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املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات هو مؤسسة بحثية فكرية مستقلة
.للعلوم االجتامعية والتاريخية وبخاصة يف جوانبها التطبيقية
يسعى املركز من خالل نشاطه العلمي البحثي إىل خلق تواصل بني املثقفني
 وبينهم وبني،واملتخصصني العرب يف العلوم االجتامعية واإلنسانية بشكل عام
قضايا مجتمعاتهم وأمتهم وبينهم وبني املراكز الفكرية والبحثية العربية
والعاملية يف عملية البحث والنقد وتطوير األدوات املعرفية واملفاهيم
 كام يسعى املركز إىل بلورة قضايا املجتمعات العربية،وآليات الرتاكم املعريف
. وإىل التأثري يف الحيز العام،التي تتطلب املزيد من األبحاث واملعالجات
 وهو أيضً ا مؤسسة ملتزمة بقضايا األمة العربية،املركز هو مؤسسة علمية
 وهو ينطلق من كون التطور ال يتناقض والثقافة،وبالعمل لرقيها وتطورها
 بل ينطلق املركز أيضً ا من أن التطور غري، ليس هذا فحسب،والهوية العربية
 يف ظروفه، وكتطور لجميع فئات املجتمع،ممكن ّإل كرقي مجتمع بعينه
. ومن خالل تفاعله مع الثقافات األخرى،التاريخية ويف سياق ثقافته وبلغته
دول ومجتمعات
ً ،يعنى املركز بتشخيص وتحليل األوضاع يف العامل العريب
 وبالتحليل السيايس،وبتحليل السياسات االجتامعية واالقتصادية والثقافية
 ويطرح التحديات التي تواجه األمة عىل مستوى،باملعنى املألوف أيضً ا
 والسيادة والتبعية والركود العلمي،و التجزئة والوحدة، املواطنة والهوية
 وقضايا، وتنمية املجتمعات والدول العربية والتعاون بينها،والتكنولوجي
.الوطن العريب بشكل عام من زاوية نظر عربية
ويعنى املركز العريب أيضً ا بدراسة عالقات العامل العريب ومجتمعاته مع
 ومع السياسات األمريكية واألوروبية،محيطه املبارش يف آسيا وأفريقيا
. بجميع أوجهها السياسية واالقتصادية واإلعالمية،واآلسيوية املؤثرة فيه
 مثل علم،ال يشكل اهتامم املركز بالجوانب التطبيقية للعلوم االجتامعية
االجتامع واالقتصاد والدراسات الثقافية والعلوم السياسية حاج ًزا أمام
 فهو يعنى كذلك بالنظريات االجتامعية،االهتامم بالقضايا واملسائل النظرية
 وخاص ًة بإسقاطاتها املبارشة،والفكر السيايس عناية تحليلية ونقدية
عىل الخطاب األكادميي والسيايس املوجه للدراسات املختصة باملنطقة
.العربية ومحيطها
 ويعقد، ويدير عدة برامج مختصة،ينتج املركز أبحاث ًا ودراسات وتقارير
 وللرأي العام،مؤمترات وورش عمل وتدريب وندوات موجهة للمختصني
 وينرش جميع إصداراته باللغتني العربية واإلنكليزية ليتسنى،العريب أيضً ا
.للباحثني من غري العرب االطالع عليها

دراسات
Articles

6

7

7

Layachi Anser | العـياشي عنصــر

*

 نحو استكشاف عالقة ملتبسة:العولمة والتطرف
Globalization and Extremism: Exploring an ambiguous relationship

 إذ تحتل كل منهما مساحات،اهتماما غير مسبوق
"تستقطب ظاهرتا "العولمة" و"التطرف
ً
 وقد صار.متزايدة في وسائل اإلعالم التقليدية والحديثة لم تبلغها موضوعات أخرى من قبل
رئيســا فــي البحــوث
موضوعــا
 كونهمــا،إلــى الربــط بينهمــا بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة
ً
ً
والدراســات األكاديميــة والمؤتمرات والندوات الفكرية والتقاريــر المتخصصة لمراكز التفكير
 هل توجد صلة بين العولمة: تنطلق هذه الدراســة من الســؤال التالي.وصناعة السياســات
 فما طبيعتها؟، وذلك ما تزعمه الورقة،والتطــرف فــي عالمنا اليوم؟ وإن وجدت بينهما صلة
ومــا هــي المجــاالت التــي تتجســد فيهــا؟ تحــاول الورقــة شــرح مفاهيــم العولمــة وصيــرورة
 فضــ ًلا عــن العالقــة الملتبســة بيــن التطــرف، وتداعياتــه، والتطــرف ومصــادره،ظهورهــا
 وتوضيح كيف،ثم تقوم باستكشــاف مجاالت العالقة بيــن العولمة والتطرف
ّ ،والراديكاليــة
 باستعراض مجموعة من المجاالت،يمكن أن تساهم العولمة في بروز الجماعات المتطرفة
.التي تتجسد فيها هذه العالقة الملتبسة
 االندماج، الهجرة، اإلمبريالية، الراديكالية، التطرف، العولمة:كلمات مفتاحية
Globalization and extremism or radicalism are two important phenomena
attracting unprecedented attention. They conquer an ever expanding space
in traditional and modern media outlets today. Moreover, they have become
major topics of research, academic studies, scholarly conferences and seminars,
and specialized reports in think tank and policy-making circles. This fact
raises important questions. Is there any relationship between globalization and
radicalism in the world today? And if so, as this paper contends; what is its nature?
What are the mechanisms behind it? And how does it manifest itself? These are
major questions the paper attempts to answer. But before engaging in that, we
need to consider the concepts themselves. What is Globalization and how it has
come to be? What is Extremism, and what are its sources and consequences?
What is radicalism, and how it relates to extremism? In what fields these two
phenomena can be best observed.
Keywords: Globalization, Extremism, Radicalism, Imperialism, Immigration,
Integration
* Professor of Political Sociology, Qatar University

. جامعة قطر،أستاذ علم االجتامع السيايس
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8
مقدمة
تحتل وقائع ومفاهيم عديدة صدارة الحوادث يف عاملنا اليوم ،وتكون
محط اهتامم سواء عىل املستوى الرسمي ،أو الشعبي .فهي شاغلة
لصناع القرار عىل مستوى مؤسسات الدولة القومية ،أو عىل مستوى
املؤسسات اإلقليمية والدولية .ويحرض هذا االنشغال ذاته بقوة يف
املؤسسات األكادميية لدى املشتغلني بالبحوث وصناعة الرأي وصوغ
السياسات .يف هذا السياق ،تحتل قضايا العوملة والتطرف والعالقة
الجدلية بينهام مكانة متميزة .فقد أضحت هذه الظواهر موضوع
دراسات وأبحاث عديدة ،وتعقد حولها الندوات واملؤمترات املحلية،
واإلقليمية ،والدولية .وعىل الرغم من أ ّن ال العوملة وال التطرف
ظواهر حديثة باملعنى الدقيق للكلمة ،فإ ّن هذا االنشغال بهام قفز
إىل السطح بصفة استثنائية خالل العقود الثالث األخرية .وما فتئ
ينمو ويتصاعد مع تسارع وترية التحوالت العميقة التي عرفها العامل
منذ نهاية القرن املايض ،ويف مقدمتها تفكك االتحاد السوفيايت ،ث ّم
اتساع رقعة حروب القوميات الصاعدة يف أوروبا وأفريقيا ،وآسيا،
واستكامل بناء البيت األورويب املوحد ومحارصة روسيا عىل أبوابها،
إضافة إىل ترسيخ الصني مكانتها قوة اقتصادية وعسكرية عاملية،
فضل عن ظهور عدد من الدول الصاعدة بقوتها االقتصادية وأهميتها
ً
االسرتاتيجية عىل الساحة الدولية مثل الهند ،والربازيل ،واألرجنتني،
وكرويا الجنوبية ،وأفريقيا الجنوبية ...إلخ.
كانت هذه الحوادث جميعها جز ًءا من صريورة تح ّول عام مل تخل من
حروب أهلية ،ونزاعات إقليمية ،بل إ ّن بعضها اتخذ طاب ًعا عامل ًيا ،ولو
بصفة غري معلنة ،بسبب التحالفات التي تشكّلت حولها مثل حرب
البلقان ،وحرب أفغانستان ،وحرب احتالل العراق ،ث ّم ما تالها يف السنوات
األخرية من انتفاضات أو ثورات يف العامل العريب ،وما تبعها من تفكيك
لبعض الدول الوطنية القامئة ،وتفتيتها بواسطة حروب أهلية وطائفية.
يف هذا اإلطار ،تق ّدم التحوالت التي آلت إليها انتفاضات ما ُعرف
"بالربيع العريب" الذي تحول إىل شتاء مظلم منوذ ًجا مثال ًيا للعالقة
امللتبسة بني العوملة والتطرف .ويرجع هذا األمر إىل التحالفات غري
الطبيعية بني قوى داخلية وأخرى خارجية ،وتدخالت القوى العاملية
الكربى التي ح ّولت العامل العريب إىل حلبة رصاع اسرتاتيجي من أجل
التوسع واالحتفاظ بامتيازاتها .لقد غذت اسرتاتيجيات هذه القوى
الرصاعات ،وأججت النزاعات ،بل أكرث من ذلك وظفتها عن طريق
اخرتاق صفوف القوى الداخلية املتصارعة ،ودعمها يف حروبها الطائفية
االنتحارية .هكذا تلتقي العوملة بالتطرف يف عالقة ملتبسة ،من خالل
السيطرة والهيمنة األجنبية املبارشة أحيانًا (اقتصادية وعسكرية)،
وغري املبارشة أحيانًا أخرى (سياسية ،وثقافية) ،أو بواسطة تغذية

تموز  /يوليو 2016

الحروب الطائفية واألهلية ،والنزاعات اإلقليمية ،حروب بالوكالة
تقوم بها القوى الكربى حفاظًا عىل مصالحها االسرتاتيجية كام يحدث
اآلن يف سورية وليبيا واليمن .ويف حال فشلت األدوات السابقة ،تلجأ
هذه القوى العظمى املسيطرة بذريعة مكافحة التطرف واإلرهاب
إىل شن حروب توسعية إمربيالية جديدة كام حدث يف أفغانستان،
ويف العراق .وهي يف كل هذا تؤ ّدي أدوا ًرا متعددة ومتناقضة أحيانًا
كثرية ،إذ تشكّل قوى متطرفة وتدعمها ،أو تشجع ما هو موجود منها
بحسب ما يخدم مصالحها االسرتاتيجية .أو تحارب وتصفي أعدا ًء
متطرفني ،كانوا باألمس القريب حلفاء من صنائعها ،عندما ينتهي
دورهم يف خطتها االسرتاتيجية .متثّل هذه العالقة الشائكة وامللتبسة
بني العوملة والتطرف موضو َع هذه الورقة التي تحاول توصيف تلك
العالقة وتحليلها ،وتوضيح الظروف املحيطة بتكوينها والعوامل
املساعدة عىل ظهورها واستمرارها.

العـــولمة:
المفهـــوم والـــدالالت
كرث ،منذ فرتة ،حديث العديد من الباحثني عن فكرة العامل الكوين
أو النزعة نحو العوملة ،لكن ال يبدو أ ّن هناك اتفاقًا عىل تحديد
دقيق وواضح ملا هو مقصود .ذلك ما يجعل العوملة مفهو ًما واسع
االنتشار ،يلفّه كثري من الغموض واللبس .فالباحثون عادة ما يركزون
عىل عنارص مختلفة عندما يع ّرفون العوملة .فهي تكثيف العالقات
االجتامعية ذات الطبيعة الكونية التي تربط مجتمعات متباعدة
بصفة تجعل الوقائع املحلية تتحدد بحوادث تبعد عنها مئات بل
آالف األميال ،والعكس صحيح((( ،وهي عبارة عن اندماج االقتصاد
العاملي((( ،أو رمبا هي تفكيك الحدود ،أو منو العالقات املتجاوزة
للحدود بني الشعوب((( ،أو لعلها كام يقول آخرون عملية تركيز أو
ضغط الزمان واملكان(((.
ومع ذلك ،نالحظ شبه اتفاق عىل فكرة مفادها أ ّن مصطلح العوملة
يعني صريورة التحول نحو العاملية عىل مستوى النطاق أو التطبيق،
1 Anthony Giddens, The Consequences of Modernity. (Stanford: Stanford
University Press, 1990), p. 21.
2 Robert Gilpin, Global Political Economy: Understanding the International
Economic Order (Princeton: Princeton University Press, 2001), p. 364.
3 Jan Aart Scholte, Globalization: A Critical Introduction (Basingstoke:
MacMillan, 2000), p. 46.
4 Harvey David, The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the
Origins of Cultural Change (Cambridge: Blackwell, 1989), pp. 265 - 266.
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والرتابط املتزايد بني الدول .لك ّن ذلك يبقى تعب ًريا عا ًما وغري دقيق
ملفهوم العوملة .وهو ما يؤكده يان آرت شولت الذي يرى العوملة
موضو ًعا مث ًريا للجدل ،ومحل خالف ،ليس بسبب غياب تعريف
دقيق فحسب ،بل أيضً ا بسبب تباين الحجج وأساليب القياس،
إضافة إىل إشكالية التحديد الزمني والتفسري املقدم لها ،وتعارض
األحكام املعيارية يف شأنها .يورد شولت خمسة تعريفات متباينة
لكلمة "العوملة" بحسب املهتمني واملعلقني والنقاد ،ويبدو أ ّن هذه
التعريفات تركز عىل محاور رئيسة ،أو سامت أساسية يف العوملة هي:
التدويل ،والتحرير (الخصخصة) ،والتعميم (العاملية) ،والتحديث
(التغريب) ،وهدم الحدود((((.Deterritorialization ،

يرتبط اختيار تعريف العوملة كذلك باختيار منحى معني لتفسريها،
وطبيعة املعاين التي يراد تبليغها .فعىل سبيل املثال ،عند اختيار
فكرة التحديث عىل الطريقة الغربية (التغريب) ،فإ ّن ذلك يعطي
العوملة معنى أ ّن الغرب القوي اقتصاديًا وسياس ًيا يقوم بتحديث
تعب فكرة "التعميم" أو العاملية" عن
بقية العامل من حوله .بينام ّ
موقف يتسم بحيادية أكرب ،بسبب اشتقاق جذورها من فعل تحويل
الظاهرة نحو الكونية  ،globaliseوالتي تفيد أيضً ا تعميمها ،أي
جعلها عاملية((( .universalise
عىل الرغم من ذلك ،فإ ّن كثريين يعتقدون أ ّن مجموعة صغرية فقط
من البلدان يف طريقها ألن تصبح معوملة ،بينام الغالبية العظمى
تقف عىل هامش هذه الصريورة .فالحربان العامليتان األوىل والثانية
ُع ّدتا عامليتني مع أنهام مل تعنيا سوى مجموعة محدودة من البلدان
مثال آخر ،وهو كأس
األوروبية باألساس .كام يقدم عامل الرياضة ً
العامل لكرة القدم ،إذ يالحظ التمثيل املفرط للبلدان األوروبية ،ومع
5 Scholte, p. 13.
6 Ibid.

ذلك تس ّمى عاملية .ويف االقتصاد مثلام يف التكنولوجيات الحديثة
ترتكز العوملة يف مجموعة صغرية من البلدان الغنية املوجودة
باألساس يف أمريكا وأوروبا (هناك مجموعة من األندية املمثلة
للبلدان الغنية مثل؛ نادي باريس ،ونادي لندن ،ومجموعة السبعة
 ...إلخ).
تق ّدم األدبيات املعنية بالعوملة ثالثة تصورات كربى عن هذه
الظاهرة هي:
•التصور األول يرى العوملة عملية تعزيز املبادالت التجارية
الدولية ،ورؤوس األمــوال ،والتكنولوجيا ،والقوى العاملة
وتوسيع تدفقها.

•التصور الثاين يشري إىل التغريات املؤسسية التي تحدث يف
املجتمع ،بسبب ارتفاع تلك املبادالت ومنو الرشكات عرب
الوطنية .ويجري الرتكيز هنا عىل إضعاف الوظيفة الرقابية
للدولة الوطنية ،بل يوجد تصور متطرف يتوقع زوال الدولة
يف بعدها االقتصادي ،بينام يتوقع تصور آخر معتدل فقدان
مهم من سيادتها يف املجال االقتصادي.
الدولة جز ًءا ًّ
•التصور الثالث يشري إىل منو نزعة التجانس يف عدد من
العمليات والسلوكيات ،مثل اعتامد معايري عاملية يف مجال
تخص
إنتاج السلعّ .
لكن الفكرة األساسية يف هذا التصور ّ
تشابه الطلب عىل السلع والخدمات ،وتجانس التنظيم،
والتكنولوجيا ،والسلع .تؤدي هذه العوامل مجتمعة إىل تبني
توجه ليربايل جديد ،وفرض قوانني السوق عىل البنى والهياكل
االقتصادية القدمية .ذلك ما يضفي مزي ًدا من التجانس يف
املنطلقات العقائدية وآليات التنظيم والسياسات املتبعة(((.
لعل ما مييز هذه التصورات الثالث عىل اختالفها هو تركيزها شبه
املطلق عىل البعد االقتصادي يف تحديد العوملة ،وضعف االهتامم
باألبعاد األخرى السياسية والثقافية والتكنولوجية .وهذه نزعة
سائدة بقوة يف كثري من األعامل حول العوملة ،وقد كانت محل
انتقاد املتخصصني يف علم االجتامع واألنرثوبولوجيا بالخصوص(((.
يف هذا الصدد ،يرى أنطوين غيدنز أنّ النقاش حول العوملة
يتوزع بني فريقني أحدهام راديكايل واآلخر مشكك .إذ يرى
7 Andrés Musacchio, “The Concept of Globalisation”, in Alfredo Canavero
& Silvia Pizzetti & Lucio Valent (eds.), Globalisation, Regionalisation and the
History of International Relations (Milan, 2000), pp. 223 - 224.
8 Anthony Giddens, Runaway World: How Globalization is Reshaping Our
Lives (London: Profile Books, 2002), p. 8.
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املشككون "أنّ الحديث عن العوملة مجرد كالم" ،أو هو وهم يُر ِّوج
له أنصار االقتصاد الليربايل لدفع الدولة إىل الرتاجع عن التزاماتها
نحو املجتمع ،وتعزيز النزعة الليربالية املتطرفة .يف املقابل ،يؤكد
الراديكاليون الوجود الفعيل للعوملة ،ويشريون إىل آثارها التي متأل
الكون من حولنا(((.

كام ينتقد غيدنز النظرة السائدة حول العوملة التي تختزلها يف مجرد
نظام اقتصادي ،مؤك ًدا أنها تتجاوز ذلك لتشكّل منظومة سياسية
وتكنولوجية وثقافية أيضً ا( .((1لقد غريت ثورة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وجه العامل ،وقضت عىل عدد هائل من العراقيل
واملشكالت والصعوبات .إذ بفضلها صار النقل واالتصال أرسع وأقل
مث ًنا .كام أضحى تنقل ماليني البرش ،والسلع ،واملعلومات بني أطراف
مثل ،تساعد اليوم
متباعدة يف املعمورة يت ّم يف زمن قيايس .فاألنرتنت ً
عىل االتصال املبارش بالصوت والصورة عرب مسافات طويلة ،وتنقل
املعلومات حول العامل يف ثوانٍ معدودات ،ما أدى إىل تغري مفاهيم
الزمن والفضاء واملسافة ،إذ ارتبط تقليص الوقت بتقليص املسافة،
وانحسار الفضاء وسقوط الحدود(.((1
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القيمية .ويف املقابل ،يعتقد غيدنز أ ّن أصحاب هذين املوقفني مل
يستوعبوا ج ّي ًدا طبيعة العوملة وتأثرياتها يف املجتمعات .إذ غال ًبا
ما يت ّم االكتفاء بالنظر إليها من زاوية اقتصادية رصف ،عىل نحو
ما تقدم .وهو تصور غري موفق يف رأي غيدنز الذي يرى العوملة
ظاهرة معارصة برزت بعد الحرب العاملية الثانية ،لكنها ذات
بعدين يف الوقت ذاته؛ بعد قديم يتمثّل بتكوين النظام الرأساميل
وتطوره ،وبعد حديث يجسده تطور تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت الحديثة(.((1
لك ّن القول بأ ّن العوملة هي إحدى مراحل تطور النظام الرأساميل
العاملي ينطوي عىل تحيز واضح؛ إذ يعطي للعوملة معنى محد ًدا
بصفتها مثرة نظام ارتبط وجوده يف املخيال الشعبي ،ويف الذاكرة
الجمعية لسكان البالد غري الرأساملية ،باالستغالل والقمع
والتخلف .كام يجعلها حاليًا يف مصلحة منطقة محددة ،أو
مجموعة معيّنة من البلدان واملجتمعات ،هي املجتمعات الغربية
مؤشا
املتقدمة موطن ذلك النظام ذاته .هذا التحيّز يقدم لنا ّ ً
أساس ًّيا لفهم الشعور السائد يف البالد األخرى الخاضعة لسيطرة
النظام الرأساميل العاملي ،وبخاصة العامل اإلسالمي ،حيث يسود
الشعور بالظلم والتهميش ورمبا اإلذالل .لعل هذا ما يساعد عىل
فهم سريورة جدلية العوملة والتطرف وتفسريها .مبعنى كيف أ ّن
الحركات االجتامعية الراديكالية عامة ،سواء كانت يف املركز أو يف
تخوم النظام الرأساميل العاملي ،والحركات الدينية املتطرفة بخاصة
ومنها الحركات اإلسالمية الجهادية ،هي نتاج العوملة وخصمها
اللدود يف الوقت ذاته.

إضافة إىل الخالف حول حقيقة وجود العوملة ،تختلف اآلراء،
وتتعارض املواقف ،ويحتد النقاش يف شأن الفرتة التي ظهرت فيها.
يعب
يف هذا الصدد ،تقدم لنا األدبيات ثالث وجهات نظر متباينةّ .
عن املوقف األول أندريه غندر فرانك  A. G. Frankالذي يرى أ ّن
العوملة سريورة تاريخية مستمرة عىل مدى آالف السنني؛ ما يعني أ ّن
التحوالت الحديثة التي شهدها العلم ليست هي العوملة ،بل إحدى
تجلياتها ،ممثلة يف عملية التغريب .يف حني يشدد إميانويل ولرستاين
 I. Wallersteinعىل انتصار النظام الرأساميل ،وكون العوملة تتوي ًجا
رسخ النظام الرأساميل الحديث ومنظومته
لذلك االنتصار الذي ّ

ينحدر لفظ التطرف ،لغويًا أو معجم ًيا ،من الفعل "طَرف" و "تطرف"
وله دالالت عدة بحسب السياقات التي يرد فيها .من تلك الدالالت؛
معي ،أو أخذ موقع عىل أطراف فضاء محدد ،كام
التنحي إىل جانب ّ
يعني نزول الشمس إىل جهة الغروب ،أو استحسان الحديث وع ّده
"طريفًا" ،أي لطيفًا وشائقًا .لك ّن ما يعنينا هنا هو املعنى األول ،أي
تجاوز موقع الوسط ،أو االعتدال .وبذلك فاملتطرف هو من مييل إىل
أحد الطرفني عىل خط افرتايض متواصل(.((1

9 Giddens, The consequences, p. 8.
10 Ibid.
11 Jake Gordon, “Is Globalisation a Myth or a Fact?”, 2001, pp. 1-2,
accessed on 15/6/2016, at: http://jakeg.co.uk/essays/globalisation

12 Giddens, Runaway World.
 13عدنان عويد" ،قراءة منهجية يف التطرف" ،موقع حراك ،2014/4/25 ،شوهد يف
 ،2015/6/11يف:
http://bit.ly/28Vbnlv.

التطــرف :الجـــذور والـــدالالت

دراسات
العولمة والتطـرف :نحو استكشاف عالقة ملتبسة

أ ّما اصطال ًحا فالتطرف يعني االبتعاد عن االعتدال أو تجاوز الحدود
املعقولة ،والغلو يف التمسك باألفكار ،أو املواقف السياسة ،أو الدينية،
أو املذهبية( .((1يُع ّرف التطرف بأنه عبارة عن "أيديولوجيا" (بخاصة
يف الفكر ،والسياسة ،والدين) تتموقع بعي ًدا عن االتجاهات الرئيسة
السائدة يف املجتمع ،أو تتعارض مع املعايري األخالقية املشرتكة بني
غالبية الناس .وميكن أن يأخذ التطرف أشكالً عدة سياسية ودينية
واقتصادية ...إلخ.

يسود االعتقاد أ ّن التطرف الفكري هو مصدر كل أنواع التطرف
األخرى ،وهو ظاهرة إنسانية كونية ال يخلو منها مجتمع .لكن
التطرف يبدو أكرث انتشا ًرا يف مجتمعات تتسم باالنغالق الثقايف،
أو تشعر بتهديدات متس هويتها وكينونتها ،فتسعى للحفاظ عليها
برفض التعدد والتنوع والتجديد ،من خالل التضييق عىل حرية
التفكري واإلبداع .وقد تجسد التطرف عرب مراحل طويلة من تطور
املجتمعات البرشية من خالل االنغالق الثقايف ،والتعصب الفكري،
والتزمت الديني .كام ارتبط مبامرسة العنف واالضطهاد ضد املخالفني
وصول إىل
للتيار العام السائد يف املجتمع خالل مراحل زمنية محددةً ،
حد التصفية الجسدية .ويزخر تاريخ املجتمعات غربًا ورشقًا بأمثلة
عديدة عىل ذلك(.((1
عادة ما تجري يف شأن هذا املوضوع املقابلة بني املتطرفني واملعتدلني،
وقد ظهرت مثل هذه التوصيفات يف املناقشات التي دارت يف الغرب
 14معنى لفظ "التطرف" ،موقع معجم املعاين الجامع ،شوهد يف ،2015/04/21
يفhttp://bit.ly/29eNh73 :؛ موقع السكينة ،شوهد يف  ،2015/04/21يف:
.http://www.assakina.com/book/27192.html
 15موقف الكنسية من مفكري عرص النهضة وعرص التنوير مثل محاكمة غالييل غاليلو،
وفولتري وجان جاك روسو...إلخ .ومحاكم التفتيش واالضطهاد والتصفية التي طالت الفالسفة
العقالنيني املسلمني مثل ابن سينا ،وابن طفيل ،وابن الهيثم ،والحالج ،وابن عريب ،وابن
املقفع ،وابن رشد ،وحديثًا ومحمد عبده ،وطه حسني ،وحسني مروة ،وفرج فودة ،ونرص
مثل
حامد أبوزيد ،ومحمد أركون  ...والقامئة طويلة من املفكرين واملبدعني والفنانني .يكفينا ً
هنا التذكري بالتصفيات الجسدية التي طالت املثقفني يف الجزائر ،عىل اختالف تخصصاتهم،
خالل العرشية السوداء ( ،)2000-1990إذ قامت الجامعات اإلرهابية املنتمية إىل الحركة
اإلسالمية بإزهاق أرواح املئات منهم.
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حول اإلسالم والحركات اإلسالمية ،إذ شاع التمييز بني املسلمني
املعتدلني واملتطرفني.
وتجدر اإلشارة هنا إىل تقاطع هذا املفهوم مع مفاهيم أخرى عديدة
مستعملة يف الحقل السيايس ،مثل الراديكالية ،واألصولية ،والتعصب.
كام يستعمل اللفظ لتوصيف مواقف الحركات السياسية وأفكارها
سواء كانت عىل جهة اليسار أو اليمني من طيف املعتقد السيايس.
ال بد من اإلشارة إىل أ ّن لفظ التطرف غالبًا ما يتضمن حمولة داللية
سلبية ،أو يُستخدم بقصد االنتقاص من قيمة املعني به سواء أكان
فاعل ،فر ًدا أم جامعة .غري أنه ميكن توظيف اللفظ
موقفًا ،فكرة ،أم ً
أيضً ا بصيغة حيادية لتوصيف موقف ،أو وجهة نظر غري متطابقة
مع املعايري السائدة من دون تضمينه بالرضورة حمولة قيمية سلبية
تجعله خط ًرا عىل املجتمع ،أو الدولة ،أو املعايري العامة السائدة .هذا
مع أن األدبيات تتضمن عد ًدا من تعريفات التطرف ،مثل التعريف
القائل" :اتخاذ الفرد موقفًا متشد ًدا يتسم بالقطيعة يف استجابته
للمواقف االجتامعية التي تهمه ،واملوجودة يف بيئته التي يعيش فيها
هنا واآلن؛ وقد يكون التطرف إيجابيًا يف القبول التام ،أو سلبيًا يف
اتجاه الرفض التام ،ويقع حد االعتدال يف منتصف املسافة بينهام"(.((1
يشري هذا التعريف إىل حالة القطيعة مع ما هو شائع ،والخروج
عن املألوف من األفكار واملامرسات والقيم واملعايري التي تؤطر تلك
املامرسات ،يف مقابل تبني أفكار ومامرسات تخضع لقيم ومعايري
مغايرة متا ًما .كام يالحظ أ ّن التطرف قد يأخذ صورة االنسحاب
والعزلة ورفض التعامل مع الواقع كام هو ،وقد يكون عكس ذلك
متا ًما؛ أي التزام الدفاع عن تلك املعتقدات والقيم إىل درجة استعامل
العنف بكل أنواعه ،وبأقىص درجاته من أجل تجسيدها يف الواقع.
وهو ما يعني أ ّن العالقة بني التطرف عىل مستوى الفكر ونتائجه
العملية ليست مبارشة وال حتمية ،بل تخضع لتأثري عوامل وسيطة
عديدة .من هذه العوامل ما يتعلق بالقيم التي تش ّبع بها الفاعل
ذاته يف تنشئته ،سواء أكان فر ًدا أم جامعة ،ومنها يتعلق بالظروف
املوضوعية املحددة للموقف أو السياق العام الذي يوجد فيه
الفاعل ،مبا يف ذلك مدى توافر فرص التعامل مع الواقع وتغيريه من
عدمها .األمر الذي يعني أ ّن التطرف ال يتعلق فقط بالفاعل ،بل أيضً ا
باملوقف ذاته ،وبالجهة املقابلة التي يتعامل معها وطريقة تعاملها
مع املوضوع محل الخصومة أو النزاع أو عدم التوافق .وهو ما يعني
باختصار مدى توافر فرص حقيقية للتوافق واالتفاق بني الفرقاء(.((1
 16محمد يارس الخواجة" ،التطرف الديني ومظاهره الفكرية والسلوكية" ،موقع مؤسسة
مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث ،ص  ،3شوهد يف  ،2016/6/28يف:
http://ow.ly/HR41w
 17انظر التفاصيل والتحليل املستفيض حول هذه القضايا يف مقال عزمي بشارة" ،يف ما
يسمى التطرف" ،مجلة سياسات عربية ،العدد ( 14أيار /مايو  ،)2015ص .18 - 5
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يوجد تعريف عام ملفهوم التطرف نعتقد أنه يقدم فكرة واضحة ،وهو الذي
قدمه كل من بيرت ت .كوملن  Peter T. Colemanوأندريا بارتويل Andrea
" :Bartoliالتطرف ظاهرة معقدة ،مع أ ّن تعقيدها قد يكون صعب اإلدراك
أحيانًا .ميكن ببساطة كبرية تعريفه بصفته نشاطًا (معتقدات ،واتجاهات،
ومشاعر ،وأفعال ،واسرتاتيجيات) ذا طبيعة مخالفة ج ًّدا للأملوف .ويتمظهر
يف سياقات الرصاع يف حال االشرتاك يف رصاع حاد .لكن وصف النشاط
والناس والجامعات بلفظ "التطرف" ،وكذلك تحديد ما هو "عادي" يف أي
سياق ،يُع ّد دو ًما مبنزلة مسألة ذاتية وسياسية .لهذا ينبغي الحرص عند
مناقشة التطرف عىل توضيح مسائل محددة"(.((1

قوات األمن ،أو املدنيني ،أو األطفال ...إلخ) .عادة ما تكون الجامعات
املتطرفة األقل قوة أميل إىل استخدام أنواع من العنف املبارش وغري
املنتظم (مثل العمليات االنتحارية) ،بينام متيل الجامعات املسيطرة
إىل أنواع العنف الهيكيل أو املؤسسايت( .((2وأفضل مثال عىل ذلك
استخدام التعذيب يف الخفاء ،أو التشجيع غري الرسمي للمامرسات
البوليسية الوحشية ،أو حتى العنف الرصيح الذي يصل حد الحرب
املفتوحة ،إذا تعلق األمــر بكيانات كربى تفرض سيطرتها عىل
كيانات تطمح إىل االستقالل أو تقرير املصري ...إلخ (مثل االستعامر،
واالحتالل ،والغزو).

