة ،بل تراجع العمل
الحزيب ومت ّيعت الساحة السياسية بانتشار طفييل لألحزاب التي
يصعب أحيانًا التمييز بينها ،حتى يف التسميات التي تحملها.
تدفعنا هــذان املالحظتان إىل التساؤل عن مضمون التعددية
السياسية والليربالية االقتصادية التي أق ّرها النظام السيايس منذ
ربع قرن :ملاذا مل تحدث تغريات عميقة يف بنية النظام السيايس
وطبيعة النظام االقتصادي الجزائري؟ هذا التساؤل الذي يؤكد
استمرار النظام السيايس الجزائري حتى بعد إقرار التعددية ،مطروح
للتشكيك يف رشعية استعامل مفهوم املجتمع املدين بالشكل نفسه
محل
الجاهز واملعلّب واملختزل يف الحركة الجمعوية التي حلّت ّ
املنظامت الجامهريية(((.
إ ّن الحجج التي يق ّدمها مختزلو املجتمع املدين يف العمل الجمعوي
الواقع خارج السياسة حجج ٌ مقْنعة فقط من وجهة النظر الشكلية
(تعددية حزبية ،وإعالمية ،ونقابية ،وليربالية اقتصادية) ،يف نظرهم،
وال حاجة إىل الرجوع باملجتمع املدين إىل املرحلة التي ُج ّند فيها ضد
الدولة من أجل دمقرطتها؛ فالدميقراطية يف الجزائر حدثت من دون
املجتمع املدين.

إذا كانت هذه الحجج مقبولة من وجهة النظر الشكلية ،فإنّه يجب
تأكيد أ ّن التحليل السوسيولوجي ال يأخذ بالطابع الشكيل بقدر
ما يذهب إىل تفكيك آليات إعادة اإلنتاج االقتصادي والسيايس يف
املجتمع :هل هي آليات دميقراطية شفافة أم أنّها غامضة وشمولية؟
أول عن مصري الثالثني
ثم قبل طرح هذا التساؤل كان يجب التساؤل ً
سنة من املامرسات السياسية األحادية الشمولية ،واملامرسات
 2كان النظام الحاكم يؤطر املجتمع ويراقبه عرب منظامت جامهريية تنشط يف مختلف
امليادين ،وال تزال قامئة ونشطة إىل اليوم ،ونخص بالذكر هنا :االتحاد العام للعامل الجزائريني،
واالتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية ،واملنظمة الوطنية للطلبة الجزائريني ،واالتحاد الوطني
للفالحني الجزائريني ،واملنظمة الوطنية للمجاهدين ،واملنظمة الوطنية ألبناء الشهداء...
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الريعية االقتصادية :هل ت ّم تجاوزها بقرار سيايس بسيط؟ وماذا عن
انعكاساتها عىل عملية تراكم رأس املال الخاص يف جزائر اليوم؟
إ ّن تاريخ تطور مفهوم املجتمع املدين هو يف الواقع تاريخ تطور
دولة القانون والدميقراطية نفسيهام ،عىل ح ّد تعبري املفكر العريب
عزمي بشارة .واملراحل التي مر بها هذا املفهوم هي أيضً ا مراحل
تطور دولة القانون والحداثة السياسية يف الغرب .والحداثة السياسية
سريورة تاريخية تشكّلت خالل فرتة طويلة من الزمن ،تفاعل خاللها
االقتصادي والسيايس واالجتامعي والتاريخي ،وحتى الجغرايف .وكان
رضا
املجتمع املدين يف ّ
كل مرحلة من مراحل تطور هذه األبنية حا ً
حضو ًرا مختلفًا عن املرحلة التي سبقته واملرحلة التي أتت بعده :كان
كل مرحلة يحمل دالالت ومعا َين تتغري بتطور درجة البناء الدولتي
يف ّ
 State-Buildingومتايز الحقول بعضها عن بعض .أ ّما الشكل األخري
الذي استقر عليه هذا املفهوم يف الغرب ،فهو الشكل املتوافق مع
اكتامل سريورة بناء الدولة  -األمة ،حيث يسود الحقل السيايس
السلم واملواطَنة املكتملة البناء .لهذه األسباب كلّها ،سيكون من غري
املرشوع استعامل املجتمع املدين مفهو ًما جاه ًزا ال أكرث ،وإسقاطه عىل
وتداخل رهي ًبا للحقول يف
ً
مجتمعات ال تزال تعيش وض ًعا استبداديًا
ما بينها ،واقتصا ًدا ريع ًيا توزيع ًيا.
يف مجتمع ال يزال الطابع الريعي يطغى عىل اقتصاده بصورة مطلقة،
عىل الرغم من طابعه الشكيل الليربايل منذ  25سنة ،وحيث قواعد
اللعبة السياسية يف التنافس عىل السلطة غري واضحة وال مستقرة وال
ممسسة ،وحيث األشخاص الذين حكموا خالل األحادية الحزبية ال
َ
يزالون يحكمون يف "عهد التعددية" ،سيكون من التعسف إطالق
صفة النظام الدميقراطي عىل النظام السيايس الجزائري .بهذا االستنتاج
األ ّويل ،نق ّر برفضنا اختزال الدميقراطية والليربالية يف متظهراتها
الشكلية :إقرار التعددية الحزبية واإلعالمية والليربالية االقتصادية يف
الدستور؛ فالدميقراطية ال ميكنها أن تعيش ّإل يف دولة القانون .ويف
حني أ ّن هذه األخرية سريورة تاريخية طويلة ،فإ ّن من غري املمكن أن
تكون نتيج َة قرار سيايس ،وعليه ،من غري املمكن أيضً ا الحديث عن
"مجتمع مدين" يف جامعة سياسية  Collectivité politiqueيسودها
نظام شمويل واقتصاد ريعي توزيعي.
يتأسس
تنطلق إشكالية هذه الدراسة من التسليم بأ ّن املجتمع املدين مل ّا
ْ
يف الجزائر ،أل ّن املستوى الذي بلغه البناء الدولتي فيها يجعل اختزاله
يف العمل الجمعوي  -التطوعي إفراغًا لرهانات املفهوم الحقيقية
ودف ًعا له إىل زوايا ال تسائل النظام السيايس عن جوهر الدميقراطية
وعالقة الدولة باملجتمع .إ ّن نقطة انطالق دينامية الحداثة هي
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استقاللية االقتصادي  l'économiqueعن السيايس le politique
من أجل السامح بتحرر املجتمع االقتصادي عن املجتمع السيايس،
وتقلُّص اعتامد املجتمع عىل الدولة يف إعادة إنتاج نفسه (بقاء األفراد
مستقل وح ًرا يف ظل ارتباط
ً
عىل قيد الحياة)؛ فالفرد ال ميكنه أن يكون
املجتمع مبا توزعه الدولة عليه من موارد (أجور ،وتشغيل ،ودعم
للمواد االستهالكية ،)...أل ّن عملية إعادة اإلنتاج االجتامعي واملادي
للمجتمع مرتبطة بالسلطة السياسية التي تحتكر مؤسسات الدولة.
والحداثة انطلقت حينام متايزت هذه الحقول ،وانفصلت السلطات
السياسية بعضها عن بعض ،وأصبحت عملية اختيار املسؤولني يف
أجهزة الدولة يف يد الشعب ،يف حني يبقى الحقل االقتصادي خاض ًعا
لقوى السوق التي تحميها قوانني الدولة املتفق عليها .إ ّن للسلطة
السياسية طاب ًعا افرتاس ًيا ،وأهم أدوات تقليص هذا الطابع هي
استقاللية االقتصادي عن السيايس ،أي تحقق املجتمع املدين ،فام هي
الرشوط التاريخية الستقاللية االقتصادي عن السيايس؟ وإذا أردنا
قلب العملة ورؤية وجهها اآلخر ،سنجد التساؤل مطرو ًحا بالشكل
التايل :ما هي الرشوط التاريخية التي متنع استقاللية االقتصادي عن
السيايس؟ والسؤاالن هام يف واقع األمر وجهان لسؤا ٍل واحد أشمل:
ما هي رشوط تحقق املجتمع املدين والعوامل التي تحول دون ذلك؟

التي تعتمد عليها عملية إعادة اإلنتاج االقتصادي ومنط اشتغال
"االقتصادي" يف مجتمعٍ ال يزال يعيش مرحلة ما قبل متايز الحقول.
إذا ك ّنا قد أكدنا أعاله أ ّن النظام السيايس الجزائري ال يزال هو نفسه
النظام القائم منذ االستقالل ،سواء يف طريقة اشتغاله أو يف تركيبته
البرشية والسوسيولوجية((( ،فإ ّن من األهمية مبكان أن نتساءل عن
طبيعة املوارد التي يرتكز عليها لضامن استمراره ،مبا أ ّن تغيريات
مؤسساتية مهمة حدثت منذ نهاية الثامنينيات إىل اليوم .يف الواقع
أي نظام سيايس أن يستمر باللجوء فقط إىل العنف والقهر
ال ميكن ّ
املادي ،بل هو يف حاجة مل ّحة إىل رشعية ،أو إىل رشعيات تسمح
بأن ينخرط فيه جزء مه ّم من الطبقات والفئات االجتامعية التي
تسمح له عىل األقل مبراقبة الطبقات والفئات األخرى التي تبدي
رفضً ا ومقاومة الستمراره يف ظل "التعددية والليربالية" .عند هذا الحد
تواجهنا التساؤالت التالية:
• ما هي اآلثار السياسية التي ترتكها املامرسات االقتصادية للدولة
الريعية يف تحقق املجتمع املدين يف الجزائر بعد إقرار التعددية
السياسية والليربالية االقتصادية؟
• ما هي انعكاسات الطابع الريعي لالقتصاد الجزائري عىل تشكّل
رأس املال الخاص يف الجزائر؟
• ما هي اآلليات التي يستخدمها النظام السيايس الستقطاب النخب
السياسية واالقتصادية وملراقبة املجتمع؟

فرضيات الدراسة

مبا أ ّن مقولة املجتمع املدين مؤسسة حول مصفوفة matrice
ثالثية األبعاد (البعد السيايس ،والبعد االقتصادي ،والبعد األخالقي
تحليل
ً
 القانوين) ،فإ ّن دراسة واقعه يف املجتمع الجزائري تتطلبدقيقًا لعالقة السيايس باالقتصادي ،وعالقة املجتمع بالدولة .ومي ّر هذا
التحليل ،طب ًعا ،عرب تحليل منط اشتغال النظام السيايس واملوارد املادية
والرمزية التي يعتمد عليها يف استمراره ،إضاف ًة إىل تحليل األسس

تتغذى الفرضيات التي تنطلق منها هذه الدراسة من األدبيات
السوسيولوجية التي تناولت موضوع املجتمع املدين يف البلدان ذات
االقتصاد الريعي؛ أي تلك األدبيات التي تفرتض وجود عالقة قوية
بني ما يس ّميه لهواري عدي "املامرسات االقتصادية للدولة الريعية"
واستمرار الشمولية واالستبداد .وسنحاول اختبار صحة الفرضية
القائلة إ ّن املامرسات الريعية للدولة الوطنية أدت إىل نشأة برجوازية
طفيلية ال ميكن أن يع َّول عليها يف أداء دور تاريخي مثلام فعلت
الربجوازية األوروبية يف القرنني السابع عرش والثامن عرش .ونحن
نفرتض أ ّن عدم تحقق املجتمع املدين يف جزائر اليوم يعود إىل ثالثة
 3للمزيد بشأن طريقة اشتغال النظام السيايس الجزائري ،انظر :نارص جايب ،ملاذا
تأخر الربيع الجزائري؟ (الجزائر :منشورات الشهاب)2012 ،؛ أو إىل كتابات عدي لهواري
 Lahouari Addiالتي سنشري إليها الحقًا.
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أمور :أ ّولها أ ّن االقتصاد الريعي مينع تحقق املجتمع املدين يف الجزائر،
ألنّه يشجع عىل املامرسات الريعية ويخنق املامرسات اإلنتاجية من
خالل التشجيع عىل انتشار الزبونية السياسية واستقطاب النخب
والفئات االجتامعية عىل قواعد الوالء الشخيص واملنفعة الشخصية
املتبادلة ،وثانيها إلحاق املجتمع االقتصادي باملجتمع السيايس،
وثالثها منع استقاللية املجتمع عن الدولة ماديًا.
الختبار فرضيات هذه الدراسة ،سنعود أولً إىل دراسة تاريخية ملفهوم
املجتمع املدين ،استنا ًدا إىل أطروحة عزمي بشارة ولهواري عدي.
وحينام نبني كيفية استعاملنا له يف هذه الدراسة ،سنقوم بعدها
باختبار تلك املعوقات التي نفرتض أنّها متنع تشكّله يف سياقٍ تاريخي
محدد :الجزائر املعارصة.

المجتمع المدني:
تاريخ المفهوم وتطوره
يبقى مفهوم املجتمع املدين من املفاهيم التي تعرتض تعامل الباحث
معه صعوبات وأخطار منهجية ونظرية كبرية .ورواجه يف الخطاب
اإلعالمي والسيايس واألكادميي يف عامل اليوم يجعله مث ًريا بالنسبة إىل
الباحثني املشتغلني يف قضايا الدميقراطية واملواطنة وحقوق اإلنسان
ودولة القانون ،وليس الباحث العريب مستثنى يف هذا املجال.
أُنجزت مئات البحوث واألطروحات ،و ُعقدت عرشات الندوات بشأن
هذا املولود الجديد مبارشة بعد انهيار املعسكر الرشقي وعودة
الحديث عن دمقرطة دول أوروبــا الرشقية ودول العامل الثالث
ولربلتها .وبادر مركز دراسات الوحدة العربية يف فرتة مبكرة إىل
عقد ندوة ضخمة حول املجتمع املدين ،جمعت باحثني من مختلف
التخصصات املعرفية ،وخرجت مبفهوم إجرايئ يشري إىل أ ّن املقصود
باملجتمع املدين هو املؤسسات السياسية واالقتصادية واالجتامعية
والثقافية التي تعمل يف ميادينها املختلفة ،باستقال ٍل عن سلطة
الدولة ،لتحقيق أغراض متعددة ،منها أغراض سياسية كاملشاركة يف
صنع القرار عىل املستويني الوطني والقومي ،وأغراض نقابية كالدفاع
عن مصالح أعضائها ،كام يف اتحادات الكتاب والجمعيات الثقافية،
وأغراض اجتامعية لإلسهام يف العمل االجتامعي لتحقيق التنمية(((.
عىل الرغم من إشارة هذا التعريف اإلجرايئ إىل عنارص مهمة يف مقولة
املجتمع املدين ،كاالستقالل عن الدولة وإمكانية نشاطه يف السياسة،
 4سعيد بنسعيد العلوي [وآخرون] ،املجتمع املدين يف الوطن العريب ودوره يف تحقيق
الدميقراطية (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية.)1992 ،
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فإنّه مل يستطع اإلفالت من الوقوع يف فخ البحث عن تعريف إجرايئ
عميل يبحث يف تحديد ما ميكن أن يس ّمى مجتم ًعا مدنيًا يف العامل
العريب ،وهو التحديد الذي سيؤدي إىل إعادة استهالك املفهوم
باملضامني نفسها التي راج ضمنها يف الغرب يف العقدين األخريين ،وقد
مم أُخذ بفلسفته وجوهره(((.
أُخذ بالجانب الشكيل للمفهوم أكرث ّ
إ ّن تعريفًا للمجتمع املدين قامئًا عىل هذا النحو يخفيه من الواقع
مم يسائله ويحاول إسقاط أقنعته :يف نهاية املطاف ،إذا
ويربره أكرث ّ
انطلقنا من تعريف كهذا ،فأين هو الفرق يف وظيفة املجتمع املدين،
بوصفه مفهو ًما سوسيولوج ًيا تحليل ًيا نقديًا ،وواق ًعا سياس ًيا واجتامع ًيا،
يف دولة مثل فرنسا وإنكلرتا ،أو يف دولة ما من دول العامل العريب؟
إ ّن اختالف السياقات التاريخية واالقتصادية ودرجة البناء الدولتي
يفرض عىل املشتغل بشأن مفردة املجتمع املدين البحث عن اللحظة
معي للمفهوم مع درجة البناء
التاريخية التي يتوافق فيها تحديد ّ
الدولتي :البناء السيايس  -القانوين للمجتمع الذي سيستعمل فيه،
أل ّن هذا املفهوم ظهر ،مثلام أشار عزمي بشارة ،مبفاهيم تاريخية
كل تحقق له كان يظهر من جديد مبعنى جديد ،أو
مختلفة ،وبعد ّ
كل مرة ،أو
حامل مطالب جديدة ،أي إنّه وليد فرز جديد ّ
بوصفه ً
وليد متفصل جديد للوحدة االجتامعية والسياسية السائدة(((.

كلّام تطورت عملية متايز الحقول االجتامعية والسياسية واالقتصادية
تغي مضمون املجتمع املدين؛ فتاريخ دالالته عند مفكري
يف مجتمع ماّ ،
الحداثة هو يف الواقع تأريخ دقيق لعملية تطور /متايز الحقول ،أي
يعب عن استقاللية املجتمع
 5بالنسبة إىل لهواري عدي ،املجتمع املدين هو بناء مجرد ّ
االقتصادي عن املجتمع السيايس ،هذه هي الفكرة األساسية التي تؤطر فهمنا وتصورنا
ومناقشتنا للمجتمع املدين ،بخصوص هذه الفكرة انظر:
Lahouari Addi, "Problématique de la société civile en Algérie: Quelques
éléments théoriques et historiques," Le Quotidien d'Oran, 10-12/9/2007.
 6عزمي بشارة ،املجتمع املدين :دراسة نقدية ،ط ( 6بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ،)2012 ،ص .23
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أي تعريف
عملية بناء الدولة الحديثة .لهذه املربرات ،نعتقد اليوم أ ّن ّ
للمجتمع املدين ال يتوافق مع رهاناته السياسية التي ظهر بها وتطور
فيها – وليس التي بلغها اليوم يف تجلّيه النهايئ يف دولة القانون – وال
يأخذ يف الحسبان درجة متايز الحقول ،هو تعريف يريد أن يفرغه
من رهاناته ويق ّدمه عىل طبق من ذهب إىل خطاب السلطة التربيري
التجنيدي ،أي التالعب به واستغالله سياس ًيا وأيديولوج ًيا.
تتفق الصياغات الفكرية ملفهوم املجتمع املدين يف معظمها عىل أنّه
مؤسس حول استقاللية املجتمع السيايس عن املجتمع
بناء تجريدي َّ
االقتصادي ،وما ينبثق عن هذه االستقاللية من انعكاسات عىل
الوضعية القانونية السياسية للفرد داخل املجتمع ،وعىل العالقة بني
املجتمع والدولة .وكان هذا املجتمع "يناضل" طوال فرتة تطوره يف
النظرية السياسية والسوسيولوجية املعارصة من أجل توسيع هامش
الحرية الفردية واملواطنة من جهة ،والح ّد من الطابع االفرتايس
للسلطة السياسية من جهة أخرى .وقد وجد يف مراحل ظهوره األوىل
حاسم يف بناء املواطنة ومقاومة تغ ّول السلطة
عامل
يف "االقتصادي" ً
ً
السياسية عىل باقي الحقول االجتامعية األخرى .ولهذا صاغ املفكرون
اإلسكتلنديون تصوراتهم للمجتمع املدين حول السوق ودورها يف
خلق التوازن السيايس من جهة وازدهار املجتمع وتلبية حاجاته من
جهة أخرى .وال ت ِق ّل تلك املفاهيم التي صيغت يف ما بعد أهمي ًة
عن التصور اإلسكتلندي ،ولك ّنها تبقى مكملة لروح الفكرة وجوهرها:
بناء دولة القانون واملواطنة .وقد استُعملت مقولة املجتمع املدين
لبناء تصور مثايل حول الحياة االجتامعية والسياسية يف مجتمعات
أوروبا الغربية منذ القرن السادس عرش .ويف كتابه  le Léviathanع ّد
هوبز هذا املجتمع سلط َة الدولة املطلقة التي يجب أن تفرض النظام
داخل مجتمع م ّزقته الفوىض والحروب .وحينام تحققت فكرة الدولة
املطلقة وانحرفت نحو االستبداد املطلق ،جاء آخرون بعده ليؤكدوا
أ ّن املجتمع املدين ال ميكن أن يتحقق تحت السلطة الالمحدودة
أصل ،وبذلك
للدولة ،ألنّها سوف تق ّوض األمن الذي ُصممت لحاميته ً
مستحيل((( .قال لوك" :إنه بقدر ما
ً
تجعل قيام املجتمع املدين أم ًرا
أساسا قويًا كفاية
تبدو الدولة بالغة القوة ،إال أنّها ال تستطيع أن توفر ً
للمجتمع املدين"((( .إذًا ،رسعان ما تراجع اإلعجاب الكبري بالدولة عند
املفكرين الذين أتوا بعد هوبز ،ألنّهم اكتشفوا أ ّن السلطة املطلقة
 7انظر :جون اهرنربغ ،املجتمع املدين :التاريخ النقدي للفكرة ،عيل حاكم صالح وحسن
ناظم(مرتجامن) ،فالح عبد الجبار(مراجع)( ،بريوت :املنظمة العربية للرتجمة،)2008 ،
ص .171
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ال ميكن أن تحمي املجتمع وال ملكيته الخاصة ،بل غال ًبا ما تحول
دون أن يطور األفراد مصالحهم الخاصة داخل فضائهم الخاص .وقد
فُتحت ثغرة مهمة يف تاريخ الفكر البرشي سمحت باستيعاب دور
النشاط االقتصادي وقدرته العظيمة عىل تنظيم املجتمع وحاميته،
ليس من الفوىض واالقتتال فقط ،بل أيضً ا من تغ ّول السلطة السياسية
املطلقة ،سواء أكانت ملكية أم تيوقراطية.

يف هذا السياق التاريخي الذي متيز أيضً ا بصعود املد الربجوازي ،صاغ
اإلسكتلندي آدم سميث يف شأن االقتصاد السيايس فكرته التي تبلور
ضمنها مفهومه الخاص للمجتمع املدين .وقد اكتشف هذا االقتصادي
أ ّن الدولة املتحالفة مع املركنتالية التجارية تعيق ازدهار االقتصاد
الداخيل للمجتمع اإلنكليزي ،فدعا إىل رضورة تحرير النشاط
االقتصادي عام ًة من قبضة الدولة بجميع مؤسساتها .ويف مرحل ٍة
كل مكان ،أصبحت املصلحة
بدأت فيها السوق تتغلغل بقوة ويف ّ
الخاصة مقولة مركزية يف الفكر االقتصادي والسيايس األورويب"' :إذا
كانت امللْكية الخاصة حقًا طبيعيًا ورشط االستقرار الخلقي[ ،فإنه]
يرتتب عىل ذلك أن الحرية االقتصادية ترتكز عىل صميم أي تنظيم
اجتامعي مناسب ،وأن الدولة يجب أن تكفل أقىص مستوى من
الحرية لجميع األفراد الذين هم مالكون أحرار ،ومعنيون مبصالحهم
الشخصية"(((.
كانت مقولة املجتمع املدين يف ترحال مستمر من ميدان اجتامعي
كل مرحلة تاريخية يصاب فيها املجتمع بارتجاجات
إىل آخر .ويف ّ
عنيفة بسبب التطرف يف السلطة السياسية أو يف الحرية االقتصادية،
يظهر تصو ٌر جديد للعالقة االجتامعية والرابطة السياسية واألسس
التي يجب أن تنبني عليها .وبذلك ،إذا كان يف اإلمكان أن ننظر إىل
تاريخ املقولة بأثر رجعي ،فإنّنا سنكتشف أ ّن هذه املقولة هي مبنزلة
عملية مخربية ،تخترب فيها الحقول االجتامعية لبناء تصور ملجتمع
9
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العدد 19

74
منظم يسوده السلم االجتامعي والحد األدىن من العدالة االجتامعية
والحرية .ال غرابة إذًا أن يظهر بعد آدم سميث هجو ٌم قوي عىل
الحرية االقتصادية ،ألنّها مل تحقق اآلمال املوعودة بالحرية والرفاهية
للجميع بقدر ما زادت من سيطرة الربجوازية عىل الدولة والحياة
ككل.
االجتامعية ّ
ميثّل كانط الذي يتوسط تاريخيًا آدم سميث وكارل ماركس ،املفكر
الذي رأى يف الحرية االقتصادية واألخالق الفطرية عنارص غري كافية
لبناء املجتمع املدين ،وتدخّله تاريخ ًيا ،كان يف فرتة متقدمة من تطور
مؤسسات الدولة وآليات اقتصاد السوق .فهو اكتشف أ ّن الدولة
القوية املنظمة وحدها واقتصاد السوق وآلياته ال ميكنهام ضامن
الحرية الفردية والعدالة االجتامعية .وال ميكن الحديث عن املجتمع
املدين ما مل يتوسط املجتمع والدولة فضاء عمومي أخالقي -سيايس،
يحمي الفرد من أنياب السوق وقهر الدولة .بالنسبة إىل كانط "يستلزم
وجود املجتمع املدين فضا ًء عا ًما ليربال ًيا ،يوفق بني الفردية والكلية،
وبني التناحر واالنتامء عرب مؤسسات جمهورية يحكمها القانون"(.((1

آذار  /مارس 2016

االقتصادية"( .((1من هنا جاء رفض ماركس فلسفة هيغل ومتييزه بني
املجتمع والدولة ،ورمبا من هنا أيضً ا جاءت االشرتاكية السوفياتية،
وبعدها العامل  -ثالثية التي التهمت فيها الدولة مجتمعاتها وألغت
الحدود بني االقتصادي والسيايس ،وبني العام والخاص.
يف الوقت الذي سارعت فيه التجربة السوفياتية إىل الــــتهام
املجتمع باسم املاركسية العاملية وحقوق الربوليتاريا ،تط ّور الغرب
الرأساميل أكرث فأكرث .وكانت الواليات املتحدة تشهد انتشا ًرا طفيل ًيا
لنامذج جديدة من التنظيم االجتامعي املدين؛ فانترشت تنظيامت
طوعية مستقلة تساعد الفرد يف التغلّب عىل اغرتابه يف الحياة املدنية
املعارصة ،ومتكّن عربها املجتمع من إيجاد مكان له وسط السوق
وتوسع هامش حرية املجتمع يف
والبريوقراطية املتشعبة للدولةّ .
التحرك ضد السلطة السياسية والبريوقراطية وهيمنة آليات السوق
يف الغرب الرأساميل ،يف حني التهمت الدولة االشرتاكية ما تبقّى من
املجتمع الذي يقع خارجها عرب املنظامت الجامهريية التي كانت
األنظمة السياسية الحاكمة مت ّولها .وأصبح للمجتمع املدين يف الدول
الرأساملية تجليات ملموسة ،يف حني فرضت الدولة االشرتاكية فكرة
عدم الحاجة إىل املجتمع املدين الذي يقع خارج الدولة .بصفة
عامة ،هذا هو املناخ السائد عشية انهيار املعسكر االشـرايك يف
نهاية الثامنينيات.

المجتمع المدني بعد انهيار
االشتراكية في دول الجنوب
حينام تدخّل ماركس بفكره النقدي الراديكايل وماديته التاريخية
يف املجتمع األورويب ،كانت الدولة الحديثة قد قطعت يف مسارها
شوطًا بعي ًدا عىل الرغم من أنّها شهدت يف عرصه انتكاسات اجتامعية
واقتصادية شديدة .أ ّما التمفصالت والتاميزات التي نضجت إىل
ٍ
حد كبري يف عرص ماركس (سواء التمفصالت التي تقع داخل حدود
الدولة :الفصل بني السلطات ،أو تلك التي تخرتق املجتمع بصفة
عامة :فصل الدين عن السياسة وفصل االقتصاد عن السياسة وتوسط
الفضاء العمومي للعالقة بني الفرد واملجتمع) ،فإنّها مل تتجاوز بع ُد
ألي عملية فرز بني الحقول ،و"هذا ما
مرحلة إفراز اآلثار العنيفة ّ
جعل من تصور ماركس للمجتمع املدين تصو ًرا يفرغه من مجموعة
الفضائل التي شحن بها عند سابقيه .إنّه ميدان االستغالل ،وهو
العالِم االقتصادي الذي يخضعه فيه الفرد لسيطرة عالقات االستغالل
10
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مم سبق أ ّن تاريخ املجتمع املدين هو تاريخ الدميقراطية ودولة
يتضح ّ
القانون؛ إذ ال وجود لدولة قانون بال مجتمع مدين ،وال ميكن الحديث
عن مجتمع مدين إال داخل دولة قانون .ولك ّن التساؤل الذي يُطرح
هنا هو :كيف تسلل املفهوم النهايئ للمجتمع املدين إىل الخطاب
أي معركة من املعارك التي
األكادميي والسيايس العريب الذي مل يخض ّ
خاضها يف الغرب؟
تعامل الخطاب األكادميي مع التاريخ النقدي لفكرة املجتمع املدين
بكثري من االستخفاف؛ إذ اكتفى مبا هو مر َّوج له يف وسائل اإلعالم
العربية والغربية ،وكانت النتيجة إفراغ املفردة من جميع الرهانات
السياسية التي حملتها منذ نشأتها ،وتحويلها إىل "منظامت جامهريية"
بتسمية جديدة تبدو أكرث عرصية.
11
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دراسات وأوراق تحليليّة

75

المجتمع المدني في الجزائر المعاصرة

فلنأخذ مث ًلا النموذج الجزائري
يعود تداول مفهوم املجتمع املدين ورواجه يف الخطاب السيايس
واإلعالمي واألكادميي إىل عشية إقرار التعددية الحزبية يف دستور
 23شباط /فرباير  ،1989بعد أحداث ترشين األول /أكتوبر  .1988إ ّن
اعرتاف الدستور الجزائري بتعدد األحزاب أول مرة يف تاريخه وتحويل
السلطة إىل موضوع للتنافس السيايس جعال كثريين من املهتمني
يرون أنّهام مبنزلة توقيع الدولة عقد ميالد املجتمع املدين الجزائري،
ال ألنّه أق ّر الليربالية االقتصادية وحرية املبادرة فحسب ،بل لكونه
فتح املجال أيضً ا أمام املجتمع ليزاول النشاط يف الحركة الجمعوية.
من هنا ،بدأ النظر إىل العمل الجمعوي والجمعيات عىل أنّها املجتمع
املدين ،وأصبح للجزائر مجتمعها املدين بني عشي ٍة وضحاها.
يف الواقع ،ميكن الحركة الجمعوية أن تكون املجتمع املدين يف سياق
تاريخي واقتصادي ،وميكن ّأل تكون كذلك يف سياق آخر .يقول عزمي
بشارة يف كتابه املجتمع املدين :دراسة نقدية إ ّن الواقع االجتامعي
الذي ينطبق عليه مفهوم املجتمع املدين فيفرسه هو واقع اجتامعي
ينضوي املفهوم إليه (وليس هو تحت املفهوم بوصفه تعريفًا
عا ًما مفروضً ا عليه) .واملجتمعات التي ينطبق عليها املفهوم هي
مجتمعات م ّرت بتفتيت الوحدة العضوية بني الفرد والجامعة (البنى
الجمعية) أو تجزئتها أو تجاوزها من جهة أوىل ،ومتييز بني الدولة
الكل
واملجتمع من جهة ثانية ،وهو متييز ال يؤدي إىل االنفصال ّ
لنصبح أمام فرد بذاته أو مجتمع مدين بذاته ،بل تعيد إنتاج الواحدة
توسطها  -أي توسط عنارصها املتميزة – فهنالك عالقات
عىل أساس ّ
تجمع الفرد واملجتمع والدولة يف وحدة واحدة ،عن طريق تنظيم
العالقة بينهام بوصفها عالقة حقوقية ،وهي وحدة مركّبة من عنارص
متاميزة ،وليس وحدة طبيعية كالجامعة األهلية .هذه هي الرشوط
النظرية والتاريخية يف آن واحد الستخدام مفهوم املجتمع املدين(.((1
يف مجتمعٍ تأسست فيه الدولة منذ أقل من ثالثني سنة (الحديث
هنا عن بداية التسعينيات) ،كانت للدولة وبريوقراطيتها الهيمنة عىل
جميع الحقول االجتامعية ،حيث ال وجود للفرد إلّ داخل الجامعة
األولية التي ينتمي إليها .ولكن بعد ثالثني سنة من املامرسات
كل هذه التاميزات
االقتصادية الريعية ،كيف أمكن أن يحدث ّ
والتمفصالت داخل الجسم االجتامعي الجزائري بني عشي ٍة وضحاها؟
وكيف أمكن استخدام مفهوم املجتمع املدين مبضامينه املتأخرة ج ًدا؟
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يبدو أ ّن "الباحث ال يكلف نفسه عناء خوض النقاش حول نظرية
وتاريخ املفهوم ،بل يكتفي برسد بعض التعريفات الغربية بالرسعة
املمكنة واختبار ما يالمئه منها بصيغة :املجتمع املدين هو ...ثم يبدأ
مبحاولة املزاوجة بني هذه الصيغة وبني الظواهر االجتامعية التي
يختارها"( .((1إ ّن الفكرة الجوهرية التي تأسس املجتمع املدين عليها
وتطورت إىل أن أصبحت دميقراطية ودولة قانون ،ثم دولة  -أمة ،هي
استقاللية املجتمع االقتصادي عن املجتمع السيايس .وما كان لجميع
التاميزات والتمفصالت تلك لتحدث يف سريورة تشكُّل الدولة الحديثة
لوال انهيار النظام اإلقطاعي يف أوروبا ،وفقدان النبالء واإلقطاعيني
هيمنتهم عىل القواعد املادية التي يعيد املجتمع إنتاج نفسه بنا ًء
عليها .لقد تحررت دينامية الحداثة يف أوروبا الغربية حينام بدأت
توسع نطاق حرية نشاطها اإلنتاجي ،وفرضت عىل
الطبقة الربجوازية ّ
الدولة حينها (األرستقراطية وامللْكية) االنسحاب من مراقبة النشاط
يسي نفسه بنفسه.
االقتصادي وتركه لِ َيد آدم سميث الخفية ليك ّ
ولكن رسعان ما تح ّول االقتصادي إىل قاعدة للتسوية السياسية يف
ككل ،لكونه أكرث العنارص حيادية واألقل إثارة للمشاعر
املجتمع ّ
واألحاسيس والنعرات يف املجتمع.

إ ّن الدولة الحديثة ،مبجتمعها املدين ،تشكّلت من الرصاع الداخيل بني
التناقضات االجتامعية املختلفة .ومكّن انتقال منط اإلنتاج اإلقطاعي
إىل منط اإلنتاج الرأساميل الصناعي (زوال الريوع اإلقطاعية) من تراجع
نفوذ األرستقراطية وامللكية الحاكمة يف مقابل تصاعد نفوذ الطبقة
الربجوازية التي بدأت تشعر بأ ّن عالقات القوة يف املجتمع أصبحت يف
مصلحتها ،وهنا طالبت الدول َة برفع يدها عن االقتصاد وتركه يشتغل
وفقًا ملنطق السوق الذي صاغه االقتصاديون اإلسكتلنديون.
لقد صاحب املد الربجوازي حركة فكرية شاملة حررت اإلنسان من
النظرة الدونية التي كانت سائدة يف العصور الوسطى ،وجعلت منه
محور العالقات االجتامعية وموضوع قانون .واستطاعت حركة التنوير
13
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76
والكفاح الربوليتاري أن تقيض عىل الطابع االستغاليل للطبقة الربجوازية
من خالل إقرار الحريات النقابية ،وتأسس بذلك حي ٌز عمومي تناقش
فيه القضايا السياسية واالقتصادية واالجتامعية من دون إكراهات
الدولة ورقابتها .وفقًا لهذه املعادلة التاريخية ،تراجع الطابع االفرتايس
للدولة ولجهازها البريوقراطي ،والطابع االستغاليل للطبقة الربجوازية
أيضً ا ،ومل تعد السلطة السياسية (املنصب السيايس) هدفًا يف حد
ذاتها بقدر ما هي هدف أيديولوجي معنوي ورمزي ،ونحن نعتقد
أ ّن هذا هو النموذج النظري املنهجي الذي تأسست من خالله الدولة
الحديثة ونشأت.
إ ّن الدولة الحديثة (دولة القانون) تؤ ّمن الحامية القانونية للفرد واملجتمع،
وآلليات املجتمع املدين (الروابط ،والجمعيات ،والتنظيامت املستقلة)،
ولك ّنها ال متتلك اإلطار القانوين الذي يسمح لها بتوجيهها واستغاللها
سياس ًيا .إ ّن معظم هذه اآلليات يتلقى متويلً من خارج الدولة ،من
املقاولني والربجوازيني ،وهذا يجعلها تتمتع بهامش واسع من االستقاللية
السياسية تجاه السلطة.
ككل ،فإ ّن هذا املجتمع يستمد استقالليته من
أما بالنسبة إىل تحرر املجتمع ّ
كون األفراد "ال يشتغلون عند الدولة" ،بل عند القطاع االقتصادي الخاص،
لكن تحت حامية القانون والفضاء العمومي والعدالة املستقلة .واألفراد
غري مجربين عىل إبداء الوالء والطاعة للحاكم ألنّهم ال يشتغلون عنده وال
يتحكم هو يف مصري قُوتهم اليومي ،بل يحصلون عىل أجرهم املرتفع غال ًبا
من رب العمل الذي ال ميارس السياسة ،ألنّه يف غنى عنها ليستمر يف تطوير
نشاطه االقتصادي .واستمرار الفرد يف منصب عمله مرهون بقدرته عىل
بيع قوة عمله لرب العمل ،وهو يعرف جي ًدا أ ّن عقد العمل الذي يربطه
مع مستخدمه تحميه السلطة القضائية املستقلة.
إ ّن العوامل التي سمحت بوجود هذه املعادلة واستمرارها يف الغرب
هي كون القاعدة التي يعاد عليها اإلنتاج املادي للمجتمع قاعدة إنتاجية
تعتمد عىل املنافسة وإحداث فائض يف القيمة؛ فهي ال تعتمد عىل وفرة
ريوع طاقوية ومنجمية من شأنها أن تتيح املوارد املالية الرضورية لرشاء
السلع والحاجات الغذائية من السوق العاملية ،ويعاد توزيعها بني أفراد
ٍ
لحسابات غالبًا ما تكون غري اقتصادية
املجتمع بصيغٍ وطرق متعددة ،وفقًا
تسي عملية استخراج هذه املوارد
وغري عقالنية ،وتتحكم فيها الدولة التي ّ
الريعية وبيعها .وقد أثبتت التجربة الغربية أ ّن االقتصاد القائم عىل اإلنتاج
واملنافسة وفقًا لقواعد السوق هو الذي حرر دينامية بناء املجتمع املدين
ودولة القانون ،مثلام أظهر أيضً ا أ ّن هذا االقتصاد يقلّص انتشار الفساد
االقتصادي والزبونية السياسية وعملية احتواء املجتمع ،أل ّن االقتصاد القائم
عىل تكوين الرثوة يف ظل سلطة سياسية رشعية ،ليس يف حاجة إىل الفساد
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والنهب من أجل تحقيق األرباح ،وال هو يف حاجة إىل التموقع سياسيًا
بوصفه زبونًا أو و َّيل نعمة ،من أجل االستفادة من األرباح.
ناد ًرا ما أشارت النقاشات الدائرة حول املجتمع املدين يف الدول العربية
إىل أهمية الحقل االقتصادي يف ظهور الدولة الحديثة واملجتمع املدين.
صحيح أ ّن بعض الباحثني أشار إىل دور الريع يف استمرار األنظمة الشمولية
التسلطية ،إال أنّه مل يعط االقتصادي حقّه يف نشأة الدولة الحديثة ،ولهذا
غال ًبا ما يختفي الخطاب النقدي العريب لألنظمة الشمولية وراء التفسريات
الثقافوية أو التاريخانية الضيقة ،ويح ّملون الثقافة العربية وجهاز الدولة
املسؤولية كلّها يف خنق وصول املجتمع املدين ،ولكن من دون اإلشارة
إىل "أنّــه قد يستحيل" بناء الدولة الحديثة يف ظل االقتصاد الريعي
التوزيعي( .((1وقد بقي االقتصاد السيايس مغيَّبًا عن جميع النقاشات
املتعلقة بالدميقراطية واملجتمع املدين ودولة القانون ،عىل الرغم من أ ّن
القراءة العميقة للتاريخ النقدي لهذه املفردات تكشف أنّها مفردات ذات
منبع اقتصادي.
سنحاول إذًا مناقشة إشكالية عدم وصول املجتمع املدين يف الجزائر
املعارصة باالعتامد عىل مفردات االقتصاد السيايس وعلم االجتامع السيايس؛
بحيث نفرتض وجود عالقة قوية بني الطبيعة الريعية لالقتصاد الجزائري
وخنق املجتمع املدين وااللتفاف عىل التعددية السياسية والليربالية
االقتصادية؛ فبدلً من أن تؤدي التعددية الحزبية والليربالية االقتصادية إىل
تحرر املجتمع االقتصادي من املجتمع السيايس ،أ ّدت إىل انتشار الزبونية
السياسية عىل املستويات كافة ،وخنقت جميع أشكال التعبري املجتمعي
املستقل .ولكن لن يكون يف وسعنا استيعاب األوضاع التاريخية التي
انترشت فيها املامرسات الريعية للدولة الوطنية والزبونية السياسية من
دون العودة إىل األوضاع التي نشأت فيها الدولة الوطنية الجزائرية.

الدولة الوطنية الجزائرية:
الظروف السوسيو  -تاريخية
لنشأتها
إذا كانت الدولة الحديثة يف الغرب ظهرت نتيجة رصاع بني التناقضات
االقتصادية واالجتامعية والسياسية والثقافية يف املجتمع األورويب،
تحل فيه هذه
ونشأت بوصفها بناء سياسيًا وقانونيًا وأخالقيًا ّ
توصل إليها االقتصادي اللبناين جورج قرم بشأن الفكر السيايس
 14هذه هي املالحظة التي ّ
العريب املعارص ،إنّه فكر ناد ًرا ما اهتم بالريع ودوره يف إعادة إنتاج االستبداد والشمولية
والتخلف ،انظر :جورج قرم ،يف نقد االقتصاد الريعي العريب (بريوت :مركز دراسات الوحدة
العربية ،)2011 ،سلسلة أوراق عربية.3
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التناقضات بطريقة سلمية ،فإ ّن نشأة الدولة الوطنية يف الجزائر مل
تكن نتيجة رصاع بني التناقضات االجتامعية واالقتصادية والسياسية
والثقافية ،بل تأسست يف ظروف دولية تخللتها سيطرة القوى
االستعامرية الغربية عىل الكثري من دول العامل الواقعة يف الجنوب.
وبنا ًء عليه ،فإ ّن الدولة يف هذه املجتمعات هي نتيجة لرصاع بني
األهايل واألنظمة االستعامرية ،وحدث الرصاع بني هذه املجتمعات
(بتناقضاتها التي و ّحدتها الشعبوية) وتناقضات النظام الدويل القائم
عىل استغالل املجتمعات الضعيفة اقتصاديًا واملمزقة سياس ًيا(.((1
حينام نشأت الدولة الجزائرية يف صيف  ،1962وبعد ميثاق طرابلس
الذي وضعت فيه األسس األيديولوجية للنظام السيايس الجزائري
األحــادي الحزب ،كان املجتمع الجزائري ال يزال نهب تناقضات
ورصاعات وخالفات سياسية واقتصادية واجتامعية وثقافية .كام أ ّن
ُحل بطرق دميقراطية
إشكالية السلطة ،بوصفها جوهر الدولة ،مل ت ّ
يوافق عليها الجميع .واللحظة التاريخية التي نشأت فيها الدولة ،مل
لحل التناقضات التي تهدد
يصاحبها بناء مؤسسات سياسية قانونية ّ
ُ
السلم االجتامعي .واملؤسسات البريوقراطية التي أقيمت آنذاك مل
يشارك الشعب يف وضعها ،ومل تكن هنالك أدوات متكّنه من ذلك.
وقد أوجد واضعو ميثاق طرابلس نسقًا أيديولوج ًيا يربرون به
حديثهم باسم الفالحني وإقصاءهم الطبقات االجتامعية األخرى باسم
املشاركة الضعيفة يف الثورة.
عملت النخب الحاكمة عىل الحفاظ عىل مصالحها االقتصادية
باالعتامد عىل خيار اقتصادي اشرتايك قائم عىل األيديولوجيا الشعبوية،
واألحادية الحزبية والرشعية الثورية ،والدولة املركزية "القوية" التي
بناها هواري بومدين ( )1978 1965-لتجسيد شعارات شعبوية
طموحة ،رسعان ما انحرفت لتتحول إىل ما يس ّميه علامء االجتامع
السيايس بالدولة النيوباترمونيالية  Etat néo- patrimonialالتي
تتالىش فيها الحدود بني األمالك العامة وأمالك الحاكم .وقد رفضت
جميع أشكال التداول عىل السلطة والتعددية الحزبية تحت شعارات
أي خالفات أيديولوجية أو اقتصادية أو سياسية
شعبوية تنفي وجود ّ
بني مك ّونات النظام الحاكم وأفراد الشعب.
عىل هذا األساس األيديولوجي ،جرى تغييب أشكال الرقابة عىل
املسؤولني يف األجهزة اإلدارية للدولة ،فكان أول االنعكاسات ظهور
طبقة من األغنياء استطاعت جمع ثروات طائلة من خالل استغاللها
 15بخصوص هذا املوضوع ،انظر:
Lahouari Addi, Etat et pouvoir: Approche méthodologique et sociologique
(Alger: Office des publications universitaires, 1990).

نفوذها داخل اإلدارة وشبكة العالقات التي نسجتها داخل السلطة،
ثم قيامها يف فرتة الحقة باحتكار أهم القنوات التجارية املربحة التي
بدأ يُسمح للقطاع الخاص االستثامر فيها منذ بداية الثامنينيات(((1؛
إنّها املامرسات االقتصادية للدولة الجزائرية بعد االستقالل.

الممارسات االقتصادية
للدولة الريعية
انطالقًا من فكرة أ ّن الرشط التاريخي األول لبناء املجتمع املدين هو
استقاللية املجتمع االقتصادي عن املجتمع السيايس ،وما ينتجه ذلك
من تحوالت عميقة يف العالقة بني املجتمع والدولة ،ويف الرابطة
االجتامعية والسياسية يف مجتمع ما ،فإ ّن اللحظة التاريخية التي
يجب البحث فيها اليوم عن أسباب عدم تحقق املجتمع املدين يف
الجزائر هي لحظة البحث يف األسباب التي متنع هذه االستقاللية عىل
الرغم من الطابع الليربايل الشكيل لالقتصاد الجزائري منذ  23سنة.
•يفرض هذا األمر علينا العودة إىل الظروف التي نشأ فيها رأس
املال الخاص يف الجزائر ،أو ما يُطلق عليه ،رمبا تعسفًا ،الربجوازية
الوطنية؛ وبالتايل ،ينبغي البحث يف أصولها االجتامعية ومساراتها
السياسية والشخصية يف مرحلة أوىل ،ثم البحث الحقًا عن املناخ
االقتصادي والسيايس الذي تشتغل فيه اليوم.

في أصول رأس المال الخاص الجزائري
(البرجوازية الوطنية)
يتفق معظم وجهات النظر الدارسة لعملية تراكم رأس املال الخاص
يف الجزائر عىل أهمية الدور الذي أ ّداه ما يس ّميه لهواري عدي
"املامرسات االقتصادية للدولة الجزائرية" يف نشأة البورجوازية
الوطنية .وقد استعمل لهواري عدي هذا املفهوم لوصف املتناقضات
التي حملها املرشوع التحديثي للنظام السيايس الذي أنتجه االستقالل،
وتحليل هذه املتناقضات.
•حاول النظام السيايس يف عهد بومدين بناء مرشوع اقتصادي ال
يخضع ملنطق السوق (املنافسة ،والرصاع ،والربح ،والخسارة)؛

 16ظهر بعد وفاة هواري بومدين سنة  1978مبارشة اقتنا ٌع لدى النظام السيايس
الجزائري برضورة االنفتاح االقتصادي عىل القطاع الخاص ،وبدأ منذ تلك املرحلة السامح
للخواص بالنشاط يف القطاعات غري اإلسرتاتيجية ،للمزيد انظر:
Djillali Liabès, "Sur la bourgeoisie privée," in: Mohamed Benguerna & Daho
Djerbal (dirs.), La Quête de la rigueur: Hommage à Djillali Liabès (Alger:
Casbah editions, 2006), pp. 17 - 48.
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تسي بإدارة مركزية قوية.
وذلك من خالل بناء قاعدة اقتصادية َّ
وكان بومدين يعتقد أنّه يكفي تسيري االقتصاد ،عىل الصعد كافة،
مركزيًا وبقرارات سياسية حتى يتمكن من تجنب ظهور اآلثار
السلبية ملنطق السوق ،سياس ًيا واجتامع ًيا واقتصاديًا؛ كالفروق
االجتامعية والطبقية ،ومحارصة الطبقة الربجوازية وإقصائها من
الحقل االقتصادي منذ امليثاق الوطني لسنة  ،1976واالستغالل
السيايس للخالفات والرصاعات االقتصادية داخل املؤسسات
االقتصادية العمومية.

وبي لهواري عدي يف كثري من مؤلفاته أ ّن وظيفة املامرسات
• ّ
االقتصادية للدولة الجزائرية بعد االستقالل مل تكن اقتصادية
(تكوين الرثوة والقيمة املضافة) بقدر ما كانت تشغل وظيفة
سياسية تتمثّل برشاء السلم االجتامعي ،وكسب الحلفاء داخل
املجتمع ،وسقي الشبكات الزبونية املنترشة عىل املستويات
اإلدارية كافة( .((1ورسعان ما أدت املامرسات التي كانت تهدف
إىل منع استغالل املشكالت والخالفات االقتصادية سياس ًيا إىل
شل املؤسسات اإلنتاجية وإفقادها قدرتها عىل االستمرار .يكتب
ّ
قائل" :املؤسسة االقتصادية العمومية،
عدي يف هذا الصدد ً
وبسبب تحولها إىل فضاء للتفاوض واملحافظة عىل املصالح
السياسية للنظام الحاكم ،أصبحت ال متتلك أية وسيلة للضغط
عىل العامل قصد تحسني اإلنتاجية .فاملؤسسة مجربة عىل احرتام
توصيات الوزارة التي تنص عىل رضورة تجنب الرصاعات التي
ميكن أن تستغل سياس ًيا"(.((1
•يف ظل هذه األوضــاع ،يقول عدي ،ال ميكن املؤسسة إال أن
تكون عاجزة ومفلسة .ولتفادي غلقها ،تلجأ الدولة إىل عملية
تطهريها مال ًيا دوريًا من خالل منحها قروضً ا بنكية تُ سح فيام
بعد وال تُسرتد(.((1

مثل ،األعامل التالية:
 17انظر ً
Lahouari Addi, L'Impasse du populisme: L'Algérie, collectivité politique
et État en construction (Alger: Entreprise nationale du livre, 1990); "Néopatrimonialisme et économie en Algérie," in: Michel Camau (dir.),
Changements politiques au Maghreb, études de l'annuaire de l'Afrique du
Nord (Paris: Centre national de la recherche scientifique, 1991).
18 Addi, "Néo-patrimonialisme".
 19ال تزال الدولة إىل اليوم تعتمد عىل هذه املامرسات .قبل االنتخابات الرئاسية لسنة
 ،2009والتي ترشح فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة ثالثة ،بعد تغيري عاجل للدستور،
قام الرئيس بوتفليقة قبل أيام من بدء الحملة االنتخابية مبسح ديون الفالحني الجزائريني
املقدَّرة بــ  41مليار دينار .كام جرى سنة ( ،)2013ويف خضم التوترات التي عرفها الجنوب
الجزائري ،منح فئة الشباب قروضً ا بنكية من دون فوائد .ويف الواقع ،يعتقد كثري من الشبان
الذين تحدثنا إليهم وتقدموا إىل البنوك للحصول عىل قروض ،أ ّن الدولة ستقوم مبسحها يف
مواعيد انتخابية تالية.
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مل تُ َن اإلسرتاتيجية االقتصادية بالفشل واالنهيار فحسب ،بل انترشت
أيضً ا التأثريات "السلبية" للسوق التي عمل النظام السيايس عىل
عدم ظهورها ،برسعة وح ّدة .وقد استغل رجال اإلدارة واملسؤولون
املتنفذون مناصبهم ومواقعهم وعالقاتهم داخل جهاز الدولة لجمع
ثروات هائلة ،سواء عن طريق تحويل املال العام إىل حساباتهم
الشخصية ،أو من خالل احتكار النشاط يف بعض القطاعات املص َّنفة
غري إسرتاتيجية ،وهو االحتكار الذي سمح للقطاع الخاص بالنشاط
فيها منذ بداية الثامنينيات .يقول االقتصادي الجزائري نور الدين
غريم يف كتابه املقاولون الجزائريون :السلطة ،الدولة واملجتمع" :لقد
سمحت االمتيازات املمنوحة ألكرث من  3500ناشط خالل املرحلة
االشرتاكية بجمع أموال طائلة من خالل استغالل السوق ،جمعوا فيها
ريو ًعا مهمة استثمروها بعد إقرار قانون االستثامر الجديد"( .((2أ ّما
لهواري عدي ،فأشار يف هذا الصدد إىل أنّه "مل تكن هنالك أية ثروة
ميكن جمعها خارج جهاز الدولة مبختلف تفرعاته"(.((2
من الواضح إذًا ،أن السياسة االقتصادية للدولة هي التي أنتجت ما
س ّمي "البورجوازية الوطنية" من خالل املركزية اإلدارية يف التسيري
واالستثامرات العمومية الضخمة وسياسة األسعار املدعمة وسياسة
األجور وأمناط توزيع الريع داخل املجتمع .ولكن ،تحقق هذا كلّه
يف تفاعل قوي مع األيديولوجيا الشعبوية التي كانت تنفي وجود
الرصاع السيايس داخل السلطة واملجتمع ،وتستعمل االقتصاد مور ًدا
سياسيًا ،وتنفي الحاجة إىل قوانني التسوية السوقية ،ومؤسسات
أي تصور لبديل آخر
سياسية إلعادة توزيع السلطة ومراقبته .بغياب ّ
يف السلطة ،كانت السلطة غاية يف حد ذاتها ،وبهذا ،فإ ّن ما سيميز
املشهد االقتصادي واالجتامعي والسيايس يف جزائر  1989هو:
 انتشار قاعدة صناعية عاجزة ومفلسة ،تلتهم أغلفة مالية ضخمةأي مساهمة يف تكوين الرثوة الوطنية ،وتنتظر
من دون أن يكون لها ّ
حل لها وللعامل الذين يشتغلون فيها.
ً
 اتساع هوة الفروق االجتامعية ،وانتشار البطالة والفقر. وجود "برجوازية وطنية" تنتظر الفرصة السانحة الستثامر أموالها.ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو :هل ستقوم هذه "الربجوازية
الوطنية" بالدور التاريخي نفسه الذي قامت به الربجوازية األوروبية
خالل القرنني السادس عرش والسابع عرش؟ أم أن أصولها ومساراتها
20 Nordine Grim, Entrepreneurs, pouvoir et société en Algérie (Alger:
Casbah édition, 2012), p. 91.
21 Addi, L'Impasse du populisme, p. 14.
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كل ذلك إىل
واملناخ الذي ستشتغل فيه من اآلن فصاع ًدا ،سيحولها ّ
طبقة أوليغارشية تعيد إنتاج النظام القائم والفاقد الرشعية ،عىل
أسس وقواع َد جديدة :زبننة املجتمع؟

البرجوازية الوطنية
بعد إقرار الليبرالية االقتصادية
يف الواقع ،ال نحتاج إىل كثري من الجهد لتأكيد أ ّن القطاع الخاص
يف الجزائر عجز عن إخراج االقتصاد الوطني من مستنقع التبعية
املطلقة للمحروقات؛ فخطاب السلطة نفسه ال يزال يؤكد ذلك يف
كل مناسبة .ولكن ما يهمنا هنا هو الدور التاريخي الذي ميكن أن
ّ
تؤديه الربجوازية (القطاع الخاص) يف دمقرطة الحقل السيايس .فهل
ميكن الحديث عن هذا الدور يف جزائر اليوم؟ وهل ميكن أن تكون
لبنة لتحقق املجتمع املدين؟ وإذا ما أردنا استعارة تساؤل إيريك
جوب يف مقالة له حول "القطاع الخاص والسلطة السياسية يف مرص"،
فيمكن أن نسأل :إىل أي مدى استطاع منو القطاع الخاص أن يغري
منط اشتغال النظام السيايس القائم؟ رسعان ما يجيب إيريك جوب
عن سؤاله ،منطلقًا من التجربة املرصية ومع ّم ًم عىل باقي الدول
العربية" :مل يال َحظ يف جميع التجارب التي عرفتها البلدان العربية
أ ّن التحوالت واإلصالحات االقتصادية أدت إىل بروز فاعلني اقتصاديني
مستقلني ينتمون إىل القطاع الخاص ،وقادرين عىل التأثري يف أنظمة
الحكم ودفعها إىل الدمقرطة"( .((2بالفعل ،رسعان ما خاب الظن يف
قدرة هذه الطبقة الصاعدة عىل دمقرطة األنظمة السياسية ،سواء
يف مرص أو املغرب أو تونس أو الجزائر .ومل يقم القطاع الخاص ّإل
بإعادة احتالل األدوار التي كانت تقوم بها الدولة :إعادة توزيع الريع
مم كانت تقوم به الدولة.
بصيغ مختلفة وبشكل أكرث رداءة وفسا ًدا ّ
22 Eric Gobe, "Secteur privé et pouvoir politique en Egypte: Entre
"réformes économiques, logiques rentières et autoritarisme néo-patrimonial,
in: Gérard D. Khoury & Nadine Méouchy (dir.), États et sociétés de l'Orient
arabe: En quête d'avenir, 1945-2005: Actes de la Semaine internationale
d'études sur le Moyen-Orient arabe, MMSH, Aix-en-Provence, juin 2005. II,
Dynamique et enjeux (Paris: Geuthner, 2007), pp. 253 - 265.
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تن ّبأ جياليل اليابس منذ الثامنينيات بدور الربجوازية الوطنية "اليسء"
عىل الصعد السيايس واالقتصادي واالجتامعي عىل ٍ
حد سواء ،بعد
إقرار عملية االنفتاح ،ألنّه كان منذ تلك الفرتة يدرك أ ّن االنفتاح
ُشع فيه خفي ًة وأنّه ٍ
آت ال محالة ،فكتب يف هذا الصدد يقول:
"ليس مثة ما يشري إىل أن الربجوازية والربجوازية الصغرية تحمل
وتطور مرشو ًعا دميقراط ًيا [ ]...ال ميكنها إطالقًا حل مشكالت مجتمع
متخلف ومرتبط بالسوق العاملية"( .((2بالنسبة إىل اليابس" ،جزائر
 1989ليست بإنكلرتا الرأساملية (إنكلرتا القرنني السادس عرش
والسابع عرش)"( .((2إنّها مالحظة جوهرية تفرس لنا بقوة ملاذا يجب
ّأل يُع َّول عىل هذه الطبقة الصاعدة يف دمقرطة األنظمة السياسية
ويف تحقيق املجتمع املدين .إ ّن سوسيولوجية هذه الطبقة تبني لنا
أنّها تتشكل من شخصيات انتمت وال تزال تنتمي إىل جهاز الدولة،
ومعظمها من شخصيات كانت يف مواقع املسؤولية يف الحزب
الواحد والجامرك والجيش والرضائب والحكومة ...واستغلت مناخ
الثامنينيات لجمع ثروة وإنشاء رشكات مناولة بأسامئها أو بأسامء
أفراد من عائالتها ،تق ّدم خدمات إىل الدولة يف مقابل الحصول عىل
جزء من الريع .وعشية إقرار التعددية الحزبية والليربالية االقتصادية
يف دستور  ،1989كانت هي الجامعة الوحيدة القادرة عىل اقتحام
السوق ،بوصفها املالك الوحيد لرؤوس األموال وشبكة العالقات داخل
السلطة للحصول عىل القروض والتسهيالت البنكية .ومل تؤ ِّد محاولة
النظام السيايس الجزائري يف عهد األحادية الحزبية واالشرتاكية
االقتصادية خنق القطاع الخاص ومنع ظهور طبقة برجوازية ،إلّ إىل
ظهور الربجوازية بأسوأ صورها التاريخية املعهودة :إنّها الربجوازية
الطفيلية التي تجمع ثروتها من الفساد ويف الخفاء ،باالعتامد عىل
مؤسسات الدولة ذاتها أو التحالف مع برجوازية الكومربادور ،مبا
أ ّن جمع الرثوة يف النشاط املنتج قد منع بقوة القانون منذ امليثاق
الوطني لسنة .1976
ملعرفة واقع هذه الجامعة اليوم ،يجب تقديم صورة واضحة عن
فضاءات نشاطها وآليات إعادة إنتاج نفسها.

فضاءات النشاط
وآليات إعادة اإلنتاج الذاتي
مل يكن املناخ السيايس واالقتصادي الذي ساد جزائر  1989ليسمح
إال بنم ّو برجوازية طفيلية ال تعيش عىل اإلنتاج وتكوين الرثوة
والقيمة املضافة ،وإمنا عىل "تدوير" األموال التي حصلت عليها
23 Liabès, p. 18.
24 Ibid., p 33.
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عىل التوزيع بدل اإلنتاج ،فإ ّن نجاح "النشاط التدويري االفرتايس"
لديه يتطلب احرتاف مجموعة من املهارات ،غري اقتصادية بالطبع،
بل مهارات معقدة قامئة عىل القدرة عىل نسج الخيوط داخل
الشبكات النافذة ،وداخل الكارتالت التي تحتكر السوق والتجارة
كل
الخارجية ،وإتقان قواعد التفاوض الزبوين مع أولياء النعمة يف ّ
قطاع .وال يسمح النظام السيايس الجزائري إال بنشاط الرشكات
اإلنتاجية (أي الرشكات التي ال تشتغل بأنشطة التدوير واملناولة)
التي يعرف أصحابها جي ًدا :يعرف مواقفهم السياسية وأصولهم
أي طارئ
االجتامعية ،ويستطيع توقّع هذه املواقف يف حالة حدوث ّ
داخل العصبة الحاكمة .يجب أن يكون متأك ًدا من قدرته عىل توجيه
مواقفهم واستغاللها سياس ًيا كلام اقتىض األمر ذلك .فالرشعية الثورية
التي كان النظام السيايس الجزائري يرتكز عليها انهارت عشية إقرار
التعددية أمام رضبات األزمة االقتصادية وخيبة األمل الكبرية التي
أصيب بها املجتمع.