من املسائل التي ينبغي االنتباه إليها نسبية اللفظ ،ذلك أ ّن ما يُع ّد
لدى جهة عادلً وأخالق ًيا ،قد تراه جهة أخرى غري عادل وال أخالقي(.((1
يتحدد ذلك طب ًعا بعدد من العوامل منها؛ قيم املالحظ ،وموقفه السيايس
واألخالقي ،فضلً عن مجال العالقة مع الفاعل وطبيعتها ،سواء كان الفاعل
فر ًدا أو جامعة .أضف إىل ذلك أ ّن املعنى األخالقي الذي مينحه شخص
معي يُع ّد متطرفًا من زاوية نظر اآلخر (مثل العمل الثوري ضد
لفعل ّ
سلطة االحتالل) ،ليس بالرضورة كذلك من وجهة نظر الفاعل ذاته .ويكون
تصور اآلخر عرضة للتغري بحسب تغري الظروف (تغري القيادة ،وتغري
الرأي العام ،وحدوث أزمات ،وفرص تسوية النزاع ...إلخ) .وهذا يعني أ ّن
رضا ،ومستقبلً  ،لها دور حاسم يف
السياقات التاريخية لألفعال ماض ًيا ،وحا ً
تحديد معنى التطرف واملتطرف .كام تجدر اإلشارة إىل أهمية االختالفات
يف موازين القوة عند تحديد التطرف يف حاالت الرصاع؛ إذ غال ًبا ما يُنظر
إىل أفعال الجامعة "الطرفية" أو الهامشية األقل قوة عىل أنها أكرث تطرفًا
من أفعال صادرة عن جامعة "محورية" تدافع عن الوضع القائم .أضف
إىل ذلك أنه غالبًا ما توصف األفعال بالتطرف عندما تكون صادرة من
الهامش؛ سواء كان أفرا ًدا أو جامعات يعتقدون أ ّن فرص املشاركة يف الرصاع
غري مضمونة ،أو منحازة ملصلحة الجهة األخرى املوسومة عادة بالخصم
أو العدو(.((2

تع ّد النزعة االنغالقية ،املتعصبة واملتحجرة املميزة للكيانات املتطرفة،
مبنزلة املشكلة الجوهرية يف سلوك املتطرفني ،ولعلها أكرث خط ًرا من
النشاط املتطرف ذاته الذي متارسه يف حاالت الرصاع املستمر (مبا
يف ذلك التمرد ،واالضطرابات ،والعنف بأمناطه جميعها) .أل ّن تلك
االتجاهات عصية عىل التغيري دومنا تغري يف الظروف املوضوعية
التي أنتجتها يف املحل األول ،وهي عديدة ومتنوعة مثل؛ الظلم،
والتعسف ،واإلقصاء ،والتهميش ،والحرمان ،وهدم األبنية االجتامعية
الحاضنة مبا فيها الجامعات األولية التي توفر الطأمنينة والدفء،
والشعور باالنتامء االجتامعي ،وتأكيد الهوية(.((2

قد تلجأ الجامعات املتطرفة إىل العنف ،مع أنّها تتباين يف تفضيلها
األساليب العنيفة أو غري العنيفة ،وتختلف يف درجة العنف املستخدم
واألهداف املفضلة ألفعالها العنيفة (بد ًءا بالبنية التحتية ،وصولً إىل
 18انظر:
Peter Thomas Coleman & Andrea Bartoli, Addressing Extremism (New York:
The International Center for Cooperation and Conflict Resolution, Teachers
College, Colombia University, n .d), pp. 3 - 4.
 19هذه النسبية يف الحكم األخالقي هي ما مينع لفظ التطرف ،بحسب عزمي بشارة،
من أن يرقى إىل مرتبة املفهوم ،بل وحتى مرتبة املصطلح .لذلك يرى أنه من الرضوري توفري
قاعدة أخالقية تضمن الحد األدىن من االتفاق حول ما يُع ّد وما ال يُع ّد "تطرفًا" ،حتى ميكن
رفع اللفظ إىل مرتبة املفهوم .انظر :بشارة ،ص .18 – 5
20 Coleman & Bartoli, pp. 3 - 4.
.انظر كذلك :بشارة

ال شك يف أ ّن التطرف واملتطرفني من األلفاظ التي توظف دو ًما
لتوصيف اآلخر ،مبعنى أنها يطلقها غري املعنيني بها ،وال يطلقها أفراد
بدل
مثلً ،
الجامعة عليها .إذ يفضّ ل هؤالء استعامل لفظة راديكاليني ً
من تسمية أنفسهم متطرفني .فال يوجد عىل الساحة السياسية حزب
سيايس يس ّمي نفسه "الحزب اليميني املتطرف" أو "الحزب اليساري
املتطرف" ،كام ال توجد طائفة دينية تس ّمي نفسها "متطرفة" أو
تصف عقيدتها "بالتطرف".

التطـرف والراديكالـية
ما العالقة بني التطرف والراديكالية؟
اشتقت كلمة "راديكايل" من األصل الالتيني ()Radixوتعني الجذر،
ومن ث ّم فمقابل كلمة راديكالية يف العربية هي الجذرية .وقد ُوظفت
 21من أمثلة العنف الهيكيل أو املؤسسايت الحروب التي تشنها دول قوية ضد دول
ضعيفة ،أو ضد حركات تحررية ،أو جامعات انفصالية أو مناوئة ،لكن هذا عادة ما ال يصنف
تحت مسمى التطرف ،ومع ذلك يستخدم ضحايا هذا العنف املؤسسايت لفظ إرهاب الدولة
أو اإلرهاب املنظم لإلشارة إىل هذه الحاالت مثل حروب إرسائيل ضد الفلسطينيني يف غزة ،أو
حرب أمريكا عىل أفغانستان والعراق ...إلخ .انظر :بشارة ،ص .8 - 7
;22 Coleman & Bartoli, pp. 3-4
.وانظر أيضً ا :بشارة ،ص 15 - 13
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العولمة والتطـرف :نحو استكشاف عالقة ملتبسة

الصفة "راديكايل" ،واالسم "راديكالية" يف الحقل السيايس لوصف
أفعال األفراد ،والجامعات ،وبالذات مامرسات األحزاب السياسية
التي تقر بالحاجة إىل التغيري الجذري لألوضاع ،أو التغيري الشامل
والكيل الذي يطال عمق املجتمع(.((2
وقد ظهرت اللفظة يف بريطانيا يف القرن الثامن عرش ،إذ استعملت
لتوصيف حركة سياسية منارصة "اإلصالح الجذري" للنظام االنتخايب
من أجل توسيعه لألفراد الذكور من الربجوازية الصاعدة .بل إ ّن األمر
تجاوز ذلك؛ إذ تب ّنى بعض الراديكاليني "الفكر الجمهوري" ودعوا إىل
إحالله محل امللَكية ،وإلغاء نظام األلقاب املعتمد من األرستقراطية
الربيطانية حينئذ( ،((2وإعادة توزيع الرثوة ،وتحرير الصحافة .ظهرت
الحركة الراديكالية نفسها فيام بعد يف فرنسا يف القرن التاسع عرش
مجسدة يف الحزب الجمهوري الراديكايل ،أو الراديكايل االشرتايك الذي
ً
وصف نفسه بحزب أقىص اليسار ،املدافع عن النظام الجمهوري يف
معارضة واضحة ألحزاب أقىص اليمني املنارصة للملَكية والبُونبارتية
يف القرن التاسع عرش .هذا الحزب الذي صار فيام بعد أقوى تشكيلة
سياسية خالل الجمهورية الثالثة يف فرنسا (،((2()1940 1871-لكن
مع تطور الرأساملية ،وترسيخ األيديولوجيا الليربالية انصهرت
األحزاب الراديكالية ضمن الحركة السياسية الليربالية عمو ًما .بذلك
أضحى لفظ الراديكالية يشري إىل األيديولوجيا الليربالية التقدمية التي
تشكّل التيار الرئيس السائد عىل الساحة السياسية .إضافة إىل ذلك
هناك األحزاب السياسية عىل أقىص اليسار ،مثل األحزاب ذات النزعة
الرتوتسكية واملاوية ،واألحزاب السياسية عىل أقىص اليمني؛ ممثلة
باألحزاب القومية والوطنية ذات النزعة العنرصية املعتزة بصفائها
العرقي ،واملعادية لألجانب (مبا فيها الحركات النازية والفاشية)،
الداعية لالنكفاء عىل الذات وإعطاء األسبقية للوطن عىل ما سواه
من كيانات إقليمية(.((2
تجدر املالحظة أ ّن هناك اختالفًا دالل ًيا واض ًحا بني لفظي" التطرف"
و"الراديكالية" أو "الجذرية" ،أل ّن اللفظ الثاين يعني البحث عن
جذور املشكلة أو الظاهرة ،ومن ث ّم فهو ال يرتبط بالرضورة بظاهرة
التطرف فك ًرا أو مامرسة .مبعنى أنه ال ينفي اآلخر ،وال يقطع عالقته
23 “radicalism”, Merriam- Webster, accessed on 27/6/2016, at: http://www.
merriam-webster.com/dictionary/radicalism; “radicalism”, vocabulary.com,
accessed on 27/6/2016, at: www.vocabulary.com/dictionary/radicalism
 24وال يزال هذا النظام ،الذي كان سائدًا يف عهد اإلقطاع ،قامئً ا إىل اليوم إذ توزع ملكة
بريطانيا إليزابيث الثانية يف مناسبات وطنية مع ّينة األلقاب وتعلق النياشني من قبيل "اللورد"
و"الفارس" و"السري" و"الدوق" وغريها من األلقاب؛ بعضها مخصص لألرسة املالكة ،وبعضها
لنخبة املجتمع من السياسيني والفنانني واملفكرين وحتى الرياضيني ...إلخ الذين حققوا
إنجازات ،أو قاموا بأعامل مه ّمة تستحق التنويه والتقدير.
 25بشارة ،ص .9 - 8
 26املرجع نفسه.

بالواقع الذي يسعى إىل تغيريه ،وال مييل بالرضورة إىل استخدام
العنف وسيلة لبلوغ ذلك .فالساحة السياسية األوروبية اليوم تتضمن
أحزابًا وجمعيات عديدة ميكن وصفها بالراديكالية ،تقع يسا ًرا وميي ًنا
عىل ما يسمى بالوسط املعتدل ،التيار السيايس الرئيس أو السائد
الذي تلتف حوله غالبية املجتمع ،أو عىل األسلم النشطني منه
سياس ًيا واجتامع ًيا .ومع ذلك يستخدم لفظ "متطرف" لوصف أفراد
أو جامعات تتبنى مواقف راديكالية ،أو جذرية .كام يالحظ أ ّن لفظة
الراديكالية ليس لها حمولة داللية سلبية مثل التطرف( ،عدا الواليات
املتحدة األمريكية) .لعل ذلك يفرس استخدام األفراد أو الجامعات
لفظ راديكايل لوصف أنفسهم أو العقيدة التي يحملونها من دون
حرج ،خالفًا للفظ التطرف الذي ال يستخدمه عادة املعنيون لوصف
أنفسهم "نحن" ،بل يستخدم عادة لوصف اآلخر "هم"(.((2

غالبًا ما يستعمل لفظ التطرف لوصف الذين ميارسون أعامل العنف
ضد إرادة املجتمع ومصالحه ،وأحيانًا أولئك الذين يدافعون عنه .إذ
يستخدم اللفظ أيضً ا عند منارصة اللجوء إىل العنف لفرض إرادة املجتمع
ممثل بالحكومة وأجهزتها الترشيعية والتنفيذية .وعادة ما يرفض الذين
ً
يوصفون بالتطرف استخدام هذا اللفظ ضدهم ،ويفضلون وصف ما
ميارسونه سواء باملقاومة ،أو النضال ،أو استخدام القوة .ذلك أ ّن لفظ
العنف ليس محاي ًدا أو خاليًا من الحمولة القيمية ،لذلك تحاول جميع
األطراف تفاديه .إذ كث ًريا ما تتداخل األيديولوجيا مع املنهجية عندما
يتعلق األمر بألفاظ مثل التطرف والعنف ،وتصبح خطوط التمييز بني
ما هو موضوعي وما هو ذايت ،وما هو حقيقة أو واقع ،وما هو دعاية
أو أنصاف حقائق ،واهية وملتبسة ج ًدا.
أ ّما بالنسبة إىل حقل املعارف املنتجة حول هذه الظواهر ،أي األبحاث
والدراسات التي تناولت التطرف ،فيسود االعتقاد لدى البعض بأ ّن
27
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14
هناك تيارات فلسفية ميكن وصفها بالتطرف ،لكن هناك من يشكك يف
هذا .كام رفض باحثون عديدون يف حقل السوسيولوجيا من منتقدي
الجامعات اليمينية املتطرفة وصفهم بالتطرف من زمالئهم املركزيني
أو الوسطيني ( )Centristsيف فرتة الستينيات والسبعينيات من القرن
العرشين .ويعلّق جريوم هيملشتاين  Jerome Himmelsteinعىل
هذه القضية بقوله" :يف أفضل الحاالت ال يخربنا هذا التوصيف
للخصائص مبضمون محدد عن األشخاص الذين يصفهم؛ أ ّما يف أسوأ
األحوال فريسم صورة مزيفة"( ،((2إذ عادة ما ينظر إىل عملية توصيف
شخص ما ،أو جامعة ،أو فعل "بالتطرف" بأنه مناورة لتحقيق أهداف
سياسية ،بخاصة عندما تستعمله التيارات السياسية الرئيسة أو
السائدة وكذلك الحكومات التي يهمها املحافظة عىل الوضع القائم.
ويف جميع األحوال ،كام هو الحال مع لفظ العنف ،ال ميكن أن نع ّد
لفظ "التطرف" أو من يوصف به محاي ًدا ،أو خاليًا من شحنة قيمية
سلبية يف الغالب.

تفسـير التطـرف :مقاربة جزئية
يزعم اليــرد ويلكوكس  Laird Wilcoxأنه حدد قرابة إحدى
وعرشين سمة من سامت "التطرف السيايس" ،متتد من السلوك
املتمثل بـ "اغتيال الشخصية" ،مبعنى تحطيم صدقية شخص وسمعته
وصول إىل الخصائص الشخصية
ً
أو جامعة ،عن طريق اإلشاعات،
العامة ،مثل "امليل إىل النظر للخصوم واملنتقدين عىل أنهم شياطني
باألساس" ،أو "امليل نحو استبدال الحجة بالرتهيب"" ،وامليل إىل فرض
هيمنة التفكري الجمعي" ،باستبعاد األفكار املخالفة واملغايرة(.((2
كام قدم إريك هوفر وآرثر شالسينغر Eric Hoffer & Arthur
 .Schlesinger, Jrوهام باحثان أمريكيان يف العلوم السياسية منتصف
القرن العرشين ،ما يعتقدان أنه توصيف للتطرف السيايس .لقد
ألّف هوفر كت ًبا حول املوضوع مثل "املؤمن الحقيقي" (The True
 ،)Believer 1951و"الحالة العقلية امللتهبة" (The Passionate
 ،)State of Mind, 1956وهي أعامل تتناول سيكولوجية الفاعلني
الذين ينخرطون يف الحركات الجامهريية املتطرفة وسوسيولوجيتهم.
أ ّما شالسينغر فألف كتابًا بعنوان "املركز الحيوي" (The Vital
 ،)Center, 1949يدافع فيه عام يراه املوقع املعتدل يف السياسة .أي
28 Jerome Himmelstein, To the Right: The Transformation of
American Conservatism (Berkeley: University of California Press, 1990), p. 7.
29 John George & Laird Wilcox, Nazis, Communists, Klansmen, and
Others on the Fringe: Political Extremism in America (Buffalo: Prometheus
Books, 1992), p. 61.
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موقع الدميقراطية الليربالية ضد خصومها عىل اليمني وعىل اليسار.
وهو موقع الخطاب السيايس السائد الذي يؤكد الحاجة املفرتضة
لدى املجتمعات إىل رسم حدود دقيقة يف شأن ما يقع خارج املوقع
املعتدل الوسطي الذي يحظى باالتفاق واملقبول( .((3وال تخلو الثقافة
العربية من الفكرة نفسها؛ إذ تسود مقولة االعتدال لدى وصف موقع
أهل الجامعة والسنة بني التيارات واملذاهب اإلسالمية املختلفة يف
مقابل التيارات واملذاهب والطوائف املتعصبة أو املتشددة ،مثل
السلفية والوهابية ميي ًنا ،أو الشيعة والخوارج يسا ًرا.

لك ّن ،يرى سيمور ليبست  Seymour Lipsetأنه إىل جانب التطرف
عىل اليسار واليمني ،هناك تطرف الوسط الذي مثّل يف الواقع
القاعدة االجتامعية للفاشية( .((3ويعتقد بعض الباحثني أ ّن االنتامء
إىل الجامعات املتطرفة مرتبط إىل حد كبري باستعدادات نفسية
فردية تقوم عىل العدوانية ،وقبول العنف ضد اآلخرين املختلفني
عن الفاعل الذين يصبحون بسبب ذلك هدفًا للعدوان .لقد بينت
أبحاث عديدة جرت يف بعض البالد اإلسالمية وجود معتقدات حول
قابلية العدوان عىل اليهود ،ومن ث ّم إمكانية التنبؤ باألشخاص الذين
لديهم استعداد لاللتحاق بجامعات متطرفة معادية للسامية .كام
سجلت امليول واالستعدادات نفسها لدى املتطرفني يف التنظيامت
اليمنية يف أوروبا وأمريكا بني الذين يرون العرب واليهود أهدافًا
مرشوعة العتداءاتهم( .((3ويبدو أ ّن التباين املوجود بني الثقافات يف
30 Charles A. H. Thomson, “The Vital Center by Arthur M. Schlesinger,
Jr.; the Twilight of World Capitalism, William Z. Foster,” Indiana Law
Journal, Vol. 26, Issue. 1, accessed on 27/6/2016, at: http://www.repository.
law.indiana.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3603&context=ilj
31 Seymour Martin Lipset, The Political Man: the Social Bases of Politics
(Garden City, New York: Anchor Books, 1960), p. 134; Gáspár Miklós
Tamás, “On Post-Fascism”, Boston Review, 1/6/2000, accessed on 27/6/2016,
at: http://bostonreview.net/world/g-m-tam%C3%A1s-post-fascism
32 Naumana Amjad & Alex M. Wood , “Identifying and Changing the
Normative Beliefs about Aggression Which Lead Young Muslim Adults to
Join Extremist Anti-Semitic Groups in Pakistan,” Aggressive Behavior, vol.
35, no. 6 (Nov-Dec 2009), pp. 514 - 519.
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شأن قابلية العدوانية عىل اآلخرين املختلفني ثقاف ًيا ،أو عرق ًيا أو دين ًيا
ميكن أن يفرس سلوك التطرف تجاه بعض الجامعات .غري أ ّن تلك
املعتقدات ميكن تغيريها ،وإن بصعوبة أحيانًا ،من خالل عمليات
التأهيل وإعادة التأهيل ،من دون تجاهل رضورة إحداث تغريات
أمل يف
بنوية يف البيئات والظروف التي تظهر فيها ،وهو ما يعطي ً
إمكانية التعامل مع التطرف والقضاء عليه(.((3
ال ميثّل التطرف سمة منفردة أو منعزلة؛ ذلك أ ّن اتجاهات املتطرف
وسلوكه ميكن متثيلهام عىل شكل طيف ميتد من حالة االهتامم
املعتدل إىل حالة الهاجس ،ث ّم حالة التعصب فالتطرف .والتشابه
املزعوم بني اليسار املتطرف واليمني املتطرف ،أو بني املتعصبني من
الطوائف واألديان املختلفة ،ال يعني يف الحقيقة سوى أنهم جميعهم
مرفوضون من الغالبية أو التيار العام السائد ،من دون أن يلغي
ذلك وجود خصوصيات متيز الحركات املتطرفة عن بعضها بالنظر
إىل البيئات والظروف التي تنشأ وتنشط فيها ،والعوامل التي تقف
وراءهــا ،واألهــداف التي تضعها لنفسها .يقول رونالد وينرتوب
 Ronald Wintrobeإ ّن الحركات املتطرفة عىل الرغم من اختالفاتها
األيديولوجية ،فإنّها تشرتك يف سامت أساسية عديدة .ويقارن بني
حركة حامس الفلسطينية وحركات أصولية يهودية ليربز السامت
املشرتكة التالية؛ معارضة فكرة الحل الوسط مع الطرف الخصم،
واالعتقاد الراسخ يف سالمة مواقف الحركة ،وتأييد استخدام العنف،
فعل لتحقيق أهداف الحركة ،واالنتامء القومي املتعصب،
واستخدامه ً
وعدم التسامح مع الجامعات املنشقة داخل الحركة ،والنزعة القوية
نحو شيطنة الخصوم(.((3

 .1مصادر التطـرف
بحسب بعض الدراسات ،لظاهرة التطرف مصادر عديدة ومتنوعة،
وسأتناول ،هنا ،أهمها بيشء من الرشح:
أ -التطرف نتاج البيئة

متثّل البيئة التي يوجد فيها الفاعلون قاعدة أساسية لتكوين
االتجاهات واملواقف واالستعدادات .انطالقًا من هذه املسلّمة ،فإ ّن
التطرف نتاج الظروف الصعبة التي يعيش فيها األفراد مبا يف ذلك
الفقر ،والجهل ،والحرمان من التعليم والخدمات الصحية والعمل
 ...إلخ .إذ متثّل تلك الظروف نف ًيا للحاجات اإلنسانية األساسية؛
33 Ronald Wintrobe, Rational Extremism: The Political Economy of
Radicalism (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), pp. 6 - 7.
34 Ibid.

الحاجة لألمن ،والكرامة ،والهوية أو االنتامء ،واملشاركة السياسية،
فضل عن الشعور بالتهميش واإلذالل ،والشعور املستمر باتساع
ً
الفجوة بني ما يستحقه األفراد وما يحصلون عليه ،وبخاصة سيادة
اإلحساس بانسداد القنوات املرشوعة معياريًا ،واملقبولة أخالق ًيا
إلشباع الحاجات.
ب-التطرف يُبنى سياسيا

تتجسد هذه الفكرة يف مستويني؛ يتمثل األول بتوظيف السياسيني
الظروف الصعبة السائدة بغية تحفيز التطرف لدى الفاعلني ،من
خالل تقديم مساعدات مالية ألرس املنخرطني ،أو ع ّدهم شهداء
يحصلون عىل أحسن الجزاء يف الحياة األخرى .أ ّما الثاين ،فيظهر يف
رشعنة نضال الحركة ،بغية لفت االنتباه إليها ،وتعزيز مكانتها وتأكيد
مثل من خالل محاولة جامعتني مسيطرتني
قوتها .قد يحدث ذلك ً
عىل الساحة تعمالن عىل الحفاظ عىل موازين القوة ومقاومة أي
تغيري لألوضاع .وتعمل عىل وصف أفعال باقي الجامعات املهمشة
"بالتطرف" ،وتخلق بذلك نبوءة تحقق ذاتها؛ مبعنى تشجيع السلوك
املتطرف من تلك الجامعات الهامشية(.((3
ج -التطرف وليد اإلحباط

تدفع تجارب االضطهاد ،وغياب األمن ،واإلذالل ،والتهميش ،واالحتقار،
األفراد إىل تبني مواقف واتجاهات عدوانية لحل املشكالت التي
يواجهونها .هكذا يلجأ املتطرفون إىل اسرتاتيجيات مبنية عىل العنف
والهدم؛ ليس لكونها مناسبة لتحقيق أهداف أخرى ،بل إلحساسهم
بأنها األنسب ،ولكونها ج ّيدة ،وأنها فوق كل ذلك تثأر لهم .عندما
يتلقى الفرد تشجي ًعا من داخل الجامعة عىل فعله املتطرف بصفته
ر ًدا مالمئًا عىل مشاعر اإلحباط ،فإ ّن ذلك يشجعه عىل التامدي يف
سلوكه املتطرف ،ويعزز اعتقاده بكونه عىل حق(.((3
د -التطرف استراتيجية عقالنية في لعبة القوة

يف بيئات تتسم بالهرمية الشديدة ،ونقص املوارد ،واشتداد املنافسة
من أجل إشباع الحاجات ،يصري السلوك املتطرف اسرتاتيجية لتحقيق
القوة والحفاظ عليها ،ما يعني أ ّن التطرف ذو فاعلية؛ إذ يلفت
االنتباه إىل قضية ما ،أو يلحق الرضر بالخصوم ،ويوحد الجامعة
”35 Bernd Simon & Bert Klandermans, “Politicized Collective Identity,
American Psychologist, vol. 56, no. 4 (2001), pp. 319 - 331.
36 Clark McCauley, “The Psychology of Group Identification and the
Power of Ethnic Nationalism”, In Daniel Chirot & Martin E. P. Seligman
(Eds.) Ethno-political Warfare: Causes, Consequences, and Possible Solutions
(Washington, DC: American Psychological Association, 2001), p. 350.
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ويقوي متاسكها الداخيل أمام عدو مشرتك .إنها وجهة نظر شائعة
وذات شعبية حول انتشار التطرف(.((3
هـ  -التطرف نتاج أيديولوجيات كارثية

غال ًبا ما يرتبط التطرف بانتشار أيديولوجيات كارثية وآخروية تتنبأ بفناء
العامل ،ويكون التطرف أداة مثىل للتعبري عنها .وعادة ما تندرج املامرسات
واألفعال املتطرفة ضمن أنساق أسطورية قيمية وفكرية عامة .تركز
مثل هذه األيديولوجيات عىل النهاية املأساوية واملحتومة لقوى الرش
(الجامعات األخرى) ،وانتصار الحق (الجامعة املعنية) ،وهي بذلك تؤكد
أ ّن هدم اآلخر رضورة ،وذو أهمية .تعتمد هذه األنساق الفكرية عىل
ثنائيات مثل :الخري والرش ،والنظرة الدنيوية واألخروية ،والحاجة إىل
تطهري الذات ،واإلجازة اإللهية للعنف املروع ،وتوصيف االستشهاد مبنزلة
فعل تطهريي للذات وتحقيق العدالة .وغال ًبا ما يتم تنشئة الشباب عىل
هذه العقائد يف األرس ،واألقران ،والجامعات املحلية ،ووسائل اإلعالم،
والسياسيني ،والنظم التعليمية (مثل مدارس الجامعات اإلسالمية يف
باكستان ،أو الطوائف املسيحية املغلقة يف أمريكا وأوروبا)(.((3
و -التطرف ظاهرة مرضية

ينظر إىل التطرف كونه مرضً ا وطريقة يف الحياة ،عندما يلجأ األفراد
إىل العنف لتوفري الشعور بالحيوية .ويقول غروين إ ّن غياب
الهوية املرتبط بالتطرف ناتج من هدم الذات بسبب سيطرة شعور
بكراهيتها ،وهو ما يؤدي بدوره إىل سيطرة مشاعر الثأر من الحياة
نفسها عىل الفرد ،وشعوره بأنه تحت اإلكراه الغتيال إنسانيته(.((3
يف هذه الحالة ،ال ينظر إىل التطرف كونه تكتيكًا ،أو أيديولوجيا ،بل
مرضً ا يتغذى عىل هدم الحياة.
يثري هذا امللخص الرسيع لزوايا النظر املختلفة إىل مصادر التطرف
عدة تساؤالت :هل نحن أمام ظواهر مختلفة كلّية بعضها عن بعض،
بحيث ال ميكن تصنيفها تحت مسمى واحد هو "التطرف"؟ أم أ ّن
هذه عوامل أو عنارص ضمن صريورة عامة وشاملة تشتغل بطرق
متعددة ،وتؤدي يف النهاية إىل فعل أو سلوك متطرف؟ أ ّم لعلها
جوانب من صريورة منو تبدأ ببعض الظروف واأليديولوجيات التي
تشكلها ديناميات تكتيكية وسياسية وعاطفية ،وينتج منها وضعيات
مغلقة حادة ومتعصبة ميكنها أن تتحول إىل حالة مرضية؟ تساؤالت
37 Ibid., p. 351.
38 Michael Wessells, “Terrorism, Apocalyptic Ideology, and Young
Martyrs: Why Peacebuilding Matters”, Paper Presented at The American
Psychological Association Conference, Chicago, August 2002.
”39 Arno Gruen, “An Unrecognized Pathology: The Mask of Humaneness,
Journal of Psychohistory, vol. 30, no.3 (Win 2003), pp. 266 - 272.
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ال شك مه ّمة ج ًّدا ،وبحاجة إىل مزيد من البحث والتقيص من أجل
استنباط إجابات مالمئة يف شأنها .إنها مسارات محتملة ألبحاث
ودراســات ميدانية باألساس ،أل ّن اإلجابة عنها لن تتأىت سوى من
دراسات حالة عىل أرض الواقع.