من سنوات االشرتاكية واالقتصاد املو َّجه ،و"إعادة تدويرها" .إنّها
تقوم بتدوير أموالها داخل حلقة توزيع الريع الذي تضخّه الدولة
يف القطاعات املختلفة :األشغال العمومية والتجارة الخارجية ومتويل
املؤسسات العمومية وخدمات وصفقات مناولة .وقد منح انزالق
دعم إضافيًا للنظام
العملية السياسية وتجربة الدمقرطة نحو العنف ً
السيايس الجزائري الذي كان يبحث عن االستمرار يف ظل املناخ
القانوين الجديد (التعددية الحزبية ،والليربالية االقتصادية) .كان هذا
الهوس باالستمرار يف السلطة مي ّر ،أولً عرب إحكام القبضة عىل "الحقل
االقتصادي" وزبننة النخب السياسية قدر املستطاع .ونحن نعتقد أ ّن
هذا هو السبب الرئيس الذي جعل رأس املال الجزائري الخاص قطا ًعا
طفيل ًيا غري منتج ،ه ّمه الوحيد واألسايس هو العمل عىل التموقع
جي ًدا داخل السلطة ملراقبة قنوات توزيع الريع وتسهيل الوصول
إليها .ومث ّة مقارنة بسيطة بني الربجوازي اإلنكليزي يف القرنني السادس
عرش والسابع عرش والبورجوازي الجزائري غداة االنفتاح االقتصادي،
تساهم يف توضيح الفكرة أكرث :الربجوازي اإلنكليزي مل يكن يف السلطة
يف يوم من األيام ،بل بدأ العمل حرفيًا يف املنزل ثم طور عمله إىل
أن أصبح مالكًا رأس مال كب ًريا .أما الربجوازي الجزائري ،فجمع ثروته
من خالل استغالل نفوذه السيايس داخل مؤسسات الدولة والعالقات
التي نسجها فيها؛ واإلنكليزي ال يدين ألحد يف جمع ثروته ،يف حني
يدين الجزائري ألولياء النعمة الذين ضمنوا له الحامية القانونية
وفتحوا له الطرق اإلدارية الفرتاس املال العام ،أي إنّه مدين سياس ًيا
واجتامعيًا؛ الربجوازي اإلنكليزي يحرص عىل تأمني املناخ الداخيل
ويحسن املردودية والقدرة التنافسية
املالئم ليك يضاعف اإلنتاجية
ّ
لسلعته ،بينام يحرص الربجوازي الجزائري عىل تأمني املناخ الخارجي
ليك تستمر "مؤسسته التدويرية" يف الوجود من خالل نسج عالقات
مع مستوردين كبار ،ومع نافذين يف اإلدارة الجمركية والرضائب ،وعرب
تقديم عموالت ،أو عالقات مصاهرة ،أو زبونية سياسية.

إ ّن إقرار رشعية انتخابية جديدة يف دستور  23شباط /فرباير 1989
يقتيض من النظام السيايس إتقان التالعب بها باحرتافية عالية؛
فهو يدرك أن ليس مبقدوره االستمرار باالعتامد عىل األيديولوجيا

من الواضح أ ّن املستثمر الذي ينشط يف مناخ اقتصادي إنتاجي ال
يحتاج إىل تحالفات مع أشخاص داخل اإلدارة؛ أل ّن هذه اإلدارة ال
أصل أدوات التدخل يف نشاطه املستقل نظريًا وعمل ًيا عن
متتلك ً
جميع أشكال العرقلة والتبعية .أ ّما الشخص الذي ينشط يف مناخ
سيايس انتقايل (نتحدث هنا عن مرحلة التسعينيات التي عرفت فيها
الجزائر مرحلة انتقالية أوكلت مهمة تسيري الدولة فيها إىل املجلس
األعىل للدولة الذي أنشئ عقب وقف املسار االنتخايب يف  12كانون
الثاين /يناير ،)1992حيث تكاد الحدود بني الحقل السيايس والحقل
االقتصادي تكون غامضة ،وكذلك يف مناخ اقتصادي ريعي يعتمد

 25نستخدم هنا تعبري "النشاط التدويري" لوصف نوع من املامرسات السائدة اليوم يف
أوساط النخب االقتصادية الجزائرية ،وهو تعبري يُستعمل بقوة يف اللغة اليومية الجزائرية
الصوارد :أقوم بتدوير أموايل) .يقوم النشاط التدويري عىل إدخال رأس مال يف نشاط
(ندور ْ
تجاري ،ضمن جامعات االسترياد ،أو من خالل صفقات تُربم مع مؤسسات الدولة ،إلنجاز
مشاريع أو متويلها بالتجهيزات .املال الذي يقحم يف هذا النشاط رسعان ما يتضخم ،وكأنّه
يدور حول الريع البرتويل ،بحيث إنّه كلام قام بدورة سلخ جز ًءا من الريع ليزيد يف حجمه .وال
أي مخاطر كالتي تعرتض االستثامرات املنتجة.
أي ثروة ،وال تعرتضه ّ
يك ّون النشاط التدويري ّ
إنّه يستفيد من مناخ الفساد واملضاربة والندرة املفتعلة ،والصفقات املشبوهة ،والفواتري
املضخمة ...وكلّها تسمح له بالتضخم برسعة هائلة من دون أن يفقد شيئًا من قيمته األولية،
حجم من املاء كلام سحبت من اإلناء .عاد ًة ما ينضم األفراد إىل
فهو كقطعة إسفنج متتص ً
الشبكات املتحكمة يف السوق من أجل وضع رأس مال فيها والتمتع بجميع االمتيازات التي
مينحها هذا االنضامم :الحامية من املنافسة ،والحامية من املتابعة القضائية ،والحامية من
مصالح الرضائب ،وفسح الطريق يف امليناء...
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الشعبوية وحدها وال عىل العنف والقهر البولييس .إنّه يف حاجة إىل
خصوصا تلك التي يرتكز
"زبائن" داخل الفضاءات االجتامعية كلّها،
ً
عليها املجتمع يف إعادة إنتاج نفسه .باختصار ،إنّه يف حاجة إىل خنق
ظهور املجتمع املدين ومنع وصول نخب اقتصادية مستقلة ال تدين
له بيشء ،وال تحتاج إىل التحالف معه يك تستمر.
يفس لنا منطق النظام السيايس هذا تو ّجه رأس املال الخاص منذ
ّ
السنوات األوىل من االنفتاح  -بل قبل االنفتاح بكثري  -إىل النشاط يف
القطاعات التجارية ذات املضاربة والربحية العاليتني وغري املحتاجتني
إىل مهارات تكنولوجية أو إدارية ،بل تحتاجان إىل شبكات تحالفات
قوية داخل أجهزة السلطة املختلفة :الجامرك ،والرضائب ،والقضاء،
والجيش ...ومن هنا كان أ ّول القطاعات األكرث جاذبية له هو قطاع
التجارة الخارجية الذي شهد بعد تحريره يف سنة  1994انتشا ًرا
طفيليًا لرشكات "االسترياد والتصدير" التي تعود ملْكية معظمها إىل
شخصيات نافذة يف السلطة ،ولو تحت تسميات أشخاص مجهولني.

لقد جعل الشلل االقتصادي الذي أصاب دواليب الدولة خالل
التسعينيات ،والقيود التي فرضها صندوق النقد الــدويل عىل
االستثامرات العمومية للدولة ،نشاط رأس املال الخاص يقترص (عىل
الرغم من التحفيزات املهمة التي جاءت بها إصالحات حكومة
مولود حمروش) عىل التجارة الخارجية والتجارة الداخلية .وتراكمت
ثروات هائلة خالل هذه املرحلة بني جامعات صغرية احتكرت هذا
القطاع ،وتوجهت الستثامرها يف مرحلة الحقة يف رشاء املؤسسات
االقتصادية العمومية التي قررت الدولة بيعها للخواص تحت مسمى
"الخوصصة" [أو الخصخصة] ،وأحيانًا بأسعار رمزية ال تساوي حتى
مثن العقار الذي أقيمت عليه .وعرفت مرحلة التسعينيات تشكُّل
كارتالت قوية تتحكم يف استرياد معظم السلع األساسية من السوق
الدولية باسم االستثامر ،مثل :السكر ،والزيت ،والقهوة ،والفواكه
االستوائية ،ومواد البناء ،واألدوية...
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بعد سنة 2000
إذا كانت ترشيعيات حزيران /يونيو  1997متثّل انتخابات الرتاجع
عن االنفتاح السيايس الذي اكتوى النظام بنريانه ،فإ ّن وصول عبد
العزيز بوتفليقة إىل السلطة يف االنتخابات الرئاسية سنة 1999
ميكن ع ّده بداية مرحلة الرتاجع عن اإلصالحات االقتصادية التي
وضعها فريق اإلصالحيني بقيادة مولود حمروش وغازي حيدويس يف
بداية التسعينيات.
بعد أن أحكم النظام السيايس القبضة عىل اللعبة السياسية ،وأبطل
مفعولها نهائ ًيا منذ دستور  ،1996جاءت املامرسات االقتصادية
أي جامعة
لحكومات بوتفليقة لتك ّرس "خوف" السلطة من وصول ّ
اقتصادية منتجة مستقلة عن محيطها .وكان تاليش الخوف من إفالس
الدولة ،والذي يعود فضله إىل ارتفاع قيايس للدخول الناتجة بدورها
من ارتفاع أسعار املحروقات يف السوق العاملية ،قد شجع السلطة
عىل العودة إىل مامرساتها الشعبوية ،اقتصاديًا وسياس ًيا .ثم عادت
الشعبوية من بابها الواسع بعدما ظن الجميع أنّها ُدحضت متا ًما
بعد تجربة الفشل االقتصادي والسيايس خالل عهد األحادية الحزبية.
وحتى لو بدا من خطاب السلطة أنّها تريد جلب االستثامرات
األجنبية وتشجيع املبادرات الخاصة ،فإ ّن مامرساتها امليدانية
ألي كان اخرتاقها من دون
والحصون البريوقراطية التي ال ميكن ٍ
امتالك "أكتاف" (واسطة) قوية داخل اإلدارة ،تؤكد رغبتها يف حرش
رأس املال الخاص الذي سبق أن استعرضنا مساره وسوسيولوجيته،
يف زوايا ضيقة ال تفيض يف نهاية املطاف إىل إعادة النظر يف موازين
القوى داخل املجتمع ،وال تح ّول املؤسسة االقتصادية الخاصة إىل
مؤسسات مواطنة ،تحمل مرشو ًعا مجتمع ًيا دميقراط ًيا.
حينام تعذّرت العودة دستوريًا إىل زمن األحادية الحزبية واالشرتاكية
االقتصادية ،لجأت السلطة إىل إف ـراغ التعددية والليربالية من
مضامينها ،وذلك بإنتاج منوذج اقتصادي ذي مالمح غري واضحة؛ فال
هو يشبه االقتصاد االشرتايك الذي ساد منذ االستقالل إىل غاية نهاية
الثامنينيات ،وال هو اقتصاد ذو مالمح ليربالية شبيه باالقتصاديات
السائدة هنا وهناك؛ فمن جهة ،تحاول السلطة جلب رؤوس األموال
أموال طائلة يف جسد
األجنبية بجميع الطرق ،وتض ّخ من جهة أخرى ً
املؤسسات العمومية املفلسة من أجل إعادة إحياء القطاع العام،
إذ بلغ حجم هذه األموال إىل غاية سنة  2012حواىل  10مليارات
أي نتيجة ملموسة ،باعرتاف السلطة ذاتها .كام
دوالر من دون تحقيق ّ
أ ّن محاولة استثامر أموال يف رشكة إنتاجية خاصة أضحت نو ًعا من
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وتغي
املغامرة واملقامرة الحقيقيتني ،بسبب الضبابية يف الترشيعات ّ
كل مرة والتأويالت الكثرية التي يتضمنها القانون.
القوانني ّ
منذ مطلع األلفية ،ضخّت الدولة أكرث من  600مليار دوالر يف مشاريع
اإلنعاش االقتصادي ،ودعم اإلنعاش االقتصادي واملخطط الخاميس
األخري الذي ُس ّمي برنامج رئيس الجمهورية ،وكانت يف معظمها مو َجهة
إىل البنى التحتية :الري ،واألشغال العمومية ،والطرقات ،والسكن،
والصحة ،والتعليم العايل ...هذا الحجم الهائل من األموال رسعان ما
أثار شهية الشبكات املرتصدة لإلنفاق الحكومي العمومي ،فازدهرت
املقاوالت الخاصة الناشطة يف مجال البناء واألشغال العمومية والري،
وغريها من األنشطة املرتبطة باملناولة .وكان املقاولون الخواص يف
حاجة ماسة إىل موطئ قدم داخل الجامعات املتحكمة يف توزيع
الصفقات ،ولهذا كان من الرضوري منذ البداية أن يتحىل من يريد
النشاط يف هذه القطاعات مبَلكة إتقان التفاوض وطرق التعامل
غري الرسمية.

كث ًريا ما لجأت السلطة إىل إشهار "سيف الحجاج" عىل رجال األعامل
الذين ال يقفون يف صفّها متى قرب موعد إعادة إنتاج النظام ،جزئيًا
أو كليًا ،محليًا أو وطنيًا .لقد شاهد الجميع كيف جرى  -وبرسعة
عجيبة  -تفكيك الكثري من املجمعات االقتصادية باللجوء إىل تطبيق
القانون .ورمبا متثّل قضية الخليفة وقضية رشكة "تونيك" Tonic
منوذجني إلرصار النظام  -ولنقُل العصبة القوية يف النظام  -عىل
استعامل القانون ضد معارضيه .لقد استخلص القطاع الخاص الكثري
من الدروس من مامرسات الدولة ،ولهذا يُربز االقتصادي نور الدين
غريم( ((2خصائص هؤالء املقاولني يف ما ييل:
• ال يزال كثريون من املقاولني الجزائريني يُبدون خوفًا شدي ًدا من
أن يكونوا هدفًا للسلطات العمومية ،ولهذا يال َحظ إبداؤهم الوالء
املطلق من خالل إظهار الدعم يف االنتخابات املختلفة ،والوقوف ضد
الحركات االحتجاجية.
• فهم عدد كبري من الذين يريدون االستقاللية واملرور برسعة أ ّن
سلوكهم هذا حرمهم الكثري من وسائل الدعم وعنارص "إفساح
الطريق" أمامهم ،وكان ميكن أن يستفيدوا منها لو أنّهم انخرطوا
داخل شبكات زبونية.

مل يكن ازدهار هذ النوع من املقاوالت الخاصة يتطور من دون أن
يؤث ّر يف القطاعات األخرى؛ فكلّام ازداد عدد هذه الرشكات الخاصة،
تقلّص يف املقابل عدد الرشكات الناشطة يف القطاعات اإلنتاجية،
برسعة جنونية؛ ففقدت الجزائر يف أقل من أربع سنوات أكرث من
 50ألف رشكة منتجة صغرية ومتوسطة ،يف حني انتقل عدد الرشكات
الناشطة يف القطاعات التفاوضية التدويرية من  12ألف رشكة سنة
 2003إىل  40ألف رشكة سنة  .((2( 2012وكان للعراقيل البريوقراطية
التي وضعتها السلطة هنا وهناك دو ٌر مهم يف موت هذه الرشكات
اإلنتاجية ،وتح ّول الكثري من املنتجني إىل النشاط يف مجال التجارة
أي مخاطر إن
الخارجية أو الصفقات العمومية التي ال تحتوي عىل ّ
أتقن املقاول قواعد اللعب املعروفة عند الجميع .ورسعان ما فهم
رأس املال الجزائري الخاص الدور الذي تريد السلطة أن يؤديه
داخل الحلقة االقتصادية :النشاط يف القطاعات التي ال ترض بتجارة
الكارتالت املتحكمة يف رقاب الجزائريني ،واالبتعاد قدر اإلمكان
عن إنتاج السلع التي تحتكر هذه الكارتالت استريادها من السوق
العاملية .بل من املستحب التوجه نحو الدخول يف شبكات التوزيع
واملناولة التي تحتاج إىل "أكتاف" وحامية من داخل السلطة ذاتها،
ورسعان ما بدأ تعلّم قوانني االغتناء يف الجزائر وقواعده؛ فإذا ما أراد
رب مؤسسة النجاح يف عمله ،فعليه العمل يوميًا عىل إيجاد من
يدافع عنه ،ويتكلم باسمه ،ويحميه يف حالة مخالفته القانون...

• ميكن أن يحدث "تسامح مفرط" أو "رضب بيد من حديد" للمقاولني
الخواص ،بحسب األوضاع السياسية السائدة ،وذلك بتفعيل األدوات
ٌ
مقاول ذو سمعة
القمعية والرقابة وتسليطها عليهم ،وعليه ،يصبح
ومكانة ،منحرفًا يف أروقة العدالة.

26 Grim, p. 87.

27 Ibid., p 64.

• حتى بعد مرور أكرث من  25سنة عىل إقرار الدستور حق املبادرة
الخاصة ،ال يزال املقاولون الجزائريون يبحثون ،بدافع الخوف أو
بدافع العادة ،عن حامية يؤ ّمنها لهم مسؤولون متموقعون جي ًدا
داخل هرم السلطة.
• إ ّن رجال األعامل يف الجزائر هم اليوم ،باستثناء عدد قليل منهم،
أعضاء يف شبكات زبونية من أجل التمتع باملزايا واالمتيازات ،وضامن
الحامية عن طريق رجال نافذين يف السلطة.
• كلّام احرتم املقاولون الخواص قواعد السري الحسن غري املكتوبة
يف القانون ،واملعروفة ضمن ًيا فحسب ،توافرت فرص أكرب لنشاطهم
رحيم بهم ،ت ُحمى
ليك ينمو ويستمر .وكلّام كان سيف القانون
ً
حصتهم من السوق ،وكلّام وجدت تسهيالت جمركية ،وتساهلت
معهم البنوك يف منحهم القروض ،قلّت زيارة أجهزة تحصيل الرضائب
مرافق أنشطتهم.

دراسات وأوراق تحليليّة
المجتمع المدني في الجزائر المعاصرة

بهذه الطريقة استطاع النظام السيايس الحاكم أن يتجنب اآلثار
السياسية لِل ْ ََبلَة االقتصاد :منع ظهور مقاولني اقتصاديني مستقلني
يستطيعون تأمني ما يحتاج املجتمع إليه من سلع استهالكية،
وامتصاص البطالة .وهنا نذكّر بأ ّن إحدى األدوات األساسية التي
راقب بها النظام املجتمع وش ّدد سيطرته عليه هي إحكام القبضة عىل
السوق الوطنية للسلع واملواد االستهالكية األساسية ،ومراقبة سوق
التوظيف والعمل .ويشعر املجتمع الجزائري اليوم بأنّه تحت رحمة
دولته التي تبيع النفط وتشرتي له من السوق العاملية ما يحتاج إليه
من سلع لبقائه ،بل يرى فيها امل ْنفذ الوحيد للنجاة من البطالة مبا أ ّن
القطاع الخاص استغاليل وغري مأمون الجانب .لهذا ،يجب االستمرار
يف إبداء الوالء ،طو ًعا أو كر ًها ،والبحث عن منافذ إىل متاهات ص ّناع
القرار وأصحاب النفوذ ،للتمتع باالمتيازات واالستفادة من الخريات.
نشري إىل أ ّن الرابطة االجتامعية انقطعت ،وبدا األمر كام لو أ ّن
استفادة فرد ما من حقّه يف مسكن أو وظيفة يف اإلدارة هي رسقه من
آخرين عن طريق نفوذه و"أكتافه" ومعارفه .تتقطع هذه الرابطة
االجتامعية أفقيًا ،ويزداد االرتباط بالدولة الراعية  -والسخية عىل من
يعرف طرق الوصول إليها ـــ شدة وقوة .ويف الوقت الذي يبحث فيه
الفرد البسيط عن منفذ إىل حزب أو جمعية مساندة أو شبكة نفوذ...
يتحول اهتامم رجال األعامل إىل البحث عن منفذ إىل قلب الدولة،
الحتالل مراكز صنع القرار ،أو التقرب منها عىل األقل .وقد تجىل هذا
بوضوح يف االنتخابات الترشيعية لسنة ( )2012التي استطاع فيها
أصحاب املال رشاء املراتب األوىل يف قوائم األحزاب التي أملوا أنّها
ستمنحهم مقاعد يف الربملان؛ فالظفر مبقعد يف الربملان يعني أن تكون
قري ًبا من شبكات النفوذ ومراكز توزيع الريع .ولهذا ،وعرب جملة من
اآلليات الزبونية ،يتحول النائب الفائز عن منطقته إىل وسيط زبوين
فعيل بني أولياء النعمة الذين سيغدقون عليه ،والسكان املستع ّدين
لتأييده يف مقابل الوعود الفردية والجامعية ،وهذا ما أوضحه محمد
حشاموي( ((2بدقة حني تح ّدث عن تح ّول النائب الجزائري إىل
وسيط بني دولة ناهبة ومنهوبة يف اآلن نفسه .إنّها (الدولة) أداة
لنهب املال والخريات العامة من خالل احتكار مؤسساتها ،وهي يف
سبيل .والنائب
كل من استطاع إىل ذلك ً
اآلن نفسه موضوع ل َنهب ّ
أي دور سيايس داخل الربملان يؤدي دور الوساطة بني
الذي ال يؤدي ّ
النظام والشبكات الزبونية واملجتمعات املحلية ،ويضمن بذلك تدفق
الخريات من األعىل إىل األسفل ،وتجميع الوالءات املبعرثة هنا وهناك
 28محمد حشاموي" ،التمثيل السيايس يف الجزائر :بني عالقات الزبونية والنهب
 "،2002 - 1997نقد (الجزائر) ،العددان ( 20 - 19خريف -شتاء  ،)2004ص .87 - 11
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من األسفل إىل األعىل .إنّه أداة فعالة يف مراقبة الوضع ،وإسكات
الجامعات السكانية الناقمة بالكذب االجتامعي عادةً ،والوساطة
الزبونية يف بعض األحيان.

عمدت الدولة ،من دون أن ترتاجع عن املظاهر الشكلية للدميقراطية
والتعددية ،إىل إغراق الحقل االجتامعي والسيايس بآالف الجمعيات
كل مرة تحتاج فيها إىل إشاعة ج ٍو من اإلجامع
التي تستخدمها يف ّ
املفت َعل حول برامجها وعروضها .وهذا طب ًعا لقاء تسهيالت ألصحابها
يف الوصول إىل مصادر األرزاق .يف املقابل ،وبعد أكرث من  12سنة من
غلق الساحة السياسية أمام اعتامد أحزاب جديدة ،أ ّدت األحداث
التي شهدتها دول الجوار (ليبيا ،وتونس )..إىل إغراق السلطة الساحة
الحزبية بعرشات األحزاب التي ال ميتلك بعضها حتى مقرات ثابتة،
ويقود عد ًدا كب ًريا منها أشخاص نافذون ومقربون من دوائر صنع
ٍ
أدوات للوساطة الزبونية يف مختلف
القرار ،ويستخدمون أحزابهم
العروض االنتخابية التي تطرحها السلطة.

المجتمع المدني والدولة :استطراد مقارن
إذا كان من الرضوري إجراء مقارنة بني تجربة االنتقال الدميقراطي يف
الجزائر مع تجارب أخرى مامثلة يف أوروبا الرشقية ،فإنّه من السهولة
مبكان أن نحكم عىل تجربتنا (الجزائرية) بالفشل يف تحقيق ما حققته
أوروبا الرشقية؛ فالنظام النيوباترمونيايل استطاع أن يستمر ويتعايش
مع التعددية السياسية والليربالية االقتصادية .واستطاع أيضً ا أن يثبت
قدميه بقوة فيها ،وباستثناء هامش ضيّق من الحريات – هو بدوره يف
أي تراجع ذي أهمية للطابع االفرتايس
تراجع مستمر – فإنّه ال يال َحظ ّ
للسلطة السياسية ،بل إ ّن انحراف التجربة الدميقراطية نحو العنف
َمنح النظام السيايس (الدولة) فرصة لالنقضاض عىل املجتمع .ولكن،
كل هذا ،هنالك من يتحدث عن مجتمعٍ مدين قائم.
عىل الرغم من ّ
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أ ّما يف أوروبا الرشقية فإنّه ال يخفى عىل أحد تراجع الطابع االفرتايس
للسلطة السياسية ،وبداية بروز استقاللية فعلية للمجتمع عن الدولة،
مبا يسمح ببناء مؤسسات سياسية رشعية ومتثيلية.
إ ّن تجربة االنتقال يف الحالتني موضوع املقارنة مختلفة ،ومل تأخذ املسار
نفسه؛ ففي حني ساد إجام ٌع واضح حول السلطة السياسية يف الجزائر
إىل غاية نهاية الثامنينيات ،لوحظ يف أوروبا الرشقية وجود محاوالت
ّ
لفك االرتباط بني املجتمع والدولة منذ السبعينيات من القرن املايض،
وهو ّ
فك ارتباط ال ميكن الحديث من دونه عن انتقال دميقراطي أو
مواطنة أو مجتمع مدين .لقد فهمت النخب يف أوروبا الرشقية أنّه
ما من بديل لتحقيق الدميقراطية من دون العودة إىل إحياء الشكل
التاريخي األول للمجتمع املدين الذي ّأسس لدولة القانون والحداثة.
هذا ،يف حني فضّ لت النخب يف الجزائر االكتفاء بـ "الدميقراطية" التي
أنجزتها الدولة دون الحاجة إىل املجتمع املدين .فلم تطرح مسألة
استقاللية املجتمع عن الدولة يف قضية االنتقال الدميقراطي ،واختزلت
املسألة بر ّمتها يف السامح بتشكيل األحزاب السياسية وفتح املجال
أمام التعددية اإلعالمية وانتظار إعانات الدولة املوسمية لها .ومل تكن
األسس االقتصادية واملادية للنظام الشمويل يو ًما موضو ًعا للنقاش.
وكان االعتقاد السائد يف جزائر نهاية الثامنينيات أ ّن االستبداد يعود
إىل عوامل نشأة النظام السيايس الجزائري عشية االستقالل ،حينام
قامت جامعة جيش الحدود باالستيالء عىل السلطة واالنقالب عىل
الحكومة الجزائرية املوقّتة ،أو أنّه نتيجة طبيعية النحراف املسؤولني
يف الدولة عن تعاليم اإلسالم الصحيحة (اإلسالمويون) .مل يكن هنالك
وعي بوجود فرق بني لحظة نشوء االستبداد واملرتكزات التي يستند
إليها يف إعادة إنتاج نفسه .ساد هذان التصوران عىل الرغم من
أ ّن تو ّجه النظام نحو االنفتاح السيايس واالقتصادي مل يكن تحت
ضغط الشارع ،بل كان تحت ضغط األزمة االقتصادية التي خلّفها
انهيار أسعار املحروقات يف منتصف الثامنينيات؛ إذ اعتقد النظام
أ ّن االنفتاح هو السبيل الوحيد الذي سيمكّنه من تخفيف الضغط
االجتامعي عليه والخروج من األزمة االقتصادية واالجتامعية .فهل
يعب استمرار هذا التصور عن محدودية النخب السياسية؟ أم عن
ّ
تجذّر الثقافة الشعبوية يف املخيال االجتامعي والسيايس؟
لكن تجربة االنتقال الدميقراطي يف أوروبا الرشقية كان لها تص ّو ٌر
مغاير متا ًما لفكرة املجتمع املدين .لقد أدركوا مبك ًرا أنّه إذا ما مل يت ّم
"مهاجمة" األسس االقتصادية للنظام الشمويل ،فإ ّن عملية الدمقرطة
لن تتقدم قيد أمنلة.
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يف حني أراد النظام االش ـرايك دمقرطة املجتمع املدين باستعامل
الدولة ،حاولت النظرية الليربالية دمقرطة الدولة من خالل املجتمع
املدين .والفرق واضح وشاسع .ويكمن يف اتجاه النزعتني :الدميقراطية
هي "هبة من النظام" االشرتايك يف الجزائر وحصلت دون الحاجة
إىل املجتمع املدين ،يف حني أ ّن الحرية االقتصادية وامللكية الخاصة
هام اللتان تنتجان املجتمع املدين الذي ينتج بدوره الدميقراطية.
استُوعبت الدميقراطية يف السياق الجزائري عىل أنّها مسألة اجتامعية،
يف حني أنّها مسألة سياسية /اقتصادية يف السياق الليربايل .وهي
مسألة سياسية بالدرجة األوىل .وقد انعكس ذلك التصور للدميقراطية
عىل تص ّور مقولة املجتمع املدين ووظائفه وغاياته .مبا أ ّن الدميقراطية
هي مسألة اجتامعية يرتبط نجاحها وقيامها مبدى دميقراطية النخب
واألفراد يف املجتمع ،فإ ّن وظيفة املجتمع املدين وفقًا لهذا التصور
هي تنموية وتربوية وخريية؛ أي إنّها وظائف الجمعيات األهلية
واملنظامت غري الحكومية نفسها.
وحني يسود تصو ٌر للدميقراطية عىل أنّها دولة القانون ،وأنّها معركة
كل يشء آخر ،فإ ّن
سياسية تتعلق بالتداول السلمي عىل السلطة قبل ّ
تصورات املجتمع املدين ستنبثق من هذا التصور أيضً ا؛ أي باإلجابة
عن التساؤلني التاليني :كيف ميكن القضاء عىل الطابع االفرتايس
للسلطة السياسية؟ وكيف ميكن بناء دولة القانون واملؤسسات؟
رسعان ما أدركت النخب يف أوروبا الرشقية أ ّن التنظيم الطوعي ،حتى
وإن كان يف استقاللية عن الدولة ،غري ٍ
كاف لبناء الدميقراطية ودولة
القانون .فتمكّن هذه التنظيامت الطوعية من افتكاك استقاللية
ظل استمرار الهيمنة الدولتية
قانونية عن الدولة يف نشأتها األوىل ،يف ّ
عىل الحقل االقتصادي ،سيؤدي يف نهاية املطاف إىل نشوء نوع من
العقد الضمني العريف بني الطرفني (الدولة ،واملنظامت الطوعية)،
وستتعلم الجمعيات والروابط من تلقاء نفسها الحدود التي يجب
عدم اخرتاقها ،إذا ما أرادت الحفاظ عىل استمرارها يف النشاط .يف
أي مدى يجب الصرب عىل هذه الروابط
حني يتعلم النظام أيضً ا إىل ّ
أي األوضاع يجب
والجمعيات ،ومتى يجب التساهل معها ،ويف ّ
الرضب ٍ
بيد من حديد .وفه َم النظام الشمويل أيضً ا أ ّن أفضل طريقة
لالستمرار يف السلطة ال تتمثّل بإلغاء الدميقراطية (االنتخابات)
والتعددية الشكلية ،بل بااللتفاف عليها ،والتالعب بها ،وإفراغها من
رهانها السيايس :التداول عىل السلطة السياسية .فاإلرهاب والقمع
املنظم ليسا مجديَ ْي يف ظل األوضاع الدولية املعوملة.
بالنسبة إىل األزمة البولندية ،يقول جون اهرنربغ" :كان املجتمع
البولندي يف البداية ال يتحدى الدولة مبارشةً ،بل حاول تنظيم
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نفسه باستقاللية عنها ،لكنه رسعان ما اكتشف أنّه من غري املمكن
تجنب املواجهة مع الدولة الفاقدة للرشعية باطّراد ،أل ّن مؤسساتها
ومامرساتها متنع هذا التنظيم"(.((2

ال يفهم من هذه العبارة أ ّن معركة املجتمع املدين السياسية تعني
محل النظام القائم يف السلطة؛ فحتى
مواجهة الدولة عسكريًا للحلول ّ
الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ قامت بهذا األمر عقب إلغاء املسار االنتخايب
يف التسعينيات؛ ألنّها مواجهة كانت رهاناتها السلطة ،السلطة
أي إشارة إىل املجتمع
السياسية فحسب ،وهو رهان مل يتضمن ّ
املدين( .((3إ ّن معركة املجتمع املدين ليست معركة مسلّحة ،وال ميكن
لها أن تكون كذلك .ولكن إذا تراكمت عوامل تح ّول معركة السلطة
يف مجتمع إىل معركة مسلّحة ،فإنّها ستحدث ال محالة ،وسيكون من
العبث أن نختزلها يف مؤامرة أجنبية عىل غرار ما يحدث اليوم يف
سورية وليبيا واليمن .لسوء الحظ ،غال ًبا ما تدفع األنظمة الشمولية
املجتمع إىل الدخول يف حرب أهلية ،ويف أحسن األحوال إىل مترد
أي فضاء للمجتمع
مسلّح ضدها ،ألنّها ال ترتك يف مامرساتها السلطوية ّ
ميكنه أن يتحرك فيه ضدها بسلمية .ال متتلك النظم الشمولية وع ًيا
مبصريها ومصري املجتمع الذي تحكمه بقبضة من حديد؛ فعدم تصور
وعي منها ،ورمبا عن
بديل آخر يف السلطة غال ًبا ما يدفعها عن غري ٍ
كل مطلب باملشاركة يف السلطة بالحديد
غري إرادة ،إىل مواجهة ّ
والنار ،معتقد ًة أ ّن قمع الصفوف األوىل من املحتجني سيثني البقية
عن هذا املطلب .لك ّن التاريخ يعلمنا أ ّن قابلية األفراد للتمرد تكون
أكرب ،إذا شعروا بأنّه مل يبق لهم ما يخرسونه.
إ ّن ما قامت به النخب يف أوروبا الرشقية هو الرتكيز عىل رضورة
استعادة االقتصادي من الدولة ،أل ّن الدولة املستقلة اقتصاديًا عن
املجتمع ال ميكن مواجهتها أو تغيري آليات اشتغالها .والدولة االشرتاكية
 29اهرنربغ ،ص .362 ،361
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كل املناصب السياسية
التي يهيمن فيها رجال الحزب الواحد عىل ّ
واإلدارية واالقتصادية ال ميكن لها أن تكون إال دولة شمولية ،أي
دولة نيوباترمونيالية بتعبري أيزنستاند .هل اكتشفت أوروبا الرشقية
أ ّن املاركسية هي أيديولوجية شمولية؟ من املرجح أن نجيب بـ"نعم"
أل ّن األحداث والتاريخ أثبتا صحة هذا االدعاء .يقول فاسالف هافل
" Vacleve Havelاالشرتاكية هي شعاراتية فارغة ،وتوسع متخشب
للمقوالت السياسية إىل ميادين ال تنتمي إليها أصال بضآلة الحرية
من السياسيني الفضوليني وبريوقراطيتهم املتطفلة ."((3(...لقد نشأ
وعي بأ ّن االشرتاكية مل تعد خيا ًرا اقتصاديا فحسب ،أو باألحرى مل
ٌ
تكن خيارا اقتصاديا متا ًما ،بل هي مربر اقتصادي للهيمنة السياسية
كل مفاصل املجتمع .يقول اهرنربغ "أدرك
للحزب الواحد عىل ّ
قادة أوروبا الرشقية أ ّن الطريقة الوحيدة لحامية املجتمع وصيانة
كل
االستقاللية الفردية والح ّد من تو ّجه الحزب الواحد إىل تسييس ّ
يشء هي هجر املاركسية وإعادة تأكيد الفصل الليربايل بني الدولة
واملجتمع ."((3(...صحيح أ ّن ما حدث يف الجزائر هو تخلٍ رسمي عن
التوجه االشرتايك وإقرار املبادئ األساسية للملكية الخاصة وحرية
املبادرة .ولكن االنطالق من إقرار كهذا لنحكم عىل مستقبل تجربة
تجاهل واختزاال
ً
االنتقال الدميقراطي ،هو الخطأ بعينه ألنّه يع ّد
للواقع يف قرار سيايس رسمي .لقد استمر الواقع االقتصادي عىل ما
هو عليه وإىل غاية اليوم .بل زادت التبعية للمحروقات حدةً ،لتصل
نسبة  %98من دخول الجزائر متأتية من تصدير النفط والغاز؛ أي
إ ّن الدولة (التعددية) حافظت عىل استقالليتها املالية من املجتمع،
بخاصة بعد عودة أسعار املحروقات إىل االرتفاع ،إذ سمحت للنظام
بالرتاجع عن التنازالت االقتصادية التي كان قد منحها للقطاع الخاص،
والرتاجع أيضً ا عن الكثري من العنارص األساسية التي أق ّرها دستور
شباط /فرباير  ،1989واملؤسسة للتعددية.
رمبا كان هذا العامل هو العامل املوضوعي الذي صنع الفرق يف مسار
تجربتَي االنتقال الدميقراطي يف أوروبا الرشقية والجزائر .فالقطاع
العام التابع للدولة كان يهيمن عىل دول أوروبا الرشقية .ولكن مل
تكن اقتصاداتها كلّها ريعية بالصورة الفاضحة والفاحشة التي كانت
عليها – وال تزال  -اقتصاديات الدول العربية ومن بينها الجزائر.
سيكون التحرر من قبضة الدولة غري الريعية أسهل ،حتى وإن كان
االقتصاد تاب ًعا للدولة.
 31انظر :اهرنربغ ،ص .354
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كانت دول أوروبا الرشقية تتمتع بقطا ٍع عمومي صناعي قوي نسب ًيا
كل األحوال
وغري مرتبط باملوارد الريعية الخارجية؛ أي إ ّن الدولة يف ّ
كانت يف حاجة إىل اليد العاملة ليشتغل قطاعها العمومي ،عكس
ما يال َحظ يف الدول الريعية حيث ال تحتاج الدولة إال إىل فئة قليلة
م ّمن سيشتغلون يف القطاع النفطي بأجور وامتيازات عالية ،ونظام
عمل شبه عسكري مينعهم من التفكري يف اإلرضابات .إ ّن دول أوروبا
الرشقية تحتاج إىل املجتمع لضامن اشتغال القطاع العمومي وتحقيق
أرباح وموارد مالية لتسديد نفقات الجهاز البريوقراطي والجيش
والرشطة والتعليم ...أي إ ّن ارتباط املجتمع بالدولة هو ارتباط
سيايس ظريف تاريخي ،ميكن أن يتغري بوصول منطق القطاع العام إىل
حدوده القصوى حيث يصاب باالنهيار والعجز عن تحقيق القيمة
املضافة واألرباح .سيكون كاف ًيا نسب ًيا تغيري ملكية وسائل اإلنتاج
لتتغري العالقة بني الدولة واملجتمع ،وبإفالس القطاع العام ،بسبب
كمشات النظام الشمويل يف الرتاجع
املنطق الذي يشتغل به ،ستبدأ ّ
واالنحالل .وبانهيار القطاع العام  -يكون املجتمع مصدر خلق الرثوة
 ّينفك االرتباط السيايس الحاصل ويفرض املجتمع نفسه عىل الدولة
بوصفه مصد ًرا للسيادة .تظهر هذه الفكرة كام لو أ ّن التاريخ يثبت
صحة نقيض الفكرة املاركسية .يف الوقت الذي تنادي فيه املاركسية
برضورة القضاء عىل امللكية الخاصة لوسائل اإلنتاج إلحالل االزدهار
يف املجتمع ،اكتشفت أوروبا الرشقية ،وبعد عقود من املامرسات
االشرتاكية للدولة ،أ ّن املاركسية مل تق ّدم إال أيديولوجية إنسانية للنظم
الشمولية ،ت ّربر هيمنة فئة قليلة من السياسيني والبريوقراطيني عىل
ثروة املجتمع باسم امللكية العامة لوسائل اإلنتاج .إ ّن إلحاق املجتمع
رش املطلق بعينه ،وما من خري
بالدولة ،عن طريق االشرتاكية ،هو ال ّ
دون استقاللية املجتمع والفرد اقتصاديًا عن الدولة ،وتحدي ًدا عن
سلطة الحزب الواحد.
تبدو العودة إىل الفكرة األوىل لنشأة املجتمع املدين رضورية؛ أي
العودة إىل اللحظة التي أسست الستقاللية االقتصادي عن السيايس
وتح ّولت فيها الجامعة السياسية القابعة تحت سلطة الدولة املطلقة
إىل مجتمع مدين متميز ومستقل عن الدولة .مل تعرف البرشية
سبيل آخر لتحقيق هذه االستقاللية النسبية عدا
إىل غاية اللحظة ً
النموذج الليربايل الذي وضع أسسه آدم سميث وكينز وريكاردو،
بخاصة بعد فشل الشيوعية واالشرتاكية واملاركسية يف تحقيق العدالة
واملساواة االجتامعية .لهذا السبب ،جاءت مفاهيم نخب مجتمعات
أوروبا الرشقية ليربالية تهاجم اشرتاكية الدولة .نقرأ يف كتاب حول
املجتمع املدين والتحول االشرتايك يف االتحاد السوفيايت ملجموعة من
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الباحثني ما ييل" :ملصطلح املجتمع املدين تاريخ طويل ،ولكنه برز يف
النقاشات الحديثة ألوروبا الرشقية واالتحاد السوفيايت حول مستقبل
الحكومات االشرتاكية .فهو طريقة لإلعراب ضم ًنا عن انفصال عالقات
اجتامعية معينة ،ال سيام تلك التي تشتمل عىل التبادل من تلك
العالقات التي تس ّمى سياسية .ومستخدمو هذا املصطلح متفقون
عىل أ ّن الحياة االجتامعية يجب أن تنقسم إىل ميادين منفصلة.((3("...
رص االشرتاكية واملاركسية عىل أ ّن امللكية الخاصة هي الرش املطلق.
ت ّ
كل الرش املطلق
ولكن التاريخ أثبت أ ّن امللكية الخاصة ليست هي ّ
عىل األقل ،بل هي أساس الحرية السياسية بوصفها أساس االستقاللية
املادية الفردية .نقرأ أيضً ا يف الكتاب الجامعي نفسه" :ما من يشء
مؤكد بصدد العالقة بني امللكية الخاصة والحريات السياسية ،فامللكية
الخاصة تق ّدم األساس الــروري – ولكن غري الكايف – للحريات
السياسية .اليشء الوحيد املؤكد هو أن محاولة تحطيم امللكية
الخاصة والسوق هي مقدمة لضياع الحريات السياسية وانحطاط
مستوى العيش ."((3(...تقوم االشرتاكية بخصخصة ما يفرتض أنّه عا ّم
(السلطة السياسية) ،وتعميم ما يفرتض أنّه خاص (العمل ،وامللكية)،
رص مؤلّفو الكتاب عىل أ ّن "نجاح الحريات السياسية يف
ولهذا ي ّ
االتحاد السوفيايت يتوقف عىل إحياء املجتمع املدين وإعادة تأهيله،
وبالنتيجة خلق قوى منافسة وموازنة لسلطة الدولة .ويتوقف هذا
يف الحقيقة عىل إرساء امللكية الخاصة واستعادة السوق مبا يف ذلك
سوق السلع الرأساملية(.((3
يفس عدم اهتامم الطبقة السياسية الناشئة
ما من ٍ
سبب واضح وأكيد ّ
بعد دستور شباط /فرباير  1989بالحريات االقتصادية ،عىل الرغم من
تقديم نفسها بوصفها "قوى دميقراطية" تعمل عىل دمقرطة املجتمع.
بل غال ًبا ما الحظنا دفاع بعض األحزاب باستامتة عن االشرتاكية
والهيمنة الدولتية عىل االقتصاد (حزب جبهة القوى االشرتاكية،
وحزب العامل) ،واملطالبة يف الوقت نفسه بتوسيع هامش الحريات
السياسية .تق ّدم النخب السياسية التي تسمي نفسها مجتم ًعا مدنيا،
يف صور ٍة كاريكاتورية مثرية للسخرية؛ إنّها ترى يف الدميقراطية ودولة
القانون مطل ًبا يو ّجه من املجتمع إىل الدولة ،وبتعبري أدق من األحزاب
السياسية إىل السلطة القامئة فقط .إنّها عملية مطلبية عىل غرار
مطالبة سكان قرية ما بالكهرباء والغاز؛ إذ يكفي الخروج إىل الشارع
33 Chandran Kukathas & David W. Lovel & William, the transition from
socialism: State and civil society in the USSR (Melbourne: Longman Cheshire,
1991), introduction, pp 2 - 3.
34 Ibid., p 6.
35 Ibid., p 12.
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وتنظيم تظاهرة أو مسرية لدفع النظام إىل إقرار مزيد من الحريات
لهذه النخب ،فهي مل تطالب يو ًما السلطة السياسية باالنسحاب من
القطاع االقتصادي تدريجيًا ،أو عىل األقل فسح املجال للقطاع الخاص
لينشط إىل جانب القطاع العام .ما عدا بعض التلميحات املحتشمة
من بعض األحزاب؛ إذ مل نسمع يو ًما دعوة رصيحة لتحرير االقتصاد
سياس ًيا من قبضة الدولة كام لو أ ّن الحرية السياسية تتحقق من دون
حرية واستقاللية اقتصادية .يبدو أ ّن هذه النخب الجديدة املنتظمة
يف أحزاب سياسية قد تح ّولت إىل سياسيني محرتفني ،ه ّمهم الوحيد
هو الوصول إىل السلطة ليحلّوا مكان رجال الحزب الواحد الذين
احتكروا منافع املنصب وخرياته ،عن طريق التسيري السيايس الزبوين
مناصب سياسية تسمح لها بأخذ حصة
للقطاع العام .إنّها نخبة تريد
َ
من الريع املتدفق من النفط والغاز .إذا كان األمر بهذا البؤس ،فمن
حقّنا أن نتساءل عن الفرق بني األحزاب السياسية غري اإلسالمية
والجبهة اإلسالمية لإلنقاذ املنحلّة التي كانت تنادي برضورة استبدال
رجال جبهة التحرير الوطني برجال الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ؛ إذ إ ّن
املشكالت االجتامعية يف تص ّورها ليست سياسية وال اقتصادية ،بل
هي انحراف رجال السلطة عن تعاليم اإلسالم الصحيحة فقط(.((3
وفقًا لهذا املنطق ،ليس هنالك فرق ذو أهمية بني رجال الحزب
الواحد واألحزاب الجديدة من جهة ،وبني األحزاب اإلسالموية وغري
اإلسالموية من جهة أخرى .بل إنّه ال فرق بني تصورات هذه النخب
مجتمعة ملستقبل الجزائر السيايس واالقتصادي واالجتامعي.
إ ّن إعادة إحياء مفهوم املجتمع املدين ضمن جهود الطبقة املثقفة
"لدمقرطة االشرتاكية القامئة( "((3أو "إلحالل الليربالية الشكلية القابعة
تحت دهاليز االقتصاد الريعي" والدولة النيوباترمونيالية ،وإذا تركَّز
كل الجهود ضد احتكار جبهة التحرير الوطني (وبعض األحزاب
ّ
املوالية لها بعد االنفتاح) النشاط السيايس ،فإ ّن هذا لن يؤ ّدي ّإل
مم كانت عليه
إىل إعادة إنتاج الوضع القائم بأشكال أكرث سو ًءا ّ
 36انظر:
Lahouari Addi, l'Algérie et la démocratie: pouvoir et crise du politique dans
l'Algérie contemporaine (France : La découverte, 1994), pp 80 - 91.
 37غال ًبا ما يشري مفهوم الدميقراطية عند الجزائري إىل توسيع املشاركة والولوج للفئات
االجتامعية بأكملها ،فدمقرطة التعليم تعني حق الجميع يف التعليم مجانًا ،ودمقرطة اإلنرتنت
والهاتف ،تعني دعم الدولة ماديًا ألسعارهام ليكونا يف متناول جميع الرشائح االجتامعية.
الخوف هو أن يكون هذا هو املضمون الحقيقي لتصورات النخب السياسية ملفهوم دمقرطة
االشرتاكية ،والتي ستعني بذلك حق جميع الفاعلني السياسيني يف الوصول إىل مناصب سياسية
املسي معظمها يف جمع
واقتصادية وإدارية لتسيري االقتصاد االشرتايك لفرتة محددة ،يستغل ّ
ثروة شخصية .بل إ ّن املسؤول الفاسد يف اللغة اليومية للجزائري هو ذاك الذي يقيض عهدته
مثل عبارة "لكان غري خدم
االنتخابية يف النهب دون إنجازات اجتامعية وتنموية ،فنسمع ً
شوي ورسق شوي ."...يضفي هذا التصور نو ًعا من املرشوعية االجتامعية عىل مامرسة بعض
املسؤولني النهب ،ويؤكد فكرة تصور الدميقراطية عىل أنّها حق الجميع يف الوصول إىل منصب
ألخذ حصة من الريع.

قبل االنفتاح .إ ّن عدم االهتامم مبواجهة البنى الريعية منذ االنفتاح
حاسم يف إرساء النظام الشمويل
عامل
االقتصادي والسيايس كان ً
ً
الباترمونيايل لقواعده مجد ًدا بعدما كان يلوح انهيارها بعد أزمة
 .1986كام أ ّن االكتفاء بتصو ٍر اختزايل للدميقراطية السياسية واملجتمع
املدين املختزل بدوره يف الجمعيات والروابط األهلية سوف يؤدي إىل
إعادة اكتساح النظام القائم الفضاءات الضيقة التي كان قد انسحب
منها بعد إقرار التعددية .بعودة أسعار النفط إىل االرتفاع ،وتجاوز
األزمة األمنية ،عاد النظام إىل مامرساته االستزالمية pratiques de
ٍ
بآليات جديدة انبثقت عن التعددية
 clientélisationللمجتمع
السياسية املجهضة :اخرتاق األحزاب ،وتشكيل أحزاب موالية ،ومتييع
الساحة الحزبية واإلعالمية ،والتضييق عىل الجمعيات ،ونسج شبكات
جمعوية موالية ،وصناعة األعيان ،وصناعة رجال أعامل متحالفني...
فام إن عادت أسعار املحروقات إىل االرتفاع ،بخاصة بعد سنة
 ،2000حتى تح ّول النظام مجد ًدا إىل مرك ٍز الستقطاب جميع الفئات
االجتامعية الباحثة عن تحسني مكانتها االجتامعية وحالتها املادية.
ستكون األحزاب القريبة من السلطة ،أو صاحبة السلطة أكرث جذبًا
واستقطابًا للفئات االجتامعية الناشئة (جيل الشباب) ،أل ّن االنضامم
فرصا أكرب لالقرتاب من قلب الدولة .أ ّما اقتصاديًا ،فقد
إليها مينح ً
عادت الدولة إىل مامرساتها الشعبوية منذ مطلع األلفية الجديدة،
معتمد ًة يف ذلك عىل البحبوحة املالية التي توجد فيها .ورسعان ما
تراجعت عن تلك التسهيالت التي منحتها للقطاع الخاص ،وعملت
عىل حرشه يف األنشطة االقتصادية التبادلية ،التوزيعية والتجارية ،أو
يف أحسن األحوال يف بعض األنشطة اإلنتاجية البسيطة.

استنتاجات
يبدو أ ّن الخوض يف نقاش يدور حول موضوعة املجتمع املدين يف
سهل؛ إذ تراكمت وتكلّست مسلامت
بلدان العامل العريب عامة ،ليس ً
ال ميكن حرص مصادرها وجذورها ،فجعلت عملية إعادة نظر جذرية
يف ما هو متداول حول املوضوع أم ًرا يف غاية الصعوبة ،ويوا َجه
مبقاومة رشسة من هنا وهنالك.
لقد انترش املفهوم وتغلغل إعالميًا وسياسيًا وأكادمييًا وحتى اجتامعيًا.
ويبدو أ ّن املستفيدين املبارشين من وجوده ،تحت هذا الشكل
طب ًعا ،كرث ويرتصدون جميع الفرص للرتويج له يف مختلف املحافل
واملناسبات .لكن عىل الرغم من ذلك ،فإ ّن السري مع هذا التيار
لن يؤدي إال إىل إتاحة املزيد من األغطية األكادميية للتالعب به
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واستغالله وتوظيفه لخدمة مصالح الجامعات الحاكمة ،من خالل
تزييف واقع مش ّوه ،جوهره استبداد مطلق وزبونية فاحشة ،وظاهره
دميقراطية شكلية ،ليربالية اقتصادية و"مجتمع مدين نشيط".
مل ّا كانت الوظيفة األساسية للعلوم االجتامعية  -وأخص هنا علم
االجتامع السيايس  -هي وظيفة نقدية بامتياز ،وجبت علينا إعادة
وشمول .إنّها دراسة
ً
قراءة الواقع بأدوات تحليلية ومنهجية أكرث عمقًا
للمجتمع املدين تتجاوز تلك املقاربات التي ير ّوج لها هنا وهناك
املثقفون التقنيون والخرباء املوظفون واملحللون السياسيون الذين ال
يرتددون يف التحذلق يف شأن املوضوعات كافة ،حتى وإن انتمت إىل
أطر معرفية تقع خارج التخصص الذي يشتغلون فيه.
من دون أن نبادر إىل تقديم وصفة جاهزة ت ُعنى باملجتمع املدين
(واقعه ،وسبل تطويره ،ودوره يف املجتمع )...مثلام تفعل األطروحات
التقنية يف أغلب األحيان ،حاولنا يف هذه الدراسة اسرتجاع النقاش
وإعادة استدراجه إىل حقول معرفية غري التي تع ّود الكثريون مناقشته
فيها .وغال ًبا ما كان املجتمع املدين موضوع بحث للعلوم السياسية
بدل علم االجتامع السيايس واألنرثوبولوجيا السياسية واالقتصاد
السيايس .إنّنا نع ّد هذا العمل نتا ًجا لآلفاق النظرية التي فتحها كتاب
عزمي بشارة بخصوص املجتمع املدين ،من خالل إعادة شحنه بالقدرة
التحليلية والتفسريية الهائلة للواقع السيايس واالجتامعي .وال حاجة
إىل تفصيل الفرق الشاسع بني أن يكون املوضوع مطرو ًحا يف هذا
التخصص أو ذاك .طب ًعا ،ال يرتبط ذلك بذاتية الباحث وال بتخصصه،
بقدر ما يرتبط بدرجة العلمنة والتاميز االجتامعي ودرجة البناء
الدولتي يف ميدان الدراسة (مجتمع الدراسة).
إ ّن طرح موضوع املجتمع املدين ضمن األطر النظرية واملنهجية لعلم
االجتامع السيايس واألنرثوبولوجيا السياسية واالقتصاد السيايس (أي
مبقاربة متعددة التخصصات) قد سمح لنا ببناء فرضيات  -وأؤكد
أنّها ال تزال فرضيات  -تنتظر املزيد من التحقيق يف األسباب التي
تعيق تشكّل املجتمع املدين يف العامل العريب عامة والجزائر بصفة
خاصة ،من دون الوقوع يف فخ التفسريات الثقافوية الضيقة التي ال
تختلف جوهريًا عن اإلثنومركزية الغربية التي تكاد تنفي امتالك
املجتمعات العربية اإلسالمية القدرة عىل بناء دولة القانون؛ فالثقافة
العربية والعقل العريب والدين اإلسالمي بوصفه دين األغلبية يف العامل
العريب ،ليست عوامل تقف عائقًا أمام الدمقرطة وتحقيق املجتمع
املدين وبناء دولة القانون .مثة ظروف موضوعية ،مل يج ِر تجاوزها بع ُد،
تعيق هذا التطور ومتنع دينامية الحداثة من التسارع ،ويبدو أنّها
األوضاع نفسها التي مرت بها املجتمعات األوروبية يف فرت ٍة تاريخية
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سابقة ،لكن مع إضافة عامل االستعامر بالنسبة إىل دول العامل العريب؛
خلل تاريخيًا يف صريورة نشأة الدولة
فاالستعامر بعد أن أحدث ً
والطبقات االجتامعية ،كانت له آثاره وانعكاساته التي تالقت مع
الطبيعة الريعية القتصاديات الدول الوطنية ،وهو ما أدى إىل بروز
أنظمة شمولية بريوقراطية تتحكم فيها جامعات محدودة تراقب
الريع واملجتمع عىل ٍ
حد سواء؛ أي تحتكر جهاز الدولة وتستعمله
للبقاء يف السلطة .ويف ظل األوضاع االقتصادية واالجتامعية التي
ستنتج من مامرسات اقتصادية ريعية وأيديولوجية شعبوية ،ستكون
فرتة "خنق" املجتمع املدين طويلة نسبيًا ،ودينامية تح ُّرره بطيئة
ومؤملة يف غالب األحيان.
يف الجزائر ،وعىل الرغم من اآلمال الكبرية التي ُعلقت عىل دستور
شباط /فرباير  1989لوضع ٍ
حد لالستبداد والشمولية والباترمونيالية
 ،Patrimonialismeفإنّه رسعــان ما تبني أ ّن النظام السيايس
الحاكم "أفعى برؤوس متعددة" ،ميتلك جميع املوارد التي تسمح
له باالستمرار يف جميع املناخات :مناخ األحادية الحزبية واالشرتاكية
االقتصادية ،ومناخ التعددية الحزبية والليربالية االقتصادية .واألخطر
من ذلك أ ّن مساوئ النظام الشمويل القمعي تتجىل أكرث ،كام تبني،
حينام يقوم بـ "فتح" املجالني السيايس واالقتصادي أكرث مام هام
خصوصا حينام يفقد هذا النظام
عليه يف زمن األحادية واالشرتاكية،
ً
األسس الرشعية التي تحظى بأكرب قدر من اإلجامع ،والتي يحتاج إليها
ملامرسة السلطة واحتكارها.
إ ّن تحليل املامرسات االقتصادية للدولة الريعية سمح لنا برسم
مسار سوسيولوجي لرأس املال الخاص يف الجزائر .ومن خالل تحليل
بأي دور
فضاءات نشاطه وآليات إعادة إنتاج نفسهّ ،
تجل أنّه ال يقوم ّ
تاريخي يف دمقرطة النظام السيايس الجزائري ،ويف تحقق املجتمع
املدين .بل عىل العكس ،إنّه األداة األساسية التي يستعملها النظام
السيايس الجزائري يف إعادة إنتاج نفسه ،ويف مراقبة املجتمع وزبننته،
من خالل إدخاله يف حلقات إعادة توزيع الريع وتدويره يف املجتمع.
واملجتمع الجزائري اليوم ال ميكنه أن يعتمد عىل قطاع اقتصادي
طفييل غري إنتاجي يف إعادة إنتاج نفسه ،لذلك ،ال ميكن تحقّق
املجتمع املدين يف ظل تراكم دخول ريعية هائلة سمحت للنظام
السيايس بتلبية الطلبات االجتامعية يف حدها األدىن من جهة ،وبنسج
الشبكات الزبونية التي تسانده ويراقب بها النخب من جهة أخرى.
وقد تبني أ ّن وفرة الريوع البرتولية ميكن أن تُستعمل يف استدراك ذلك
العجز يف الرشعية الذي يعانيه النظام منذ تزع ُزع الرشعية الثورية
يف نهاية الثامنينيات؛ إذ إ ّن هذه املوارد الريعية الضخمة متكّنه من:
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•تلبية حاجات املجتمع املادية ،من سلع وخدمات وتجهيزات،
عرب استريادها من السوق العاملية وإعادة توزيعها يف السوق
الداخلية وفقًا ملنطق غري اقتصادي يف غالب األحيان ،ويتغري
بتغي األوضاع.
ّ
•االستجابة للطلبات االجتامعية املوجهة إليه يف مختلف املجاالت.
•رشاء السلم االجتامعي ،باللجوء إىل إجراءات سياسية كلّام كانت
هنالك احتجاجات وحاالت تذمر يف أوساط املجتمع.
•خنق القطاع الخاص واملبادرات الخاصة املستقلة يف القطاعات
اإلنتاجية كلّام اقتضت األوضاع السياسية ذلك ،وكلّام شُ عر بأ ّن
مصالح الشبكات الزبونية للنظام مه َّددة مبنافسة داخلية ،فيلجأ
النظام هنا إىل تسليط أدوات الرقابة عليه ،أو إىل إغراق السوق
بالسلع املستوردة الرديئة التي ال ميكن منافستها داخل ًيا.
•تدعيم اآللة القمعية ملواجهة التوترات االجتامعية والسياسية
التي ميكن أن تظهر هنا وهناك.
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ليس الريع نقم ًة يف ح ّد ذاته ،ولكن رمبا يتحول ،مثلام يذهب إىل ذلك
لويس مارتيناز ((3(،إىل نقمة حينام يقع بني أيدي األنظمة الشمولية
التسلطية؛ فطريقة استخدام األنظمة الحاكمة الريع هي التي تح ّوله
من مورد اقتصادي إىل مورد سيايس يُستعمل يف إحكام القبضة عىل
املجتمع ومفاصل الدولة ومؤسساتها ،ومنع تحرر املجتمع االقتصادي
من قبضة املجتمع السيايس ،وباختصار تحويله إىل أداة لضامن البقاء
يف السلطة .إ ّن املامرسات الريعية للدولة الوطنية منذ االستقالل إىل
اليوم هي التي أ ّدت إىل نشوء هذا التحالف بني الريع واالستبداد.
وأل ّن للسلطة طاب ًعا افرتاس ًيا ،فإ ّن غياب سلطة مضادة تراقبها وتكبح
جامحها وتحاسبها وتسحب منها الرشعية ،جعل مساندة فكرة
إمكانية استخدام الريع لبناء قاعدة اقتصادية إنتاجية مثلام يذهب
إليه بعض األطروحات االقتصادوية ،أم ًرا صع ًبا.

•سقي الشبكات الزبونية وجامعات الوالء ،ورشاء املتحالفني محل ًيا
ووطن ًيا ،ونسج لوبيات [مجموعات ضغط] عىل الصعد كافة،
مبا فيها لوبيات تضمن الدعم يف املؤسسات الدولية واملنظامت
غري الحكومية.

•تقديم الرشاوى للنخب السياسية واألكادميية ،ودفعها إىل
االنخراط يف شبكات النظام املنترشة يف جميع الحقول االجتامعية.
رأي عام مزيف من خالل إنشاء شبكات إعالمية تر ّوج
•صناعة ٍ
ملشاريع النظام ،وتعمل عىل تلميع صورته ،من خالل الربوباغندا
والدعاية املغرضة ضد الخصوم.

•توزيع االمتيازات وحامية الزبائن بوصفهم وسطاء بينه
وبني املجتمع.
هذه هي بعض األدوات التي يستخدمها النظام السيايس الجزائري
منذ االستقالل ،ليك يستمر يف السلطة ،عىل الرغم من الطابع الشكيل
الدميقراطي والليربايل للمناخ السيايس واالقتصادي منذ  23سنة .وكام
الحظنا ،تساهم أطروحة الدولة الريعية يف تفسري الكثري من جوانب
كل يشء ،وال
املسألة ،مع أنّها  -ومثلام أرشنا إىل ذلك سابقًا  -ال تفرس ّ
كل ال ِّنقم يف الريع بشكله الخام ،ولكننا نعتمد يف اآلن
ميكن أن تختزل ّ
نفسه عىل كثري من خصائصها لتفسري أسباب عدم تحقق املجتمع
املدين يف جزائر اليوم.

أخ ًريا ،سنجد أنفسنا أمام التساؤل املؤرق :أين هي النخب القادرة
الكف عن تبذير املوارد الريعية بإجراءات
عىل إجبار السلطة عىل ّ
سياسية وهدرها باستعاملها موارد سياسية لالستمرار يف السلطة،
واستثامرها بدل ذلك كلّه يف بناء قواعد اقتصادية إنتاجية؟
لقد تغ ّول النظام السيايس الباترمونيايل ،وأصبحت السلطة غاية
يف حد ذاتها ،األمر الذي يجعل عملية التغيري يف املجتمع باهظة
الثمن .إ ّن األنظمة السياسية الباترمونيالية التي تستعمل الدولة
أداة لالغتناء والبقاء ،ستستميت يف الدفاع عن استمرارها يف حالة
مواجهتها مبطالب سياسية داخلية تنادي برحيلها .والتجربة الجزائرية
يف التسعينيات ،وما حدث يف ليبيا وما يحدث اليوم يف سورية ،أمثلة
حية الستخالص الدروس.
38 Luis Martinez, Violence de la rente pétrolière: Algérie, Irak, Lybie,
nouveaux débats 21 (Paris: Presses de la Fondation nationale des sciences
politiques, 2010).
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أظهرت نتائج املؤرش العريب منذ إطالقه يف عام  ،2011سن ًة بعد
أخــرى ،أ ّن مواطني املنطقة العربية لديهم تصور واضــح حول
ماهية الدميقراطية وأنهم قادرون عىل تقديم تعريف ذي محت ًوى
للدميقوراطية .فالدميقراطية ،يف آراء أغلبية املواطنني ،هي ضامن
الحريات األساسية والحريات املدنية والسياسية وإرساء قواعد نظامٍ
قوامه أ ّن الشعب هو مصدر السلطات ،وهي تتمثّل كذلك بضامن
الفصل بني السلطات واملحاسبة واملراقبة بينها ،وضامن التعددية
تحقيق ملبادئ العدل واملساواة
الفكرية والسياسية ،إضاف ًة إىل أنها
ٌ
بني املواطنني .ومع هذا التصور الواضح للدميقراطية وماهيتها ،فإ ّن
مواطني املنطقة العربية منحازون إىل النظام الدميقراطي.
ومنذ بداية استطالع آراء املواطنني عام  2011حتى اآلن ،يف ما يتعلّق
مبالمئة مجموعة من األنظمة السياسية أل ْن ت ُطبَّق يف بلدانهم ،تشري
إىل انحيازهم إىل النظام الدميقراطي ،مقارن ًة بأنظمة سياسية أخرى.
عب  %79من املستجيبني يف املؤرش العريب عام ( 2015أحدث
فقد ّ
استطالعات املؤرش) عن أنهم يرون أ ّن النظام الدميقراطي التعددي
التداويل هو النظام األكرث مالمئ ًة أل ْن يُطبق يف بلدانهم ،كام أ ّن
مواطني املنطقة العربية يرفضون ربْط غياب األمن وعدم االستقرار
وسوء األوضاع االقتصادية بالنظام الدميقراطي.
امليض قد ًما يف التعمق يف تحليل اتجاهات الرأي العا ّم نحو
يُظهر
ّ
الدميقراطية أ ّن هذا االنحياز إىل الدميقراطية ما يلبث أن يتناقص،
عندما تكون األسئلة املطروحة عىل املستجيبني حول مدى قبولهم بأن
يستلم حزب سيايس ال يتّفقون مع توجهاته الفكرية وبرامجه السلطة
يف حال حصوله عىل أصوات تؤهله لتشكيل الحكومة .إذ إ ّن نسبة
الذين يوافقون عىل ذلك تُ ثّل نحو  %55املستجيبني وهي نسبة أقل،
عبت عن انحيازها
عىل نح ٍو جوهري ،من  %79وهي النسبة التي ّ
إىل النظام الدميقراطي .وعىل الرغم من أ ّن األكرثية مازالت منحاز ًة إىل
تطبيقات النظام الدميقراطي وقبول تيّار سيايس ال يتفق معه املستجيب
أل ْن يحكمه ،فإ ّن هذا االنخفاض ما بني مؤيدي النظام الدميقراطي،
بوج ٍه عا ّم ،عند مواجهتهم بتحدي ما يتض ّمنه التطبيق العميل للنظام
الدميقراطي ،يشري إىل أ ّن نسبة التأييد األ ّويل ُمع ّرضة لالنخفاض عند سؤال
يل لعنارص أساسية يف الدميقراطية .ويف
املستجيب عن حاالت تطبيق فع ّ
السياق نفسه ،ميكن االستدالل أيضً ا عىل أهميّة عىل هذا العامل يف
انقسام املواطنني نحو مدى قبولهم أل ْن يكون رئيس وزرائهم أو رئيس
دولتهم من مك ّون ثقايف /إثني أو ديني /مذهبي غري مك ّونهم الثقايف أو
املذهبي ،عىل الرغم من أن األغلب ّية تؤيّد الدميقراطية.
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باختصار ،إ ّن الصورة التي يقدمها الرأي العا ّم نحو الدميقراطية هو
انحيازه إليها من الناحية املبدئية وتناقص التأييد لها (وإن كانت األكرثية
تؤيدها) مع طرح سيناريوهات نتائج تطبيقها .وبطبيعة الحال ،فإ ّن
هذا الرتاجع ميكن فهمه يف إطار أ ّن مواطني املنطقة العربية ليست لهم
تجربة عملية يف نظام دميقراطي؛ أي إنهم غري معتادين عىل مواجهة
التحديات التي يفرضها تطبيق األنظمة الدميقراطية ،بخاصة أ ّن املعرفة
املتشكلة لهم حول عالقة املواطن بالنظام السيايس غري مرتبطة عىل
اإلطالق بتجربة حكم دميقراطي ،بل إ ّن تجاربهم  -عىل النقيض من
ذلك  -تنطلق من عالقاتهم بأنظمة سلطوية أو شبة سلطوية تقوم
بفرض سياستها وأجندتها عىل املواطنني من دون وجود أُفقٍ لتداول
السلطة يف ظل مثل تلك األنظمة.
ُحصلة النهائية ،يكون أحد التحديات األساسية التي تواجه هذا
يف امل ّ
التأييد املبديئ للدميقراطية هو تطبيقات النظام الدميقراطي .وإضاف ًة
إىل هذا التح ّدي ،عىل الرغم من أهميته ،فإ ّن االنحياز إىل الدميقراطية
يواجه تحديًا آخر؛ وهو ذلك املرتبط مبدى انخراط املواطنني يف
املامرسة السياسية واملدنية التي متثل رشطًا أساسيًا ورضوريًا للمامرسة
الدميقراطية .فال ميكن الحديث عن إمكانية القبول برشعية نظام
دميقراطي والتأييد إلجراءاته ما مل يكن املواطنون مشاركني يف آليات
ٍ
انتخابات دوري ٍة ،ومامرس ٍة لحقوق التجمع
عمل النظام الدميقراطي من
والتنظيم ،منتظمني من خاللها يف التعبري عن آرائهم يف وجهات نظرهم،
ويشاركون يف عملية صنع القرار ،ومناضلني من أجل اكتساب رشعية
ألفكارهم وبرامجهم .وال ّ
شك يف أ ّن مامرسة حقوقهم املدنية والسياسية،
وانحيازهم إىل أن يكونوا مواطنني فاعلني هو رشط أسايس لضامن عمل
النظام الدميقراطي من ناحية ،وضامن الحفاظ عليه من ناحية أخرى.
فعدم القيام بذلك يُح ّول مشاركة املواطنني كأفراد إىل عملية تش ٍّظ
وانقسام ،وأحيانًا يؤ ّدي إىل فوىض من املؤكَّد أنها غري منتجة ،كام أنه
يساهم يف نزعات سلطوية للحكومات حتى تلك التي تعمل يف إطار
نظام دميقراطي.
وإذا كان ارتباط الدميقراطية بفاعلية املواطنني وانتظامهم هو واقع
الحال يف أنظمة دميقراطية ذات تجربة تاريخية معقولة ،فإ ّن األمر
يصبح أكرث إلحا ًحا يف مجتمعات حكمتها أنظمة شبة سلطوية مع
وجود حيّز لالنفتاح السيايس يف بعض مراحلها .بعبارة أخرى إ ّن االنحياز
إىل الدميقراطية غري ٍ
كاف كمؤرش إلمكانية التحول الدميقراطي .فهذا
االنحياز يجب أن يُغذّى بأن يكون املواطنون منخرطني يف العمل املدين
والسيايس كضامنة إلمكانية التحول الدميقراطي .ويف هذا السياق تناقش
هذا الورقة مشاركة املواطنني العرب السياسية واملدنية كأحد التحديات
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التي تواجه االنحياز املبديئ إىل الدميقراطية ،وهو سياق سوف تناقش
فيه مجموع ًة من املعطيات املتعلقة مبدى انخراط املواطنني يف أنشطة
ذات محت ًوى مدين وسيايس ،إضاف ًة إىل مدى انخراطهم الطوعي يف
التنظيامت املدنية وكذلك مدى انتظامهم يف أحزاب سياسية.

االنخراط في أنشطة
سياسي
مدني أو
ذات محتوى
ّ
ّ
املؤشات لقياس مدى انخراط
املؤش العر ّيب مجموع ًة من ّ
تض ّمن ّ
املواطنني يف املجال العا ّم؛ وذلك من خالل التع ّرف إىل مجموع ٍة من
األنشطة التي يقوم بها املواطنون عادةً ،وهي ت ُربز مدى انخراطهم
السيايس واملد ّين يف بلدانهم بصف ٍة عا ّمة،
يف العمل العا ّم والنشاط
ّ
أو يف إطار الدفاع عن مصالحهم والتعبري عن آرائهم وأفكارهم .ويف
السياقُ ،سئل مستجيبو املنطقة العربيّة إن كانوا قد قاموا خالل
هذا ّ
األقل ،أو أكرث،
االث َني عرش شه ًرا السابقة باملشاركة ،م ّر ًة واحد ًة عىل ّ
أي نشاط من األنشطة التالية:
يف ّ
•توقيع عريضة ،أو رسالة ،أو وثيقة احتجاج.

•املشاركة يف االنضامم إىل مجموع ٍة ناشطة تعمل عىل الضغط أو
ال ّدعم أو الحشد من أجل قضيّ ٍة مجتمعيّة أو عا ّمة.
•املشاركة يف االنضامم إىل تظاهرة أو مسرية سلم ّية.

وعىل صعيد املشاركة يف توقيع عريضة ،أو رسالة ،أو وثيقة احتجاج خالل
املؤش أ ّن نسبة  %85من الرأي
االث َني عرش شه ًرا املاضية ،تُظهر نتائج ّ
العا ّم يف املنطقة العرب ّية مل تشارك يف مثل هذه األنشطة .يف املقابل،
فإ ّن  %5من املستجيبني قالوا إنّهم شاركوا يف مثل هذا النشاط أكرث
من م ّرة .وأفاد  %7أنّهم شاركوا يف توقيع عريضة احتجاج م ّر ًة واحد ًة
خالل االث َني عرش شه ًرا املاضية .وعىل ال ّرغم من انخفاض نسبة الذين
أفادوا أنّهم قاموا مبثل هذا ال ّنشاط يف املنطقة العرب ّية بصف ٍة عا ّمة ،فإ ّن
ٍ
ُعب عن مدى
تحليل البيانات بحسب بلدان املستجيبني ،يُظهر
تباينات ت ّ
كل ٍ
بلد يف املشاركة يف توقيع عريضة ،أو رسالة ،أو وثيقة
انخراط مواطني ّ
خالل االث َني عرش شه ًرا املاضية .ففي حني أ ّن نحو  %25من مستجيبي
لكل من
املغرب ،و %19من الجزائريّني ،و %18من السودانيني ،وٍّ %16
الفلسطينيني واملوريتانيني ،و %15من املرصيني ،و %13من الكويتيني،
و %12من العراقيني أفادوا أنّهم قاموا باملشاركة يف مثل هذا ال ّنشاط م ّر ًة
واحد ًة أو أكرث خالل االث َني عرش شه ًرا املاضية ،فإ ّن ال ّنسب يف البلدان
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أقل نسبة مستجيبني أفادت أنّها
أقل من  .%5وكانت ّ
األخرى كانت ّ
قامت باملشاركة يف مثل هذا النشاط يف اململكة العربية السعودية (.)%2
وعند مقارنة نسبتي الذين شاركوا يف توقيع عريضة أو رسالة أو وثيقة
باستطالعي  2014و،2013 - 2012
احتجاج يف استطالع املؤرش 2015
ْ
تظهر النتائج أ ّن نسبة املشاركني يف هذ األنشطة (مر ًة واحد ًة أو أكرث)
ٍ
طفيف من  %11يف استطالع عام 2013 /2012
قد ارتفعت عىل نح ٍو
إىل  %14يف استطالع  ،2014لتعود إىل االنخفاض بنسبة  %12يف
استطالع .2015
وعند مقارنة هذه النسب يف استطالع  2015بحسب املجتمعات
كل من الكويت
املستطلعة باستطالع  2014نجد أنها انخفضت يف ّ
(بفارق  14نقط ًة مئوية) ،والسودان (بفارق  6نقاط مئوية) ،بعد أن
سب مشاركتهم عىل نح ٍو جوهري عام ،2014
كانت قد ارتفعت نِ ُ
مقارن ًة بعام  .2013 /2012كام انخفضت نسبة املشاركني يف هذا
النوع من الفعاليات يف استطالع عام  ،2015مقارن ًة باستطالعات
كل من العراق ،ومرص ،وتونس ،ولبنان ،والسعودية
املؤرش السابقة يف ّ
بفارق طفيف .يف حني ارتفعت نِسب الذين شاركوا يف هذه األنشطة
كل من
باستطالعي  2014و 2013-2012يف ّ
عام  ،2015مقارن ًة
ْ
الجزائر ،واملغرب ،وموريتانيا.
ٍ
مجموعات ناشطة للضغط أو الدعم
أ ّما املشاركة يف االنضامم إىل
أو املدافعة أو الحشد ،من أجل قضيّة مجتمعيّة محلّية أو عا ّمة
ُؤسس لتتفاعل مع قض ّية مح ّددة ،وقد
(واملقصود هنا مجموعات ت َّ
تنتهي هذه املجموعة بانتهاء الهدف من إنشائها أو تتح ّول إىل
املؤش العر ّيب إىل أ ّن
مؤسسة) ،فقد خلصت نتائج استطالع ّ
مجموعة ّ
نسبة  %5من مواطني املنطقة العربيّة قد شاركوا أكرثَ من م ّرة يف
ٍ
مجموعات ناشطة يف املدافعة ،أو ال ّدعم ،أو الحشد من
االنضامم إىل
أجل قضيّة مجتمعيّة أو عا ّمة ،خالل االث َني عرش شه ًرا املاضية .كام
وعب  %87من
أفاد  %4أنّهم شاركوا يف مثل هذا النشاط م ّر ًة واحدةًّ .
املستجيبني عن عدم مشاركتهم يف مثل هذا النشاط.
تتباين نِسب املستجيبني الذين أفادوا أنّهم شاركوا يف مثل هذا ال ّنشاط
من ٍ
بلد إىل آخر؛ فقد كان املوريتانيون األكرث مشارك ًة يف مثل هذا
النشاط ( ،)%18يليهم الفلسطينيون ( ،)%17فالسودانيون (،)%16
لكل منهام .يف حني كانت نسبة
فالجزائريون واملغاربة بنسبة ٍّ %13
أقل من %10
الذين شاركوا يف مثل هذا النشاط يف البلدان األخرى ّ
أقل نِسب املشاركة يف األردن ،والسعودية؛
من املستجيبني .وكانت ّ
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الشكل ()1
املستجيبون الذين أفادوا أنهم قاموا باملشاركة يف توقيع عريضة ،أو رسالة ،أو وثيقة احتجاج خالل االثنَي عرش شه ًرا املاضية يف استطالع  2015مقارنةً
باستطالعي  2014و2013 /2012
ْ

الشكل ()2
املستجيبون الذين أفادوا أنهم شاركوا يف االنضامم إىل مجموعة ناشطة تعمل عىل الضغط /الدعم /الحشد من أجل قض ّي ٍة ما (قض ّية عا ّمة ،أو مجتمعية) خالل
استطالعي  2014و2013 /2012
االثني عرش شه ًرا املاضية يف استطالع  2015مقارن ًة بنتائج
ْ

المؤشر العربي
المشاركة السياسية والمدنية

إذ أفاد  %2أنّهم شاركوا يف االنضامم إىل مجموعة ٍ
ضغط أو دعمٍ أو
مدافعة ،من أجل قضيّ ٍة ما.
من خالل مقارنة نسبة الذين شاركوا يف االنضامم إىل مجموعة ناشطة
تعمل عىل الضغط والدعم من أجل قضية عامة يف استطالع ،2015
باستطالعي  2014و2013 - 2012؛ يظهر أ ّن نسبة الذين شاركوا قد
ْ
ارتفعت ارتفا ًعا طفيفًا من  %5يف استطالع عام  2013 /2012إىل
قليل عام  2015إىل .%9
 %11عام  ،2014لتنخفض ً
سلمي خالل
يخص املشاركة يف تظاهرة أو مسرية أو تج ّمعٍ
ويف ما ّ
ّ
االثني عرش شه ًرا املاضية ،أفاد نحو  %8أنّهم شاركوا أك َرث من م ّرة،
و %6أنّهم شاركوا م ّر ًة واحدةً .ويف املقابل ،أفاد  %83أنّهم مل يشاركوا
عىل اإلطالق .ويشري تحليل البيانات ،بحسب بلدان املستجيبني،
إىل أ ّن املشاركة يف مثل هذا النشاط مل تكن عا ّمةً ،ومل تكن كلّها
بال ّنسب نفسها يف البلدان العربيّة .ففي حني أفاد مستجيبو بعض
بنسب مرتفعة يف االعتصامات والتظاهرات،
املجتمعات أنّهم شاركوا
ٍ
ٍ
مجتمعات أخرى .وعىل
فإ ّن هذه ال ّنسب منخفضة ومحدودة عند
صعيد املجتمعات األكرث فاعل ّي ًة يف مثل هذا ال ّنشاط ،أفاد نحو ربع
مستجيبي املغرب وموريتانيا أنّهم شاركوا يف التظاهر والتّج ّمع
رش شه ًرا املاضية .وجاء املجتمع
م ّر ًة واحد ًة أو أكرث خالل االث َني ع َ
الفلسطيني يف املرتبة الثانية بنسبة  ،%22ث ّم السوداين (،)%19
واملرصي( ، ،)%18والجزائري والعراقي ( %15و %14عىل التوايل)،
أقل نسب املستجيبني الذين أفادوا
والتونيس ( .)%12يف املقابل ،فإ ّن ّ
السلمي خالل االث َني عرش شه ًرا
أنّهم شاركوا يف التج ّمع أو التظاهر
ّ
املاضيةُ ،س ّجلت يف السعودية بنسبة .%2
إ ّن نسب الذين أفادوا أنهم شاركوا يف تظاهرات /مسريات أو تجمعات
يف استطالع  2015انخفضت عىل نح ٍو طفيف ،مقارن ًة باستطالعي
 2014و2013 - 2012؛ إذ ارتفعت النسبة من  %17يف استطالع
 2013 /2012إىل  %19يف استطالع  ،2014لتنخفض يف استطالع
عام  2015بنسبة  .%14ويعود سبب االنخفاض إىل أ ّن املجتمعني
اليمني والليبي مل يشملهام استطالع عام  2015ألسباب أمنية داخلية
يف هذين البلدين؛ إذ كانت نسب املشاركني يف التظاهرات واملسريات
يف اليمن وليبيا بحسب نتائج استطالع عام  2014بلغت %46
و %27عىل التوايل .كام أ ّن نسب املشاركني يف التظاهرات واملسريات
جوهري ،يف استطالع عام  ،2015مقارن ًة باستطالع
انخفضت ،عىل نح ٍو
ّ
كل من الكويت (بفارق  16نقط ًة مئويةً) ،والسودان
عام  2014يف ّ
(بفارق  8نقاط مئوية) ،مقارن ًة باستطالعات املؤرش السابقة .ويف
كل
املقابل ،ارتفعت نسب املشاركني يف التظاهرات واملسريات يف ّ
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من موريتانيا واملغرب والجزائر ،يف استطالع عام  ،2015مقارن ًة
باستطالعي  2014و .2013 - 2012وكانت النسبة شبه ثابتة أو ذات
تغيريات طفيفة يف باقي املجتمعات املستطلعة.
تدن انخراط املواطنني يف أنشطة ذات طبيعة مدنية
تُظهر النتائج ّ
وسياسية .ويف ما يبدو ،هناك انخفاض يف اإلقبال عىل هذه األنشطة
يف استطالع عام  ،2015مقارن ًة بالسنوات السابقة .ومن الالفت
لالنتباه أ ّن املشاركة يف االعتصامات والتظاهرات يكاد يساوي
ذلك يف ما يتعلق بتوقيع عريضة أو االنتظام يف مجموعة ضغط،
عىل الرغم من أ ّن االعتصامات والتظاهرات تفرتض مست ًوى أعىل من
الناشطني السابقني .وهذا األمر يف ح ّد ذاته يشري إىل أ ّن املواطنني
غري ُمعتادين عىل أسلوب املشاركة إلّ من خالل االعتصام والتظاهر،
وهذا االنطباع يتكون عندما تكون األساليب األخرى غري مجدية
أو غري منتجة لتحقيق أهدافها.

االفتراضي
التفاعل في المجال
ّ
إضاف ًة إىل قياس مدى انخراط املواطنني يف ٍ
سيايس أو
نشاط ذي محتوى
ّ
مد ّين من خالل املؤرشات السابقة التي ركّزت يف قيامهم بأنشطة معينة
يعبون عن
(مثل التجمع والتظاهر وتوقيع العرائض) ،فهي تفيد أنّهم ّ
املؤش قياس مدى تفاعل
آرائهم ويدافعون عن مصالحهم .وقد اتّبع ّ
ايض ،ومن خالل وسائل التواصل
املواطنني
السيايس واملد ّين يف املجال االفرت ّ
ّ
وبخاصة يف ضوء استخدامها املتزايد بصف ٍة عا ّمة ،أو يف
االجتامعي،
ّ
ّ
خاصة.
األنشطة ذات الطبيعة السياسية واملدنية يف البلدان العربية بصف ٍة ّ
ايض ومن خالل وسائل االتّصال االجتامعي،
كام أ ّن ال ّنشاط يف املجال االفرت ّ
السيايس أو املدين املبارش
يصبح أكرثَ أهميّ ًة يف ضوء التضييق عىل النشاط
ّ
(تج ّم ًعا ،أو انتسابًا) يف بعض البلدان العرب ّية .وبنا ًء عليه ،جرى استطالع
االجتامعي "فيس بوك"
الرأي العا ّم بخصوص استخدام وسائل التّواصل
ّ
و"تويرت" ،إضاف ًة إىل معرفة مدى استخدام املستجيبني بهذه الوسائل يف
التعبري عن آراء سياس ّية ومدن ّية .وقبل طرح السؤال املتعلّق باستخدام
يايس،
مواقع التواصل
االجتامعي بصف ٍة عا ّمة أو استخدامها للتّفاعل ّ
الس ّ
ّ
كان ال ب ّد من معرفة مدى استخدام مواطني املنطقة العربيّة بصفة عا ّمة،
شبكة "اإلنرتنت" ،ومدى تكرار هذا االستخدام.

استخدام شبكة المعلومات "اإلنترنت"
ُسئل املستجيبون عن مدى استخدام اإلنرتنت يف املنطقة العربيّة ،ومقدار
تكرار هذا االستخدام .وتُظهر ال ّنتائج أ ّن املستجيبني يف املنطقة العرب ّية
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الشكل ()3
املستجيبون الذين أفادوا أنهم قاموا باملشاركة يف تظاهرة /مسرية سلم ّية أو تج ّمع خالل االثني عرش شه ًرا املاضية بحسب نتائج استطالع  2015مقارنةً
باستطالعي  2014و2013 /2012
ْ

الشكل ()4
باستطالعي  2014و2013 - 2012
املستجيبون الذين أفادوا أنهم يستخدمون اإلنرتنت ،وأولئك الذين أفادوا أنهم ال يستخدمونها يف استطالع  2015مقارنة
ْ

المؤشر العربي
المشاركة السياسية والمدنية

( )%38ال تستخدم اإلنرتنت ،مقابل  %61أفادوا أنّهم يستخدمون
ٍ
بدرجات متفاوتة ،ورفض  %2اإلجابة عن السؤال .أ ّما عند
اإلنرتنت
تحليل مؤرشات املستجيبني الذين أفادوا أنّهم يستخدمون اإلنرتنت.
فقد أفاد  %36من الرأي العا ّم يف املنطقة العربيّة أنّهم من مستخدمي
يومي ،و %14أنّهم يستخدمون اإلنرتنت
يومي أو شبه ّ
اإلنرتنت عىل نح ٍو ّ
ع ّدة م ّرات يف األسبوع ،يف حني قال  %5إنّهم يستخدمون اإلنرتنت ع ّدة
م ّرات يف الشّ هر ،و %6أفادوا أنّهم ناد ًرا ما يستخدمون اإلنرتنت.
إ ّن استخدام اإلنرتنت قد شهد تزاي ًدا بحسب نتائج املؤرش؛ إذ ارتفعت
نسبة الذين يستخدمونها من  %42يف استطالع عام  2013 /2012إىل
 %50يف استطالع عام  ،2014لرتتفع إىل  %61يف استطالع عام .2015
ويع ّد هذا األمر ارتفا ًعا جوهريًا ذا دالل ٍة إحصائية .ومن امله ّم اإلشارة إىل
يومي أو شبه
أ ّن نسبة الذين أفادوا أنهم يستخدمون اإلنرتنت عىل نح ٍو ّ
يومي ارتفعت من  %18يف استطالع  2013 /2012إىل  %26يف استطالع
ّ
 ،2014وإىل  %36يف استطالع 2015؛ وهو أيضً ا ارتفاع جوهر ّي.
وعند مقارنة نسب استخدام اإلنرتنت بحسب البلدان املستطلعة يف
استطالعات املؤرش ،تظهر النتائج أ ّن هذه النسب ارتفعت يف جميع
البلدان ،أو أنها كانت شبه ثابت ٍة وضمن ارتفا ٍع طفيف .ومن املهم اإلشارة
إىل أ ّن االرتفاع يف نسب استخدام اإلنرتنت يف استطالع عام  2015كانت
كل من العراق ،واملغرب ،والسودان ،واألردن،
ملحوظ ًة وجوهري ًة يف ّ
والسعودية ،وفلسطني ،ولبنان ،ومرص ،وموريتانيا.
االجتامعي بني مواطني املنطقة
عىل صعيد انتشار مواقع التواصل
ّ
املؤش إىل أ ّن أكرثيّة مستخدمي اإلنرتنت
العرب ّية ،تشري نتائج استطالع ّ
لديهم حسابات إ ّما عىل "فيس بوك" أو عىل "تويرت" أو عىل كليهام.
ومتثّل نسبة من لديهم حسابات عىل "فيس بوك" نحو أكرث من ضعفي
أولئك الذين لديهم حسابات عىل "تويرت" .فقد أفاد  %78من الذين
يستخدمون اإلنرتنت أ ّن لديهم حسابًا عىل موقع التواصل االجتامعي
"فيس بوك" ،مقابل  %22أفادوا أنّهم ليس لديهم حساب عليه .يف حني
كانت نسبة الذين أفادوا أ ّن لديهم حسابًا عىل "تويرت"  .%34وأفاد
 %66من مستخدمي اإلنرتنت أنّه ليس لديهم حسابات عىل "تويرت".
وتشري النتائج إىل ارتفاع استخدام "فيس بوك" من  %62من مستخدمي
اإلنرتنت يف استطالع  2013 /2012إىل  %71يف استطالع  ،2014وإىل
 %78يف استطالع  .2015وكذلك ارتفع عدد مستخدمي "تويرت" أيضً ا
من  %23يف استطالع  2013 /2012إىل  %29يف استطالع  ،2014لتصل
النسبة يف استطالع  2015إىل نحو ث ُلث مستخدمي اإلنرتنت ()%34
م ّمن لديهم حساب عىل "تويرت".
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التفاعل مع قضايا سياسية
على مواقع التواصل االجتماعي
ُسئل املستجيبون إن كانوا يقومون باستخدام مواقع التواصل
وتبي
االجتامعي من أجل املشاركة أو التفاعل مع قضايا سياسيّةّ .
ّ
النتائج أ ّن أكرثيّة ُم ِ
االجتامعي" ،فيس
ستخدمي موق َعي التواصل
ّ
بوك" و"تويرت" ،هي ِمن الذين يستخدمون هذين املوقعني من أجل
املشاركة أو التفاعل مع قضايا سياسيّة .فقد أفاد  %58من مستخدمي
"فيس بوك" أنّهم يستخدمونه للتفاعل مع قضايا سياس ّية .يف حني
كانت النسبة  %63من ُم ْجمل مستخدمي "تويرت" .وبنا ًء عليه ،فإ ّن
مستخدمي "تويرت" يتفاعلون مع قضايا سياس ّية بنسب ٍة أكرث من
تفاعل مستخدمي "فيس بوك".
أ ّما بالنسبة إىل مستخدمي "فيس بوك" للمشاركة أو التفاعل مع
قضايا سياس ّية ،بحسب بلدان املستجيبني ،فتشري النتائج إىل أ ّن أكرثيّة
كل من موريتانيا ( ،)%82ومرص (،)%75
مستخدمي "فيس بوك" يف ّ
والعراق ( ،)%71أفادت أنّها تستخدم "فيس بوك" للمشاركة والتفاعل
ثلثي الجزائريني ( ،)%68و%64
مع قضايا سياس ّية .وأفاد ذلك نحو ِ
السودانيني
بالنسبة إىل ّ
كل من املغرب والكويت ،وأكرث من نصف ّ
( )%58والسعوديني ( )%56والفلسطينيني ( .)%53يف حني أفادت
كل من تونس ،ولبنان ،واألردن ،أنّها
أكرثيّة مستخدمي "فيس بوك" يف ّ
ال تستخدمه للتفاعل مع قضايا سياسيّة ،مع اإلشارة إىل أ ّن نحو ثلث
إىل خُمس مستخدمي اإلنرتنت يف هذه الدول يستخدمونه للتفاعل
مع قضايا سياسيّة.
إ ّن استخدام "فيس بوك" للتفاعل أو املشاركة يف قضايا سياسية يف
استطالع املؤرش  2015كان شبه متطابق مع النسب التي ُسجلت
كل
يف استطال َعي  2014و .2013 - 2012إال أ ّن مقارنة النتائج يف ّ
مجتمع من املجتمعات املستطلعة يعكس عىل نح ٍو جيل ارتفاع نسبة
مستخدمي "فيس بوك" للتفاعل مع قضايا سياسية كام هي الحال يف
موريتانيا ،والسعودية ،والجزائر ،والكويت ،واألردن واملغرب .وتجدر
اإلشارة إىل أ ّن نسب الزيادة يف مستخدمي "فيس بوك" للتفاعل
وجوهري يف السعودية من
السيايس قد ارتفعت عىل نح ٍو مستمر
ّ
 %36يف عام  2013 /2012إىل  %43عام  ،2014لرتتفع النسبة إىل
أكرث من نصف السعوديني (.)%56
ومقابل هذه املجتمعات التي ارتفعت فيها نسبة مستخدمي "فيس
بوك" للتفاعل السيايس ،انخفضت يف مجتمعات أخرى مثل مرص،
وتونس ،والسودان .ففي مرص انخفضت من  %92يف عام 2013 /2012
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الشكل ()5
ً
باستطالعي  2014و2013 - 2012
املستجيبون الذين أفادوا أنّ لديهم حسا ًبا عىل "فيس بوك" ،و"تويرت" من ُمجمل مستخدمي اإلنرتنت يف استطالع  2015مقارنة
ْ

الشكل ()6
ً
باستطالعي  2014و2013 - 2012
ة
مقارن
2015
استطالع
يف
سياسية
مستخدمو "فيس بوك" و"تويرت" بحسب تفاعلهم أو مشاركتهم يف قضايا
ْ

المؤشر العربي
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المشاركة السياسية والمدنية

إىل  %81عام  ،2014لتصل إىل  %75عام  .2015ويف تونس ،انخفضت
النسبة عىل نح ٍو طفيف يف عام  2013 /2012من  %59إىل %57
عام  ،2014ثم لتنخفض بفارق  14نقط ًة لتصل إىل  %43عام .2015
وكانت الفوارق يف نسبة مستخدمي "فيس بوك" يف التفاعل السيايس
كل من العراق وفلسطني ولبنان.
طفيف ًة يف ّ
من الواضح أ ّن انخفاض نسبة الذين يتفاعلون سياس ًّيا عىل الـ "فيس
بوك" يف تونس لها أسباب مختلفة عن األسباب التي يف مرص؛ ذلك
أ ّن االنخفاض يف تونس يبدو متوازيًا مع استمرار عملية التحول
الدميقراطي ورجوع النظام السلطوي يف مرص.
لقد متّت اإلشارة سابقًا إىل أ ّن  %63من مستخدمي "تويرت" أفادوا
أنّهم يستخدمونه من أجل املشاركة أو التّفاعل مع قضايا سياس ّية.
وخلصت النتائج إىل أ ّن أغلبيّة مستخدميه يف البلدان امل ُستطلَعة
آراء مواطنيها تقوم باستخدامه للمشاركة والتفاعل مع قضايا
سياس ّية ،باستثناء الجزائر ،ولبنان ،واملغرب ،وتونس ،واألردن .ففي
الجزائر ولبنان واملغرب أفاد أكرث من نصف مستخدمي "تويرت"
أنّهم ال يستخدمونه للتّفاعل مع قضايا سياس ّية ،إذ كانت نسبة من
ال يستخدمونه لقضايا سياسية يف تونس  %66واألردن .%69
ّ
وتدل هذه النتائج عىل أ ّن انخراط املواطنني يف الشأن السيايس يف
بلدانهم وتفاعلهم مع القضايا العا ّمة والسياس ّية يف املجال االفرتايض،
هو أكرث ارتفا ًعا ،مقارن ًة باألنشطة األخرى من قبيل التج ّمع والتنظيم
وتوقيع العرائض وال ّرسائل.
إ ّن استخدام "تويرت" للتفاعل مع قضايا سياسية قد ارتفع يف
استطالع عام  ،2015مقارن ًة بعام  2014ليصبح شبه متطابق مع
عام 2013 - 2012؛ إذ كانت نسبة الذين أفادوا أنهم ال يستخدمون
حساباتهم عىل "تويرت" للتفاعل مع قضايا سياسية  %35م ّمن لديهم
حسابات يف  ،2013 /2012وارتفعت لتصبح  %44يف استطالع ،2014
إال أ ّن هذه النسبة انخفضت إىل  %37يف استطالع عام  .2015ومن
الجدير بالذكر أ ّن نسب أصحاب حسابات "تويرت" الذين يتفاعلون
دائـــم قــد ارتفعت يف استطالع
مــع قضايا سياسية عــى نح ٍو
ٍ
باستطالعي  2014و2013 - 2012؛ إذ ارتفعت من
عام  ،2015مقارن ًة
ْ
 %17عام  2013 /2012إىل  %18عام  ،2014لتصل إىل  %22عام .2015
ويأيت هذا التغري الكبري يف نسب أصحاب حسابات "تويرت" الذين
يتفاعلون مع قضايا سياسية نتيج ًة الرتفاع نسبهم يف بعض
املجتمعات املستطلعة ،مقارن ًة باستطالع عام 2014؛ إذ تشري النتائج
إىل أ ّن مستخدمي "تويرت" للتفاعل مع قضايا سياسية قد ارتفع

كل من
ارتفا ًعا جوهريًّا يف استطالع  2015مقارن ًة باستطالع  ،2014يف ّ
موريتانيا ،والعراق ،والسعودية ،والكويت ،يف حني ارتفع عىل نح ٍو
طفيف يف املغرب .ومقابل هذا االرتفاع ،انخفضت نسب مستخدمي
كل من مرص ،وتونس،
"تويرت" يف التفاعل مع قضايا سياسية يف ّ
كل من
والسودان ،والجزائر ،ولبنان .وبقيت النسب شبه ثابتة يف ّ
فلسطني واألردن.
تظهر النتائج السابقة امل ُرتبطة مبدى املشاركة يف النشاط السيايس
واملدين أ ّن املشاركة الفعلية منخفضة مقابل املشاركة يف املجال
ولعل هذا األمر مرتبط مبيالد وسائل تواصل اجتامعي
االفرتايضّ .
تفاعل سياس ًّيا ومدن ًّيا بطرائق جديدة ،إال أنه أم ٌر يعكس ،أيضً ا،
ت ُتيح ً
أقل من االنخراط الذي تفرتضه املشاركة الفعلية من أجل
انخراطًا ّ
التغيري .مبعنى آخر ،هو أقرب تعبري عن الرأي يف قضايا سياسية ومدنية
من االنخراط يف نشاط سيايس ومدين من أجل التغيري واملشاركة.

االنتساب إلى هيئات
مدنية وأهلية
وسيايس،
إضاف ًة إىل انخراط املواطنني يف أنشطة ذات محت ًوى مد ّين
ّ
املؤش العر ّيب إىل معرفة مدى مشاركة مواطني املنطقة
هدف
ّ
العرب ّية يف املجال العا ّم والشؤون العا ّمة؛ وذلك من خالل معرفة
ٍ
جمعيات خرييّة ونقابات وأندية ثقافيّة طوعيّة.
مدى انتسابهم إىل
ات ِ
كام ُسئل هؤالء املواطنون عن انتسابهم إىل جمع ّي ٍ
ذات طبيع ٍة
عائل ّية أو عشائريّة ،وهي جمعيات وهيئات غري طوع ّية؛ للمقارنة
بني نِسب االنتساب إىل الجمعيات الطوعيّة ،ونِسب االنتساب إىل
جمع ّيات تقليديّة غري طوع ّية.
وت ُظهر النتائج أ ّن أكرثيّة مواطني املنطقة العربيّة غري منتسبة إىل
ٍ
ٍ
وهيئات طوع ّية؛ إذ أفاد أكرث من  %87أنّهم غري منتسبني
جمعيات
ٍ
إىل جمع ّي ٍ
نقابات عامل ّية أو زراع ّية أو نقابات
ات خرييّة أو أهل ّية أو
مهنيّة أو أندية ثقافيّة .وراوحت نسبة الذين أفادوا أنّهم منتسبون
ٍ
هيئات طوع ّية خارج إطار العائلة بني  %13يف ح ّدها األعىل
إىل
ٍ
هيئات طوعيّة
انتساب إىل
و %5يف ح ّدها األدىن .وكانت أعىل نسبة
ٍ
يف االنتساب إىل الجمعيّات الخرييّة واألهليّة؛ إذ بلغت  %13من
كل من األندية الثقافية وال ّنقابات
املستجيبني ،يليها االنتساب إىل ّ
لكل منها) ،ث ّم الجمعيات الدينية ( ،)%7ث ّم النقابات
املهنيّة (ٍّ %9
العملية أو الزراع ّية (.)%5
ّ
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وعند مقارنة نِسب االنتساب إىل جمع ّي ٍ
ات طوع ّية ب ِنسب االنتساب
إىل جمعيّ ٍ
ات ورواب َط عائليّة ،تُظهر ال ّنتائج أ ّن  %14من املستجيبني
أفادوا أنهم ينتسبون إىل جمع ّي ٍ
ات ورواب َط عائل ّية .وبنا ًء عليه ،فإ ّن
نسبة املنتسبني إىل هذا النوع من الهيئات غري الطوعيّة كانت أعىل
من النسبة التي سجلت يف الهيئات الطوع ّية.
لقد ارتفعت نسبة االنتساب إىل هيئات طوعية عىل اختالف أنواعها
عامي  2014و،2013 - 2012
بحسب مؤرش عام  ،2015مقارن ًة بنتائج ْ
مع أ ّن هذا االرتفاع كان طفيفًا .فعىل سبيل املثال ،ارتفعت نسبة
االنتساب إىل جمعيات خريية من  %9يف مؤرش  2013 /2012إىل
 %12يف مؤرش  2014و %13يف مؤرش عام  ،2015كام ارتفعت نسبة
املنتسبني إىل نقابات مهنية من  %5يف مؤرش  2013 /2012إىل %7
يف مؤرش  2014وإىل  %9يف مؤرش  .2015وارتفعت نسبة الذين
أفادوا أنهم ينتسبون إىل جمعيات /روابط عائلية من  %7يف مؤرش
 2013 /2012إىل  %10يف مؤرش  ،2014لتصل إىل  %14يف مؤرش .2015
وبنا ًء عليه ،فإ ّن وترية الزيادة يف االنتساب إىل الجمعيات العائلية هي
أعىل من وترية الزيادة يف االنتساب إىل الجمعيات الطوعية.
منظامت وجمع ّي ٍ
ٍ
ات طوع ّية – بالرضورة  -أ ّن
ال يعني االنتساب إىل
هؤالء املنتسبني هم فاعلون يف إطار هذه الجمع ّيات أو املنظّامت.
ٍ
منظامت
وبنا ًء عليهُ ،سئل املستجيبون الذين أفادوا أنّهم ينتسبون إىل
ٍ
وهيئات طوع ّية عن مدى مشاركتهم يف هذه الهيئات .وتشري النتائج
ٍ
ٍ
مجموعات بحسب
هيئات طوعيّة إىل ثالث
إىل انقسام املنتسبني إىل
تقييمهم الذايت ملستوى مشاركتهم يف هذه املجموعات وأنشطتها،
وهي كام ييل:
•املجموعة األوىل :وهي التي أفاد فيها املستجيبون املنتسبون إىل
هذه الهيئات الطوعيّة أنّهم مشاركون دامئون يف نشاطها .وتصل
نسبة الذين أفادوا أنّهم مشاركون دامئون إىل ما بني  %24و%40
من ُمجمل املنتسبني إىل الجمع ّيات الخرييّة واألندية الثقاف ّية
والنقابات املهن ّية والعامل ّية والجمعيات الدينية.
ٍ
هيئات طوعيّة ،وأفادوا
•املجموعة الثانية :تض ّم املنتسبني إىل
أنّهم "مشاركون إىل ح ٍّد ما" يف نشاط هذه الهيئات ،وكانت نسبة
هؤالء بني  %40و %48من املستجيبني املنتسبني.
•املجموعة الثالثة :تض ّم املنتسبني إىل الهيئات الطوعيّة والذين
أفادوا أنّهم "ناد ًرا ما شاركوا" يف أنشطة هذه الهيئات ،أو أنّهم
ويثّلون نحو ثلث املستجيبني
"مل يشاركوا فيها عىل اإلطالق"ُ .
املنتسبني إليها.
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بنا ًء عىل ذلك ،ميكن القول إ ّن نحو  ،%3يف املع ّدل العا ّم ،من املستجيبني
ٍ
هيئات تط ّوعية ومن املشاركني
يف املنطقة العربيّة هم من املنتسبني إىل
الدامئني يف أنشطتها .يف حني أفاد  %4أنّهم من املنتسبني واملشاركني "إىل
ح ٍّد ما" يف أنشطة هذه الهيئات .وبذلك ،فإ ّن نحو  %94من املستجيبني
هم من غري املنتسبني إىل الهيئات الطوع ّية ،أو أنهم منتسبون إليها وليس
لهم أ ّي مشاركة فعل ّية يف أنشطتها.
من امله ّم اإلشارة إىل أ ّن  %44من املستجيبني الذين أفادوا أنّهم منتسبون
إىل جمع ّي ٍ
ات ورواب َط عائل ّية ،قالوا إنّهم مشاركون دامئون يف أنشطة هذه
الجمعيّات .يف حني أفاد  %41أنّهم مشاركون إىل ح ٍّد ما ،مقابل %12
من املنتسبني إىل جمع ّي ٍ
ات ورواب َط عائل ّية أفادوا أنّهم ناد ًرا ما يشاركون،
و %3أفادوا أنّهم ال يشاركون عىل اإلطالق .وبنا ًء عليه ،فإ ّن املنتسبني
ٍ
هيئات (غري طوع ّية) هم األكرث مشارك ًة وفاعل ّي ًة يف إطار جمعياتهم
إىل
ٍ
التقليديّة غري الط ّوع ّية من أولئك املنتسبني إىل
هيئات طوع ّية.
ٍ
جمعيات ورواب َط عائلية
من امله ّم اإلشارة إىل أ ّن نِسب املنتسبني إىل
كل ٍ
بلد من البلدان التي شملها االستطالع ،هي أعىل من نسب
يف ّ
ٍ
جمعيات طوعيّة ،باستثناء مرص ،واملغرب ،ولبنان؛ إذ إ ّن
املنتسبني إىل
نسبة املنتسبني إىل الجمعيات الطوعية يف هذه البلدان ،كانت أعىل من
ٍ
جمعيات ورواب َط عائلية .وتُشري النتائج السابقة إىل أ ّن نسب
املنتسبني إىل
انتساب املواطنني إىل هيئات طوعية هي نسب متدن ّية إجاملً  ،وتصبح
أقل عندما يجري السؤال عن مدى مشاركة املنتسبني يف
هذه النسب ّ
أعامل هذه الهيئات الطوعية .ويبقى األمر امله ّم الذي يقتيض التأكيد أ ّن
االنتساب إىل هيئات غري طوعية هو أكرث من االنتساب إىل هيئات طوعية.

االنتساب إلى األحزاب
والتيارات السياسية
إ ّن واحـ ًدا من األساليب األساسية ملعرفة مدى التفاعل السيايس
للمواطنني يف مجتمعهم ،هو قياس انخراطهم يف األحزاب السياسية
(((
ش
أو املجموعات أو التيارات السياسية والفكرية  .وقد هدف املؤ ّ
العر ّيب إىل معرفة مدى انتساب املواطنني إىل األحزاب السياسيّة يف
بلدانهم ،وذلك من خالل مجموعة من األسئلة املتتالية؛ إذ ُسئل
اب سياسيّة ،أو مجموعة سياسيّة
املستجيبون إن كانوا ينتمون إىل أحز ٍ
السعودية ُسئل املستجيبون إن كانوا ينتمون إىل تيار ٍ
ات فكريّة /سياسية؛ أل ّن األحزاب
 1يف ّ
محظورة يف السعودية .أ ّما يف الكويت ،فقد ُسئل املستجيبون عن االنتساب إىل الجمع ّيات
أو التكتّالت أو املجموعات السياسية.
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الشكل ()7
املستجيبون املنتسبون وغري املنتسبني إىل مجموعة من الهيئات والجمعيات املدنية والطوعية

ّ
الشكل ()8
باستطالعي  2014و2013 - 2012
املستجيبون املنتسبون وغري املنتسبني إىل مجموعة من الهيئات والجمعيات املدنية والطوعية يف استطالع  2015مقارن ًة
ْ
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الشكل ()9
املستجيبون املنتسبون إىل جمعيات وهيئات مدنية وأهلية بحسب مستوى مشاركتهم يف هذه الهيئات

الشكل ()10
اتجاهات الرأي العا ّم نحو االنتساب إىل أحزاب سياسية أو نحو وجود أحزاب وتيارات سياسية مت ّثلهم
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الشكل ()11
ً
ّ
باستطالعي  2014و2013 / 2012
اتجاهات الرأي العا ّم نحو االنتساب إىل أحزاب سياسية أو نحو وجود أحزاب وتيارات سياسية متثلهم يف استطالع املؤرش لعام  2015مقارنة
ْ

اب
وسئل املستجيبون الذين أفادوا أنّهم ال ينتمون إىل أحز ٍ
وفكريّةُ .
ٍ
ٍ
مجموعات أو
مجموعات سياسيّة إن كانوا ينوون االنضامم إىل
أو
اب أو ت ّيار ٍ
ات سياس ّية يف املستقبل .أ ّما املستجيبون الذين أفادوا
أحز ٍ
ٍ
ومجموعات سياسيّة ،وال ينوون االنتامء يف
اب
أنّهم ال ينتمون إىل أحز ٍ
حزب أو ت ّيار أو مجموعة فكريّة يف
املستقبل ،فقد ُسئلوا إن كان هناك ٌ
تعب عن آرائهم ومصالحهم وتطلّعاتهم .وقد أظهرت النتائج
بلدانهم ّ
اب سياسية ميثّلون نحو  %12من املستجيبني.
أ ّن املنتسبني إىل أحز ٍ
يف حني قال  %3من املستجيبني إنّهم غري منتسبني ،ولك ّنهم ينوون
اب سياس ّية يف املستقبل .وأفاد نحو  %21من
االنتساب إىل أحز ٍ
املستجيبني أنّهم غري منتسبني إىل أحزاب ،إالّ أنّهم أفادوا أ ّن هناك
عب عن آرائهم أو أفكارهم .أ ّما
حزبًا /ت ّيا ًرا سياس ًّيا أو تيا ًرا فكريًّا يُ ّ
حزب ُيثِّلهم ،فنسبتُهم
الذين أفادوا أنّهم غري منتسبني وال يوجد ٌ
 .%54يف حني كانت نسبة الذين رفضوا اإلجابة .%11
عند مقارنة اتجاهات الــرأي الــعــا ّم نحو األحـــزاب السياسية
(من حيث االنتساب أو النية يف االنتساب أو وجود حزب ميثلهم)
يف استطالع  ،2015مقارن ًة بنتائج استطال َع ْي  2014و،2013 - 2012
نجد أ ّن نسبة الذين أفادوا أنهم منتسبون إىل أحزاب سياسية شبه
متطابقة مع استطالع  ،2014وأعىل منها يف استطالع 2013– 2012؛

وذلك بـ  3نقاط مئوية ،يف حني كانت نسب الذين أفادوا أنهم ينوون
االنتساب إىل أحزاب سياسية يف املستقبل أو أولئك الذين أفادوا
أنهم غري منتسبني ولكن يوجد حزب سيايس ميثّلهم شبه متطابقة
يف استطالعات املؤرش .أ ّما يف ما يتعلق بنسبة الذين أفادوا أنهم غري
منتسبني وال يوجد حزب أو تيار سيايس ميثلهم ،فقد انخفضت من
 %59يف استطالع  2013 /2012إىل  %50يف استطالع  ،2014لرتتفع
عىل نح ٍو طفيف إىل  %54يف استطالع  .2015ويعود سبب هذه
الفروقات إىل التغيريات يف نسبة الذين رفضوا اإلجابة عن هذا
السؤال؛ إذ ارتفعت من  %8يف استطالع  2013 /2012إىل  %14يف
استطالع  ،2014وعادت إىل االنخفاض بنسبة  %11يف استطالع .2015
اب سياسية أو ال ّن ّية
تشري النتائج ،سواء عىل صعيد االنتساب إىل أحز ٍ

اب /مجموعات سياس ّية ،أو عىل صعيد وجود
يف االنتساب إىل أحز ٍ

اب وتيّارات تُ ثّل مواطني املنطقة العربيّة ،إىل أ ّن األحزاب
أحز ٍ

السياسية ضعيفة ،وأ ّن انخراط مواطني املنطقة العربيّة يف ق ًوى

وت ّيارات وأحزاب سياسية هو انخرا ٌط ضعيف.

106
خالصة
تعكس اتجاهات الرأي العا ّم العريب يف املنطقة العربية أنها منحازة
إىل النظام الدميقراطي ،مقارن ًة بأنظمة سياسية أخرى .وعىل الرغم
من ذلك ،فإ ّن نسبة التأييد ما تلبث أن تنخفض عند اختبار تطبيق
الدميقراطية من خالل ع ّدة مؤرشات ،وهو ما يدل عىل قبول الرأي
العا ّم العريب للنظام الدميقراطي باألغلبية ،لك ّن انعدام التجربة
العملية يف نظام دميقراطي تحول دون انحياز األغلبية إىل مؤرشات
التطبيق الفعيل للدميقراطية.
ضعف انخراط املواطنني يف
تعكس اتجاهات الرأي العام العريب
َ
املنظامت الطوعية واألحزاب السياسية؛ إذ إ ّن أغلبيتهم غري منضوية
يف حزب سيايس أو هيئة طوعية ،كام أ ّن أغلبية املستجيبني ال تنوي
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االنتساب إىل أحزاب سياسية يف املستقبل وال يوجد حزب ميثّلها.
إضاف ًة إىل ذلك ،فإ ّن ثقة املواطنني يف املنطقة باألحزاب السياسية
متدنية ،وال تتجاوز نسبة الذين يثقون بها  %25من مجمل املستجيبني.
إ ّن هذا يف ح ّد ذاته ّ
يدل عىل أ ّن املواطنني عىل الرغم من انحيازهم
ُ
إىل النظام الدميقراطي ،فإنهم غري نشيطني يف أطر طوعية سياسية
أو مدنية تؤطر أفكارهم ووجهات نظرهم حتى تتيح لهم التنافس مع
ق ًوى أخرى للمشاركة يف عملية اتخاذ القرار أو الوصول إىل السلطة،
أو عىل األقل التأثري يف آليات صنع القرار .من ناحية أخرى ،فإ ّن نشاط
املواطنني السيايس واملدين املتمحور حول قضايا مح ّددة ،ومن أجل
التأثري يف موضوعات مع ّينة ،هو ُمتد ٍّن وضعيف .ومن ث ّم ،فإ ّن هذا
الضعف يعني بالرضورة عدم متكني االنحياز إىل مبادئ الدميقراطية
بأدوات تحمي هذا االنحياز نفسه وتدافع عنه وتعمل عىل تأسيسه.
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 :2016/1/3أصدرت حركة النهضة التونسية بيانًا أكّدت فيه انطالق
املؤمترات املحلّية النتخاب نواب املؤمتر العا ّم العارش االستثنايئ
للحركة اإلسالمية الذي يُفرتض عقده يف آذار /مارس 2016؛ إذ ينعقد
 41مؤمت ًرا محل ًّيا مو ّز ًعا عىل  7واليات ،هي :تونس ،وزغوان ،ونابل،
والقريوان ،واملهدية ،واملنستري ،والقرصين .وترشف عىل هذه املؤمترات
قيادات من أعضاء مجلس الشورى واملكتب التنفيذي لحركة النهضة.
وأكّد النائب عن الحركة ،وليد البناين ،أ ّن املؤمتر العارش سيناقش ع ّدة
محاور؛ من بينها محور فكري حول عالقة العمل السيايس بالعمل
فضل عن مناقش ٍة وتقييمٍ لتجربة الحكم بالنسبة إىل حركة
الدعويً ،
النهضة يف فرتة ما بعد الثورة ،وأيضً ا استرشاف وضع هذه الحركة
خالل السنوات الخمس املقبلة ،كحزب عرصي مشارك يف الحكم ذي
مرجعية دينية يف واقع متح ّرك ذي تحديات كبرية ج ًدا ومؤهل ليؤ ّدي
أدوا ًرا متق ّدمة يف املرحلة املقبلة من تاريخ تونس ،إضاف ًة إىل بعض
املحاور األخرى.
(القدس العريب)2016/1/3 ،

 :2016/1/4ألقت أجهزة األمن املرصية القبض عىل الناشط الحقوقي
عامد رمضان ،املدير العا ّم للمعهد الدميقراطي املرصي ،من مكتبه
باملق ّر الرئيس بالجيزة يف قضية وهمية أُغلقت منذ سنوات .يُذكر أ ّن
رضب ،بعد االنفالت األمني يف عقب ثورة
رمضان قد وضع يف قضية ٍ
يناير  ،2011ك ُمتّهم بالخطأ ،وأنّه تق ّدم يف ذلك الوقت مبذكرة قانونية
تفيد أنه كان يف محافظة أخرى بعيده عن مكان وقوع الحادث مع
شهادة الشهود وحجز الفندق الذى كان يقيم به ،كام أمرت النيابة
ٍ
حينئذ برفع اسمه من قامئة االتهام ،لك ّن أجهزة األمن املرصي عادت
امللف ،وأصدرت قرا ًرا بالضبط واإلحضار من النيابة العامة.
وفتحت ّ
(املرصيون)2016/1/5 ،

 :2016/1/6أعلن رئيس الحكومة التونسية ،الحبيب الصيد ،عن إجراء
تعديل واسع يف تركيبة الحكومة شمل  13وزارةً ،كام أعلن حذف
منصب كتّاب الدولة ،وذلك بعد مرور عام تقريبًا عىل تعيني حكومته،
من دون إعالن أسباب هذا التعديل املفاجئ.
(يس إن إن بالعربية)2016/1/6 ،

 :2016/1/17أصدرت ما يُس ّمى "اإلدارة الذاتية الكردية" املسيطرة
عىل مناطق يف أرياف الحسكة والرقة وحلب التي شكّلها حزب
االتحاد الدميقراطي الكردي ودمجها يف شخصيات عشائرية عربية
وق ًوى مسيحة ،يف بداية عــام  ،2014تعديالت جديد ًة يف مرشوع
كل أرسة
ما يسمى "قانون واجب الدفاع الــذايت" .ويلزم القانون ّ
بتقديم أحد أفرادها الذكور ألداء الخدمة .واتهم ناشطون وأحزاب
سياسية عربية وكردية حزب االتحاد الدميقراطي وذراعه العسكري
وحدات حامية الشعب الكردية بالسيطرة عىل تلك املناطق ،وبفرض

قوانني بقوة السالح تهدف إىل إفراغ املنطقة بشكل ممنهج من جيل
الشباب ،ودفعهم إىل الهجرة خارج البالد.
(الجزيرة .نت)2016/1/17 ،

 :2016/1/21أسفرت االشتباكات بني الرشطة ومحتجني غاضبني
يطالبون بالتشغيل يف مدينة القرصين الواقعة وسط تونس إىل
مقتل رشطي .كام امتدت التظاهرات نحو العاصمة وبلدات أخرى
يف أنحاء البالد .وقام متظاهرون بإحراق إطارات للسيارات هاتفني
"شغل ..حرية ..كرامة" ،يف ثاين يوم من التظاهرات التي اندلعت
يف القرصين بعد انتحار شاب فشل يف الحصول عىل وظيفة.
(فرانس )2016/1/21 ،24

 :2016/1/23قال رئيس الــوزراء التونيس ،الحبيب الصيد ،إ ّن
الدميقراطية خيار ال رجعة فيه ببالده ،مؤك ًدا أ ّن مجلس الوزراء
يف اجتامع مفتوح من أجل بحث األوضاع وتداعيات االحتجاجات،
كل اعتبار".
وقال" :ال مكان للمصالح الفئوية ،ومصالح الوطن فوق ّ
تحسن كث ًريا ومندسون بني
وقال كذلك" :الوضع األمني يف تونس ّ
املتظاهرين هم من يقومون بعمليات التخريب ..هناك من يسعى
لتعكري املناخ الدميقراطي يف تونس" .وذكر أ ّن حلول املطالب التي
احتج الشباب من أجلها موجودة ،لك ّن الحكومة يف حاجة إىل مزيد
قائل" :تونس يف خطر ومصالحنا كلّها يف خطر".
من الوقتً ،
(الرشوق)2016/1/23 ،

 :2016/1/26قال وزير الخارجية الرتيك مولود تشاووش أوغلو إ ّن
تركيا ستقاطع محادثات السالم السورية املزمعة هذا األسبوع إذا
ُدعي حزب االتحاد الدميقراطي الكردي إليها ضمن فريق التفاوض.
وقال أوغلو إ ّن حزب االتحاد الدميقراطي الذي يحصل عىل دعم
عسكري من الواليات املتحدة األمريكية وروسيا هو منظمة إرهابية
وليس له مكان مع املعارضة عىل طاولة املفاوضات.
(رويرتز)2016/1/26 ،

 :2016/1/28اعتقلت وزارة داخلية تونس ثالثة "متشددين" كانوا
يخططون لهجامت ض ّد مقرات أمنية وقوات يف والية القريوان .وقالت
الوزارة يف أحد بياناتها إ ّن "وحدات إقليم األمن الوطني بالقريوان
متكّنت من الكشف عن مخطط يستهدف إطارات ومقرات ودوريات
أمنية والقبض عىل ثالثة متشددين" .كام أعلنت السلطات ،أنها
فككت خلي ًة عىل صلة بـتنظيم الدولة اإلسالمية ،تج ّند الشباب للقتال
مع التنظيم يف سورية وليبيا .وكانت الداخلية التونسية قد أعلنت
أ ّن وحدات من الحرس الوطني أحبطت محاولة مجموعة  -وصفتها
بـ "اإلرهابية"  -لالعتداء عىل مركز حدودي لفرقة الحدود الربية
للحرس الوطني مبعتمدية أم العرائس من والية قفصة بعد أن تسللت
إىل الرتاب التونيس من الجزائر.
(الجزيرة نت)2016/1/28 ،
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 :2016/01/29أصــدرت الهيئة العليا للمفاوضات املنبثقة من
املعارضة السورية ،بيانًا أوضحت فيه أنها قررت املشاركة يف عملية
سياسية الختبار جدية الطرف اآلخر؛ وذلك من خالل املحادثات مع
فريق األمم املتحدة لتنفيذ االلتزامات الدولية واملطالب اإلنسانية
كمقدمة للعملية التفاوضية ،وإمتام عملية االنتقال السيايس ،عرب
تشكيل هيئة حكم انتقايل كاملة الصالحيات التنفيذية.
(العريب الجديد)2016/2/29 ،

 :2016/1/30أعلنت السلطات التونسية إغالق معرب رأس جدير
الحدودي مع ليبيا غداة تبادل إلطالق يف الجانب الليبي .وقالت
وزارة الداخلية إنّه ت ّم إغالق معرب رأس جدير الرئيس بني البلدين ،إثر
تسجيل تبادل إلطالق النار داخل القطر الليبي بني ما يسمى "كتيبة
طارق الغايب" والعاملني باملعرب من الجانب الليبي.
(عربية نيوز)2016/1/30 ،

 :2016/2/1أعلنت األمم املتحدة انطالق محادثات السالم من أجل
سورية ،داعي ًة قوى العامل إىل الضغط من أجل التوصل إىل ٍ
وقف
إلطالق النار عىل الرغم من ش ّن القوات الحكومية ،مدعوم ًة بغطاء
جوي رويس ،أكرب عملية عسكرية لها خالل عامٍ عىل مقربة من
مدينة حلب .ووافقت الهيئة العليا للتفاوض التي متثل معظم أطياف
املعارضة السورية عىل السفر إىل جنيف ،بعد قول أعضائها إنهم
تلقوا ضامنات لتحسني الوضع الداخيل يف البالد تشمل إطالق رساح
معتقلني ووقف الهجامت عىل املناطق املدنية.
شباط /فرباير 2016

(رويرتز عريب)2016/2/1 ،

 :2016/2/1أعلن البنتاغون أ ّن برت ماكغرك ،مبعوث الرئيس األمرييك
للتحالف الدويل ض ّد تنظيم "الدولة اإلسالمية" ،زار املناطق الخاضعة
لسيطرة األك ـراد شاميل سورية ،لتقييم مدى التقدم يف محاربة
التنظيم .وتُع ّد هذه هي املرة األوىل التي يزور فيها مسؤول أمرييك
سورية منذ بدء الحملة عىل التنظيم .وانضم مسؤولون بريطانيون
وفرنسيون إىل املبعوث األمرييك يف كوباين .والتقى ماكغرك ،خالل
زيارته لتلك املناطق ،تحالفًا من القادة واملقاتلني العرب واألكراد
ملناقشة العمليات األخرية ض ّد التنظيم.
(يب يب يس عريب)2016/2/1،

 :2016/2/3دعا رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاين إىل
إجراء استفتاء "غري ملزم" يف استقالل اإلقليم الذي يحظى بالحكم
الذايت ،يف وقت يواجه فيه اإلقليم عد ًدا من األزمات الداخلية .وقال
البارزاين إ ّن الوقت قد حان ،وإ ّن املوقف اآلن مالئم بالنسبة إىل
الشعب الكردي التخاذ قرار من خالل استفتا ٍء يف مصريه .وأوضح أ ّن
االستفتاء ال يعني إعالن قيام الدولة ،لكن ما يعنيه أ ْن نعرف إرادة

الشعب إزاء االستقالل ورأيه ،وأ ّن عىل القيادة السياسية الكردية أن
تنفّذ إرادة الشعب يف الوقت املالئم ،ويف األوضاع املالمئة أيضً ا.
(الجزيرة .نت)2016/2/3 ،

 :2016/2/3قال مبعوث األمم املتحدة لسورية ستافان دي ميستورا
إنه علّق املحادثات السورية حتى  25شباط /فربايرُ ،موض ًحا أ ّن
املحادثات مل تفشل ،لكنها تحتاج إىل مساعدة عاجلة من داعميها
الدوليني ،بخاصة الواليات املتحدة األمريكية وروسيا.
(رويرتز عريب)2016/2/3 ،

 :2016/2/4أعلن املتحدث العسكري السعودي اللواء أحمد عسريي
أ ّن السعودية مستع ّدة إلرســال قوات برية ملحاربة الجامعات
قائل:
اإلرهابية وقتال تنظيم داعش يف سورية إ ْن لزم األمر .وأضاف ً
"إ ّن الرياض جزء أسايس من التحالف الدويل للحرب عىل اإلرهاب".
وأكّد العسريي أ ّن اململكة لن ترتدد يف إرسال قوات عىل األرض
ملحاربة التنظيم املتطرف عىل األرايض السورية متى ما أق ّر التحالف
الدويل ذلك.
(القدس العريب)2016/2/4 ،