 .2تداعـيات التطـرف
تختلف التداعيات املتوقعة من التطرف إ ّما إيجابيًا أو سلبيًا باختالف
زوايا النظر إليه .يتضمن الجانب اإليجايب إمكانية لفت السلوك
املتطرف انتباه الخصوم ،أو عامة الناس ،أو املجتمع الدويل ،أو جميع
هؤالء ،إىل االنشغاالت غري املعروفة للجهة املعنية باألمر .كام ميكن
مؤشا عىل حالة يائسة تستدعي االهتامم العاجل واألكيد.
أن يكون ّ ً
أو يجسد حالة التزام عميق وقوي بقضية إنسانية جديرة باالهتامم
وتستدعي التدخل لحلها .من هذه الزاوية ،ميكن أن تدفع ظاهرة
التطرف الخصم األقوى نحو التفاوض إليجاد مخرج مالئم من األزمة،
أو تشجع عىل تدخل طرف ثالث يؤ ّدي دور الوسيط للبحث عن حل
توافقي للنزاع .وبقدر ما يتعزز مثل هذه النشاط ويتوسع يف حاالت
الرصاع واألزمات الحادة ،يكتسب طاب ًعا معياريًا يجعله محل اهتامم
رشائح أوسع ،أو يكسبه هالة من العظمة ليس لدى الجامعة املعنية
(املتطرفني) فحسب ،بل يساعدها أيضً ا عىل جذب منارصين آخرين
للقضية من محيطها القريب والبعيد(.((4
يف مقابل ذلك هناك تداعيات سلبية كثرية ومتعددة؛ منها ما يطال
األفراد والجامعات املتطرفة التي تنخرط يف مامرسة العنف مبختلف
أنواعه ،ومنها ما يطال األطراف األخرى التي تقع ضحية لظاهرة
التطرف واملامرسات املرتبطة به مبا يف ذلك العنف املصاحب له.
نفسها ومنارصيها للمالحقة وألعامل
إذ تُع ِّرض الجهاتُ املتطرفة َ
انتقامية قد تطال حتى األفراد غري املعنيني مبارشة .كام تتعرض
الجامعات املتطرفة ملزيد من الضغوط واالنتقادات الشديدة .وقد
تتطور ردات األفعال لتأخذ صيغة املحارصة والعزل عىل املستويني
اإلقليمي والــدويل .ورمبا يصل األمر إىل فرض عقوبات اقتصادية
ومالية ،ومنع من السفر ومالحقات قضائية عىل املستوى الدويل،
بسبب جرائم ضد اإلنسانية ،وجرائم اإلبادة الجامعية ...إلخ ،مثلام
حدث يف عدد من املناسبات(.((4
40 Janet Gross Stein, “Image, Identity, and Conflict Resolution”, In Daniel
J. Christie & Richard V. Wagner & Deborah Du Nann Winter (Eds.), Peace,
Conflict and Violence: Peace Psychology for the 21st Century (Upper Saddle
River, NJ: Prentice Hall, 2001), pp. 93 - 111.
 41هناك عدة أمثلة أشهرها مالحقة مسؤولني يف رصبيا ،ورواندا والسودان ومحاكمة
محكمة العدل الدولية بعضهم.
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أيضً ا ،تخلّف ظاهرة التطرف آثــا ًرا سلبية كثرية ومتنوعة تطال
الجهات املقابلة التي يستهدفها نشاط املتطرفني سواء كانوا أفرا ًدا
أو جامعات؛ مثل تفجري تجمعات املدنيني ،واالختطاف ،واالغتصاب،
وتدمري البنية التحتية واملرافق الخدمية ،ونرش مواد كياموية
مسممة ...إلخ .كام يتسبب املتطرفون يف غضب ،وتهميش ،وإيذاء
للمستهدفني بأعامل العنف ،من املعارضني ،ورمبا من املتعاطفني،
وحتى املنارصين املحتملني لقضيتهم من املعتدلني يف معسكر
فضل عن منظامت إقليمية ودولية تعارض أخالقيًا مامرسة
الخصمً ،
التطرف والعنف املصاحب له .فاملامرسات املتطرفة حتى عندما
تصدر عن أفراد ،أو أقلية صغرية من الجامعة ،فإنها تُنسب إىل
الجامعة كلها ،وتستدعي ردات أفعال قوية من الطرف املقابل ،ورمبا
تكون ردات الفعل دولية ،ما يلحق أرضا ًرا معنوية ومادية جسيمة
باملتطرفني وبقضيتهم ومبن حولهم .كام تؤدي األيديولوجيات
املتزمتة ،واملامرسات املتطرفة ،وما يصاحبها من مواقف عدائية بني
الجامعات إىل تصلب الهويات املتخاصمة ،ويزيد من درجة التنافر
ويؤدي إىل التمسك الشديد لدى كل طرف مبواقفه ،ما يساهم يف
تعقيد األوضاع واستدامة العداوات(.((4

تفسير التطرف :مقاربة كلية
يقرتح بعض الباحثني املهتمني بدراسة ظاهرة اإلرهاب والعنف
السيايس ما يس ّمى بنظرية موجات األفكار الراديكالية( .((4يقول
رابوبرت صاحب النظرية إ ّن العامل شهد أربع موجات من األفكار
أول ،دورة من
الراديكالية .ويُع ّرف املوجة مبجموعة خصائص هي؛ ً
النشاط متسمة مبراحل متدد وتقلص .ثانيًا ،تشمل هذه الدورة
عد ًدا من األمم .وثالثًا ،تدفعها طاقة رئيسة مشرتكة تحدد خصائص
الجامعات املشرتكة فيها وطريقة تفاعلها .وقد حدد رابوبرت ،يف
دراسته اإلرهاب منذ  ،1880وجود أربع موجات من النشاط اإلرهايب
والعنف السيايس .تعتمد هذه املوجات عىل مشاعر أيديولوجية
ملتهبة ومشرتكة تغذيها تيارات فكرية كربى هي :الفوضوية،
ومناهضة االستعامر ،واالشرتاكية ،واألصولية الدينية .وقد استغرقت
كل واحدة من املوجات الثالث األوىل ما يقارب  40سنة ،فيام تستمر
الرابعة منذ مطلع األلفية الثالثة إىل غاية اليوم .وعىل الرغم مام
42 Ibid., p. 94; Stanley Schneider, “Fundamentalism and Paranoia in
Groups and Society”, Group, vol. 26, no. 1 (Mar 2002), pp. 17 - 27.
)43 David Rapoport, “Four Waves of Terrorism”, In Dipak K. Gupta (ed.
Terrorism and Homeland Security (Belmont, CA: Wadsworth, 2005), p. 10.
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تحظى به نظرية املوجات هذه من قيمة يف األدبيات الراهنة حول
العنف ،فإنها مل تقدم جه ًدا يف مستوى سمعتها يف شأن تفسري أسباب
هذه التيارات الكربى من العنف(.((4

1.1العولمة الثقافية والتطرف
تسعى هذه الورق ُة إىل تقديم بعض العنارص األساسية لتفسري ظاهرة
التطرف من منظور كيل أو شمويل  ،holistic approachوسيقتيض
التعامل معها بصفتها ظاهرة كونية؛ سواء يف مصادرها والعوامل
َ
ذلك
املنتجة لها ،أو يف تداعياتها واألطراف املعنية بها .ذلك ما يجعل
طرح سؤال العالقة بني التطرف والعوملة ليس ممك ًنا فحسب،
بل رضوريًا أيضً ا .ويكون الهدف استيضاح كنه هذه العالقة التي
تلفها طبقة سميكة من الضبابية واللبس ،بعضها متأصل يف طبيعة
العنارص ذاتها (العوملة والتطرف) والعالقة بينها ،وبعضها اآلخر ناتج
من سياسات مؤسسية ،واسرتاتيجيات سياسية تروم تشويه الواقع،
وتزييف الحقائق.
تقوم الحضارة اإلنسانية عىل انتشار األفكار واملعتقدات والقيم؛ سواء
كانت تلك األفكار سياسية ،دينية ،قيمية ،أو أخالقية تتعلق بأسلوب
الحياة واملعيشة ،وغري ذلك مام يشكّل الحياة االجتامعية .قد ًميا
كانت األفكار الدينية أكرث ما يشكّل الثقافات والحضارات ،ولعلها
ما تزال إىل حد اليوم تضطلع بدور مهم يف حياة األفراد والجامعات.
فالديانات الساموية املعروفة مثل اليهودية عىل الرغم من كونها مل
تنترش بصفة مثرية لالنتباه يف بداية األمر ،فإ ّن املسيحية التي تولدت
عنها رسعان ما توسعت من فضاء ميالدها األصيل يف الرشق إىل أوروبا
الغربية وشامل أفريقيا عندما اتخذتها اإلمرباطورية الرومانية ديانة
رسمية .ث ّم توسعت أكرث مع حركة الكشوف الجغرافية واالستعامر
الحديث الذي وظفها أيضً ا ،فوصلت إىل أفريقيا جنوب الصحراء،
والعامل الجديد (األمريكتني) ،وأجزاء واسعة من آسيا.
أ ّما اإلسالم الذي ظهر يف الجزيرة العربية يف القرن السادس امليالدي،
فقد انترش برسعة أكرب إىل أجزاء مختلفة ومتباعدة من العامل ،بخاصة
يف أفريقيا وجنوب أوروبا ث ّم آسيا ،وأصبح ثاين أكرب ديانة يف العامل.
إضافة إىل ذلك ،هنالك ديانات أخرى غري ساموية فاعلة ومؤثرة؛
مثل البوذية والهندوسية التي تنترش خاصة يف بلدان الرشق األقىص.
مل يتوقف انتشار األفكار والثقافات عىل الديانات ،بل ساهمت يف
ذلك عوامل عدة مثل الحروب ،والتوسع الحيوي لإلمرباطوريات
44 Dipak K. Gupta “Spread of Radicalism: A Theoretical Perspective
on the Process by which Ideas Flood the World,” International Journal of
Security and Terrorism, vol. 1, no.1 (2010), p. 3.
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الكربى ،والتبادل التجاري ،وحركة الكشوف الجغرافية ،واالستيطان
(االستعامر) يف الفرتات الحديثة .يف كل الحاالت ،كانت حركة
االنتشار هذه بطيئة ،وغال ًبا ما كانت ت ُوا َجه مبقاومة السكان
فضل عن الصعوبات والعوائق
األصليني ورفضهم يف مناطق التوسعً ،
الجغرافية ،وضعف وسائل املواصالت واالتصال .أ ّما اليوم ،فإ ّن
انتشار الثقافات يت ّم برسعة فائقة ومذهلة مل تخطر عىل بال .يعود
الفضل يف ذلك إىل التطور الهائل يف وسائط النقل والتواصل الذي
أحدثته التكنولوجيات الحديثة ،وبخاصة التكنولوجيا الرقمية التي
تجعل االتصال والتواصل بالصوت والصورة آنيًا .فالحوادث أصبحت
تعاش يف مختلف بقاع األرض لحظة حدوثها باملعنى الحريف للكلمة.
يشمل ذلك الحروب اإلمربيالية األخرية ،والنزاعات البينية للدول،
والحروب األهلية ،واملناسبات الرياضية الكربى مثل األلعاب األوملبية،
وكأس العامل لكرة القدم ،والحفالت الفنية العاملية مثل املهرجانات
السينامئية ،وامللتقيات االقتصادية ،واللقاءات السياسية ...إلخ .كل
هذه مناسبات النتشار الثقافات بسبب التغطية اإلعالمية املبارشة،
وبسبب الدعاية واإلشهار الذين تقوم بهام الرشكات العاملية الكربى
راعية تلك الحوادث ،وصاحبة حقوق التغطية .وتستخدم هذه
فضل عن ظهور املشاهري من
التغطية للدعاية وإشهار السلع املختلفةً ،
رجال الفن والرياضة والسياسة الذين ير ّوجون بطريقة مبارشة أو غري
مبارشة ملختلف املوضات يف املالبس ،وترسيحات الشعر ،والسيارات،
والفن بخاصة األغاين...إلخ(.((4
لعل ما مييز هذا االنتشار الثقايف يف عرص العوملة هو أنه ليس عشوائ ًيا
وال مجال فيه للصدف ،بل هو فعل واع ومخطط له بدقة ،يقوم عىل
سياسات وبرامج يصوغها متخصصون يف مجال التسويق ،واإلشهار
والعالقات العامة ،وعلوم النفس ،واالجتامع ،والسياسة ...إلخ .وقد
صار هذا النشاط يف العرص الحديث من أكرب الصناعات التي تتحكم
فيها رشكات عاملية عابرة للقارات .كام أضحت عملية انتشار الثقافات
موضو ًعا للبحث العلمي منذ ما يزيد عىل نصف قرن من الزمن .لكن
ما يالحظ هو أ ّن حركات التطرف االجتامعية والسياسية ،وبخاصة ما
يس ّمى "الحركات اإلرهابية" مل يشملها هذا االهتامم البحثي إلّ يف
اآلونة األخرية ،لذلك بقيت غري معروفة بصفة علمية إىل حد اآلن(.((4
تعني عوملة الثقافة أ ّن للعامل ثقافة واحدة تهيمن عىل بقية الثقافات
يف العامل ،أو مجموعة ثقافات متضامنة تشرتك يف سامت أساسية
تجعلها مهيمنة .من الناحية املثالية ،يُحبذ أن تكون الحالة الثانية
45 Gupta, “Spread of Radicalism…”, pp. 1 - 15.
46 Ibid., p. 1.

طب ًعا .لك ّن الواقع السائد اليوم يقول غري ذلك .فالثقافة الغربية
عامة ،واألمريكية بخاصة ،متتلك موارد قوة رهيبة تجعلها الثقافة
املهيمنة .عىل الرغم من أ ّن لدى األمم املتقدمة وع ًيا كب ًريا بالثقافات
غري الغربية عن طريق التعليم واإلعالم والسفر والهجرة ،فإنها ناد ًرا
ما تتبنى سامت من هذه الثقافات .ويف املقابل ،يت ّم فرض الثقافة
الغربية واألمريكية بخاصة عىل تلك األمم عن طريق وسائل اإلعالم؛
إذ متتلك الدول الغربية موارد وقدرات تقنية هائلة متنحها إمكانية
التغلغل يف البلدان األخرى ونرش قيمها الثقافية .فالتفاوت الكبري
يف اإلمكانيات واملوارد يلغي متا ًما أي فرصة للمنافسة من البلدان
غري الغربية .وهو ما يعطي األفضلية املطلقة للغرب وأمريكا بالذات
لبسط هيمنتها الثقافية(.((4
يف هذا اإلطار ،تندرج أطروحة صدام الحضارات التي سال حولها
كثري من الحرب .فامذا تعني هذه الفكرة؟ وما عالقتها بفكرة تنامي
ظاهرة التطرف يف العامل اليوم؟ ذلك ما سنحاول اإلجابة عنه باختصار
أول بأنه عىل الرغم من ارتباط الفكرة واملفهوم
شديد .ينبغي التنويه ً
بقوة باسم صاموئيل هنتنغتون ،فإنها يف الواقع تعود إىل منتصف
العرشينيات من القرن املايض ،فقد ظهرت أول مرة يف كتاب حول
الرشق األوسط ملؤلفه بازيل ماثيوس بعنوان Young Islam on
) ،Trek: A Study in the Clash of Civilizations(1926كام
استعمل املفهوم املؤرخ األمرييك برنارد لويس يف مقاله "جذور الغضب
اإلسالمي" ،The Roots of Muslim Rageاملنشور سنة  ،1990ث ّم جاء
دور صموئيل هنتغتون عام  1992لطرح هذه الفكرة يف محارضة
ألقاها يف معهد املؤسسة األمريكية ،ث ّم طورها يف مقالة مطولة نرشها
سنة بعد ذلك يف مجلة  Foreign Affairsليخصها بعد ذلك بكتاب
نرشه سنة  1996بعنوان" :صدام الحضارات وإعادة تشكيل العامل".
وقد جاء الكتاب ر ًدا عىل األفكار التي قدمها فرانسيس فوكوياما،
وهو أحد طالب هنتنغتون ،يف كتابه املشهور "نهاية التاريخ واإلنسان
األخري" ،والذي ر ّوج لفكرة نهاية األيديولوجيات يف زمن انتصار
الرأساملية التي هيمنت يف ظلها السوق الحرة ،والدميقراطية الليربالية،
وحقوق اإلنسان بصفتها أيديولوجيات سائدة ،متثّل البديل الوحيد
لبقية األمم يف مرحلة ما بعد الحرب العاملية الثانية .وعىل الرغم من
قبول هنتنغتون فكرة نهاية األيديولوجيا ،فإنه رأى ذلك مبنزلة عودة
للحالة الطبيعية ،إذ تشكّل الهويات الثقافية والدينية محور الرصاع
بني األمم والشعوب( .((4يقول هنتنغتون إ ّن رصاع الحضارات سيكون
47 Gordon, p. 2.
48 Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of
World Order )New York: Simon & Shuster, 1996), pp. 19 - 20.
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الصفة الطاغية عىل السياسية العاملية ،وإ ّن الهويات الثقافية ستكون
خط التامس واالحتكاك الذي يشعل فتيل الرصاع بني األمم .لذلك
يعتقد أ ّن رصاع الحضارات يتجسد يف صيغتني :األوىل ،رصاعات خط
التامس التي تحدث بني دول متجاورة وتنتمي إىل حضارات مختلفة،
أو داخل الدولة الواحدة حيث يقع الرصاع بني سكان ينتمون إىل
حضارات مختلفة .والثانية ،الرصاعات الجوهرية أو املحورية التي
تقع عىل مستوى كوين بني دول كربى تنتمي إىل حضارات متباينة.
وميكن لهذا النوع الثاين من الرصاعات أن يحدث بسبب رصاعات من
النوع األول( .((4وقد تعرضت أطروحة رصاع الحضارات لنقد قوي من
عدد كبري من الباحثني(.((5

2.2النزاعات القومية والحروب العرقية
عرفت نهاية العقد الثامن من القرن العرشين حوادث كربى كان
أهمها انهيار االتحاد السوفيايت .وقد كان ذلك مبنزلة كرة الثلج
التي أدت إىل سلسلة من التغريات ما فتئت تتسع رقعتها مع مرور
الوقت .لقد اكتسحت املنطقة موجة إحياء املشاعر القومية التي
طاملا كانت مكبوتة يف عهد الحكم الشمويل للشيوعية السوفياتية.
وأدت الحركة إىل تنامي امليول االنفصالية واالستقاللية التي بعثت
إىل الوجود دولً قومية عديدة ،كانت لوقت طويل تحت سيطرة
إمرباطوريات كربى منذ القرن التاسع عرش .استقلت معظم الدول
فضل عن تجزئة العديد منها مثل
القومية املكونة لهذا التجمعً ،
يوغسالفيا ،وتشكوسلوفاكيا سابقًا ،ودول بحر البلطيق .كام جرى
توسيع االتحاد األورويب ليشمل معظم دول أوروبا الرشقية ،آخرها
أوكرانيا التي تعيش نزا ًعا عرقيًا عىل خلفية الرصاع بني القوى العاملية
49 Samuel Huntington, “The Clash of Civilizations?,” Foreign Affairs, vol.
72, no. 3 (Summer 1993), pp. 22 - 49.
50 Edward Said, “The Clash of Ignorance,” The Nation (October 2001),
accessed on 18/3/2015, at: http://www.thenation.com/article/clashignorance/
انظر أيضً ا:
Fouad Ajami, “The Clash”, The New York Times, 6/1/2008, accessed on
19/3/2015, at:
;http://www.nytimes.com/2008/01/06/books/review/Ajami-t.html
Liu Binyan, “Civilization Grafting: No Culture is an Island,” Foreign
Affairs (September/October 1993), accessed on 20/3/2015, at: http://
www.foreignaffairs.com/articles/49194/liu-binyan/civilization-graftingno-culture-is-an-island; Marc Cogen, “The West, Europe and the Islam”,
The Centre for the Study of European Politics and Society / Ben Gurion
University, 2005, accessed on 20/3/2015, at: http://docslide.us/documents/
clash-of-civilizations-review.html; Muhammad Tahir Ashraf Mian, “The
Clash of Civilizations? A Critique,” Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS),
vol. 32, no. 2 (2012), pp. 521 - 527.
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الكربى حول إعادة رسم خارطة املنطقة .لك ّن االتحاد األورويب
ذاته يتعرض إىل مخاطر كبرية للتفكيك من جديد ألسباب عديدة
بعضها داخلية وأخرى خارجية .نذكر من ذلك السياسات االقتصادية
الليربالية الجديدة التي متثّل إحدى إفرازات العوملة (مثال حالة
االنهيار االقتصادي ،وعدم االستقرار السيايس يف دول مثل اليونان،
وإسبانيا ،والربتغال ،وإيطاليا) .وكذلك ضغط املوجات املتنامية من
الهجرات السكانية من مناطق النزاعات القريبة (العراق ،وسورية،
فضل عن تأثري العمليات اإلرهابية التي رضبت
وليبيا ،وأفغانستان)ً ،
قلب أوروبا منذ مطلع .2015
أضف إىل ذلك الرصاعات والنزاعات العرقية يف بالد البلقان التي
شهدت حروب التصفية العرقية ضد املسلمني يف إقليم كوسوفو،
والبوسنة والهرسك ،وبالد القوقاز .وكذلك الحروب األهلية والتصفية
العرقية يف أفريقيا ،يف دول مثل رواندا ،والسودان الذي عرف انفصال
الجنوب وتكوين دولة مستقلة دخلت الفصائل املتنافسة عىل السلطة
فيها يف حرب أهلية بعد أقل من سنة من االنفصال .أضف عىل
ذلك حرب إقليم دارفور املستمرة ،والرصاعات الطائفية واألهلية يف
مايل ،ونيجرييا .كام تراجعت حظوظ إنهاء الرصاع العريب  -اإلرسائييل
بعد فشل اتفاقيات أوسلو ( )1993بني الطرفني ،لتفتح الباب واس ًعا
أمام حروب اإلبادة اإلرسائيلية املتكررة ضد الفلسطينيني يف قطاع
غزة بصفة خاصة خالل العقدين األول والثاين من القرن الحايل .يف
املقابل ت ّم إنهاء الرصاع الطائفي الديني يف شامل إيرلندا ،من خالل
اتفاقيات "الجمعة املباركة" ،بعد ثالثني سنة من الحرب الدينية
الطائفية ذات املسحة القومية .وحاليًّا تشهد املنطقة العربية وض ًعا
مضطربًا وعدم استقرار غري مسبوق يف تاريخ املنطقة يتسم بالعنف،
واالقتتال الطائفي ،والتمزق .حدث ذلك يف أعقاب انتفاضات شعبية
ضد األنظمة التسلطية والشمولية شملت عد ًدا من البلدان العربية
منذ  ،2011بداية بتونس ،ث ّم مرص ،وليبيا ،واليمن وسورية .لكن هذه
االنتفاضات رسعان ما تحولت إىل نزاعات داخلية ،وحروب أهلية
فضل عن العراق املدمر كلّية بعد أكرث من ثالثة
دمرت هذه البلدانً ،
عقود من الحروب والعقوبات االقتصادية والنزاعات الطائفية .كل
فصول من صريورة كونية هي العوملة ،إذ يعاد
هذه الحوادث تشكّل ً
رسم الجغرافيا السياسية للكون برمته.

3.3الهجرة :أزمة الهوية وفشل االندماج
صار تنقّل آالف البرش عرب القارات هروبًا من الحروب والنزاعات
املحلية واإلقليمية واألوضــاع االقتصادية الصعبة خ ًربا روتين ًيا يف
وسائل اإلعالم ،مبا فيها وسائط التواصل االجتامعي .بل أكرث من ذلك،

20
أضحى غرق اآلالف منهم وموتهم يوم ًيا حدث ًا ال يكاد يثري االنتباه،
ألكرث من لحظات قراءة الخرب أو سامعه .ومع كل ذلك ،فقد حملت
موجات الهجرات غري الرشعية آالف البرش إىل مختلف البلدان
األوروبية وأمريكا الشاملية وأسرتاليا ،خالل العقدين املاضيني.
وبلغت هذه املوجات أوجها خالل النصف الثاين من عام ،2015
إذ اكتسح آالف البرش حدود أوروبا الجنوبية يف ظاهرة مل يسبق
لها مثيل .تشري مصادر األمم املتحدة لشؤون الالجئني إىل أ ّن 59.5
مليونًا من البرش أجربوا عىل مغادرة بيوتهم يف سنة  2014وحدها؛
منهم  38.2مليونًا يف حركة نزوح داخلية هروبًا من الرصاعات
واالضطهاد ،يضاف إليهم  19.5مليونًا من الالجئني ،و 1.8مليون
نسمة من طالبي اللجوء(.((5

متثّل أوروبا املقصد الرئيس لحركات الهجرة غري الرشعية منذ سنوات،
وقد تزايدت أعداد املهاجرين غري الرشعيني ،وطالبي اللجوء بفعل
ارتفاع وترية النزاعات والحروب األهلية وتزايد االضطهاد العرقي
والديني كام يحدث يف العراق وسورية واليمن وعدد من البلدان
األفريقية مثل مايل ،ونيجريا ،والصومال ،وأفريقيا الوسطى ،وعدد من
البلدان األسيوية مثل بورما ،وأفغانستان ،وباكستان .وتشري مصادر
األمم املتحدة إىل أ ّن سورية وأفغانستان والصومال متثّل أكرث مناطق
الطرد يف  ،2014بينام متثّل روسيا وأملانيا والواليات املتحدة وتركيا
أكرث البلدان استقبالً لطلبات اللجوء والهجرة(.((5
متثّل هذه الحركة السكانية الكثيفة ضغطًا رهي ًبا عىل موارد البلدان
التي تستقبلها ،وقدرتها عىل تحمل عبء األعــداد املتزايدة من
علم
املهاجرين الذين يحتاجون إىل حد أدىن من الخدمة والرعايةً .
أ ّن معظم البلدان األوروبية املستقبلة لهذه التدفقات السكانية غري
املسبوقة تعرف حالة ركود اقتصادي ،وبعضها عىل حافة اإلفالس ،مثل
51 UNHCR, “Global Trends; Forced Displacement in 2014”, accessed on
9/06/2015 at: http://www.unhcr.org/556725e69.html
52 Ibid.
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اليونان ،وبدرجة أقل إسبانيا والربتغال وإيطاليا ،وحتى البلدان القوية
نسبيًّا مثل أملانيا وفرنسا فإنّها تواجه صعوبات اقتصادية متزايدة.
تعيش يف البالد األوروبية وأمريكا وأسرتاليا أقليات غري أوروبية من
بلدان آسيا وأفريقيا متتد جذورها لعدة أجيال عىل مدى بضعة
قرون يف بعض األحيان ،أي منذ حركة االستيطان واالستعامر التي
عرفتها آسيا وأفريقيا .وعىل الرغم من أ ّن تلك األقليات أضحت بحكم
القانون جز ًءا ال يتجزأ من الجسم االجتامعي لهذه املجتمعات ،فإنها
مل تنل الحقوق واالمتيازات نفسها التي حظي بها السكان من أصول
أوروبية .وقد شكّلت مع مرور الزمن جاليات من أصول مختلفة
ثقافيًا ودينيًا أحيانًا ،عانت من اإلقصاء والتهميش وضعف فرص
االندماج بحيث تكدست يف أغلب الحاالت يف أحياء فقرية محرومة
من أبسط رشوط الحياة الكرمية ممثلة باملسكن الالئق ،والتعليم،
والصحة ،وفرص العمل .لقد منت يف كل املناطق الصناعية التقليدية
يف أوروبا وأمريكا وأسرتاليا وحوارضها الكربى أحزمة من األحياء الفقرية
املأهولة بالجاليات غري األوروبية .وعىل الرغم من املواطنة الحقوقية
التي يتمتّع بها هؤالء السكان ،كون الغالبية منهم من األجيال الثانية
والثالثة والرابعة ،أي إنهم ولدوا وتربوا يف هذه البلدان ،فإنهم يعانون
التمييز ضدهم ويعيشون ظروفًا اقتصادية واجتامعية صعبة .يضاف
إىل ذلك مشكلة الهوية ،ذلك أ ّن أبناء املهاجرين من األجيال الجديدة
وجدوا أنفسهم كمن يجلس عىل كرسيني ،ومن ث ّم فهم ليسوا جالسني
متا ًما .إنهم ليسوا مواطنني كاميل الحقوق ،ومندمجني يف بلدان
ميالدهم ونشأتهم .بل ينظر إليهم ويعاملون بصفتهم مواطنني من
الصف الثاين والثالث يُنظر إليهم بصفتهم غرباء ،ودخالء غري مرغوب
فيهم .كام أنهم فقدوا أي صلة مبجتمعات والديهم وثقافتهم األصلية،
ويف معظم األحيان ال يتقنون حتى لغاتهم األصلية ،وال ميارسون
شعائر أديان آبائهم وأمهاتهم .باختصار ميكن متثيلهم مبا أسامه
بورديو وصياد يف عملهام املشهور عن الفالحني الجزائريني خالل
حرب التحرير الوطنية "املقتلعون من جذورهم"( .((5لقد مثّل اآلالف
من هؤالء الشباب الذين يعيشون حالة اغرتاب باملعنى الهيجيل
واملاركيس للكلمة مجالً خصبًا للحركات الدينية املتطرفة التي تستغل
مشاعر التذمر واإلحباط والرغبة القوية يف االنتقام من املجتمع لدى
هؤالء الشباب .ذلك بالفعل ما الحظه جل الباحثني الذين اهتموا
53 Pierre Bourdieu & Abdelmalek Sayad, Le déracinement. La crise de
agriculture traditionelle en Algérie (Paris: Eds. Minuit, 1964).
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بالحركات الدينية املتطرفة ،واإلسالمية منها بالذات منذ مثانينيات
القرن املايض(.((5
أدت األزمات االقتصادية املتتالية يف البلدان الغربية إىل تأجيج مشاعر
الكراهية والحقد تجاه املهاجرين واألجانب عمو ًما يف هذه البلدان.
كام يجري باستمرار توظيف الصعوبات االقتصادية التي تعرفها
تلك البلدان من األحزاب اليمينة لتزيد من حدة النزعة القومية
العنرصية ضد األجانب .وهو ما أدى إىل تنامي حالة الرفض وارتفاع
معدل الجرائم العنرصية بني املهاجرين يف بلدان أوروبا جميعها
من دون استثناء ،مبا فيها تلك التي كانت أقل عنرصية مثل البلدان
اإلسكندنافية ،والواليات املتحدة األمريكية ،وأسرتاليا ،ونيوزلندا،
وكندا .بل تجاوزت املضايقات ،والكراهية ،والجرائم العنرصية،
املهاجرين وطالبي اللجوء لتشمل مواطني هذه البلدان من األصول
غري األوروبية .وتشري هذه األوضاع إىل فشل ذريع يف السياسات
الرسمية للبلدان األوروبية بخصوص إدماج األقليات غري األوروبية
يف املجتمعات األوروبــيــة( .((5وقد تضاعفت مشاعر العنرصية،
وأعامل العنف بخاصة بعد حوادث  11سبتمرب .2001كام تنامت
ظاهرة اإلسالموفوبيا بعد تعرض عدد من البالد األوروبية لهجامت
إرهابية يف منتصف التسعينيات من القرن املايض (فرنسا ،وبلجيكا،
وبريطانيا ،إسبانيا ،ث ّم البالد اإلسكندنافية مثل هولندا والدمنارك)،
وصول إىل الهجامت يف فرنسا وبلجيكا سنتي  2015و.2016
ً

4.4الحروب اإلمبريالية الجديدة والتطرف
عرف النصف األخري من القرن العرشين وبداية القرن الواحد
والعرشين عد ًدا من حروب التوسع ،وإعادة تقسيم العامل ،وتوسيع
مناطق النفوذ السيايس واالقتصادي والثقايف .إذ غزا االتحاد السوفيايت
 54يتوافر كم هائل من األدبيات حول املوضوع ،وميكن االكتفاء بذكر ع ّينة منها فقط:
Roy Olivier, La sainte ignorance: le temps de la religion sans culture (Paris:
Ed Seuil, 2008); Roy Olivier, Le croissant et le chaos, (Paris: éd. Hachette,
2007); Gilles Kepel, Fitna. Guerre au cœur de l’islam )Paris: éd. Gallimard,
2004);Francois Burgat, L'Islamisme à l'heure d'Al Qaida (Paris: Ed. La
Découverte, 2005); Ahmed Rouadjia, Les frères et la Mosquée: Enquête sur
le movement islamiste en Algérie (Paris: Ed. Karthala, 1990); Eli Berman,
Hamas, Taliban and the Jewish Underground: An Economist's View of Radical
Religious Militias, UC San Diego National Bureau of Economic Research
(August 2003); Martin E. Marty & R. Scott Appleby (eds.), Fundamentalisms
and Society (Chicago: University of Chicago Press,1993); Graham E. Fuller,
The Future of Political Islam, (London: Palgrave MacMillan, 2003).
 55يكفي االطالع هذه األيام عىل ما تحمله األخبار يوميًا من االعتداءات املتزايدة
والجرائم العنرصية ضد األمريكيني السود يف الواليات املتحدة ،أو الفرنسيني ،أو األملان من
أصول غري أوروبية (عرب ،وأتراك ،وأفارقة ،وآسيويني).
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يف آخر عهده أفغانستان ،وكانت تلك الحرب االستنزافية من األسباب
التي عجلت بانهياره .تحول العامل بعد ذلك إىل ما ُعرف حينها
باألحادية القطبية التي تنبأ بها فوكوياما يف مقاله الشهري "نهاية
التاريخ"( .((5ث ّم كانت حرب الخليج األوىل بني العراق وإيران أيضً ا يف
الثامنينيات ،وحرب الخليج الثانية يف بداية التسعينيات ،ث ّم احتالل
العراق يف مطلع القرن الحايل .وأخ ًريا التدخل القوي يف الحراك
الشعبي الواسع الذي شهده العامل العريب مع بداية العقد الثاين
من القرن الحايل .ما يزال الرصاع الدموي بألوانه العرقية والطائفية
والدينية يحصد آالف األرواح من البرش ،ويهجر اآلالف األخرى بعي ًدا
عن ديارهم وأهاليهم يف العراق وسورية وليبيا واليمن .لعل ما
مييز هذه الحروب اإلمربيالية الجديدة أنها من صنع الدول الكربى
برصف النظر عن أيديولوجياتها التي تبني أحالفًا مؤقتة إلدارة هذه
الحروب ،أو أنها تسندها إىل بعض القوى اإلقليمية التابعة لها ،ما
يجعل منها أحيانًا كثرية حروبًا بالوكالة.
أدت هذه الحروب عىل اختالف طبيعتها وأسبابها ،وتنوع األطراف
املشاركة فيها ،إىل تغيريات جذرية يف املنطقة برمتها؛ يأيت يف مقدمتها
خلق عدم استقرار مزمن باملنطقة ،وانهيار اقتصادي كامل ،وتفكك
البنى والروابط االجتامعية ،وتهجري ماليني السكان يف موجات هجرة
داخلية وخارجية .واألهم يف كل هذا أ ّن هذه الحروب أدت إىل رصاعات
داخلية ،ونزاعات طائفية مدمرة ،وأنتجت شعو ًرا عا ًما بالظلم واملهانة
واإلذالل لدى السكان عىل اختالف انتامءاتهم االجتامعية والسياسية
والعقائدية .ذلك ما شجع رشائح واسعة من السكان ،وبخاصة الشباب،
عىل االنخراط يف حركات متمردة ،وتشكيل ميليشيات مسلحة ،هدفها
االنتقام من اآلخر أيًّا كانت طبيعته ،املختلف سياس ًيا أو عقائديًا أو
مذهب ًيا ،أو طائف ًيا ،وعمت حالة من الفوىض واالقتتال بني فصائل
مت ّولها قوى أجنبية محلية ،وإقليمية ،ودولية.
أشكال قصوى من االعتداء عىل
ً
لقد ُص ّنفت تلك التدخالت األجنبية
سيادة الشعوب ،وإهانة لها وملكوناتها الثقافية ،ومنظومتها القيمية،
فضل عن كونها عدوانًا رصي ًحا عىل خياراتها السياسية .وهو ما جعل
ً
هذه الحروب من بني العوامل املهمة التي ساهمت يف إذكاء التطرف
وظهور الحركات املسلحة والجامعات الجهادية التي حملت السالح
للدفاع عن هوياتها املهددة .يف هذا الجو العام من الفوىض ،وجدت
الحركات الدينية املتطرفة عىل اختالف ألوانها ،موطأ قدم ،وتغلغلت
يف املنطقة التي أصبحت رهينة لها .كام عملت الحركات املتطرفة
56 Francis Fukuyama, “The End of History?,” The National Interest
(Summer1989), pp. 3 - 18.
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عىل إنشاء أحالف مع الجرمية املنظمة النشطة يف مجال التهريب،
وتجارة األسلحة ،وتجارة البرش ،واملخدرات  ...إلخ .يف هذه األجواء
املضطربة املتميزة بالغموض الكامل ،استقوت حركات إرهابية
متطرفة كانت موجودة من قبل مثل القاعدة ،وطالبان ،وبوكو
حرام ،أو ظهرت أخرى جديدة مثل تنظيم الدولة اإلسالمية يف
العراق والشام .واألهم أ ّن هذه الحركات جميعها تنسق فيام
بينها أحيانًا ،أو تعلن والءها لقيادة موحدة (كام حدث من قبل
مع القاعدة ،ويحدث اليوم مع تنظيم الدولة اإلسالمية) .كام أنها
تلتقي حول أهداف متامثلة ،تتجسد يف عدائها الرصيح للدولة
الوطنية ،وتكفري املجتمع واألنظمة القامئة التي تراها عد ًّوا أساسيًا،
ومن ث ّم رضورة محاربتها وإسقاطها .كام تلتقي يف عدائها للحضارة
الغربية والغرب الذي تراه مصدر كل املآيس التي حلت باملنطقة،
وتتوعد الدول الغربية برضب مصالحها أينام كانت ،بل وتهدد بنقل
الحرب إىل أراضيها من خالل عمليات اختطاف الرهائن ،أو تفجري
الطائرات ،والقيام بعمليات إرهابية داخل هذه البلدان مستهدفة
املدنيني يف األماكن العامة والحساسة.