 :2016/2/4أعلنت وزارة الداخلية التونسية رفــع حظر
التج ّول اللييل ،عىل كامل األرايض التونسية ،ابتدا ًء من اليوم
الخميس  4شباط /فرباير  ،2016وذلك إثر ما َع ّدته تحس ًنا لألوضاع
األمنية .وكانت الداخلية التونسية قد ق ّررت يوم الجمعة  22كانون
الثاين /يناير  2016حظر التج ّول يف كامل تراب الجمهورية ،ابتدا ًء من
الساعة الثامنة مسا ًء ،إثر أحداث العنف التي رافقت االحتجاجات،
بحسب ما أعلنته الحكومة التونسية .وعىل الرغم من رفع حظر
التج ّول ،فإ ّن تونس ال تزال تعمل بحالة الطوارئ املفروضة منذ
 24ترشين الثاين /نوفمرب .2015
(يب يب يس عريب)2015/2/4 ،

كل األطراف
 :2016/2/4قالت املستشارة األملانية أنجيال مريكل إ ّن ّ
املعنية عليها مسؤولية االتفاق عىل وقف إطالق النار يف سورية،
لك ّن نظام الرئيس السوري بشار األسد هو املسؤول األول عن ذلك.
ويف وقت سابق ،قالت مريكل يف بداية مؤمتر للامنحني بشأن سورية،
يف العاصمة الربيطانية لندن ،إ ّن أملانيا تعهدت بتقديم  2.3مليار
ٍ
مساعدات لسورية بحلول عام 2018؛
يورو (نحو  2.57مليار دوالر)
بينها  1.1مليار يورو هذا العام.
(رويرتز عريب)2016/2/4 ،

 :2016/2/4متكّنت قوات للجيش السوري واملليشيات املوالية له
تحت غطاء ج ّوي رويس من قطع طريق اإلمداد الرئيس بـحلب
لقوات املعارضة السورية ،ومن ّ
فك الحصار عىل بلديت ن ّبل والزهراء
بالريف الشاميل.
(الجزيرة .نت)2016/2/4 ،
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 :2015/2/7ص ّوت الربملان الجزائري بغرفتيه (مجلس األمة واملجلس
الشعبي الوطني) باألغلبية املطلقة ( 499نائبًا برملانيًّا) ملصلحة
التعديل الدستوري الذي اقرتحه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وترفضه
املعارضة .ومن أه ّم التعديالت التي يتضمنها هذا املرشوع تحديد
الفرتة الرئاسية بواليتني فقط ،وحرمان الجزائريني املزدوجي الجنسية
من مناصب رسمية عليا ،وإقرار األمازيغية لغ ًة رسمي ًة ثاني ًة بعد
العربية .كام ع َّد مرشوع الدستور الجديد األمازيغية "لغ ًة وطني ًة
ورسميةً" ،وهو مطلب قديم لقطاع كبري من الجزائريني املتحدثني
بهذه اللغة مبنطقة القبائل يف وسط البالد ،ولسكان منطقة األوراس
تول
يف الرشق ،والطوارق يف الجنوب .ويحظر التعديل الجديد ّ
مواطنني مزدوجي الجنسية مناصب رسمية عليا؛ وكان ذلك إجرا ًء
ُمث ًريا للغضب يف أوساط الجالية الفرنسية  -الجزائرية.
(فرانس )2015/2/7 ،24

 :7/2/2016قررت محكمة جنايات مرصية التحفظ عن أموال وزير
الداخلية املرصي السابق حبيب العاديل و 12مسؤولً آخرين ،ومنعهم
من السفر عىل ذمة القضية املعروفة إعالم ًّيا بـ "فساد وزارة الداخلية"
التي بدأت أوىل جلساتها .وأحيل املتهمون عىل املحاكمة الجنائية
يف آب /أغسطس  2015بتُهمٍ تتعلق باالستيالء عىل نحو مليارين
و 388مليونًا و 590ألف جنيه مرصي ،إبّان توىل حبيب العاديل
منصب وزير الداخلية .ونسب أمر اإلحالة للعاديل أنه استوىل بغري
حق ،وبنيّة التملّك ،عىل  530مليونًا و 514ألفًا و 24جني ًها مملوكة
ّ
مستغل منصبه وزي ًرا.
ًّ
للوزارة
(يب يب يس عريب)2016/2/7 ،

 :7/2/2016ص ّدق الربملان الجزائري ،باألغلبية املطلقة ،مسودة
التعديل الدستوري التي طرحها بوتفليقة؛ وذلك يف عقب أكرث من
 17عا ًما من وعده بإقرار تعديالت دستورية عميقة (يف آب /أغسطس
 1999تحدي ًدا) .وص ّوت  499نائ ًبا يف غرفتي الربملان ملصلحة مسودة
الدستور ،مقابل رفض نائبني وامتناع  16نائ ًبا ،من مجموع  517نائ ًبا
حرضوا جلسة التصديق الربملانية.
تعديل
ً
ويتض ّمن الدستور الجديد إدراج  38ماد ًة جديد ًة وإجراء 74
يف مواد الدستور السابق تتعلّق بتحديد الوالية الرئاسية لرئيس
الجمهورية يف والية رئاسية واحــدة قابلة للتجديد مر ًة واحد ًة
فقط ،وتعيني رئيس الحكومة بعد مشاورات مع األغلبية الربملانية،
واعتامد اللغة األمازيغية لغ ًة وطني ًة رسميةً ،وإنشاء هيئة مستقلة
ملراقبة االنتخابات .كام يتضمن إلزام رئيس الحكومة بتقديم عرض
الحق للربملان يف مناقشة
حا ٍل للسياسة العامة ّ
كل سنة ،وإعطاء ّ
االتفاقيات الدولية قبل تصديقها من جهة الرئيس ،وتحديد العمل
باملراسيم الرئاسية إال يف الحاالت املستعجلة وأثناء عطلة الربملان،

وتجريم املعامالت الالإنسانية ض ّد املواطن ،وتعزيز حرية العدالة،
أي تدخّل يف مسار القضاء ،وتجريم عرقلة تنفيذ قرار العدالة،
وم ْنع ّ
وحرية التظاهر السلمي للمواطن ،وضامن حرية الصحافة املكتوبة
واملسموعة واإللكرتونية ،ومنع السجن للصحافيني ،ودسرتة حامية
الحريات الشخصية والبيانات عرب الربيد اإللكرتوين.
(العريب الجديد)2016/2/7 ،

عدل لحكومة
تشكيل ُم ً
ً
 :2016/2/14أعلن املجلس الرئايس يف ليبيا
وحدة مبوجب خطة تدعمها األمم املتحدة تهدف إىل إنهاء الرصاع
يف البالد؛ إذ أُرسلت قامئة بأسامء  13وزي ًرا وخمسة وزراء دولة إىل
الربملان الليبي املعرتف به دول ًّيا للموافقة عليها ،وكان مجلس النواب
تشكيل مبدئيًّا مقرت ًحا يف كانون الثاين /يناير ،2016
ً
الليبي قد رفض
وسط شكاوى من أ ّن عدد الوزراء املعينني ،وقد بلغ  32وزي ًرا ،أكرب
مم يجب .وتهدف خطة األمم املتحدة التي شُ كّلت مبوجبها حكومة
ّ
الوحدة إىل الجمع بني الجامعات املتحاربة يف ليبيا واملساعدة عىل
التصدي لخطر متز ٍ
ايد من جانب تنظيم الدولة اإلسالمية
(رويرتز عريب)2016/2/14 ،

 :2016/2/23أعلنت الخارجية األمريكية ،يف بيان رسمي ،اتفاق
واشنطن وموسكو عىل ٍ
ينص عىل وقف
وقف إلطالق النار يف سوريةُّ ،
األعامل العدائية ،والبدء بوقف إطالق النار ،وعىل وقف األعامل
العدائية ،بداي ًة من منتصف ليل  27شباط /فرباير  .2016ويشمل
وقف إطالق النار الفصائل التي تعلن قبول االتفاق باستثناء جبهة
النرصة وتنظيم الدولة اإلسالمية.
ويطلب االتفاق من الفصائل املسلحة املوافَقة عىل وقف إطالق
النار مع حلول ظهر يوم  26شباط /فرباير  ،2016ويؤكد أ ّن الواليات
املتحدة األمريكية وروسيا ستعمالن عىل تبادل املعلومات والتنسيق؛
لضامن تطبيق ف ّعال لهذا االتفاق .كام ينص عىل تشكيل مجموعة
عمل لتحديد املناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة وجبهة
النرصة اللذان نص البيان عىل استمرار الرضبات ضدهام عىل الرغم
من الهدنة .وينص كذلك عىل امتناع الطريان السوري والرويس عن
قصف قوات املعارضة السورية .وكانت موسكو تطالب بإدراج جيش
اإلسالم وأحرار الشام ضمن قامئة املنظامت اإلرهابية التي ستُستثنى
من عمليات وقف القتال .لك ْن ،وفقًا لهذا االتفاق ،سيشملهام وقف
إطالق النار.
(الجزيرة .نت)2016/2/23 ،

 :2016/2/23أعلنت الحكومة السورية واملعارضة السورية
أنــهــا وافــقــتــا عــى اتــفــاق وقــف األعـــال الــعــدائــيــة بــد ًءا
من  27شباط /فرباير  .2016وقالت الحكومة السورية إنها ستوقف
"العمليات القتالية" ،طبقًا لخطة الهدنة التي أعلنتها الواليات املتحدة
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األمريكية وروسيا .غري أ ّن املعارضة قالت إ ّن قبولها يعتمد عىل
إنهاء قوات الحكومة لحصار بعض املناطق ،ووقف الغارات الجوية
عىل املدنيني.
(يب يب يس عريب)2016/2/23 ،

 :2016/2/26أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات املمثّلة ألطياف واسعة
من املعارضة السورية عن التزام نحو مئة فصيلة مقاتلة باالتفاق
الرويس  -األمرييك املتعلق بوقف إطالق النار يف سورية؛ وذلك قبل
ساعات من بدء رسيان تطبيقه .وجاء يف بيان للهيئة أ ّن "هذه املوافقة
فصيل من املعارضة الهيئ َة العليا للمفاوضات
تأيت عقب تفويض ً 97
باتخاذ القرار يف ما يتعلق بالهدنة" .وأشارت الهيئة يف بيانها إىل أنّه
ت ّم تشكيل لجنة عسكرية يرتأسها املنسق العا ّم للهيئة رياض حجاب
"للمتابعة والتنسيق" من أجل إنجاح تطبيق الهدنة .وأكّدت الهيئة
التزامها بالحل السيايس الذي يضمن "تحقيق عملية انتقا ٍل للسلطة

يف سورية يبدأ بإنشاء هيئة ُحكمٍ انتقايل متارس كامل السلطات
التنفيذية ،ال مكان لبشار األسد وزمرته فيها".
(فرانس )2015/2/26 ،24

 :2016/2/29قال مسؤول كبري من املعارضة السورية الرئيسة إ ّن
محاولة هشة لوقف القتال بعد خمس سنوات من الحرب تواجه
خطر االنهيار الكامل بسبب هجامت قوات الحكومة .وأوضح األمني
العا ّم لألمم املتحدة بان يك مون أ ّن وقف األعامل القتالية يف سورية
متامسك إىل ح ّد كبري ،لك ّن هناك بعض الحوادث التي يأمل أن يت ّم
احتواؤها .وقال الكرملني إ ّن العملية جارية ،عىل الرغم من أنه كان
واض ًحا من البداية ،أنها لن تكون سهلةً .ويف واشنطن ،قال البيت
تظل ملتزم ًة بتطبيق وقف
األبيض إ ّن الواليات املتحدة األمريكية ّ
العمليات القتالية ،عىل الرغم من التقارير التي ذكرت وقوع انتهاكات.
(رويرتز عريب)2016/2/29 ،
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 2016/1/1أصدر نادي األسري الفلسطيني ،تقري ًرا له حول أوضاع
املعتقلني الفلسطينيني يف السجون اإلرسائيلية ،قال فيه إ ّن العام
 2015وحده شهد اعتقال  6815مواط ًنا ومواطنة من محافظات
الضفة الغربية وقطاع غزة واألرايض املحتلة عام  ،1948وراوحت
أعامرهم بني  10أعوام و 73عا ًما منهم أكرث من  200طفل وقارص
ونحو  200امرأة وفتاة .وأفاد التقرير الصادر أنه ومع نهاية العام
 2015بلغ عدد األرسى يف السجون اإلرسائيلية نحو  7000فرد منهم
رصا و 57سيدة وفتاة وأكرث من  600أسري إداري.
قرابة ً 450
طفل وقا ً
(روسيا اليوم)2016/1/1 ،

 2016/1/2تعهد رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو بتشديد
اإلجراءات األمنية يف األماكن القريبة من تجمعات العرب السكانية
داخل مناطق  .48ويأيت ذلك بعدما قُ ِتل شخصان وأصيب آخرون
بجروح ،بعد أن أطلق مسلح النار عشوائ ًيا داخل حانة وسط تل أبيب.
(يب يب يس)2016/1/2 ،

كل من "الفاتيكان ودولة فلسطني
 2016/1/3أعلن الفاتيكان أ ّن ً
أخطر اآلخر بأ ّن الرشوط اإلجرائية لدخول (االتفاق) حيز التنفيذ
أُنجزت" .وكان الفاتيكان قد وقّع أول اتفاقية له مع "دولة فلسطني" يف
حزيران  /يونيو  2015عندما دعا إىل تحركات إلنهاء الرصاع اإلرسائييل
لحل يقوم عىل أساس وجود دولتني.
التوصل ّ
الفلسطيني ،وأيّد ّ
(رويرتز العربية)2016/1/3 ،

 2016/1/4ق ّدم مقرر األمم املتحدة الخاص لوضع حقوق اإلنسان يف
األرايض الفلسطينية املحتلة مكارم ويبيسونو استقالته ،أل ّن إرسائيل
مل تسمح له بالوصول إىل مناطق يفرتض أن يراقبها .وأكدت املفوضية
العليا لحقوق اإلنسان يف األمم املتحدة يف بيان أ ّن "ويبيسونو سلّم
وعب عن أسفه
اليوم استقالته إىل رئيس مجلس حقوق اإلنسانّ .
الشديد أل ّن إرسائيل مل تسمح له ،خالل مهامته ،بالوصول إىل األرايض
الفلسطينية املحتلة" .وقال ويبيسونو يف بيان" :لألسف شهدت
جهودي للمساعدة يف تحسني حياة الفلسطينيني ،ضحايا االنتهاكات
تحت االحتالل اإلرسائييل ،عراقيل عىل الدوام" .وأشار إىل أنه "تلقى
ضامنات" قبل تويل منصبه "بأنه سيتمكن من الوصول" إىل األرايض
الفلسطينية املحتلة .لكنه قال إ ّن طلباته املتكررة "رفضت كلها"،
الفتًا إىل أ ّن الحكومة الفلسطينية "تعاونت يف املقابل يف شكل كامل"
مع مهمته.
(النهار)2016/1/4 ،

 2016/1/10قال عضو اللجنة املركزية لحركة فتح ،نبيل شعث ،إنّ:
"تصعيد االنتفاضة الحالية التي تشهدها األرايض الفلسطينية ،هي
مصلحة فلسطينية ،ولكن أن يتوجب تصعيدها بأشكال وإبداعات
جديدة" .وأضاف شعث أنّ" :انهيار السلطة سريهق إرسائيل ماديًا،
لكن إرسائيل تريد سلطة عىل قياسها ونحن نريد سلطة عىل قياس

االنتفاضة" .وكام أكد أ ّن االنتفاضة ستستمر وستنمو وستغتني
وستشرتك مع أشكال النضال الشعبي التي كانت سابقًا من خالل
الحراك الشعبي.
(العريب الجديد)2016/1/10 ،

 20161/1/13اعتربت وزارة الخارجية اإلرسائيلية ،وزيرة الخارجية
السويدية مارغو فالسرتوم غري مرحب بها يف إرسائيل ،بعد طلبها
إجراء تحقيق معمق حول ظروف قتل فلسطينيني برصاص القوات
اإلرسائيلية يف األشهر األخرية .كام أعلن ناطق باسم وزارة الخارجية
اإلرسائيلية استدعاء سفري السويد يف إرسائيل كارل غوستاف نيسري
بشكل عاجل إىل الــوزارة يف القدس .وقال الناطق إنّ" :احتجا ًجا
ق ّدم للسفري حول الترصيحات العدائية للوزيرة السويدية .وأبلغ
خالل االجتامع بغضب الحكومة والشعب اإلرسائيليني عىل العداء
تجاه إرسائيل".
(الحياة)2016/1/13 ،

 2016/1/16صدر تقرير عن هيئة شؤون األرسى واملحررين ،حول
جرائم الحرب التي ارتكبتها الحكومة اإلرسائيلية بحق األرسى
الفلسطينيني خالل عام  ،2015والتي بلغت  16جرمية حرب ،و7
جرائم ضد اإلنسانية ،وذلك وفق تصنيف الجرائم بحسب ميثاق روما
للمحكمة الجنائية الدولية املعتمد يف  17حزيران  /يونيو .1998
مفصل إىل
وأشار التقرير إىل أ ّن هذه الجرائم قد سلّمت يف تقرير ّ
اللجنة الوطنية العليا ملتابعة املحكمة الجنائية ،والتي سرتفع إىل
املحكمة الجنائية الدولية.
(الدستور)2016/1/16 ،

 2016/1/19قالت "هيومن رايتس ووتش" يف تقرير "تجارة االحتالل"،
تكف عن العمل يف املستوطنات اإلرسائيلية،
إ ّن عىل الرشكات أن ّ
وعن متويلها وخدمتها والتجارة معها ،من أجل االلتزام مبا عليها من
مسؤوليات مبجال حقوق اإلنسان .هذه األنشطة تسهم يف وتستفيد
من نظام غري قانوين وميسء من حيث التعريف ،ينتهك حقوق
الفلسطينيني .قال أرفيند غانيسان مدير قسم األعامل التجارية
وحقوق اإلنسان" :تسهم رشكات املستوطنات ال محالة يف السياسات
اإلرسائيلية التي تستلب الفلسطينيني ومتيّز ضدهم بشكل غاشم ،مع
االستفادة من نهب إرسائيل لألرايض واملوارد الفلسطينية األخرى.
السبيل الوحيد لتحرتم الرشكات ما عليها من التزامات حقوقية هو أن
تكف عن العمل يف املستوطنات اإلرسائيلية ومعها".
(هيومن رايتس ووتش)2016/1/19 ،

 2016/1/18أق ّر مجلس وزراء خارجية دول االتحاد األورويب،
عدم رسيان االتفاقيات التي وقعتها دول االتحاد مع إرسائيل ،عىل
املستوطنات اإلرسائيلية يف األرايض املحتلة عام ( 67الضفة الغربية
والقدس وهضبة الجوالن) .وأعلن ديوان رئيس الحكومة اإلرسائيلية،
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أ ّن القرار األورويب ،جاء ُمخففًا مقارنة باالقرتاح األصيل ،وأ ّن نتنياهو
كل من اليونان رومانيا وعدد من
متك ّن من خالل اتصاالت بزعامء ّ
دول أوروبا الرشقية من إقرار مذكرة ،كان يفرتض أن تنص عىل:
"التزام الدول األعضاء بالتمييز بني إرسائيل واملستوطنات يف الضفة
الغربية والقدس وهضبة الجوالن" .وات ّهمت الخارجية اإلرسائيلية
وديوان نتنياهو ،يف بيان ،االتحاد األورويب أنه يتعامل مع إرسائيل
سمه "مسؤولية السلطة الفلسطينية
مبعايري مزدوجة ،ويتجاهل ما ّ
عن الجمود السيايس وتوقف املفاوضات".
(العريب الجديد)2016/1/19 ،

 2016/1/20أكد اإلعالم اإلرسائييل ومسؤولون ،أ ّن الدولة العربية
تنوي مصادرة  150هكتا ًرا من األرايض الزراعية العائدة للفلسطينيني
يف غور األردن إىل الجنوب من مدينة أريحا ،وجاء ذلك يف بيان أصدرته
الوحدة املرشفة عىل الشؤون املدنية يف الضفة الغربية املحتلة والتابعة
لوزارة الدفاع اإلرسائيلية والتي يطلق عليها  ))COGATأ ّن "األرايض
يف املراحل األخرية العتبارها أرايض تابعة للدولة" .وكام أكدت منظمة
السالم اآلن التي تراقب عملية االستيطان اإلرسائيلية إنها أكرب عملية
مصادرة منذ صادرت إرسائيل  400هكتا ًرا يف عام .2014
(يب يب يس)2016/1/20 ،

 2016/1/24أكد الجيش اإلرسائييل أ ّن صاروخًا أُطلق من قطاع
غزة وسقط عىل جنوب إرسائيل ،وأ ّن صفارات االنذار كانت تدوي
يف مختلف بلدات الجنوب .وجاء يف بيان صادر عن الجيش" :أ ّن
الصاروخ أطلق من قطاع غزة عىل إرسائيل .مل يت ّم تسجيل إصابات".
(الحياة)2016/1/24،

رس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
 2016/1/26دعا أمني ّ
الفلسطينية ،صائب عريقات ،يف رسالة إىل عدد من القادة واملسؤولني
الدوليني ،إىل مامرسة الضغوط عىل إرسائيل "لإلفراج الفوري عن
جثامني الشهداء املحتجزة لدى سلطات االحتالل" .وأكد عريقات
يف رسالته أ ّن احتجاز جثامني الشهداء "يشكل رضبًا من العقوبات
الجامعية التي متارسها إرسائيل ضد أبناء شعبنا (الفلسطيني) ،والتي
تحظرها جميع القوانني واملواثيق واألعراف الدولية ،وأ ّن إرسائيل
تهدف بهذه املامرسة غري القانونية إىل التنكيل بأهايل الشهداء
وإلحاق أكرب قدر من األذى والظلم بهم".
(القدس برس)2016/1/26 ،

 2016/1/29طالبت اللجنة الدولية للصليب األحمر ،السلطات
حل لتدهور صحة الصحفي الفلسطيني محمد
اإلرسائيلية بإيجاد ّ
القيق املعتقل بأحد السجون اإلرسائيلية واملرضب عن الطعام منذ
أكرث من  60يو ًما ،محذّرة من أنه يواجه "خطر املوت" .وقالت اللجنة
الدولية للصليب األحمر يف بيان ،من أ ّن الصحفي املرضب عن الطعام
منذ أكرث من شهرين يف السجن شامل إرسائيل يف حالة صحية "حرجة"

حل ملنع
ويواجه خطر املوت ،مناشدة السلطات اإلرسائيلية "إيجاد ّ
إزهاق حياة برشية".
(فرانس )2016/1/29 ،24

 2016/1/30قال وزير الخارجية الفرنيس لوران فابيوس إ ّن بالده
ستعرتف بدولة فلسطينية ،إذا أخفق جهد تزمع القيام به ملحاولة
إنهاء حالة الجمود بني اإلرسائيليني والفلسطينيني .وأكد فابيوس أ ّن
"فرنسا ستبدأ خالل األسابيع املقبلة يف اإلعداد ملؤمتر دويل لجمع
األطراف والرشكاء األساسيني ،األمريكيني واألوروبيني والعرب ،يهدف
حل الدولتني ووضعه موضع التنفيذ" .وأضاف
أساسا للحفاظ عىل ّ
ً
حل
فابيوس إ ّن فرنسا ،عليها مسؤولية لدفع الجهد من أجل تطبيق ّ
الدولتني بني إرسائيل والفلسطينيني.
(الصباح الجديد)2016/1/30 ،

 2016/1/31أصيب شاب فلسطيني بجروح خطرية ج ّراء إطالق
النار عليه من قوات االحتالل اإلرسائييل غرب مدينة رام الله،
بدعوى محاولته تنفيذ عملة دهس عىل طريق  ،443قرب مستوطنة
بيت حورون.
(وكالة بيرتا األردنية)2016/1/31،

 2016/1/31استشهد ،أمجد جارس السكري ( 34عا ًما) ،وهو من
بلدة "جامعني" جنوب غريب نابلس ،بنريان قوات االحتالل اإلرسائييل،
يف أعقاب تنفيذه عملية إطالق نار عىل الجنود املتمركزين عند
الحاجز الثابت ،املقام بالقرب من مستوطنة "بيت إيل" شامل البرية،
واملعروف باسم " "DCOأو "حاجز املحكمة" ،ما أدى إىل إصابة ثالثة
جنود إرسائيليني بجروح متفاوتة .السكري يحمل رتبة رقيب أول يف
الرشطة ويعمل مرافقًا لرئيس نيابة رام الله ،وصل إىل الحاجز ،بسيارة
تحمل لوحة تسجيل فلسطينية ،ورشع بإطالق النار صوب الجنود،
ما أدى إىل إصابة الجنود الثالثة ،الجنود سارعوا إىل توجيه وابل من
الرصاص صوب السكري ،وتركوه ينزف حتى فارق الحياة.
(األيام الفلسطينية)2016/02/1 ،

 2016/1/31انتقد رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو مقرتح
فرنسا حول إطالق مبادرتها لعقد مؤمتر دويل حول حل الدولتني،
مش ًريا إىل أ ّن هذا املوقف ميثّل "تشجيعا للفلسطينيني عىل حضور
املؤمتر دون أن يساوموا عىل يشء" .وقال نتنياهو يف بدء االجتامع
األسبوعي لحكومته" :املفاوضات مبنية عىل مفهوم املساومة .املبادرة
الفرنسية مثلام ت ّم اإلعالن عنها متنح الفلسطينيني مسبقًا املربر لعدم
القيام بذلك" .وزعم أ ّن إرسائيل "مستعدة للدخول يف مفاوضات
مبارشة دون رشوط مسبقة" من الفلسطينيني .وكان وزير الخارجية
الفرنيس لوران فابيوس أكد أ ّن بالده ستعيد رسي ًعا تحريك مرشوعها
حل الدولتني" فلسطني وإرسائيل .وأضاف
لعقد مؤمتر دويل "إلنجاح ّ
حل الدولتني يتالىش" ،مبديًا أسفه أل ّن "االستيطان
"ال يجب أن نرتك ّ
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(اإلرسائييل) مستمر" ،مؤكدا أنه إذا فشلت هذه املبادرة "علينا تحمل
مسؤولياتنا من خالل االعرتاف بدولة فلسطني".
(الحياة الجديدة)2016/02/1،

 2016/02/1رفضت النيابة العامة اإلرسائيلية ،اإلفراج عن األسري
الصحايف الفلسطيني محمد القيق املرضب عن الطعام ،منذ  69يو ًما،
وأبقت عىل اعتقاله اإلداري رغم خطورة حالته الصحية .وأقرت
املحكمة العسكرية لالحتالل اإلرسائييل بتعيني جلسة محكمة إضافية
لألسري املرضب عن الطعام.
(العريب الجديد)2016/02/1،

 2016/02/1جدد األمني العام لألمم املتحدة بان يك مون ،أمس،
انتقاده لالحتالل اإلرسائييل "املــذل" لألرايض الفلسطينية ،داعيًا
إرسائيل إىل الكف عن مهاجمة أي شخص "يقول الحقيقة" .وقال بان
يك مون يف مقال نرشته صحيفة نيويورك تاميز أ ّن إرسائيل ال ميكنها
مواصلة "مهاجمة أي شخص ينتقد سياساتها بنوايا حسنة" مؤك ًدا
أنه مل يقل "سوى الحقيقة" .وقال بان إنّ" :الفلسطينيني  -وال سيام
الشباب  -يفقدون األمل أمام االحتالل القايس واملذل الذي ال ينتهي".
وأضاف :إنه يف الوقت ذاته ،فإ ّن اإلرسائيليني يعانون من هجامت
شبه يومية "ويفقدون األمل" يف أي احتامل للتوصل إىل اتفاق سالم.
وتابع "حان الوقت لإلرسائيليني والفلسطينيني واملجتمع الدويل أن
يروا الحقيقة وهي أ ّن الوضع الراهن ال ميكن أن يستمر".
(األيام الفلسطينية)2016/02/2 ،

 2016/02/1حذّر وزير األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية ،يوسف
أدعيس ،من مصادقة الحكومة اإلرسائيلية عىل افتتاح وتخصيص
ساحة صالة مختلطة للرجال والنساء اليهود جنوب غرب املسجد
األقىص ،وذلك يف املساحة الواقعة بني الزاوية الجنوبية للحائط الغريب
للمسجد األقىص وطريق باب املغاربة ،إحدى بوابات األقىص الرئيسة.
وقال أدعيس ،يف ترصيحات له ،إنّ" :املخططات اإلرسائيلية املتصاعدة
والخطرية بحق مدينة القدس املتمثلة باستمرار محاوالتهم بالتدخل
يف شؤون املسجد األقىص والحفريات املكثفة تحت املسجد بحجة
التنقيب عن آثار مزعومة والربامج االستيطانية املكثفة بالقدس ،ما
فضل عن استمرارها
هي إلّ محاولة لتغيري األمر الواقع يف األقىصً ،
يف تهويد مدينة القدس وعزلها بالكامل عن محيطها الجغرايف وبناء
جدار الفصل العنرصي".
(العريب الجديد)2016/02/1 ،

 2016/02/2صادق الكنيست اإلرسائييل ،عىل مرشوع قانون التفتيش
الجسدي الذي يتيح ألفراد الرشطة اإلرسائيلية تفتيش أي شخص
يشتبه يف نياته أو مظهره .يف املقابل ،أدانت الخارجية الفلسطينية
إقرار القانون الجديد ،معتربة إياه تجسي ًدا لرؤية فوقية وعرقية

عنرصية باتت تسترشي يف املجتمع اإلرسائييل ،وتسيطر عىل مراكز
اتخاذ القرار يف إرسائيل.
(شبكة التلفزيون العريب)2016/02/3 ،

 2016/02/2قال الناطق باسم وزارة الخارجية األمريكية جون كرييب
إ ّن من حق الفلسطينيني يف األرايض الفلسطينية املحتلة االحتجاج
السلمي ضد مامرسات سلطات االحتالل اإلرسائييل.
(القدس العريب)2016/02/3 ،

 2016/02/3قضت املحكمة املركزية يف القدس املحتلة بالسجن
املؤبد عىل أحد قتلة الطفل الفلسطيني محمد أبو خضري وغرامة 30
ألف شيكل .وحكمت عىل من وصفته باملتهم الثاين بالسجن الفعيل
حكم عىل املستوطن الثالث ،رغم
ملدة  21عا ًما .ومل تصدر املحكمة ً
أنه العقل املدبر للخلية اليهودية املتطرفة يف عملية الخطف والقتل،
بسبب املحاوالت املتكررة ملحامي الدفاع عنه يف جلسات املحكمة
السابقة إلقناع القضاة بأنه يعاين من مشاكل نفسية وعقلية ،وهو
أسهل األمور للتملص من القضية والحكم يف ما يتعلق باالعتداءات
عىل الفلسطينيني.
(القدس العريب)2016/02/4 ،

 2016/02/3أكد األمني العام املساعد رئيس قطاع فلسطني واألرايض
العربية املحتلة بالجامعة العربية السفري سعيد أبو عيل أهمية
الدعوة الفرنسية لعقد مؤمتر دويل للسالم ،باعتبارها أحد الخيارات
املطروحة يف إطار التحرك الدويل للتوصل إىل تسوية للسالم بني
الفلسطينيني واإلرسائيليني ،يف ظل حالة الجمود الكامل للعملية
السياسية واملفاوضات بني الجانبني ،مشد ًدا عىل أ ّن تلك املبادرة
تحظى بدعم الدول العربية للدفع نحو عقد مؤمتر دويل للسالم.
(الدستور)2016/02/4 ،

 2016/02/6أعلنت حركة حامس عن رفضها ألن يكون برنامج
منظمة التحرير هو برنامج حكومة الوحدة الوطنية التي سيتم
النقاش حول تشكيلها يف مباحثات الدوحة .وقال الدكتور سامي أبو
زهري ،الناطق باسم حركة "حامس" ،إ ّن دعوة حركة فتح إىل اعتامد
برنامج منظمة التحرير كربنامج للحكومة يناقض اتفاق املصالحة.
واتهم أبو زهري حركة فتح بأنها "تحاول فرض الرشوط املسبقة بعي ًدا
عن اتفاق املصالحة" ،مؤك ًدا أ ّن هذه املحاوالت تضع عالمات تساؤل
كبرية عىل مدى جدية حركة فتح لتحقيق املصالحة.
(األيام الفلسطينية)2016/02/7 ،

 2016/02/8أوضح عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير املنسق
العام للقوى الوطنية واإلسالمية واصل أبو يوسف ،أ ّن لقاء الدوحة
بني حركتي فتح وحــاس ليس إلطــاق مبادرة جديدة يف ملف
املصالحة ،وإمنا لتنفيذ اتفاق القاهرة بني حركتي فتح وحامس عام
 .2011وقال أبو يوسف" :إ ّن فصائل العمل الوطني أكدت دعمها
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الكامل للمصالحة الفلسطينية ،واالتجاه نحو إنهاء االنقسام ،وتشكيل
.وبي أنه سيتم التأكيد عىل مسألتني يف اللقاء،
حكومة وحدة وطنية" ّ
لحل جميع
هام :حكومة وحدة وطنية تتمتع بكافة الصالحياتّ ،
امللفات العالقة ،واألخرى :االتفاق عىل انتخابات عامة ،وإصدار
مرسوم رئايس لتحديد موعدها خالل الفرتة القادمة.
(وكالة وفا لألنباء)2016/02/8 ،

 2016/02/8شهدت الدوحة السابع والثامن من شهر شباط  /فرباير
 ،2016لقاءات بني حركتي "فتح" برئاسة عزام األحمد ،و"حامس"
برئاسة خالد مشعل ،وذلك للبحث يف آليات تطبيق املصالحة
ومعالجة العقبات التي حالت دون تحقيقها يف الفرتة املاضية .تدارس
املجتمعون آليات وخطوات وضع اتفاقيات املصالحة موضع التنفيذ
ضمن جدول زمني يجري االتفاق عليه .وقد توصل الجميع إىل تصور
عميل محدد لذلك ،سيتم تداوله والتوافق عليه يف املؤسسات القيادية
للحركتني ويف إطار الوطن الفلسطيني مع الفصائل والشخصيات
الوطنية ،ليأخذ مساره إىل التطبيق العميل عىل األرض.
(وكالة وفا لألنباء)2016/02/8 ،

 2016/02/11أصدرت لجنة املتابعة العليا لشؤون الجامهري العربية
داخل الخط األخرض ،بيانًا تدين فيها الهجوم التحرييض الذي يقوده
رئيس الحكومة اإلرسائيلية ،بنيامني نتنياهو ،عىل أعضاء الكنيست
العرب .وجاء يف البيان" :تدين لجنة املتابعة العليا لقضايا الجامهري
العربية الهجوم العنرصي الذي يقوده رئيس الحكومة بنيامني
نتنياهو ،ضد نواب التجمع الوطني الدميقراطي يف القامئة املشرتكة،
جامل زحالقة وحنني زعبي وباسل غطاس ،عىل خلفية لقائهم بعائالت
الشهداء ،لغرض البحث يف سبل تحرير جثامني أبنائهم" .وقالت
املتابعة ،إنّ" :هذا الهجوم يندرج يف حملة التحريض املستمرة التي
يقودها شخص نتنياهو ضد جامهرينا العربية التي ترص عىل التصدي
لسياسة حكومته العنرصية ،سياسة الحرب واالحتالل" .وأكدت أنّ:
"لقاء النواب زحالقة وزعبي وغطاس ،مع العائالت كان لغرض بحث
قضية إعادة جثامني أبنائهم".
(الحياة الجديدة)2016/02/12 ،

 2016/02/13أعدمت قوات االحتالل اإلرسائييل املنترشة يف البلدة
القدمية بالخليل ،الفتاة كلزار محمد عبد الحليم العويوي ( 18عا ًما)،
وذلك بإطالقها النار عليها بزعم محاولتها طعن أحد الجنود
(األيام الفلسطينية)2016/02/14 ،

 2016/02/19أعدم جيش االحتالل ثالثة شبان ،اثنني بزعم محاولتهام
استهداف جنوده بالطعن عىل مدخل البلدة القدمية يف القدس
املحتلة ومحاولة دهس عىل مدخل بلدة سلواد رشق رام الله ،وثالثًا
يف مواجهات يف قرية بيت فجار .وأكدت وزارة الصحة استشهاد خالد
طارق يوسف طقاطقة ( 21عا ًما) من بلدة بيت فجار ،وعابد رائد

عبد الله حامد من بلدة سلواد والشاب محمد أبو خلف ( 20عا ًما)
من بلدة كفر عقب .وأصيب عرشات املواطنني أمس يف مواجهات
مبناطق عدة بالضفة والقطاع.
(الحياة الجديدة)2016/02/20 ،

 2016/02/19أعلن طبيب نفيس مكلف من محكمة إرسائيلية
أهلية املتهم اإلرسائييل الرئييس يف قتل الطفل الفلسطيني محمد أبو
خضري بإحراقه ح ًّيا عام  2014ما يسمح مبحاكمته ،عىل ما أعلن أحد
محامي عائلة الضحية .ويعترب املتهم يوسف حاييم بن دافيد (31
عاما) املحرض واملنفذ الرئييس لجرمية خطف محمد أبو خضري وقتله
يف  2متوز  /يوليو  2014يف القدس الرشقية املحتلة وقد حكم يف 4
شباط  /فرباير  2016عىل رشيكيه اإلرسائيليني اللذين كانا قارصين
عند وقوع الجرمية بالسجن مدى الحياة ألحدهام ،و 21عا ًما لآلخر.
(القدس العريب)2016/02/23 ،

 2016/02/26علق األسري الصحايف محمد القيق ،املرضب عن الطعام
منذ  93يو ًما ،إرضابــه ،بحضور أفراد عائلته وقيادات عربية من
الداخل الفلسطيني املحتل ،وأعضاء من الكنيست العرب ومحامني
فلسطينيني ،ولجنة أهايل األرسى يف القدس .وذلك بعد االتفاق عىل
اإلفراج عنه يف  21أيار  /مايو  ،2016واستمرار عالجه يف املستشفيات
داخل إرسائيل ،والسامح لعائلته بزيارته.
(العريب الجديد)2016/02/26 ،

 2016/02/26ت ّم اغتيال األسري السابق عمر النايف يف سفارة فلسطني
يف بلغاريا ،وكانت إرسائيل قد طالبت بلغاريا بتسليم النايف عن
طريق اإلنرتبول قبل أشهر بتهمة املشاركة يف قتل مستوطن إرسائييل
عام ستة ومثانني ،إال أنه احتمى داخل السفارة الفلسطينية.
(يب .يب .يس)2016/02/26 ،

 2016/02/29وفقًا لتقرير املركز اإلعالمي لشؤون القدس واألقىص،
فإ ّن  1149مستوط ًنا إرسائيل ًيا اقتحموا ساحات املسجد األقىص ،يف
شباط  /فرباير  ،2016بزيادة تبلغ  %120عن كانون الثاين  /يناير،
وفقًا للتقرير "لوحظ تكثيف اقتحامات املستوطنني مبجموعات أكرب
من حيث عددها وعديدها يف فرباير ،فيام تكررت محاوالت إقامة
طقوس تلمودية يف عدة مواقع بني أسوار املسجد األقىص الذي تبلغ
مساحته  144دومنا (الدونم ألف مرت مربع) ،خاصة يف منطقة باب
الرحمة (الجدار الرشقي للمسجد) ،حيث تصدى لها حراس املسجد
األقىص واملصلون ،بينام حالت قوات االحتالل دون االقرتاب من
مجموعات املقتحمني" .ولفت التقرير إىل أ ّن الرشطة اإلرسائيلية متنع
دخول عرشات النساء والرجال الفلسطينيني للمسجد األقىص ،وتبعد
بعضهم عن كامل مدينة القدس.
(الجزيرة .نت)2016/03/1 ،
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مراجعة كتاب

"النفط بين السياسات واألوهام"

عنوان الكتاب باإلنكليزيةOil Policies, Oil myths: Analysis and Memoirs of an OPEC Insider:
الكاتب :فاضل الجلبي.
النارشLondon: I. B. Tauris, 2010 :
عدد الصفحات 311 :صفحة.
*

خبري اقتصادي عراقي.
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ً
أوال :مقدمــة

(((((( ،

يحتوي هذا الكتاب عىل وصف وتحليل وانطباعات وذكريات لرجل
له سعة اطّالع وخربة رصينة يف مجال النفط اكتسبها خالل أكرث من
أربعة عقود؛ ابتدأها يف وزارة النفط العراقية ( ،)1976-1967ومن ثم
انتقل إىل منظمة الدول املصدرة للنفط ،أوبك( ،)1989-1978وأخ ًريا
ولعل الكاتب
مدي ًرا ملركز دراسات الطاقة يف لندن ّ .((()-1989( CGES
يف طليعة من يستطيع تغطية هذه الفرتة بتعقيداتها الجيوسياسية
اإلقليمية والدولية واالقتصادية؛ فمعرفته بتفاصيلها واتجاهاتها غنية
وشاملة .بعد قراءة الكتاب ،يخرج القارئ بأنّه تعلّم الكثري من تحليلٍ
كان يظهر يف بعض األحيان يف وسائل اإلعالم رسي ًعا ويف أحيان كثرية
مجتزأ .وال شك يف أ ّن املجالت املهنية واألكادميية والدراسات والكتب
النفطية املتخصصة واملتابعة غطت املوضوعات التي يتناولها الكتـاب
الغني باملعرفة
بجديـة واقتدار؛ فعىل سبيل املثال ،الكتاب الشامـل
ّ
(((
"الجائزة"  The Prizeالذي صدر سنة  1992ونُقّح سنة . 2009
غري أ ّن للكاتب ميزة مهمة ب َّينها عنوان فرعي للكتاب ،وهي أنّه كان
شخصا من داخل األوبك  insiderتابع مداوالت املنظمة وقراراتها
ً
وأسهم فيها ،يف فرتة بالغة األهمية جرى خاللها تح ّول القرار يف
إنتاج النفط وتصديره وتسعريه من كارتل الرشكات الكربى إىل الدول
املنتجة للنفط األعضاء يف املنظمة .ومام يثري اإلعجاب أ ّن الكتاب
صدر والكاتب يف الثامنني من عمره ،والذي يتبني منه أنّه ال يزال عىل
جانب كبري من حدة الذكاء والتذكّر .هناك دامئًا محطات "اسرتاحة"
يف الكتاب بذكريات شخصية وفنية واستطالعية ممتعة تريح القارئ
من عناء متابعة القضايا االقتصادية والسياسية والتقنية العويصة.
يتعرض الكتاب لقضايا كثرية؛ من هيكل الصناعة النفطية ،إىل تحديد
األسعار ،وحصة النفط يف استهالك الطاقة ،والرصاع الجيوسيايس يف
منطقة الرشق األوسط ،وسياسات األعضاء واتفاقهم واختالفهم داخل
ٍ
ملحات ثقافية وفكرية .ويف
املنظمة وخارجها ،إلخ .هذا ،إضاف ًة إىل
كلٍ من القضايا املهنية يعرض الكاتب رأيه يف تطورها بدراي ٍة وخربة.
وعليه ،من الصعب التط ّرق لجميع هذه املواضيع .لذلك آثرت يف
 1أشكر السادة خرباء النفط عدنان الجنايب وكامل املهيدي والخبري املرصيف موفق حسن
محمود عىل مالحظاتهم القيّمة عىل مسودة املراجعة ،والتي أسهمت يف تحسينها.
 2اعتمدت هذه املراجعة عىل أصل الكتاب الصادر باللغة اإلنكليزية يف  2010يف 311
صفحة .)Chalabi 2010( ،ولقد صدرت ترجمة عربية للكتاب يف  2013يف  348صفحة،
انظر :فاضل الجلبي ،النفط بني السياسات واألوهام :القصة الحقيقية لألوبك ،عطا عبد
الوهاب(مرتجم)( ،بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش.)2013 ،
 3عمل الجلبي لفرتة وجيزة بني سنتَي  1976و 1978يف منظمة الدول العربية املصدرة
للنفط .OAPEC
4 Yergin, D., The Prize, The Epic Quest for Oil, Money & Power (New York:
Free Press, 2009).

هذه املراجعة عرض جوانب أساسية ،يف اعتقادي ،ومناقشتها ،وهي
كتاب
ال تغني عن قراءة هذا الكتاب املمتع واملفيد يف آنٍ واحد .ويف ٍ
كهذا ال بد أن تتداخل القضايا ،مام أدى إىل تكرا ٍر يف بعض األحيان،
وتقطّعٍ وعدم وضوح يف التحليل يف أحيان أخرى.
سيت ّم عرض أهم القضايا التي يطرحها الكتاب يف شكل فقرات متتابعة
يف هذه املراجعة .ويف القضايا أو النقاط املطروحة التي اتفق عليها
أو اختلف فيها ،أو يف حالة نتائج ترد يف الكتاب من دون إسناد رقمي
أو تحليل ٍ
كاف ،فسنبني ذلك من خالل مالحظات أو تعقيبات أو
إضافات تحليلية أو رقمية يستند بعضها إىل مصادر مبينة يف هوامش
هذه املراجعة.

ثان ًيا :مسائل أساسية
مسائل أساسية يتكرر معظمها يف فصوله:
َ
يؤكد الكتاب
•لقد متكّنت الرشكات النفطية الكربى ("األخوات السبع" :برتش
برتوليوم  BPوشل Shellوخمس رشكات أمريكية((( ،زائد رشكة
فرنسية ) CFPخالل النصف األول من القرن العرشين من
تكوين كارتل لتنظيم الصناعة النفطية خارج الواليات املتحدة
من خالل تكامل أفقي (ملكيات مشرتكة يف امتيازات دول الخليج
العريب :العراق ،والسعودية ،والكويت ،وأبو ظبي ،وإيران ،ص
 )38يف عمليات استخراج النفط الخام upstream operations
وتكامل عمودي امتد إىل العمليات الالحقة حتى توزيع املنتجات
النفطية والغاز للمستهلكني  .downstream operationsولقد
 5الرشكات الكربى األمريكية الخمس التي تبدّلت أسامء بعضها واندمج اثنان منها ،هي:
ستاندرد أويل أوف نيوجريس :أكسون Exxonسوكوين – فاكيوم :موبل  Mobilستاندرد أويل
اوف كاليفورنيا :شيفرون  Chevronتكساكو  Texacoكلف  ،Gulfواشرتت رشكة شيفرون
هذه الرشكة يف  ،1984انظر:
Yergin, pp. 485, 721.
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حافظ هذا الكارتل عىل استقرار الصناعة النفطية من خالل
تخطيط العرض مبا يتالءم مع الطلب عىل النفط الخام املشتق
من الطلب عىل املنتجات النفطية والبرتوكياموية .فمن ضمن
هذا الكارتل تقوم الرشكات بإنتاج النفط الخام ،وتشبع عجز
بعضها من فائض البعض اآلخر ،باستخدام أسعار "داخلية"،
وصول إىل تكريره يف املصايف وبيعه للمستهلكني .وكانت األسعار
ً
الداخلية (التي كانت أساس األسعار "املعلنة"،prices posted ،
بعد اتفاقات مناصفة األرباح يف أوائل الخمسينيات) هي أقرب
إىل كلفة إنتاج النفط الخام منها إىل السعر املشتق من الطلب
عىل منتجاته (ما أصبح يعرف فيام بعد سعر الصايف  -املرجع
 .)net-backولقد كان ذلك ممك ًنا بسبب السيطرة شبه الكاملة
لهذا الكارتل عىل إنتاج النفط الخام (خارج الواليات املتحدة،
واالتحاد السوفيايت) ونقله وتكريره وتوزيع مشتقاته ،ما نجم
عنه عدم وجود سوق عاملية مستقلة لتبادل النفط الخام (خارج
الواليات املتحدة) حتى ظهور بداياتها يف أوائل سبعينيات
القرن املايض.

•ولقد أخذت هذه املنظومة املحكمة لإلنتاج والتسعري الداخيل
أول ،من خالل
للنفط الخام تتع ّرض للتخلخل يف الستينيات؛ ً
دخول ما يسمى بالرشكات املستقلة (عن الرشكات الكربى)
أمريكية وأوروبية (عىل سبيل املثال ،أيني  ENIاإليطالية
وأوكسيدنتال  Occidentalاألمريكية) والنفط الرويس ملجال
اإلنتاج /التصدير والتسعري يف سوق النفط .وثانيًا ،تكوين منظمة
األوبك يف بغداد يف  1960من أربع دول خليجية (العراق،
واململكة العربية السعودية ،والكويت ،وإيران) وفنزويال.
•ميثّل قرار األوبــك رقم  90يف " ،1968اإلعــان عن السياسة
النفطية يف الدول األعضاء" ،منعطفًا تاريخ ًيا حيث تض ّمن القرار
مسؤولية دول األوبك عن تسعري النفط املنتج فيها وحق هذه
الدول يف ملكية االمتيازات النفطية أو املشاركة فيها وتعديلها
وتطوير الرثوة الهايدركربونية عمو ًما فيها.
•تنا َمى دور األوبك وتأثريها بعد توسيع عضويتها وتَب ُدل األوضاع،
منذ أواخر الستينيات .وميثّل التملك الوطني للعمليات واملنشآت
النفطية ( ،)1975-1972متش ًيا مع القرار  ،90من خالل التأميم
يف العراق وفعل ًيا باالتفاق مع الرشكات النفطية يف الكويت
والسعودية وقطر (وامللكية الكاملة الفعلية يف إيران منذ زمن
مصدق وما بعده) واملشاركات يف دول نفطية أخرى ،إحدى
الوسائل الرئيسة لتنامي هذا الدور والتأثري .ولقد أدى ،فعل ًيا،
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إىل كرس التكامل األفقي يف إنتاج النفط والتكامل العمودي مع
العمليات الالحقة مام قاد لتعريض الصناعة النفطية إىل تبعات
تقلبات السوق .بعبارة أخرى ،بينام متكّن كارتل الرشكات الكربى
من مواءمة إنتاج النفط الخام /الغاز مع حاجات االستهالك
وتقرير مستوى اإلنتاج للدول املنتجة مبا يحقق التوازن والنمو
ككل ،فإ ّن ملكية الدول املنتجة َع َّرضت
يف الصناعة النفطية ّ
الصناعة النفطية للتقلّب.

•بعد سيطرتها عىل اإلنتاج وتأثريها يف التسعري ،فإ ّن إسرتاتيجية
تعظيم أسعار النفط من جانب دول األوبك وبخاصة الجزائر
رضت إرضا ًرا كب ًريا
وإيران وفنزويال ،ويف بعض األحيان العراق ،أ ّ
بحصة النفط يف استهالك الطاقة العاملية وبحصة دول األوبك
يف استهالك النفط .ولقد حصل انخفاض الحصتني ،يف الدول
املتقدمة  OECDابتدا ًء ،من خالل تشجيع ترشيد استهالك
محل النفط والتو ّجه
الطاقة وكفاءتها عمو ًما وإحالل البدائل ّ
نحو مناطق منتجة للنفط خارج األوبك .ولقد كانت نتيجة
تب ّني دول األوبك مسؤولية زيادة األسعار ،تح ّملها مسؤولية
الزيادة ورفع عبئها عن الرشكات النفطية الكربى يف الوقت الذي
استفادت هذه الرشكات بصورة كبرية من خالل تضخم أرباحها
نتيجة الرتفاع األسعار.
•يركز الكتاب عىل ضعف التامسك /االنسجام يف السياسات
النفطية ألغلب دول األوبــك ،وبــالــذات تغليب العوامل
األيديولوجية والسياسية عىل االقتصادية (ص  .)59ومن خالل
عرض الكتاب يُستشف أ ّن ما يُطلق عليه ضعف التامسك ينرصف
إىل نوعني من السياسات؛ يتمثّل األول مبواقف الدول األعضاء
من سياسات األوبك وإسرتاتيجياتها بوصفها "كارتل" .ويتعلق
الثاين بالسياسات النفطية الوطنية لهذه الدول .ففي مجال
سياسات بعض الدول األعضاء ضمن األوبك فإ ّن عدم التامسك -
يف نظر الكاتب  -ينبع من عدم التزامها الهدف األساس لألوبك
بوصفها "كارتل" وهو ،يف رأيه ،الحفاظ عىل حصة النفط يف
استهالك الطاقة العاملية .وهي تلك الدول التي كانت تطالب
بأسعار عالية وتعظيم العوائد القصرية املدى يف الوقت الذي
كان تب ِّني سعر أكرث اعتدالً يسهم يف تحقيق الهدف األساس
"لكارتل" األوبــك .ويف هذا املجال يربز شاه إيران والجزائر
وفنزويال وليبيا .وعىل الرغم من أ ّن إيران ذات االحتياطي
النفطي العايل كان من مصلحتها إطالة أمد استهالك النفط،
من خالل تب ّني سع ٍر معتدل ،فاتّباع هذه السياسة ،بحسب
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رأي الكاتب ،من بني عوامل أخرى سيت ّم التطرق إليها يف القسم
الثالث من املراجعة ،كان نتيجة لرغبة الشاه يف التسلح لتحقيق
دور مهيمن إليران يف الخليج .أما الدول الثالث األخرى فموقفها
نابع ،بحسب رأي الكاتب ،من صغر حجم احتياطاتها .ولكني
أعتقد أ ّن من الصعب قبول رأي الكاتب بعدم متاسك السياسات
للدول الثالث األخرية داخل األوبك ما دامت مدفوعة ،بجانب
من سياساتها ،بصغر حجم احتياطاتها النفطية .أما النوع الثاين،
يف تغليب العوامل األيديولوجية والسياسية فأغلب الظن أ ّن
الكاتب يقصد به العراق بعد  .1958وهذا ما سنتناوله يف القسم
الخامس من املراجعة.

العدد 19
آذار  /مارس 2016

املق ّررة .ومل تكن املنظمة قادرة عىل إلزامهم بها .ولكني أعتقد أ ّن
األوبك كانت متلك الوسيلة اللتزام برنامجها اإلنتاجي الكيل عندما
(أساسا ،وغريها من الدول الخليجية بدرجة أقل)
تقبل السعودية
ً
بتح ّمل دور املنتج املتبقي .هذا إضاف ًة إىل انخفاض إنتاج العراق
لفرتات طويلة.

ً
ثالثا :األوهام
في المشهد النفطي
الكارتل الوهمي
لعل من أهم املواضيع التي تتكرر يف ثنايا الكتاب وتحدد موقفه
ّ
من دور األوبك منذ إنشائها (وت ّم تلخيصه يف الفصل  )14هو اقتناع
الكاتب أ ّن إطالق صفة "كارتل" عىل منظمة األوبك هو أسطورة أو
وهم شائع .myth ،وقبل عرض وجهة نظره والتعليق عليها ،من
املالئم أن نذكر أ ّن الكارتل  ،cartelبشكل عام ،هو اتفاق بني مجموعة
منتجني حول سعر البيع أو كمية اإلنتاج أو حصة السوق .والهدف
منه هو تحقيق مجموع أرباح ألعضائه أعىل من ذلك الذي يتحقق
إذا تنافس األعضاء يف السوق .وبحسب معضلة السجناء prisoners
 dilemmaيف نظرية اللعبة  ،game theoryفإنّه يف حالة عدم وجود
آلية داخل الكارتل ملراقبة إنتاج األعضاء وإلزامهم بحدود حصصهم
املتفق عليها ،يتّسم الكارتل بعدم الفاعلية يف تحقيق الهدف من
مم يسهم يف عدم استقراره؛ إذ يؤدي غياب الرقابة واإللزام
تكوينه ّ
إىل تخطي األعضاء حصصهم اإلنتاجية (عندما يكون االتفاق هو
تحديد اإلنتاج لتحقيق سع ٍر أعىل من سعر املنافسة) ،وبالنتيجة
ينخفض سعر البيع وينخفض مجموع األرباح مقارن ًة مع حالة االلتزام
بالحصص .وهي حال عدة دول أعضاء يف األوبك ،يف بعض األحيان،
كام يتبني ذلك من الكتاب وبالذات يف الفصل ( )13منه؛ بخاصة يف
إشارته إىل عدم ثقة سكرتارية األوبك بأرقام اإلنتاج الفعلية التي
يج ّهزها بعض الدول األعضاء واعتامدها بدلً من ذلك عىل ما يرد
من أرقام يف "الصحافة املتخصصة" التي كانت تبني تخطّيها الحصص

ينصب عرض الكتاب عىل تحليل ما كان ميكن أن
ويف هذا املجال،
ّ
تحقّقه املنظمة بوصفها "كارتل" حقيق ًيا ،يسيطر عىل أغلب احتياطي
النفط الدويل ،لو تب ّنت هدف الحفاظ عىل حص ٍة مهيمنة يف سوق
النفط الدولية ،والذي يف تحقيقه تكمن مصلحة الكارتل يف األمد
البعيد .ولكن املنظمة فشلت يف تب ّني هذا الهدف أو تحقيقه؛ فبعد
سيطرة أعضائها عىل إنتاج النفط فيها خالل سبعينيات القرن املايض،
عزلت هذه الدول نفسها (ع َدا عد ٍد قليل منها) عن املراحل الالحقة
إلنتاج النفط الخام وتصديره ( downstreamالتكرير والتوزيع) يف
الدول املستهلكة ،ما أدى إىل إضعاف التكامل العمودي .ونتيجة
لضعف التعاون بني أعضائها وعدم التزام التنسيق بخصوص األمور
املرتبطة بإنتاج النفط  ،upstreamضَ ُعف التكامل األفقي فيام بينهم.
وبذلك مل تستطع املنظمة ،بوصفها "كارتل" ،أن تقوم بالدور املنظم
للصناعة النفطية يف مجال النفط الخام واملراحل الالحقة ،وهو الدور
الذي كان "كارتل" الرشكات الكربى يقوم به بكفاءة((( .ومنذ 1973
وحتى العقد الثاين من القرن الواحد والعرشين ،مل تستخدم املنظمة
وسيلة تغيري مستوى اإلنتاج لتحقيق االستقرار يف السوق من خالل
تحقيق أسعار "معتدلة" وإمنا استخدمته غالبًا ،للحفاظ عىل أسعار
عالية .ومبا أ ّن ظروف السوق مل تساند األسعار العالية يف أحيان عديدة،
كام أ ّن املنظمة لجأت إىل زيادة اإلنتاج لتخفيض األسعار أحيانًا ،فإنّها
 6ألسباب اقتصادية وتنظيمية وسياسية ،من غري املمكن توقّع قيام دول األوبك بوصفها
تكامل عموديًا كام كانت حال
ً
"كارتل" باستثامرات متتد إىل العمليات الالحقة بحجم يحقق
كارتل الرشكات الكربى.

مراجعات وعروض كتب
النفط بين السياسات واألوهام

ساهمت ،بوصفها "كارتل" ،يف تقلّب األسعار .ويف اتباع سياسة تعظيم
األسعار /العوائد كان العبء ،بخاصة خالل  ،1988/1987-1973أش ّد
عىل دول الخليج (من ضمنها العراق) ملصلحة غريها من الدول،
عند تطبيق أسلوب الحصص اإلنتاجية .ويعود السبب يف ذلك إىل
أ ّن عبء التخفيض يف مجموع إنتاج أعضاء املنظمة ،تح ّملته هذه
الدول ،وبالذات السعودية ،بوصفها منت ًجا متبق ًيا لتع ّوض عن تخطّي
األعضاء اآلخرين حصصهم اإلنتاجية.
لكل هذه األسباب يعتقد الكاتب أ ّن إطالق صفة "كارتل" عىل
ّ
املنظمة هو واحد من األوهام الشائعة.
ويف هذا السياق أق ّدم مالحظايت التالية:
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وهمي" مبعيار التأثري يف األسعار ،بخاصة خالل الفرتة الواقعة
بني  .1988/1987-1973وعىل الرغم من أ ّن السعر بعد ذلك،
خالل الفرتة  ،2010 - 1988 / 1987أصبح يتقرر بصورة متزايدة
يف السوق الدولية بتفاعل الطلب والعرض العامليَني عىل النفط،
يف ظل تنامي العرض من خارج دول األوبك ،وبتأثري أساسيات
الصناعة النفطية والتوقعات والعوامل الجيوسياسية ،ولكن
أساسا يف التأثري يف هذه السوق(((.
األوبك استمرت بوصفها ً
عامل ً
أما خالل الفرتة الواقعة بني نهاية  2010ومنتصف  ،2014فلم
يكن للمنظمة دو ٌر أساس يف مستوى السعر العايل الذي تحقق
خاللها؛ إذ كان مر ّد أهم أسباب تخطّي السعر لـ  100دوالر،
عىل الرغم من االرتفاع الدرامي إلنتاج النفط املحصور tight
 oilيف الواليات املتحدة ،هو انخفاضات يف اإلنتاج الليبي
واإليراين والنيجريي والرويس والسوري ،إلخ؛ بحيث وازنت هذه
االنخفاضات ،خالل هذه الفرتة ،الزيادة الكبرية يف إنتاج النفط
املحصور .هذا ،إضاف ًة إىل تنامي الطلب العاملي ،بخاصة األمرييك
والصيني /اآلسيوي .بعد ذلك أ ّدت زيادة العرض وضعف منو
الطلب العاملي إىل التدهور الحايل الشديد يف األسعار بني
منتصف  2014وأوائل .((1(2016

•يف حالة القبول مبعيار الحفاظ عىل حصة السوق بوصفه أهم
فإن أتفق مع النتيجة الواردة يف الكتاب يف أ ّن
هدف لألوبكّ ،
املنظمة فشلت يف تحقيق هذا الهدف كام ّ
يدل عليه انخفاض
مجموع حصص أعضائها من السوق النفطية؛ إذ انخفض
مجموع حصص األعضاء يف التصدير العاملي للنفط الخام الذي
ال يشمل سوائل الغاز  ،NGLsمن  %86خالل الفرتة الواقعة بني
 1973 - 1969إىل  %65خالل الفرتة الواقعة بني ،1984 - 1980
وإىل  %57خالل الفرتة الواقعة بني  .(((2014 - 2010ولكن
الكتاب نفسه يشري إىل أ ّن املنظمة كان لها تأثري حاسم يف
رفع األسعار (وتخفيضها) خالل الفرتة ،1988/1987-1973
ويف استمرار تأثريها حتى ( 2010تاريخ صدور الكتاب) .وبنا ًء
عليه ،ميكن القول إنّه خالل النصف قرن املايض كان إلجراءات
(((
األوبك وسياساتها بوصفها "كارتل" (أو بوصفها قائ ًدا سعريًا)
دو ٌر ملموس يف املجال السعري (مع أنّه اتّسم بالتناقص نتيج ًة
النخفاض حصة األوبك من السوق) ،بخاصة من خالل تطبيق
الحصص اإلنتاجية ودور السعودية بوصفها منت ًجا متبقيًا.
صحيح ،عند مقارنته بكارتل الرشكات الكربى مل يستطع "كارتل"
األوبك الحفاظ عىل حصته يف السوق ،ولك ّنه استمر (بالطبع
بدرجة متناقصة) يف التأثري يف األسعار .فهو إذن "وهمي" إذا
أخذنا الحفاظ عىل حصة السوق معيا ًرا للحكم ،ولك ّنه كان "غري

•لذلك ،فإ ّن إطالق صفة "كارتل وهمي" مبالغ فيه .فهو وال شك
كارتل قويًا بخاصة بعد تناقص حصته يف التصدير العاملي
ليس ً
للنفط .ولك ّنه يبقى مجموعة منظمة من املنتجني الكبار .وإذا
ات ّبعت سياسات معتدلة يف التسعري ،ستحافظ هذه املجموعة
مستقبل .واملقصود بالسياسات
ً
عىل تأثري مه ّم يف سوق النفط
املعتدلة هو تلك التي تحقق تسوية مقبولة بني هدف الحفاظ
عىل حصة مالمئة يف السوق وهدف الحصول عىل ٍ
حد أدىن من
العوائد النفطية ألعضاء املنظمة؛ فاألعضاء مختلفو املصالح
واإلمكانات النفطية ،وال ميكن الرتكيز عىل ٍ
هدف واحد للمنظمة،
وإلّ انفرط عقدها .وما مينح تأث ًريا مضافًا لألوبك يف السوق
النفطية هو أ ّن "الفكرة الشائعة" عنها بوصفها "كارتل" أث ّرت وال
تزال تؤث ّر يف توقعات السوق ،ومن ثم يف سعر النفط .وال أ َد ّل
عىل ذلك من تأثري قرار األوبك بعدم تخفيض حصص أعضائها

 7مصدر األرقام ،جدول اكسيل ملحق بـ:
OPEC, Annual Statistical Bulletin, (2015); OPEC, Annual Statistical, Bulletin,
(2004), p. 34.
 8أعتقد أ ّن املنظمة هي أقرب إىل قائد سعري  ،price leaderمنها إىل كارتل .فاملنظمة
أصبحت ،من الناحية االقتصادية ،منذ بداية السبعينيات متثّل اتفاقًا بني أه ّم مصدّري النفط
للتأثري يف مستوى األسعار ،من خالل تحديد اإلنتاج ،مع وجود منتجني مه ّمني خارج هذا
االتفاق .فلقد بلغت حصة األوبك من النفط الخام خالل الفرتة الواقعة بني 1973 - 1969
حواىل  %53من إنتاج العامل و %86من صادرات العامل ،انظر:
OPEC (2004), pp. 22, 34.