خالصـة
طاملا أكدت النظريات السوسيولوجية املهتمة مبوضوع التطرف
والحركات املتطرفة أو اإلرهابية أهمية االختالالت التي متيز البناء
والنظام االجتامعي ،مثل الفقر ،والفوارق االقتصادية ،وعدم تكافؤ
الفرص ،والتباين يف امتالك موارد القوة والسلطة ،كونها عوامل تفرس
االنحرافات االجتامعية والسلوكية ،مبا يف ذلك التطرف والعنف
واإلرهاب .لك ّن إخضاع هذه االدعاءات لالمتحان يف امليدان غال ًبا
ما يكشف عن ضعف عالقات االرتباط بني هذه العوامل وظواهر
التطرف واإلرهاب .وهو ما يعني أ ّن عوامل مثل الحرمان االقتصادي،
وتباين موارد القوة والسلطة ،متثّل ظروفًا رضورية ،لكنها غري كافية
بذاتها أو وحدها إلنتاج تلك الظواهر ،وذلك ما جعل الباحثني
يعتقدون أنّه توجد رشوط مساعدة عىل تكوين التطرف واإلرهاب.
يف املقابل ،تؤكد الدراسات واألبحاث املتوافرة حول هذا املوضوع
أهمية عوامل االنتامء إىل الجامعة ،أو فكرة الهوية الجمعية بالنسبة
إىل األفراد .وقد ّبي رواد الفكر االجتامعي منذ اإلغريق مدى أهمية
عامل االنتامء إىل الجامعة بالنسبة إىل الفرد الذي يرى ذلك مصد ًرا
أساس ًيا لتشكيل الذات ،وللرضا عن النفس .كام أبرز رواد الدراسات
السوسيولوجية والنفسية قوة التأثري الذي متارسه الجامعة يف األفراد،
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ومدى الرضا الفعيل الذي يشعر به األفراد بانتامئهم إىل الجامعة،
وخضوعهم لقواعدها املعيارية والقيمية ،والدفاع عنها وعن أهدافها
التي يتامهون فيها( .((5ومل تخرج الدراسات واألبحاث الحديثة عن
هذا املنحى بتأكيدها األهمية غري العادية للجامعة يف حياة األفراد
وقوة تأثريها يف صوغ اتجاهاتهم وأفكارهم وسلوكهم(.((5
تشري أبحاث حديثة إىل أهمية الــدور الذي يقوم به ما يسمى
"املقاولني السياسيني" الذين يتكفلون بتحويل شكاوى األفراد إىل
أفعال ومامرسات حقيقية ،عن طريق نرش الوعي بهوية الجامعات
املعنية بتلك املظامل واألطراف التي تسببت فيها .فالتحديد الواضح
والدقيق لفئتي "نحن" و"هم" يوفر الرشوط والبيئة املساعدة عىل
تجاوز العوائق التي تحول دون انتقال الجامعة نحو الفعل واملامرسة
النضالية لتحقيق مطالبها وغاياتها(.((5
بهذا الخصوص ،مييز غالدوال  Gladwellصاحب هذه األطروحة
بني ثالثة أصناف من الناس ضمن فئة "املقاولني السياسيني" ،هم؛
"املوصلون"  Connectorsأو القادة ،و"املنظّرون" ،Theoreticians
و"البائعون"  .Salesmenميثّل "املوصلون" نقاط التقاطع األوىل
كبريا من
واألساسية يف شبكة التواصل( .((6إنهم أفراد يعرفون عد ًدا ً
الناس ،ويعرفهم كثري من الناس بسبب هويتهم وما يتميزون به من
مكانة وقوة ونفوذ وثروة .أ ّما "املنظّرون" فهم "أصحاب املعرفة"
الذين يراكمون املعارف ،إنهم الخرباء واملرشدون الروحيون الذين
بإمكانهم تقديم تفسري مقنع لألزمة التي يعيشها األفراد انطالقًا
من خرباتهم ومعارفهم .بينام ميثّل "البائعون" أولئك الذين ميكنهم
استقطاب اهتامم أعداد كبرية من الناس ،ملا يتمتعون به من قدرة
 57ميكن ذكر أمثلة عديدة هنا من أعامل املؤسسني لعلم االجتامع وعلم النفس ،وعلم
النفس االجتامعي ،أعامل دوركايم حول األشكال البدائية للحياة الدينيةLes formes ،
 élémentaires de la vie religieuse 1912ودراسة االنتحار Le Suicide, 1897التي يربز
فيها كيف أ ّن االنتحار ظاهرة اجتامعية باألساس ،وأ ّن أنواع االنتحار املختلفة مرتبطة مبارشة
بسيادة املعايري االجتامعية أو ضعفها وبشدة االنتامء االجتامعي أو ضعفه .كام ميكن اإلشارة
إىل أعامل غوستاف لوبون يف دراساته حول تأثري الجامعة عن طريق التقليد واملحاكاة
االجتامعية .سيكولوجية الجامهريThe Crowd, a study of the popular mind (New،
)York: the Macmillan,1895
كام ميكن ذكر أعامل عامل النفس ماسلو وهرمه املشهور للحاجات حيث تأيت الحاجة لالنتامء
يف املرتبة الثانية مبارشة بعد الحاجة للطعام .وقد طور هذا الهرم بعد ذلك يف كتابه املشهور:
)Motivation and Personality (New York: Harper, 1954
 58انظر تفاصيل عن مناذج من الدراسات الحديثة حول مدى تأثري الجامعة يف الفرد،
ودورها يف صوغ شخصيته وصقلها من خالل فكرة االنتامء واستبطان املعايري والقواعد التي
تعطي حياة األفراد معنى وغاية ،يف.Gupta, “Spread of Radicalism…”, p. 3 :
59 Dipak K. Gupta, “Accounting For the Waves of International
Terrorism,” Perspectives on Terrorism, Vol. II, Issue. 11 (August 2008), p. 4.
60 Ibid., pp. 4 - 5.
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عىل اإلقناع .وعىل الرغم من عدم وجود أي حواجز تفرق بني هذه
املجموعات الثالث من الناس املؤثرين يف حياة األفراد والجامعات،
فإ ّن تحليل الحركات االجتامعية عىل مستوى كوين يستدعي بالرضورة
التمييز بينهم.
يرى غالدوال أ ّن الجامعات اإلرهابية والحركات املتطرفة عمو ًما ،مثل
غريها من الجامعات األخرى ،يت ّم تشكيلها من خالل عمل يشرتك
فيه املقاولون السياسيون بأصنافهم الثالث ،إذ يساعدون األفراد
والجامعات الذين يعيشون أزمة هوية ،أو لديهم مشكلة يف تحديد
هويتهم ،أو أزمة انتامء ،عىل تحقيق غاياتهم يف االنتامء والظهور
مبظهر الجامعة املتامسكة واملنسجمة ذات األهداف االسرتاتيجية(.((6
أساسا عىل عمليات تفكيك وإعادة تركيب للكيانات
تقوم العوملة ً
االقتصادية والسياسية واالجتامعية والثقافية يف عمليات معقدة
من الدمج والصهر القائم عىل آليات طوعية حي ًنا ،أو قرسية أحيانًا
أخرى ،يف صريورة ال متناهية من الهدم وإعادة البناء .تبدو هذه
األوضاع منتجة ومحفزة لتكوين شعور من الحرمان االقتصادي،
واإلحباط االجتامعي والسيايس ،واالغ ـراب الثقايف الذي ينترش
بني األفـراد والجامعات .كام توفر أرضية خصبة لظهور مطالب
لدى الجامعات التي تسعى إىل استعادة هويتها مبختلف أبعادها
السياسية واالجتامعية والثقافية والدينية .ومتثّل هذه األوضاع
رشوطًا مالمئة لتكوين تيارات وفصائل منظمة تعمل من أجل تحقيق
تلك الغايات .تنخرط تلك الفصائل يف رصاع كامن أو صامت رسعان
ما يتحول إىل انتفاضات وثورات رصيحة وعلنية هدفها استعادة
"الفردوس املفقود" .ذلك ما يدفع األفراد والجامعات إىل الدخول يف
رصاع مع بيئتهم ،بكل ما فيها من موانع أو عوائق تحول دون تحقيق
الجامعة ذاتها واسرتجاع هويتها املفقودة .ال يستثنى من هذا الرصاع
رموز العوملة التي تراها الجامعة السبب الرئيس يف اغرتابها وضياع
هويتها .هكذا تتحول صريورة العوملة مبختلف عنارصها ومكوناتها
املادية ورموزها الفكرية والثقافية من آلية ساهمت بقسط وافر
يف إنتاج تلك الجامعات املتطرفة ،والحركات اإلرهابية ،إىل هدف
لنضاالتها ونشاطها املتنوع .تستخدم هذه الجامعات كل األساليب
واألدوات املباحة وغري املباحة ،مبا فيها القوة املدمرة ،يف ردة فعل
عىل صنوف اإلحباط والتهميش واإلقصاء واإلنكار التي تعرضت لها
مع مرور الوقـت .إنها صريورة جدلية بامتياز بني األطروحة ونقيضها،
الجدلية الكالسيكية بني العبد والسيد.
61 Ibid., p. 5.
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"السياسة الخارجية الصينية من منظار "الثقافة االستراتيجية
Chinese Foreign Policy from a “Strategic Culture” Framework

 غير أنّها ال،أن الصين تريــد القيام بدور الدولة العظمــى
ّ  بــدأ يتضح،منــذ انتهــاء الحــرب الباردة
ً
 تحاول هــذه الورقة أن.كاملة
تفعــل أدواتها
تــزال فــي
ّ  ولم،وضــع متردد في بعض الســاحات
ٍ
 من خالل،تشــرح بعــض المحــركات الكامنــة وراء اإلطــار العــام للسياســة الخارجيــة الصينيــة
دراســة "الثقافــة االســتراتيجية"؛ يســعى هذا اإلطار إليضــاح األفكار التي تنتج مــن تاريخ دولة ما
ً
عادة أط ًرا عامة تكشــف عــن خياراتها المفضلة
 فالدول تضع،وثقافتهــا وســردها المجتمعي
 بل هي، ليســت "الثقافــة االســتراتيجية" مســببة لسياســات معينــة.فــي السياســة الخارجيــة
متممة لتفســيرات حــول تأثير عوامل أخــرى مثل توزيع
ّ مســاعدة لتحديــد خيــارات عامة؛ وهي
. ومــا إلــى ذلــك، وضغوطــات الــدول الحليفــة، ومعتقــدات صنــاع القــرار الشــخصية،القــوى
 يســاعد إطــار الثقافة االســتراتيجية على فهم الشــكل العــام للسياســة الخارجية،وباألخــص
.على المدى الطويل
، الداويّة، الكونفوشية، السياســة الخارجية الصينية، الثقافة االســتراتيجية:كلمات مفتاحية
ماو تسي تونغ
This article attempts to explain the underlying driving factors that govern the
Chinese foreign policy. Since the Cold War, China has increasingly been playing
the role of a major power but demonstrates hesitancy in some theaters which
indicates falling short in developing full capabilities to serve that end. This
article attends to the study of “Strategic Culture”; which seen by the author as a
framework that helps explaining ideas generated from the history, culture, and
societal narratives of the state. Within this framework general parameters indicate
the preferred foreign policy options for China. However, strategic culture is not
solely the cause for action. It rather helps in define potential acceptable options.
It is complementary to other explanations around the importance of other factors,
such as distribution of material capabilities, decision makers’ idiosyncrasies, and
alliances' commitments. In other words, strategic culture helps in understanding
China’s long-term foreign policy patterns
Keywords: Strategic Culture, Chinese foreign policy, Confucianism, Toaism,
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دراسات
السياسة الخارجية الصينية من منظار "الثقافة اإلستراتيجية"

مقدمة
مثة حاجة عميقة يفرزها النظام العاملي القائم وعالقاتُ الصني بدول
الرشق األوسط ،وال سيام الخليج ،إىل دراسة العوامل التي تحرك
السياسة الصينية ،والتي تجعلها قادرة عىل أن تكون الع ًبا كب ًريا يف
تغي
املنطقة ،مع أنّها مل تفعل ذلك إىل اليوم .فهل بإمكان الصني أن ّ
موقفها وتق ّدم سياسة جديدة نوع ًيا تجاه الرشق األوسط؟
متثّل هذه الورقة محاولة لفهم املحركات الكامنة وراء السياسة
الخارجية الصينية ،من منظار األهداف الصينية عىل املدى الطويل؛
وذلك لفهم ما قد تكون الصني مهتمة بتقدميه .وبإيجاز ،تسعى
الورقة إىل فهم دوافع السياسة الخارجية الصينية بالعودة إىل دراسة
"الثقافة االسرتاتيجية" يف العالقات الدولية.

الظرف التاريخي
لالهتمام الراهن بالصين
منذ نحو عقدين من الزمن عىل األقل ،ازداد االهتامم األكادميي
والسيايس العاملي بالسياسة الخارجية الصينية ،وهذا مر ّده عدة أسباب؛
فعىل الصعيد االقتصادي ،ومع انتهاء الحرب الباردة وانخفاض مستوى
التوتر العاملي يف الحقبة الثانية منها يف عقد الثامنينيات من القرن
املنرصم ،توسعت رقعة اللعب والتبادل تحت لواء مبادئ الرأساملية
التجارية ،وأه ّمها انفتاح األسواق عىل بعضها .وظهرت الصني قوة
تجارية وباألخص مص ّدرة لسلع تنافسية استفادت من سوق عمل
داخلية مضبوطة قانونيًا ومالمئة إلنتاج كمٍ هائل ذي تكلفة منخفضة
مقارنة مع دول صناعية عديدة وباألخص يف الشامل العاملي.
يف هذا اإلطار ،مثّلت السياسة الخارجية الصينية آلية مهمة لبناء
عالقات مع أسواق استهالكية؛ فهي حاولت ترسيخ رشاكات موجودة
(مثل مع دول عديدة يف الرشق األوسط) إضاف ًة إىل السعي
تاريخيًا ً
(مثل يف القارة األفريقية).
الدؤوب وراء أسواق جديدة ً
وعىل الصعيد األمني ،ازداد االهتامم بالصني مع ضعف املقدرات
الروسية بعيد الحرب الباردة وبروز الصني دولة ذات اقتصاد قوي،
فضل عن اإلنفاق امللحوظ عىل التسلح ،واملقدرات العسكرية
ً
النووية ،أضف إىل ذلك القوة السياسية املميزة بوصفها أحد حاميل
أداة النقض (الفيتو) يف مجلس األمن الدويل.
عىل هذه الخلفية ،ازدادت التساؤالت بشأن أهداف سياسة الصني
الخارجية العاملية ،والنوايا السياسية من وراء ذلك ،وإذا ما كانت
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تسعى إىل القيام (ورمبا فرض) بدور ريادي عاملي لرمبا ينافس املركز
الذي تب ّوأته الواليات املتحدة .وازدادت اهتاممات عدد من دول
الجنوب أيضً ا مبا ميكن أن تق ّدمه الصني من مساعدة أمنية وعسكرية
يف نوا ٍح متعددة ،من دون أن تكون هذه اإلمكانية حقيقة واقعة،
بالرضورة ،بقدر ما هي افرتاض لدول الجنوب هذه .وهنا ،ال بد من
اإلشارة إىل أنّه يف مقابل اندفاع السياسة الخارجية الصينية يف املجال
االقتصادي ،ال تزال عالقاتها األمنية والعسكرية محافظة ومرتددة
بصورة عامة .ويف الحقيقة ،إ ّن ما يه ّم الكثري من دول الجنوب يف
البحث يف دوافع السياسة الخارجية للصني هو ما قد مييزها عن باقي
القوى العظمى.
ومن ثم ،تتحدد األسئلة السياسية لهذه الورقة يف كيفية فهم سياسة
الصني تجاه النظم الفرعية عامل ًيا ،مثل تلك التي يف الرشق األوسط،
وكيف نفهم أيضً ا سياسة الصني تجاه الدول العظمى األخرى ،مثل
الواليات املتحدة.
ويف املقابل ،تؤكد الورقة رضورة اهتامم دول الرشق األوسط بفهم
عميق ومفصل لدوافع السياسة الخارجية الصينية وأهدافها ،وال
سيام دول مجلس التعاون الخليجي ،لكون النظام الفرعي لدول
املجلس مبن ًيا عىل درجات عالية من التقارب والتفاهم السيايس
تخ ّولها العمل سويًا يف مفاوضاتها األمنية واالقتصادية مع الصني؛ فمع
وجود اختالفات وخالفات بني دول املجلس ،تبقى قياداتها حتى اليوم
مثل مع حال
متفقة عىل أط ٍر عامة يف سياساتها الخارجية (مقارنة ً
الرصاع والتباينات العميقة التي مت ّزق العالقات السياسية وتجعل
مستحيل عىل صعيد الرشق األوسط).
ً
العمل الجامعي
ومع توقع االزدياد املستمر يف مكانة الصني عامليًا ،من املفيد واملهم
التفكري املنهجي يف كيفية رؤية صناع القرار يف الصني موقع بالدهم
يف العامل والعالقات التي ميكن أن يتقبلوا بنا َءها .لذلك ،تسعى هذه
الورقة إىل تقديم تصورات أولية حول األسس الفكرية والتاريخية
املك ّونة للسياسات الخارجية الصينية ،من خالل إلقاء الضوء عىل
موضوع معقد .ولن تزعم الورقة إعطاء إجابات كاملة ونهائية
بخصوص العالقات الخارجية الصينية ،بل هي تهدف إىل املساهمة يف
تغذية حوار أكادميي بحثي حول الصني والروابط املرتقبة واملعقولة
مع دول مجلس التعاون ودول يف الرشق األوسط بصورة عامة.
كاتب هذه السطور أ ّن كون هذه الدراسة باللغة العربية يجعلها
يرى ُ
أكرث أهمية؛ ذلك أنّه يسعى إىل تحفيز نقاش عام حول هذا املوضوع
باللسان املحيل ،نظ ًرا الزدياد الحديث يف كثري من املجتمعات العربية
عن دور الصني العاملي .ومن املنطلق نفسه ،تبتعد الورقة عن األفكار
النمطية عن اهتاممات الصني العاملية (وأهم هذه األفكار السائدة
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بني الكثري من أدبيات العالقات الدولية أ ّن الصني تسعى للسيطرة
حرب كونية
عىل النظام العاملي ،وبذلك من املحتمل ج ًدا االتجاه إىل ٍ
مع الواليات املتحدة)؛ وتبتعد أيضً ا عن التمنيات حول ما "ينبغي"
للصني أن تفعله يف سياستها الخارجية .ستق ّيم الورقة تأثري الثقافة
االسرتاتيجية يف فهم نخب صانعي القرار يف الجمهورية الصينية
لخياراتهم يف السياسة الخارجية؛ سيساعد اإلطار النظري للورقة
(أي مقاربة الثقافة االسرتاتيجية) باحثني وصانعي قرار عىل الوصول
إىل تنبؤات احتاملية ملا قد تريده الصني يف عالقاتها االسرتاتيجية يف
الرشق األوسط والخليج من خالل تفسري مصادر التفضيالت الصينية
وأسباب صوغ بدائلها السياسية التي ترغب يف ات ّباعها.

مقاربة الثقافة االستراتيجية
في دراسة العالقات الدولية
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تموز  /يوليو 2016

طُورت مع الوقت عدة مقاربات ونظريات لفهم األصول والعوامل
املؤثرة يف السياسات الخارجية – بخاصة للدول العظمى – ورشح
أهداف هذه الدول البعيدة املدى وتراتبيتها .والرابط األسايس بني
النظريات املختلفة يف تفسريها السياسات الخارجية عن املقاربة
العقالنية أو النظمية ،هو وجود أفكار مشرتكة يتفق املجتمع عليها
بصورة عامة .وتساعد هذه األفكار ص ّناع القرار الذين هم بالطبع
جزء من املجتمع ،عىل معرفة الخيارات واتخاذ سياسات مقبولة
ومالمئة بالنسبة إىل العامل الخارجي .وإحدى هذه املقاربات ما
لكل
يُعرف مبفهوم الثقافة االسرتاتيجية الذي ينطلق من مبدأ أ ّن ّ
فاعل رؤية معينة للعامل مبنية عىل تجارب تاريخية تتفق املجموعة
ولكل جامعة نظرة مع ّينة لدورها يف العالقات
عىل أهميتها وصحتهاّ ،
ولكل
مع اآلخرين ،وهي تريد أشياء محددة من نفسها ومن العامل؛ ّ
مجتمع أو جامعة أيضً ا ثقافة سياسية فريدة من نوعها تتشكّل من
مجموعة من األفكار ،واملعتقدات والقيم .هذه الثقافة االسرتاتيجية
متغرية ولكن ببطء شديد؛ ما يعني أنّها ليست متحجرة أو ثابتة.
لكن إطارها العام  /أو األفكار األساسية فيها تبقى متناسقة مع
مرور الوقت ،وهي تحدد مجموعة البدائل يف السياسة الخارجية
التي تكون مقبولة للمجموعة ،وتساعد ص ّناع القرار يف الجامعة عىل
تقييم مخرجات السلوكيات التي يتخذونها (مع العلم أ ّن السلوكيات
والسياسات للمجموعة أو الدولة مرتبطة أيضً ا بآخرين وبأوضاع
خارجية ليست تحت السيطرة).

نظرت الدراسة األكادميية للعالقات الدولية منذ النصف الثاين من
القرن العرشين لهذه العالقات من منظار املنافسة للهيمنة عىل
النظام العاملي ،وركزت عىل ديناميكيات الثنائية القطبية ونتائجها
(أيام الحرب الباردة) ،أو النظام الذي قارب األحادية بعد الحرب
الباردة .ولوقت كبري من الزمن وحتى يومنا كان الكثري من النظريات
(باألخص املنبثقة من الواقعية) أو الفرضيات املطروحة (التي بنيت
بصورة عامة عىل العوامل النظمية )systemic level of analysis -
يعرض مقاربات مختلفة لفهم دوافع العالقات الدولية ومحركاتها
وصنع السياسة الخارجية للدول العظمى؛ ولك ّنها التقت عىل افرتاض
األهداف واالهتاممات للدول من منطق العقالنية (،)rationalism
أي إ ّن القرارات ت ُحتسب من منطق الربح والخسارة املادية ،وعدم
الخوض يف التاريخ والقيم الداخلية وخصوصية مجتمعات الدول.
هكذا تخفف أمناط نظرية العبء املعريف عىل املحلل وتعطي
نتائج نظرية أنيقة وقابلة للتعميم .ولكن نقطة ضعفها األساسية
أنّها تفرتض أ ّن اهتاممات الدول متامثلة ،وأ ّن الحسابات املادية
طاغية (أو الوحيدة) يف تحديد السياسات .مل يتفق الكثري من داريس
السياسة الخارجية مع منطق تعميم األهداف ومحركات سياسات
الدول ،بل مث ّنوا الصفات الفردية والتاريخية للدول كاألساس يف تكوين
السياسات الخارجية والبدائل املقبولة للدول العظمى (ودول أخرى
كذلك) .يتولّد االختالف من عوامل مثل التاريخ ،والرسد املجتمعي،
والثقافة ،والجغرافيا ،وهذا ال بد أن يرد يف إطار دراسة العالقات
خصوصا أ ّن ترصفات الدول مختلفة(((.
الدولية،
ً

تتك ّون الثقافة االسرتاتيجية من تفاعل العديد من العوامل التي
تخلق مع الوقت تصور ٍ
ات لحوادث تصبح جز ًءا من الذاكرة الشعبية.
وتساعد هذه الروايات النخب الحاكمة عىل الترصف يف السياسة
الخارجية من خالل تحديد البدائل املمكن اتخاذها ،أي إنّها تكون
مقبولة داخليًا عىل نح ٍو عام.

1 Johnston, Alastair Iain, “Thinking about Strategic Culture,” International
Security, vol. 19, no. 4 (spring, 1995), pp. 32 - 64.

2 Jeffrey W. Legro, “What China Will Want: The Future Intentions of a
Rising Power,” Perspectives on Politics, vol. 5, no. 3 (Sep. 2007), pp. 522 - 524.

إ ّن األفكار واملعتقدات التي تحتويها الثقافة االسرتاتيجية مستقرة
أسباب
ولك ّنها ليست ثابتة ،فهي تتغري ببطء .ولصفة االستقرار هذه
ٌ
متعددة؛ أحدها أ ّن هذه األفكار تصبح متداولة يف الخطاب العام
مم يزيد من تجذّرها يف الثقافة املجتمعية.
ويف اإلدارة الوطنية أيضً ا ّ
وتصبح هذه األفكار مهمة ،ليس فقط يف اتخاذ القرار يف السياسة
الخارجية ،بل تصبح أيضً ا جز ًءا من الهوية الوطنية .وإ ّن تجذّر هذه
دليل عىل أنّها
األفكار وبقا َءها يف الثقافة العامة والذاكرة ملدة طويلة ٌ
تأيت بنتائج مقبولة لدى الجامعة ،ما يعني أنّها مت ّر بتفاعل إيجايب مع
السياسات املرتبطة بها(((.

دراسات
السياسة الخارجية الصينية من منظار "الثقافة اإلستراتيجية"

وتعطي الثقافة االسرتاتيجية ص ّناع القرار يف دول ٍة ما نظرة ثاقبة إىل
األفكار املحيطة مبجتمعهم وباألخص يف فهم البدائل املقبولة وما
ميكن أن يكون غري مقبول للدولة.
وقد يساعد مفهوم الثقافة االسرتاتيجية أيضً ا عىل فهم السلوك الذي
قد يبدو غري منطقي لآلخر ،فللجامعة مبادئها وحساباتها الخاصة
التي تح ّرك فهمها للخيارات وسبل السلوك يف العامل .هذا ،مع التنبّه
إىل عدم تعزيز سوء فهم اآلخرين من خالل افرتاض انعدام الرتابط
يف األفكار واملبادئ بني الخصوم املحتملني أو الواقعيني (أو حتى بني
األطراف التي ال عالقات بينها).
وسيساعد هذا النمط من املقاربة للسياسة الخارجية الصينية عىل
رسم صورة دقيقة عن األسس الفكرية والتاريخية للسياسات الصينية
تجاه هذا النظام الفرعي .واألهم من ذلك ،تساعد هذه املقاربة يف
فهم فرضية أساسية وهي أ ّن االسرتاتيجيات ليست وليدة اللحظة أو
انتهازية ،بل هي راسية يف إطار رؤية فكرية تنظر إىل العامل ،بشكل
مستقر عىل املدى املنظور.
ويساعد هذا االستقرار صناع القرار يف الصني عىل اتخاذ سياسات
مالمئة لهم وملجتمعاتهم .كام يساعد من يريد التعامل معها عىل
فهم أهداف الصني وسياساتها.

سمات الثقافة
االستراتيجية الصينية
فريق واسع من الباحثني واملامرسني الصينيني (يف السياسة
يتفق ٌ
حاسم يف
عامل
واألمن) أ ّن لدى الصني بالفعل منظا ًرا ممي ًزا مثّل ً
ً
فمثل ،نرش جيش التحرير الشعبي الصيني كتابًا
سلوكها مع اآلخرين؛ ً
بعنوان "تحليل موضوع الثقافة االسرتاتيجية للصني" الذي يستكشف
الثقافة االسرتاتيجية الصينية يف العمق ويعرضها عىل أنّها تتناقض
مع الثقافة االسرتاتيجية "الغربية" .يقول الجرنال  ،Li Jijunنائب
الرئيس السابق لألكادميية الصينية للعلوم العسكرية" :الثقافة هي
جذر االسرتاتيجية وأساسها .التفكري االسرتاتيجي ،يف تطوره التاريخي
يصب يف التيار الفكري الرئيس للبلد أو الثقافة االسرتاتيجية لألمة.
ّ
لكل بلد أو أ ّمة ال ميكن ّإل أن تحمل بصمة
والثقافة االسرتاتيجية ّ
التقاليد الثقافية .وهي تصف صنع القرار االسرتاتيجي وتحدده،
وذلك عرب وسائل ال واعية ومعقدة"((( .ويف االتجاه نفسه ،يقول
نقل عن:
ً
3
Thomas G. Mahnken, “Secrecy and Stratagem: Understanding Chinese
Strategic Culture,” The Law Institute for International Policy (2011), p. 3.
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اب صينيون مشاركون يف كت ّيب "علم االسرتاتيجية العسكرية"
كتّ ٌ
إ ّن "الفكر االسرتاتيجي يتشكّل دامئًا عىل أساس تقليد ثقايف تاريخي
معي ،وتحكّم اسرتاتيجيني يف وضع االسرتاتيجية وأدائها دامئًا
ووطني ّ
(((
يت ّم بدافع من أيديولوجية ثقافية معينة وثقافة تاريخية معقدة" .

تتّسم الثقافة االسرتاتيجية الصينية بعدد من السامت العامة((( ،هي:

•السمة األوىل :االعتقاد بأ ّن الصني تتمتع بتاميز ثقايف وسيايس
كل ما تحت السامء
لكونها "اململكة الوسطى" (أو حضارة ّ
)tianxia؛ فتاريخ ًيا ،نَظَ َر الصينيون إىل دولتهم عىل أنّها العامل
املتحرض؛ وعليه ،يصنفون معظم الذين يعيشون خارجها بأنّهم
"برابرة" .ومن ثم ،ال تقبل النظرة الصينية إىل العامل فكرة وقوف
أي دولة أخرى عىل قدم املساواة مع الصني ثقافيًا .وهذا هو
ّ
أحد املبادئ األساسية يف هذه النظرة .ويعتقد الصينيون أ ّن
لديهم مهارة خاصة بف ّن بناء الدولة وإدارتها ()statecraft؛ وأ ّن
الصني لديها قدرة رائدة يف مجال علم االسرتاتيجية العسكرية
املتميز باملهارة والذكاء ،إضاف ًة إىل معرفة كيفية استعامل القوة
كل املجتمعات
املادية .ويف الحقيقة ،إ ّن الشعور بالتف ّوق تحمله ّ
كل
بأشكال ودرجات مختلفة وليس حك ًرا عىل الصني .بل إ ّن ّ
مجموعة تغذّي غرورها بخصوصيتها ،وتعتقد نفسها متفوقة؛
فاالعتقاد بالتفوق يؤكّد الجوانب اإليجابية يف سلوك الجامعة
ويظهر بازدراء الغرباء أو تصوير سلبي لسلوكيات مجموعات
أخرى .إ ّن من أهم نتائج اإلحساس بالتف ّوق زيادة التامسك
داخل املجموعة .ويظهر هذا بدرجات مختلفة بني املجتمعات.
لكن الشعور بالتف ّوق الثقايف سمة أساسية من سامت الثقافة
االسرتاتيجية الصينية .وقد تفاعل شعور التاميز والتف ّوق هذا
مع موقع الصني الجغرايف وأعطاها رؤية خاصة؛ فهي رأت
نفسها تاريخيًا "اململكة الوسطى" يف الكرة األرضية؛ عنت هذه
الصورة تحدي ًدا أ ّن الصني هي رأس القمة لتشكيل هرمي لنظام
4 Ibid.
5 Ibid.
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دويل مؤلف من الدول املحيطة التي تتبع للصني ،مبا أنّها أدىن
منها مرتبةً .وهذه العالقة الهرمية هي عالقة طبيعية بينها
ويجب أن تكون عالقة تبع ّية .ولذلك ،اتخذت الصني عىل مر
العصور سياسات تُب ِقي العالقات هرمية الشكل بينها بوصفها
مرك ًزا والتوابع أو الروافد الذين يحيطون بها .وقد كان معنى
االستقرار ناب ًعا من هذا التصور((( .وإذا كانت الدول األخرى
عىل استعداد لــ "مبايعة" اإلمرباطور الصيني وإثبات طاعة
(مثل من خالل رمزية الـ  ،(((kowtowوالقبول مبوقع
رسمية له ً
أدىن يف التسلسل الهرمي ،فإ ّن الحاجة إىل الحرب ستنتفي ،ولن
يشعر الصينيون برضور ٍة لغزو هذه الدول .وبالنتيجة ،كانت
السياسات الخارجية الصينية الكالسيكية سياسات أبوية ،بخاصة
أ ّن فكرة "الشعوب املحيطة هي شعوب بربرية" هي فكرة
ت َشَ ا َر َك فيها األباطرة عىل مر العقود(((.

•السمة الثانية :تأكيد الوحدة والسيادة داخل ًيا (أي عدم التدخّل
الخارجي)؛ يقوم الحكم داخل ًيا عىل مبدأ "التفويض الساموي"
()Mandate of Heaven؛ وهو أن يقبل الشعب الحكم،
وباملقابل يحكم من يف السلطة بطريقة تؤ ّمن العدل واألمان
للمجتمع .يستمر الحكم لوقت غري محدد لطاملا كان يعمل
بحق تجاه الشعب ،وسقوط الحكم يعني أنّه خرس التفويض
الساموي .وآمن الصينيون أيضً ا أ ّن الكوارث الطبيعية هي دالالت
عدم رضا الساموات عىل الحكم القائم .شهدت الصني ثورات
فالحني ،وحركات مت ّرد دينية ،ومحاوالت انقالبات عسكرية
عىل مر العصور .وحتى إن مل تنجح التهديدات ،فإنّها مثّلت
تح ّديًا ملبدأ التفويض ،فثمة اعتقاد بأ ّن االضطرابات الداخلية
تأيت عندما تفتقر الحكومة إىل االنتداب .والصني بلد متعدد
اإلثنيات واملعتقدات ،ما عنى االهتامم بإبقاء الحكم مستق ًرا
باستعامل جميع الوسائل املتاحة (حتى استخدام القوة).
وتعتقد الثقافة االسرتاتيجية الصينية أ ّن الضعف الداخيل مرتبط
بالتدخل الخارجي ،من حيث أ ّن الضعف الداخيل يفتح املجال
لالنقضاض عىل الصني ،بخاصة أ ّن الساحة الدولية تتسم بالعنف
والعدائية .واألمثلة التي غال ًبا ما تعطى لتأكيد الرابط هي
"فرتة الدول املتحاربة" ( 211-475قبل امليالد) ،و"قرن اإلذالل"
( )1949-1839الذي كان له تركة ثقيلة عىل الثقافة االسرتاتيجية
6 Ross Terrill, The New Chinese Empire: And What It Means For The
United States (New York: Basic Books, 2004), p. 41.
 7سلوك رمزي يشيع يف ثقافات رشق آسيا ،يقوم عىل ركوع الشخص ،إلظهار والئه وطاعته
لإلمرباطور أو الزعامء الدينيني ،أو من هم يف مراتب عليا.
8 David C. Kang, China Rising: Peace, Power, and Order in East Asia (New
York: Columbia University Press, 2009).

العدد 21
تموز  /يوليو 2016

نظ ًرا لحداثته؛ إذ ع ّرضتها الخالفات الداخلية والضعف الناتج
من سوء إدارة االقتصاد وقوة الدولة العسكرية ،لسلسلة من
الهزائم وخرق سيادتها بفقدانها مجموعة من األقاليم واألرايض
أه ّمها هونغ كونغ .تنظر الثقافة االسرتاتيجية الصينية إىل كون
الوحدة داخل ًيا مرتبطة بالنظام الطبيعي للعامل (وهو ،كام
تق َّدم ،يعني االستقرار اإلقليمي) ،وهي التي تستطيع الوقوف
يف وجه التهديدات الخارجية ،فالوحدة الداخلية هي التي تنتج
االستقرار للصني (وللمحيط) ،يف حني أ ّن االنقسامات الداخلية
تؤدي إىل عدم االستقرار وتغيري النظام .ومن ثم ،تكون الصني
املوحدة داخل ًيا والقوية واملتحررة من التدخالت الخارجية رشطًا
أساس ًيا لالستقرار اإلقليمي .وهكذا ،عىل مر العصور ،وباختالف
التهديدات لإلمرباطورية والحقًا الدولة يف القرن العرشين ،نشأت
فكرة توحيد الصني وحاميتها من التجزئة هدفًا مركزيًا للحكم.

•السمة الثالثة :رضورة "تج ّنب" الحرب وباألخص القتال املبارش؛
هنالك مبدأ أسايس وهو أ ّن أخذ املخاطر ليس مستحبًا ولديه
داللة سلبية يف الثقافة الصينية .ومن يتخذ املخاطر يكون
مقصا يف الحسابات الدقيقة وغري آبه مبن يتبعه .إ ّن الحرب ال
ّ ً
تعني الخراب واستهالك موارد مادية هائلة (تخ ّيل الحاجة إىل
حامية حدود الصني يف حال الحرب) .يؤكد معظم املخطوطات
والكتابات االسرتاتيجية العسكرية الصينية رضورة تج ّنب
الحرب كلّام أمكن ذلك .وإضاف ًة إىل االسرتاتيجية والتخطيط
للمدى البعيد ،تشمل مهمة القائد العسكري معرفة تكتيكات
املراوغة وسياسة التحايل لكسب املعركة من دون قتال .من
هذا املنطلق ،تتمثل إحدى املهامت األساسية للقيادة مبعرفة
(مثل خوض
األرض التي عليها يت ّم التعاطي مع اآلخرين ً
الرصاعات) ،ومعرفة مقدرات الضعف والقوة ومكامنهام ،فإذا
جابهت خصمك عىل أرض تفضح عيوبك ،لن تنفعك مقدراتك
العسكرية .لذا ،ووفقًا لصن تزو ،ال ينبغي للقائد أن يقوم
بالهجوم عىل ٍ
بغض
أرض ليست االسرتاتيجية فيها من مصلحتهّ ،
النظر عن مقدراته العسكرية القتالية ،بل عليه أن يتفادى
املواجهة .الحرب يف العالقات الدولية ،من منظور الثقافة
خصوصا
االسرتاتيجية الصينية ،مكلفة ومدمرة ،ويجب تج ّنبها
ً
أنّها قد تؤدي إىل انشقاق داخيل .وإذا مل يكن من الحرب ب ٌد،
فالنرص يجب أن يتحقق بأقل تكلفة ممكنة ،ودون الذهاب إىل
حرب استنزاف يطول أمدها .والقيادة الجيدة هي من لديها
قدرة رائعة يف التحايل للتغلّب عىل الفوىض الناتجة من الحرب
واستعامل أقل قد ٍر ممكن من املوارد .وهذا ،عىل نحو عا ّم،
يرافق شعو ًرا بالخصوصية الصينية؛ ما يعني أ ّن الصني تعلم أ ّن
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باستطاعتها التف ّوق بأقل خسائر ليس أل ّن لديها القوة وحسب
بل ألنّها متفوقة عىل األعداء والخصوم.

•هنالك معتقد متجذّر يف الثقافة االسرتاتيجية وهو أ ّن الصني
مل تكن يو ًما دولة عدوانية أو توسعية ،ومل تدفع للحرب ومل
تجل هذا املعتقد
تهدد بلدانًا أخرى .فبعد استقالل الجمهورية ّ
بترصيح الساسة املستمر أ ّن الصني لن تسعى للهيمنة أب ًدا،
بل تسعى إىل مواجهة الهيمنة .وخالل الحرب الباردة ،كانت
الهيمنة تعني االتحاد السوفيايت ،وبعدها أصبحت الهيمنة
تعني سيطرة الواليات املتحدة .ويرتبط بهذا املعتقد أ ّن الصني
عندما تحارب إمنا تفعل ذلك دفا ًعا عن النفس؛ إذ يؤكد الكثري
من الخرباء الصينيني أ ّن حروب الصني كانت إ ّما لحامية نفسها
من عدوان خارجي أو لتوحيد الدولة .يقول املحللون الصينيون
إ ّن "العمليات العسكرية" الثامين التي خاضتها الصني منذ عام
 1949كانت دفا ًعا عن النفس؛ وعند تو ّجه القوات الصينية إىل
خارج الحدود يف مهامت ،كان نرش القوات محدو ًدا وألهداف
غري توسع ّية .يكرر عدد من الخرباء يف الصني بانتظام مقولة ماو
أي إنش من تراب أجنبي" .ودامئًا
تيس تونغ "إنّنا ال نرغب يف ّ
ما يجري إرجاع مقولة ماو هذه إىل أمثلة عمرها مئات أو آالف
السنني من التاريخ الصيني(((.

مصادر الثقافة
االستراتيجية الصينية
تشكّلت سامت الثقافة االسرتاتيجية للصني من عدة عوامل
تداخلت عىل مر العصور( .((1وسريكّز البحث عىل أهمها؛ وهي:
تفاعل الفلسفتني الكونفوشية والداوية ،والجغرافيا ،والرتكيبة
املجتمعية وإدارتها.
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النظم واألفكار أن يثبت أحقيته للحكام من خالل إظهار أ ّن لديه
القدرة عىل تحريك املجتمع لهدف الحرب بطريقة تساعد من يف
السلطة .أصبحت الكونفوشية الحقًا النظرة السائدة (ال الوحيدة)،
وبخاصة بعد أن تب ّنتها ساللة الهان.

بحسب وجهة النظر الكونفوشية ،من طبيعة العامل أن تبنى
العالقات اإلنسانية ضمن نظام هرمي وتراتبي؛ عىل هذه األسس
واحرتا ًما للنظام الطبيعي ،عىل السلطة أن تحكم داخليًا وتتعامل
مع الخارج الذي تألّف عرب الزمن من عدة أصناف ،مثل الربابرة
وسواهم .ويُنتظَر من هؤالء أن يخضعوا ،لكون الصني ترتبع عىل
الهرم النظمي ،وباألخص اإلقليمي( .((1والشعب الصيني كذلك ،من
وجهة النظر هذه ،مسامل ويحب التناغم؛ ودامئًا ما تستعمل مبادئ
صن تزو لتأكيد هذا وبخاصة قوله إ ّن الهدف املفضل الذي يجب
ألي حرب هو االنتصار من دون القتال واستعامل القوة
أن يوضع ّ
املادية .ويأيت هذا من فهم دور القائد يف الحكم من خالل إحقاق
التوازن والتناغم ،داخل اململكة ويف العامل.
الخي مع املرؤوسني أو
تظهر فضيلة الحاكم من خالل تعاطيه ّ
الشعب .من هنا تظهر األهمية املوضوعة عىل املحافظة عىل الوحدة
الداخلية والتوازن قبل الذهاب إىل سياسات خارجية تطمح لصبغ
مثال عىل
التابعني بهذه األفكار نفسها .يُعطي مفكرون صينيون ً
أحقية هذه الفلسفة من خالل اإلشارة إىل أ ّن شعوبًا بربرية (مثل
ونظم لحكم الدولة مبنيّة عىل الكونفوشية،
املغول) تب ّنت مؤسسات ً
(((1
مثل نظام الخدمة املدنية الذي أساسه النظام والرتاتبية والجدارة .

الكونفوشية والداوية
الفلسفة الكونفوشية هي أحد أهم املصادر الفكرية العميقة
واملتجذّرة يف تأثريها يف الثقافة االسرتاتيجية الصينية .منت
الكونفوشية يف فرتة الدول املتحاربة (حواىل القرن الرابع إىل الثاين
ق.م .).وتنافست مع نظم فكرية وفلسفية أخرى؛ حاول معظم هذه

لقد ط ّور تالمذة كونفوشيوس هذا الفكر (مثل مينسيوس )Mencius
وأكّدوا أهمية "الحق" بوصفه مك ّونًا للطبيعة اإلنسانية ،واعتامده

9 Andrew Scobell, China and Strategic Culture (Carlisle, PA: U.S. War
College, Strategic Studies Institute, 2002), pp. 7 - 8.
10 Craig B. Greathouse, “Examining the Role and Methodology of
Strategic Culture,” in: Risk, Hazards and Crisis in Public Policy, Policy Studies
Organization, Washington DC., Vol. 1, Issue 1 (2010).

”11 Hsu, Cho-yun, “Applying Confucian Ethics to International Relations,
Ethics & International Affairs, Vol. 5 (March 1991), pp. 15 - 17.
12 Huiyun Feng, Chinese Strategic Culture and Foreign Policy DecisionMaking: Confucianism, Leadership and War (London: Routledge, 2007),
pp. 17 - 19.
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أساسا يف العالقات مع اآلخرين .هنا تتوضح أهمية التعامل املبديئ
ً
مع "أهل الداخل" (الحاكم مع املجتمع) أو مع الخارج يف سبيل
الثبات والنظام (فمفهوم النظام هنا هرمي) .وينطبق هذا أيضً ا عىل
الربابرة يف املناطق الخارجية(.((1
أ ّما الداوية فهي فلسفة (مبا أنّها تتعامل مع األمور الحياتية اإلنسانية
واق ًعا) ،وديانة (مبا أنّها محاولة ربط الواقع اإلنساين مع قوى غيبية
 إلهية) .وبوصفها فلسفة ،فهي قريبة من الكونفوشية ،وباألخصمن ناحية احرتام قوانني الطبيعة .لكن بينام تهتم الكونفوشية كونها
فلسفة بالحياة اليومية والهموم العملية ،فالداوية (أو التاوية) فهي
بوصفها معتق ًدا دينيًا لديها اهتامم بعالقة البرش مع الروحانيات
وتقدير العالقة مع األجداد الذين غادروا إىل عامل الغيب .األهم أ ّن
الداوية "تعبد" الطبيعة؛ كونها تعتقد أ ّن بالطبيعة تعكس أحكام
اآللهة .ومن مبادئ الداوية الجديرة بالذكر مبدأ ( )wu weiأو
العمل الجاهد من دون رصاع يف العمل بل االستفادة من طرقٍ
وأساليب غري "تواجهية" توصل إىل الهدف؛ ويعني هذا أ ّن عىل املرء
التم ّرس بالطرق التي توصل إىل األهداف بأساليب "طبيعية" ومن
دون مواجهة.
ومن املهم أن نذكر يف هذا السياق ،أ ّن ماو خالل حقبة حكمه
(وباألخص يف الثورة الثقافية بني األعوام  )1976-1966حاول الحكم
رصا بالتقليل من قيمة هذه املعتقدات يف الحقل العام ملصلحة ما
ق ً
ع ّده رضورة إعالء شأن املبادئ الشيوعية .يرى الكثري هذه الحقبة
استثناء ،بخاصة أنّها مل تستطع القضاء عىل هذه األفكار املتجذرة
طويل يف املخيلة الصينية والثقافة العامة .لكن أفكار كونفوشيوس
ً
والداوية عادت بصورة ملحوظة إىل الحقل العام ،ولكن يصاحبها
منذ فرتة جدال داخل الصني حول كيفية االعرتاف مبكانتها دين ًيا
وسياس ًيا ،بخاصة كونها تح ّولت مع مرور العصور إىل مبادئ ِ
مؤسسة
للقيم االجتامعية.
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الصني برسم حدود سياسية لها قبل معاهدة نريشينسك (Treaty of
 )kNerchinskعام .1689
فمثل ،مل ت ُع ّد
يتح ّدث املؤرخون عن جغرافيا مختلفة للصني تاريخيًاً ،
التبت جز ًءا من الحضارة الصينية حتى حواىل القرن السابع عرش
(عهد تشينغ)( .((1وكانت شينجيانغ تع ّد أيضً ا "خارج" الحضارة
الصينية ،ولك ّنها "قريبة" نظ ًرا لقربها من طريق الحرير ،وإ ّن متايزها
يأيت من اختالف لغاتها املستمدة من الرتكية وتركُّز فئات مسلمة فيها
غري الخوي ( .((1()Huiواألهم من ذلك أ ّن الصني محاطة بحواجز
طبيعية ،تكون الحياة السكانية فيها منخفضة الرتكّز ،مثل سهوب
الشامل ،واألدغال واملحيط واألرايض الصحراوية يف الجنوب ،والتبت
يف الغرب .ع َنت هذه الحواجز الطبيعية مع الوقت أ ّن الصني مل تكن
يف حاجة إىل تطوير سياس ٍة خارجية معقدة.

إضاف ًة إىل ذلك ،يعكس سور الصني العظيم (املذكور يف النشيد
الوطني الذي كُتب عام  )1934عقلية مع ّينة يف التعاطي مع الخارج؛
وهي أ ّن أهميته العسكرية واألمنية تكمن يف ردع املعتدين ،وإعاقة
طريق من يريد الهروب أيضً ا .لكن أهمية السور األساسية تكمن يف
أنّه يعزل الداخل نفس ًيا عن املحيط (الرببري) .لقد عكس بناء السور
رؤية الثقافة الصينية ملحيطها وللخارج عامةً؛ كام عكس إصالحه
فضل عن
توسع اإلمرباطوريةً ،
من جانب األرس الحاكمة املتالحقة ّ
التقنيات الجديدة يف البناء.

الجغرافيا
للموقع وللطبيعة الجغرافية اللذَين تتمتع بهام الحضارة الصينية
تأث ٌري مه ّم يف تك ّون الثقافة االسرتاتيجية ،وكيفية العمل بالسياسة
الخارجية .بقيت الحدود مستقرة نسبيًا لوقت طويل ولك ّنها كانت
عامة ،حني كان املجتمع الصيني وثقافته يف حال التبلور؛ ومل تقم

يف الداخل ،سمح تطور الحضارة الصينية عىل طول أنهر وإتقان
تقنيات الري والزراعة ،باستغال ٍل ف ّعال للرتبة الخصبة ،ومن ثم ،من ّو
املراكز الحرضية واالقتصاد املرتبط بها .استفادت هذه املراكز من

 13كان صن تزو وكونفوشيوس أقل تأ ّم ًل بخري الطبيعة البرشية من مينسيوس ،مام شكّل
إطا ًرا جدليًا داخل هذه الفلسفة حول مكانة الشعب يف السياسة والحكم .أ ّما مينسيوس
فدفع نحو "عدالة" أكرب يف إطار التقليد؛ ميكن وصفها حتى من خالل املفاهيم املعارصة
بأنّها لربالية ،فكانت آراؤه يف املحصلة أ ّن حقوق املواطنني ينبغي أن تسبق مكانة حاكم
الدولة ،وأنّه يف حال عدم االلتزام القيادي هذه الحقوق العامة ،يصبح من املربر إطاحة
الحاكم الرشير.

& 14 Richardson, Hugh E. Tibet and its History, 2nd Edition (Boston
London: Shambhala, 1984).
15 Han Enze, Boundaries, “Discrimination and Inter-Ethnic Conflict in
Xinjiang, China,” International Journal of Conflict and Violence, Ministry of
Innovation, Science and Research, North Rhine, Westphalia, Vol. 4, no. 2
(2010), pp. 244 - 256.
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اخرتاعات يف البنيان والزراعة وأوضاع سلمية ممتدة لفرتات طويلة
جعلتها تنمو من ًوا أرسع من محيطها .وقد ساعدت هذه التغريات
عىل فهم شعور التاميز الصيني ،ونظرة أهل الصني ألنفسهم عىل
أنّهم الحضارة أو مركز الحضارة يف املنطقة .من هنا ظهر مبدأ أ ّن
"كل ما هو تحت السامء" ( )Tianxiaالذي خلق
الصني هي حضارة ّ
عرب استمراريته التاريخية هوية وطنية متميزة ،تختلف اختالفًا
ملحوظًا يف مفهومها للحكم وعالقة السلطة باملجتمع عن تلك التي
ظهرت يف الغرب بعد معاهدة وستفاليا .عىل الرغم من مرور العصور
والتغريات يف الرسم الدقيق للحدود (بدوافع الحروب ،أو عوامل
سياسية واقتصادية أخرى) ،من منظار الثقافة االسرتاتيجية بقيت
كل ما هو تحت السامء) ثابتة ،عىل نحو
حدود الصني الطبيعية (أو ّ
كبري؛ بدرجة كبرية البحار واملحيطات يف الرشق ،والجبال وتضاريسها
وشامل.
ً
يف الجنوب ،والصحراء املمتدة غربًا

سياس ًيا ،ساد املجتمع داخل هذه الحدود ،وبعد الرتاجع السيايس يف
ضعف تنموي،
القرن التاسع عرش ومنذ قيام الجمهورية الحديثةٌ ،
وفقر ،وتشنجات بني اإلثنيات ،وركــود عام .وقد رأت السلطة
داخل
الجمهورية أ ّن سبب هذه املشاكل يعود إىل الهويات املختلفة ً
والنزعات االنفصالية( .((1ولذلك ،تتأث ّر رؤية الحكومة الصينية اليوم
مثل ،بتاريخ الغزو األورويب
تجاه أقاليم مثل التبت وشني جيانغً ،
واليابان واالنتفاضات والحروب املصبوغة بلون ديني يف القرن
التاسع عرش .وعىل الرغم من اكتشاف موارد مهمة يف كثري من هذه
فضل عن االقتصاد،
املناطق ،فإنّها ال تزال مهمشة؛ انحرصت أهميتهاً ،
يف الحفاظ عىل وحدة البالد.
يُرجع الكثري أسباب املشاكل الحالية الداخلية إىل القرنني املاضيني
والتدخالت الخارجية .إضاف ًة إىل ذلك ،الصني اليوم لها حدود دولية
مع أربع عرشة بال ًدا (أو 15إذا أضفنا هونغ كونغ)؛ ومع ازدياد املقدرة
16 Sébastien Colin, La Chine et ses frontières (Paris: Armand Colin, 2011).
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عىل التح ّرك ومشاركة املعلومات ،من الطبيعي أن تكون املسؤوليات
والضغوطات األمنية مع حدود كبرية ج ًدا عىل الحكومات املركزية
واملحلية .ولكن جدير بالذكر أ ّن هذه التفاعالت مع الخارج زادت
من التواصل الصيني مع العامل وساهمت يف تشكيل الهوية السياسية
للدولة الحديثة ،ودفعت املجتمع لطرح تساؤالت بخصوص العالقة
مع العامل ويف الوقت نفسه نظرة العامل إىل الصني.

التركيبة المجتمعية
ودور اإلدارة والطبقة الحاكمة
تجانسا كب ًريا؛ إذ ميثّل
متجانسا برتكيبته اإلثنية
يبدو املجتمع الصيني
ً
ً
الهان نحو  %91من السكان ،يف حني ميثّل حواىل  56فئة إثنية %9
تقري ًبا من تعداد السكان .هذه األرقام هي أرقام الوقت الراهن.
ولكن ،حتى عىل مدى العصور ،كان الهان ميثّلون األغلبية .لذلك،
متثّل توجهات األغلبية من الهان ورؤاها األساس الفكري للصني
اإلمرباطورية والجمهورية .واللغة الصينية أيضً ا( ،وهي عامة
"املندارين") وباألخص األحرف املستعملة باللغة تعود إىل آالف
السنني وت ُع ّد من أقدم اللغات يف العامل .مع الوقت طرأت تغريات
عىل اللغة بتأثريات تقنية مثل الورق والطباعة ،ولك ّنها حافظت
عىل جوهرها.
تفاعلت العوامل املذكورة مع ظهور طبقة مميزة من العاملني يف
اإلدارة أو الخدمة املدنية ،والتي كانت أساسية يف توحيد الصني،
كام شكّلت العصب الحيوي الستمرار الحكم آلالف السنني من
دون انقطاع عىل األقل منذ حكم الـ "شني" (حواىل القرن الثالث
قبل امليالد).
لقد قاد تفاعل اللغة املوحدة ،واستمرارية اإلدارة ،والتجانس اإلثني
إىل تك ّون عالقة وطيدة بني الحكم واملجتمع ،متثّلت بدور أسايس
لطبقة من الخدمة املدنية حريصة عىل صيانة املتوارث والتقاليد مثل
مبادئ الكونفوشية يف حكم السياسة الداخلية كام الخارجية.
ممثل بنظام
وإضاف ًة إىل إدارة الدولة وبنائها عىل أساس الكفاءة ً
االمتحانات ،ساعدت أهمية الخدمة املدنية عىل إنتاج النخب أو
عىل األقل عىل الرقابة عىل النخب السياسية .واقع ًيا ،عنى هذا أ ّن
النخبة السياسية مل يكن يف مقدورها أن تنعزل عن طبقة الخدمة
املدنية (والتي لها دور مهم يف العمل ملصلحة املجتمع كام تورد
املبادئ الكونفوشية) .وعنى أيضً ا أ ّن هذه الطبقة مميزة بتدريبها
الفكري واطّالعها عىل الكتابات التقليدية الصينية ،ما يعني أهميتها
يف استقرار األطر العامة للثقافة االسرتاتيجية ،عرب التاريخ.
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استقرار الثقافة االستراتيجية
مع تغير أنماط الحكم
مع تغري تشكيل القيادة عرب التاريخ ،مازالت أفكار متجذرة أهمها دور
اإلدارة والتفويض الساموي ،مستمرة .ويف عرص الجمهورية الحديثة
بعد  ،1949وخالل حكم ماو تيس تونغ حصل بعض صناع القرار
يف النظام السيايس عىل قدرة اتخاذ السياسات الخارجية وباألخص
األمنية ،مع تأث ّر قليل ،أو حتى معدوم ،بتوجهات املؤسسات الرسمية
مثل مجلس الشعب .ال يعني هذا انفصال هرم الحكم عن القاعدة
الشعبية ،بل هام مرتابطان مببادئ التفويض الساموي ،إضاف ًة إىل أ ّن
استمرار هذا الشكل من الحكم لعصور خل َْت زاد من قبوله اجتامع ًيا
(وهذا ال يعني قبولً تا ًما ،وال ينفي وجود معارضة وتحديات).
رمبا كان حكم ماو تيس تونغ هو األقــى يف استعامل العنف
ودعم الستقالل الصني.
والسياسات الثورية التي كان يع ّدها تجدي ًدا ً
كان السياق الذي فيه أىت ماو سياق اهرتاء داخيل يف عرص شينغ،
تزامن مع هزمية عىل يد دول أجنبية ،واقتطاع أر ٍ
اض من الصني،
كل هذا إىل
فضل عن أ ّن شخصية ماو أرست الصينيني .قاد ّ
هذا ً
تب ّني سياسات تستند إىل نظريات ماو الشخصية للحكم ،التي شكّلت
بدرجة عامة انقطا ًعا عن السابق ،غري أنّها انتهت إىل نتائج كارثية.
لرمبا الداللة األوضح عىل االعرتاف بالتأثريات السلبية لهذه الحقبة،
كانت محاولة القيادة تحت دينغ شياو بينغ االبتعاد عن هذا التاريخ
التأن
وعكس سياسات عدة يف السياسة الخارجية والداخلية ،مع ّ
بعدم إعطاء انطباع علني حول رؤية مخالفة لعرص ماو( .((1أطلق
دينغ داخليًا ما ُعرف باسرتاتيجية "اإلصالح واالنفتاح" واملراد منها
بالتحديد "إطالق رساح" العاملة وبخاصة الفالحني من الكانتونات
الزراعية التي بنتها الدولة يف عهد ماو والسامح لهم بإعادة مزاولة
مهنة الزراعة مبؤسساتهم التقليدية (العائلة ،أو القرية) ،مع فتح
املجال للعمل يف الصناعة .أ ّما تحرير االقتصاد الداخيل فقاد إىل
االنفتاح عىل االقتصاد العاملي (التجارة ،واالستثامر) .وبذلك ازداد
االرتباط الصيني بالنظام االقتصادي الرأساميل العاملي .ومن ثم ،ازداد
االتكال الصيني عىل صحة عمل هذا النظام .يضيف هذا الرتابط
عامل آخر يفرس طبيعة اتسام السياسات التي أتت بعد دينغ
ً
بالرباغامتية واالبتعاد عن الدمياغوجية والعقائدية .كان دينغ نفسه
قول (نقله عن مزارع) وهو "ال نهتم إذا كانت اله ّرة سوداء
قد تب ّنى ً
(((1
أو صفراء ،فطاملا تصطاد الفرئان هي هرة جيدة" .
 17بينغ نفسه كان يف رصاع دائم مع منارصي ماو والكثري من القيادات الحاكمة وقيادات
الحزب الشيوعي الصيني.
18 Kwok-sing Li, A Glossary of Political Terms of the People's Republic of
China (Hong Kong: The Chinese University Press, 1995), p. 12 - 13.
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من هذا املنطلق يرى باحثون كرث أ ّن عرص ماو مثّل خرو ًجا عىل
اإلطار العام للسياسات التي دامت عصو ًرا ،والتي ركّزت عىل الرعوية،
وأ ّن الرصاع عىل السياسات الداخلية لخدمة املصلحة العامة ،وليس
تجل يف الرصاع بني بينغ وما ُعرف يف التاريخ الصيني
الخاصةّ ،
(((1
املعارص بـ "عصابة األربعة"  ،وكذلك يف القيادي الصيني البارز
تشو إنالي الذي كانت له شعبية كبرية ،وكان مخالفًا لتوجهات ماو.