 9يستخدم تعبري "أساسيات الصناعة النفطية"  fundamentalsيف األدبيات النفطية
ليشمل مجموعة من املتغريات من ضمنها :مستوى الدخل (الناتج املحيل اإلجاميل) ،ومنو
السكان ،والتطور التكنولوجي ،واإلحالل ،والرتشيد ،واكتشاف /تطوير احتياطيات نفط
جديدة ،إلخ.
 10عيل مرزا" ،آثار انخفاض أسعار النفط عىل الدول املستهلكة واملنتجة" ،ورقة مساهمة
يف ندوة" :تأثري انخفاض أسعار النفط عىل البلدان املصدرة" ،املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ،الدوحة 7 ،ترشين الثاين/نوفمرب  ،2015يف:
http://www.dohainstitute.org/file/Get/e32a70d1-069a-40db-a7a5676651d62448
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اإلنتاجية يف ترشين الثاين /نوفمرب  2014وتأكيد ذلك يف كانون
األول /ديسمرب  2015يف زيادة حدة انخفاض أسعار النفط.

•إ ّن انخفاض حصة استهالك النفط ملصلحة أشكا ٍل أخرى من
الطاقة وانخفاض حصة استهالك نفط الرشق األوسط ملصلحة
مصادر نفطية أخرى عالية الكلفة ،كان نتيجة محصلة متغريات
وعوامل متعددة وليس فقط بسبب ارتفاع أسعار النفط(((1؛ فال
ّ
شك يف أ ّن ارتفاع أسعار النفط منذ منتصف سبعينيات القرن
املايض قاد إىل سياسات ،يف الدول املستهلكة بخاصة املتقدمة،
لرتشيد استهالك النفط وزيادة كفاءة استخدامه ،والذي نتج منه
انخفاض كثافة استعامله( .((1ولكن ،خالل العقدين والنصف
األخريين أخذت العوامل البيئية تؤث ّر تأث ًريا متزاي ًدا يف أشكال
الطاقة املستخدمة؛ بحيث ازداد استهالك الطاقة املتجددة عىل
حساب النفط (والوقود األحفوري  fossil fuelعمو ًما) مام
عامل آخر
ساهم أيضً ا يف انخفاض هذه الكثافة .كام ساهم ٌ
يف انخفاض كثافة استعامل النفط والطاقة عمو ًما يف الدول
املتقدمة ( OECDومن املتوقع تنامي مساهمته يف الصني) وهو
التغري يف الهيكل اإلنتاجي فيها من خالل زيادة األهمية النسبية
للخدمات (االتصاالت ،والصحة ،والتعليم ،والرتفيه ،والسياحة،
إلخ) عىل حساب الصناعة؛ فقطاعات الخدمات يف االقتصاد
أقل كثاف ًة يف استعامل الطاقة من قطاعات الصناعة .لذلك
هي ّ
يالحظ ،عىل سبيل املثال يف الدول املتقدمة ،أ ّن أثر محصلة
هذه العوامل يف تخفيض استهالك النفط تغلّب عىل أثر منو
الناتج املحيل اإلجاميل يف زيادة استهالك النفط ،بحيث انخفض
استهالكه يف هذه الدول ،خالل العرش سنوات األخرية( .((1أ ّما
تعويض نفط الرشق األوسط بخامات نفطية عالية الكلفة ،فلم
يكن ،ابتدا ًء  ،per seنتيجة الرتفاع األسعار وإمنا كان لعوامل
جيوسياسية تتعلق بتهديد أمان اإلمــدادات النفطية نتيجة
األوضــاع الجيوسياسية املضطربة يف الرشق األوســط؛ فحرب
أكتوبر  ،1973وما نتج منها من "مقاطعة نفطية" ،والحرب
العراقية  -اإليرانية كان لهام تأث ٌري حاسم يف تهديد أمان
اإلمدادات النفطية ومن ثم إيجاد الدافع لتطوير مصادر أخرى
عالية الكلفة للنفط .أما تأثري األسعار املرتفعة للنفط فإنّه كان
 11انخفضت حصة النفط (الخام ،وسوائل الغاز) من االستهالك األ ّويل للطاقة يف العامل من
 %49يف  1971إىل  %37يف  1990وإىل  %31يف  ،2013انظر:
;International Energy Agency, IEA (2002) World Energy Outlook 2002, p. 410
International Energy Agency, IEA (2015), pp. 57, 584.
 12كثافة  intensityاستعامل النفط (أو الطاقة) تساوي حاصل قسمة عدد براميل النفط
لكل دوالر ناتج – محيل  -إجاميل باألسعار الثابتة.
(أو الوحدات الحرارية  )BTUاملستخدمة ّ
13 IEA (2015), pp. 31-38, 119.
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باتجاه إتاحة املربر لذلك .والبد أ ّن جميع هذه العوامل قد أسهم
يف االنخفاض الحاد يف حصة األوبك من تصدير النفط العاملي
من  %86إىل  %65خالل ٍ
عقد واحد،1984/1980-1973/1969 ،
األقل حدة ،من  %65إىل  ،%57خالل ثالثة
مقارن ًة باالنخفاض ّ
عقود الحقة .2014/2010-1984/1980

•ويف تربير إسرتاتيجية الحفاظ عىل حصة السوق من خالل
تب ّني سعر معتدل غري مبالغ فيه ،يتكرر تط ّرق الكتاب إىل أ ّن
هذه اإلسرتاتيجية مالمئة عىل املدى الطويل أل ّن أثر انخفاض
السعر يف عوائد تصدير النفط يتخطاه أثر زيــادة الكمية
املطلوبة؛ بحيث تكون محصلة انخفاض السعر وارتفاع الكمية
املطلوبة زيادة العوائد ملجموع دول األوبك .ومن الواضح أ ّن
هذا التربير يفرتض أ ّن مرونة الطلب السعرية عىل النفط هي
أكرب من الواحد .ولكن التقديرات الفعلية املتوافرة للمرونة
تبني حقيقتني :األوىل ،هي أ ّن مرونة الطلب السعرية طويلة
األمد للنفط الخام (وللمنتجات النفطية املفردة ،عمو ًما) يف
أقل بكثري من الواحد (مع أنّها أخفض
معظم دول العامل هي ّ
يف الدول املتقدمة أكرث منها يف الدول النامية والصاعدة) .أ ّما
الحقيقة الثانية فهي أ ّن هذه املرونة يف انخفاض مستمر حتى
إنّها وصلت اآلن إىل مستويات متدنية مقارنة بالسابق( .((1ويف
ضوء ذلك ،فإ ّن انخفاض السعر (عىل الرغم من حفاظه عىل
حصة السوق) يؤدي إىل انخفاض العوائد من بيع النفط وليس
 14انظر املصادر التالية ،عىل سبيل املثال:
World Bank, The Demand for Oil Products in Developing Countries, February
(1997); Joyce M. Dargay & Dermot Gately & Hillard G. Huntington, ‘Price
and Income Responsiveness of World Oil Demand, by Product’, December
20, 2007; Phoumin, H. & Kimura, S, ‘Analysis of Price Elasticity of Energy
Demand in East Asia, Empirical Evidence and Policy Implications for
ESEAN and East Asia’, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia,
(April, 2014).

مراجعات وعروض كتب
النفط بين السياسات واألوهام

ارتفاعها .ويعود ذلك إىل أ ّن االرتفاع النسبي للكمية املطلوبة
فإن أعتقد أ ّن
يكون أقل من االنخفاض النسبي للسعر .لذلكّ ،
من األفضل تربير هذه اإلسرتاتيجية ليس عىل أساس تعويض
زيادة الكمية النخفاض السعر يف تأثريها يف مجموع العوائد
وإمنا عىل األساس التايل :إ ّن اعتدال السعر يسهم يف إطالة فرتة
استخدام النفط بحيث تكون القيمة الحالية للعوائد النفطية
عىل مدى فرتة االستخدام األطول يف ظل سعر معتدل أعىل من
القيمة الحالية عىل مدى فرتة االستخدام األقرص يف ظل سع ٍر
مبالغ فيه .هذا ،عىل افرتاض إطالة فرتة االستخدام فوق أمد
يتقرر يف ضوء سعر حرج ،بحيث تلتزم األوبك (مبوافقة أعضائها)
تحديد سعرها "املعتدل" بأقل من السعر الحرج.

وهم األوبك قوة اقتصادية تواجه الغرب
أ ّما الوهم اآلخر الذي يتعرض له الكتاب ،فهو وهم أ ّن األوبك قوة
اقتصادية من العامل الثالث ملجابهة الغرب (والذي دفع إىل تأسيس
وكالة الطاقة الدولية ،من قبل الدول املستهلكة املتقدمة يف ،1974
بوصفها قوة مجابهة مقابلة ،ص  .)117أ ّما حقيقة األمر ،من وجهة
نظر الكاتب ،فهي أ ّن تكوين األوبك وسياساتها يف اقتسام األرباح
أثناء الستينيات ثم التأميامت واملشاركات يف امتيازات النفط وأخ ًريا
تب ّني أسعار عالية ،خالل السبعينيات والثامنينيات ،كلّها متّت بعدم
معارضة رشكات النفط الكربى وحكومة الواليات املتحدة ،ورمبا
بتشجيع غري مبارش منها .وسأبني الرشح املتعلق بهذا "الوهم" كام
ورد يف الكتاب ،عمو ًما .يف خالل الستينيات ،أخذ القادمون الجدد
(املنتجون املستقلون ،واالتحاد السوفيايت) يف بيع النفط بأسعار متثّل
خصومات عىل األسعار املعلنة لكارتل الرشكات الكربى .ولقد منحهم
ذلك ميزة تنافسية يف ترصيف خاماتهم ومن ثم زيادة إنتاجهم،
ما أ ّدى إىل انخفاض حصة كارتل الرشكات يف اإلنتاج العاملي ،خارج
الواليات املتحدة وكندا واالتحاد السوفيايت والصني (من  %85يف 1950
إىل  %72يف ( ،)1960ص  .)41ولك ّن اختيار األوبك األسعار املعلنة
األقل التي
بدل من األسعار ّ
الحتساب الرضيبة (يف مقاسمة األرباح) ً
منحها القادمون الجدد أ ّدى إىل تحديد أرضية لسعر النفط ،حتى
لالتفاقات مع القادمني الجدد ،ما أز َال ميزة تنافسية عنهم .ولقد قاد
ذلك إىل وقف تدهور حصة الكارتل يف اإلنتاج بل زيادته (إىل  %76يف
( ،)1966ص  .)44أما خالل السبعينيات /الثامنينيات ،فإ ّن سياسات
تعظيم األسعار /العوائد التي تب ّنتها املنظمة أدت إىل زيادة أرباح
متويل كافيًا لالستثامر يف مناطق
الرشكات الكربى بصورة كبرية ،ما أتاح ً
عالية الكلفة للنفط .من ناحية أخرى ،ساعد توجيه البرتودوالر إىل
املراكز املالية العاملية عىل إنعاش الصناعات الغربية (هكذا وردت،
ص  .)250/249هذا إضاف ًة إىل أ ّن استمرار تسعري النفط بالدوالر
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أسهم يف استمرار استخدام الدوالر بوصفه العملة األوىل يف احتياطات
العملة األجنبية يف العامل .وبذلك أسهم بالتعويض عن إزالة أساس
الذهب الذي اتخذ قراره الرئيس نيكسون يف أوائل سبعينيات القرن
املايض .يتوصل الكاتب إىل نتيجة تتمثّل بأ ّن مقولة األوبك قوة
اقتصادية ملجابهة الغرب هي وهم آخر؛ فاألوبك خدمت مصالح
الغرب متمثل ًة بالرشكات النفطية الكربى واالقتصادات الغربية.
ويف الحقيقة ،فإ ّن هذه وجهة نظر قامئة عىل استنتاج الكاتب
من عدد من الشواهد التي يوردها كام ييل ،بدرجات متباينة من
أول ،اعتمد الكاتب يف استنتاجه بالنسبة إىل الستينيات ،كام
اإلقناعً :
يذكر هو ،عىل تحليل االقتصادية الربيطانية الرصينة E. Penrose
يف كتابها املمتاز حول الرشكات النفطية يف الدول النامية( .((1ثانيًا،
استنتاج الكاتب أ ّن رشكات النفط الكربى أرادت التخيل عن التسعري
وإدارة اإلنتاج يف منطقة الرشق األوسط والتح ّول إىل مستلم للنفط
 .oil liftersفعند تأميم النفط يف العراق ( )1972-1975وبخالف
موقفها املتشدد من القانون  80لسنة  1960الذي سريد ذكره الحقًا،
يبني الكاتب أ ّن موقف الرشكات اتسم بالالمباالة من عمليات التأميم
(ص  .)93من ناحية أخرى ،بينام كانت الرشكات مستعدة للتوصل
إىل تسوية مع الدول املنتجة يف مفاوضات طهران (شباط /فرباير
 ،1971ص  )61فإنّها مل تستجب لطلب األوبك للمفاوضة يف ترشين
األول /أكتوبر  ،1973وكأنّها كانت راغبة يف التخيل عن مسؤولية
التسعري وإدارة اإلنتاج ومستعدة لقبول القرارات التي تتّخذها
األوبك .ويستنتج الكاتب ذلك من موقف الالمباالة ملمثل الرشكات
 G. Piercyرئيس رشكة  Exxonومكاملته التلفونية مع أحمد زيك
مياين ،وزير النفط السعودي ،والتي فهم منها عدم اعرتاض الرشكات
عىل القرارات التي ميكن أن تتّخذها املنظمة بخصوص األسعار
واإلنتاج (ص  .)106ثالثًا ،شواهد غري مبارشة؛ عىل سبيل املثال،
إشارة الكاتب إىل مقالة ظهرت يف نيسان /أبريل  1973يف مجلة
( Foreign Affairsالصادرة عن "مجلس العالقات الخارجية" املؤث ّر)
لرئيس قسم الشؤون النفطية يف وزارة الخارجية األمريكية J. Akins
بعنوان ‘ ’The Oil Crisis: this Time the Wolf is Hereيربر
فيها الدعوة لزيادة أسعار النفط .وكذلك ما ورد يف الكتاب عن
بعض أسباب مطالبة شاه إيران بتعظيم أسعار النفط الخام خالل
السبعينيات ألنّه يعتقد (أي الشاه) أو أنّه أُخرب أ ّن حكومة الواليات
املتحدة تؤيد ذلك (ص  .)114راب ًعا ،شواهد ارتفاع أرباح الرشكات
الكربى واستمرار تسعري النفط بالدوالر والتدوير الفعيل لعوائد النفط
(البرتودوالر) من الدول املصدرة للنفط إىل املراكز املالية العاملية.
15 Edith T. Penrose, The Large International Firm in Developing Countries:
The International Petroleum Industry (London: George Allen & Unwin, 1968).
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رابعا :مسائل اقتصادية متصلة
ً
يتعرض الكتاب ملسائل اقتصادية عديدة أث َّرت يف قرارات األوبك
وتَأث َّرت بها ،خالل السبعينيات والثامنينيات ،اخرتت منها ما ييل:
•أسعار النفط :خالل الفرتة التي يغطيها الكتاب جرى التحول من
نظام نفطي احتكاري كانت األسعار فيه يقررها كارتل الرشكات
الكربى حتى أوائل السبعينيات ،إىل نظام تتقرر فيه األسعار يف
السوق كام هي الحال اآلن ،ولكن بتأثري من األوبك .غري أ ّن
هذا التحول م ّر بفرتة انتقالية امتدت من أوائل السبعينيات
إىل منتصف الثامنينيات؛ ففي أواخر سنة  1973بعد أن رفضت
الرشكات التفاوض بشأن التسعري وتعديل عقود االمتيازات،
اتخذت األوبك قرا ًرا بالتسعري من خالل تثبيت سعر النفط
السعودي الخفيف  34oAPIكسعر إشارة ،والذي تتحدد أسعار
باقي خامات األوبك عىل أساسه (باختالف الكثافة ،والنوعية،
واملوقع الجغرايف) .وأصبح هذا السعر هو أساس األسعار "املعلنة"
لألوبك التي حلّت محل األسعار املعلنة للرشكات الكربى ولكن
مبستوى أعىل (ص  .)105ولكن بحلول منتصف  ،1985أ ّدى
التزام السعودية سعر اإلشارة ،مع كونها املنتج املتبقي ،يف الوقت
الذي كان فيه أعضاء آخرون مينحون الخصومات عىل أسعارهم،
إىل هبوط حصتها يف السوق ،مام أدى إىل اتخاذها قرا ًرا بالتخيل
عن تحديد سعر نفط اإلشارة من خالل األوبك وتب ّنت بدله
أساس الصايف  -املرجع  .net-backويساوي الصايف  -املرجع
سعر برميل املنتجات يف الساحل الرشقي للواليات املتحدة أو
ناقصا تكاليف التكرير والنقل منها إىل
روتردام أو سنغافورة ً
التخل عن نفط
ّ
راس تنورة يف الخليج .ويف سنة  1988جرى
اإلشارة السعودي واستبداله بأسعار خامات برنت وخام تكساس
املتوسط  WTIكأسعار إشارة لخامات األوبك .ومن الجدير أن
يذكر أنّه مع مهارة الكاتب يف العرض يبقى هناك عدم يقني من
مسألة التسعري خالل الفرتة االنتقالية كام يعرضها الكتاب .عىل
سبيل املثال ،مع أنّه انتقد أسس تحديد سعر اإلشارة السعودي
أسسا غري اقتصادية (ص  ،)135ولك ّنه
من خالل األوبك بوصفها ً
مل يرشح تفاصيل هذا التحديد أو أسسه.
•توحيد األسس الرضيبية وفرض اإلتــاوة :منذ إنشائها وحتى
أواخر الستينيات ،اقترص عمل األوبك عىل نشاطات تنسيقية
وتنظيمية ،ومنها توحيد القوانني والتطبيقات الرضيبية تجاه
الرشكات النفطية ،وبالذات يف اقتسام األرباح .إضاف ًة إىل ذلك،
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استطاعت املنظمة زيادة عوائد أعضائها من خالل االتفاق مع
الرشكات عىل فرض إتاوة /ريع  royaltyمبقدار  %12.5من
قيمة اإلنتاج .غري أ ّن الرشكات النفطية اشرتطت أن ت ُ َع ّد هذه
املدفوعات جز ًءا من تكاليف الرشكات عند احتساب األرباح
واقتسامها بني الرشكات والدول املنتجة .ولقد أصبح ذلك يعرف
يف حينه "تنفيق" اإلتاوة /الريع  .expensing of royaltyبذلك
ازدادت عوائد الدول املنتجة مبقدار  %6.25من قيمة اإلنتاج
مقارن ًة بعوائدها قبل فرض اإلتاوة .وميكن بيان ذلك ،من خالل
مقارنة العوائد قبل فرض اإلتاوة وبعدها ،كام ييل:

•حصة الدولة قبل فرض اإلتاوة =  × %50األرباح = × %50
(قيمة اإلنتاج  -التكاليف).
•حصة الدولة بعد فرض اإلتاوة =  × %12.5قيمة اإلنتاج +
( × %50قيمة اإلنتاج  × %12.5 -قيمة اإلنتاج  -التكاليف)=
 × %6.25قيمة اإلنتاج ( × %50 +قيمة اإلنتاج  -التكاليف) =
 × %6.25قيمة اإلنتاج  +عوائد الدولة قبل فرض اإلتاوة.وال
تزال الطريقة ذاتها يف االحتساب ت ُستخدم يف اتفاقات املشاركة
يف اإلنتاج؛ فعىل سبيل املثال ،يف مشاركات اإلنتاج يف ليبيا حتى
 2009بلغت اإلتاوة  %16.7والرضيبة  .((1(%65ومن املفروض
أ ّن الطريقة ذاتها تستخدم يف اتفاقات املشاركة يف كردستان
العراق حيث تبلغ اإلتاوة  %10والرضيبة .%35
•نفط الذروة  :peak-oilلقد أثار استخدام االحتياطات النفطية
املثبتة  proven reservesمعيا ًرا لتقرير الحصص اإلنتاجية
للدول األعضاء يف األوبك خالل الثامنينيات مسألة صدقية أرقام
االحتياطات كام تق ّدمها هذه الدول ،بخاصة عندما تكون األرقام
والزيادة فيها غري مرتبطة بنشاط استكشايف وتطويري واضح.
ذلك أ ّن الحصول عىل حص ٍة أعىل من اإلنتاج كان يقدم الدافع
إىل تضخيم هذه االحتياطات .ولقد تزامن ذلك مع تسارع
الطلب العاملي عىل النفط وتباطؤ النمو يف إنتاج املناطق خارج
األوبك وتباطؤ منو االستثامر النفطي يف منطقة األوبك .ويف
ضوء التشكيك يف أرقام االحتياطات النفطية لدول األوبك ،فلقد
ولّد ذلك خشية عاملية من أ ّن إنتاج النفط قد وصل مداه يف
الزيادة ،أي وصل ذروته  peakوليس هناك احتياطات كافية
إلدامته .وبالنتيجة ،فإ ّن استمرار منو الطلب بخطاه التاريخية
 16عيل مرزا ،ليبيا :الفرص الضائعة واآلمال املتجددة (بريوت :املؤسسة العربية للدراسات
والنرش ،)2012 ،الفصل العارش.
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الرسيعة مع عدم مجاراة العرض سيخلق أزمة نفط oil crisis
 .or crunchوتزامن ذلك أيضً ا مع النقاش الدائر حول نفادية
 exhaustibilityاملوارد الطبيعية عمو ًما ،مبا يف ذلك احتامل
كل ذلك يُعرف مبسألة
نفاد النفط قبل إيجاد بدائل له .أصبح ّ
نفط  -الــذروة  peak-oilوالتي من نتائجها توقّع االرتفاع
املستمر يف أسعار النفط نتيجة لتزايد درجة محدوديته واتجاهه
نحو النفاد .ويق ّدم الكاتب نقاطًا مقنعة عمو ًما (يف الفصل )12
النتقاد طروحات مسألة نفط – الذروة ،كام ييل:

مم
•إ ّن مجموع احتياطات النفط ملجموع دول األوبك أكرب بكثري ّ
هو منشور ،بخاصة بالنسبة إىل العراق وإيران (حتى مع األخذ
يف الحسبان بعض مبالغات الدول ،كفنزويال واإلمارات).
•بينت الفرتات الالحقة للثامنينيات أ ّن النمو يف الطلب عىل
النفط مل يكن عال ًيا كام كان متوق ًعا يف الثامنينيات ،وإمنا تباطأ
بصورة ملحوظة بعد ذلك.
ٍ
استخدامات عديدة.
•إحالل أنواع أخرى من الوقود محل النفط يف
•التقدم التكنولوجي يف زيادة استخالص النفط من احتياطاته.

والنقاشات األخرى َحفَّزت الدول ،بخاصة املتقدمة ،لرتشيد استهالك
النفط وتشجيع إحالل أنواع أخرى من الوقود وترسيع خطى التق ّدم
التكنولوجي ،إضاف ًة إىل تق ّدم أساليب البحث عن النفط وتقدير
احتياطاته .بعبارة أخرى ،قد تكون تبعات الصورة "القامتة" التي
ق ّدمتها هذه التقارير والتحليالت قد أسهمت يف اتخاذ اإلجراءات
وتطبيق السياسات التي أ ّدت إىل عدم تحقق تنبؤاتها؛ فهذا النوع
من التقارير ليس إسقاطات أو تنبؤات "محايدة" وإمنا ميثّل معظمها
امج أو مناهج سياسات وتوصيات ملتخذي القرار؛ فهي تقوم
بر َ
باإلسقاطات /التنبؤات .ويف ضوء استمرار التوجهات غري املرغوب
فيها ،تويص بالسياسات املطلوبة لتج ّنب تحقق هذه اإلسقاطات.
ولعل "تقرير آفاق الطاقة العاملية  "2015الذي صدر يف ترشين
ّ
الثاين /نوفمرب  ،2015عن وكالة الطاقة الدوليةٌ ،
مثال جيد عىل
ذلك(((1؛ فهو يعرض عدة سيناريوهات لتطور الطلب العاملي عىل
الطاقة والعرض منها ومن ضمنها النفط حتى  ،2040ولك ّنه يركز عىل
السيناريو الذي يهدف إىل تقليل أنواع الوقود املرضة بالبيئة بشكل
معتدل (سيناريو السياسات الجديدة) وآخر بشكل صارم (سيناريو
 )450الذي يلتزم أهداف اتفاقية املناخ العاملية التي أُعلنت يف باريس
يف كانون األول /ديسمرب .2015

خامسا :العراق بين عهدين
ً

ومن نافلة القول إ ّن الزيادة الدرامية يف إنتاج النفط املحصور يف
الواليات املتحدة التي حدثت خالل الفرتة الواقعة بني 2014 - 2008
مل تكن واضحة املعامل وقت صدور الكتاب ،لذلك مل ت َ َُّبز فيه ،يف هذا
املجال .من ناحية أخرى ،يأخذ الكاتب عىل املناقشات التي دارت أو
تأثرت مبقولة وصول إنتاج النفط إىل ذروته والتقارير االسترشافية
التي قامت بها عدة جهات (كإدارة معلومات النفط األمريكية ،ووكالة
الطاقة الدولية ،ورشكة أكسون ،وإدارة البحوث يف الكونغرس األمرييك،
إلخ) يف أواخر السبعينيات ،والتي تحذّر من األزمة املقبلة ،حجم
املبالغات غري املربرة التي وقعت فيها .كام أنّه يشري إىل أ ّن تنبؤاتها
جمي ًعا أثبتت خطأها الواضح بحلول ( 1985ص  ،)170وهذا صحيح
بالطبع .غري أ ّن من املالئم مالحظة أ ّن هذه التقارير االسترشافية

•يخص الكتاب العراق بفصلني ( 4و)15؛ يتعلق معظم الفصل
األول بالفرتة التي أعقبت سنة  ،1958ويهتم الفصل الثاين
بالفرتة منذ سنة  .2003وهو يركز عىل األهمية الكربى لحجم
احتياطات العراق النفطية .ويالحظ ابتدا ًء يف الفصل ( )4أ ّن
نشاطات االستكشاف والتطوير كانت محدودة يف العراق منذ
بدء اإلنتاج يف سنة 1928؛ فبعد تطوير حقل كركوك العمالق
يف عرشينيات القرن املايض كان لدى كارتل الرشكات النفطية
الكربى ما يكفيه من النفط من العراق ومناطق االمتيازات
األخرى يف الخليج؛ بحيث أُهمل النشاط االستكشايف والتطويري
يف العراق خالل الثالثينيات واألربعينيات .بعد ذلك ،نتيج ًة
لعدم االستقرار ،فإ ّن فرتات االستكشاف فيه اقترصت عىل فرتتني
قصريتني؛ األوىل( 1960 - 1952 :وتوقفت بعد صدور القانون
 ،)80والتي اكتُشف خاللها حقل الرميلة العمالق وحقول أخرى
17 IEA (2015).
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أصغر .والثانية( 1980 - 1973 :وتوقفت بعد اندالع الحرب
العراقية  -اإليرانية) التي اكتُشف خاللها حقول عمالقة مثل:
غرب القرنة ،ومجنون ،وحلفاية ،ونهر عمر ،وغريها ،والتي قادت
إىل إضافة  45مليار برميل لالحتياطي املثبت (الصفحتان ،73
 .)219وال شك يف أ ّن استكشافًا أوسع كان سيقود إىل إضافة
احتياطات مثبتة أكرب .لذلك ،فإ ّن أرقام العراق املنشورة عن
تبي ذلك
االحتياطات املثبتة هي أقل من الحقيقة .ولقد ّ
من دراس ٍة جرت تحت إرشاف املركز الدويل للطاقة يف لندن
الذي يديره الكاتب (ص  .)73ويالحظ الكاتب أ ّن العراق كان
ٍ
معلومات عن احتياطاته خالل السبعينيات /أوائل
يتجنب نرش
معلم من
الثامنينيات نتيج ًة لرسية املعلومات التي كانت
ً
معامل ال ُحكم يف ذلك الوقت .ومل ينرش املعلومات ّإل حني أصبح
مهم لتقرير حصص اإلنتاج
حجم االحتياطي املثبت معيا ًرا ً
يف األوبك يف الثامنينيات .أ ّما يف سياسات العراق النفطية،
فيالحظ الكاتب عمو ًما أ ّن السياسات الرسمية النفطية كانت
تتأث ّر مبواقف الطبقة السياسية والحركات الشعبية يف العراق،
والتي كانت ذات أساس أيديولوجي .ويعتقد أنّها ال تزال نابعة
تاريخ ًيا من مواقف الحركات السياسية ضد االستعامر الربيطاين،
والذي كانت الرشكات النفطية األجنبية رم ًزا له .وقد الزمها
هذا الشعور بشكل غري موضوعي ،من وجهة نظر الكاتب،
حتى بعد االستقالل وإزالة النظام املليك .كام أنّه ينبع أيضً ا من
تبعات القانون  80لسنة  1960الذي صادر  %99.5من مساحة
االمتيازات  concessionsالتي مل تستغلّها الرشكات النفطية،
والــذي واجهته هذه الرشكات بتجميد منو اإلنتاج العراقي
ملصلحة املناطق األخرى بني السنوات  1960و .1970لذلك
أصبح موقف الحركات السياسية (مبساندة من يسميهم الكاتب
أي تعاونٍ مع الرشكات
"أشباه" الخرباء ،ص  )259معارضً ا ّ
األجنبية .ولقد ظهر ذلك يف املعارضة الشديدة ملرشوع اتفاقية
اقتح تأسيس
مع الرشكات النفطية يف  ،1965والذي مبوجبه ُ
"رشكة بغداد" مبساهمة الرشكات النفطية التي قلّص القانون
 80مساحة امتيازاتها ،ورشكة النفط الوطنية التي أُسست حديثًا
(ص  .)80 - 79ويف حال املوافقة عىل تأسيس رشكة بغداد،
كانت الرشكات النفطية املساهمة فيها مستعدة لقبول القانون
 80وقبول رشكة النفط الوطنية مشاركًا يف رشكة بغداد (بحصة
ابتدائية قدرها  %33.3مع زيادتها تدريجيًا) ،مقابل منح رشكة
بغداد حق استثامر حقل الرميلة العمالق .ومع اعتقاد الكاتب
أ ّن رشكة بغداد كان ميكن أن تزيد عوائد العراق زيادة ملموسة

العدد 19
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يف ظل تصاعد الطلب العاملي يف تلك الفرتة ،إال أ ّن الدواعي
األيديولوجية كانت هي الغالبة يف داخل الحكومة وخارجها؛
بحيث ُرفض مرشوع االتفاقية.

•وامتد هذا التوجه السيايس العام إىل تهيئة الجو املالئم إلسناد
تأميم الرشكات النفطية خالل السنوات  .1975 - 1972ولقد
أعقب التأمي َم نشا ٌط نفطي كبري من خالل اإلدارة الوطنية
املبارشة (رشكة النفط الوطنية) لعمليات االستخراج والتطوير
واالستكشاف ،باالستعانة بعقود مقاوالت فرعية مع الرشكات
النفطية ،بخاصة الروسية والفرنسية .وكانت نتيجة هذا النشاط
توسيع الطاقة اإلنتاجية؛ بحيث ارتفع إنتاج النفط الخام من 1.5
م-ب-ي يف  1970إىل  3.5م-ب-ي يف  .((1(1979وبعد ذلك ،استمر
اإلنتاج النفطي مبستوى منخفض ،أثناء الحروب والعقوبات،
ولك ّنه كان يرتفع يف أوقات "الهدوء" التي امتدت من 1988
حتى غزو الكويت يف  1990وكذلك بعد تطبيق برنامج النفط
مقابل الغذاء خالل الفرتة  .2002 - 1997ولكن نتيجة لتدهور
القدرة املالية والفنية ،أبرم العراق يف  1995عق ًدا للمشاركة يف
اإلنتاج  Production-Sharing Agreement, PSAمع رشكتَي
 Lukoilالروسية وChina National Oil Corporation,
 CNOCالصينية الستثامر حقل غرب القرنة العمالق ،وجرت
مفاوضات مشاركة  -إنتاج مع رشكتني فرنسيتني  TotalوElf
حقل مجنون ونهر عمر .ولكن ظروف العقوبات
لتطوير َ
الدولية منعت تنفيذ االتفاق مع الرشكتني الروسية والصينية،
وحالت دون إبرام عقد مع الرشكتني الفرنسيتني (ص .)257-256

•أ ّمــا بعد سنة  ،2003فيعتقد الكاتب أ ّن معارضة أسلوب
املشاركة يف اإلنتاج واللجوء بدلها إىل أسلوب عقود الخدمة
الفنية  Technical Service Contacts, TSCsكانَا أيضً ا بسبب
18 OPEC (2004), p. 21.
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معارضة أيديولوجية ألسلوب املشاركة غري املبنية عىل أسس
اقتصادية (الفصل  .)15وإضاف ًة إىل مالحظة غياب إطار قانوين
لتنظيم الصناعة النفطية نتيجة لعدم إقرار "مرشوع قانون
النفط والغاز" ،ينتقد الكاتب ارتفاع حجم الطاقة اإلنتاجية
لحقول الجولتني األوىل والثانية لرتاخيص عقود الخدمة الفنية
(أي إنتاج الذروة  ،plateauويبلغ  11.7م-ب-ي) .ولعل أهم
األسباب التي يق ّدمها يكمن يف أ ّن الطلب العاملي املتوقع عىل
النفط ال يستوعب هذا الحجم (إضاف ًة إىل إنتاج الحقول خارج
هذَين الجولتني) ،كام أنّه يصعب استيعابها ضمن حصص األوبك
اإلنتاجية من خالل تخفيض حصص دول أعضاء آخرين( .((1ويرى
الكاتب أ ّن الطلب العاملي املتوقع ودور العراق ضمن األوبك
ميكن أن يربر إنتا ًجا بحدود  6م-ب-ي بحلول  2020ملجموع
العراق .ومن الجدير أن يذكر يف هذا املجال أ ّن مستويات إنتاج
الذروة للحقول يف عقود الخدمة ت ّم تعديلها يف نهاية ،2014
لينخفض مجموعها من  11.7م-ب-ي إىل  8.1-7.7م-ب-ي(.((2
غري أ ّن الكاتب ال يق ّدم مربرات اقتصادية مقنعة ل َع ّد أسلوب
املشاركة يف اإلنتاج أفضل (أي أكرث عائ ًدا) من أسلوب عقود
الخدمة .ولكن يف املقابل ،تبني الدراسات املتاحة أ ّن عقود
الخدمة تحقق للعراق عوائ َد أعىل من عقو ٍد مامثلة تقوم
عىل املشاركة يف اإلنتاج ،حتى بعد األخذ يف الحسبان تعديل
العقود الذي جرى يف  ،((2(/((2(2014وهذا بالطبع عىل افرتاض
أ ّن هذه العقود تط َّبق بشفافية وتحت إدارة عراقية مقتدرة
أثبتت الوقائع ضعفها .غري أ ّن ذلك يرسي عىل عقود الخدمة
عامل آخر رمبا يربر أسلوبًا
وعقود املشاركة سويّة .ولكن ،ظهر ٌ
كل أو جز ًءا ،يف حال استمراره لفرتة طويلة ،وهو انخفاض
آخر ً
قابلية الدولة للتمويل نتيجة النخفاض أسعار النفط .ولكن،
طاملا كانت الرشكات املقاولة يف عقود الخدمة مستعدة للقيام
باإلنفاق الرأساميل والتشغييل واستعادته من خالل النفط املنتج
ميكن أن يستمر العمل يف أسلوب عقود الخدمة.
 19حتى صدور الكتاب يف ُ 2010عقدت جولتان فقط للرتاخيص النفطية ( 2009و،2010
تبا ًعا) .وفيام بعدُ ،عقدت الجولتان الثالثة والرابعة ،وهام غري مهمتني كث ًريا من ناحية زيادة
رصا بالغاز والرابعة ( )2012انطوت (إضاف ًة إىل الغاز)
إنتاج النفط .فالثالثة ( )2010تعلقت ح ً
عىل استكشاف حقول نفطية ،يعتقد أنّها ليست كبرية ،يف املنطقة الوسطى شامل بغداد.
 20مرزا" ،االقتصاد النفطي العراقي."...
 21انظر :املرجع نفسه.
’22 Merza Ali, ‘First Round of Licensing in Iraq: An Economic Evaluation,
Middle East Economic Survey, MEES, (24 August 2009).

سادسا :مسائل أخرى
ً
ذات أهمية وردت في الكتاب
1.1بعد انهيار سعر النفط ووصوله إىل  9.4دوالرات /برميل (برنت)
يف متوز /يوليو  1986قام نائب الرئيس األمرييك حينئذ ،جورج
بوش األب (والذي كان يدرك األثر السلبي لسع ٍر منخفض يف
منتجي النفط يف الواليات املتحدة) ،وممثلون من دول األوبك
بزيارة ملك السعودية ود َعوه للعمل لرفع سعر النفط .كام
دعت رئيسة الوزراء الربيطانية تاترش للعمل يف االتجاه ذاته
بسبب تأث ّر اإلنتاج يف بحر الشامل سلب ًيا بانخفاض السعر .وتق َّرر
يف حينه أ ّن السعر "العادل" ينبغي أن يكون  18دوال ًرا /برميل.
وحل
يف هذا الوقت ،تق َّرر رحيل أحمد زيك مياين من منصبه ّ
محله هشام ناظر .ففي أوائل  1986ساند مياين سياسة زيادة
حصة السعودية يف السوق النفطية من خالل التنافس فيها وقام
بتفعيلها (أي عدم التزام دور املنتج املتبقي) ،ما ساهم بقوة يف
انهيار سعر النفط (ص .)209

2.2كان عيل خليفة الصباح ،وزير النفط الكويتي عندئذ ،أ ّول
من اقرتح تحديد إنتاج األوبك يف منتصف سنة  ،1982للتأثري
يف سعر النفط .وكان هذا مقدمة لتب ّني أسلوب الحصص
اإلنتاجية ،والذي طُ ّبق يف اجتامع يف لندن يف آذار /مارس .1983
ويتغري التحديد بحسب السوق يف ضوء قيام األوبك بدور
املنتج املتبقي؛ أي قيامها بإشباع املتبقي من الطلب العاملي
بعد البداية بإشباعه أولً من مصادر غري األوبك .وكانت آلية
الحساب كام ييل :يت ّم تقدير الطلب العاملي املتوقع وتقدير
العرض املتوقع من خارج األوبك .والفرق ميثّل املتبقي الذي
كل دولة
ينبغي أن تشبعه دول األوبك .ويف داخل األوبك تنتج ّ

132
بحسب طاقتها اإلنتاجية واملتبقي هو حصة السعودية .أي إ ّن
السعودية تح ّملت حينئذ الوزر األكرب بعد انخفاض املتبقي
ناقصا عرض النفط من الدول األخرى)؛ بحيث
(الطلب العاملي ً
بلغ إنتاجها يف  1985حواىل  2.5م-ب-ي يف الوقت الذي بلغت
طاقتها اإلنتاجية  10م-ب-ي (ص .((2()192
فعل للسعر املحتسب من جانب
3.3إ ّن النفط املص ّدر ،والذي خضع ً
األوبك (من أوائل السبعينيات إىل أواسط الثامنينيات) ،مل يكن
ميثّل أكرث من  0٪ 3من مجموع صادرات األعضاء النفطية .إضاف ًة
إىل الخصومات التي كانت متنحها الدول األعضاء ،يعود ذلك إىل
تصدير املنتجات النفطية الذي مل يكن يخضع للسعر املحتسب
(بخاصة يف فنزويال التي تؤلّف املنتجات نسب ًة كبرية من
صادراتها النفطية) ،وحالة مقايضة النفط مقابل سلع وخدمات
(ص .)200

4.4اتسم الدور الجزائري يف األوبك بالنشاط والفاعلية يف العمل
عىل تحقيق مصالحها ،بحسب رأي الكاتب ،بالدعوة لتعظيم
األرباح من خالل زيادة األسعار لتع ّوض بذلك عن انخفاض

طاقتها اإلنتاجية ،ولرغبتها أيضً ا يف الحصول عىل أسعار غا ٍز أعىل،
نتيجة الرتباط تسعري الغاز بتسعري النفط .ولقد كان وزنها يف
قرارات األوبك عائ ًدا إىل شخصيات وفودها القوية ("الثورية")
واملنزلة السياسية للرئيس هواري بومدين (الفصول  ،3و ،5و.)6

 23تبني املجموعة اإلحصائية السنوية  2004الصادرة عن األوبك أ ّن متوسط إنتاج
السعودية من النفط الخام (باستثناء سوائل الغاز) يف  1985بلغ  3.2م-ب-ي وليس 2.5
م-ب-ي ،انظر:
OPEC (2004), p. 21.
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5.5لقد ُمنحت االمتيازات يف ليبيا "مبارشة" إىل الرشكات األجنبية،
والتي كانت خليطًا من رشكات مستقلة (عىل سبيل املثال رشكتي
أوكسيدنتال وايني) ورشكات أمريكية كربى كأكسون .وباملقارنة،
فإ ّن االمتيازات النفطية يف منطقة الخليج ُمنحت بصورة غري
مبارشة للرشكات الكربى ،من خالل منحها رشكات متثّل "واجهة"
كارتل نفط ًيا
للرشكات الكربى .وبغية تقوية قدرتها بوصفها ً
دخلت الرشكات الكربى فيام بينها ،من خالل رشكات الواجهة،
مبلكيات مشرتكة يف مناطق االمتيازات للدول الخليجية (من
ضمنها العراق) .وكانت رشكات الواجهة رشكات غري ربحية
تتلقّى أسعار النفط الخام (لغرض حساب أرباح الدول املضيفة)
من الرشكات الكربى األم .ولقد نتج من ذلك وض ٌع فري ٌد َمنح
الخيار لكارتل الرشكات الكربى إمكانية تقرير التوسع والتقليص
يف إنتاج دول الخليج ،بحسب مصلحة الكارتل وتكامله األفقي
والعمودي .يف املقابل ،فإ ّن اعتامد رشكات مستقلة يف ليبيا،
عىل النفط الليبي من دون وجود بديل مالئم ،أتاح للحكومة
الليبية بعد سنة " 1969االستفراد" برشكة أوكسيدنتال املستقلة
التوصل إىل اتفاقية
ما مكّنها بعد التفاوض ،من موقع قوة ،من ّ
محابية الجانب الليبي يف سنتَي  .1970 / 1969ولقد طُ ّبق بعض
بنود هذه االتفاقية عىل باقي الرشكات يف ليبيا وباقي الدول
النفطية .ولقد منح ذلك ليبيا ،لفرتة معيّنة منزلة قوية يف قرارات
األوبك (ص  .)52ومن الجدير أن نذكر ،أنّه إضاف ًة إىل استعراض
العوامل التي أ ّدت إىل االتفاقية ،فلقد ورد يف الفصل الـ 26
من كتاب "الجائزة" أ ّن وزير النفط السعودي األسبق عبد الله
الطريقي كان يق ّدم االستشارة للجانب الليبي أثناء التفاوض
مع أوكسيدنتال(.((2
6.6لقد كان قرار تأسيس األوابك  AOPECيف كانون الثاين /يناير
 1968ر ًدا عىل الخطاب الثوري النارصي يف مؤمترات الجامعة
العربية بخصوص النفط ،مع مالحظة أنّها منظمة ليس لها تأثري
يف التطورات النفطية يف العامل.

24 Yergin, p. 560.
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هذا الكتاب ودراسات اإلرهاب
ومقاربات التجديد الفكري
يكشف تأ ّمل مد ّونة النرش العريب الفكرية يف العقد األخري أنّها تتجه
نحو عدد من الحقول الرئيسة ،أبرزها :اإلسالم السيايس ،وثورات
"الربيع العريب" ،وتجديد الخطاب الديني ،والهوية والعالقة مع اآلخر.
وقد اتكأ كثري من نصوص هذه املدونة عىل منهجيات بحثية ونقدية
عاملية قا ّرة؛ مستفي ًدا من ذلك امل ُنتَج الفلسفي الذي أفرزته الحضارة
العاملية يف القرون الثالثة األخرية ،إضاف ًة إىل توظيف املنهجيات
الجديدة املتعلقة بفلسفة الحداثة وما بعدها ،واإلفادة أيضً ا من
دراســات ما بعد الكولونيالية ،ومحاوالت لتوظيف التاريخانية
الجديدة واألناسة والجنوسة وسواها.
يشري التحقيب التاريخي لتلقي التفكيكية يف الثقافة العربية إىل أ ّن
اإلفادة منها ظهرت ،بدايةً ،يف حقول النقد األديب((( ،وقد مرت سنوات
عديدة قبل أن يبدأ باحثون يف ميادين شتى يف اإلفادة منها ،عرب
قراءات ثقافية أو اجتامعية أو سياسية أو فكرية((( ،وبدا من الصعب
توظيف التفكيكية يف إطار قراءة النص الديني يف الثقافة العربية؛
ذلك أ ّن جوهر التفكيكية يقوم عىل تقويض النص وهدمه ،وهو ما
يبدو قبوله صع ًبا يف الثقافة العربية عىل مستوى النص الديني حال ًيا.
وإبان تلقّي التفكيكية ،ظهرت مواقف مناهضة ملفتة تجاهها يف
الثقافة العربية((( من ضمن موجة عاملية ،وقفت موقفًا نقديًا منها،
كاشفة الكثري من عرثاتها ،متحدث ًة عن عدم مالءمتها قراءة العامل
أو النصوص(((.
امتلك مؤلف الكتاب الجرأة والع ّدة املعرفية للدعوة إىل اإلفادة من
التفكيكية يف قراءة الواقع العريب ،وكذلك جوانب من الخطاب الديني
وص ّناعه/
عرب كتبه املختلفة((( .وقد حاول يف هذا الكتاب "اإلرهاب ُ
املرشد /الطاغية /املثقف" أن يق ّدم نظرة عىل الحقول املعرفية التي
اهتم بها ،عرب رؤيته الخاصة.
 1عبد الله الغذامي ،الخطيئة والتكفري/من البنيوية إىل الترشيحية ،ط ( 1جدة :النادي
األديب الثقايف.)1985 ،
 2محمد أحمد البنيك ،دريدا عربيا /قراءة التفكيك يف الفكر النقدي العريب ،ط( 1بريوت:
املؤسسة العربية للدراسات والنرش.)2008 ،
 3عبد الوهاب املسريي وفتحي الرتييك ،الحداثة وما بعد الحداثة ،ط( 1دمشق :دار الفكر،
)2003؛ عبد العزيز حمودة ،املرايا املحدبة /من البنيوية إىل التفكيك ،ط( 1الكويت :سلسلة
عامل املعرفة ،العدد  ،232نيسان/أبريل .)1998
 4بيري ف زميا ،التفكيكية ..دراسة نقدية ،أسامة الحاج(مرتجم) ،ط( 1بريوت :املؤسسة
الجامعية للدراسات والنرش.)1996 ،
 5محمد شوقي الزين ،قراءات يف فكر وفلسفة عيل حرب :النقد الحقيقة والتأويل ،ط1
(بريوت :الدار العربية للعلوم نارشون.)2010 ،
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يُع ّد عنوان "اإلرهاب" عنوانًا مغريًا للقراءة والكتابة يف السنوات
األخــرة .لكن الخلط الذي حدث يف مفهومه ،وتوظيفه سياسيًا
وعسكريًا ،بات يثري الريبة عند رشيح ٍة كبرية من املتلقّني؛ فـ "تهمة
اإلرهاب" غدت سال ًحا بيد الطاغية واملستب ّد ملن يختلف معهام،
وراحت القوى الدولية تستعمله يف مواط َن كثرية ،يقع بعضها يف حق
الشعوب يف مقاومة املحتل .ومن امللفت أ ّن عديدين م ّمن يتهمون
اآلخر بـ "اإلرهاب" ال يتوانون عن استعامل األدوات نفسها التي
يستعملها من ت ُطلق التهمة عليه.

ٍ
مصطلحات املؤلفني
يحف به من
وقد جذب حقل اإلرهاب وما ّ
(((
فتجم إىل العربية عد ٌد كبري من تلك الكتب  ،مثلام أنجز
األجانب؛ ُ
(((
مؤلفون عرب كثريون عد ًدا من الدراسات؛ بحيث صارت "مكتبة
اإلرهاب" تتك ّون من عرشات الكتب التي تتحدث عن أسبابه ،وصوره،
ودور الدين واالستبداد فيه ،وكونه قوة استعامرية ،وجاذبيته،
والظروف الحاضنة له ومم ّوليه.
ويكشف الكتاب ،من جهة أخرى ،أنّه يف ظل الثورة الرقمية وتع ّدد
املعلومة ،وكون ساحة الرشق األوســط ساحة فاعلة عامل ًيا ،فإ ّن
االهتاممات التأليفية عرب ًيا تتقاطع مع مسار تأليف الكتب عامل ًيا،
وال تأيت الكتب املؤلفة عامل ًيا بعيد ًة عن اهتاممات الكتّاب العرب أو
اهتاممات مجتمعاتهم.
ّ
وتدل آلية تأليف الكتاب ،ونرش الكثري من فصوله من َّجمة يف الصحافة،
عىل فقدان إمكانية أن ننتظر من الباحثني واملفكرين العرب ،يف هذه
 6منها كتاب :إيريك هوبزباوم ،العوملة والدميقراطية واإلرهاب ،أكرم حمدان ونزهت
طيب(مرتجامن) ،ط( 1بريوت /القاهرة /الدوحة :الدار العربية للعلوم  -مكتبة مدبويل  -مركز
الجزيرة للدراسات)2011 ،؛ إيان شابريو ،نظرية االحتواء /ما وراء الحرب عىل اإلرهاب ،ط1
(بريوت :رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش)2012 ،؛ أليهاندرو أسبني ،إمرباطورية اإلرهاب،
وفيقة إبراهيم(مرتجم) ،ط( 1بريوت :رشكة املطبوعات للتوزيع.)2012 ،
 7منها كتاب :إبراهيم الحيدري ،سوسيولوجيا العنف واإلرهــاب ،ط( 1بريوت :دار
الساقي)2015 ،؛ محمد عبد الله السلومي ،ضحايا بريئة للحرب العاملية عىل اإلرهاب ،ط1
(اململكة املتحدة :مجلة البيان)2005 ،؛ محمد حسن أبو يحيى ،أسباب اإلرهاب ،ط( 1عامن:
دار يافا.)2011 ،
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املرحلة ،كتابة مشاريع فكرية متكاملة تقرأ حال األمة وتبحث يف
معضالتها ،مثلام كان يحدث يف العقود املاضية؛ فقد بات الباحث
الفكري اليوم مندم ًجا اندما ًجا كب ًريا مع حركة الواقع وأحداثه ،وصار
مضط ًرا ،يف مواطن كثرية ،أن يكون تاب ًعا لها ،ليس ألنّها هي املسيطرة
فحسب ،بل تَسارع األحداث يف الساحة العربية والعاملية أيضً ا ال
بالتأن املنتظر من املفكر؛ فام حدث يف املنطقة العربية يف
يسمح ّ
العقد األخري ،رمبا ،يعادل ما يحدث خالل قرن ،كأ ّن تلك املرحلة
عصارة فكر وحياة ،ولعلّه من الطبيعي أن يدافع بعض املهتمني عن
أهمية ما يس َّمى بـ "فلسفة الحياة اليومية"(((.
إ ّن محاولة الكتاب الوقوف عىل إشكاليات املنطقة ،وربطها بالحدث
اليومي ،والبحث عن آفاق لها ،وكيفية تطويرها ،والبناء عليها ،سارت
جنبًا إىل جنب مع تأكيد املقوالت الفلسفية التي أنتجها مؤلفُه أو
اشتغل عليها فرتة طويلة ،والذي حاول أن يلفت النظر إىل عدد من
املقوالت الشائعة ،داعيًا لقراءتها قراءة نقدية هادفة.
متكاملتي :فهو ،أولً  ،يف كثري من
رئيستي
بسمتي
يتّسم الكتاب
ْ
ْ
ْ
يصب يف اتجاه نقد الخطاب الديني املعارص والقديم فلسف ًة
فصوله ّ
مقدسا وسرية.
ونصا
وفق ًها وتاريخًا ً
ً
وثان ًيا :هو لبنة من لبنات نقد النص ،وليس نقد العقل الذي اهتم به
عيل حرب وصار مبنزلة عالمة فارقة الشتغاله؛ ذلك أ ّن نقد النص يتيح
للمتابع االبتعاد عن املجردات ،ومقاربة النصوص مبارشة ،إضاف ًة إىل
أنّه يسمح باإلفادة من أكرث من منهجية.

مؤلّف الكتاب
عيل حرب ،مؤلف هذا الكتاب ،مفكر لبناين ق َّدم عرب ثالثة عقود
جهو ًدا متتابعة ،ميكن النظر إليها بصفتها مرشو ًعا متنام ًيا ،متثَّل يف
رئيسي :األول هو نقد النص ،والثاين نقد املثقف ،وترافق
جانبي
ْ
ْ
ذلك مع نقد أشكال االستبداد املختلفة السياسية والدينية ،ونقد
البنى الفكرية ملنتجات العقل الراغب يف إنتاج أحجار صلدة ،تت ّم
من خاللها مقاربة الواقع .وتأث ّر عىل مستوى املنهجية ،بالجهود
الفلسفية العاملية ،بخاصة جهود كانط وجاك دريدا وميشيل فوكو
ومحمد أركون.
عرب مسريته يف الكتابة ،ك ّرس عيل حرب موقفًا متناميًا حا ًدا من
النخبوية الفكرية واألصولية الدينية وسواها ،وحاول أن يفكك
الكليات العقلية التي يع ّدها منتجات خارج السياق ،وليست أدوات
8

فتحي الرتييك ،فلسفة الحياة اليومية ،ط( 1تونس :الدار املتوسطية للنرش.)2009 ،

نقدية .وللمؤلف رؤاه الشهرية املبثوثة يف كتبه تجاه املقدس والهوية
واألصولية .وله مواقف حادة من اإلسالم السيايس بخاصة؛ إذ يرى أ ّن
التك ّون ال يكون يف املايض ،بل يف املستقبل ،انطالقًا من فهمه للهوية،
بكونها مبا يُنتج وسيُنتج ،وليس مبا أُنْ ِتج.

امتاز الخطاب الفلسفي لعيل حرب بوضوحه وح ّدته وتط ّوره؛ فلقيت
كتبه ومحارضاته روا ًجا كب ًريا ،عىل الرغم من كونها من أوضح الدعوات
للتخيل عن املقدسات الدينية واالجتامعية والسياسية .وصدر له عد ٌد
كبري من الكتب من أبرزها يف السنوات األخرية:
•ثورات القوة الناعمة يف العامل العريب من املنظومة إىل الشبكة(((.
•تواطؤ األضداد :اآللهة الجدد وخراب العامل(.((1

•اإلنسان األدىن :أمراض الدين وأعطال الحداثة(.((1

•أزمنة الحداثة الفائقة :اإلصالح /اإلرهاب /الرشاكة(.((1

محتويات الكتاب
ومقوالته الرئيسة
يفتتح املؤلف كتابه مبقدمة عنوانها" :األصولية والعنف" ،حيث
السؤال الصادم :هل هناك عالقة بني اإلسالم واإلرهاب؟
وأل َّن الباحث ال ميكن أن يجيب عن مثل هذا السؤال اإلشكايل بصيغة
"نعم" أو "ال" ،فإنّه يبدأ مناقشة كون تلك املسألة محتدمة وحارة،
بخاصة بعد أحداث الحادي عرش من أيلول ،موض ًحا أنّه بات لإلرهاب
معج ٌم خاص ،يت ّم تداوله يف مختلف أنحاء العامل بألفاظ عربية الجذور،
 9ط( 1بريوت :الدار العربية للعلوم نارشون.)2011 ،
 10ط( 1بريوت /الجزائر :الدار العربية للعلوم نارشون  -منشورات االختالف.)2008 ،
 11ط( 1بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش).2005 ،
 12ط( 1بريوت /الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب.)2005 ،
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مبي ًنا ،يف إشارة مبطنة إىل موقفه ،أ ّن هذا الغزو اللغوي ،كام يسميه،
ترافق مع الغزوات الجهادية ،وينبّه إىل أ ّن اإلجابة عن هذا السؤال
نفي وموافقة؛ بحيث يختار عيل حرب املوافقة عىل صيغة
تنقسم إىل ٍ
السؤال ،العتقاده أ ّن األديان تقوم عىل مبدأ رفض اآلخر وأحقّية أتباع
الدين بالحقيقة ،من ضمن هجومه عىل األديان ،واعتقاده أ ّن األديان
مرحلة يف تاريخ البرشية يجب أن تنتهي ،ويتبع ذلك برؤية تحسب
أ ّن املجتمع اإلسالمي بيئة حاضنة لإلرهاب.

ومن امللفت ،عىل املستوى املنهجي ،أ ّن تلك املقدمة كانت تصلح
لتكون نتائج مسبوقة بالبحث واملناقشة ،أل ّن القارئ يف هذه املقدمة،
كاتب مؤدلج ،وعليه ،يغدو من الطبيعي فقدان الكثري
سيجد أنّه أمام ٍ
من جوانب املناقشة العلمية يف سياق الكتابات املؤدلجة ،عندها
ينهض سؤال بخصوص محفزات قراءة الكتاب مادامت النتائج ،ها
هنا ،منتهية.
يرى عيل حرب أ ّن الكثري من املدافعني عن اإلسالم يتم ّنعون عن
املراجعة النقدية ،واملساءلة العقالنية للنصوص الدينية ،ناعيًا ثوابتهم
التي يتمسكون بها ،وأنّها ليست الحل ،ألنّها – كام يقول  -لو كانت
الحل ملا وصلت مجتمعاتنا إىل ما وصلت إليه.
يعلن املؤلف أ ّن مقاربته النقدية لظاهرة اإلرهاب تركّز عىل العامل
الديني ،لك ّنها تفتح أبوابًا مواربة نحو عاملني رئيسني ،هام :السيايس
املتمثل بالطاغية الذي اعتقد أنّه ميلك البالد ومن عليها ،واملثقف
الذي ال يُحسن طرح أفكاره أو التعبري عنها؛ إذ إ ّن كث ًريا من املثقفني
يدينون االستبداد لك ّنهم ميارسونه ضد من يختلف معهم .ويصل إىل
مرحلة تعميم ضعيف الوشائج مع املنهجية العلمية" :ففي العامل
العريب ،ال أفكار خالقة أو راهنة ،لدى من نسميهم شيوخ الفكر
ومنظريه ،هي من بنات فكرهم .ولذا نجد الذين يتصدرون واجهة
التنظري ،من دعاة التغيري ،يفتقرون إىل النظريات الخارقة والرؤى
املستقبلية .ومر ّد هذا العجز إىل كونهم قد استمروا ،طوال عقود،
يجرتون العناوين والشعارات أو ينتهكونها حتى باتت خاوية ،عقيمة،
صدئة ،مدمرة ،وإال من أين أىت كل هذا الخراب وكل هذا التوحش؟!".

العدد 19
آذار  /مارس 2016

بعد هذه املقدمة املمتلئة بأحكام القيمة ،يصل املؤلف إىل الفصل
األول "التنني اإلرهايب من يصنعه؟ ثالوث املرشد والطاغية واملثقف"
الذي يبدأ بسؤال مركزي :هل اإلسالم دين متطرف أم معتدل؟ وأين
ُهم أهل االعتدال؟ وماذا يفعلون يف الدفاع عن اإلسالم؟
يرى عيل حرب أ ّن اإلسالم تشكَّل قد ًميا ،بصفته فضاء تتع ّدد يف
وجوده الديانات واألمم والثقافات مع هيمن ٍة للّغة العربية والعقيدة
اإلسالمية ،وأ ّن الهوية اإلسالمية قد أعيد تشكيلها املرة تلو األخرى يف
ظل التحوالت التي م ّرت عىل الحضارة العربية ،وأ ّن مفهوم الهوية
الصافية هو محض وهم ،ومل يكن يف يوم من األيام موجو ًدا .ويرى
أ ّن تقديس النصوص وتقليد السلف هو جزء من الهوية املغلقة ،وال
رص األمر عىل اإلسالم ،أل ّن الحالة عينها تنطبق عىل اليهودية  -كام
يق ُ
يرى  -ليصل إىل نتيجة يحاول أن يع ّممها عىل الديانات التوحيدية،
وآثارها "املدمرة" عىل تاريخ البرشية ،وأ ّن هذا الداء "التقدييس"
أصاب املنهجيات والفلسفات املعارصة مثل املاركسية والعلامنية لدى
كل مذهب أو ُمعتَقد يفكّر أهله بعقل
بعض دعاتهام ،وأ ّن هذا مآل ّ
أحادي ،دوغاميئ ،تبسيطي ،يقوم عىل احتكار الحقيقة ومصادرة حرية
التفكري والتعبري ،سواء أكان دين ًيا أم فلسف ًيا ،املتمثل عرب إقصاء اآلخر
واتهامه أو استئصاله ،عىل املستوى الرمزي أو الجسدي .لذلك يصل
عيل حرب إىل أ ّن البحث عن إسالمٍ معتدل هو نوع من الوهم ،كام
يقول ،ويرى أ ّن االلتزام نقيض االعتدال ،والعلامء أخطر من العامة
ألنّهم هم من يزرع املعتقدات املتعلقة برفض اآلخر ،ولعلمه أ ّن مثل
ٍ
بتوصيف أدق  -من الصعب قبوله،
هذا النقد العنيف ،أو اإللغاء -
فإنّه يقول" :من حق مجموعة برشية ما أن تنتمي إىل اإلسالم لكن
ليس بوصفه عقيدة ودي ًنا ،بل جامعة مثلها مثل الجامعات األخرى
عىل املستوى الثقايف واألنايس ،وال فضل لها عىل اآلخر سوى بأعاملها
وليس بعقيدتها ،أو باصطفاء الله لها".
وإلعادة بناء الحياة الدينية ،يرى الكاتب أنّه يجب النظر إىل الدين
التخل عن مرشوع إقامة الدول
حقل مجتمع ًيا ،ويجب أيضً ا ّ
بصفته ً
عىل أسس إسالمية ،وإلغاء قاعدة االرتداد ،والتعويل عىل رشعية
كل رشعية ،وإلغاء حراس العقيدة ورشطتها،
الدولة بصفتها فوق ّ
واستبعاد النصوص التي تلغي اآلخر؛ فالهوية الثابتة متيت صاحبها،
ليصل بحديثه إىل داعش وأسباب نشوئه يف ظل بيئة عاملية أصولية؛
فاألصولية اإلسالمية ليست وحدها السبب ،بل بيئة من األصوليات يف
املنطقة؛ كاألصولية العلامنية واملاركسية.
َ
معارف حديثة،
ويقرر أ ّن الكثري من املثقفني العرب قد حصلوا عىل
لك ّنهم بقوا بعقول قدمية؛ فلم يوظفوا تلك املعارف لتطوير
مجتمعاتهم .ويضع حرب الوزر األكرب عليهم ،بحيث إنّنا ضحايا

مراجعات وعروض كتب
وص َّناعه :المرشد/الطاغية/المثقف
اإلرهاب ُ

أفكارنا ،ومهام كان دور اآلخر كب ًريا يف حياتنا ،فيجب ألّ يعفينا من
تح ّمل املسؤولية.
ويبني املؤلف الفصل الثاين "التهمة املزدوجة /ال أتهم نفيس وال
أنفي التهمة عن اإلسالم" عىل الفصل السابق الذي نرشه؛ فقرأ وسمع
ٍ
توضيحات عدة،
الكثري من ردات األفعال عليه ،وق ّدم يف هذا الفصل
تظهر أنّه مل يرتاجع عن طروحاته ،إنّ ا قام بتأكيدها وإزالة اللبس عن
بعضها ،والتفصيل يف قسمٍ آخر منها.

يوضح الكاتب ،بدايةً ،أنّه ال يق ّدم نفسه مداف ًعا عن اإلسالم بصفته
عقيدة ،ألنّه ليس جز ًءا منها ،بل مبفهوم ما هو جزء من حضارة اإلسالم،
وهو يف أحد وجوهه الثقافية ينتمي إليها ،بصفتها جز ًءا من هويته
امللتبسة واملركبة ودامئة التشكل ،يقول "لست كار ًها لإلسالم ولست
مداف ًعا عنه ،بل داع ًيا إىل تجديده" .ويرى عيل حرب أنّه يف شأنه
الفكري والثقايف ابن الحضارة الغربية ،بخاصة الفرنسية ،وهو ابن
الثقافة الرتاثية أيضً ا ،لكن ليس بنمطها الديني بل الفلسفي والفكري.
كل
ويف ما يخص النص القرآين ،يرى املؤلف أنّه نص متع ّدد ،يحاول ّ
فريق اختزاله إىل الجهة التي يريدها .ويرى أ ّن منطق التهافت يف
النقد ملفت يف ما يكتبه اآلخرون عنه ،فهو ينقد النص وال ينقد
العقل ،وهو يريد أن يفرتق بذلك عن الجابري الذي انتقد العقل
العريب .املشكلة الكربى يف واقع اإلسالم اليوم ،وفقًا لعيل حرب،
تكمن يف وهم "احتكار الحقيقة" الذي يرى فيه وج ًها آخر الحتقار
أي جهة أىت ،سواء أكان صاحبه من أتباع الديانات أم
الناس ،من ّ
من أصحاب األيديولوجيات أو الفلسفات .ليصل إىل أ ّن ما يدعوه بـ
"ديناصورات الحداثة" جزء من خيبة األمة ألنّهم مل يقوموا بدورهم
مسا رقيقًا
مس األشياء ً
النقدي ،بل اكتفوا مبنارصة أصحاب السلطة أو ّ
وليس نق ًدا عميقًا .أل ّن التنوير مهمة دامئة يجب أن يقوم بها املثقف،
أي سلطة دينية أو فلسفية
أي وصاية من ّ
مبتدئًا بنفسه ،بعي ًدا عن ّ
أو سياسية.
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ويف الفصل الثالث "لبنان بلدً ا معلقًا /الثنائيات الخانقة والتسويات
الهشة" ،يستعرض املؤلف محطات يف تاريخ لبنان ،وكيفية تشكّله،
وأنّه أُرِي َد له أن يكون مخت ًربا لتعايش األقليات ،حيث يرتكب من
لكل واحدة منها هويتها الدينية أو املذهبية،
فسيفساء من الطوائفّ ،
ولها تحالفها مع مرجعها الثقايف أو السيايس أو املايل أو األمني يف
الخارج .ويرى املؤلف أ ّن املشكلة تكرب حني يزداد منسوب الوالء
للخارج أكرث من الداخل ،وأ ّن مشكلة لبنان أنّه مل يه َّيأ له حكام
متميزون ،ووضعت فيه مشاكل أكرب من حجمه مثل املقاومة
مصاب اآلن باستعامر ديني ،وأ ّن مشكلته جزء
والحرب ،وأ ّن لبنان
ٌ
من مشكلة اإلقليم والسياسة العاملية التي تتسم بالتناقض .ويرى
املؤلف أ ّن الحل يف لبنان كامن يف أن يساعد اللبنانيون أنفسهم
وأل يع ّولوا عىل املحيط العريب ،ورضورة تفكيك امليليشيات
أولً ّ ،
املسلحة وإعادة هيبة الدولة .ويدرك املؤلف أ ّن تحقيق ذلك أقرب
إىل االستحالة ،أل ّن من زرع امليليشيات يف لبنان ال ينتظر من مفكر أن
يقول له ما الذي ينبغي عمله ،لكن املؤلف يق ّدم رؤيته بصفته مثقفًا
يجب أن يعلن موقفه.
ويف الفصل الرابع "تجديد الخطاب الديني /ال رهان عىل اإلسالم
ومؤسساته" ،يبدي املؤلف أسفه بدايةً ،أل ّن البلدان العربية متلك
ثروات غنية وموارد هائلة ،برشية ورمزية وطبيعية ،لكن مقابل نقص
فادح يف األفكار واملعارف ،البتكار الرؤى الخالقة واإلسرتاتيجيات
الف ّعالة التي ميكن استخدامها يف تدبّر الشؤون.
أي إسهام للحضارة العربية يف الواقع املعارص" ،فلم
وينكر املؤلف ّ
نخرج عىل العامل بنظرية أو معادلة أو صيغة خارقة للسقف املحيل
علم ناف ًعا
وقابلة للتداول عىل ساحة الفكر العاملي .ومل يخرتع أحدنا ً
فعال يف الدرس أو منوذ ًجا ناج ًحا يف اإلمناء" .ويق ّدم املؤلف،
أو منه ًجا ً
بعد هذا الحكم العام ،تصو ًرا مقرت ًحا ملا ميكن أن يكون عليه الخطاب
الديني يف عهد الثورة الرقمية .ويرى أ ّن الخطاب الديني عامة خطاب
أصويل يعتقد بامتالكه الحقيقة التي يريد العودة إليها لتكون مو ّجهة
للواقع .ويرى أ ّن األطروحة األصولية أطروحة فتاكة .ويف ّرق املؤلف
منطي م ّمن يؤمنون باإلسالم" :املسلم واإلسالمي"؛
يف هذا السياق بني ْ
فلألول هويته الدينية ورأسامله الرمزي الذي يخصه وحده ،أما الثاين
فرييد مقايسة الواقع عىل ما يتبناه من تفكري ديني ،يريد ج ّر الواقع
إىل األصل الذي يبتغيه ،ومن جهة أخرى يسعى إلثبات تصوراته عن
الديني والغريب وأيّهام أفضل؛ إذ يقارن مقارنة رسيعة ،مسبقة النتائج
بني اإلسالم والغرب يف هذا الخصوص؛ فاألول مل ّ
ينفك عن التجديد
واالبتكار؛ فق ّدم للحضارة البرشية مفاهي َم فارقة حول :العقالنية،
والتنوير ،والتق ّدم ،والتحرر ،وبعد الحداثة ،والتنمية ،والعوملة .يف
حني أ ّن اإلسالم املعارص  -كام يرى عيل حرب  -يتسم بالفقر املعريف
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والخواء الفكري والتشبيح الثقايف ،ويتشبث أهله بثوابتهم املعيقة،
ويشتغلون بالتربير األيديولوجي لتمويه الحقائق وطمس الوقائع.
ويتفق يف هذه الرؤية مع عزيز العظمة يف توصيفه لفهم حركات
اإلسالم السيايس للسياسة؛ إذ يقول عن فهمها للسياسة إنّه "فهم
انقاليب يعقويب يعتمد عىل تغليب اإلرادة عىل التاريخ والعنف عىل
اإلقناع ،وعىل اعتبار التاريخ الثابت  -يف زعمه  -واملجتمع املتجانس
 يف زعمه  -منشأ طبيع ًيا للسلطة اإلسالمية ،أو للسلطة القامئة باسماإلسالم ،التي ستنبثق عضويًا ،وبالطبع ،عن الكائن الالتاريخي املسمى
جامعة املسلمني"(.((1
ويف الفصل الخامس "اإلسالم والحداثة" يعيد املؤلف سؤال املقدمة
حول اإلرهاب وعالقته باإلسالم ،وكيف أ ّن هناك محاوالت مختلفة
املشارب ،منها ما ينفي ومنها ما يوافق .ويطلق عيل حرب بيقينية
عالية يف القسم األول من هذا الفصل فكرة "خرافة املصالحة"،
متسائل :هل املصالحة بني اإلسالم والغرب ممكنة؟ ويبدو أنّه وصل
ً
إىل اإلجابة مسبقًا؛ فيحشد شواهد عدة عىل استحالة ذلك ،واض ًعا
املشكلة يف اإلسالم؛ فالغرب ،كام يرى ،أدار ظهره للديني ،يف حني أ ّن
اإلسالم ال يزال يعتقد أنّه ممسك بالحقيقة ،والدول الغربية تبحث عن
مواطنني ،يف حني أ ّن الدول اإلسالمية تبحث عن مؤمنني؛ فاملصالحة
أقرب منها إىل الخدعة أو إىل أي يشء آخر .وللتدليل عىل ما يذهب
إليه يدخل املؤلف يف دائر ٍة من التعميامت ،يسوقها عىل شكل أمثلة
تفتقر إىل الدقة؛ فيتحدث عن حقوق املرأة التي تراجعت عىل نح ٍو
عم كانت عليه يف النصف األول من القرن الفائت .ففي ذلك
قيايسّ ،
الزمن" ،كان من النادر أن تشاهد طالبة أو سيدة محجبة يف الجامعة
أو يف األماكن العامة ،أما اليوم فالحجاب يكتسح الفضاء العمومي
بأشكاله املختلفة" ،حيث يرى فيه تغلي ًبا للديني عىل الوطني وأنّه
من ِّف ٌر ،وال ينسجم مع قيم املواطنة بصفته عالمة دينية ،ويشيد يف
هذا السياق بالبابا "فرانسوا" بابا الكنيسة الكاثوليكية يف الفاتيكان
حارسا للعقيدة كام تفعل املؤسسات الدينية اإلسالمية.
الذي ال يقف ً
ويف هذا السياق يرى حرب أ ّن استحالة املصالحة بني اإلسالم والحداثة
ال تعني الوقوع يف صدام الحضارات كام يرى البعض يف إحياء مقولة
هنتنغنت .وينكر املؤلف بيقني صارم وجود مواجهة بني مركزية غربية
ومركزية إسالمية ،وأ ّن الثقافة اإلسالمية باتت نشازًا يف العامل ،وفقًا
لوجهة نظره.
ويناقش املؤلف يف القسم الثاين من هذا الفصل تحت عنوان "فرنسا
بني األخطبوط والبعبع" أحــداث "شــاريل إيبدو" ورضورة إلغاء
 13عبد الوهاب املسريي وعزيز العظمة ،العلامنية تحت املجهر ،ط( 1دمشق /بريوت:
دار الفكر -دار الفكر املعارص )2000 ،ص.213
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التعريف الديني لألشخاص وتحييد قيم املواطنة .ويرى أ ّن املشكلة
ليست يف املسلمني الذين يعيشون يف فرنسا ،بل يف اليهود أيضً ا الذين
يجب َّأل يُع ِّرفوا بأنفسهم بصفتهم يهو ًدا ضحايا ،بل بصفتهم مواطنني
وأل يوزعوا أحكامهم عىل اآلخرين .ويرى
وأل يُظهروا رموزهم الدينيةّ ،
ّ
أ ّن إشهار الهويات يف املجتمعات األوروبية ين ّم عن جهل وعنرصية.
ويدعو املسلمني الفرنسيني ،إن كانوا يعانون الحرمان ،ألّ يلجؤوا إىل
املؤسسات الدينية ،بل إىل األحزاب والنقابات ،بصفتها هي األقدر
عىل التعبري عنهم .ويرى أ ّن العيش يف مجتمع جديد مثل املجتمع
الفرنيس فرصة كبرية إلغناء الهوية ،وليس فرصة للنكوص نحو هويات
ماضوية .وي ّربر عيل حرب دفاعه عن فرنسا؛ فهو حني يدافع عنها ،كام
يقول ،فإنّه يدافع عن حضارة وثقافة مؤث ّرتني يف العامل ،واملشاكل التي
تحدث فيها ال تنعكس عليها وحدها.

ويجد املؤلف أ ّن ميزة املقاربة الفلسفية تكمن يف تجاوز صدام
الثقافات ،ورصاع الحضارات ،وتضارب األيديولوجيات نحو املشكالت
الوجودية؛ فاألزمة اليوم ،أزمة اإلنسانية املعارصة التي تتجسد يف
فقدان السيادة عىل الذات والخطاب واألشياء ،ويف تناقص القدرة عىل
التوقّع والعجز عن التدبر ،وكون الحلول للمشكالت تولِّد مشكالت
أعقد وأكرث خطورة؛ فمحاربة اإلرهاب بالعقليات واألساليب التي
يدار بها العامل اليوم مبفردات التشبيح والهيمنة واالستكبار واالستقواء،
من جانب هذه الدولة أو تلك ،غري مفيدة .ويبدو أنّه ال َمهرب من
صوغ مفاهيم وأطر وقواعد جديدة إلدارة املشرتك البرشي سواء عىل
مستوى الوطن ،أو اإلقليم ،أو عىل مستوى العامل.
ويف الفصل السادس "التوسع اإليراين /رضر إيراين وخراب عريب"،
يتساءل املؤلف :هل نشهد تحالفًا بني الشيطان األمرييك والطاووس
سؤال
اإليراين؟ أيًا يكن ،نحن إزاء تطور يف املعطى اإلسرتاتيجي ،يطرح ً
رئيسا بخصوص طبيعة النظام اإليراين :هل هو نظام ديني أم سيايس؟
ً
طائفي أم إسالمي؟ تكفريي أم علامين؟ ثوري أم إصالحي؟ إرهابـي
أم دميقراطي؟ يبدو أ ّن بعض هذه األسئلة أجابت عنه الشهور التالية
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وص َّناعه :المرشد/الطاغية/المثقف
اإلرهاب ُ

لنرش الكتاب؛ فاالتفاق النووي قد ُوقِّع ،وإيران تتغ َّول يف كلٍ من
العراق وسورية أكرث وأكرث.
ٍ
محطات من تاريخ النظام اإليراين ،وكيف أنّه م ّر
يستعرض املؤلف
مستعمل عناوين
ً
مبراحل متعددة :من التعدد إىل إلغاء الرشيك،
خرافة التعدد وفربكة األعداء ،ويتوقف عند بعض امليليشيات التي
صنعها وأهدافه منها ،مثلام فعل مع حزب الله الذي يرى أنّه ال
يختلف كث ًريا عن داعش؛ فهام وجهان لعقلية واحدة مفخّخة بالنوايا
العدوانية ،تؤول إىل تدمري البلدان العربية.
ويرى املؤلف أ ّن إيران لديها مرشوعها السيايس الذي تجعل الدين
إطا ًرا له ،ولو حدث تعارض بني النظام السيايس والديني لق َّدمت
السيايس عىل الديني .ويتحدث كيف أنّها تاجرت بالقضية الفلسطينية،
وأثارت النعرات الطائفية ،فهي تحاول توظيف الشيعة العرب لخدمة
مرشوعها .ويدخل املؤلف يف تحليل سيايس مبارش ،عرب لغة خطابية
أحيانًا ،ليصل إىل ما مؤداه أ ّن إيران ال يهمها إال مصلحتها بوصفها
دولة لها مرشوعها ،وما الدين ّإل أداة من أدوات تحقق هذا املرشوع.
ويع ْنون الفصل السابع بسؤال" :أين هو اإلنسان /من الخالق ومن
املخلوق؟" ،وما هي طبيعة العالقة بني اإلنسان والله؟ هل اإلنسان
هو عبد الله أم وارثه وخليفته؟ أم كال األمرين م ًعا؟ أال يوجد
احتامل آخر؟
ضمن رؤيته للبحث عن األسئلة الوجودية املتعلقة بالنص ،يناقش
املؤلف فكرة الخلق والخليقة والقداسة ،عرب عدد من األمثلة القرآنية
والفلسفية التي تعضد ما يريد الوصول إليه؛ فريى أ ّن القداسة أحد
مصادر نتاج العنف ،وأ ّن أحد جوانب أزمة العامل الحديث ،قداسة
اإلنسان ،وتأليه العقل ،وعبادة الحداثة مبختلف شعاراتها.
ويرى أ ّن الوقت قد حان لالنتهاء من اإلنسان الالهويت والعلامين
مشي ًدا بجهود "فوكو" يف نقده اإلنسان ،واصفًا إياه بأنّه مفكر
مم يحدث بهدف أن
استثنايئ .ويقرتح رضورة أخذ موقف تنويري ّ
وأل يهرب منه ،ويدعو إىل إعادة
يح ّمل اإلنسان مسؤولية ما يقوم به ّ
النظر يف مفهوم اإلنسان ،بعي ًدا عن املتعاليات ورضورة التحرر منها،
واصفًا العالقة بالحقيقة بأنّها عالقة خلق واخرتاع ،بقدر ما هي عالقة
صناعة وتحويل أو تركيب وبناء؛ وهي عالقة لعب واستمتاع بقدر ما
هي عالقة حضور وازدهار .واألهم ،فقد تغري مفهوم الحقيقة ،مع
والدة الواقع االفرتايض؛ فلم تعد العالقة بها عالقة كشف ومامهاة أو
حفر وتنقيب ،إمنا هي عالقة خلق وابتكار ألمناط وصعد ومستويات
جديدة من الوجود.

ويف الخامتة التي يعنونها بـ"لعبة الخلق /نحو مشرتك برشي جديد"،
يدعو املؤلف إىل تغيري مفهوم الحقيقة لتصبح "ما نقدر عىل خلقه
وابتكاره أو ما نحسن أداءه وإنجازه" .وكذلك مفهوم الهوية التي
تصبح إمكانياتنا يف الحياة وما ميكن أن نق ّدمه ،فمن يحسن صناعة
مستقبله ،هو من يحسن قراءة ماضيه ،ويرى عيل حرب أنّه ال ثقة بعد
اليوم ،باإلنسان ،عىل وقع هذه النهايات الكارثية واملآالت الرببرية،
من جانب ُحراس الهويات واملقدسات؛ فالهوية ليست املامهاة
مع أصل أ ّول أو مبدأ ثابت ،بقدر ما هي قدرتنا عىل أن نتحول،
كل ما يتيح إدارة العالقات بني البرش ،بصورة أقل عنفًا ،وأكرث
وهي ّ
توازنًا ،سواء عىل مستوى وطن ودولة أو عىل مستوى العامل ،وهذا
يقتيض إعادة النظر يف البداهات التي صنعنا بها إنسانيتنا ،كمفردات
القداسة والعظمة والبطولة .ويدعو حرب إىل تكريس مصطلحات
فاعل من عاملنا ،مثل :املداولة والرشاكة والشبكة
جديدة بصفتها جز ًءا ً
واآللية والفضاء واملجال ،وسواها من املفاهيم التي تفتح اإلمكان
ألمناط وجود مغايرة ،ورضورة تشكيل وعي مختلف بالذات واآلخر
والواقع ،دنيوي بقدر ما هو مستقبيل ،وأفقي بقدر ما هو تداويل،
حيث العامل الرئيس كامن يف تشكيالته وأبنيته ،أو شبكاته وعالئقه،
أو إجراءاته وآلياته ،أو مساراته وتحوالته.

سياقات الكتاب ورؤاه:
مالحظات ختامية
ينسجم عيل حرب يف كتابه هذا مع رؤيته املتنامية التي تحاول إعالء
شأن اإلنسان بصفته أصل القيم واملقدسات ،ويرى أ ّن حرية اإلنسان
مقدسا،
أصل
الفكرية أهم من عالقته بأي نص أو شخص يع ّده ً
ً
فيصاب مؤلف الكتاب باألىس حني يرى إنسانًا آخر يقتل إنسانًا ،إعالء
ٍ
لنص ديني ميّت ،وهذا يندرج ضمن حامسه لإلنسانوية الجديدة،
متأث ًرا بجهود محمد أركون وسواه من الداعني إليها(.((1
ويتجاوز املؤلف دعوة املفكرين الحداثيني العرب ،مثل نرص حامد
أبو زيد والجابري وحنفي ،يف ع ّد النص القرآين ظاهرة تاريخية(،((1
ليصل إىل الدعوة إللغاء النص ،عرب ٍ
خلط ملفت بني :األمة والقرآن
والعرب واملسلمني والقديم والحديث؛ إذ يضعهم جمي ًعا يف سلة
 14ميجان الروييل ،ومعجب الزهراين ،دليل الناقد األديب ،ط( 3بريوت /الدار البيضاء:
املركز الثقايف العريب )2002 ،ص .58
 15ال يكرتث عيل حرب ها هنا بالقراءة التاريخية للنص املقدس الذي يرفضه كلّه ،لقراءة
املالحظات عىل القراءة التاريخية ميكن العودة إىل كتاب :مرزوق العمري ،إشكالية تاريخية
النص الديني يف الخطاب الحدايث العريب املعارص ،ط( 1بريوت /الدار البيضاء /الجزائر:
منشورات ضفاف  -دار األمان  -االختالف ،)2012 ،ص .15 - 14
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تفس النص تب ًعا لرؤيتها،
حكمٍ واحدة ،منتق ًدا الحركات الدينية التي ّ
ُمرج ًعا املشكلة إىل فكر األمة ،نافيًا دور اآلخر يف املأساة العربية،
مشي ًدا بالسياق األورويب وقدرته عىل تحييد الدين من الحياة العامة
وجعله شأنًا شخصيًا.
أي دو ٍر للدين يف نظرية املعرفة ،بل يع ّده عبئًا
يتجاهل عيل حرب َّ
عليها ،ويدعو إىل نظري ٍة معرفية إنسانية محض ،ذات منبع غريب
إنساين ،معتم ًدا عىل مقايسات وأمثلة ساقها للتدليل عىل ما ذهب
إليه ،وبدا أنّه بَرتَ بعض تفاصيلها من سياقاتها.
أي كاتب ،أن
ومن وجهة بحثية ميكن القول إنّه من حق الكاتبّ ،
يدعو إىل النظرية التي يبتغيها ،لكن إنكار الرؤى األخرى واملنهجيات
ليس من أسباب البحث العلمي ،بخاصة أنّنا نعيش يف مجتمعات
رئيسا يف نظريتها املعرفية ،ومن امللفت أ ّن املؤلف ال
ميثّل الدين دو ًرا ً
(((1
يحاول الفصل بني املعرفة الفلسفية واملعرفة العلمية  .ويستدعي
خطابه يف هذا الكتاب رضورة التفريق بني الجرأة والتج ّرؤ ،وحدود
البحث العلمي ومدى مالءمة ما يطرحه الباحث للسياقات االجتامعية،
والبدائل التي يق ّدمها مرشوع فكري ،حني يطالب بإلغاء قوى معرفية
فاعلة ،بخاصة أ ّن املؤلف نفسه يق ّر يف غري موضع ،أ ّن النص املقدس
منفتح الداللة ويقبل أكرث من قراءة ،ويدعو إىل التعويل عىل العقل
بدل من العقل النصويص بتعبري جورج طرابييش(.((1
الواقعي ً
ويحاول املؤلف اإلفادة من التفكيكية يف تقويض البنية املعرفية
للخطاب الديني والدعوة إىل إلغاء الثوابت؛ غري أنّه يدعو متلقّيه
إىل ثوابت جديدة .ويسعى إىل تسويغ القراءة التفكيكية للنصوص
املرجعية النبوية والفلسفية ،دون االعتامد عىل األدلة النصية أو
اإلحاالت السياقية أو بنى األفق الفكري ،وال يُسلِّم بالتباس الداللة
النصية بوصفه جز ًءا من التباس اللغة واستعصائها عىل الرتويض
لتقف يف جهة فرضية تأويلية محددة.
وإذا أراد املتلقي تصنيف كتاب عيل حرب من وجهة الخطاب
ِ
الحجاجي ،لوجد أ ّن منهجية الكتاب غال ًبا منهجية إلغائية تدعو إىل
القطيعة .وليست الذات يف مواطن عدة من هذا الكتاب ذات ًا باحثة
مثل ،عىل األديان وثوقيتها
بل هي ذات متحيزة؛ فيأخذ املؤلفً ،
وتقدميها خطابًا يقينيًا ،غري أ ّن هذه "الدوغامئية" تترسب إىل نصه
حقائق دامغة من وجهة نظره .وها هنا من
حتى يغدو ما يقوله
َ
حق املتلقي أن يتساءل عن الرشيحة املستهدفة يف هذا الكتاب؛
 16فؤاد زكريا ،نظرية املعرفة واملوقف الطبيعي لإلنسان ،ط ( 1القاهرة :مكتبة مرص،
 )1991ص .176
 17جورج طرابييش ،من إسالم القرآن إىل إسالم الحديث ،النشأة املستأنفة ،ط( 1بريوت/
لندن :دار الساقي  -رابطة العقالنيني العرب ،)2010 ،ص .111
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فإن كانت هذه الرشيحة تختلف مع املؤلف ،فإنّه يصعب إقناعها
مبا طرحه يف كتابه .وعاد ًة يتبع أصحاب هذه األفكار التي يظنون أ ّن
خطابي ،أو ميزجون بينهام :إما خطاب
عميم للبرشية ،أحد
فيها خ ًريا ً
ْ
حاميس ،أو خطاب ِحجاجي .ويالئم الخطاب الحجاجي حقل هذا
الكتاب ،لك ّنه غاب عن مناطق كثرية منه؛ إذ غلب عليه الخطاب
التبشريي ،ومالك الحقيقة ،وصاحب الصوت الواحد.

عىل املستوى املنهجي ،تلفت نظر املتلقي مالحظاتٌ عديدة ،من
قبيل :عدم االشتغال عىل أجزاء الكتاب اشتغالً كافيًا إبان تحويله من
مقاالت من َّجمة إىل كتاب متكامل ،وتهافت بنية الكتاب أيضً ا ،بحيث
يبدو الفصل األخري والخامتة كام لو أنّهام متكأ نظري ،كان ميكن
املؤسسات النظرية
أن يكونا يف فاتحة الكتاب ،حتى يتبني القارئُ ِّ
ملقوالت الكتاب املبثوثة يف أرجاء فصوله؛ فالكتابة الصحفية غال ًبا
ال تصنع مرشو ًعا ،بل تنشغل مبتابعة اليومي ،وهو رضوري لها .مع
األخذ يف الحسبان أ ّن كتابة املفكر أو الباحث تختلف عن كتابة
الصحفي من حيث العمق وسواه ورشيحة الجمهور املستهدفة ،وهي
تبقى أسرية األداة وإن كانت نواظمها الفكرية ملفتة .ويلحظ أيضً ا
تكرار املقوالت الشائعة ومحاولة تقديم مقاربات فيها قد ٌر كبري من
التعميم ،والتناقض يف مواطن عدة؛ فام يأخذه عىل اآلخرين يقع
فيه ،وأمثلة ذلك كثرية .إضاف ًة إىل غلبة األسلوب الصحفي أحيانًا ،كأن
يقول" :لست يف حاجة ملن يذكرين" يف نو ٍع من التعايل غري املنهجي،
محاول يف الوقت نفسه االشتغال عىل تقنية العنوان الصادم بصفته
ً
عتبة نصية ،قد تنبئ عن الخطاب الالحق لها ،مفي ًدا بذلك من
األسلوب الصحفي الجاذب.
لقد أفرزت كرثة القضايا التي تص ّدى لها الكاتب ترس ًعا يف املعالجة،
وتعميم ،وتكرا ًرا ،أحيانًا ،ومن أبرزها :الهوية واإلرهاب والخطاب
ً
الديني والحداثة واألصوليات واالستبداد ...ومن الثابت ،منهج ًيا ،أ ّن
مناقشة القضايا الكربى مناقشة رسيعة ،غري متأنية لن تأيت بالثامر
املأمولة؛ فاملؤلف يطرح العديد من األفكار التي ميكن أن تكون ك ًوى

مراجعات وعروض كتب
وص َّناعه :المرشد/الطاغية/المثقف
اإلرهاب ُ

للحوار ،لك ّنه يض ِّيع بعضها وسط هذه املوجة من التعميم ،وقد فاته
أ ّن اختصار املجتمعات أو الحضارات يف مقوالت عامة يلغي ما ق َّدمته
وما تق ّدمه ،يف حال ٍة أقرب إىل "جلد الذات" الشخصية والحضارية،
وهذا الجلد فيه ظلم كبري لتلك املجتمعات وللمنهجية العلمية،
مثل ،وفقًا للمؤلف ،فرنسا بلد ال ّنور فحسب ،متناسيًا ما قامت
فتغدو ً
رش يجب التخلص منه .إ ّن
مثل ،واإلسالمّ ،
به يف الجزائر ً
كل اإلسالم ّ
مثل هذه التعميامت مع شواهد مبتورة ،يس ّمى يف املنهجية العلمية
"تلفيقًا بحثيًا".
ومن امللفت يف هذا الكتاب وضوح يف الرؤية من القضايا السياسية
املعارصة ،أثبتته الوقائع من مثل وضــوح موقفه من "الثورة
السورية" ،وقراءته السياسية العميقة للواقع اإليراين وآثاره املدمرة
يف البالد العربية ،وأ ّن هناك جغرافيات محددة مثل "الجغرافية
اإليرانية" تع ّد جغرافية إنبات للطاغية /اإلمام ،ويلفت تركيزه عىل
تناقضات املجتمع الدويل .وقد حاول مواكبة التغريات التي حدثت
يف السنوات األخــرة ،مبي ًنا أ ّن األصوليات واإلرهــاب سبب الكثري
من املشاكل.
ويتابع عيل حرب يف هذا الكتاب هجومه الرشس عىل املثقف ،مق ّد ًما
تصورات عنه فيها مبالغة ،دون أن يفسح املجال للتساؤل عن :من
هو املثقف؟ وهل من الرضوري أن يكون املثقف يف موقع املؤلف
نفسه؟ ليحدد له دوره ،متناس ًيا يف الوقت نفسه األثر شبه املعدوم
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وأي أثر باقٍ له
للمثقف اليوم ،فمن ير ّد عىل املثقف؟ ومن يقرأ له؟ ّ
متغافل عن أ ّن منهجيته التي يدعو إليها تقوم
ً
يف ظل الثورة الرقمية؟
بتقويض مفهوم املثل والقدوة واملقدس ،فكيف سيؤث ّر املثقف ما دام
ال سلطة له وال أحد يقرأ كتاباته؟!
بغض النظر عن سياقه املن ِتج أو
إ ّن انشغال عيل حرب بنقد النصّ ،
املستقبل له ،دفعه إىل اختزال ما ال يروق له إىل صورة ساخرة صلدة؛
مم س ّهل عليه إصدار األحكام ،وتسفيه من يختلف معه ،مع أنّه
ّ
كتاب سابق بـ "أنه متع ّدد املعنى ،ملتبس
سبق أن وصف النص يف ٍ
الداللة ،كثيف املفهوم ،متوتر الوجهة ،إشكايل القضية واألطروحة...
فهو يحتمل غري قراءة ،بقدر ما يختزن ما ال يتناهى من القراءات
التي تراكمت وتفاعلت يف ذهن مؤلفه ،ليك تسهم يف تشكيله
وظهوره"( .((1وال سيام أ ّن املؤلف ،يف مواضع عديدة من هذا الكتاب،
ابتعد بقراءته للنص من االستعراض املعريف إىل إعادة الرتكيب وتقديم
الرؤى الجديدة ،لك ّنه كان يُح ِّول تلك الرؤى املفارقة للسائد أحيانًا إىل
"تابو" جديد ،مثل إميانه بالحداثة؛ إذ يدعو اآلخرين إىل اإلميان بها
بصفتها قد ًرا ال فكاك منه ،وعىل الرغم من األحداث الجديدة املتتالية
يغي ذلك يف مقوالته شيئًا،
يف البالد العربية مؤخ ًرا ،ومآالت ثوراتها ،مل ِّ
بل وجدها فرصة سانحة لتأكيد تلك املقوالت وليس ملراجعتها.
 18عيل حرب ،هكذا أقرأ ما بعد التفكيك ،ط( 1بريوت :املؤسسة العربية للدراسات
والنرش ،)2005 ،ص .23
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تع ّد األعامل األكادميية التي تدرس البنية الداخلية األيديولوجية
والسياسية يف كردستان ،عىل اتساعها وتوزعها بني دول عديدة ،ذات
أهمية بالغة يف الوقت الراهن؛ فهي تساهم يف فهم الحراك الداخيل
الكردي ،ويف إدراك العالقات بني التيارات الفكرية والفواعل السائدة،
ويف التع ّرف إىل محاور االتفاق والخالف يف ما بينها ،وتأثري ذلك يف
تطلعاتها القومية عىل تنوع اتجاهاتها.
ويأيت كتاب حوار بني اإلسالم والعلامنية يف كردستان من تأليف
الدكتور عثامن عيل ،بشكل أسايس ،وباالشرتاك مع آخرين ،والصادر
بتوسع :أهم التوجهات الفكرية
حديثًا يف أربيل يف عام  ،2015ليناقش ّ
واأليديولوجية السائدة يف كردستان منذ بداية الحركة الكردية املسامة
"كوردايه يت" يف منتصف القرن التاسع عرش وحتى الوقت الراهن،
ومواطن الخالف واالتفاق بني التيارين العريضني اإلسالمي والعلامين،
وانعكاسات الرصاعات بينهام عىل مسرية الحركة الكردية نفسها،
وعىل التطلعات القومية لألكراد ،وعىل العالقات مع دول املنطقة
املحيطة بهم .ويتصف الكتاب باألهمية ،بوصفه كتابًا كب ًريا تغطي
فصوله معظم الفرتة الزمنية لتطور الحركة القومية الكردية ،وألنه
مؤل ٌَّف من لدن باحثني أكراد يناقشون مشاغلهم وهمومهم األساسية
وعالقاتهم الداخلية ،وألنه صاد ٌر حديثًا باللغة العربية ،فهو يساهم
بذلك يف تعريف القارئ العريب سواء يف العراق وسورية أو يف الوطن
العريب عامة ،مباهية الحركة الكردية كام يراها أصحابها ،وأمناط
التفكري السائدة فيها ،ومدى الرصاع والتالقي بني تياراتها ،ومدى تأثري
ذلك محل ًيا وإقليم ًيا.

واإلسالمي يف كردستان مع هذه التطورات ،ونقاط الصدام والحوار
بتوسع املفاهيم واملصطلحات
بينهام .ونظ ًرا إىل أ ّن القسم األول يعالج ّ
النظرية حول العلامنية والحداثة ومواقفها من اإلسالم والدين بعامة،
والتي ميكننا العثور عىل مصادر عديدة حولها ،فإ ّن هذه املراجعة
سوف تقترص عىل الباب الثاين ذي األهمية الراهنة ،بسبب تحليل
املؤلفني فيه للتطبيقات العملية لتلك املفاهيم واملصطلحات يف واقع
مناطق األكراد واتجاهاتهم الفكرية وانعكاساتها السياسية يف املنطقة.
حل اإلشكاليات التاريخية
أساسا حول ّ
يتمحور هدف الكتاب
ً
واملفاهيمية والسياسية العالقة بني التيارين األساسيني اإلسالمي
والعلامين ،والبحث عن مساحة مشرتكة بينهام؛ إذ يظهر هذا بجالء
أمل
يف عنوان الكتاب الذي اقترص عىل جانب "الحوار والتالقي" ً
من معظم مؤلفيه يف تفادي عالقة الرصاع التي هيمنت عىل تاريخ
الفصائل الكردية يف العرص الحديث .وبحسب مقدمة الكتاب ،فإنه
عىل الرغم من تجاوز الكرد منذ بداية القرن الحادي والعرشين
ويالت الحروب األهلية بني مختلف أجنحة الحركة الكردية يف
القرن املايض ،والتي تجلت ذروتها بني االتحاد الوطني الكردستاين
والحركة اإلسالمية ( ،)1997-1994فإ ّن فرص وقوع رصاعات بني
الجناحني العلامين واإلسالمي يف الوسط الكردي ال تزال قامئة .ويرى
الكتاب أن أخطر ما يواجه الكرد يف العقود القادمة هو تسلّط رأي
أو أيديولوجية بعينها ،باسم الدين أو القومية أو الرشعية التاريخية
العائلية والحزبية ،وإقصاء اآلراء واأليديولوجيات األخرى (ص -16
 .)17ولذلك ،يرى أ ّن الحوار هو الركيزة األساسية والوسيلة املفضلة
للتعايش السلمي والتالقح الفكري وإغناء املرشوع الكردي.

"كوردايه تي" :مح ّدد االنتماء
والعمل للشعب الكردي

يتكون الكتاب من قسمني أساسيني ،ويتفرع منهام عد ٌد من الفصول.
كامل للتعريف نظريًا
وميكن مالحظة أ ّن القسم األول قد خ ُِّصص ً
بالعلامنية والحداثة والدميقراطية وجذورها األوروبية وتطبيقاتها يف
الرشق األوسط ،فيام خ ُِّصص القسم الثاين لتاريخ العلامنية يف كردستان
وتط ّورها الفكري منذ العهد العثامين األخري ،ثم يف عهد االنتداب
األجنبي يف الدول القومية يف املنطقة ،وآراء وتفاعل الطرفني العلامين

قبل الرشوع يف تحديد التيارات الفكرية واأليديولوجية يف كردستان
بعامة ،ينطلق املؤلف من محدد أسايس يتمحور حوله األكراد؛ وهو
مدى االقرتاب أو االبتعاد عن روح الحركة الكردية أو "كوردايه يت"،
التي تعني "العمل من أجل املصالح الكردية" (ص  15و)271؛ إذ
يقول الدكتور عثامن عيل :منذ بداية القرن العرشين تبحث النخبة
الكردية عن عقيدة تؤطر وتو ّجه مساعيها لخدمة املصالح الكردية؛
فبدأت "كوردايه يت" من لدن النخبة اإلسالمية التقليدية (علامء الدين
وشيوخ الطرق الصوفية) يف منتصف القرن التاسع عرش .ولكن مع
وصول االتحاد والرتقي إىل الحكم يف السلطنة العثامنية عام  ،1908بدأ
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بعض الكرد من ذوي الفكر القومي العلامين يف إسطنبول والسليامنية
وبغداد يعملون من جهتهم لتحقيق األهداف القومية الكردية .ولكن
أسلوب تحقيق هذه املصالح دار ٌ
جدل حوله يف القرن العرشين،
سبل وأط ًرا مختلفة أ ّدت إىل رصاع فكري وسيايس وعسكري
واتخذ ً
بني أجنحة الحركة الكردية الرئيسة ،وبخاصة الجناحني العلامين
واإلسالمي .ويف الوقت نفسه ،مل مينع الرصاع من الوصول يف فرتات
مختلفة إىل التعايش السلمي والتالقح الفكري بني تلك األجنحة.
يع ّرف املؤلف "كوردايه يت" بأنها "شعور باالنتامء إىل الشعب الكردي
والعمل من أجل مصالحه ،وليس هي الفكر القومي الكردي"؛ فذلك
الشعور أقدم بكثري من هذا الفكر .ويقول بأن هناك خلطًا يف فهم
الكرد لظاهرة القومية بصفتها ظاهرة سياسية حديثة وبني "كوردايه
يت" التي هي شعور باالنتامء للشعب الكردي الذي سبق ظهور
القومية الحديثة .فشعور االنتامء إىل فئة عرقية أو قبيلة أو قرية هو
غريزة فطرية يف اإلنسان ،وهو غري مقرون مبرحلة تاريخية معينة.
فلم يكن لهذا االنتامء قبل القرن التاسع عرش أثر سيايس .أما الظاهرة
القومية فهي مقرونة بالتحوالت االقتصادية والسياسية والفكرية .لقد
كانت بداية هذا الشعور باالنتامء والعمل من أجل املصالح الكردية
بعد "التنظيامت العثامنية" ثم النزوع نحو الترتيك .ومع ذلك ،كان
هذا الشعور ذا نزعة إصالحية وليست استقاللية قومية ،فعىل الرغم
من أ ّن حركة مري محمد باشا راوندز ،أمري اإلمارة السورانية يف القرن
التاسع عرش ،كانت أول حركة إصالحية كردية يف مناطق األكراد ،فإن
مري محمد ما فتئ يؤكد بأنه "مخلص للسلطان ولكنه ثار ضد األوضاع
املزرية يف كردستان" .ومع أ ّن األمري بدرخان عمل عىل استقالل شؤون
إمارة بوتان ،ووجد نجا ًحا يف حكمه ،فإنه كان يؤكد دامئًا أنه و ٌيف
للسلطان عىل الرغم من استيائه من الفساد يف أوضاع السلطنة
العثامنية (ص  .)276-275وال بد من اإلشارة هنا إىل وجود خالف
يف وجهات النظر بني تيارات كردية ،ففي حني يعترب تيا ٌر حركة األمري
بدرخان مجرد حركة إصالحية ،وهو ما يتفق مع وجهة نظر املؤلف،
فإن تيارات قومية كردية ترى أ ّن األمري بدرخان سعى إىل االستقالل
التام "ليتحرر الكرد من نري االحتالل األجنبي"((( .ومع أن قسمً من
الباحثني يف الشؤون الكردية يذهب إىل أن حركة الشيخ عبيد الله
النهري ( )1881-1880هي أول حركة كردية معارصة وأن النهري هو
أول من دعا إىل وحدة جميع الكرد ضمن كيان موحد ،فإن املؤلف
يؤكد أ ّن النهري هو رائد "كوارديه يت" ،ولكنه كان دامئًا يجمع بني
الدفاع عن الكرد واإلسالم.
" 1األمري بدرخان مؤسس مرشوع دولة كوردستان املستقلة يف العرص الحديث" ،يف:
http://www.ekurds.com/arabic/bedirxan.htm

كان لوصول جامعة االتحاد والرتقي للحكم يف السلطنة العثامنية
 1920 - 1908أثر يف دفع حركة "كوردايه يت" بشقيها اإلسالمي
والعلامين يف النصف األول من القرن العرشين؛ فقد انتعشت
هذه الحركة نتيجة محاوالت الصهر القرسي للكرد يف األمة الرتكية.
وتجسدت نشاطات الشق اإلسالمي بحركة الشيخ سعيد الحفيد
( )1911يف السليامنية حيث وقف ضد االتحاديني الذين وصفهم
باملارقني واملــاحــدة ،وطالب بعدم طاعة اإلدارة الطورانية يف
كردستان .وقاد الشيخ عبد السالم الربزاين النقشبندي حركة مامثلة
( ،)1914-1911وطالب بتطبيق الرشيعة وإبعاد املوظفني الفاسدين
من املنطقة الكردية والسامح بالتعليم باللغة الكردية .واستمر التيار
اإلسالمي الصويف يف الثالثينيات واألربعينيات يف الهيمنة عىل حركة
"كوردايه يت" .وتعترب حركة مال خليل منكوري يف كردستان إيران
دفا ًعا عن الرشيعة والوجود الكردي هناك ،وذلك يف مواجهة محاولة
رضا شاه فرض التغريب واإلصالحات وحظر اللغة الكردية اقتدا ًء
بكامل أتاتورك (ص .)281-280
أما ما يسميه املؤلف بالتيار الالديني العلامين داخل "كوردايه
يت" ،فقد ظهر بوضوح يف الفرتة  1920 - 1908أيضً ا كرد فعلٍ عىل
الطورانية .وتعترب جريدة "كودرستان" أول عمل منظّم لهذا التيار،
فقد كان يصدرها األخوان مقداد ومدحت بدرخان يف أوروبا ثم مرص
وتجد دعم األوساط األرمنية .وقد متيز خطاب التيار بانبهاره بالغرب
يف تلك الفرتة .ويف عام  ،1910قام طلبة كرد بتشكيل منظمة قومية
باسم "هيوا" (األمل) وأصدروا مجلة "روزي كورد" التي هدفت إىل
نرش "الثقافة والحضارة الغربية املتطورة" (ص  .)282وتنتقد بعض
مقاالت املجلة تأثري اإلسالم يف الكرد ،فقد جاء يف أحد أعدادها" :كان
الشعب الكوردي منذ ما قبل اإلسالم ،ميلك أدبًا غنيًا ولكن بعد دخوله
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اإلسالم ،وباألخص يف فرتة الحكم العثامين ونتيجة للتعلّق الشديد
مببادئ اإلسالم واالنقياد وراء الخالفة ،نيس هذا الشعب كث ًريا من
ذاتيته" .فيام دعت يف مقال آخر "إىل االبتعاد عن الحروف العربية
وكتابة اللغة الكردية بالحروف الالتينية" ،عىل الرغم من أن هذه
املسألة يرفضها حتى قسم من التيار العلامين (ص .)283
وعىل الرغم من انفصال التيارين العلامين واإلسالمي ،فقد تالقيا يف
"جمعية تعايل وترقي كوردستان"؛ وهي أول تنظيم جمع طريف حركة
"كوردايه يت" ،وذلك عىل يد الشيخ عبد القادر بن عبيد الله النهري
ر ًدا عىل جامعة االتحاد والرتقي الرتكية .ولكن يرى املؤلف أنه حدث
انشقاق داخل الجمعية عىل يد األمري جالدت بدرخان بسبب عدم
الرضا عن امليول اإلسالمية للشيخ عبد القادر ،ويعتقد أن األرمن كانوا
وراء هذا االنشقاق (ص  .)286ويذكر عد ًدا من محاوالت نشاط
العلامنيني ضمن الحركة الكردية ،مثل جمعية آزادي التي أعلنت
الثورة عىل كامل أتاتورك ،والتي تقربت الحقًا إىل الشيخ سعيد بريان
يف ثورته عام  ،1925وكذلك جمعية "كومه ليى زيانه و ه ي" عام
 1943التي ما لبثت أيضً ا أن انضمت إىل إدارة قايض محمد يف مهاباد
بإيران ،وقد استطاعت بقيادة األخري تأسيس "جمهورية كوردستان
يف مهاباد" .ويف عام  1946عمل الشيوعيون والليرباليون يف كلٍ من
حركتي "هيوا" و"شورش" مع مال مصطفى الربزاين الذي كان رم ًزا
إسالم ًيا نقشبنديًا قويًا (ص .)290
ومام ميكن مالحظته مام سبق ،أ ّن املؤلف قد دافع عن خطاب التيار
اإلسالمي الصويف الذي ركز عىل اإلصالحات وليس االنفصال ضمن
حركة "كوردايه يت" ،ومع ذلك نجد أنه يف الصفحات التالية ،يبتعد
عن مطالب اإلصالح ويدعو إىل "تقرير مصري الشعب الكردي بالبقاء
أو عدم البقاء ضمن الكيانات القومية العلامنية" (ص  )291الناتجة
من اتفاقية سايكس بيكو .ويعيب عىل شعارات األحزاب العلامنية
املتعلقة بالحكم الذايت والفيدرالية من دون إقرار حق تقرير املصري،
مام يعطي رشعي ًة كردي ًة للتقسيم الجائر ألرض كردستان وشعبها.
ويصف هذه الشعارات بأنها "خطأ إسرتاتيجي" يف الحركة الكردية
طوال القرن العرشين ،فقد أقنعت الشعوب األخرى – الرتك والعرب
والفرس – بأ ّن كردستان جز ٌء من أوطانهم .كام يعترب أ ّن تعاون
األحزاب العلامنية ودعمها للدول الحاكمة لكردستان ضد أحزاب
وحركات كردية أخرى أجهضت املرشوع العلامين يف تحقيق وحدة
أرض كردستان وشعبها .ومن هنا ،يبدو أ ّن املطالب اإلصالحية كان
مرح ًبا بها ضمن "كوردايه يت" إبّان الدولة العثامنية ،لك ّنها تحولت
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إىل مطالب بتقرير املصري واالستقالل يف ظل وجود الدول القومية
يف املنطقة.

وينتقل املؤلف إىل النصف الثاين من القرن العرشين حينام انحرس
التيار اإلسالمي؛ ويبني بعض أسباب هذا الرتاجع ،ومنها :هيمنة الغرب
الفكرية والعسكرية عىل العامل اإلسالمي ،ودخول اإلسالميني يف حالة
سبات وانهزام نفيس ،واالنزواء يف التكايا الصوفية املنحرفة ،وعمل
القيادات اإلسالمية يف العراق وتركيا بعد الخمسينيات عىل إقناع
الكوادر اإلسالمية الكردية بعدم مساندة الحركة الكردية ألن ذلك
وفق تصورهم سيرضب وحدة املسلمني يف داخل العراق (ص .)295
ثم يشري إىل نهوض تيار اإلسالم السيايس الكردي يف السبعينيات من
القرن العرشين؛ فمع سيطرة الفكر املاركيس عىل معظم الفصائل
الكردية وتهديدها لبعض الرموز اإلسالمية ،ثم حمالت النظام
العراقي يف كردستان ،أدى كل ذلك إىل "استشعار الخطر" فتأسست
"الرابطة اإلسالمية يف كوردستان" عام  ،1978وكان أحد منظريها سيد
محمد شهروزي ،ثم أدى الشيخ محمد نجيب الربزنجي دو ًرا أساس ًيا
يف تحويلها إىل تنظيم جهادي عسكري .واستطاعت الرابطة كسب
جمهور من الشباب والعلامء ،وأدت دو ًرا أساسيًا يف تنظيم انتفاضة
منطقة شهروز يف نيسان /أبريل  1987ضد نظام صدام حسني .ويف
تنظيم إغاث ًيا باسم "الرابطة
عام  ،1988أسس اإلخوان املسلمون
ً
اإلسالمية الكردية" .وبعد صدور قانون تنظيم األحزاب يف كردستان
العراق عام  ،1994شكل اإلخوان "حزب االتحاد اإلسالمي الكردستاين".
أما يف إيران ،فقد أخفق التيار اإلسالمي الكردستاين فيها بقيادة الشيخ
مفتي زادة أمري ألنه ،حسب املؤلف ،واجه الدولة برفض الطائفية
التي تبنتها الجمهورية اإلسالمية اإليرانية وطالب بإلغاء املذهبية يف
الدستور وإعطاء أهل السنة حقوقهم .والحقًا تعاون التيار اإلسالمي
مع الرئيس السابق محمد خامتي لكنه انتكس مع انتكاسة الحركة
اإلصالحية يف إيران بعده .ويف تركيا ،عمل اإلسالميون الكرد مع حزب
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الرفاه ثم الفضيلة ،وحال ًيا مع حزب العدالة والتنمية ،وأصبح منهم
أعضاء يف الربملان الرتيك .وينقسم األكراد يف تركيا إىل قسمني ،أحدهام
يؤمن بالعمل مع حزب العدالة والتنمية بوصفه بدأ عملية سياسية
سلمية إلعطاء األكراد حقوقهم ضمن الدولة الرتكية ،وثانيهام حزب
العمل الدميقراطي الذي يعد عمل ًيا الشق السيايس لحزب العامل
الكردستاين الذي يحظى بدعم الجالية الكردية يف أوروبا (ص .)304
ويذكر أنه منذ تأسيسه عام  ،2012أصبح حزب الشعوب الدميقراطي
املمثل األسايس لألكراد ،وبخاصة بعد تجاوزه العتبة الربملانية يف تركيا
عام 2015؛ وهو متعاطف مع حزب العامل الكردستاين.
أخ ًريا ،يؤكد املؤلف عىل رضورة الحوار والتعاون مع األحزاب العلامنية
الكردية؛ إذ يدعو لدعم املجتمع املدين مبا يخدم العمل القومي
الكردي عامةً؛ فيقول" :من الرضوري االبتعاد عن أسلوب املواجهة
مع التيار العلامين وتبني مبدأ الحوار والتواصل واالتفاق عىل القواسم
املشرتكة" (ص  .)307-306وهو ميهد بذلك إىل مناقش ٍة أوسع لقضية
الحوار الداخيل يف املباحث التالية ،عرب البحث يف نقاط االختالف
وإمكانية تجاوزها يف ظل وجود مساحات مشرتكة ميكن تعميقها.

العدد 19
آذار  /مارس 2016

التي تظلم الكرد محسوبة عىل مجموعة الدول اإلسالمية فيام الغرب
العلامين هو املنقذ" (ص .)334
وبناء عىل هذه الفجوة بني الطرفني ،يدعو عبد الخالق إىل "بناء الحوار"
ويح ّدد أسس القواسم املشرتكة بينهام يف محورين رئيسني :األول،
هو "التحرر الوطني؛ أي تحرر كردستان من االحتالل بواسطة نضا ٍل
ٍ
مشرتك للقوى الكردستانية وتحقيقه عرب مراحل :الالمركزية ،والحكم
الذايت ،والفدرايل ،والواليات ،والكونفدرالية  ...وحتى االستقاللية ،وهي
آخر أهداف جميع القوى الكردستانية" .والثاين ،التحرر االجتامعي
يف ما بني األفراد ،ويشمل "العدالة ،واألخالق ،واملساواة ،وحقوق
اإلنسان ،واملرأة ،والفقر" .ويذهب إىل أ ّن شعارات األحزاب الكردية
متجسدة يف هذين املحورين؛ فشعار الحزب الدميقراطي الكردستاين
هو الحكم الذايت لكردستان حال ًيا ،والفدرالية للعراق ،أما االتحاد
الوطني الكردستاين فشعاره حق تقرير املصري لكردستان واتحاد
الشعوب املستضعفة ،وأما الحزب الشيوعي الكردستاين فشعاره وطن
حر وشعب سعيد واتحاد العامل ،وأما األحزاب اإلسالمية فشعارها
تحرير كردستان وإقامة العدل فيها (ص .)346-345

الحوار العلماني – اإلسالمي
والمساحة المشتركة
في كردستان
مثة قضية محورية يف الخالف بني العلامنيني واإلسالميني يف كردستان
وهي االتهامات املتبادلة حول مسؤولية كل ٍ
طرف عن "مأساة الكرد".
ويذهب األستاذ مسعود عبد الخالق ،يف بحثه ضمن هذا الكتاب،
إىل أ ّن تصحيح املفاهيم خري وسيلة للحوار .ويتفق مع املؤلف
األول بأ ّن سياسات االتحاد والرتقي  1920 - 1908هي سبب مأساة
األكراد ،فقد ظهرت عىل يد القوميني العلامنيني األتراك واألكراد م ًعا؛
إذ كان "اثنان من املؤسسني األربعة لالتحاد والرتقي من الكرد"،
حيث ربط العلامنيون األكراد آنذاك مستقبل "استقالل كردستان
بنهاية الحكم الديني" العثامين (ص  .)314ومع ذلك ،يؤكد املؤلف
مساهمة العلامنيني األكراد يف مواقف مهمة تجاه القضية الكردية
مثل مساهمتهم "يف الثورات الجديدة ضد احتالل كردستان" ويف
تبني "القرارات والقوانني الدولية لتحرير األمم وتقرير مصريهم"
(ص  .)333ويف املقابل ،يذهب العلامنيون إىل أن "العمل اإلسالمي
يشكل خط ًرا عىل قضية الكرد وأن اإلسالم ظلم الكرد وأن الدول

ويرى الباحث عيل سرييني يف بحثه أ ّن أسباب ترشذم املكون الكردي
واستتباعه للمحيط املجاور له عىل الصعيد الثقايف هي :ترشذم
بنية الكرد القومية وعدم اجتامعهم بصورة متجانسة عىل الصعيد
القومي ،وتباعد مناطق كردستان ووعورتها مام استحال عىل الناس
تكوين شبكة عالقات حرضية بني املــدن ،وبني املدن واألريــاف،
ٍ
خليط تاريخي وجغرايف وثقايف والذي ّأسس
والرتاث املرتاكم من
التفرقة السياسية بني الكيانات الكردية قبل القرن العرشين.
ولكن الالفت لالنتباه رفض الباحث ألي حــوا ٍر بني اإلسالميني
يعب بهذا عن وجود آراء متطرفة إزاء
والعلامنيني يف كردستان ،وهو ِّ
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مسألة الحوار وجدواها؛ فهو يرى أ ّن "الشعب الكردي عاىن ويعاين
كوارث كبرية عىل يد العلامنيني أزالم الغرب" ،ويقول" :عن أي حوار
نتحدث؟ وبني من ومن؟ وبشأن ماذا؟ أهو حوار بني اإلسالم والتاريخ
املسيحي؟ أم هو فراغ ومضيعة للوقت مع من انسلخوا من تاريخ
أمتهم؟  ...إنه حوار مع من يريد إلهاء املسلمني غري قضاياهم الكربى
وإلغاءهم من الوجود جس ًدا ورو ًحا وتاريخًا" (ص  .)361-359ومع
أ ّن هذا الرأي ال يخدم قضية الحوار التي يهدف إليها الكتاب ،فإ ّن
تضمينه كان مقصو ًدا أيضً ا ،فقد أشارت مقدمة الكتاب (ص  )16إىل
أ ّن مثة أهمية لتسليط الضوء عىل اآلراء املتطرفة لدى الطرفني ،إدراكًا
وتوضي ًحا "لخطورتها عىل املصالح الكردية".
ٍ
مبحث بعنوان "اإلصــاح ورضورة
ويذهب الباحث رسو قادر يف
الحوار بني العلامنيني واإلسالميني يف كردستان" ،إىل رضورة تخيل
الطرفني عن األفكار واملامرسات اإلقصائية واإلميان بالدميقراطية
الحقيقية واإلقرار بالقيم األساسية االقتصادية للسوق لبناء نظام
اقتصادي متني يف مجتمع دميقراطي .ويوجه نداءه إىل اإلسالميني
بقوله" :آن األوان أن يقرر اإلسالميون أي خيار سيتخذون ،هل يقبلون
بالدميقراطية ويعملون ضمن األنساق الدميقراطية كأجنحة محافظة
فيها ،أم يرصون عىل مواصلة مسريتهم الحالية يف السعي لبناء أنظمة
أيديولوجية؟" .وباملقابل ،فإن العلامنيني يف كردستان "مل يوفقوا حتى
اآلن كام ينبغي يف بناء الدميقراطية وتأصيلها بصفتها قيمة من القيم
يف املجتمع ،ألن بعضهم مل يتخلص من تأثري األيديولوجية القومية
املتطرفة" .ويخلص إىل أن "استقالل كردستان يكمن يف وجود وتحقيق
الدميقراطية ال يف وجود التوجه القومي الضيق" (ص .)398-396
ويف تحديده "املفاصل املشرتكة واملختلفة للتيارين اإلسالمي والقومي
العلامين يف كردستان" ،يلقي الباحث كامران بابان زادة بالالمئة عىل
تياري النخبة العلامنية واإلسالمية الكردية يف ما وصلت إليه الحال
من مآزق .ويشري إىل أ ّن النخبة العلامنية الكردية بخالف علامنيات
الشعوب املجاورة تعتقد بوجود تضا ٍد بني مفهومي القومية واإلسالمية.
فهم علم ًيا وعمل ًيا للواقع الكردي،
ومن هنا ،يقول :ال نالحظ أ ّن لديها ً
إذ ميكن وصف الحركة القومية الكردية بكونها ردة فعل عىل مواقف
الشعوب التي تحتل كردستان ،لذلك فهي ليست مرشو ًعا حضاريًا ،بل
إن الفكر القومي الكردي هو صدى وردود فعل ملا لحق بالكرد من
حمالت القمع والصهر القرسي أكرث من كونها فلسفة تستند إىل أسس
فكرية صلبة .وهناك إشكالية لدى النخبة الكردية يف تقديم وصف
واضح ملفهومي االنتامء الكردي واالنتامء اإلسالمي ،ولكنها قامت
بخلق إشكالية بني املفهومني وحولتهام إىل رصا ٍع داخل البيت الكردي
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(ص  .)401-400أما التيار اإلسالمي فيتحمل هو اآلخر مسؤولية هذه
األزمة ألنه تقاعس يف تشخيص مأساة الكرد ،ومل يدخل ساحة النضال
واملقاومة ضد محتيل كردستان إال مؤخ ًرا ،لذلك فقد "تخلف يف أداء
ملموسا لإلسالميني
واجبه ومل نجد يف حركة املقاومة املسلحة وجو ًدا
ً
حتى الثامنينيات من القرن املايض" (ص  .)414-403ويستنتج املؤلف
نقاطًا يتعني أن ينتبه إليها التياران اإلسالمي والعلامين وهي :أخذ
أي
الكرد لإلسالم بعامة بحرية واقتناع راسخ ،وعدم االستغناء عن ٍ
من البعدين الديني والقومي؛ إذ ميكن االستفادة من اإلسالم لبناء
كيان كردي قومي .ويرتب هذا عىل التيار اإلسالمي تطوير أطروحته
ملفهوم الحركة الكردية وعرصنة الخطاب اإلسالمي الكردي يك يكون
قوة فاعلة يف الساحة الكردية (ص .)426
وتحت عنوان "تعايش العلامنيني واإلسالميني يف كردستان ليس خيا ًرا
بل قدر" ،يعود املؤلف الرئيس يف الكتاب الدكتور عثامن عيل ليق ّدم
بحثًا يتضمن رؤي ًة تصالحي ًة يعتربها رضورة تاريخية لتالقي التيارين
العلامين واإلسالمي من أجل مصالح "كوراديه يت" التي بدأ بها هذا
الكتاب .وليك ينجح الحوار من الناحية الواقعية ،يطلب التفريق بني
املتطرفني واملعتدلني لدى الطرفني اإلسالمي والعلامين .ويذهب إىل
أ ّن العلامنيني املتطرفني ليسوا ضد اإلسالم السيايس فحسب ،وإمنا
ضد اإلسالم نفسه ،وهذا يشكل عنرص عداء وتفرقة بني الكرد .أما
املعتدلون العلامنيون فليس لديهم مشكلة مع الجامعات اإلسالمية
التي تقبل بالدميقراطية ،فهم يعتربون الدين واإلسالميني حالة ميكن
التعايش معها .ويف املقابل ،يطالب برضورة قبول رشعية التيار العلامين
املعتدل؛ وهو التيار الذي يتحفظ عىل تطبيق الرشيعة اإلسالمية ليس
قيم معينة
ألنه ضدها ،ولكن ألنه يحسب أ ّن ذلك التطبيق قد يهدد ً
يدافع عنها مثل الحرية والدميقراطية واملساواة والهوية الكردية ،وهو
"موقف يتعني فهمه واحرتامه" (ص .)499
كل من التيارين يف كردستان عىل تجاوز التفكري
ويحثّ املؤلف ً
النمطي ،واالستفادة من تجارب العلامنيني واإلسالميني يف املنطقة
حولهام .فبالنسبة إىل العلامنيني ،يقول" :ليس هناك شك يف أن
العلامنيات العربية والرتكية واإليرانية هي علامنيات أكرث تطو ًرا من
العلامنية الكردية ،وتجاوزت إىل حد ما مرحلة الرصاع مع اإلسالم
واإلسالميني بعد أن أدرك الطرفان أن الرصاع بني التيارين لن يخدم
مصالحهم القومية" (ص  .)503ومن جهة أخرى ،يطالب اإلسالميني
بتطوير مفاهيمهم ،فيثني عىل رأي الدكتور عادل بإخوان حول أ ّن
األحزاب اإلسالمية الكردية تجاوزت مرحلة "اإلسالمية" التي متيزت بها
يف السابق والتي كانت مبنية عىل فكرة الرشيعة والشورى واألمري إىل
مرحلة يسميها "اإلسالم الدميقراطي" القابل للتعايش مع العلامنية من
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وتجسد يف
الناحية السياسية؛ إذ سبق أن حدث هذا التحول يف أوروبا ّ
ظهور األحزاب الدميقراطية املسيحية .ويقول بأ ّن تلك الحركات تقبل
بفكرة التداول السلمي للسلطة والتعايش مع العلامنية ضمن نظام
دميقراطي ،وما حدث يف تركيا وتونس هو تبلور جديد لوجه اإلسالم
حتم (ص  .)508كام
السيايس ،ويؤكد أ ّن تأثريها سينتقل إىل كردستان ً
يؤكد املؤلف عىل رأي الباحث سالم عبد الكريم ،املتخصص باإلسالم
السيايس يف كردستان ،من حيث حتمية انتقال تأثري حزب العدالة
والتنمية الرتيك إىل املناطق الكردية ،وأ ّن التغيري يف تصور األحزاب
تجسد
اإلسالمية الكردية نحو قبول ما يسميه "اإلسالم الليربايل" قد ّ
عىل أرض الواقع عندما "وقف ممثلو التيار اإلسالمي الليربايل جنبًا
إىل جنب مع العلامنيني من املاركسيني والليرباليني الكرد يهتفون
بشعارات الدميقراطية وحقوق اإلنسان والتعددية السياسية" يف
أحداث رساي أزادي يف السليامنية عام ( 2011ص  .)509ويذهب إىل
يجسد الجهد الكبري الذي
أ ّن هذا املوقف ليس مؤقتًا ،بل هو موقف ّ
يقوم به كثري من الجامعات واألفراد داخل التيار اإلسالمي من أجل
التح ّول الدميقراطي.