عىل سبيل املثال ،ساهمت مواقف إنالي وتدخالته يف اتخاذ قرارات
أقل مواجهة وأكرث واقعية من ماو يف التخفيف من حدة املواجهة يف
السياسة الخارجية ،وبخاصة مع الدول العظمى يف الحرب الباردة.
ومن أه ّم السياسات التي قادها إنالي صوغ ما يُعرف بـ "املبادئ
الخمسة للتعايش السلمي" ،التي أتت من تص ّور رئيس وزراء الهند
جواهر الل نهرو عام  .1954سطع نجم هذه املبادئ ،ومعها إنالي ،يف
مؤمتر دول عدم االنحياز يف باندونغ عام  1955ومثّلت نقطة ارتكاز
للحركة .وهذه املبادئ هي :االحرتام املتبادل للوحدة الجغرافية
والسيادة؛ وعدم العدوان املتبادل؛ وعدم التدخّل املتبادل يف شؤون
اآلخر الداخلية؛ واملساواة والتعاون من أجل مصالح مشرتكة؛ والتعايش
السلمي .تنظر هذه املبادئ الخمسة للنظام الدويل من ناحية قيمية
وليس واقعية  -رصاعية؛ وتكمن أهميتها للصني يف أنّها أتت يف وقت
محاولة التخلص من تاريخ الهزمية و"قرن اإلذالل" وبحث الصني عن
موقع مميز يف السياسة العاملية يعكس شخصيتها وتاريخها ،وتتبعها
الحكومات الصينية حتى يومنا هذا لتفسري السياسة الصينية لدعم
االستقالل السيادي للدول وعدم التدخّل( .((2وقد استعمل الرئيس
الحايل يش جينبينغ هذه املبادئ؛ كموقف الصني الرسمي يف قمة
 19مجموعة من أربعة مسؤولني تولّت تطبيق سياسات تحت حكم ماو وباألخص خالل
"الثورة الثقافية" ،وبعد انتهاء حقبة ماو ،تو ّجهت الحكومة للتخلص من هذه املجموعة
وعكس تأثري السياسات املتعلقة بها.
”20 Ankit Panda, ”Reflecting on China's Five Principles, 60 Years Later,
The diplomat (June 26 2014),accessed on 13/5/2015, at:
http://thediplomat.com/2014/06/reflecting-on-chinas-five-principles-60years-later/.
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التبادل وبناء الثقة يف آسيا يف  .2014يف الوقت نفسه هنالك العديد
من املفكرين يف الصني يدعمون القول إ ّن حقبة ماو شابها الكثري من
االستثنائية يف املواقف من العامل ،وباألخص يف دعم الصني حركات
ثورية شيوعية.
اتصف الحكم منذ دينغ شياو بينغ مبحاولة الحصول عىل قبول شعبي
أكرب ،مع الحفاظ عىل تص ّور عدم مخالفة "تفويض السامء" .يشعر
حكّام الصني ،منذ بينغ ،بأنّهم مقيدون بهذه املبادئ (بالتأكيد أكرث
من ماو) .وإذا كانت الطبقة الحاكمة يف عهد ماو شعرت بأنّها املحرك
األسايس لتغيري املجتمع بطريقة ثورية وكرس القيود التي وضعت يف
القرن السابق ،كان تو ّجه الحكومات بصورة عامة منذ دينغ إىل أ ّن
االهتامم يجب أن ينحرص يف املحافظة عىل إنجازات األعوام الثورية
مع عدم إطالق ثورة داخلية مجد ًدا.
من هذا املنطلق ،ت ُركّز الحكومات الصينية منذ ماو عىل توطيد
العالقة مع املجتمع .بالطبع ،إ ّن القدرة عىل تقييم الشعبية واملوافقة
العامة لهذه السياسات معقّدة ،كام أ ّن تركيز السلطة يزيد من
خصوصا
ضبابية محاولة فهم الرأي العام أو أمناط املعارضة السياسية،
ً
أ ّن التناوب عىل السلطة ما زال يجري داخل أروقة الحزب الشيوعي.
لكن من الجدير ذكره أنّنا ال نزال نرى استمرارية عامة للسياسات
املتبعة منذ تحوالت دينغ شياو بينغ وعدم ظهور نظام فكري واسع
القبول يسعى إلطاحة ما هو موجود .ومن هنا ،نستطيع القول
باستمرار األطر العامة للثقافة االسرتاتيجية .ال ينفي هذا االستقرار يف
األفكار بالطبع تأثري شخصيات من يف الحكم يف السياسة.

الثقافة االستراتيجية
وسياسة الصين الخارجية
لقد أث ّر امتزاج العوامل واألفكار املذكورة سابقًا يف نظرة الثقافة
االسرتاتيجية الصينية وأهداف الدولة لعالقاتها مع العامل .فحياة الصني
املستمرة عرب العصور ومعها املؤسسات الوطنية والذاكرة السياسية
والفلسفة الصينية التي استمرت يف الحياة وكان لها أث ٌر واقعي يف
كل ذلك يجعل الثقافة االسرتاتيجية ترى
الصينيني بصورة ملموسةّ ،
مبادئ الربح والخسارة من منظار طويل املدى ج ًدا .فالخطط التي
تنتج من تفكري مامثل تركّز أكرث عىل القدرة عىل املناورة والتالعب
وتتق ّبل الخسارة (النسبية طب ًعا ،والتي ال ميكن أن تعني فناء
املجتمع ،عىل سبيل املثال) بوصفها محطة يف طريق طويل .عىل هذا
الطريق ،يكون دور القيادة هو تج ّنب املواجهة وإتعاب اآلخر وعدم
مثل يف عودة الكثري من
فقدان رباطة الجأش أو الصرب .نرى هذا ً
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صناع القرار إىل تاريخ الصني الطويل واسرتاتيجيات وحوادث سابقة
لتفسري سياسة معارصة أو تربيرها(.((2
لقد ع ّززت االستمرارية واالمتداد الكبري يف مساحة الصني وحدود
كل ما تحت السامء) بوصفها
جغرافيتها مبدأ "اململكة الوسطى" (أو ّ
قوة واقعية مكتفية ذات ًيا وذات مركزية خاصة .وانعكست هذه املبادئ
عىل توليد أمناط عامة يف عالقات الصني الدولية؛ فعىل سبيل املثال ،مل
ترسل الحكومات الصينية مستكشفني إىل األطراف للبحث عن أر ٍ
اض
جديدة و"استعامرها" وباألخص خارج املحيط اآلسيوي ،وال بعثات
دبلوماسية إلقامة عالقات مع الدول األخرى (هناك استثناء منفرد،
وهو بعثة تنقيب أُرسلت يف القرن الخامس عرش) ،ذلك أ ّن الثقافة
االسرتاتيجية الصينية تتوقع أن يرسل اآلخرون ممثلني إىل اإلمرباطور لنيل
رضاه .ولذلك ،كانت تحالفات الصني الخارجية وتبادالتها الدبلوماسية
والتمثيلية يف الخارج (والتي مبدئيًا تضع الدول عىل قدم املساواة
النظرية) محدودة مقارنة مع الدول األوروبية ،وهي ظاهرة مميزة إذا
ما أخذنا يف الحسبان قدرات الصني البريوقراطية واإلدارية واملادية التي
تخ ّولها إقامة مروحة واسعة من التمثيل والتحالفات وصيانتها .هذا،
وتجب اإلشارة ،إىل أ ّن الصني ،عىل الرغم من هذه املحدودية ،تشارك
يف عدة نشاطات وعالقات سياسية وثيقة (مثل إمدادها املزعوم للمواد
النووية وتصاميم الطاقة النووية لباكستان يف وقت سابق).
ومن ثم ،مل ت ُحدث الحضارة الصينية رسالة حضارية (mission
تسع إلقامة منظومة لنرش أفكارها؛ وتعاملت مع
 .)civilisatriceومل ْ
املحيط بوصفه مجموعة من الربابرة الذين عىل حكوماتها احتواؤهم
يك ال يع ّرضوا الداخل (الذي تحت السامء) للعنف والغزو( .((2إ ّن أحد
أدوار سور الصني العظيم مل يكن منع الدخول فقط ،بل إنّه يعكس
كل ما تحت
أيضً ا فكرة أ ّن الخارج غري مهم للـ (تيان خا  ،)tianxiaأي ّ
السامء (كام ذكرنا).
رشف بالدخول
رأت الصني تاريخ ًيا أنّها متثّل العظمة وأ ّن الخارج يت ّ
إليها وليس العكس .فعىل سبيل املثال ،كان النفي من الصني إحدى
مراحل العقاب القانوين الخمس :أولً كان الرضب بعصا صغرية ،ثم
الرضب بعصا غليظة ،ثم الحجز والرضب بعصا غليظة ،ثم النفي،
وأخ ًريا (واألشد قساوة) اإلعدام(.((2
21 Jonathan D. Spence, “Kissinger and China,” The New York Review of
Books, Vol. 58, no. 10 (June 9 2011), accessed on 29/1/2016, at:
http://www.nybooks.com/articles/2011/06/09/kissinger-and-china/.
22 Yong Deng, ”The Chinese Conception of National Interests in
International Relations,” The China Quarterly, Vol. 154 (June 1998), , pp.
308 - 329.
23 Denis C. Twitchett & Frederick W. Mot (ed), The Cambridge History of
China, Vol 8, The Ming Dynasty, part 2, 1368 - 1644 (New York: Cambridge
University Press, 1998), p. 181.
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لقـد تشـكّلت الحيـاة داخـل الصين مـع عمـل السـلطة تجـاه
املصلحـة العامـة .وهـو ما يعطـي حافـ ًزا أو رابطًا للمواطنين للعمل
مـع هـذه السـلطة .ونسـتطيع هنـا أن نقـ ّدر الرابـط بين السياسـة
الداخليـة والخارجيـة.

ال يعني ما سبق غياب الصني كل ًيا يف السياسة الخارجية .وال يعني
حكم مسامل ًا ،وخارج ًيا
أيضً ا أ ّن الصني كانت دو ًما تتبع يف الداخل ً
سياسة وديعة ،مج ّردة من استعامل القوة العسكرية .بل هي
تدخّلت يف نزاعات (بني دول ،أو زعامء) ،ولجأت إىل القوة العسكرية
عند الرضورة القصوى (تفسري الرضورة القصوى بالطبع يعود إىل
تقييم ص ّناع القرار يف الصني) ،غالبًا يف محيطها اآلسيوي .غري أنّها
بصورة عامة ،كانت راضية باالستمرار يف القيام بدور رعوي وإداري،
وضع غالبًا يف إطار الثقافة واملجال الطبيعي الصينيَني .وخارج املجال
الجغرايف املحيط ،ال مربر ألن تقوم الصني بدور.
إ ّن مزي ًجا من الكونفوشية ومبادئ من "الكتب العسكرية السبعة"
يساعد عىل تفسري أهمية اإلخضاع من دون قتال ألنّها ال ترى فاعلية
العنف الحريب الجسدي بل تح ّبذ كسب العقل والو ّد بخاصة أنّها
ترى أ ّن الشعب املهزوم الذي لن يخضع من املر ّجح ج ًدا أن يكون
التوسع
عبئًا عىل الدولةً .
وعمل بهذه املبادئ ،مل تسع الصني عام ًة إىل ّ
الحدودي أو أن تكون دولة مستعمرة ،فازدياد حجم الدولة لحدود
غري "طبيعية" (التي تعني ،يف املعنى العام ،الحدود الجغرافية
للداخل الصيني) ميكن أن ينتقص من سيادة الدولة ،أي السيطرة
كل ما تحت السامء(.((2
عىل ّ
(((2

كان أحد أهم املبادئ التي أصدرها مينسيوس يفيد بأ ّن أسوأ سياسة
ميكن أن تتبعها دولة هي أن توقف عمل الناس اليومي وطريقة
حياتهم لإلغارة عىل دول أخرى ،وأ ّن التمدد الربي وتراكم الرثوة
يؤديان إىل اضطرابات كهذه يف حياة الناس ،وأ ّن القادة – وهم
يف خدمة الدولة  -إذا اتبعوا أهدافًا مامثلة فإنّهم يعكّرون صفو
الجميع ويجب أن يعاقبوا( .((2إضاف ًة إىل أ ّن وجود دول تع ّدها الصني
"متحرضة" – ولكن ليست يف وضعية موازية أو ن ّدية – تكون حاف ًزا
للصني لتترصف معها من منطلق أبوي ورعوي؛ بحيث ترى الصني
نفسها قادرة عىل املساهمة إيجاب ًيا يف منو هذه الحضارة .الجواب،
إذًا ،ال يكمن يف الهجوم واالحتالل.
عمل بهذه املبادئ ،وتاريخ ًيا ،قبل ازدياد قوة األقطار املحيطة ،اتخذت
ً
اإلمرباطوريات الصينية سياسات إلخضاع األمن وتثبيته يف املناطق
املحيطة .بصورة عامة ،كان االهتامم األول بالداخل الصيني وليس إنفاق
املوارد عىل الحروب أو التوسع .ولكن يف حال ُوجد دافع للسيطرة عىل
املحيط وإخضاع من فيه (وليس للتوسع اإلقليمي) يتجادل أصحاب
الرأي حول كيفية العمل خارج الحدود .يف اإلخضاع ،ظل املفكرون
مبني
الكونفوشيون الصينيون يفضلون العمل من خالل نظام إقليمي ّ
عىل دعائم الثقافة والقيم املشرتكة ،أل ّن الطريقة الوحيدة بالنسبة
إليهم إلرخاء االستقرار املستدام هي الروابط الثقافية(.((2
24 Hsu, pp. 158 - 159.
25 Ibid., p. 163.

نتج من مزيج االهتامم باملعرفة واحرتام التقاليد (التي مصدرها
الكونفوشية والداوية) سلوكيات يف الدولة تتصف بتمحور داخيل
ذايت املرجعية ،و َحذر من العامل الخارجي .فتمحور السياسة الخارجية
الصينية حول نفسها بقي راسخًا حتى نهاية عرص اإلمرباطوريات؛ حتى
خالل حروب األفيون مع اإلنكليز ،حاول الصينيون إقناع بريطانيا أ ّن
الصني مكتفية ذاتيًا وال حاجة لها بالتجارة مع الخارج .عندما حاول
اإلنكليز الدخول إىل مناطق صينية يقال إ ّن صانعي القرار يف الصني
أناسا غرباء يتبعون لعامل آخر يريدون البقاء
تعجبوا لهذا الحدث :أ ّن ً
يف الصني .وحتى عند احتدام الحرب ،بقي املفكرون الكونفوشيون
رصين عىل أ ّن النقد الذايت واألخالق واألفكار الكونفوشية يجب أن
م ّ
تنري السياسة أكرث من التحضري السرتاتيجيا حربية .ومل يبدأ التغري يف
مقاربات الصني للعامل ّإل من أجل التأقلم مع العامل الجديد(.((2
 26هذه مجموعة من سبع دراسات كُتبت بني القرن الخامس ق.م .والسابع م .وما زالت
ت ُع ّد ذات قيمة عالية يف دراسة االسرتاتيجية العسكرية ومامرستها ،وهي واسعة االنتشار
يف الصني وعامليًا؛ من ضمنها كتاب فن الحرب لصن تزو .تعكس هذه املجموعة تجارب
دروسا عدة أه ّمها أ ّن الحرب يجب أن تدار
االسرتاتيجيات الحربية للحكام تاريخيًا وتعطي ً
رسع ،وأ ّن املهم يف القيادة هو استعامل أقل قدر ممكن من املقدرات
بذكاء وليس بته ّور أو ت ّ
العسكرية وإدارتها مبرونة.
27 Johnston Alastair Iain, “China’s Militarized Interstate Dispute Behavior
1949-1992: A First Cut at the Data,” The China Quarterly, no. 153 (1998),
p. 7.
28 Hsu, pp. 166 - 167.

دراسات
السياسة الخارجية الصينية من منظار "الثقافة اإلستراتيجية"

لقد أكّدت تعامالت الصني مع القوى الكربى الغربية واليابان يف
القرن األخري قبل  1949صواب املبادئ العامة للثقافة االسرتاتيجية،
وبخاصة أهمية املحافظة عىل وحدة الداخل ومناعته .كان إلضعاف
اإلمرباطورية يف القرن التاسع عرش (يف ما يُعرف بــ "قرن اإلذالل")
غيت عالقتُها مع
تأث ٌري مهم يف الثقافة االسرتاتيجية الصينية .لقد ّ
بريطانيا باألخص مقاربتها للسياسة الخارجية من ناحية جعلها
كل
تضطر لتقبّل واقع رضورة التعامل مع العامل ،لكن ذلك مل يلغِ ّ
مقاربة الصني السابقة.
متثّلت أوىل املحطات التي أظهرت ضعف الصني أمــام الخارج
بالسياسة الربيطانية يف إعطاء احتكار لرشكة الهند الرشقية لتهريب
األفيون إىل الصني يف وقت منعت الصني االسترياد ،ثم حروب األفيون
(األوىل  ،1842 - 1839والثانية  ،)1860-1856وتدخل تحالف
ألحق هزائم
إنكليزي – فرنيس  -أمرييك أكرث تقد ًما عسكريًا من الصني َ
مذلّة وصادمة بالصينيني .تلت الحرب معاهدة نانكينغ (Treaty of
 )Nankingالتي مل يكن عىل بريطانيا فيها التزامات ،بل إنّها أعطت
بريطانيا حقوق خرق حدود الصني اإلقليمية (من خالل إرسال
نصت عىل فرض تعرفة
موفدين) ،وفرضت تعويضات عىل الصنيّ ،
جمركية عىل البضائع الصينية ،وأعطت بريطانيا حق السيادة عىل
هونغ كونغ .الحقًا ،ويف عام  ،1845أبرمت الواليات املتحدة وفرنسا
معاهدات مامثلة أعطت األطراف الغربية أفضلية يف التجارة مع
الصني ،ما يعني أ ّن هذه الدول لديها األولوية يف مقدرات الصني
وليس اإلمرباطور الصيني.
مثّلت هذه الحروب واملعاهدات مرحلة فاصلة يف تاريخ الصني ويف
الذاكرة الجامعية الصينية ال عودة عنها .فهذه الحقبة "مثّلت تح ّول
الصني املفاجئ من دولة قوية ،فخورة ،وموحدة إىل دولة قُسمت
أرضها مثل البطيخ من ِق َبل قوى أجنبية وأهني جيشها"( .((2من
الجدير ذكر أ ّن هذه "اململكة تحت السامء" (يف مخيلتها) تؤكد أنّها
مل تذهب إىل أوروبا والقارة األمريكية بل هم من أتوا إليها؛ فأفعالهم
وتوجسا من الدول العظمى وطريقة
تركت يف الذاكرة الصينية ريبة
ً
قيادتهم للسياسة الدولية ،بخاصة من جهة استعامل العنف.
مع أ ّن عالقة الصني بالعامل مل تولد يف القرن التاسع عرش ،فقد ترك
القرنان التاسع عرش والعرشون أث ًرا كب ًريا .الواقع اليوم هو أ ّن الصني
تنظر بعني الريبة إىل النظام العاملي الذي تهيمن عليه دول "الغرب"
التي تدخّل الكثري منها يف سياسات الصني الداخلية يف القرن الفائت
29 Kaufman Alison Adcock, “The ‘Century of Humiliation’ Then and
Now: Chinese Perceptions of the International Order,” Pacific Focus, Vol. 25,
no. 1 (April 2010), p. 5.
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وأذلّها؛ كانت ردة الفعل األوىل للصني يف بداية العرص الجمهوري،
حيث رفضت نظا ًما عامل ًيا يطغى عليه انعدام التكافؤ .ومع أ ّن
عالقات الصني مع الواليات املتحدة يف القرن العرشين كانت مهمة
لها ،وبخاصة عند تشنج العالقات مع االتحاد السوفيايت ،لك ّنها إىل
ولعل "سياسة
اليوم مل تغادر شكّها يف النوايا والسياسات األمريكيةّ .
االنفتاح" ( )fang kaiالتي دعا إليها دنغ شياو بينغ ،والتي كانت
تعني "بناء اشرتاكية ذات خصائص صينية" تعكس هذا الرتدد وهذه
الريبة من الغرب كام االتحاد السوفيايت آنذاك .لقد سعت الحكومات
الصينية ،وال سيام يف حقبة دنغ شياو بينغ إىل مالحقة مصالح الصني
االقتصادية من خالل التعامل مع الواليات املتحدة وغريها.
تساعدنا الثقافة االسرتاتيجية هنا عىل فهم طريقة تنفيذ سياسات
لتحقيق مصلحة الصني وأسباب تحفّظها عىل بعض أشكال النظام
العاملي ،وباألخص عىل تدخّل الواليات املتحدة يف املحيط يف آسيا.
فإذا كانت الصني قد قبلت الواقع بأ ّن الواليات املتحدة هي رأس
الهرم يف النظام الدويل ،ومن ثم ،يتعني عىل الصني االندماج يف الوضع
تخل الصني عن تص ّورها
الراهن للفوائد االقتصادية ،فإ ّن هذا ال يعني ّ
ألهمية العالقة اإلقليمية مع دول مامثلة أو ات ّباعها سياسات خارجية
تدفع بها إىل أماكن يف فضاء السياسة العاملية ال ترى نفسها جز ًءا منها
كام ال ترى هي الكثري من الدول الفاعلة اليوم يف آسيا جز ًءا حقيق ًيا
من آسيا يحق له التدخّل.
يق ّدم الخرباء عدة دالالت عىل استمرار أفكار أساسية راسخة يف الثقافة
االسرتاتيجية الصينية؛ منها ،ظاهرة العالقات الصينية مع محيطها.
مع أ ّن آسيا شهدت يف القرن العرشين حروبًا (باألخص التحررية)،
لك ّنها تع ّد نظريًا وبشكل عام مستقرة .ومع وجود تنافس بني
الدول رأينا أيضً ا وجود روابط تعكس هرمية معينة شابهت إىل ٍ
حد
بعيد الهرمية التي كانت موجودة يف الحقبة اإلمرباطورية الصينية،
وباألخص كون الدول حول الصني متثّل نو ًعا من الروافد .إ ّن أحد
التفسريات املهمة لهذه العالقات ولرؤية نظام الروافد يف آسيا يف
حقبة معارصة هو أ ّن الهرمية تأيت من ثقافة كونفوشية مشرتكة تحدد
وجهة نظر عاملية للصني ورشق آسيا ،وتولّد نظا ًما إقليميًا فرعيًا قامئًا
ليس عىل املبادئ الغربية التي تفرتضها نظريات العالقات الدولية
مثل توازن القوة ولكن مشرتكات ثقافية .فعىل الرغم من تح ّول آسيا
إىل النظام الدويل تحت سلطة االستعامر ،ال تزال يف هذه املنطقة من
آسيا نظا ًما فرعيًا ممي ًزا يف قيمه(.((3
30 David C. Kang, “Hierarchy in Asian International Relations: 13001900,” Asian Security, vol. 1, no. 1 (2005), pp. 53 - 79.
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هنالك درسان يساعدان عىل فهم الصني اليوم ،مرتبطان بتبعات
أواخر القرن التاسع عرش وحتى نصف القرن العرشين .الدرس األول
مم عانته من ويالت االستعامر الغريب وما
هو أ ّن الصني لديها مرارة ّ
تأت منه من هزائم .فموقفها الحايل تجاه األرايض يف جنوب بحر
ّ
الصني ورشقه (مثل جزر سرباتيل ،وتايوان) ينبع من شعورها بتع ّرضها
ملظامل ،وبأهمية أن تسرتد ما أُخذ منها بالقوة آنذاك ،بطريقة قانونية
اليوم ،مع أهمية أن تُظهر ق ّوتها .وال يعكس موقف الصني هذا عقلية
توسعية تريد قلب النظام القائم .إ ّن النهج الصيني يف العالقات
الدولية عام ًة وتجاه الواليات املتحدة عىل وجه الخصوص يقوم
(إضاف ًة إىل كون جزء أسايس منه هو اهتاممات وأولويات داخلية،
مثل اإلبقاء عىل صحة االقتصاد) عىل حساسية تاريخية يشوبها
الشعور بالضعف(.((3

أ ّما الدرس اآلخر فهو أ ّن فشل النظام السيايس تحت حكم أرسة
تشينغ ( )1911 - 1644يف تطوير االقتصاد والقدرات العسكرية
تبعته عواقب وخيمة متثّلت بعدم قدرة الصني عىل ص ّد التدخل
الخارجي (يف القرن التاسع عرش ،وأوائل العرشين) ،ومن ثم ،تنازالتها
االقتصادية والسياسية وخسارتها أجزاء من أرضها لضغوطات عسكرية
متفوقة ،مثل هونغ كونغ وماكاو وتايوان وأجزاء من منشوريا .مع
العلم أ ّن الثقافة االسرتاتيجية تدعو إىل حساب تأثريات السياسة
الخارجية ،مثل الحرب ،عىل موارد الدولة ،فإ ّن الدرس الذي تركه هذا
"كل ما تحت
التاريخ هو التشديد عىل الحكومات بصيانة سيادة ّ
السامء" أولً وعدم الدخول يف مغامرات غري محسوبة العواقب.
ومن ناحية أخرى ،بإمكان الثقافة االسرتاتيجية تقديم تفسريات عن
مثل تايوان التي ال تزال
السياسات الصينية حيال موضوعات مهمة؛ ً
املسألة العالقة بعد عودة هونغ كونغ وماكاو .للصني قدرة عسكرية
31 Avery Goldstein, “An Emerging China’s Emerging Grand Strategy: A
Neo-Bismarckian Turn?” in G. J. Ikenberry & Michael Mastanduno (eds.),
International Relations Theory and the Asia-Pacific (New York: Columbia
University Press, 2003).
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عىل فرض السيطرة عىل تايوان ،وهنالك قواعد وقوات عسكرية
صينية قريبة من الجزيرة ،ولكن ال تزال الصني تنادي بالعودة
السلمية لتايوان .سابقًا ،أ ّدى عرض القوة الصينية إىل ما يُعرف بأزمة
مضيق تايوان ( 1995التي امتدت نحو العام) .والتفسري السائد هو
أ ّن ما يردع الصني من الهجوم عىل تايوان واسرتدادها بالقوة هو
الردع األمرييك .ولكن من وجهة نظر الثقافة االسرتاتيجية ،ال يبدو
االنتصار العسكري (الذي يتطلب مواجهة عسكرية ليست مضمونة
النتائج ومكلفة ج ًدا للموارد الصينية) مفي ًدا إن تحقق من دون حيازة
موافقة أهل الجزيرة ،بل قد يرض باملصالح الصينية .املفيد أكرث ،من
منطق الثقافة االسرتاتيجية ،استعامل وسائل مختلفة وباستمرار يك
ترجع الجزيرة بنفسها ،أي تخرس املعركة من دون معركة.
إ ّن إرث الضغوطات عىل الصني يساعد عىل تفسري سياسات وقوف
الصني يف وجه تدخالت دول عظمى مثل الواليات املتحدة .ويرى
مثل أ ّن الحزب الشيوعي الصيني درس وجهة نظر كثري
بعض الباحثني ً
من الباحثني الصينيني النهيار االتحاد السوفيايت ،ورأت دراسة الحزب
عامل
أ ّن الكثري من املفكرين يرى أ ّن تدخّل الواليات املتحدة كان ً
أساس ًيا (بل العامل الوحيد) يف انهيار الشيوعية يف االتحاد السوفيايت
تدخل ساف ًرا
وأوروبا الرشقية( ،((3ورأت أ ّن الواليات املتحدة تتدخل ً
يف الداخل الصيني بعد الحرب الباردة.
مثل أخذ رئيس الوزراء يل بينغ موقفًا متشد ًدا من
يف عام ً 1994
قائل لوزير الخارجية األمرييك
الحديث عن حقوق اإلنسان يف الصنيً ،
آنذاك وارين كريستوفر إ ّن هذه املوضوعات ليست من شأن الواليات
املتحدة( .((3ميكن بالطبع تفسري هذا املوقف للصني من وجهة نظر
السيادة ،بخاصة كونها دولة عظمى .لكن علينا تقدير أنّه يندرج
أي حكم خارجي عىل
يف إطار تاريخي عام يعكس استهجان الصني ّ
تطبيقها مبدأ "تفويض السامء" ،إضاف ًة إىل معاناتها التدخل العسكري
يف القرن السابق.
من ناحية أخــرى ،علينا تقدير الرابط بني السياستني الداخلية
والخارجية ،وباألخص تو ّجه الحكم يف الصني إىل اللحاق بالنظام
االقتصادي العاملي واالنخراط فيه وليس االنقالب عليه .موقف الصني
هو إصالح النظام وإعطاء حصة أكرب لدول الجنوب العاملي وليس
32 David Shambaugh, China’s Communist Party: Atrophy and Adaptation
(Washington, D.C.: Wilson Center Press, 2008).
 33يشري كيسنجر إىل أن هذه السياسة هي "سياسة خارجية أقرب إىل بسامرك منها
إىل ماو؛ ذلك أنها تتصف بالتدرج واملوقف الدفاعي ،وأنها مبنية عىل سدود تصد تداعيات
األوقات غري الحميدة" .ويرى أن أحد مخرجاتها هو تصميم الصني عىل أن "تربهن صمودها
يف وجه الضغط الخارجي" .وكان رئيس الوزراء الصيني السابق يل بينغ أعلن خالل محادثاته
مع وزير الخارجية األمرييك األسبق وارين كريستوفر يف عام  1994أ ّن "سياسة الصني يف مجال
حقوق اإلنسان ليست من شأن الواليات املتحدة".
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خلق نظام جديد كل ًيا .وهذا املوقف الخارجي مرتبط باملوقف
الداخيل املذكور حول تو ّجه الحكومات منذ ماو إىل كسب رضا
مجتمعها ،الذي يذكّر مببادئ التفويض اإللهي .وهذا ما ذكره جيانغ
زميني يف خطابه أمام مؤمتر الحزب الشيوعي السادس عرش يف عام
 2002عندما أكّد أ ّن رشعية الحكومة وشعبيتها ال تعتمدان عىل العقيدة
االشرتاكية بل عىل نتائج ملموسة يف العمل االقتصادي؛ فكان الشعار
عمل اتحدوا"(.((3
الوطني "مجتمع يف رخاء" وليس الشعار املاركيس "يا ّ

الخاتمة :أهمية طلب العلم
في (وعن) الصين
تساعد دراســة الثقافة االسرتاتيجية والخوض يف تاريخ األفكار
واملعتقدات املجتمعية الصينية عىل فهم األطر العريضة للسياسات
الخارجية الصينية عامة.
لعل من املهم أن نؤكد من جديد أ ّن األفكار والقيم التي تحتويها
ّ
هذه الثقافة ليست املصد َر األوحد للسياسة الخارجية ،أو للحكم
الداخيل ،وال هي العامل الوحيد املؤث ّر يف اختيار سياسات معينة.
تساعدنا دراسة الثقافة االسرتاتيجية عىل تقدير اإلطار الفكري الذي
فيه يعمل صانعو القرار.

ويساعدنا املعتقدان املستنبطان من الثقافة االسرتاتيجية (االبتعاد
عن التدخل العسكري ،والعمل الجاد للمحافظة عىل مقدرات الدولة
وطاقات املجتمع كون الحكم ق ّي ًم عليها) يف فهم تشديد السياسة
الخارجية الصينية عىل الرتاجع عن مناطق رصاعــات مستدامة
فضل عن معتقد "التفويض الساموي" الذي
وتنافسات حادة ،هذا ً
يحتّم عىل الحكم الصيني االهتامم بالعمل ملا هو يف مصلحة
املجتمع الصيني ،من خالل اتخاذ سياسات داخلية وخارجية أيضً ا
لهذه الخدمة.
ولعل "التفويض الساموي" هو نفسه الذي يحكم املوقف الصيني
ّ
تجاه الرصاعات الداخلية والتجاذبات بني أنظمة الحكم ومجتمعاتها
حل الرصاعات
يف الرشق األوسط .لذلك ،يركّز املوقف الصيني عىل أ ّن ّ
الداخلية يف بلدان رشق أوسطية يجب أن يولد من داخل هذه
املجتمعات وال يأيت فرضً ا لوجهات نظر خارجية .فعندما تؤكد
الحكومة الصينية أهمية ترك سيادة التقرير للحكم والشعب،
نفهم أ ّن هذه املواقف ظهرت بعد أن ذاقت الصني لوعات الحروب
والضغط االستعامري عليها يف القرن املنرصم كام تنبع يف الوقت
نفسه من مواقف مبدئية يف النظر إىل حكم عمره يناهز األلفي عام.
عم تدعو إليه؛ من
ال تنفي هذه املواقف العامة ترصفات خارجة ّ
قبيل التدخالت الصينية يف بعض الرصاعات املحلية ،مثل ثورة ظفار
يف ُعامن التي كانت تحت حكم ماو تيس تونغ الذي يُجمع الكثري
من الساسة واملفكرين الصينيني أنّه ق ّدم استثناءات كثرية يف طريقة
النظر إىل العامل ،والتي حاول من أىت بعده محو الكثري من آثارها يف
السياسة الخارجية الصينية.
كام ذكرنا ،فتأثري األفكار واملعتقدات التي تشكّل الثقافة االسرتاتيجية
يف السياسة الخارجية ليس تأث ًريا سبب ًيا وهي تتفاعل مع عدة عوامل
أخرى لتنتج مظاهر ترصفات الدولة عىل الصعيد الخارجي.

وهكذا ،نستطيع فهم املوقف املحافظ الذي تتبعه الصني تجاه الرشق
األوسط عامة ،والذي يتمثّل بالدفاع عن سياسة عدم التدخّل يف هذه
املنطقة البعيدة ،من خالل العودة إىل األفكار املتعلقة بكونها مملكة
أي اهتامم
تحت الشمس ومتايزها الثقايف،
ً
خصوصا أ ّن الصني ليس لها ّ
بتثقيف حضاري أو الدفع برسالة مع ّينة يف هذا اإلطار.
34 Legro, p. 525.