مالحظات أخيرة
ال شك أ ّن الكتاب يتميز باألهمية بوصفه يع ّرف بأهم املحطات
التاريخية يف مسرية الحركة الكردية وتطلعاتها وتياراتها ،ويضيف
جدي ًدا للمكتبة العربية يف ما يتعلق بالقضايا الفكرية والسياسية
التي تشغل النخب الكردية وطرق تفكريها ونقاط اختالفها واتفاقها
ورؤاها املستقبلية .ومع ذلك ،مثة مالحظات مهمة تؤخذ عىل الكتاب
من حيث مدى التوازن يف عرض أفكار الطرفني املعنيني اإلسالمي
والعلامين وآرائهام ،وكذلك خلوه تقريبًا من معالجة إشكالية األكراد
يف سورية ،وميكن توضيح املالحظتني باآليت:
أولً  ،مع أ ّن هدف الكتاب هو عرض اآلراء املختلفة للطرفني العلامين
واإلسالمي يف كردستان وقضاياها القومية من أجل توفري سبل التالقي
بينهام ،فقد غلب عليه عرض آراء التيار اإلسالمي بصورة أكرب .ومع
فصول
أ ّن املؤلفني عرضوا آراء للتيار العلامين ،فإ ّن الكتاب مل يتضمن ً
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تتبي آراؤهم بوضوح ويتحقّق
كاملة كتبها علامنيون بأنفسهم يك ّ
التوازن يف عرض أفكار الطرفني كام هي ،وهو ما قد يساعد أكرث عىل
التع ّرف إىل مختلف اآلراء.

ثان ًيا ،حظيت مناقشة التيارات الفكرية والحالة السياسية يف إقليم
بنصيب واف ٍر يف الكتاب ،فيام مل تحظ
كردستان العراق ويف تركيا
ٍ
الحركة الكردية وتطلعاتها يف سورية بدراسة مامثلة .ويبدو أ ّن تطور
الحركة الكردية إىل حراكات سياسية وعسكرية ناشطة يف العقود
الثالثة املاضية يف كلٍ من تركيا والعراق ،وبخاصة مع تطور الحكم
الذايت إىل درج ٍة متقدم ٍة يف إقليم كردستان العراق ،قد أم ّدت مؤلفي
الكتاب مبادة غنية وجعلتهم يعولون عليها يف إمكانية تحقيق
منوذج للتطلعات الكردية عىل أرض الواقع .وقد يكون الحجم الكبري
للوجود الكردي يف البلدين ونسبته املعقولة إىل إجاميل السكان
سبب آخر لهذا الرتكيز .ولك ّن الكتاب كان سيحظى
(الخُمس تقري ًبا) ٌ
بأهمي ٍة أكرب ويحقق أسبقي ًة لو أنه ركز أيضً ا عىل أكراد سورية من
حيث توجهاتهم الفكرية والسياسية وتياراتهم وطبيعة تطلعاتهم
املستقبلية ،وبخاصة أ ّن الكتاب حديثٌ صدر يف عام 2015؛ أي بعد
أن أبرزت الثورة السورية دور األكراد يف شامل رشق سورية ،وبدأت
تتوضح مطالبات بعضهم بصيغ سياسية أكرث تطو ًرا مثل الفدرالية
وغريها ،وبعد أن تم تسليط الضوء عليهم إقليم ًيا ودول ًيا .ومن املؤكد
أ ّن هذا الحراك الكردي السوري سوف يفرض نفسه عىل الكتب
والدراسات التي تتناول الشأن الكردي من اآلن وصاع ًدا ،ورمبا يقوم
مؤلفو هذا الكتاب يف تحديثه وتوسيعه ليشمل ذلك قريبًا.
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مراجعة كتاب:

أحالم مصر في استصالح الصحراء:
تنمية أم كارثة؟
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أشمل مساهم ٍة بحثية  -وأحدثها أيضً ا  -تتناول
َ
يُع ّد هذا الكتاب
بالنقد والتحليل والتأريخ غزو الدولة للصحاري املرصية منذ
وخصوصا ما يُعرف يف تاريخ مرص بـ "ظاهرة امل ُدن
عام ،1952
ً
الجديدة" .وتنبع أهمية هذا العمل من جانبني؛ أحدهام أنه يعالج
موضو ًعا نَدرت معالجته من ناحي ٍة بحثية وعلمية .فباستثناء بضع
أوراقٍ ذات طابعٍ سياسايت ،وبضع در ٍ
اسات تناولت مشاريع عمرانية
مح ّددة يف صحاري مرص ،نكون إزاء العمل األ ّول من نوعه الذي
يتخصص بقراءة نزعة الدولة املرصية ونُخبها للتعمري الصحراوي
وإقامة امل ُدن السكنية والصناعية والسياحية الجديدة ،بعي ًدا عن
وادي النيل.

قادتها ال ُنخب الحاكمة ،منذ حركة الض ّباط األحرار يف متوز /يوليو .1952
يبي سيمز أ ّن هوس النخبة املرصية
وطوال فصول الكتاب املختلفةّ ،
الحاكمة برضورة تخفيف الضغط السكّاين من منطقة وادي النيل
أقل من  %5من املساحة اإلجاملية للبالد ،مل يؤ ِّد
والدلتا التي تشكّل ّ
إىل إهدار مبالغ خيالية من ميزانية الدولة عىل امتداد عقو ٍد فحسب،
بل أ ّدى أيضً ا إىل إهام ِل املدن األصلية وإفقارها من ناحية الخدمات
رسخ عملية التعمري غري الرسمي املعروف يف
والبنية التحتية ،كام ّ
مرص بـ "العشوائيات" ،إضاف ًة إىل تعزيز شبكات الفساد البريوقراطي
والرأساملية الطفيلية.

أ ّما الجانب الثاين ،فهو متمثّل بأ ّن أهمية هذا العمل تنبع من جدية
مؤلِّفه ،ديفيد سيمز ،صاحب كتاب َف ْهم القاهرة :منطق مدينة
خارج السيطرة((( ،ويُع ّد هذا الكتاب أه ّم مرجع لفهم صريورة تط ّور
بسكّانها ومجتمعاتها املختلفة واملتن ّوعة وأمناطها
القاهرة الكربى ُ
الدميوغرافية .وقد أمىض سيمز ،كام يقول تيمويث ميتشل يف تقدميه
للكتاب ،أكرث من نصف ُعمره يف دراسة العاصمة املرصية وتتبّع
مسارات تط ّورها الدميوغرافية والعمرانية ،ليساهم يف الحقيقة يف
تصحيح العديد من الصور النمطية والتص ّورات املش ّوهة عن أحد أكرب
التج ّمعات البرشية العمالقة يف العامل.

هيكل الكتاب
يض ّم كتاب أحالم صحراء مرص مق ّدم ًة وعرشة فصول .يتناول الفصل
األ ّول نبذ ًة تاريخي ًة وجغرافي ًة عن صحاري مرص (الصحراء الغربية،
والصحراء الرشقية ،وشبه جزيرة سيناء) ،الفتًا النظر ،يف إيجا ٍز شديد،
التوسع نحو الصحراء بدأت يف حقبة أرسة محمد عيل
إىل أ ّن مسرية ّ
أساسا ،لتوسيع رقعة األرض القابلة للزراعة (ص .)34 - 33أ ّما الفصل
ً
الثاين ،فهو يق ّدم خريط ًة عا ّم ًة للرحلة التاريخية يف ما يتعلّق بفكرة
استصالح الصحراء و َع ّدها هدفًا قوم ًيا يعكس مرشوعية الدولة
وصورتها أمام املجتمع .فمن مرشوع مديرية التحرير ومرشوع
الوادي الجديد يف عهد عبد النارص ،إىل برنامج امل ُدن الجديدة الذي
دش ّنه السادات يف أواسط السبعينيات ،مرو ًرا مبشاريع مبارك العمالقة
الستصالح األرايض وإقامة املناطق الصناعية والسياحية ،وانتها ًء
كل من حكومات اإلخوان املسلمني
باإلعالنات املتتالية التي أعلنتها ّ
والحكم العسكري ،يوضّ ح سيمز مدى ضبابية البيانات الحكومية
وتناقضها والفجوة ما بني امل ُعلن عنه واملنجز فعليًا من جهة ،وعدم
قابلية األجهزة الحكومية للتعلّم من األخطاء وعدم تكرارها.

عىل الرغم من أ ّن األرايض الصحراوية يف مرص ت ُع ّد أه ّم األصول
واملصادر الطبيعية لدى الدولة ،حيث تشكّل األغلبية ال ُعظمى من
الجغرافيا املرصية ،فإنّها لطاملا كانت إحدى اللعنات االقتصادية
والتنموية العظيمة بالنسبة إىل تاريخ مسرية التنمية والتطوير التي

وتعرض الفصول األربعة التالية زبدة الكتاب التي تتناول بالتفصيل
للتوسع نحو الصحراء من
والخرائط ،والصور أيضً ا ،خطط الدولة
ّ
خالل مخططات االستصالح الزراعي (الفصل الثالث) ،وخطط املدن
الجديدة (الفصل الرابع) ،والقرى واملنتجعات السياحية (الفصل
الخامس) ،واملناطق الصناعية والتعدينية (الفصل السادس) ،مبين ًة
أ ّن الحكومة املرصية ناد ًرا ما حققت نجا ًحا يف أغلب تلك املشاريع
سواء كان ذلك من ناحية جذب السكّان ،أو خلق فرص عملٍ  ،أو حتى
من ناحية رفد خزينة الدولة باملال.

1 David Sims, Understanding Cairo: The Logic of a City Out of Control
(Cairo: AUC, 2010).

وأخ ًريا ،فإ ّن املؤلف يحاول يف الفصول األربعة األخرية عرض إطا ٍر
تفسريي يحلّل السلوك الدميوغرايف للنم ّو السكّاين الذي يناقض ،من
ٍّ

وميكن اختصار األطروحة األساسية للكتاب عىل النحو التايل:

مراجعات وعروض كتب
”?“Egypt’s Desert Dreams: Development Or Disaster

للتوسع العمراين (الفصل السابع)،
ناحية املبدأ ،الرؤية الدولتية
ّ
َ
إجامل مختلف األسباب التي أ ّدت إىل اإلخفاق الذريع
متوخيًا
واملتكرر لخطط الدولة يف إدارة األرايض العا ّمة ،ودوافع النخبة
الحاكمة لالستمرار عىل النهج ذاته ،عىل الرغم من اإلخفاق (الفصل
الثامن والتاسع) ،منتهيًا بكتابة خطّة مبادئ توصي ٍة إلعادة النظر يف
بأي حا ٍل من األحوال إىل جذب
أحالم مرص الصحراوية التي لن تؤ ّدي ّ
املرصيني إىل الصحراء (الفصل العارش).

ماذا حققت مشاريع
تطوير الصحراء؟
إ ّن أهم ما يُحسب لهذا الكتاب هو القدرة والصرب ،منذ السبعينيات،
عىل تتبّع اإلعالنات الحكومية املرصية التي وعدت باستصالح
األرايض الصحراوية حول القاهرة واملدن املرصية األخرى ،وتحويلها
إىل مدنٍ جديدة ،أو مشاريع زراعية ،أو صناعية ،أو سياحية .ويبني
سيمز بلغ ٍة ال تخلو من التع ّجب و"السخرية" أ ّن أغلب املشاريع
الجديدة التي أعلنتها حكومة مبارك ،بد ًءا من األلفية الجديدة حتى
جميع الحكومات التي أتت بعد ثورة الخامس والعرشين من كانون
ٍ
ٍ
وخطط سابقة ت ّم اإلعالن عنها
إلعالنات
الثاين /يناير ،إمنا كانت تكرا ًرا
واختفت أخبارها ،أغلب األحيان ،بسبب إخفاقها.

أحالم االستصالح الزراعي
من ناحية االستصالح الزراعي واملشاريع العمالقة لتحويل الصحراء
إىل ٍ
أرض قابل ٍة للزراعة ،يشري سيمز إىل التناقض وانعدام الشفافية
الطاغيَني عىل أغلب البيانات امل ُعلن عنها .ففي حني أعلنت الهيئة
العامة ملرشوعات التعمري والتنمية الزراعية أ ّن عدد الفدادين
امل ُستصلحة بلغ  2.7مليون فدان منذ عام  1952حتى عام  ،1997أشارت
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نرشات أخرى للجهاز نفسه إىل أ ّن العدد ال يتجاوز  815ألف فدان،
موضّ ح ًة أ ّن الحكومة املرصية ظلّت تقوم مبا يس ّميه سيمز "لعبة
الف ّدان"؛ ذلك أ ّن أرقام الفدادين الضخمة التي يت ّم اإلعالن عنها
كـ "إنجازات" لالستصالح ،تشري عــاد ًة إىل ما ترغب الدولة يف
استصالحه ،وال تشري إىل ما يجري زراعته فعل ًيا .فالحكومة تُعلن عن
خططها وأحالمها عىل أنّها إنجازات فعلية (ص  .)105 - 104ومن بني
األمثلة العديدة التي يرسدها الكاتب "مرشوع توشىك" العمالق الذي
جرى اإلعالن عنه م ّر ٍ
ات عديد ًة منذ عام  1997من جهة الحكومات
املرصية املتعاقبة ،والذي هدف إىل استصالح ما يزيد عن نصف
ٍ
قنوات مائية،
مليون ف ّدان وريّها من فيض خ ّزان مياه أسوان بثالث
ليتضّ ح يف عام  2004أ ّن ما يقارب الـ  1500ف ّدان هي تحت الزراعة
الفعلية ،وأ ّن قنا ًة مائي ًة واحد ًة قد ت ّم إكاملها بالفعل (ص .)107
وحتّى االدعــاءات الحكومية التي جرى من خاللها التبشري بأ ّن
مشاريع االستصالح الزراعي سوف ت َفي مباليني فُرص العمل ،وسوف
تساهم يف امتصاص مئات آالف املتخ ّرجني يف الجامعات سنويًا ،كانت
محض "أحــام" .فأكرث من  %75من مشاريع االستصالح الزراعي
التي اشتغلت بالفعل يف العقدين املاضيني ،استندت إىل مستثمرين
ورشكات من القطاع الخاص تعتمد ،كام هو معروف ،عىل االستثامر
املكثّف لرأس املال ،وتجتنب توظيف عدد كبري من األيدي العاملة،
بالرش الذي ميتاز بقلّة استخدامه
الري ّ
كام أ ّن أغلبيتها يعمل عىل نظام ّ
للعاملة .وأخ ًريا ،فإ ّن نحو نصف هذه املشاريع ،بحسب قول املؤلّف،
ممثل
تركّز يف زراعة البساتني (يف صدارتها التفّاح والربتقال والزيتون)ً ،
لهذا النمط بنجاح بشأن بساتني الزيتون يف غر ّيب الدلتا التي يحتاج
عامل واح ًدا فقط؛ إذ يشمل عمله جهد املعالجة
كل  15فدانًا منها ً
ّ
والتعبئة (ص .)112 - 111
وهكذا ،فإ ّن برنامج األرايض الزراعية الجديدة الذي ت ّم االستثامر فيه
السكّان
ما يزيد عىل عقدين ،مل يؤ ِّد إىل توليد فُرص عملٍ وال إىل نقل ُ
من الحوارض امل ُكتظة ،وباستثناء العاملة املوسمية يف األرايض الجديدة
اعي يف
ّ
التي
تستغل النساء واألطفال ،فإ ّن برنامج املليون ف ّدان زر ّ
عرشين سن ًة ال يكاد يولّد ّإل ما بني  30و 40ألف وظيفة ،وأغلب
هؤالء مل ينتقلوا بعائالتهم إىل املناطق الجديدة ،بل تج ّنبوا تكاليف
االنتقال و َع ّدوا أعاملهم وظائف موقّت ًة يسافرون إليها إ ّما يوم ًيا ،وإ ّما
بالعمل (ص .)112
يقطنون غرفًا ّ
خاص ًة ّ
ومن املفارقة أ ّن املشاريع الوحيدة التي نجحت يف تحويل أر ٍ
اض
من الصحراء إىل حقو ٍل زراعية هي تلك الناتجة من ظاهرة "وضع
الفلح من خاللها باالستحواذ عىل قطعة
اليد" غري الرسمية التي يقوم ّ
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ٍ
أرض مالصق ٍة لقريته أو بلدته ويقوم بزراعتها بجهده وبتمويلٍ ذايت،
ليصل عدد الفدادين التي دخلت خط اإلنتاج الزراعي عرب وضع
ٍ
ترصيحات لوزير الزراعة عام  ،2006إىل  1.3مليون
اليد ،بحسب
يقل عن  2مليون فـ ّدان بحسب أرقــامٍ أخرى
ف ـ ّدان ،وإىل ما ال ّ
نُرشت عام  ،2010وهو ما يعني أ ّن املبادرة الذاتية التي يقوم بها
الفلحون تضاهي ما يساوي نصف جميع الجهد الحكومي منذ
ّ
الفلح املرصي
عام ( 1952ص )103؛ ما يعكس "الثقة التا ّمة لقدرة ّ
املستقلّة لجعل الصحراء خرضاء" التي ت ّم تجاهلها من أغلب أجهزة
الدولة الرئيسية طوال عقود (ص .)101

أي محاول ٍة
غري أ ّن سيمز يذهب إىل أبعد من ذلك ،مؤك ًدا أ ّن ّ
ُمستقبلية الستصالح األرايض من أجل زراعتها سوف يكون محكو ًما
ففضل عن أ ّن جميع املحاوالت التي جرت يف العقود
ً
عليها باإلخفاق.
املاضية أثبتت إخفاقها ،سواء من جه ِة جذب السكّان خارج الحوارض
امل ُكتظّة ،أو توليد فرص عملٍ جديدة ،وحتى من جهة تحقيق
مداخيل مالية ترفد خزينة الدولة ،فإ ّن فكرة استصالح األرايض
الصحراوية البعيدة تناقض من حيث األساس "معادلة مرص املائية".
فخالفًا ألرايض وادي النيل والدلتا التي تشتمل عىل خز ٍ
انات من املياه
(متتص مياه الري من النيل ويُعاد استخدامها مر ًة أخرى)،
الجوفية
ّ
لري األرايض الصحراوية الجديدة ضائعة إىل
فإ ّن املياه املستخدمة ّ
األبد وال ميكن تعويضها ،ومن ث ّم ،فإ ّن سقايتها سوف تكون ال محالة
عىل حساب األرايض القدمية وإنتاجها الزراعي (ص  .)282وهكذا
ُبش به
يقفل سيمز أسطورة االستصالح الزراعي الذي مازالت ت ّ
حلم لتحقيق األمن الغذايئ.
الحكومات املرصية املتعاقبة بوصفها ً

أحالم المدن الجديدة
عىل خُطى البارون إدوارد إمبان ،التاجر البلجييك الذي رشع يف تشييد
ضاحية هليوبوليس والرتوي ِج لها يف بداية القرن العرشين ،عىل مساف ِة
مثانية كيلو مرتات من مركز مدينة القاهرة و 3.5كيلومرتات من حي
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الع ّباسيةَ ،ع ّدت الحكومات املرصية ،حتى وقتنا هذا ،بناء ضوا ٍح
ومستوطنات ومدنٍ جديدة يف الصحراء هدفًا وطنيًا ،بوصفه امللجأ
الوحيد لتخفيف ازدحام القاهرة واملدن املرصية الكربى (ص .)120
ومنذ ذلك الوقت ،كام يقول الكاتب ،مل تكن حكومة مرصية تفاخر
باإلعالن عن مرشو ٍع لبناء مدينة جديد ٍة يف الصحراء ،حتى تعقبها
حكومة أخرى بإعالنٍ آخر عن مدينة أخرى ،من دون تقييمٍ للنتائج،
حساب للمكسب أو الخسارة الناجمة عن استثامر
أي
ٍ
ومن دون ّ
نسب ٍة كبري ٍة من اإلنفاق الدولتي.
وعىل الرغم من أ ّن االتجاه نحو تطوير املدن الصحراوية بدأ يف العهد
النارصي ،فإ ّن االنطالقة األساسية لهذه اإلسرتاتيجية كانت مع ورقة
أكتوبر التي أطلقها الرئيس املرصي األسبق أنور السادات يف عقب
حرب عبور القناة التي أحالت عىل رضورة خلق "خريطة جديد ًة
ملرص" ومل ّحت إىل رضورة الخروج من الوادي الضيق وتوسيع مساحة
رقعة عيش املرصيني من خالل غزو الصحراء (ص  ،)122 - 121وهو
ما ُع ّد آنذاك إعالنًا ذهبيًا للمط ّورين واملخططني واملعامريني.
يقول سيمز :ليس هنالك ما يضاهي ورق ًة بيضا َء فارغ ًة إلثارة حامسة
ٍ
مخطط حرضي ،إنّها فرص ٌة لفعل األمر الصائب .فليس هنالك بلدات
كل
وبدل من ذلك ،فإ ّن ّ
خاصة للتعامل معهاً ،
فوضوية وال مساكن ّ
فصل صار ٌم
مق ّدسات التخطيط الحديث والعاملي ميكن أن ت ّنفذٌ :
الستعامالت األرايض ،مناطق سكنية منخفضة الكثافة السكّانية،
شوارع واسعة ومزينة باألشجار ،أحزمة خرضاء ،سالسل تجارية،
مالعب ومنتزهات ،مناطق صناعية منفصلة ،ومناطق عازلة رحبة
أي تطفّلٍ مستقبيل (ص .)123
لحامية ُعذرية املدن الجديدة من ّ
وقد أُريد لتلك امل ُدن أن تكون مستقل ًة اقتصاديًا بالكامل وبعيد ًة
عن تأثريات املدن األصلية ،حيث قُصد من ذلك ج ْعل هذه املناطق
بديل ًة لجذب السكّان من وادي النيل املزدحم ،يف حني مل يتع ّرض هذا
ألي انتقا ٍد أو حتى إشارة إىل مشكالت اعرتت هذا املنطق
التص ّور ّ
العمراين يف بال ٍد أخرى (الصفحة السابقة).
بنا ًء عىل ذلك ،بدأت املوجة األوىل من موجات املدن الجديدة بحلول
منتصف عام  ،1976إذ جرى تنفيذ مدينة العارش من رمضان ،ث َّم
إتباعها مبدينة السادات؛ ذلك أ ّن مخططات كلتا املدينتني هدفت إىل
إسكان مليون مرصي ،كام ت ّم اإلعالن بعد ذلك عن مدينة الخامس
عرش من مايو التي كانت استثنا ًء ،كام يقول املؤلف ،ألنّها مل تكن
سوى امتدا ٍد ملدينة حلوان؛ أي إنّها غري مستقلة اقتصاديًا وال جغرافيًا.
أ ّما املدينة الرابعة ،فكانت السادس من أكتوبر التي قُ ّدم مرشوعها يف
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ُؤوي ما بني  350و 500ألف مرصي،
عام  ،1979وكان الهدف هو أن ت َ
عىل الرغم من أ ّن العدد جرى رفعه عدة م ّرات يف فرت ٍ
ات الحقة.

ِ
مخططات
وخالل الفرتة  ،1982 – 1979أُعلنت موجة ثانية شملت
ست مــدنٍ جديدة (بــرج العرب الجديدة ،ودمياط الجديدة،
ّ
والعبور ،واألمل ،والبدر ،والصالحية) حول القاهرة واملدن املرصية
التي أخفقت الحقًا ،كام يقول سيمز ،يف جذب حتى نسب ٍة صغري ٍة
السكّان (ص  .)126 - 123ويف الواقع كان منطق الجهات
من ُ
التخطيطية املختلفة ،كام يوضّ ح املؤلّف ،يتلّخص يف ما قاله أحد
مسؤويل هيئة املجتمعات العمرانية الجديدة عام " 1990نحن علينا
إكامل مخططاتنا .ال نستطيع انتظار الناس إن أتوا أو مل يأتوا .سوف
يأتون" (ص .)126
وعىل الرغم من توصيات املؤسسات الدولية مع بداية الثامنينيات
بعدم الجدوى االقتصادية أو واقعية كومة املدن الجديدة ،فإ ّن
الحكومات املرصية واصلت إعالن املزيد منها ،وكأ ّن املدن السابقة
ال تكفي ،ليعلن وزير اإلسكان آنذاك حسب الله الكفراوي عن موج ٍة
كل واحدة تستهدف ربع
ثالثة شملت مخططات تسع مدنٍ جديدةّ ،
مليون مرصي بهدف تخفيف الضغط عن القاهرة الكربى .ولكن
مل يتحقّق من هذه املدن سوى خمس منها ،رسعان ما ت ّم دمجها
يف التسعينيات يف مدينتني؛ األوىل يف رشق القاهرة ،وهي تُعرف اآلن
بـ "القاهرة الجديدة" والثانية يف غربها ،وهي ت ُعرف بـ "مدينة الشيخ
زايد" (ص .)127
يف بداية التسعينيات ،ومع تب ّني مرص التو ّجهات النيوليربالية وبرنامج
تغي جوهري عىل مفهوم املدن الجديدة .فبعد
التكيف الهيكيل ،طرأ ّ
أن كان مفهوم املدينة ُمع ًّدا قبل ذلك من أجل استيعاب الرشائح
العملية واملهنية من خالل إنشاء مشاريع إسكانية مدعومة من
ّ
الدولة ،تح ّول بعد ذلك ليأخذ طاب ًعا سياحيًا تأخذ فيه رأساملية الدولة
أي مرافق صناعية .ومنذ
دو ًرا طليع ًيا ،مع الخل ّو يف الوقت نفسه من ّ
ذلك الوقت بدأت بريوقراطية الدولة رشاكتها مع مقاولني ورجال
أعامل كبار ليت ّم بيع مساحات واسعة من األرايض بأسعا ٍر رمزية،
ٍ
مجتمعات مغلقة  ،Gated communitiesوقد
ح ّولوا أجزا ًء منها إىل
ارتبطت يف أذهان الناس مبالعب الجولف الكبرية ووسائل الرتفيه
املختلفة ،ل ُيعلن عام  1995عن إنشاء مدينتي الشيخ زايد غر ّيب
كل واحد ٍة منها نصف مليون
القاهرة والرشوق يف رشقها ،قصد جذْب ّ
ساكن؛ وذلك عىل الرغم من االنتقادات الواسعة التي صاحبت مثل
هذه اإلعالنات.

153
ولك ّن ع ّدة جهات ،مبا فيها جهات من داخل الدولة ،رأت يف مثل
هذه املشاريع رضبًا ملشاريع امل ُدن السابقة .وقد نتج من هذا التح ّول
اإلعالن األضخم من نوعه الذي كان من نصيب مدينة القاهرة
الجديدة وهي التي شمل مخططها ثالث مدنٍ من املدن السابقة
التي عرفت اإلخفاق ،وحصل تح ّول يف مساحتها املفرتضة ،لتصبح
نحو نصف القاهرة األصلية (ص .)128 - 127

استم ّرت الحكومات املرصية عىل إعالنِ موجات من مشاريع مدن
جديدة ،حتى وصل عددها عشية الثورة إىل  21مدينةً ،موزّع ًة
عىل أجهزة حكومية نافس بعضُ ها اآلخ َر يف الرشاكة مع املقاولني.
ويف وقت كان فيه الهدف األسايس من هذه املدن هو جذب أكرث
من عرشين مليون ساكن وتخفيف الضغط عن املدن املرصية ،فإ ّن
عرشات املدن التي تكون مساحتها املفرتضة أكرب من املدن األصلية
مل ت ُسفر إال عن جذب نحو  800ألف مواطن بحسب بيانات اإلحصاء
املركزي عام 2006؛ أي ما نسبته  %3.8من األعداد التي حلم بها
املخططون ،وهو ما يوازي  %1من سكّان مرص آنذاك (ص )141؛
ما يعني أ ّن نسب ًة كبري ًة من اإلنفاق العا ّم عىل هذه املشاريع ،عىل
ٍ
مجموعات
ح ّد قول سيمز ،كان يف الحقيقة هبا ًء منثو ًرا ،أو يف خدمة
من املقاولني تحدي ًدا ("رأساملية املحاسيب") حصلت عىل األرايض
بأسعا ٍر شبه مجانية وأعادت بيعها بأسعا ٍر باهظة ج ًّدا ،أو استخدمت
أجزاء صغري ًة منها لبناء عد ٍد كبري من الشقق الفارغة ،إضاف ًة إىل
ما يعرف بـ "املجتمعات املغلقة" .وقد راوحت الخسارة الكبرية ما بني
 %10يف الثامنينيات ،و %25من اإلنفاق العا ّم عشية ثورة يناير .2011
ويف الحقيقة ،مل ميكّن مثل هذا التو ّجه الذي حكم املخططات املرصية
طوال عقود إال إهامل املدن األصلية وإفقارها من ناحية الخدمات
والبنية التحتية .ومن النتائج املفارقة أيضً ا ،تعزيز البناء غري الرسمي
(العشوائيات)؛ إذ أصبحت ،هي أيضً ا ،ملجأً ومسك ًنا ألغلبية املرصيني
يف املدن (ص.)162 - 147
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أحالم المدن الصناعية
يركّز الفصالن الخامس والسادس من هذا الكتاب يف جهد الدولة
املرصية يف تطوير املدن السياحية عىل الشواطئ ،ويف تطوير املناطق
الصناعية ،بوصفهام جز ًءا من أحالم النخب املرصية الحاكمة بغز ِو
الصحراء .ويشكّك املؤلّف ،يف الفصل الخامس ،يف التص ّور املتب َّنى عىل
املبني عىل
نح ٍو واسع النطاق عىل املستويني الرسمي واألكادميي،
ّ
املبالغة يف دور القطا ِع السياحي ،سوا ًء برفد خزينة الدولة بالعملة
الصعبة ،أو حتى بتوليد فرص العمل.
فعىل الرغم من أ ّن عدد السياح القاصدين مرص لالستجاممِ عىل
شواطئها أو زيارة آثارها قد تضاعف عىل نح ٍو دراماتييك بداي ًة من
ٍ
منتجعات سياحية عىل
خصوصا بعد مشاريع تطوير
عام ،1990
ً
شواطئ البحر األحمر وجنوب سيناء (ص  ،)178فإ ّن اإلسرتاتيجية
الحكومية املتمثّلة باالستمرار عىل بيع األرايض بأسعا ٍر رمزية من
والتوسع يف بنا ِء الشواطئ إىل أقىص ح ّد من جهة أخرى ،زا َدا
جهة،
ّ
التنافس الحا ّد زياد ًة غ َري مسبوقة ،وأ ّدى إىل إفالس عرشات املشاريع
السياحية سنويًا ،عالو ًة عىل التدمري الكبري الذي لحق الشواطئ
املرجانية والطوبوغرافيا الصحراوية التي يأيت السياح ،عن ٍ
قصد،
لزيارتها (ص  ،182ص .)200 - 199
كام يف ّند سيمز أيضً ا ادعاءات تقوم عىل دور السياحة يف توليد فرص
العمل وجذب السكّان نحو الصحراء .فإذا سلّمنا بالبيانات العا ّمة
التي تصدرها الحكومة بطريقة دورية ،وجدنا أ ّن القطاع السياحي
خالل العقدين املاضيني مل يستوعب سوى نصف مليون عاملٍ  ،وهو
عد ٌد ال يُذكر إذا أخذنا يف الحسبان أ ّن  750ألف شاب يدخل سوق
العمل سنويًا (ص  ،)197كام أ ّن األغلبية ال ُعظمى من امل ُشتغلني يف
القطاع السياحي ال تنتقل بعائالتها إىل السكن يف املناطق السياحية،
بل تعمل عىل نظام امل ُناوبة وتعود لقضاء عطلها مع عائالتها يف مدنها
األصلية (ص .)204 - 200
أ ّما بخصوص أحالم مرص الصناعية ،فإ ّن الفصل السادس يناقش
باستفاض ٍة شديدة إخفاق الجهد الــدواليت منذ السبعينيات يف
جعل املناطق الصحراوية ج ّن ًة صناعي ًة وتعدينيةً ،سواء من خالل
التسهيالت الرضيبية ،أو إقامة املناطق التجارية الح ّرة ،أو مراكز
التكنلوجيا ،أو حتى جهد تنمية محافظات القناة .كام يُلقي سيمز
ضو ًءا عىل جهد التعدين والتنقيب عن الرثوات الطبيعية يف املناطق
الصحراوية البعيدة ،وعىل محاولة ربطها بخطوط امل ُواصالت .ويرى
املؤلّف أ ّن الحكومات املرصية املتعاقبة استم ّرت طوال عقود عىل
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تجاهل حقيقة مفادها أ ّن  %95من القطاع الصناعي املرصي مك ّونٌ،
أساسا ،من مشاريع صغرية أو متوسطة الحجم ،وأنها تستوعب يف ح ّد
ً
بدل
ذاتها أكرث من  %80من القوى العاملة الصناعية ،وأنها ركّزتً ،
من ذلك ،يف دعم املشاريع الصناعية الكبرية والعمالقة التي أخفقت
إخفاقًا ذري ًعا يف اجتذاب امل ُستثمرين ،كام أنّها – بسبب بعدها عن
املدن األصلية  -أخفقت أيضً ا يف اجتذاب امل ُص ّنعني الصغار الذين
أساسا عىل املناطق السكنية التي يعيشون فيها .فهم
تعتمد أعاملهم ً
ال يستطيعون تح ّمل االنتقال إىل خارج امل ُدن؛ أل ّن مداخيلهم بالغة
االنخفاض (ص .)230 - 227
فاشل فحسب،
ويف الواقع ،مل يكن ذلك الجهد ،بحسب رأي سيمزً ،
ففضل عن
ً
إجامل.
ً
بل كانت له أيضً ا آثا ٌر وخيمة يف القطاع الصناعي
اإلنفاق الحكومي الضخم يف البنية التحتية التي تُع ّد مبنزلة رأسام ٍل
ٍ
ميت ،أسفرت مثل هذه املشاريع عن بروز رشيح ٍة جديدة من رجال
األعامل الفاسدين الذي حظوا برعاية الدولة فرت ًة طويلةً ،وبرز منهم
أساسا من
عىل سبيل املثال رجل األعامل أحمد ع ّز الذي استفاد ً
الدعم الحكومي املجاين ،ليصل إىل دوائر السياسة وال ُحكم قبل أن
تكبح جامحه ثورة  25يناير ( 2011ص .)224 - 222

لماذا ال ينتقل المصريون
إلى الصحراء؟
يق ّدم سيمز يف الفصول الثالثة األخرية من هذا الكتاب منوذ ًجا تفسرييًا
ألسباب إخفاق أحالم غزو الصحراء املرصية .ويف الواقع ،فإ ّن النصف
الكف
الثاين من هذا العمل يشكّل دعو ًة للمسؤولني املرصيني إىل ِّ
فص ًل طبقًا ألحالمهم .فالناس مل يهاجروا إىل
عن تخ ُّيل ٍ
شعب مرصي ُم َّ
تعي الدولة املرصية
الصحراء ،ولن يهاجروا إليها ،وقد آن األوان ألن َ
أ ّن أحالمها يف رحيل الناس عن ُمدنهم األصلية إىل ُمدنٍ جديدة يف
الصحراء لن تكون نتائجها سوى ٍ
مزيد من إهدا ِر املال العا ّم ،وترسي ٍخ
لشبكات الفساد ،وتعزي ٍز للجو ِء الناس إىل التعمري غري الرسمي يف
الظل ،كام
مدنهم األصلية وإىل العمل يف القنوات التي يُتيحها اقتصاد ّ
آن األوان أيضً ا للتعاملِ مع األرايض العا ّمة بوصفها ملكًا عا ًّما للشعب
املرصي يجب الحفاظ عليه وإدارته بكفاءة (الفصل العارش).
بالنسبة إىل سيمز ،ال ينتقل الناس إىل الصحراء ألنّها تفتقد إىل
الرأسامل االجتامعي .فاألغلبية ال ُعظمى من املرصيني تعيش عىل
دخل شهري متوسطه  1600جنيه مرصي ،وهي تعتمد يف حياتها

مراجعات وعروض كتب
”?“Egypt’s Desert Dreams: Development Or Disaster

املعيشية ويف أساليب رزقها عىل مجتمعاتها املحلّية التي ت ُتيح لها
شبكات أمانٍ عائلية كانت أو مجتمعيةً .ويف أغلب األحيان ،يستطيع
املواطنون املرصيون تدبّر أمورهم من خالل العمل يف أكرث من عملٍ
أو وظيفة ،سواء كان ذلك بطريقة رسمي ًة أو غري رسمية ،وهو أم ٌر
ال ميكن أن يتحقّق لهم ّإل يف حال بقائهم يف مدنهم ،أو حتى أحيائهم؛
ِ
مبختلف أشكاله ،شبك ًة من
املحل،
إذ يُتيح لهم التامسك االجتامعي ّ
تحي فُرص العمل املختلفة ،ومثل هذا
املعلومات متكّن العاملني من ّ
أساسا لتوزيع
األمر ال ميكن أن يتوافر يف املدن الجديدة امل ُص ّممة ً
ساكنيها (ص .)259 - 257

يوضّ ح الكاتب كذلك أ ّن املرصيني ،من جهة سلوكهم الدميوغرايف،
كام وضحته مختلف بيانات اإلحصاء املركزي خالل الفرتة 1986
  ،2006يفضّ لون البقاء يف أماكنهم وال يفكّرون يف الهجرة الداخليةّإل إذا توافرت فرصة يرشّ حها لهم األقرباء أو األصدقاء .فالهجرة
الريفية  -املدينية يف مرص ،منذ عقود ،منخفضة ج ًدا .وهي يف الواقع
وأقل كث ًريا من الهجرة يف دو ٍل أخرى
أقل من املع ّدل الداخيل عامل ًياّ ،
ّ
(املغرب أو الهند ..إلخ) .وحتى تلك النسبة املتناهية الصغر ال ترحل
إىل الصحراء بل تفضّ ل الرحيل إىل مناطق قريبة من وادي النيل
واالستقرار فيها (ص .)252 - 250
ِ
عكس ما يتخيل مخطِّطو
بعبارة أخــرى ،إ ّن املــريــن ،عىل
الدولة ،ال يبحثون عن مناطق قليلة الكثافة السكّانية ،أو شبه فارغة،
بل إنهم يفضّ لون املناطق األكرث ازدحا ًما؛ ألنّها ت ُتيح لهم شبكة أمانٍ
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فضل عن أ ّن
سوف يفتقدونها يف حال سفرهم بعي ًدا إىل الصحراءً ،
مداخيلهم الشهرية التي ال تكاد تكفيهم ال تستطيع تح ّمل تكاليف
انتقالهم إىل أماكن إن سكنوها فسيكونون فيها غرباء (ص .)255
عىل الرغم من ذلك ،يقول سيمز إ ّن لدى الدولة املرصية ،يف ما يبدو،
مناع ًة ض ّد تعلّم دروس املايض أو أخطائه ،يف حني تساهم عوامل
أخرى يف االستمرار عىل إعالنِ ٍ
مزيد من هذه املشاريع؛ مثل تشظّي
مؤسسات الدولة وهيئاتها املسؤولة عن التعمري وضعف التواصل
يف ما بينها ،وغياب الشفافية يف ما يتعلّق باإلنجاز ،ورغبة الدولة يف
وخصوصا توزيع األرايض توزي ًعا شب َه
استخدام مثل هذه املشاريع،
ً
ظل ضُ عف اإليرادات
مجا ّين عىل أتباعها ورشائحها االجتامعية ،يف ِّ
الريعية واملصادر املالية التي ميكن أن تضطلع بهذا األمر ،ومثل
النزعة النيوليربالية التي تع ّول عىل تحويل املصادر العامة ،مبا فيها
األرض ،إىل سلع قابل ٍة للتداول ،وهو ما يناقشه سيمز عىل نح ٍو موج ٍز
يف الفصل التاسع.
ولك ْن ما هو مه ّم أيضً ا ،بحسب سيمز ،النزع ُة الحكومية نحو
التحديث العايل  ،High-modernismوفق مصطلح جيمس سكوت.
وهذه النزعة تنتج ه َو ًسا بالتصاميم والتفاصيل املعامرية والدقّة
الهندسية ،إضاف ًة إىل رصامة التنظيم ،من دون األخذ يف الحسبان عىل
اإلطالق البيئة املحلّية ،واملعقولية االقتصادية ،وحتى الطرف الذي
سيم ّول بناء املستوطنات الجديدة ،أو حتى من سيعيش فيها؛ إذ
كل ذلك ثانويًا يف التخطيط الحرضي اإلسرتاتيجي بالنسبة إىل
يغدو ّ
الدولة املرصية (ص .)296
صدر هذا الكتاب عام 2014؛ ما يعني أنّه سبق اإلعالنات األخرى
التي أصدرتها حكومة الرئيس عبد الفتاح السييس بخصوص العاصمة
الجديدة ،ومرشوع املليون وحدة سكنية ،ومرشوع استصالح مليون
فدان ،وهي مشاريع تؤكد استمرار أحالم النخبة املرصية الحاكمة
نحو الصحراء التي ال ينتج منها سوى تهميش املدن األصلية وتعزيز
كل الفضائح التي ط َوت هذه النزعة.
اغرتابها؛ وذلك عىل الرغم من ّ
ومهم بالنسبة إىل الذين
لهذا السبب سيبقى هذا العمل راهنيًّا
ًّ
يهت ّمون بدراسة سياسات مرص الحرضية منذ منتصف القرن العرشين.
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ضرار بني ياسين
مراجعة كتاب

فكرة حقوق اإلنسان

عنوان الكتاب :فكرة حقوق اإلنسان
ترجمة :شوقي جالل
عنوان الكتاب باإلنكليزيةThe Idea of Human Rights :
الكاتب :تشارلز بيرت
النارش :الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب.2015 ،
عدد الصفحات306 :
* باحث وأكادميي أردين ،أستاذ الفلسفة اإلسالمية والفكر العريب اإلسالمي يف الجامعة األردنية.

مراجعات وعروض كتب
فكرة حقوق اإلنسان

"فكرة حقوق اإلنسان" هو كتاب للباحث األمــريك تشارلز بيرت
 ،Charles R. Beitzصدر عام  2009عن جامعة أوكسفورد ،ونقله
إىل العربية الباحث شوقي جالل .وبيتز هو أستاذ للعلوم السياسية
يف جامعة برنستون ،وقد سبق له أن عمل يف التدريس يف العديد من
الجامعات ،وتركزت اهتامماته يف الفلسفة والفكر.
ويف هذا الكتاب أثار ما تعنيه حقوق اإلنسان وناقشه ،وهي حقوق
اصطخب الحديث عنها يف السنوات األخرية ،عىل نح ٍو الفت لالنتباه،
يف املحافل واملؤسسات األممية ،وعىل املستوى املحيل للدول،
وخصوصا مع تصاعد الحوادث والحروب والنزاعات السياسية
ً
والعسكرية والثقافية .وتُع ّد هذه الحقوق ،عىل خالف تأصيالتها
الفلسفية ،منظوم ًة من املبادئ واملؤسسات املعتمدة عامليًا ،وهي
تجسداتها يف دساتري الدول وترشيعاتها ،كام أ ّن لها آلي ًة مرشوعي ًة
تجد ّ
من شأنها أن ت ُوجب التنفيذ باألصالة محل ًيا ،أو بالوكالة دول ًيا.

أراد املؤلف تقديم عرض تحلييل تاريخي ونقدي لفكرة حقوق
اإلنسان ،يف ضوء املواثيق واإلعالنات الدولية ،وقد انخرط عىل مدى
صفحات الكتاب يف نقاش علمي تفكييك مع أصحاب النظريات
املختلفة واالتجاهات والرؤى املتباينة ،حول فكرة حقوق اإلنسان
وتطبيقاتها ،يف مستوى النظريات السياسية والدميقراطية السياسية،
ونظرية حقوق اإلنسان والنظرية الترشيعية.

مقاربة األطروحة
تنبثق األطروحة األساسية الخاصة بحقوق اإلنسان يف هذا الكتاب
من مقاربة نقدية مفادها أ ّن حقوق اإلنسان املعارصة ،بالنظر إىل
عب عنها املبدأ العاملي ،بدت كأنها
دالالتها السياسية الدولية كام ّ
تجاوزت ما ميكن قبوله من ناحية فكرية بوصفه تراث ًا لفكر فلسفي
بش بها الفالسفة يف عرص
مه ّم عن فكرة الحقوق األساسية ،كام ّ
التنوير وما بعده .ويربز بوضوح أ ّن التفكري يف حقوق اإلنسان عىل
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هذا النحو معناه قبولنا االقرتاح الذي يقول إ ّن علينا أن نفهم طبيعتها
ورشوطها وتطبيقاتها ،بنا ًء عىل أنها استجابات ألوضاع عاملية تاريخية
متغرية يجب فهم معياريتها تجاه املامرسة والتطبيق ،وليس من قبيل
التأصيالت الفلسفية واالتجاهات املذهبية املختلفة ،وذلك استنا ًدا إىل
أهمية التنوع األخالقي وداللته يف ما بني الثقافات ودوره يف توجيه
املامرسة الدولية لحقوق اإلنسان.
قابل للر ّد)
ترتكز الحجة البنائية ،عىل معطًى (يبقى بطبيعة الحال ً
يفهم حقوق اإلنسان بوصفها عام ًة شاملةً ،هدفها حامية األفراد/
األشخاص من األخطار التي ته ّدد أهم مصالحهم وحياتهم الناجمة
ٍ
ترصفات أو إهام ٍل من حكوماتهم ،وليست تعب ًريا لحظيًا عن
عن
فكرة فلسفية أو أخرى .ومن ث ّم ،يكون إنجاز هذه الغاية من خالل
املحل للحكومات ضمن نطاق االهتامم
وضع جوانب من السلوك ّ
الدويل الرشعي.
فبالنسبة إىل لجنة الجمعية العامة لألمم املتحدة التي كانت ُمخ َّول ًة
مراجعة مس ّودة اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عام  ،1948نجد
أنّها حرصت عىل إظهار رضورة أن تحظى حقوق اإلنسان باعرت ٍ
اف
وحامي ٍة دول َّيني ،وأهمية النظر إليها يف إطار التعبري القانوين الدويل،
مثل،
وليس استنا ًدا إىل فكريت "حكم الطبيعة" ،أو "هبة من الخالق" ً
بدالالتهام الالهوتية أو حتى الفلسفية.
وهكذا ،أُزيحت املسألة إىل قلب العقل السيايس ،والحاضنة الدوالتية
السياسية واملامرسات الرشعية والقانونية ،ومسألة الترشيعات املحلية
للدول املختلفة ،وطبيعة الترصفات أو املامرسات السياسية ،وفقًا
لهذه الترشيعات ،وفحص مدى توافقها مع مبادئ القانون الدويل
لحقوق اإلنسان ،عىل النحو الذي أقرته املواثيق واإلعالنات العاملية
لحقوق اإلنسان.
استهل املؤلف كتابه بإشارة مه ّمة ،وهي أ ّن التفكري يف موضوع
حقوق اإلنسان ،مل يكن املوضوع املالئم للفلسفة السياسية ،بسبب
أ ّن القضايا املتنازع فيها بدت ،يف أغلب األحيان ،مفتعل ًة ملصلحة
الحرب الباردة .ونظ ًرا إىل هذه الداللة السياسية لها فإنها مل تتضمن
– ولو ظاهريًا عىل األقل  -مشكالت فلسفي ًة بالغة األهمية (ص .)10
بيد أ ّن مثل هذا التحقق ليس من شأنه أن يلغي دور الحقبة املمجدة
صي مشكلة الحقوق األساسية ،ومن
للفكر الفلسفي الحقيقي الذي ّ
ضمنها فكرة حقوق اإلنسان كام تبدو اآلن يف دالالتها األخالقية
والقانونية املعيارية ،مشكل ًة فلسفي ًة بامتياز؛ ذلك أ ّن العقل السيايس
املحكوم بفكريت "املامرسة واملصلحة" ال ميكنه أن يق ِّدم دامئًا طريق
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االلتزام بها عىل نح ٍو أو آخر؛ وذلك استنا ًدا إىل تعذّر النظر إىل مبدأ
شامل لإلنسانية جمعاء.
حقوق اإلنسان املعارص بوصفها مبدأً عامليًا ً
فضل عن التشكّك يف التكلفة املحتملة للعمل يف اتساقٍ عىل
هذا ً
حامية حقوق اإلنسان ض ّد أي انتهاك وتعزيز االلتزام بها .وال ّ
شك
يف أن أه ّم معضلتني إمربيقيتني تربزان يف هذا الشأن تتمثالن مبا ييل:

بكل دولة
•أولً  ،كيفية املواءمة بني املعايري املحلية الخاصة ّ
(الدينية واألخالقية والثقافية) واملعايري الدولية التي يجري
توصيفها بنزعة سياسية قانونية رصيحة.

اقرتب املؤلف يف تحليله لفكرة حقوق اإلنسان كمبدأ عاملي شمويل
من ع ّدة مقاربات تضمنت أطاريح نقدي ًة الفت ًة لالنتباه ،واقرتاحات
وجيهةً ،بخصوص هذه الحقوق يف جانبيها النظري والعميل .وميكن
القول إ ّن هذه املقاربات تتلخص يف املقاربة السياسية ،فاملقاربة
القانونية الحقوقية ،فاملقاربة الرباغامتية العملية ،فمقاربة الخربة
والثقافة .واملالحظ أ ّن هذه املقاربات مدمجة يف بعضها ،بالنظر
إىل كونها مرتكز ًة عىل فكريت املامرسة والتطبيق من جهة ،والقانون
الدويل من جهة ثانية.
ويرى املؤلف أ ّن أه ّم تراث للحرب العاملية الثانية يتمثّل بانتشار فكرة
حقوق اإلنسان أو عوملتها عىل النطاق األممي ،يف األخالقيات العامة
كل شخص هو موضوع اهتامم،
للسياسة العاملية ،عىل أساس "أ ّن ّ
مهم املوقع الجغرايف للشخص أو الفصيل السيايس ،أو
كوكبي .ليس ًّ
كل امرئ له حقوق إنسانية
الفريق االجتامعي الذي ينتمي إليه ،إذ ّ
وعليه مسؤوليات حامية واحرتام هذه الحقوق ،األمر الذي من شأنه
أن يتسع وميتد عرب الحدود السياسية واالجتامعية" (ص .)13
بش بذلك املؤلف  -من مربرين؛
بنا ًء عىل ذلك ،ينطلق الكتاب  -كام ّ
أحدهام أ ّن حقوق اإلنسان استحالت مامرس ًة دولي ًة عا ّم ًة شامل ًة  -يف
الحال التي استُحدثت فيها مؤسسات دولية للتو  -صدرت عنها
فضل عن أنشطة املنظامت
مواثيق وإعالنات ملبادئ حقوق اإلنسانً ،
والشبكات األهلية واملدنية ،ما جعل مسألة مامرسة حقوق اإلنسان
بعد الحرب الباردة تتّسع يف نطاقها لتشمل أرجاء املعمورة .أ ّما امل ّربر
الثاين ،فهو متمثّل بأ ّن خطاب حقوق اإلنسان ومامرستها ميكن لهام
أن يُثريا – وهام كذلك بالفعل  -نزعة ّ
شك معوقة (لكنها مربرة أحيانًا)
حتى بني املعجبني بأفكارها من جهة طبيعة هذه املعايري التي ينبغي

•ثان ًيا ،املعضلة األخالقية والقانونية الخاصة بازدواجية املعايري
من جهة القوى العاملية املهيمنة يف تطبيق مامرسة حقوق
اإلنسان ،أو فرض تطبيقاتها ،تجاه الدول التي "تخرق" معايري
حقوق اإلنسان.

•ويف هذا الخصوص ،فإ ّن نزعة ّ
الشك التي تتجىل لدى بعض
املفكرين إزاء حقوق اإلنسان ،تتأىت من جهة أ ّن الحق يجب أن
تتوافر له آلية من أجل إنفاذه ووضعه موضع التنفيذ ،والحال أ ّن
مامرسة حقوق اإلنسان الدولية تفتقر افتقا ًرا رصي ًحا إىل آليات
اإلنفاذ الرضورية .ويف حال توافر القدرة التنفيذية ،فإنه ميكن
مالحظة أ ّن التطبيق يجري ،بوضوح كبري ،وفق حزمة معايري
انتقائية تت ّم يف أغلب األحيان وفقًا ألوضاع ومعطيات سياسية،
بطرائق تشتمل عىل نوع من اإلكراه والقرس ت ُجاه الدول التي
يُستخدم ض ّدها ذلك التطبيق (ص .)16
إ ّن من شأن تأثري تباين القوى املاثلة يف السياسة العاملية واختالفها ،يف
ما يخص مبدأ حقوق اإلنسان ومامرسته ،تعزيز نزعة ّ
الشك يف هذا
املبدأ .فالواضح أ ّن الدول القوية (الغربية) تبدو محصن ًة ج ًّدا من
أي تدخّل سيايس أو عسكري لحامية حقوق اإلنسان ،هذا إىل جانب
ّ
ً
أ ّن الدول القوية املركزية تعتمد عىل حقوق اإلنسان مبدأ للتدخل،
ومسألة اتخاذ إجراءات أهدافها األوىل واألساسية ال عالقة لها بهذه
املربرات ،بل رمبا كانت تتناقض وإيّاها .ويف أغلب األحيان تكون
مسألة حامية حقوق اإلنسان لدى هذه الدول موجه ًة إىل مناطق
أي
لديها فيها مصالح إسرتاتيجية ،يف حني أنها تعمد إىل عدم إبداء ّ
اهتامم باملناطق التي ال مصلحة لها فيها (ص .)20
ومثل هذه الوقائع ّ
تدل عىل أ ّن تأثري اختالفات القوى السياسية
كل من محتوى مضمون مبدأ حقوق اإلنسان
وتبايناتها تشوه ًّ
وتطبيقه من خالل خدمة مصالح الدول القوية عىل حساب الدول
األخرى ،واألمثلة من بع ُد كثرية ومتكررة يف النظام العاملي .وإذا
عدنا إىل الديباجة الرئيسة لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،تب ّي ّنا أنها
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تكشف عن مكونني متاميزين .فاملك ّون األول مقتضاه أ ّن االعرتاف
الدويل بحقوق اإلنسان أم ٌر رضوري لحامية الكرامة املتكافئة لجميع
األشخاص .أ ّما الثاين ،فمقتضاه أ ّن احرتام حقوق اإلنسان رشط لقيام
عالقات وديّة بني الدول (ص .)31

املعارص قرين خصوصيته الحداثية يعني أ ّن حقوق اإلنسان لن تكون
عىل األرجح ُمحايد ًة بني املفاهيم األخالقية الرئيسة املوجودة يف
مختلف املجتمعات والثقافات يف العامل" (ص .)56

حقوق اإلنسان
ونظريات المذهب الطبيعي

وما كان قد برز جل ًّيا هو أ ّن ديباجة اإلعالن املذكور ،مل تس َع ،لتأكيد
الطابع العاملي /األُممي ،أو أهمية قيمة الكرامة اإلنسانية املتكافئة،
أو باألحرى مل تهدف إىل ذلك؛ عرب ديباجات التفكري الفلسفي
الخاصة بالطبيعة البرشية أو بفكرة الهبة اإللهية ،بل عرب النظر إىل
هذه األهمية بوصفها قيم ًة أساسي ًة يف ذاتها .ومبعنى أوضح النظر
إىل اإلنسان من ناحية هذه الحقوق ،من حيث هو شخص برشي
يجب أن يحظى بفكرة الحقوق بوصفه إنسانًا ،بيد أنه مل يغب عن
املسؤولني عن َص ْوغ هذا اإلعالن ،وهم ميثلون بلدانًا مختلفةً ،أنهم
فضل عن
وديني وثقا ّيف مختلفً ،
فلسفي
ميثلون أنوا ًعا متع ّدد ًة لرتاث
ّ
ّ
مواقف سياسية متعددة.
والواقع أ ّن الحكومات التي أَبدت قبولها مببدأ االهتامم الدويل لحقوق
املحل
اإلنسان ،كانت تعتقد أ ّن األمم املتحدة سوف تحرتم الترشيع ّ
للدول .ومن ث ّم ،يرتت ّب عىل ذلك إحجامها عن التدخل يف شؤونها
الداخلية .ويف هذا الشأن ،ميكن النظر إىل اإلعالن العاملي بوصفه
ميثل صيغ ًة توافقي ًة بني قيم متناقضة لحقوق اإلنسان عىل املستوى
العاملي (ص .)33
يتعلّق السؤال الذي يربز يف هذا السياق باألُفق املعياري الذي يح ّدد
طبيعة املامرسة لحقوق اإلنسان ،ومن ث ّم استجابة الحكومات والدول
للمعايري امل ُتفق عليها بخصوص هذه الحقوق أو عدم استجابتها،
أي
ً
فضل عن تغاير الرشوط املؤسسية ملعايريها الجوهرية ،وغياب ّ
نظرة مرجعية بشأن قواعد هذه املعايري والطابع الدينامي ملحتوى
املامرسة املعياري .وهكذا فإ ّن "النطاق املعياري الرحب للمبدأ

يخص هذا التحليل الجانب التأصييل لفكرة حقوق اإلنسان؛ مبعنى
ّ
الحق اإلنساين ،وهذا
آخر فرضية املنبع الطبيعي املحتمل لفكرة ّ
ما تحيل عليه نظريات املذهب الطبيعي .وتتمثل نقطة الخالف
املحتملة يف هذا األمر بني نظريات املذهب الطبيعي يف التحقق،
بطريقة ميسورة ،من كيفية عثورنا عىل نح ٍو صحيح عىل الح ّد
الفاصل بني حقوق اإلنسان األصلية والقيم األخرى التي تزعم أ ّن لها
املكانة نفسها.
يعرض املؤلف ،يف هذا السياق ،لدعاوى النظرية الطبيعية لحقوق
اإلنسان .وعىل الرغم من الحقيقة املتمثّلة بأنه يهيب بالتعريف الذي
يق ّدمه جون سيمونز للحقوق الطبيعية ،فإنه رسعان ما يتجاوزه،
موض ًحا طبيعة املشكالت واملعضالت التي يتضمنها هذا اإلعالن
الطبيعي لفكرة الحقوق؛ بسبب أ ّن املؤلف يصدر ،كام جرت اإلشارة
سابقًا ،عن مقاربة مستندة إىل املامرسة والتطبيق ،عرب عامل الخربة،
وعامل القانون الدويل الذي يشكّل توافقات أُممي ًة وليد ًة لألوضاع
العاملية التاريخية املتغرية .وبذلك ،فإ ّن من شأن الواقعية التي تتجىل
بها تحليالت الكاتب أن تنظر إىل فكرة الحقوق الطبيعية نظر ًة
نقدي ًة تجاوزيةً .فنظرة املؤلف أحرى أن تكون تاريخي ًة وبراغامتيةً؛
وذلك من حيث ربط الحقوق وتطبيقها باملامرسة والخربة وباللحظة
تجسدها عالقات القوى السياسية العاملية.
التاريخية التي ّ
وإذا عدنا إىل تعريف سيمونز ،وجدنا أنه يرى أ ّن الحقوق الطبيعية
"هي تلك الحقوق التي ميكن أن يحوزها األشخاص يف الحالة الطبيعية
أي مؤسسة قانونية أو سياسية أو عن اعرتاف بها
(أي مستقل ًة عن ّ
أو عن فرضها بالقوة) ...وحقوق اإلنسان هي تلك الحقوق الطبيعية
التي هي حقوق فطرية وال ميكن لها أن تضيع (أي ال ميكن التخيل
عنها أو مصادرتها أو إسقاطها) .معنى هذا أ ّن حقوق اإلنسان سوف
الكل والشمويل واالستقالل (عن االعرتاف
تتوافر لها خصائص الطابع ّ
االجتامعي أو القانوين) ،وكذا الخاصية الطبيعية ،وعدم قابليتها
للترصف ،وعدم قابليتها للمصادرة أو االنتهاك" (ص .)59 - 58
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ومقتىض هذه الفكرة أ ّن حقوق اإلنسان هي حقوق ميتلكها جميع
رشا ،يف
البرش يف ّ
كل زمان ومكان ،من حيث هم كذلك؛ أي بوصفهم ب ً
داللة إنسانيتهم فحسب ،وهذا ينطوي عىل استنتاجني ،هام:
•إ ّن حقوق اإلنسان (الطبيعية) ،متاميزة عن الحقوق املعرتف بها
يف مجتمع ما أو تسنها القوانني ،فهي تصدر عن معايري أخالقية
فقط ،ميكن أن يصار إىل االحتجاج بها يف انتقاد قوانني قامئة ،ويف
انتقاد مامرسات اجتامعية.