ومن املفيد أن يتنبه املتابعون إىل أمور منها ازدياد رغبة الحكم يف
الصني يف القيام بدور أكرب بوصفها قوة عظمى عاملية ذات قدرة
عىل املشاركة يف رسم خطوط عريضة للعالقات الدولية والنظام
ولعل إحدى أه ّم السياسات التي تعطينا فكرة عن هذا
العامليّ .
التو ّجه الصيني هي "سياسة الطريق والحزام" التي أعلنها الرئيس
جينبينغ عام  .2013وضمن هذا اإلطار إعالن الصني دور ريادي
يف إنشاء مرصف تنموي عاملي يساعد دول الجنوب العاملي ويتمم
(ال يستبدل) دور مؤسسات متجذرة مثل البنك الدويل ومؤسسات
تنموية تقودها دول الشامل العاملي .تتطلب هذه السياسات من
الصني "الخروج" للعامل والقيام بأدوار عىل مسارح جديدة؛ إضاف ًة إىل
أ ّن انخراطها يف العالقات الدولية بوصفها قوة عظمى يتطلب منها،

العدد 21

40

تموز  /يوليو 2016

ولو جزئ ًيا ،القيام باألدوار التقليدية للدول العظمى ،والتي أرسيت
منذ الحرب العاملية الثانية وتأكّدت بعد الحرب الباردة .من هذه
األدوار نذكر املشاركة يف صوغ أشكال العالقات الدولية يف النظم
الفرعية ،وبذل جهد سيايس دبلومايس وعسكري واقتصادي لضامن
اتّباع هذه النظم.

غطاء املساعدات اإلنسانية ،فالصني تع ّد هذا الدعم غطا ًء شكل ًيا
ٍ
لتدخالت غري مرشوعة بحق السيادة املعطاة لألنظمة الحاكمة من
النظام العاملي "الوستفايل" .ولكن يف الوقت نفسه بدأنا نرى مؤخ ًرا
تغريات بسيطة يف املوقف الصيني من املساعدات اإلنسانية ،تربر
البعض منها بكونها رضورة قصوى.

وحتى لو أرادت الصني أن تحاول تغيري معاين سياسات أدوار الدول
سهل أو رسي ًعا ،إن كان
العظمى عامل ًيا ومضمونها (لن يكون تغي ًريا ً
أول القيام بها واتباع سياسات تدخلية يف
أصل) ،فإ ّن عليها ً
ممك ًنا ً
قبل وما زالت تفعل) ،مثل
النظم الفرعية (مثلام فعلت دول عظمى ً
الرشق األوسط.

عىل املهتمني بالعالقات الدولية يف الرشق األوسط عام ًة إيالء السياسة
خصوصا مع ازدياد العالقات مع الصني
الداخلية الصينية اهتام ًما أكرب،
ً
عىل جميع الصعد؛ ففي حني أ ّن الثقافة االسرتاتيجية تساعد عىل فهم
بعض النواحي من السياسة الخارجية الصينية ،تبقى الديناميكيات
االقتصادية والشخصيات والعالقات الفردية ،والسياسة الداخلية
الصينية كلّها مهمة يف صوغ السياسة الخارجية .من هنا هذه دعوة
إىل حوار أكادميي  -بحثي حول الصني يساعد يف عملية صنع القرار
عىل املدى املتوسط والبعيد.

كيف ستوفّق الصني بني ثوابتها التاريخية التي تدعو حكوماتها لعدم
التدخّل عامل ًيا من خالل بذل مقدرات الدولة ،واملتطلبات الحالية
يف أدوار الدول العظمى ،وهو أمر مستجد ويف طور التحول؟ يف
الحقيقة ،مثة سجال طويل ومحتدم داخل الصني عىل أكرث من محور
بني صانعي القرار واألكادمييني حول ما يجب أن تكون عليه أهداف
الصني عامليًا ،وما هي السياسات املقبولة ،والبدائل املتاحة؛ علينا
متابعة تطورات هذا السجال الداخيل.
سترتكز االهتاممات الصينية يف املستقبل القريب عىل العالقات
مثل باملوانئ املحلية من أجل خدمة "مرشوع
االقتصادية؛ فهي مهتمة ً
الحزام والطريق" .وهذا املرشوع هو مخطط معقد يهدف إىل تحسني
النمو الصيني االقتصادي وأهميته بالنسبة إىل العامل ،أ ّن الصني للمرة
األوىل تبدي اهتام ًما بالقيام بدور قيادي عامل ًيا .ويعني هذا أن ليس
لديها حاليًا صورة واضحة حول كيفية التعامل مع الرصاعات والخالفات
املحلية التي قد تعيق سري املرشوع ،وما قد يتطلب من جهة وجود
عسكري أو أمني صيني عىل األرض .يرافق الحذر والعناية تنفيذ
املرشوع ،وهو ما قد يجعل السياسة الصينية تبدو مرتددة.
أخ ًريا ،ال يزال االهتامم الصيني بالتبادل السيادي بني الدول ثابتًا يف
املراسالت الخارجية؛ إذ إ ّن الحديث عن السيادة ينطلق من مبدأ
كونفوشيوس الرتاتبي ومن مبدأ التفويض الساموي .بقي الرتكيز عىل
الداخل وعدم التدخّل واحرتام خصوصية الدول يف صلب مقاربة
الصني للعامل؛ وهذا ال يعني عدم تدخّل توسعي فقط ،بل عدم وجود
إرادة أيضً ا للدخول يف نزاعات يف مناطق بعيدة .علينا أن نتوقع
استمرار هذه املبادئ يف توجيه السياسة الخارجية للصني .تساعدنا
هذه املنطلقات الفكرية أيضً ا عىل فهم املوقف السلبي الصيني من
الدعم السيايس واملادي الذي تق ّدمه دول (باألغلب غربية) تحت
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صـدر حديـ ًثا

أحمد بيضون

ً
ً
وفصوال
أصوال
الربيع الفائت :في محنة األوطان

ً
في مقدمة كتاب الربيع الفائت ،الصادر
حديثا عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات (280
ً
سيرة للحركات التي
صفحة بالقطع المتوسط) ،يقرّ مؤلفه أحمد بيضون بأن "هذا الكتاب ليس
اسم لتواليها ،وال هو سيرة لمؤ ّلفه،
ثم تح ّيرنا في اختيار
أطلقنا على أوائلها اسم "الربيع العربي"ّ ،
ٍ
ً
طريقة لمداراة
في أعوام قليل ٍة مضت ،بما هو واحد من الذين اختاروا التأ ّمل في هذه الحركات
تعم ًدا لإلحاطة
استغراقهم فيها ولحفظ انتسابهم إليها في آن .في الحالين ،تقتضي السيرة
ّ
ّ
تحكم بها اختالف
يدعيهما هذا الكتاب؛ فهو من جهة "لحركات" مجموع مقاالت
واتّسا ًقا مأمو ًلا ال ّ
ومدارات وأوصا ًفا أخرى ،وهو من جهة المؤ ّلف مرايا في
المناسبات وتعاقب األوقات طو ًلا أو قص ًرا
ٍ
بعض آخر".
بعض مواضعه ،وأقنعة في
ٍ
على الرابط التالي:

http://www.dohainstitute.org/content/3e468c97890-d-4c10-af2f-c04b7cf2350a
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:المفـاوضات المناخية العالمية

تنمية في النصوص وشكوك في التطبيق

Global Climate Negotiations:
Improving the Legal Aspects and Practice’s Constraints

 منــذ مؤتمر ريو دي،تبــرز الدراســة أهــم ال ّتطورات التــي عرفتها المفاوضــات المناخية الدولية
 التي كان هدفها األول،2015  نوفمبر/ إلى مؤتمر باريس في تشرين الثاني1992 جانيرو سنة
ارتفاعا غير
 وال تــزال ترتفــع،الســيطرة علــى تصاعــد االحتــرار العالمــي الذي ارتفعــت معدالتــه
ً
ّ  بوتيرة،مسبوق
.تهديدا خطي ًرا ومباش ًرا للبشرية جمعاء
تمثل
ً
،توصلت إليها المفاوضات الدولية المناخية
وتقدم الدراسة أهم اإلنجازات والتوافقات التي
ّ
ّ
مــع رصــد أهم النقائص والثغرات التي يمكن أن تحبــط الجهود الدولية الرامية إلى تخفيض
ّ
 وعلى إشــكاالت،وتركــز علــى أهمية التموقع فــي المحــاور البيئية
،انبعاثــات غــازات الدفيئــة
تمويل انتقاالت الطاقة واالقتصاد حتى تتالءم مع متطلبات التنمية المستدامة (في الدول
.)تحديدا
النامية
ً
، بروتوكول كيوتو، االحتــرار العالمي، المفاوضات المناخية، تغيــر المناخ:كلمات مفتاحية
اتفاقية باريس
This study discusses the most important developments in global climate
negotiations since the Rio De Janeiro’s conference of 1992 until the Paris’
conference in November 2015 that main focus was to control global warming rates.
Nevertheless, these rates continue to rise in an unprecedented manner posing
dangerous direct threat to all humanity. The study shows the most important
achievements accomplished and the most important agreements that the
international negotiations have arrived to, indicating the main shortcomings and
gaps of these negotiation’s that may hinder the international efforts for reducing
emissions’ gasses. The study emphasizes the importance of concentrating on
environmental aspects, as well as on financing energy and economy so it would fit
the needs of sustainable development, especially in developing countries.
Keywords: Climate Change, Climate Negotiations,, Kyoto Protocol, Paris Agreement
. مراكش، جامعة القايض عياض، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية،* أستاذ القانون الدويل والعالقات الدولية
* Professor of International Law and International Relations, Faculty of Law, Cadi Ayyad University, Marrakech.
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44
تقديم عام
تحت إرشاف منظمة األمم املتحدة ( ،)UNOبدأت املفاوضات
املناخية املاراثونية يف برلني ( ،)1995وجنيف ( ،)1996وكيوتو
( ،)1997وبوينس آيرس ( ،)1998وبون ( ،)1999والهاي (،)2000
ومراكش ( ،)2001ونيودلهي ( ،)2002وميالن ( ،)2003وبوينس
آيرس ( ،)2004ومونرتيال ( ،)2005ونريويب ( ،)2006وبايل (،)2007
وبوزنان ( ،)2008وكوبنهاغن ( ،)2009وكانكون ( ،)2010وديربان
( ،)2011والدوحة ( ،)2012ووارسوفيا ( ،)2013وليام (،)2014
وباريس ( .)2015ومن املنتظر أن تحتضن مدينة مراكش املغربية
النسخة الـ  22من مؤمتر األط ـراف ( )COP22بشأن التغريات
املناخية .وتُس ّجل مؤمترات األطراف ضمن حشد املساعي الدولية
عىل االتفاقية  -اإلطارية للتغريات املناخية التي تعتمد ثالث ركائز
أساسية ،هي :مبدأ الوقاية((( ،ومبدأ الحق يف التنمية((( ،ومبدأ
املسؤوليات املشرتكة  -املتباينة (.)CDR
لقد "أثبتت القضايا البيئية الراهنة بوضوح التعقّد والرتابط الكبري
الذي مي ّيز العامل املعارص؛ فقد تط ّورت مع مرور الوقت من مصادر
إزعاج بسيطة وصغرية إىل أخطار ج ّدية تحدق مبستقبل اإلنسانية
كلّها"((( .لذلك ارتفعت أصواتٌ عديدة عىل املرسح الدويل وال سيام
تنظيامت املجتمع املدين وآراء الفقه الدويل كاالقتصادي الهندي
أمارتيا سن  (((Amartya Senواألمريكية إديث براون ويس Edith
 (((Brown Weissلتطالب بإدماج مفاهيم أساسية (يف املفاوضات
املناخية الكونية) من قبيل اإلنصاف ما بني الجيل نفسه واإلنصاف
مثل تُويص
ما بني األجيال .وللحفاظ عىل الوضع املناخي القائم ً
 1يتم الحديث عن مبدأ الوقاية عندما تتوافر الحجج العلمية الدّامغة والثابتة ،لذلك
يجب اتخاذ اإلجراءات الالزمة والرضورية لتفادي األرضار املحتملة الوقوع .وقد أشارت
محكمة العدل الدولية إىل مبدأ الوقاية يف قضية ما يعرف مبرشوع غابتشيكوفو  -ناغيامروس
(بديل من
ً
( )The Gabcikovo-Nagymaros Projectبني هنغاريا وسلوفاكيا
تشيكوسلوفاكيا يف الحقوق والواجبات بشأن املرشوع) خالل أيلول  /سبتمرب  ،1997انظر
نص تقرير محكمة العدل الدولية يف الهاي يف القضية يف :موقع محكمة العدل الدولية،
شوهد يف  ،2016/3/24يف:
http://www.icj-cij.org/docket/files/92/7374.pdf
 2أق ّرت الجمعية العامة لألمم املتحدة هذا الحق سنة  ،1986انظر نص إعالن األمم
املتحدة بشأن الحق يف التنمية يف :موقع األمم املتحدة ،شوهد يف  ،2016/3/25يف:
http://www.un.org/documents/ga/res/41/a41r128.htm
 3مراد بن سعيد" ،من الحوكمة الدولية إىل الحوكمة العاملية :التحوالت األنطولوجية
يف تحليل الحوكمة البيئية العاملية" ،املستقبل العريب ،العدد ( ،421آذار  /مارس ،)2014
ص .134
4 Amartya Sen, The Idea of Justice (London : Harvard, 2009), pp. 248 - 252.
5 Edith Brown Weiss, Justice pour les générations futures, Jacques- Yves
Cousteau & Federico Mayor (Trans), (Paris : Editions UNU Press - Sang de
la terre - UNESCO, 1993), pp. 15 - 40.
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براون بــ "اتخاذ إجراءات للتخفيف من تأثريات التغيريات املناخية،
والتقليص((( من األرضار املبارشة إىل الح ّد األدىن ،وتوفري الوسائل
واملوارد األساسية لألجيال املقبلة ليك تتك ّيف مع التغري املناخي"(((.
وتوصل علامء املناخ إىل إجامع يف الرأي يؤكّد سيناريوهني؛ أحدهام
ّ
يبقي الزيادة الكونية يف درجات الحرارة عند مستوى أقل من
درجتني مئويتني ،واآلخر يضعها يف مستوى أعىل من درجتني((( .مع
وجود اختالفات كثرية بني مطالب الدول والتزاماتها يف املفاوضات
مثل ،بأن
املناخية الكونية ،إذ إ ّن الدول الجزرية الصغرية تطالب ً
تعمل الدول عىل إنقاص درجات الحرارة إىل حدود  1.5درجة مئوية.
أ ّما الدول األخرى ،نظ ًرا للمشاكل التي تعرفها اقتصادياتها ،فرتى أ ّن
إنقاص درجة الحرارة إىل حدود مستوى  1.5درجة مئوية سيؤث ّر
ال محالة يف من ّوها االقتصادي.
لتغي املناخ ،تن ّبه املجتمع الدويل إىل
وأمام جدية التهديدات الكونية ّ
خطورة الوضع (ولو ظاهريًا) ،وبدأت االستجابة الدولية السياسية
لخطورة التحوالت املناخية بتب ّني اتفاقية األمم املتحدة  -اإلطارية بشأن
تغري املناخ يف عام  ،((()UNFCCC( 1992ولذلك عمل املتفاوضون
للتوصل إىل بروتوكول كيوتو
مل ّدة خمس سنوات ()1997-1992
ّ
وتب ّني حزمة من اإلجراءات االقتصادية ،مثل آلية التنمية النظيفة
(الفصل  ،)12وآلية االتجار يف الكربون (املحددة يف الفصل ،)17
وآلية التنفيذ املشرتك(.((1
تعب يف األخري عن املنظور الرأساميل لتغري املناخ؛
لكن هذه اآلليات ّ
إذ يُعتمد يف األساس عىل آليات السوق (الطلب والعرض) لتدبري
القضايا البيئية ،بينام تتجاوز التغريات املناخية هذه اآلليات ألنّها
ال تعرتف بالحدود الوطنية الضيقة ،وبذلك ت ُص ّنف ضمن ما يطلق
عليه الجيل الثالث لحقوق اإلنسان أو حقوق االنتساب كالحق يف
التّنمية والحق يف السلم.
 6يالحظ أ ّن اتفاقية األمم املتحدة  -اإلطارية للتغريات املناخية تهدف  -بالدرجة األوىل -
إىل تقليص غازات الدفيئة أو تثبيتها ،بينام الصحيح يف نظرنا هو إدماج تحليل التكلفة  -العائد
( )Cost-benefit analysisللح ّد من االحتباس الحراري.
7 Weiss, p. 330.
 8محمد مصطفى الخياط" ،تغري املناخ :مواقف دولية متباينة" ،السياسة الدولية،
العدد ( ،179كانون الثاين  /يناير  ،)2010ص .48
 9انظر نص االتفاقية:
United Nations Framework Convention on Climate Change, United Nations,
(1992), accessed on March 24, 2016, at:
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf
 10انظر نص بروتوكول كيوتو:
Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate
Change, United Nations, (1998), accessed on March 24, 2016, at:
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf
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وقبل انطالق قمة  ،)COP 21( 21عرفت العاصمة الفرنسية
مواجهات بني قــوات األمــن واملتظاهرين املحتشدين يف وسط
العاصمة .وبالتوازي مع ذلك ،شهدت مد ٌن عاملية كثرية تظاهرات؛
مثل سيدين وهونغ كونغ وبرلني ولندن وساو باولو ونيويورك وأوتاوا؛
ومن الطبيعي أن تَت َخلّف املدن العربية عن الركب املناخي .ولإلشارة،
شارك يف القمة نحو  195دولة إضاف ًة إىل االتحاد األورويب.
تتمثّل اإلشكالية األساسية لهذه الدراسة مبدى نجاح املؤمترات الدولية
املعنية بتغري املناخ يف الوصول إىل أهدافها يف تخفيض غازات الدفيئة
الناتجة من النشاط البرشي واملسؤولة عن تنامي خطورة االحرتار
العاملي وآثاره الكارثية يف األمن البيئي الدويل؛ مع الرتكيز عىل مؤمتر
باريس  2015الذي ميثّل مؤمت ًرا تاريخ ًيا ،بحسب العديد من الخرباء
البيئيني ،دون إهامل أهمية قضايا ردم "الهوة املناخية" بني الشامل
والجنوب ،ال سيام يف سياق تناقض مصالح املحاور البيئية مام يستلزم
االلتفاف حول اتفاقية دولية تهدف إىل حامية الكوكب من االندثار.
قسمنا الدراسة إىل املحاور التالية:
ملناقشة هذه اإلشكاليةّ ،

•أولً  :خلفية مخترصة حول اتفاقية األمم املتحدة  -اإلطارية بشأن
تغري املناخ (.)UNFCCC
•ثانيًا :مؤمتر باريس ّ :2015
محك الفرصة األخرية.
•ثالثًا :اله ّوة بني األغنياء والفقراء ودور املنظامت غري الحكومية
يف ردمها.
•راب ًعا :العرب وأهمية اقتناص فرص التفاوض.
خامسا :املفاوضات املناخية يف سياق تناقض مصالح املحاور البيئية.
• ً
سادسا :من أجل اتفاقية دولية منقذة لكوكب األرض.
• ً
•ساب ًعا :آفاق حامية املناخ العاملي.

خلفية مختصرة حول اتفاقية
األمم المتحدة  -اإلطارية
بشأن تغير المناخ ()UNFCCC
يف حزيران  /يونيو  ،1992عقد مؤمتر األمم املتحدة بشأن البيئة والتنمية
يف ريو دي جانريو يف الربازيل .وكان تجم ًعا دول ًيا غري مسبوق ملمثيل
( ((1يف العامل ،حرضه أكرث من مئة رئيس دولة
أكرث من  170بل ًدا ومنطقة (
 11انظر" :الجهود العاملية ملحاربة تغري املناخ ،من ريو دي جانريو لكوبنهاجن" ،صحيفة
الشعب اليومية أونالين ،2009/12/7 ،شوهد يف  ،2016/3/24يف:
http://arabic.people.com.cn/31663/6834062.html
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وحكومة .ومن بني أهم النتائج التي متخضت عنه ،توقيع اتفاقية األمم
املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ،إضاف ًة إىل اتفاقية األمم املتحدة
للتنوع البيولوجي سنة  ،1992وجدول ما يعرف بـأعامل القرن 21
( ،)Agenda 21وإحداث لجنة التنمية املستدامة(.((1
بعد تب ّنــي اتفاقية األمم املتحدة  -اإلطارية بشأن تغري املناخ يف
عام  ،1992اعتمد مؤمتر األط ـراف يف دورتــه الثالثة (يف كانون
األول /ديسمرب  )1997بروتوكول كيوتو ()The Kyoto Protocol
التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ؛ التزمت مبوجبه
الدول الصناعية والــدول يف مرحلة التّحول القتصاديات السوق
(سابقًا) تخفيض االنبعاثات( ((1الغازية الضارة بالغالف الجوي(،((1
خالل الفرتة الزمنية املمتدة من  2008إىل  2012مبعدل ( %5مقارنة
بالسنة املرجعية وهي  .)1990وتواصلت الجهود الدولية بعد ذلك
السبب
بهدف الوصول إىل اتفاق دويل بشأن املناخ و ُعقدت لهذا ّ
تغي املناخ.
ع ّدة مؤمترات لألطراف يف االتفاقية اإلطارية بشأن ّ

مفاوضات :2009 – 2005
طروحات متناقضة ونتائج عملية قليلة
انعقدت الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتامع األطراف
يف بروتوكول كيوتو ،يف مدينة مونرتيال بكندا يف عام  2005حيث
املخصص املعني بالنظر يف االلتزامات
ت َ َق ّرر إنشاء الفريق العامل
ّ
اإلضافية لألطراف املدرجة يف امللحق األول مبوجب مقتضيات املادة 3
الفقرة  9من بروتوكول كيوتو.
ويف سنة  ،2007وبالتزامن مع انعقاد املؤمتر الثالث عرش لألطراف
املتعاقدة ،اتفقت الدول املعنية بالتفاوض عىل خريطة طريق بايل
( )The Bali Road Mapاملعنية بالقضايا الطويلة األجل التي
رسمت طريق العمل ملرحلة ما بعد سنة  2012وذلك عرب َم َسا َريْن
أساسيني للعملُ ،هامً :
أول؛ َمسار الفريق العامل املتخصص املعني
 12هي لجنة مفتوحة يف وجه املنظامت غري الحكومية والوكاالت املتخصصة ملنظمة األمم
املتحدة ،من مهامتها األساسية مراقبة التطورات الحاصلة يف أنشطة أعامل القرن  ،21والحثّ
عىل إدماج األهداف البيئية ضمن منظومة منظمة األمم املتحدة ،ومن أهم املحاور التي
مثل :االستدامة ،واملوارد واآلليات التمويلية ،والرتبية ،والعلم ،ونقل تكنولوجيا
تهتم بها نذكر ً
اإليكولوجيا ،وآليات اتخاذ القرارات ،انظر:
Jean-Maurice Arbour & Sophie Lavallée, Droit international de
l’environnement (Canada : Ed Yvon Blais, 2006), p. 38.
 13يوجد جدل كبري بني منارصي قياس االنبعاثات الوطنية اعتامدًا عىل أساس اإلنتاج أم
عىل أساس االستهالك ،كام تختلف الدول حول أساس حساب االنبعاثات الكمية اإلجاملية
للدولة أم عىل أساس حساب انبعاثات األفراد.
 14انظر" :مؤمتر تغري املناخ املنعقد يف بون  19إىل  23ترشين األول  /أكتوبر ،"2015
نرشة مفاوضات األرض ،مج  ،12رقم  19( ،646ترشين األول  /أكتوبر  ،)2015شوهد يف
 ،2016/4/19يف:
http://www.iisd.ca/vol12/enb12646a.html
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بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب
بروتوكول كيوتو .وثان ًيا؛ مسار آخر مبوجب االتفاقية ،يُعرف باسم الفريق
العامل املتخصص املعني بالعمل التعاوين الطويل اآلجال( .((1وت ّم االتفاق
عىل اختتام املفاوضات املتعلقة باملسارين السابقني يف مؤمتر (.)2009

ويف عام ُ ،2009عقد مؤمتر األمم املتحدة لتغري املناخ يف كانون
األول  /ديسمرب يف مدينة كوبنهاغن (الدامنرك) ،وشهد هذا الحدث
الرفيع املستوى نزا ًعا عىل مسألة الشفافية( .((1كام تبينت محدودية
بروتوكول كيوتو بعد انسحاب روسيا واليابان ونيوزيلندا وكندا من
الربوتوكول .ومن ث ّم كان ال بد من وضع ّ
صك قانوين طموح وملزم
محل بروتوكول كيوتو .وكان هذا هو هدف
يرسي عىل الجميع ليحل ّ
مؤمتر األطراف يف كوبنهاغن يف عام  2009الذي تم تأكيده ُم َج ّد ًدا يف
(((1
مؤمتر كانكون يف عام  ،2010ث ّم يف مؤمتر ديربان يف عام .2011
فعىل الرغم من مشاركة أكرث من  115رئيس دولة وحكومة وأكرث
من  40000مشارك حكومي وغري حكومي واآلالف من ممثيل
املنظامت املجتمعية والنقابات العاملية واملختربات العلمية وممثلني
يتوصل املؤمتر إىل اتفاق ملزم
عن الديانات املختلفة والعلامء( ،((1مل ّ
لألطراف املشاركة باملساهمة يف تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة إىل
ما دون  1.5درجة مئوية؛ واكتفت الدول الصناعية بوعود فضفاضة
لتمويل االنتقاالت الطاقية يف الدول النامية.
 15انظر" :من أجل اتفاق بشأن املناخ" ،موقع األمم املتحدة ،شوهد يف  ،2016/5/25يف:
http://www.un.org/climatechange/ar/towards-a-climate-agreement/
" 16مؤمتر تغري املناخ املنعقد يف جنيف  13 - 8شباط  /فرباير  ،"2015نرشة مفاوضات
األرض ،مج  ،12رقم  8( ،620شباط  /فرباير  ،)2015شوهد يف  ،2016/3/19يف:
http://www.iisd.ca/vol12/enb12620a.html
" 17املفاوضات الدولية بشأن تغري املناخ" ،موقع الدبلوماسية الفرنسية ،شوهد يف
 ،2016/7/19يف:
http://goo.gl/OIzthU
18 “Copenhagen Climate Change Conference,” United Nations Framework
Convention on Climate Change, (2009), accessed on 15/2/2016, at: http://
unfccc.int/meetings/copenhagen_dec_2009/meeting/6295.php
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مفاوضات  :2014-2010ماراثونية التفاوض
وتأجيل االلتزامات الدولية
مؤمتر كانكون  :2010اتخذ املشاركون يف املؤمتر قرارات تخص توزيع
مسؤولية الدول الصناعية والنامية عن تقليص الغازات املؤدية إىل
االحتباس الحراري وتحديدها واعتامد اإلجراءات الوقائية ال ّرامية إىل
حامية الغابات يف كوكبنا( .((1كام ساهمت "اتفاقيات" كانكون يف
إحداث مؤسسات وآليات جديدة ،وشملت إطار كانكون للتكيف
ولجنة التّكيف وآلية التكنولوجيا التي تتضمن اللجنة التنفيذية
للتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا املناخ.
ووافق املشاركون يف املؤمتر عىل مرشوع إنشاء ما يسمى "الصندوق
رضرة
العاملي األخرض" ،وذلك بهدف متويل مشاريع تساعد الدول املت ّ
من التغريات املناخية .واتفق املشاركون يف املؤمتر عىل آلية نقل
التكنولوجيات "النظيفة" من الدول الصناعية إىل الدول النامية.
وبحسب عدد من املتتبعني للشأن البيئي الدويل ،فإ ّن مؤمتر كانكون
األقل التكيف)
سيشكّل لَبِنة لتعزيز خطوات مجابهة (أو عىل ّ
التحوالت املناخية ،والحسم يف متديد بروتوكول كيوتو أثناء انعقاد
مؤمتر ديربان (جنوب أفريقيا.)2011 ،
مؤمتر ديربان ُ :2011عقد مؤمتر منظمة األمم املتحدة املعني
بتغري املناخ يف ديربان ،يف ترشين الثاين  /نوفمرب وكانون األول/
ديسمرب  ،(((2(2011بحضور  12000مشارك ،من بينهم  5200مسؤول
حكومي ،و 5400ممثل لهيئات األمم املتحدة والوكاالت واملنظامت
الحكومية الدولية واملنظامت غري الحكومية( .((2ومن أهم نتائج
مؤمتر ديربان نذكر:
•االتفاق عىل تحديد فرتة التزام ثانية ( )2020-2013مبوجب
مقتضيات بروتوكول كيوتو حول التغريات املناخية.
•اتخاذ قرار بشأن العمل التعاوين الطويل األجل مبوجب مقتضيات
االتفاقية  -اإلطارية حول التغريات املناخية.
•االتـــفـــاق عـــى تــشــغــيــل الــصــنــدوق األخــــر للمناخ
(.)-Green Climate Fund-GCF

" 19مؤمتر تغري املناخ يف كانكون املكسيكية يقسم املسؤولية عن غازات االحتباس
الحراري" ،روسيا اليوم ،2010/12/11 ،شوهد يف  ،2016/03/24يف:
https://goo.gl/IKXpXX
" 20مؤمتر تغري املناخ املنعقد يف بون  31آب  /أغسطس  4 -أيلول /سبتمرب  ،"2015نرشة
مفاوضات األرض ،مج  ،12رقم  31 ،639آب  /أغسطس  ،2015شوهد يف  ،2016/04/19يف:
http://www.iisd.ca/vol12/enb12639a.html
21 “Cancun Climate Change Conference,” United Nations Framework
Convention on Climate Change, (2010), accessed on 07/03/2016, at: http://
unfccc.int/meetings/cancun_nov_2010/meeting/6266.php.
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•"إعــداد بروتوكول أو أداة قانونية أخرى متفق عليها ذات قوة
كل
قانونية ملزمة مبوجب االتفاقية اإلطارية يت ّم تطبيقها عىل ّ
األطراف" .ومن املخطط له أن يستكمل الفريق العامل مفاوضاته يف
سنة .((2(2015
ويف مؤمتر ديربان عن التغريات املناخية ،تجدر اإلشارة إىل أ ّن الحكومات
اعرتفت بوضوح برضورة وضع مسودة التفاق قانوين عاملي جديد يهدف
إىل التصدي لتغري املناخ لفرتة ما بعد سنة .((2(2020
بتغي املناخ
مؤمتر الدوحة  :2012عقد مؤمتر األمم املتحدة املعني ّ
يف الدوحة (يف قطر) يف الفرتة الواقعة بني  26ترشين الثاين  /نوفمرب
و 8كانون األول  /ديسمرب  .((2(2012ونتج من هذا املؤمتر حزمة من
القرارات يُشار إليها بـ "بوابة الدوحة للمناخ" .وتتض ّمن هذه القرارات
تعديالت عىل مقتضيات بروتوكول كيوتو الهادفة إىل تحديد فرتة التزام
ثانية [أي االستمرارية القانونية للربوتوكول يف نظرنا] واالتفاق عىل إنهاء
عمل الفريق العامل املعني بال ّنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف
املدرجة يف امل ُ ْرفق (امل ُلحق) األول مبوجب بروتوكول كيوتو يف الدوحة(.((2
كل املجهودات التي بذلها منظمو املؤمتر ،مل يخرج اجتامع
عىل الرغم من ّ
الدوحة الـ 18للدول األطراف يف االتفاقية  -اإلطارية للتغريات املناخية
بأي نتيجة جديدة وج ّدية .وقد أكّد نتائج اجتامع
الذي استمر أسبوعنيّ ،
تغي املناخ كون
ديربان ،أي متديد كيوتو (الذي مل يعد ينفع قضية ّ
امللتزمني به يشكّلون أقل من  %15من االنبعاثات العاملية) والتّحضري
التفاق جديد عام . ((2(2015
وقد مت ّيزت دول الجنوب بـطلب "تعويضات من الدول الصناعية الكربى
يف الشامل بسبب الخسائر واألرضار املتعلقة بالتغريات املناخية"(.((2
وهي إشارة قوية إىل املسؤولية التاريخية للغرب امل َُص ّنع منذ الثّورة
الصناعية األوىل.
مؤمتر وارسو  :2013عقدت الدورة التاسعة عرشة ملؤمتر األطراف يف
مدينة وارسو ( )COP19يف ترشين الثاين  /نوفمرب  ،2013وحقّقت
 22انظر" :مؤمتر تغري املناخ املنعقد يف بون  31آب أغسطس  4 -أيلول /سبتمرب ."2015
 23انظر" :من أجل اتفاق بشأن املناخ" ،موقع األمم املتحدة.
" 24ملخص مؤمتر الدوحة بشأن تغري املناخ  26نوفمرب  8 -ديسمرب ،"2012
نرشة مفاوضات األرض ،مج  ،12رقم  11 ،567كانون األول  /ديسمرب  ،2012شوهد يف
 ،2016 /5/13يف:
http://www.iisd.ca/vol12/enb12567a.html
 25املرجع نفسه.
" 26تقرير عن مؤمتر الدوحة الـ  18حول تغري املناخ" ،2014/3/3 ،شوهد يف
 ،2016/3/20يف:
https://lb.boell.org/en/2014/03/03/tqryr-n-mwtmr-ldwh-l18-hwl-tgyrlmnkh
تغي املناخ العاملي بني إخفاقات كيوتو وتوقعات باريس
 27حبيب معلوف ،قضية ّ
(بريوت :دار الفارايب ،)2016 ،ص .282