تخص حقوق اإلنسان البرش من حيث هم برش "فقط بسبب
• ّ
إنسانيتهم" .فهي ،إذن ،حقوق مورثة عىل نح ٍو ما ،ويف
كل شخص برشي ،مثلام أنها حقوق سابقة عىل وجود
طبيعة ّ
املؤسسات باملعنى املنطقي والفريض ،وليس التاريخي ،أو أنها
حقوق لإلنسان يف الحالة الطبيعية قبل السياسية ،أو الحالة
الدوالتية (ص  .)65 - 64وهذا يعني أ ّن رشوطها ثابتة عىل
م ّر الزمان واختالف املكان .ولكن بالفحص الخاص بحقوق
أي نح ٍو من
اإلنسان الدولية ،يُالحظ أنها ليست الزماني ًة عىل ّ
األنحاء؛ لكونها تخص مؤسسات املجتمعات الحديثة أو اآلخذة
بأسباب الحداثة ،واملنظمة كدول سياسية تتعايش م ًعا ،حيث
إ ّن البرش يواجهون سلسل ًة من األخطار .والواقع أ ّن حقوق
اإلنسان يف املعاير الدولية قد جرى تفسريها يف ضوء طبيعة
هذه األخطار وتحدياتها.
ميكن االقتناع بوجاهة النقد الذي يُو ّجه إىل فرضية الحقوق الطبيعية،
من جهة أنها فرضية ذات تقاليد فلسفية أكرث من أنها تاريخية .فمن
تغيت عىل م ّر الزمن.
املعلوم أ ّن مفاهيم الحقوق الطبيعية نفسها ّ
لذا ،فإ ّن التحفظ الرئيس عنها يُو ّجه من ناحية رضورة إدر ٍ
اك أو
وفضل عن ذلك ،فإ ّن فكرة الحقوق
ً
فهمٍ تطبيقي لحقوق اإلنسان.
الطبيعية ميكن النظر إليها بوصفها رشوطًا ،وأ ّن قوتها ليست مرتهن ًة
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باملواضعات األخالقية والقوانني الوضعية ملجتمعها ،فهي معايري
نقدية للقواعد التقليدية والترشيعية ملجتمع ما.
ما برز يف الوقت الراهن بالنسبة إىل مسار الجهد الرامي إىل تأطري
مبادئ حقوق اإلنسان الحديثة ،هو التمييز بني مرشوع حقوق
اإلنسان الدويل ومرشوع الحقوق الطبيعية ،وبدا هذا التمييز رضوريًا
من أجل الحفاظ عىل املبدأ الدويل من ضيق األُفق الفلسفي الذي
من شأنه أن يح ّد من جاذبيته ويض ّيق نطاقه املعياري؛ إذ يجب
التطلع بجدية دامئًا إىل مسألة مبدأ معياري يناسب الحياة الدولية
املعارصة ،ويكون مه َّيأً لقبول وجهات نظر معقولة ومتباينة (ص .)77
ال ّ
تقل عن
شك يف أ ّن املآخذ املتعلّقة مبثل هذا املبدأ املعياري ،ال ّ
املآخذ التي تُو ّجه إىل نظرية حقوق اإلنسان الطبيعية .فمبادئ
حقوق اإلنسان يف املبدأ املعياري الدويل ،هي حاصل اتفاق توافقي
تاريخي يف زمن مخصوص بني القوى الدوالتية العاملية ،مبعنى أ ّن
يظل خاض ًعا للمساومات واملصالح األيديولوجية ،كام أ ّن
هذا املبدأ ّ
املعيارية التي يتصف بها يف حقل املامرسة والتطبيق الدوليني هي
معادل أو مكافئ موضوعي أليديولوجيا املصلحة التي تتيح لبعض
كل من "املعيارية" و"التطبيق"
الدول القوية ،يف أوقات كثرية ،تفسري ّ
بطريقة تخدم مصالحها ،أو من أجل فرض إكراهاتها ،أو رشوطها
السياسية عىل دول أُخرى أضعف قوةً ،بذريعة خرق معيارية تطبيق
حقوق اإلنسان فيها.

حقوق اإلنسان
في نظريات االتفاق
تنظر هذه النظريات إىل حقوق اإلنسان بوصفها معايري ،ميكن لها
أن متثّل موضوعات اتفاقٍ بني أبناء مجتمعات ثقافات مختلفة
ال تتامثل فيها املعنوية والسياسية يف مجاالت مختلفة .لذا ،فإ ّن هذه
النظريات تنبثق من تأ ّمل التنوع الترشيعي واالجتامعي.
ومع مالحظة وجود صلة قرىب ،عىل نح ٍو من األنحاء ،بني فكرة
حقوق اإلنسان بوصفها موضوع اتفاق بني الثقافات وتلك املؤسسة
بحسب فرضية املذهب الطبيعي ،من زاوية التفكري يف أ ّن حقوق
اإلنسان هي مبنزلة حامية املصالح املشرتكة بني جميع البرش من
حيث الجوانب املشرتكة بطبائعهم ،بالنظر إىل أ ّن جميع القوانني
األخالقية واالجتامعية تق ّرها وتؤكدها ،ينبغي ُمقاومة محاوالت
دمج املفاهيم املؤسسة عىل املذهب الطبيعي يف مفاهيم نظريات
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فكرة حقوق اإلنسان

تعب عن آراء مختلفة جذريًا بشأن السلطة املعيارية
االتفاق؛ إذ إنها ّ
لحقوق اإلنسان (ص .)84 - 83

تظهر حقوق اإلنسان ضمن نظريات االتفاق بوصفها ذات سمة
امتيازية يف املقاربة التي يق ّدمها جون رولز ،يف هذا السياق ،كام وردت
خاصا لحقوق اإلنسان،
فهم ًّ
يف كتابه "قانون الشعوب" .فرولز يعتمد ً
بوصفها أحد أهم عنارص العقل العا ّم الذي "جرت صياغته ملجتمع
دويل مؤلف من شعوب – ليربالية –دميقراطية ،مهذبة وانتظمت
سياسيًا يف صورة دول .ومتيزت الشعوب املهذبة بأن يتوافر لديها
يجسد فكرة الصالح املشرتك" (ص .)108
مفهوم عن العدالة الذي ّ
ويرتبط هذا املفهوم بإجراء توافقي حواري خاص بالترشيع .وتؤلف
الشعوب الليربالية املهذبة م ًعا "مجتمعات الشعوب" التي ينظم شؤونها
"قانون الشعوب" الذي يح ّدد محتوى العقل العا ّم لهذا املجتمع،
ويعمل كقاعدة مشرتكة لتربير العمل السيايس الدويل (ص .)108
وهكذا ،فإ ّن املالحظة املتعلّقة بهذا الرأي متمثّلة بأ ّن قانون الشعوب
الذي تقرتحه مقاربة رولز ال تقصد إىل استخالص حقوق اإلنسان من
مصادرة الهوتية أو فلسفية ،أو فهم أخالقي لطبيعة الفرد .فحقوق
اإلنسان داخلة يف إطار اتفاق بني مجتمعات ليربالية مهذبة ،وتسعى
لكل
إليجاد قاعدة مشرتكة من التسويغ السيايس ،كام أنه ميكن ّ
مجتمع مشارك أن يتوقع ،بنا ًء عىل هذه القاعدة ،تعاونًا إراديًا من
اآلخرين (ص .)111
لك ّن املؤلف يق ّدم مالحظات بشأن تحديد رولز لوظائف حقوق
اإلنسان ،فهو يجدها أضيق من الفهم الذي نالحظه يف التطبيق الدويل
الراهن؛ ذلك أ ّن هدفنا ليس بناء فهم عن حقوق اإلنسان من أجل
نظام عاملي مثايل يضم مجتمعات ليربالي ًة ومهذبةً ،بل إدراك مفاهيم
الحق اإلنساين كام يجري يف تطبيق هذه الحقوق عىل املستوى
الدويل .ومن ث ّم تتضح أهمية العنارص أو املواد األساسية لبناء فهمٍ
عن حقوق اإلنسان من جهة أ ّن الفهم التطبيقي يستوعب مسائل
متعلّق ًة بطبيعة هذه الحقوق ومحتواهاّ ،
ليدل عىل موضوعات من

النوع املسمى "حقوق اإلنسان" يف املامرسات الدولية .واملنهجية ،يف
هذا السياق ،واضحة؛ إذ إنها تنطلق من أخذ الدور الوظيفي لحقوق
اإلنسان يف الخطاب الدويل حولها ،إىل جانب َع ّد املامرسة الدولية
تجاه هذه الحقوق قاعد ًة أساسي ًة لفهم طبيعة حقوق اإلنسان.
يتضح من خالل املحا ّجات السابقة أ ّن املؤلف يقبل مبعيارية فكرة
حقوق اإلنسان ،ويرفضها يف الوقت نفسه ،ولكن ذلك ليس من دون
تسويغ أو تربير مقنع .فمفهوم املعيارية لديه ينطوي عىل مستويني
من الفهم .وهذا ما حاول ،بالفعل ،أن يربزه يف الفصول الثالثة األخرية
من الكتاب؛ وذلك من خالل مستوى أ ّول يستند إىل فكرة معيارية
مامرسة وتطبيق تلتزم بهام الدول وفق مبادئ واضحة ،ولكنها تبقى
مرشوط ًة بتاريخية حداثية تحكمها توافقات من العالقات السياسية
الدولية .ث ّم مستوى ثانٍ ال يقبله املؤلف ،مستن ًدا إىل فكرة الحقوق
كل زمان ومكان؛
الطبيعية التي تعني متاثلية معايري حقوق اإلنسان يف ّ
تخص اإلنسان من حيث هو إنسان .والواضح أ ّن هذه املستوى
ألنها ّ
من اإلدراك لفكرة حقوق اإلنسان يُبعدها عن حقل العقل السيايس
وتالعباته وإسرتاتيجياته ،وأخصها إسرتاتيجية املصلحة والسلطة .لكنه
من جانب ثانٍ يبعدها عن موضوع الخربة واملامرسة والتطبيق ،كام
تتجىل يف النظام الدويل املعارص.
وهكذا ،ميكن فهم حقوق اإلنسان الدولية من جهة أنها تؤلف فئ ًة من
املعايري التطبيقية .فهي ليست مبادئ لألفراد من النوع الذي ميكن
القول إنها تنظّم السلوك يف غيبة املؤسسات؛ ألنها تبدو مسأل ًة تخص
الشأن الدويل .لذا ،فإ ّن مثل هذه املعايري ،من ناحية تاريخية ،صيغت
ملوقف من بني مواقف كثرية ومحتملة ،وهي تعمل داخل نظام عاملي؛
أساسا يف شكل دول إقليمية.
ذلك أ ّن السلطة السياسية قامئة ً

مالحظات ختامية
من منظور تحقّقي وتاريخي ،من املمكن القول إ ّن فكرة حقوق
اإلنسان مبصادرها التاريخية والفلسفية والسياسية ،تعكس التطور
التاريخي لتجربة الحداثة الغربية يف العرص الحديث ،وهي يف
البداية ت ُع ّد تعب ًريا عن طبيعة الحقوق السياسية واالجتامعية للفرد
مجسد ًة يف األنظمة الدستورية والقانونية يف نطاق
األورويب وأوضاعهّ ،
الدولة القومية (الدولة – األمة) ،ويف الواقع االجتامعي والسيايس
لهذه املجتمعات.
وهذه الحقوق حتى مع َع ّدها لصيق ًة بالشخص البرشي مبطلق
مفهوم الشخصية اإلنسانية ،فإنّها استندت إىل تطور فلسفي وسيايس
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وقانوين ،يتمثّل بتخلق فضاء أنسني يسمح بوجود هوامش بني الفرد
والسلطة ،وبني الفرد واملجتمع ،وبني الفرد واملجتمع والسلطة ،اعتمد
أساسا التجربة الغربية التي أخذت تصطنع هيكليًا مجتم ًعا مدنيًا
ً
متبلو ًرا وناشطًا ميتلك أفرا ًدا ومؤسسات حيويةً.

فضل عن ذلك ،مث ّة مالحظة ثانية تتصل بفكرة عاملية حقوق اإلنسان
ً
يف ما يتعلّق باحتجاجية اختالف األمناط الثقافية والقومية العاملية،
ومن ث ّم االعرتاف بالخصوصية .ويذكر يف هذا الخصوص ما جاء
يف إعالن بانكوك ،يف نيسان /أبريل  ،1993الصادر عن املجموعة
اآلسيوية ،وقد شكّل اعرتاضً ا ،عىل نح ٍو ما ،عىل الطابع الغريب لحقوق
اإلنسان؛ إذ نص اإلعالن عىل القول إنه "يجب أن نبقي يف األذهان
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أهمية الخصائص القومية واإلقليمية ،وأيضً ا الخلفيات العديدة
التاريخية والثقافية والدينية" ،وهو ما يؤكد اإلرصار عىل جعل فكرة
العاملية نسبيةً ،وإعطاء األولوية للخصائص املحلّية واإلقليمية.
أ ّما األمر اآلخر الذي يربز بشأن فكرة حقوق اإلنسان وتطبيقاتها،
فهو نزعة ّ
الشك عند الكثريين .فبعضهم يعتقد أ ّن حقوق اإلنسان
متثل أداة تفكيك وقهر للثقافات غري الغربية .مبعنى آخر ،تهدف
السياسات املرافقة لها من جهة الدول الكربى إىل تنميط القيم
والثقافة يف صورتها الغربية.
وأ ّما األمر الختامي ،فهو يتعلّق مبا ميكن أن يس ّمى "االنتقائية
وازدواجية املعايري" ،يف مامرسة تطبيقات مبادئ حقوق اإلنسان يف
مناطق العامل؛ إذ إ ّن الدول العظمى (الغربية منها عىل وجه الخصوص)
متارس يف سلوكها السيايس مثل هذه االنتقائية واالزدواجية ،وليس
ّ
مم يجري يف فلسطني ،ومامرسات إرسائيل الخارقة
أدل عىل ذلك ّ
حق الفلسطينيني ،وما يقابل
ّ
لكل املواثيق واملبادئ الدولية يف ّ
ذلك من إسناد مبختلف أشكال الدعم لهذا الكيان الذي يُع ّد بقاؤه
حتى الوقت الراهن ،بوصفه من مخلفات الكولونيالية االستعامرية
القدمية ،فضيح ًة أخالقي ًة وإنساني ًة عامليةً ،وما من شك يف أ ّن القوى
املهيمنة التي فرضت رشوطها يف ديباجات اإلعالن العاملي لحقوق
اإلنسان ،هي املسؤولة ،عىل نحوٍ ،كبري عن دميومة هذه الكولونيالية
التي تخرق الناحية األخالقية ملبادئ حقوق اإلنسان.

تقارير
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مؤتمر
"الشيعة العرب:
المواطنة والهوية العربية"
الدوحة  27ـ  29شباط /فبراير 2016
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مع سقوط األنظمة التسلطية ،واجهت املجتمعات العربية انقسامات
بنيوية وتوظيفًا غري مسبوق لسياسات الهويّة ،تقوم به قوى محليّة
وأطراف خارجية؛ بحيث باتت النربة الطائفية القامئة عىل تعميامت
وأحكام مسبقة ومعيارية حارضة ومن دون تحفّظ ليس يف وسائل
اإلعالم فحسب ،بل يف الكتابات األكادميية العرب ّية والغرب ّية.
وإذا كانت االنقسامات عرضً ا شبه حتمي يف مراحل التحوالت ،فإنّها
تربهن عىل نزوع أنظمة االستبداد العربية خالل العقود املاضية إىل
اعتامد أسلوب "إدارة التنوع املجتمعي" ،بدلً من بناء هوية وطنية
جامعة ،كان من املفرتض أن تشكّل س ًدا مني ًعا أمام املساعي الرامية
الستحضار الهويات الفرعية أو إعادة إنتاجها يف الدولة الحديثة.
وهكذا ،تسيّدت قضي ُة االنقسام املجتمعي الحاد وصعود هويات ما
قبل أو "ما دون" القومية املشهد.
لقد تكرست هذه االنقسامات مع مساعي تحويل الغنب واملظلومية
السياسية إىل مظلومية دينية أو طائفية "أقلياتية" تخلق وعيًا جديدا
يضع الطائفة "املنظمة" مقابل "الدولة" .وإىل جانب انزالق الرصاع
االجتامعي السيايس إىل اكتساب أبعاد رصاع هويايت ،جرت محاوالت
منهجية لتطييف الرصاعات اإلقليمية .وهذا استمرار لإلرهاصات
األوىل للتطييف الطائفي إبان الرصاع العثامين الصفوي.

ويف مسعى لتفكيك إشكالية يختلط فيها السيايس والطائفي بالخطاب
الدمياغوجي والتحريض والتحريض املضاد ،عقد املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات مؤمترا يف  29 – 27شباط /فرباير  2016يف الدوحة،
شارك فيه باحثون وأكادمييون ومختصون ،ناقش موضوع "الشيعة
العرب" ،من جوانب مختلفة؛ املواطنة ،والهوية العربية ،والتمييز
والتهميش ،والوضع اإلقليمي للشيعة ،ومحاوالت إظهارهم وكأنّهم
جامعة يربطها شكل من أشكال التضامن العابر للحدود الوطنية
والقوي والنافذ،
وتربطها عالق ٌة ما خاصة بإيران الجار اإلقليمي الكبري
ّ
بوصفها مصدر التش ّيع السيايس يف املنطقة.
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الشيعة العرب :إشكالية
المفهوم في السياق التاريخي
انطلقت جلسات املؤمتر مبداخلة افتتاحية ق ّدمها عزمي بشارة،
وتط ّرق فيها إىل املقوالت الراسبة يف العلوم االجتامعية من تجربة
الحروب املذهبية األوروبية التي أسهمت يف تعميم التمذهب وبناء
الكنائس العقيدية ومتايز طقوسها ،والتي تح ّولت رسيعا من حروب
حروب طائفية بعد أن أصبح أتبا ُع املذاهب طوائف
دينية إىل
ٍ
تشق املجتمعات .ون ّوه بشارة إىل أ ّن القوميات
اجتامعية  -سياسية ّ
املبكرة مثل اإلنكليزية والهولندية والفرنسية مل ت َخل من األساطري
املؤسسة والطقوس التي تعيد إنتاجها ،وذلك بخالف القوميات
املتأخرة التي جاءت أكرث أيديولوجي ًة (وحتى أكرث حزبية) وع ّوضت
غياب وحدة الدولة بتأكيد املك ّون الثقايف من جهة ،والربنامج السيايس
املعب عن التوق إىل بناء دولة الوحدة القومية من جهة أخرى .ويف
ّ
السياق العريب أشار بشارة إىل أ ّن فكرة العروبة حملت يف داخلها
مم ميّزهم
نزع ًة ميّزت العلامنيني العرب ،هي مناهضة الطائفية أكرث ّ
مطلب تحييد الدولة يف الشأن الديني .كام حملت يف الوقت ذاته
نزع ًة أيديولوجية وحدوية تنطوي عىل اندماجية اجتامعية  -سياسية
شاملة َس ُه َل تحويلها الحقًا إىل أيديولوجية ألنظم ٍة سلطوية .وقد
فشلت هذه األنظمة ذاتها يف مهمة الوحدة من ناحية ،ويف تأسيس
االنتامء للدولة عىل املواطنة ،من ناحية أخرى ،وراحت تبحث عن
هويات ووالءات ما قبل دولتية ،وقد سمح هذا النكوص إىل الوالءات
العشائرية والجهوية للمترضرين الكرث من النظام بتفسريه كطائفية
مقنعة حزبيا ،متدث ّرة بالقوميّة كام يف حالة النظر إىل النظام السوري
بوصفه نظا ًما علويًا ،وإىل النظام العراقي السابق بوصفه نظا ًما سن ًيا.
عىل النقيض من ذلك ،رأى بشارة أ ّن األقلية املؤلفة مل تحكم من أتباع
أي بلد عريب ،كام مل تحكمه األغلبية من أتباع مذهب
مذهب بعينه َّ
آخر .ومن خداع سياسات الهوية وسحرها الذي تتمتع الطائفية
السياسية مبقادير وافرة منه ،إيها ُم املنتمي إليها بأنّه عضو يف جامعة
الحاكمني حتى حني يكون محكوما ،وذلك الطمئنانه أ ّن من يحكم
يفعل ذلك باسم هويته الطائفية ،حتى وهو يقمعه ويضطهده.
أي مربر الستخدام مصطلح "الشيعة العرب"
وأوضح بشارة أنّه ال يرى ّ
يعبان
يفوق يف وجاهته تربير مصطلح "الس ّنة العرب" .فاملصطلحان ّ
طوائف متخيلة .ويف رأيه ال يجوز تجاهل املشرتك العريب ،فشيع ُة
عن
َ
عرب ينتمون إىل الثقافة والتاريخ
العراق يف غالبيتهم الساحقة ٌ
العربيَني ،وقد فاخر الشيعة العرب بعروبتهم يف مقابل سهولة ترتيك
النخب الس ّنية املدينية يف نهاية العرص العثامين .وبنا ًء عليه ،ال أساس
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للتشكيك يف عروبة الشيعة العرب .فإذا كان للبويهيني والصفويني
دو ٌر يف مذهبة الشيعية ،أو تحويلها من تيا ٍر اجتامعي سيايس ينارص
مذهب ديني ،فإ ّن لألتراك واملامليك دو ًرا يف مذهبة الس ّنة
عيل إىل
ٍ
العرب ،وميكن حتى القول إ ّن الس ّنة أصبحوا أكرثي ًة يف بالد الشام يف
العرص اململويك فقط؛ وذلك عرب موجات إحياء الس ّنة.
تلت الكلمة االفتتاحية مبارشة جلسة ترأّسها سيف الدين عبد الفتاح،
وناقشت املسألة الطائفية وعتبات والدة التشيّع العريب الحديث.
وتط ّرق محمد جامل باروت يف أوىل مداخالتها إىل "آثار تطييف
الرصاع العثامين -الصفوي وسياقاته يف شاميل بالد الشام" مع ّر ًجا
عىل دور عملية التطييف يف تحويل الشيعية السائدة مبعنى الفرق
الشيعية املختلفة يف املناطق الريفية الحرضية الشاملية والشاملية
الرشقية والغربية الشامية بصفة خاصة من أغلبية مذهبية متداخلة
نسب ًيا مع األكرثية الشيعية يف هضبة األناضول إىل أقلية ،األمر الذي
وازاه بالنسبة إىل السلطنة الصفوية منذ قيامها يف عام  1501تشييع
األكرثية الجامعاتية السنية يف إيران.
وق ّدم الطاهر بن يحيى املداخلة الثانية تحت عنوان "تعدد الهويات
النصية واألصول البعيدة للرصاع السني الشيعي" ،والتي تط ّرق فيها
إىل وجاهة ما يردده الكثري من الناس يف كون جوهر الرصاع الطائفي
بني السنة والشيعة يعود إىل أسباب سياسية كان لها دورها يف تحويل
الرصاع من رصاع فكري أو أيديولوجي إىل أن يكون رصاعا مسلّحا.
أ ّما الباحث سيار الجميل فجاءت مداخلته تحت عنوان "مؤمتر
النجف عام  ،1156األسبقيات والتداعيات :دراسة يف أول حوار فكري
بني التشيع الصفوي واملدافعني عن التشيع العريب" .وع ّرج فيها عىل
العوامل التي ساهمت يف انعقاد مؤمتر النجف بعد فشل نادر شاه
يف حصار املوصل سنة  1743واحتدام الرصاع الطائفي بني الصفويني
والعثامنيني ،إذ دعا نادر شاه إىل عقد مؤمتر للتفاهم بني السنة
العلمة
والشيعة ،وطلب من وايل بغداد الوزير أحمد باشا انتداب ّ
السني السيد عبد الله السويدي لهذه املهمة .وقد كتب السويدي
يف ذلك رسالة تاريخية مهمة .عقد املؤمتر بحضور مستشار نادر شاه
املال بايش عيل أكرب ومعه  70عامل ًا من إيران معهم س ّني واحد هو
مفتي أردالن ،واستحرض الجميل مقولة محب الدين الخطيب عن
املؤمتر بأنّه "أعظم مؤمتر عقد يف تاريخ املسلمني للتفاهم بني الشيعة
وأهل السنة".
أ ّما الباحث نهار محمد نوري فجاءت مداخلته تحت عنوان "إشكالية
الرسديات العثامنية والغربية عن الشيعة العرب :الهندسة االجتامعية
وسياسة التدامج والفصل يف العراق العثامين املتأخر" ،أشار فيها إىل
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إشكالية العالقة والنظرة للشيعة العرب يف العراق خالل الحقبة
العثامنية األخرية تحدي ًدا؛ إذ قامت إسرتاتيجية التخطيط االجتامعي
التي اتبعتها الدولة العثامنية عىل منهج تنظيم املجتمع العثامين بغية
إزالة ما اعتقد أنّه مشكالت وتناقضات فيه وربطه باملحصلة النهائية
باأليديولوجية السائدة أو مبعنى أكرث دق ًة ربط املجتمع العثامين
عقائديًا باأليديولوجية الحاكمة املمثّلة باملذهب السني الرسمي.
ولهذا تكرست سياستان مهمتان هام :التدامج ،والفصل .وقد أدى
هذا الوضع املعقّد إىل جعل الهوية الدينية للشيعة العرب يف موضع
شك وأفىض إىل خلق أطر تقسيمية.

العراقيون الشيعة :التنازع
والتكامل مع الهوية الوطنية
خ ُّصصت جلستان لهذا املحور؛ ترأّس األوىل إبراهيم فريحات ،وق ّدم
فيها عقيل عباس مداخلة بعنوان "التشيع العراقي بني املعرفة
الطهرانية والوطنية العراقية" ،ناقش فيها آليات صناعة املعرفة
ضمن املؤسسة الدينية الشيعية تاريخ ًيا وعالقتها مبفهوم املواطنة يف
السياق العراقي .وذكر عباس أ ّن هذه اآلليات تقوم عىل افرتاضات
طهرانية ت ُقسم العامل إىل حيزين متناقضني ومتصارعني هام "الطاهر"
و"املدنس" .وسلّط الباحث الضوء عىل ما يسمى "املنظومة الطهرانية
الشيعية" ومتحورها البنيوي والنفيس عىل مفهوم "أهل البيت"
أشخاصا
والصفات املعرفية واألخالقية التي تشكّلت حولهم بوصفهم
ً
استثنائيني يلتقي فيهم الساموي باألريض.
أ ّما حارث حسن فناقش يف ورقته "الرابطة الشيعية فوق  -الوطنية
والدولة  -الوطنية يف العراق" ،العالقة بني التحالفات الشيعية فوق
 الوطنية والدولة  -الوطنية يف العراق بالرتكيز عىل الديناميات التينتجت من سقوط نظام صدام حسني عام  .2003وجادل حسن بأ ّن
التشيع ،كأغلب العقائد الدينية ،هو هوية فوق -وطنية .كام أنّه
ونظ ًرا لكونه هوية أقلياتية يف العامل اإلسالمي ،ولطبيعته املؤسساتية
القامئة عىل وجود مرجعية دينية هرمية يف تفاعل دائم مع مجتمعها
الديني ،شهد بناء شبكات دينية فوق  -وطنية وتطورها ،بطريقة
أ ّدت إىل أن ميثّل ظهور الدولة  -الوطنية تحديًا كب ًريا للهوية الشيعية،
نتيجة التباين بني حدود املجتمع السيايس وحدود املجتمع الديني.
واستنتج الباحث أ ّن ثنائية الوطني وفوق  -الوطني ظلّت تؤث ّر يف
العالقة بني املرجعية الدينية والدولة ،إ ّما بسبب سعي الدولة إىل
احتكار التعامل مع العامل الخارجي والسيطرة عىل التبادالت فوق -
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الوطنية التي تقوم بها املؤسسة الدينية ،أو بسبب سعي تيارات
يف املؤسسة الدينية أو قريبة منها إىل التأثري يف الواقع السيايس.
ضمن هذا السياق ،رأى حارث حسن يف الظاهرة السيستانية بعد
عام  2003محاولة للمزاوجة بني وجود الدولة  -الوطنية والطابع
فوق  -الوطني للتشيع.
من جهته سعى حيدر سعيد يف ورقته "شيعة العراق وضغط الهوية
الدينية" إىل استكشاف الديناميكيات التي عملت عىل إعادة تعريف
الجامعة الشيعية يف العراق بوصفها جامعة دينية ،وما استتبع هذا
من إعادة اكتشاف الروابط املذهبية العابرة للحدود ،ومن ثم ،وضع
الجامعة الشيعية العراقية يف نسيج التكوينات املذهبية يف سائر
املنطقة ،لتتبلور تدريجيًا ،عقدة جوهرية حكمت شيعة العراق،
بحس أقلّوي" .ورأى سعيد أ ّن التح ّول السابق
وهي عقدة "األغلبية ّ
حدث مع نشوء اإلسالم السيايس الشيعي يف الخمسينيات من القرن
املايض ،والذي كانت نشأته تعبريا عن فشل الفئات الثالث للنخب
الشيعية التقليدية (الزعامء العشائريني ،والنخب املدنية من كبار
التجار واملثقفني وأبناء الطبقة الوسطى ،وكبار املراجع) يف تحقيق
مطالب الشيعة ،وأ ّن هذه النخبة الجديدة ُولدت من داخل دائرة
املرجعية الدينية ،فقد تز ّعمها أبناء مراجع ورجال دين شبان .األمر
الذي ك ّرس مركزية املؤسسة الدينية يف الفاعلية السياسية الشيعية.
وقد تزامن هذا مع التحوالت الجذرية التي شهدتها البالد بعد ١٩٥٨
(نشوء دولة شمولية ،وسيطرة العسكر عىل املجال السيايس).
ترأّس الجلسة األخرى ضمن هذا املحور عبد الوهاب القصاب ،وق ّدم
فيها مؤيد الونداوي ورقة بعنوان "الدور الوطني والقومي للشيعة
العرب يف العراق للمدة  1958 - 1945استنا ًدا للوثائق الربيطانية"،
ّبي فيها دور املك ّون الشيعي يف بناء الدولة العراقية .وخلص
الونداوي ،بعد مراجعة الوثائق الربيطانية ،إىل أ ّن الزعامء واملثقفني
رصفوا بوصفهم وطنيني وعروبيني ،وأ ّن طبقة رجال الدين من
الشيعة ت ّ
الشيعة تراجع دورها يف صنع األحداث بعد  ،1945بينام استمر دور
قادة العشائر من الشيعة يتامىش مع رغبات البالط ونوري السعيد.
تال ذلك ورقة أع ّدها أحمد العيساوي بعنوان "شيعة العراق :الجامهري
والنخب وإشكالية الهوية الوطنية" حاول فيها تفكيك الجدل والرصاع
عىل الهوية الوطنية يف العراق بالتوازي مع الجدل والرصاع الطائفي
الذي خلق إشكاليات عدة تتعلق بتعجيم التشيع والشيعة .وخلص
العيساوي إىل أ ّن عملية بناء الهوية الوطنية العراقية يجب أن تنطلق
من ثابت مركزي ،يتمثّل بعراقية العراق من خالل وحدته وتن ّوع
مكوناته وأطيافه الدينية والعرقية ،فكام أ ّن التاريخ يؤكّد عراقة
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وحدة العراق واستمراريتها ،يؤكّد أيضً ا عراقة التنوع العرقي والديني
عىل أرض العراق .ويتمثّل الرشط األ ّويل لعملية بناء الهوية الوطنية
معبة عن إرادة املجتمع الحرة وتطلعات
بوجود نخب وطنية ّ
جامهريه التي ألفت هذا التنوع يف أطياف الهوية العراقية ،وهي
ال تعاين أزمة هوية ،بالشكل الذي تعانيه نخبه اليوم ،من زعامء
الطوائف والعوائل واألعراق.

واختتم هذا املحور مبحارضة عصام العامري "هوية شيعة العراق يف
ظل صعود (القومية الطائفية) يف الرشق األوسط" ،والتي ركّز فيها
عىل الرصاع الراهن يف منطقة الرشق األوسط واالنقسامات الدينية،
سمه "القومية الدينية" التي باتت تفرض تأثرياتها يف صعد
وبروز ما ّ
مختلفة؛ داخلية ،وإقليمية ،ودولية .ورأى العامري أ ّن الرصاع الهويايت
العنيف الذي تنامى بعد الربيع العريب قاد إىل تشوهات يف انتامء
مكونات وجامعات عديدة يف املنطقة ،كان من بينها الشيعة العرب،
وباألخص شيعة العراق.

عن المسألة الشيعية
في الخليج :إشكاليات وهواجس
ترأّس هذه الجلسة سمري سعيفان ،واستهل بدر اإلبراهيم تقديم
املداخلة األوىل فيها بورقة تحت عنوان "املسألة الشيعية يف الخليج:
سطوة البنى التقليدية والتسييس املذهبي" ،سعى من خاللها لفهم
أسباب نشوء "مسألة شيعية" يف الخليج العريب عرب فحص عالقة
املك ّون الشيعي بالدولة ،وبخاصة يف السعودية ،والبحرين بدرجة أقل.
سمه "التحديث املنقوص" يف الدولة العربية
وتط ّرق اإلبراهيم إىل ما ّ
عموما ،والخليجية تحديدا ،حيث جرى االعتامد عىل هويات ما قبل
حديثة يف تكوين هوية الدولة ما جعل البنى التقليدية خيار األفراد
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الوحيد للتعبري يف املجال العام ،وهو ما أنتج حلقة مفرغة تعيد إنتاج
الطائفية يف املجتمع بينام تقوم النزاعات اإلقليمية بتضخيم هذه
الحالة الطائفية وتوتري األجواء أكرث بني املكونات االجتامعية املختلفة.
أ ّما املداخلة الثانية وعنوانها "الشيعة واملشاركة السياسية يف الكويت"
فكانت للباحثَني الكويتيني حسن عبد الله جوهر وحامد حافظ العبد
الله ،وقد تط ّرقا فيها إىل الحالة السياسية الشيعية يف الكويت يف إطار
مفهوم الدولة املدنية وهوية املواطنة ،وذلك يف سياق تاريخي واكب
نشأة الكيان الكويتي يف النصف األول من القرن السابع عرش .وسعى
الباحثان إىل تحليل البعد الطائفي يف عالقة املك ّون الشيعي مع بقية
املكونات الكويتية األخرى من جهة ،وعالقته بالسلطة السياسية من
جهة أخرى إضاف ًة إىل العوامل الداخلية والخارجية التي تتحكّم أو
تو ّجه طبيعة هذه العالقات التي شهدت محطات متباينة بني املد
والجزر الطائفي .وسلّط الباحثان الضوء عىل املشاركة السياسية
للشيعة يف الحياة العامة وبالتحديد يف االنتخابات الترشيعية بصفتها
خصوصا يف
سلوكًا اجتامعيا سياسيا يعكس الحالة الطائفية يف البالد
ً
األزمات السياسية التي شهدها الكويت ،ال سيام يف السنوات األخرية.
وناقشت ورقة أخرى أع ّدها عبد الله الشمري ،وحملت عنوان
"العامل الشيعي يف العالقات السعودية  -العراقية ما بعد االحتالل
األمرييك للعراق عام  "2003كيف أث ّر املحدد الطائفي سلب ًيا يف
العالقات السعودية العراقية عىل املستوى املحيل واإلقليمي والدويل،
بخاصة يف فرتة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري املاليك حيث
أصبح مسار عالقات الجانبني محكوما مبحدد الطائفية السياسية يف
العراق ،وعالقته مع إيران.

الشيعية السياسية في لبنان:
أحوالها التاريخية والراهنة
خطّت محارضات الجلسة الخامسة التي ترأّسها خليل العناين أعامل
اليوم الثاين من املؤمتر ،وتضمنت محارضتني افتتاحيتني ق ّدمهام
وجيه كوثراين ،ورغيد الصلح .ناقش كوثراين أحوال الشيعة يف لبنان
وتحوالتها من "الشيعية العاملية" إىل "الشيعية السياسية" .وبرأيه
فإ ّن البحث يف كيفية انتقال شيعة لبنان من حالة ثقافية أو اجتامعية
إىل هوية سياسية يتطلب معالجة ثالثة سياقات تاريخية؛ الزمن
التاريخي البعيد :زمن الشيعية العاملية ،والزمن التاريخي القريب
زمن اإلصالحية الشيعية يف زمن تك ّون الدولة اللبنانية امليثاقية،
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والزمن الراهن :زمن أحزاب الطوائف املغلقة والعمل السيايس
املسلّح (زمن حزب الله).
من جهته توقّف رغيد الصلح يف مداخلته "الشيعة يف لبنان ونظام
الدميقراطية التوافقية" عىل املتغريات التي شهدها لبنان خالل
السبعينيات والثامنينيات وأنتجت ما ُعرف بـ "الدميقراطية التوافقية"
مم مثّلت عال ًجا
التي كانت حاضنة لالنقسامات وعلّة وجودها أكرث ّ
لها ،وتط ّرق إىل تصور حزب الله وفريق  8آذار لتطبيق الدميقراطية
التوافقية والتي ،برأيه ،سوف تصطدم بنقطتني حساستني هام :مسألة
اإلدارة الدميقراطية للقضايا املصريية ،والتي تنطبق عىل عالقة الدولة
اللبنانية ومؤسساتها العامة بالقوات املسلحة اللبنانية ،والهوية
الجامعية للمقاومة بوصفها هوية مذهبية بالدرجة األوىل .وخلص
الصلح إىل رضورة إلغاء الطائفية السياسية والعمل عىل تعزيز الدولة
اللبنانية ،وبخاصة تطبيق سياسة الدفاع الوطني الشامل.

وضمن العنوان العام ذاته جاءت مداخالت الجلسة السادسة التي
ابتدأها سهيل القش بورقة عنوانها "خريف البطريرك أو :بؤس
الخضوع لوالية الفقيه" ،استعرض فيها السياق التاريخي لتشكّل
الطوائف الدينية يف لبنان ،مع إشارته إىل رضورة األخذ يف الحسبان
الروايات ووجهات النظر التاريخية املتعددة واملتناقضة عند البحث
أي من األحكام
بشكل نقدي يف هذا املوضوع تحاشيًا للوقوع يف ٍ
األيديولوجية املسبقة .وخالل استعراضه تشكّل الطوائف سياس ًيا
يف لبنان ،أشار القش إىل أ ّن تشكّل الطائفة الشيعية بوصفها طائفة
سياسية جاء بدعم من الوصاية السوريّة عىل لبنان ،يف حني أ ّن
الدعم اإليراين يف بداية القرن الحايل مكّن املمثلني السياسيني للطائفة
الشيعية يف لبنان من االستيالء عىل الحكم.
ويف املداخلة الثانية ،ق ّدم خليل فضل عثامن استعراضً ا تاريخيًا لدور
موىس الصدر يف يقظة الوعي بالهويّة الشيعية يف لبنان .وأكّد بداي ًة
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أ ّن الهوية بأشكالها ،ليست معطى ثابتًا بالوالدة بل من خالل جدلية
متواصلة من التغيري والتح ّول؛ إذ تراوح بني الخمول والنشاط .وبنى
الباحث دراسته عىل توظيف نظرية كارل وولفغانغ دويتش (-1912
 )1992يف "التعبئة االجتامعية" .وأشار الباحث إىل أ ّن الصدر ركّز عىل
مواجهة املؤسسة الشيعية التقليدية التي مل تكن ناشطة سياسيًا يف
لبنان ،واعتمد يف مواجهتها عىل قراءة حركية للتشيع ربط من خاللها
الدور الدنيوي بالديني إلضفاء مرشوعية دينية عىل حراكه .واختتم
الباحث باإلشارة إىل أنّه يف الفرتة التي اختفى فيها الصدر يف ليبيا،
كانت حركته يف ضمور ومل تستطع أن تحقق نجا ًحا واس ًعا آنذاك،
لكن يف الثامنينيات استطاعت الحركة أن تتحول من طاقة كامنة إىل
انفجار ورقم صعب يف املعادلة اللبنانية يف ضوء عدد من التحوالت
مكّنها من التأثري يف السياسة اللبنانية.
اختتمت الجلسة السادسة بعرض ورقــة لقامن سليم بعنوان
"االستنجاد بالعروبة عىل ّ
محك الهواجس اللبنانية :الهوية الشيعية
غب الطلب؟" ،استعرض فيها
العربية يف لبنان ،هوية أصيلة أم هوية ّ
تاريخ نشوء مصطلح "الشيعة العرب" ،وأشار تاريخ ًّيا إىل أ ّن بداية
التشكيك يف عروبة الشيعة كانت أثناء ثورة العرشين يف العراق .ويف
تعريفه الشيعة العرب ،أشار سليم إىل أ ّن مصطلح "الشيعة العرب"،
باملعنى السيايس ،هو مصطلح محدث ال يزال يبحث عن رشعيته
السنة العرب)
بني الشيعة العرب أنفسهم من جهة ،والعرب (أي ُّ
من جهة أخرى .وأرجع الباحث أسباب ظهور حاجة لدى الشيعة
العرب إلثبات عروبيتهم إىل فشل الكيانات الوطنية يف معظمها يف
التح ّول إىل أوطان وإنشاء هويات وطنية جامعة ملختلف مكوناتها
تتخطّى الهويات الفئوية يف تلك املجتمعات ،وبالتايل فإ ّن مطلب
تشجيع الشيعة عىل االندماج يف مجتمعاتهم الوطنية أصبح صع ًبا يف
ظل فشل هذه الكيانات الوطنية يف تحقيق مرشوع جامع ظهرت فيه
ٍ
جامعات من غري الشيعة أيضً ا .وناقش
انتامءات فئوية أخرى لدى
توسع مصطلح "الشيعة العرب" اليوم يف ظل ما يراه
الباحث موضوع ّ
عدد من املراقبني واملحللني من مختلف األيديولوجيات سقوط عدد
من العواصم العربية (بريوت ،ودمشق ،وبغداد) عسكريًا أو سياس ًّيا
تحت النفوذ اإليراين .وشدد عىل أ ّن الخطورة تكمن يف األسباب التي
أفضت إىل هذا السقوط الذي أرجعه الباحث إىل أواخر السبعينيات
من توسعة أفقية وعمودية ملس ّمى "العرب الشيعة" ،بحيث تسعى
إيران إىل تأكيد الخصوصية الشيعية يف املنطقة العربية عىل حساب
كلٍ من الهوية اإلسالمية والوطنية ،ليصبح املسمى فضفاضً ا تحت
"الشيعة" فقط .وحذّر الباحث من أنّه يف ظل نجاح السياسة اإليرانية
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خالل العقود السابقة يف توسعة هذا املفهوم وربط الجامعات
الشيعية يف مختلف املناطق العربية وغريها هناك احتاملية إلنشاء
سمها بـ "النيو شيعة" ،سيكون مركزها يف طهران.
جامعة جديدة ّ

التشيع السياسي
في اليمن والمغرب العربي
ترأّس الجلسة السابعة محمد املصباحي ،وجاءت تحت عنوان
"التشيع السيايس :اليمن واملغرب العريب" .استهل عبد الله جنوف
تقديم املداخلة األوىل بعنوان "هوية التشيع يف تونس" ،أرجع من
خاللها التشيع اإلثني عرشي يف تونس إىل سبعينيات القرن العرشين،
حيث كان املتشيعون التونسيون األوائل ينرشون مذهبهم بني أقاربهم
وأصحابهم ويوطّدون عالقتهم باملرجعية العراقية .ومل ّا قامت الثورة
اإليرانية أيّدها اإلسالميون يف تونس واستوعب نشاطهم يف الجامعة
تيا ٌر يتشيع لها سياسيًا ،واستمر أوائل املتشيعني يف نرش مذهبهم
بصمت ومل تلتقطهم آلة االستبداد ،ثم قامت الثورة التونسية وأصبح
اب سياسية وجمعيات حقوقية ونشاط صحفي وعمل
للشيعة أحز ٌ
مقبل
أكادميي ،وهنا برزت الهويات الجزئية وبدا أ ّن املجتمع التونيس ٌ
عىل االنقسام.
أ ّما املداخلة الثانية فق ّدمها الباحث يحيى بوزيدي وحملت عنوان
"البحث عن الذات :املتشيعون يف الجزائر وأزمة الهوية" ،وعالج
من خاللها موضوع التشيع يف الجزائر .وتوقّف بوزيدي عند جدلية
رضا الفوارق العقدية بني
التشيع الديني والتشيع السيايس مستح ً
السنة والشيعة يف القرون السابقة ،وإسقاطه عىل التشيع السيايس
يف املجتمعات السنية والجزائر من بينها .وناقش الباحث تأثريات
االنتفاضات الشعبية العربية يف الظاهرة من منطلق اقرتانها بصعود
إيران يف املنطقة ومحور "املامنعة" الذي كانت تتزعمه ودور حزب
الله اللبناين من هذه الناحية ،والتغيريات التي طرأت عىل مواقف
هذه األطراف مع الثورة السورية.
وجاءت املداخلة الثالثة تحت عنوان "التشيع السيايس يف اليمن :الحالة
الحوثية منوذجا" للباحثة أمل عامل لتناقش أسباب التشيع السيايس يف
لعل أبرزها؛ التقاء
اليمن ،والذي ميكن ر ّده إىل جملة من العوامل ّ
املصالح بني الزيدية السياسية وإيران ،وإعادة إنتاج الهوية الزيدية
بحلّة شيعية إثني عرشية .وخلصت الباحثة إىل أنّه ترت ّب عىل اخرتاق

تقارير
مؤتمر "الشيعة العرب :المواطنة والهوية العربية"

التشيع الهوية اليمنية تداعيات تهدد استقرار املجتمع وتضعف
النسيج االجتامعي ،مثل الحروب األهلية والطائفية والتطرف.

الشيعة العرب في إيران:
الواقع /الموقع /المخيال
ناقشت أعامل الجلسة الثامنة هذا املوضوع ،واستهلها حميد دبايش
بالتط ّرق إىل واقع الشيعة العرب وموقعهم وعالقتهم باملواطنة
والهوية الوطنية يف بلدانهم يف قلب املرحلة االنتقالية الكربى التي
يشهدها التاريخ العريب واإلسالمي ،يف أعقاب الغزو األمرييك للعراق
سنة  2003والثورات العربية سنة  .2011بعد ذلك ركّز دبايش عىل
محاول فحص وعيهم السيايس التعددي
ً
الشيعة العرب اإليرانيني،
الذي منا بعد االصطدام بالحداثة االستعامرية املسلحة .وأكّد دبايش
رضورة عدم الرتكيز عىل الوعي الطائفي والتعامل معه بوصفه مكافئًا
عىل قدم املساواة مع السياسات العنرصية املتصاعدة يف هذه املرحلة.
أ ّما ورقة فاطمة الصامدي "الشيعة العرب يف إيران :أزمة الهوية
القومية وحقوق املواطنة" ،فناقشت واقع حياة الشيعة العرب يف
إيران ،من خالل عدد من التقارير التنموية اإليرانية التي تص ّنف
مناطقهم ضمن املناطق املحرومة ،وذلك عىل الرغم من أنّها مناطق
ترتكز فيها الرثوة النفطية؛ إذ تس ّجل مناطقهم معدالت دنيا يف التنمية
االقتصادية ،يف ظل سياسات حكومية تنتهج التضييق والتشدد؛ األمر
الذي يدفعهم جهة مسارات يتخذ بعضها شكل املواجهة دفا ًعا عن
الهوية .وانتهت الورقة إىل أ ّن اندماج الشيعة العرب ضمن الهوية
الوطنية اإليرانية مرشوط بتعظيم العنارص املشرتكة ،واالستجابة
للحاجات واملطالب السياسية واالقتصادية والثقافية .وذلك ال ميكن
أن يتحقق وفقًا لتعريف للهوية الوطنية يستند إىل العنارص الثقافية
لقومية بعينها.
ويف السياق ذاته ناقشت ورقة إلهام لطيفي ما س ّمته "تعريفًا جدي ًدا"
للهوية العربية األهوازية يف إيران ،فبحسب الباحثة تتمتع إيران
بأعىل نسبة للتنوع اإلثني بني بلدان الرشق األوسط وآسيا الوسطى.
ويشكّل العرب الشيعة (األهوازيون)  3يف املئة من إجاميل املجتمع
اإليراين ،ويرتكزون يف والية خوزستان (املحاذية للعراق) ،تحدي ًدا ،يف
الجنوب الغريب من إيران .وقد كان للعرب دو ٌر مفصيل يف تاريخ
إيران االقتصادي والثقايف واللغوي .وإذا كان هؤالء عربًا ،لغ ًة وثقافة
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وتاريخًا وهوية ،ولهم قواسم مشرتكة مع سائر العرب ،فإنّهم من
الناحية السياسية ،يتامهون مع إيران ،بوصفهم مواطنني إيرانيني،
مرتبطني بالكيان اإليراين قانون ًيا وسياس ًيا ،ويتمتعون بالحقوق كافة،
وعليهم جميع الواجبات املرتتبة عىل تلك املواطنة .ورصدت لطيفي
زيادة الجدال يف اآلونة األخرية عىل الهوية الثقافية لعرب إيران
يف املحافل اإلقليمية والعاملية وتأثرياته يف محاولة الشيعة العرب
األهوازيني التوازن بني صون مواطنتهم اإليرانية من جهة ،وسعيهم
لتقوية الهوية الثقافية العربية من جهة أخرى.
وانتهت أعامل هذه الجلسة بورقة نصري الكعبي التي حملت عنوان
"الشيــعة العــرب يف املخيـال الشعبي اإليراين :فحـص يف رحالت
الحـج الفارســية" ،وحاول فيها تجاوز تخوم املروية الرسمية اإليرانية
يف صورها النمطية واملركزية املشكّلة عن اآلخر العريب الشيعي ،إىل
فضاء مسكوت عنه ،وهو رواية "املهشمني /الحجيج" ،عندما يجتازون
ذهابًا وإيابًا بأقدامهم عامل الشيعة العريب مبحطاته الرئيسة (النجف،
وكربالء ،وبغداد) ،ثم إىل مقصدها الرئيس حيث املدينة ،ومكة ،وذلك
الستخراج مالمح صورة "العريب الشيعي" ،مقابل "اإليراين الشيعي"،
بعي ًدا عن "املركز" ودوغامئيته ،فالفروقات التي يبلورها "اإليراين/
الفاريس /الشيعي" بإزاء اآلخر املامثل مذهب ًيا "العريب /الشيعي".

المؤسسة الدينية
الشيعية العربية
ودورها االجتماعي والسياسي
خصصت لهذا املحور جلستان (التاسعة والعارشة) ،ابتُدئ بهام
وحاض يف
اليوم الثالث ،ترأّس األوىل منهام عبد الوهاب األفندي،
َ
بدايتها هشام داود عن "الفضاء املقدس وإعادة إنتاج الهوية :النجف
منوذجا" ،حيث أشار إىل أ ّن الهوية الشيعية العربية من املمكن أن
اصة ،وأنّها تحتاج إىل مخيال ورموز
تكون متضاربة أو متكاملة ومرت ّ
ومكان (فضاء) ينتجها من خالل املقدس الذي يقوم عىل إبقاء الرمز
الديني يف إنشاء الهوية وتكوينها .ومتثّل النجف مبا تنطوي عليه من
بعد تاريخي ،هذا الفضاء املقدس؛ فهي بابلية قدمية ،ومسيحية
قدمية ،واستقبلت مجموعة األنبياء مبا جعلها ذات قيمة رمزية
أساسية منذ زمن يسبق املعتقد الشيعي ،حافظ عىل قدسية املكان
وأضحت النجف مقدسة ليس فقط يف ما يتعلق بالزيارات واألضاحي،
بل أصبحت منطقة إعداد أمئة رجال دين الحوزة الشيعية .وأكّد داود
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أ ّن قدسية املكان تع ّد مسألة مركزية يف الهوية الشيعية العربية
العابرة للحدود ،وهي ترتبط عاد ًة بشخصيات دينية تأيت من مكان
آخر وتستقر يف هذا املكان املقدس ،مثل السيستاين.

تال ذلك محارضة عيل طاهر الحمود بعنوان "تقابل الدولة املدنية
– والية الفقيه :قراءة يف توجهات حوزة النجف الدينية" ،أشار فيها
إىل أ ّن التجربة اإلسالمية اإليرانية مثّلت تحديًا أساس ًيا للشيعة يف
العامل ،وال سيام العرب الشيعة يف العراق .ويبدو أ ّن التحدي األكرب
واجهه علامء الشيعة يف النجف بعد  ،2003إذ اضطروا إىل التعامل
مع واقعني متناقضني؛ األول هو تاريخ ميلء بالرفض والنفور من
السلطة ،ورافض أيضً ا الخوض يف تفاصيل السياسة ،خالفًا ملعتنقي
نظرية والية الفقيه يف إيران من جهة ،ويتمثل الواقع اآلخر بالحارض
الذي َوضَ َعهم يف صدارة املسؤولية لبناء الدولة واألمة يف العراق ،من
جهة أخرى .وبحسب الباحث ،تتلخص رؤية الخميني يف أن تكون
أوامر الويل الفقيه ملزمة إلزاما دينيًا ،وهي تستلزم قيمومة شاملة
عىل املجتمع تنفيذًا وترشيعا ،دون أن يكون لألمة دور حتى عىل
مستوى الرشاكة يف السلطة .وال ّ
أدل عىل ذلك من ِعلوية توجيهات
الويل الفقيه يف إيران ،عىل قرارات الحكومة ،وقوانني الربملان ،وأحكام
فضل عن إرادة املجتمع .وعىل العكس من هذا ،يدعو علامء
القضاءً ،
الشيعة يف النجف ،وعىل رأسهم السيستاين ،إىل جعل الدولة أم ًرا
يخص أبناء األمة ،بعيدا عن التدخّل املبارش للفقه أو الفقهاء ،مبع ًدا
إياهم عن التصدي املبارش للشأن العام ،كام عند الخميني .وتدعو
حوزة النجف الدينية ،خالفا لنظريتها يف قم ،إىل املبادئ األساسية
يف بناء الدولة واألمة ،واملتمثلة بإقرار التعددية والتداول السلمي
للسلطة والعدالة واملساواة بني أبناء البلد يف الحقوق والواجبات.
ويف ثاين جلسات هذا املحور (العارشة) ،والتي ترأّسها النور حمد،
ق ّدمت أربع مداخالت؛ جاءت األوىل تحت عنوان "عقل الدولة وعقل
أي عالقة؟ بحث يف الهوية واملواطنة يف العراق املعارص"،
الحوزةّ ،
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طرح من خاللها الباحث عيل الصالح ُموىل سؤاال مركزيًا ،هو :ما
مجاالت التقاطع واالفرتاق بني عقل الدولة وعقل الحوزة يف العراق
املعارص؟ واستقدم الباحث مادة تاريخية امتدت عىل قرابة مثانني
سنة كان منطلقها األسايس الوقائع الخاصة باستفتاء 1919 - 1918
وتتبّع ،عرب آليتَي التحليل والتفكيك ،الخطاب والسلوك الحوزويَني
من ناحية والرسمي من ناحية ثانية قصد االنتباه إىل االتجاهات؛ إذ
كان الطرفان يبنيان أطروحتهام عن هوية الدولة والوظائف املنجزة
لتأمني ذلك الصوغ الهويايت .ومتكّن الباحث يف هذه املداخلة يف
حدود املمكن املعريف ،من بلورة التصورات الكربى التي تحكّمت
يف العقلني الحوزوي والدولتي ،ورأى أ ّن تحويل املذهب الشيعي
أول ،وإىل حالة
املوجود وجو ًدا موضوعيا يف العراق إىل مذهب طائفة ً
طائفية ثانيا كان عامال صناعيا حادثا يف تاريخ العراق املعارص واآل ّين.
كام أوضح الباحث أ ّن االستبداد كان يشتغل عىل املضامني الطائفية
وإذكاء ثقافة الفتنة والتقسيم لضامن دوام سلطانه من دون أن يكون
معي أو صنيعة طائفة معينة.
هو نفسه عىل مذهب ّ
أ ّما املداخلة الثانية فحملت عنوان "املرجعية الدينية يف النجف
ووسائل التواصل والتأثري" ،ق ّدمها مجيد الخليفة ،وناقشت التحوالت
العقائدية والفكرية للطائفة الشيعية التي حدثت يف عهد الدولة
الصفوية وأث ّرت جذريًا يف بنية املرجعية الدينية يف النجف ومنهجها
من خالل رجال الدين من اإليرانيني الذين هاجروا إليها حاملني
ترسخت فيها مع رجحان االتجاه األصويل
معهم تلك األسس التي ّ
يف االستنباط الفقهي ،وذلك وفقًا لفلسفة البحث واالستقراء القائم
عىل أساس نيابة الفقيه عن اإلمام املعصوم .وأشار الباحث إىل أنّه
بحلول القرن الثامن عرش امليالدي برزت املرجعية الدينية يف النجف
مؤسسة مؤث ّرة يف الساحة العراقية متخذ ًة لها موق ًعا من الحوادث
الجارية ،بخاصة مع محاولة املجتهدين اإليرانيني الحصول عىل موارد
مالية محلّية تكون بديلة عن الهبات اإليرانية؛ إذ لجأ بعض رجال
الدين والوعاظ الشيعة إىل العشائر العربية يف وسط العراق وجنوبه
يف حمالت تبشريية منظمة ساهمت عىل املدى الطويل يف تش ّيع
هذه العشائر ومثّلت بديال إسرتاتيجيًا للمرجعية الدينية الصاعدة
يف النجف.
وق ّدم الباحث خالد حنتوش املداخلة األخرية يف هذه الجلسة تحت
عنوان "اتجاهات شيعة العراق نحو الدور السيايس لحوزة النجف:
دراسة سوسيولوجية" ،حاول فيها الباحث فهم العالقة الجدلية بني
الشيعة بصفة عامة ،وشيعة العراق بصفة خاصة مع مرجعيتهم
الدينية يف النجف ،والتي تع ّد املؤسسة الدينية األقوى تأثريا يف عاملنا
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اإلسالمي يف اتّباعها ،إذ يصفها البعض بأنّها دولة داخل دولة .كام
تط ّرق الباحث إىل البنية الداخلية للمرجعية وكيف تدير نفسها
استقالل يف قراراتها خالل
ً
وبخاصة استقاللها االقتصادي الذي أتاح لها
األلف سنة املاضية .ورأى حنتوش أ ّن الحوزة النجفية قامت بدور
ضئيل يف
سيايس يف العراق عىل م ّر التاريخ ،لكن هذا الدور كان ً
الكثري من األحيان ،وكان يتوسع فقط حني تضعف املؤسسة السياسية
الرسمية ،وأرجع ذلك إىل أ ّن رجاالت الحوزة وغالبيتهم من العراقيني
ال يفضّ لون النموذج اإليراين الخاص بالوالية العامة.

الشيعة في الحكم:
نموذجا
العراق
ً
سلّطت آخر جلسات املؤمتر ،وهي الجلسة الحادية عرشة ،الضوء
عىل التجربة العراقية بوصفها أبرز التجليات السياسية لوصول قوى
سياسية شيعية إىل سدة الحكم .وقد ترأّس هذه الجلسة سلطان
بركات ،واستهل أوىل محارضاتها سليم زخور بورقة تحت عنوان
"الشيعة يف الحكم :حالة العراق بعد  ،2003من اإلقصاء إىل الهيمنة"،
استعرض فيها نشأة النظام العراقي الجديد من خالل تسوية بني
الشيعة واألك ـراد يف ظل استبعاد "نسبي" للس ّنة .ورأى الباحث
أ ّن الشيعة أرادوا اإلمساك بالحكم عىل قاعدة تشكيلهم األكرثية،
وأسلمة النظام قدر املستطاع ،فكان لهم ما أرادوا يف ح ّده األدىن
الذي أرضاهم .يف املقابل ،سعى األكراد إىل تعزيز استقاللهم الذايت
وضامنه من خالل املشاركة يف السلطات االتحادية ،فكانت الفدرالية
التي أ ّمنت أيضا ح ًدا أدىن من أهداف األكراد .وأشار زخور إىل أ ّن
تجربة حكم الشيعة يف العراق كانت فاشلة إىل ٍ
حد ما بسبب عدم
تول املسؤولية التاريخية التي وقعت عىل األكرثية
القدرة عىل ّ
لكل مكوناته .وخلص الباحث
الشيعية للحفاظ عىل عراقٍ مو ّحد ّ
إىل أ ّن مسؤولية بناء العراق املو ّحد هي مسؤولية الشيعة بالدرجة
األوىل ،فهم األكرثية ،وعليهم يقع عاتق جمع املكونات األخرى ،ضمن
مؤسسات وآليات واضحة للحكم تضمن الثقة وتعززها وتسمح بخلق
لكل املكونات نحو ٍ
عقد
مساحات مشرتكة تضمن املشاركة والتوازن ّ
اجتامعي جديد يرعى مصالح املواطن العراقي.
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ويف سياق قريب ،عرض رافد جبوري يف ورقته "مالمح الخطاب
والسياسات الشيعية يف العراق منذ سقوط املوصل" مواقف القوى
والجهات الشيعية العراقية الرئيسة املؤث ّرة وكيف تبلور خطابها
وموقفها بعد سقوط مدينة املوصل وبلدات ومناطق أخرى ذات
غالبية سنية يف حزيران /يونيو  ،٢٠١٤وذلك من خالل منهجية تعتمد
متابعة مضمون الخطاب وتحليل إشارات ومناذج نوعية منتخبة
ألصوات ومصادر شيعية مهمة يف العراق ووضعها يف سياقها التاريخي
والسيايس .وتوقّف الباحث يف ورقته عند طرائق تواصل القوى
الشيعية مع جامهريها مثل صالة الجمعة وخطبتها التي اكتسبت
أهمية متزايدة منذ عام  ،2003وكيف ح ّولت الحوزة التي يتزعمها
آية الله السيستاين رسائلها وتواصلها مع الجمهور إىل فعل سيايس
عند تشكيل الحشد الشعبي.

أ ّما برشى الراوي فقد ناقشت يف ورقتها "توظيف الطقوس الحسينية
للمجال العام" كيف يتح ّول إحياء ذكرى اإلمام الحسني إىل تظاهرة
سياسية للشيعة ضد الواقع الذي يعيشونه أو لتقوية الواقع السيايس،
إذ أضحت عاشوراء متثّل مظه ًرا لطريقة فهم الواقع الشيعي يف
بعض عنارص ق ّوته كام يف بعض اختالالته .وانتهت الباحثة إىل أ ّن
قضية الحسني وثورته تح ّولت يف السنوات األخــرة إىل شعارات
سياسية ال تهدف إىل استقطاب األتباع وإثبات الوجود ،بخاصة
بعد أن جرى استغاللها وتحويلها إىل قصة أسطورية تتجسد يف
طقوس سنوية تع ّد طريقًا إىل تحقيق الكثري من املكاسب املادية
والسياسية والقومية.

صـدر حديـ ًثا

تحريـــر :آري كنودسن وساري حنفي.
تـرجمة :ديما شرف.
مراجعة :جابر سليمان
المؤلف :عبد الكريم غانم.

اليمني
المجتمع
السياسي في
الوعي
العربي:
المشرق
الفلسطينيون في
الالجئون
صدر عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات كتاب الوعي السياسي في المجتمع اليمني،
الهوية والفضاء والمكان

معمقة
للكاتب عبد الكريم غانم ،ويقع في  384صفحة من القطع الكبير .وهذا الكتاب دراسة
ّ
الالجئون
صدر عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،ضمن سلسلة ترجمان ،كتاب عنوانه
جاءت موزّعة على خمسة فصول رئيسة .وتسعى هذه الدراسة إلى إبراز أثر العوامل االجتماعية في
الفلسطينيون في المشرق العربي :الهوية والفضاء والمكان ،بمشاركة مجموعة من الباحثين،
بلورة الوعي السياسي في المجتمع اليمني ،والكشف عن آليات تحقيقه ،من خالل دراسة الوعي
وتحرير آري كنودسن وساري حنفي ،وترجمة ديما الشريف ،وتقديم جابر سليمان ومراجعته .ويتألف
للكشف عن األبعاد المختلفة التي تتدخل في تحديده وبلورته.
السياسي دراسة
بنيوية ً
أن نسخته العربية
هذا الكتاب من 430
صفحة من القطع الكبير ،وهو ترجمة للنسخة اإلنكليزية غير ّ
خاص.
المترجمة ذات تحديثات ،وإضافات ،وتقديم
ّ

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
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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.
ً
كلمة باللغتين العربية
يرفق البحث بسيرة ذاتية موجزة للكاتب ،وملخص عن البحث بنحو 250
واإلنكليزية ،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 أمريك ًيا للحكومات واملؤسسات يف الدول العربية وأفريقيا.

 95دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف أوروبا.
 120دوال ًرا أمريكيًا للحكومات واملؤسسات يف أوروبا.
 120دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف القارة األمريكية.

 140دوال ًرا أمريكيًا للحكومات واملؤسسات يف القارة األمريكية.
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