تق ّد ًما يف دعم ال ُبلدان األضعف ،إذ وضع املؤمتر اتفاقًا يتعلق بتمويل
تغي املناخ ((2(.ومن القرارات الرئيسة التي اتُخذت يف املؤمتر،
مكافحة ّ
نذكر تلك املتعلقة بتعزيز منهج عمل مؤمتر ديربان ،وصندوق
املناخ األخرض والتمويل الطويل األجل ،وآلية وارسو الدولية املتعلقة
بالخسائر واألرضار(.((2
ومن خالل املناقشات ،تَ َب ّي أ ّن العامل أصبح يدرك حجم املخاطر التي
ميكن أن ت َُسبّبها ظاهرة االحتباس الحراري والتّحوالت املناخية العاملية،
لذلك حاولت األطراف املتفاوضة العمل عىل التحضري التفاق 2015
يكون العامل مبوجبه قاد ًرا عىل إنقاذ كوكب األرض من الدمار.
مؤمتر ليام  :2014شَ ك َّل مؤمتر األطراف املتعاقدة يف نسخته العرشين
( )COP20يف ليام ،عاصمة البريو ،سنة " 2014الفرصة األخرية" لدول
العامل للتفاوض بجدية بُغية ال َح ّد من انبعاثات الكربون وغازات الدفيئة
األخرى( ،((3وذلك قبل االلتزام نهائيًا يف مؤمتر باريس لعام  .2015ومن
أهم النتائج املرتتبة عن أشغال مؤمتر ليام نذكر ،االتفاق عىل مطالبة
الدول املتعاقدة عىل تحديد املعلومات والعمليات الخاصة بتقديم
املساهامت (املخفضة لغازات الدفيئة) املقررة عىل املستوى الوطني
يف أقرب ٍ
وقت ممكن يف  .2015كام اعتمدت الدورة العرشون ملؤمتر
األطراف "نداء ليام للعمل املناخي" الذي يدفع املفاوضات (املناخية
الدولية) نحو اتفاق عام .((3(2015

مؤتمر باريس 2015
محك "الفرصة األخيرة"
تضارب اآلراء والمصالح في سياق
المسؤولية المشتركة  -المتباينة
السنوي يف نسخته الواحدة والعرشين التفاقية األمم
يُع ّد االجتامع ّ
تغي املناخ لعام  2015أكرب تجمع دويل
املتحدة  -اإلطارية بشأن ُّ
مناخي يهدف إىل التزام مبديئ من األطراف املتفاوضة ،إذ "تع ّهد
" 28املفاوضات الدولية بشأن تغري املناخ" ،موقع الدبلوماسية الفرنسية ،شوهد يف
 ،2016/08/01يف:
http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/climat/
les-negociations-internationales-en-matiere-de-dereglement-climatique/
" 29ملخص مؤمتر الدوحة بشأن تغري املناخ  26ترشين الثاين /نوفمرب  8 -كانون األول/
ديسمرب ."2012
 30انظر املوقع الرسمي ملؤمتر ليام ،شوهد يف  ،2016/3/20يف:
http://www.cop20lima.org
" 31مؤمتر تغري املناخ املنعقد يف بون يف الفرتة من  11 - 1حزيران /يونيو  ،"2015نرشة
مفاوضات األرض ،مج  12رقم  1 ،628حزيران  /يونيو  ،2015شوهد يف  ،2015/12/10يف:
http://www.iisd.ca/vol12/enb12628a.html
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املجتمع الدويل بحرص ارتفاع درجة حرارة األرض دون درجتني
الصناعية ،ومبتابعة الجهود
قياسا عىل عرص ما قبل الثورة ّ
مئويتني ً
(((3
لوقف ارتفاع الحرارة عند  1.5درجة مئوية" .
وجاء هذا االلتزام املبديئ ،بعد نقاشات ومجادالت طويلة وشاقة
يف مؤمتر باريس  (COP21) 2015إذ تضاربت اآلراء وتناقضت
خصوصا حول كيفية تنفيذ مبدأ املسؤولية املشرتكة -
املواقف
ً
املتباينة The Principle of Common But Differentiated
 ،Responsibilitiesوحول قضية الـ  100مليار دوالر التي سبق
النص عليها يف اجتامع كوبنهاغن سنة  ،2009حيت تع ّهدت الدول
الغنية بدفع  100مليار دوالر أمرييك سنويًا يف حدود  2020ملساعدة
الدول النامية لتضمن تك ّيف الدول النامية مع التغري املناخي؛ لكن
إىل ح ّد اآلن ،ال تزال األسئلة الجوهرية :من سيدفع؟ وكيف؟ وملن؟
من دون أجوبة دقيقة ومح ّددة.

هم مشرتكًا لإلنسانية،
ومن إيجابيات اتفاق باريس ع ّد املناخ ًّ
ما يتطلب من الجميع اتخاذ خطوات مشرتكة ملجابهة التغريات
املناخية ،وتأكيده قضايا الحق يف التنمية والحق يف الصحة وحقوق
الشعوب األصلية واإلنصاف ما بني األجيال.

اتفاق باريس وبداية المهمات الصعبة
لتمويل المناخ(((3
رئيسا للمؤمتر)
أعلن وزير الخارجية الفرنيس لوران فابيوس (بوصفه ً
يف ترصيح له ،يوم  12كانون األول  /ديسمرب  ،2015بعد االتفاق
ُغي شيئا" ،املستقبل العريب،
 32ماجد نعمة" ،قمة التغريات املناخية يف باريس مل ت ّ
العدد ( ،443كانون الثاين  /يناير  ،)2016ص .192
 33ميكن االطــاع عىل اتفاق باريس  2015يف موقع األمــم املتحدة ،شوهد يف
 ،2015/12/14يف:
_http://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/cop_auv
template_4b_new__1.pdf
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األ ّويل لألطراف املتعاقدة حول النص النهايئ للمعاهدة الجديدة ،كون
عادل ودامئًا ودينام ًيا ومتوازنًا وملز ًما جميع األطراف(،((3
النص جاء ً
ويهدف إىل كبح االحرتار العاملي يف حدود الدرجتني املئويتني ليصل
إىل  1.5درجة يف نهاية القرن ،وتأكيد التزام الدول الغنية تخصيص
 100مليار دوالر لتحفيز انتقال الطاقة يف الدول النامية ،وذلك ابتدا ًء
من سنة  ،2020والتزام الدول مراجعة خططها الوطنية الهادفة إىل
كل خمس سنوات.
تخفيض غازات الدفيئة ّ
لـــإشـــارة ،وقّــعــت  175دولـــة اتــفــاق بــاريــس للمناخ يف
 22نيسان  /أبريل  ،2016يف مقر منظمة األمم املتحدة يف نيويورك.
وقد استغل األمني العام املناسبة ليؤكد أهمية إرساع الدول يف
تصديق ( )Ratificationاالتفاقية املناخية لضامن تطبيقها يف سنة
 ،2020وذلك بعد تصديق  55دولة مسؤولة عن  %55من انبعاث
غازات االحتباس الحراري يف العامل( ،(((3عىل االتفاق.

األولويات والمعوقات وسبل تجاوزها
من األولويات التي طُرحت عىل الحارضين يف باريس ً ،2015
أول:
متويل الدول امل ُع ّرضة لتأثريات التغري املناخي ومنحها الوسائل
الرضورية للتكيف مع املناخ؛ وثان ًيا :مراقبة خفض انبعاثات غازات
كل األطراف املتفاوضة بالح ّد
الدفيئة؛ وثالثًا :اعتامد إطار قانوين يُلزم ّ
من ارتفاع درجة الحرارة العاملية .وال شك يف أ ّن الوثيقة األولية التي
كانت تضم أكرث من  80صفحة تتناول مواضيع التخفيف (تخفيض
غــازات الدفيئة) ،والتكيف (وضع السياسات والبنى التحتية
لتخفيف آثار التغريات املناخية) ،وتحويل التكنولوجيا من الشامل
إىل الجنوب ،وتطوير الكفاءات (البرشية ،واالقتصادية ،واملالية،
والبنى التحتية ...إلخ).
وأثناء انطالق املفاوضات ،رأى بعض املهتمني أنّه  -بالنظر إىل
التوصل
الوثائق التحضريية للمؤمتر والحشد غري املسبوق  -ميكن
ّ
إىل اتفاق يف باريس  .((3(2015لكن جرت اإلشارة يف دراسات أخرى
34 "COP21: UN accord historique adopté", Novethic, 12/12/2015,
accessed on 13/12/2015, at: http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/
isr-rse/cop21-un-accord-historique-adopte-143780.html
 35انظر" :وماذا بعد توقيع اتفاق باريس للمناخ :األمم املتحدة تدعو للعمل إلدخاله
حيز التنفيذ والدول تتعهد بتكثيف جهودها" ،إذاعة األمم املتحدة ،2016/04/24 ،شوهد
يف  ،2016/6/23يف:
http://www.unmultimedia.org/arabic/radio/archives/198600/#.
V2tdOtKLTMx
36 Richard Werly, “A Paris, toute la planète diplomatique au chevet
du climat,” Le temps, 29 November 2015, accessed on 30 November
2015, at: http://www.letemps.ch/monde/2015/11/29/paris-toute-planetediplomatique-chevet-climat
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إىل وجود ثالث صعوبات أساسية ،هي( :((3من سيدفع مثن التكيف
مع التغريات املناخية للدول النامية؟ والطبيعة القانونية لالتفاق يف
التوصل إىل اتفاقية
مثل ترفض
باريس؛ فالواليات املتحدة األمريكية ً
ّ
ملزمة (رفض الكونغرس تصديق إلزام الواليات املتحدة األمريكية
بذلك)؛ وطموح االتفاق :فالتزام املتع ّهدين بتخفيض غازات الدفيئة
غري ٍ
كاف للح ّد من ارتفاع درجة الحرارة دون الدرجتني املئويتني إىل
حدود نهاية هذا القرن مقارن ًة مبرحلة ما قبل الثورة الصناعية.
يظل دون جدوى؛ فقد سبق
وميكن أن نضيف أ ّن االلتزام وحده ّ
ملجموعة من الدول أن تع ّهدت بتخفيض درجة الحرارة وانبعاثاتها
الكربونية لكن مل ت َِف بوعودها لعدم وجود رقابة دولية عىل غازات
الدفيئة (محكمة عدل دولية بيئية) .ويكفي أن نذكر ما ييل :تجاوز
مجموع غازات ثاين أوكسيد الكربون  (CO2) 35.3مليار طن يف
سنة  2013مقابل  23مليار طن يف عام  .((3(1990وبحسب تقري ٍر
صادر عن الوكالة الهولندية للتقييم البيئي لعام  ،2014فخالل 2013
[مقارنة بسنة " ]2012عرفت الواليات املتحدة األمريكية زيادة يف
نفث غازات أوكسيد الكربون بـ %2.5؛ والصني بـ %4.2؛ والهند بأكرث
من %4.4؛ واليابان بـ .((3(%6.5

من املعوقات العملية لهذه القمة ،خالل األيام األوىل ،استمرار فرنسا
"راعية" هذه املفاوضات يف الربط بني اإلرهاب والتغريات املناخية،
مام س ّوغ لها التحرك ضد الناشطني البيئيني الذين ن ّددوا بسقف نتائج
املؤمتر .وجاء يف افتتاح الرئيس فرانسوا هوالند أ ّن مكافحة اإلرهاب
37 Pascaline Minet, “Les 3 questions qui fâchent,” Le Temps, 29
Novembre 2015, accessed on 30 November, at: http://www.letemps.ch/
monde/2015/11/29/3-questions-fachent
38 Philippe Descamps, “Comment éviter le chaos climatique? de la
science à la politique,” Le Monde Diplomatique, November 2015, p. 13.
& 39 Jos G.J. Olivier & Greet Janssens-Maenhout & Marilena Muntean
Jeroen A.H.W. Peters, Trends in Global CO2 Emissions: 2014 Report (The
Hague: PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, 2014), p. 25.
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واالحتباس الحراري هام تح ّديان عامليان يجب معالجتهام( .((4لذلك
ميكن القول ،إ ّن املفاوضات يف أسبوعها األول طغت عليها النربة
السياسية التي تأث ّرت بأحداث باريس.
لكن من املنتظر أن تنفتح آفاق جديدة بعد التوصل إىل اتفاق
باريس .وبإمكان املجتمع الدويل أن يضغط يف اتجاه متويل حقيقي
للمناخ ،واستفادة الدول النامية من مساعدات الصندوق األخرض
للمناخ ،وتعزيز دور املجتمع املدين للمشاركة يف تنفيذ برامج
متويل املناخ والرقابة عىل سبل تنفيذها .ومن املمكن العمل،
أثناء مؤمتر مراكش  ،2016عىل إحداث منظمة دولية للبيئة تكون
مهمتها األساسية تسهيل متويل املشاريع التنموية والرقابة عىل
طرائق رصفها.

تزايد الهوة بين األغنياء والفقراء
ودور المنظمات غير الحكومية
في ردمها
الهوة بين األغنياء والفقراء
يبدو أ ّن الصني (املل ّوث الثاين يف العامل) والدول النامية تتشبث
مبفهوم املسؤولية التاريخية للدول الصناعية؛ كام طالبت الهند  -عىل
لسان وزير البيئة  -بضامن عدالة مناخية للدول الفقرية؛ لك ّنها
أكّدت أنّها ستزيد من إنتاج الفحم بحلول عام  2020بغية إيصال
الكهرباء إىل أكرث من  300مليون شخص يعيشون دون كهرباء؛ مع
اإلشارة إىل أ ّن الهند تتباطأ يف التزام تقليص الكربون مقارن ًة بالواليات
املتحدة األمريكية والصني؛ ففي الفرتة ما بني " 1990و 2012ازدادت
غازات الدفيئة يف الهند بـ  ،%67وإذا مل تقم الهند بالجهود ميكن أن
تتضاعف هذه الغازات بحلول .((4("2030
تخضع دول الجنوب لتأثري التغريات املناخية من دون الحصول عىل
فوائد التنمية ومزاياها؛ ففي أفريقيا تزحف الصحاري عىل املناطق
الساحلية ،مع العلم بأ ّن  620مليون شخص يعانون عدم وجود
الكهرباء .وترجع املسؤولية الكربى للدول املتقدمة صناعيًا وال سيام
الواليات املتحدة األمريكية؛ فمنذ  ،1850نفثت رشكة البرتول شيفرون
" 40أكرب قمة للمناخ تفتتح أعاملها يف باريس" ،الجزيرة نت ،2015/11/30 ،شوهد يف
 ،2016/6/1يف:
http://bit.ly/2aEozjf
41 “L’Inde, acteur clé des négociations, ne renoncera pas à son
développement,” Le Monde, 24 Novembre 2015, p. 18.
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 Chevronأكرث من عرش مرات مجموع غازات الدفيئة للدول
األفريقية جنوب الصحراء (دون احتساب جنوب أفريقيا)(.((4
وال شك يف أ ّن الرصاع بني الشامل والجنوب لن يهدأ ّإل بالتعاون بني
املحورين .ولكن ،يبدو أ ّن التعاون غري مفضّ ل بني الشامل والجنوب
التوصل إىل اتفاق باريس (كام سرنى أثناء التط ّرق
عىل الرغم من
ّ
لتناقض مصالح املحاور البيئية).

دور المنظمات الدولية غير الحكومية
في ردم الهوة بين الشمال والجنوب
أصبحت املنظامت الدولية غري الحكومية تتحرك بفعالية يف
املؤمترات الدولية املخصصة ملناقشة قضايا االحتباس الحراري،
فـ"انتشار املنظامت غري الحكومية ( )NGOsوتعاظم دورها قد
السائدة يف
أث ّر بصورة ملحوظة يف الكثري من املفاهيم األساسية ّ
ميدان القانون الدويل ،وقد بدأ نطاق هذه املنظامت يتسع باطّراد
خالل السبعينيات والثّامنينيات من القرن العرشين لتحقيق أغراض
متعددة"( .((4وتزامن تعاظم هذه األدوار مع ضغوطها املتواصلة عىل
الدول والحكومات ليك تتبنى مواقف إيجابية من قضايا التغريات
املناخية ،واملساهمة يف تطوير املبادئ العامة للقانون الدويل البيئي
وحثّ الدول عىل االنضامم لالتفاقيات البيئية الدولية والتصديق
عليها ،ومساعدة الدول املنكوبة عىل تدبري األزمات البيئية أثناء
وقوع الكوارث الطبيعية .لكن يالحظ أحيانًا أ ّن املنظامت الدولية
غري الحكومية ليست بريئة من الناحية السياسية إذ تقوم يف م ّرات
عديدة بخدمة أجندة الدول الكربى تحت غطاء تقديم املساعدة
وتطوير التعاون الدويل.
وعليه ،ميكن للمنظامت غري الحكومية املساهمة يف تطوير قواعد
القانون الدويل البيئي من خالل االعرتاف له بجملة من الحقوق،
تتمثل مبا ييل(:((4
•"املشاركة الف ّعالة يف املفاوضات الدولية املتعلقة باالتفاقيات
البيئية الدولية سواء مبنح املنظمة غري الحكومية صفة املراقب ،أو
باالستعانة بها لتمثّل الدولة ضمن الوفد الرسمي املكلف بالتفاوض"؛
وميكن لهذا التوجه أن يكون إيجاب ًيا يف تعزيز املفاوضات املناخية
الكونية عن طريق تقديم االقرتاحات العملية لتفادي األخطار البيئية.

42 Philippe Descamps, “Comment éviter le chaos climatique?” Le Monde
Diplomatique, Novembre 2015, p. 13.
 43وايف حاجة" ،املنظامت غري الحكومية ودورها يف حامية البيئة" ،مجلة جيل للدراسات
السياسية والعالقات الدولية ،العدد األول( ،كانون الثاين  /يناير  ،)2015ص .67
 44سالفة طارق عبد الكريم الشعالن ،الحامية القانونية الدولية من ظاهرة التغري
املناخي يف بروتوكول كيوتو (بريوت :دار الحلبي للمنشورات الحقوقية ،)2009 ،ص .92
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•"تقوم الهيئات الرسمية يف بعض االتفاقيات البيئية كالسكرتارية
يف اتفاقية تغري املناخ واتفاقية التنوع البيولوجي ،بالتعاون مع
املنظامت غري الحكومية لتزويدها بالبحوث والدراسات العلمية
والقانونية واالقتصادية التي تساعد يف تنفيذ هذه االتفاقيات"(((4؛ إذ
متتلك هذه املنظامت البحوث العملية التي تساهم يف حامية البيئة
عىل املستويات الدولية واإلقليمية والوطنية.
•"تقوم هذه املنظامت مبراقبة امتثال الدول وتنفيذها التزاماتها
وفقًا للقانون البيئي الدويل واالتفاقيات البيئية ،وميكن أن تقوم أيضً ا
مبراقبة تنفيذ الدول التزاماتها البيئية وفقًا للقانون الوطني"؛( ((4وعىل
هذا األساس ميكن أن تساهم املنظامت الدولية غري الحكومية يف
تعزيز مبادئ القانون الدويل البيئي.

العرب وأهمية اقتناص فرص
التفاوض المناخي
ال توجد "منطقة يف العامل يف مأمن من التحديات البيئية ،لكن تلك التي
تواجه املنطقة العربية ذات طبيعة شديدة اإللحاح بصورة خاصة(،"((4
إذ ال متلك املنطقة العربية بنى تحتية للتكيف مع التغريات املناخية
كام أ ّن إدماج التغريات املناخية يف السياسات العمومية يبقى هدفًا
بعيد املنال(((4؛ و"عىل الرغم من غنى املنطقة العربية ببعض املوارد
الطبيعية مثل النفط والغاز ،فإنّها تواجه عج ًزا خط ًريا يف موار َد أخرى
كاملاء واألرايض الزراعية لدعم متطلبات النمو( ."((4ونظ ًرا لهذه
املعطيات ،كان من املفروض أن يُق ّدم العرب ورقة مشرتكة أو برامج
مشرتكة خالل قمة باريس الستيعاب اإلكراهات التي ستكون يف قمة
مراكش للمناخ ( 18 - 7ترشين الثاين  /نوفمرب  .)2016لقد تع ّودت
 45املرجع نفسه.
 46املرجع نفسه ،ص .93
 47مي جردي ،وريم فياض ،وعباس الزين" ،التدهور البيئي التحدي الستدامة الحياة" ،يف:
الصحة العامة يف الوطن العريب ،الربنامج العاملي ملنظمة الصحة العاملية  -املكتب اإلقليمي
لرشق املتوسط (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع الجامعة األمريكية يف
بريوت ،)2013 ،ص .151
 48أصدر املجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي املغريب تقري ًرا يتب ّنى موضوع إدماج
مقتضيات التغريات املناخية يف السياسات العمومية" ،ومن توصيات املجلس يف هذا اإلطار
ميكن أن نذكر:
•إدماج أفضل إلجراءات التكيف والتخفيف من آثار االضطراب املناخي يف السياسات العمومية.
•تجسيد فعيل ناجع لسياسة التغريات املناخية عىل مستوى املدن واملجاالت الرتابية.
•مراعاة فعلية للخصوصيات املناخية والحاجيات التنموية للمغرب وللبلدان النامية.
انظر :إدماج التغريات املناخية يف السياسات العمومية (الرباط :املجلس االقتصادي
واالجتامعي والبيئي ،)2015 ،ص .15 - 14
 49جردي وفياض والزين ،ص .151
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الدول العربية أن نظهر مبظهر الضحية وتدافع بحامس عن نظرية
املؤامرة ،والعدو الوهمي من أجل الهروب إىل األمام .فاملطلوب
مثل أن "يت ّم تقسيم الوفود العربية املشاركة عىل املحاور األساسية
ً
(((5
للمؤمتر ،كام تفعل الوفود املشاركة يف االتحاد األورويب" ؛ وبعد
ذلك تلتقي الوفود لتنسيق املواقف العربية.

51
إلنقاصها إىل حدود  1.5درجة مئوية ،سيكونان ُمفي َديْن للوطن العريب
الذي عليه أن يضغط لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع محور الدول
الصغرية ال ُجزرية ()AOSIS؛ فتحقيق  1.5درجة مئوية كان من األهداف
التي استطاع محور الدول ال ُج ُزرية الصغرية إدماجها يف النص النهايئ.

المفاوضات المناخية في سياق
تناقض مصالح المحاور البيئية

صحيح ،ال يشارك العرب إال بنسبة أقل من  %5من االنبعاثات
العاملية اإلجاملية .لكن التقارير والدراسات تجمع عىل أ ّن املنطقة
العربية ستكون من أهم املناطق التي ستظهر فيها تداعيات االحتباس
الحراري .وانطالقًا من هذا املنظور ،عىل الدول العربية مجتمعة أن
تنتقل إىل إجراءات ملموسة للتكيف مع التغريات املناخية التي
باتت ته ّدد بزيادة الحرارة وارتفاع منسوب مياه البحر والنقص
الحاد للمياه ،ومن ث ّم ،التنوع البيولوجي وزيادة التصحر يف الوطن
العريب .ومن الحلول املقرتحة عىل الوزارات املكلفة باملالية واجب
إدراج فصول يف ميزانيات الدول لتمويل برامج التكيف مع التغريات
املناخية وتعزيز التكنولوجيات النظيفة والطاقات املتجددة؛ فاملال
هو عصب االقتصاد ومن دونه لن تتمكن الدول من متويل التكيف
املناخي .ومن واجبها أيضً ا إعادة النظر يف مبادئ املالية العامة كمبدأ
السنوية؛ فالتغريات املناخية تحتاج إىل برامج تكيّف ال ميكن أن
تخضع لهذا املبدأ .وعليها أيضً ا أن تدمج املقاربة الجيلية (اإلنصاف
ما بني الجيل نفسه  Inter-Generational Equityواإلنصاف ما بني
األجيال  ((5()Inter-Generational Equityيف التحليل املايل.
فلعل العمل عىل
أ ّما عن انعكاس ما جاء يف اتفاق باريس ّ ،2015
الح ّد من درجات الحرارة إىل حدود درجتني مئويتني وبذل الجهود
 50معلوف ،ص .57 - 56
 51بدأت الدراسات يف مختلف الفروع القانونية واالقتصادية تدمج مقاربة اإلنصاف
ما بني الجيل نفسه وما بني األجيال يف التحليل ،وربط ذلك بـمفاهيم أساسية من قبيل:
املسؤولية التاريخية للغرب املصنع ،واملسؤولية املشرتكة لكن املتباينة ،واإلنصاف يف توزيع
املسؤوليات ،والبعد اإلنصايف للسياسات املناخية ،واإلنصاف يف توزيع املوارد ،واإلنصاف
مثل:
والتوزيع الدويل لالنبعاثات املسموح بها ،انظر ً
Charles S. Pearson, Economics and the Challenge of Global Warming
(Cambridge: Cambridge University Press, 2011), p. 2-4, 6, 19, 21-23, 40,
44, 163.

توجد محاور( ((5متع ّددة يف مجال املفاوضات املناخية؛ وتختلف هذه
عم ُعرف خالل الحرب الباردة بني املعسكرين الغريب والرشقي
املحاور ّ
(سابقًا) .وبني هذا وذاكُ ،وجدت دول عدم االنحياز؛ ففي مجال التفاوض
مثل توجد ضمن محور
البيئي املناخي يصعب حرص عدد الدول؛ فالكونغو ً
الدول األفريقية ( 54دولة) وتنتمي إىل محور الدول األقل من ًوا ( 48دولة)،
وهي أيضً ا عضو يف تحالف دول الغابات االستوائية ( 40دولة) .وميكن
أن نشري إىل أ ّن محور دول الـ  + 77الصني يضم دولً كثرية لكن غري
منسجمة يف مواقفها عكس ما تبدو عليه املحاور الصغرية األخرى التي
تتميز بالدينامية يف العمل والحركية .لكن ما مييز هذه املحاور أو التكتالت
تعب عن توازن القوى يف التفاوض املناخي؛ فال ميكن تص ّور انضامم
أنّها ّ
معي دون حصول توافقات يف مواقفها ومصالحها.
دولة معينة إىل محور ّ

االتحاد األوروبي ( 28دولة)
انضم إىل االتفاقية األممية اإلطارية للتغريات املناخية ()1992
وبروتوكول كيوتو ( )1997الذي دخل حيز التطبيق عام .2005
ويسهم االتحاد األورويب بنسبة  %10من االنبعاثات العاملية لغازات
الدفيئة( .((5ويعتمد عىل الح ّد من التغريات املناخية؛ لذلك يعمل عىل
إنقاص غازات الدول األعضاء؛ وتشجيع الدول الكربى ذات التلوث
الكبري عىل اتخاذ إجراءات حقيقية لخفض هذه الغازات؛ ومعالجة
اآلثار التي ال ميكن تفاديها(.((5
 52يف مجال املفاوضات البيئية الكونية ،ميكن القول بوجود محاور أو تكتالت أو
اندماجات أو ائتالفات أو تحالفات مصلحية موقّتة (كتباعد مواقف الواليات املتحدة
األمريكية والصني تجاه القضايا البيئية إال أ ّن البلدين شكّال م ًعا تحالفًا مؤقّتًا  –G2-حال
دون التوصل إىل اتفاق ملزم يف مؤمتر كوبنهاغن  )2009يف مقابل تحالفات منتظمة نسبيًا
(مجموعة  + 77الصني) ،ولتعميق النقاش ،عىل الفقه الدويل املهتم بالبيئة أن يعمل عىل
نحت مفهومٍ "جديد" ينسجم مع وضعية هذه التحالفات ومستقبلها ،ويف انتظار "وقوع
بكل هذه املصطلحات.
اإلجامع" ،ولتجاوز هذا اإلشكال مؤقتًا ،سنعمل عىل االحتفاظ ّ
 53انظر:
Commission européenne, Action pour le climat (Luxembourg: Office des
publications de l’Union européenne, 2014), accessed on 11/3/2016, at:
http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/fr/climate_action_fr.pdf
 54انظر:
“Action pour le climat,” Union europeenne, accessed on 62015/12/, at:
http://europa.eu/pol/clim/index_fr.htm
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ولتفعيل هــذه األولــويــات ،حــ ّدد االتــحــاد األورويب يف حدود
 2020الخطوات التالية :إنقاص غازات الدفيئة إىل  %20مقارنة
مبستويات سنة ( 1990وهي السنة املرجعية كام جاء يف بروتوكول
كيوتو لعام )1997؛ والعمل عىل تحقيق ما نسبته  %20من مصادر
الطاقات املتج ّددة؛ وتطوير النجاعة الطاقية بـ  %20من كمية
الطاقة األولية املستهلكة بحسب املستويات املتوقعة(.((5
وإميانًا بخطورة التغريات املناخية ،يعتمد االتحاد األورويب عىل
تغيري الترشيعات الخاصة بالبناء آخذًا يف الحسبان العوامل املناخية؛
وبناء املحميات (كالجدران اإلسمنتية) لتفادي الفيضانات؛ وتطوير
ثقافات مقاومة الجفاف( .((5ومن املالحظ أ ّن االتحاد األورويب فقد
موقعه بوصفه رائ ًدا يف مجال املفاوضات املناخية العاملية من جهة
أمام قدرة الواليات املتحدة األمريكية والصني منذ مؤمتر كوبنهاغن
 2009عىل تدبري الشؤون املناخية الدولية؛ ومن جهة أخرى أمام
أعضائه بحيث ال يوجد انسجام تام يف الرؤى واملواقف؛ فـ"بولونيا
مثل هي أكرب دولة يف االتحاد األورويب إنتا ًجا واستهالكًا للفحم لذلك
ً
(((5
تسعى دامئًا لعرقلة املفاوضات املناخية" ؛ إذ تعتمد بولونيا عىل
الفحم بنسبة  .%90ومنذ بداية مؤمتر باريس حول املناخ "تع َّرض
االتحاد األورويب النتقادات متع ّددة ،منها اتخاذ مواقف غري واضحة
ومحتشمة وضعيفة نتيجة وجود اختالفات بني أعضائه"(.((5

محور دول المظلة
يتك ّون من الدول األوروبية غري املنتمية لالتحاد األورويب ودول
كالواليات املتحدة األمريكية (زعيم هذا املحور) ،وأسرتاليا وكندا
واليابان ونيوزيالندا الجديدة وأيسلندا والرنويج وروسيا وأوكرانيا.
ويتم ّيز هذا املحور باملرونة ،ألنّه يجمع بني دو ٍل تتخذ مواقف
عبت بعض
ومواقع متناقضة من قضايا التغريات املناخية؛ وقد ّ
الدول املنضوية تحت لواء املحور عن رفضها متديد آجال بروتوكول
كيوتو (كالواليات املتحدة األمريكية ،وكندا)؛ لكن يف الوقت نفسه
تختلف دول هذا املحور عن مدى "إلزامية" تقديم املؤرشات
الوطنية يف مجاالت التنمية املستدامة ،وتوزيع الحصص يف غازات
الدفيئة .وال شك يف أ ّن الواليات املتحدة األمريكية إضاف ًة إىل الصني
55 Ibid.
56 Ibid.
57 “COP21 : émergence d'une nouvelle géopolitique du climat”, novaethic,
7/12/2012, accessed on 8/12/2015, at:
http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/cop21-emergence-dune-nouvelle-geopolitique-du-climat-143753.html
58 “COP21: La Pologne, Frein Climatique De L’union Européenne”,
Novethic, 8/12/2015, accessed on 9/12/2015, at: http://goo.gl/tlPfnt

العدد 21
تموز  /يوليو 2016

(ال سيام بعد اتفاق  )2014تو ّدان القيام بدو ٍر محوري يف املفاوضات
املناخية العاملية.

محور االندماج (التكامل) البيئي ()GIE
تك ّون سنة  2000مبساعدة أعضاء يف منظمة التعاون والتنمية
االقتصادية ( )OECDالتي ال تتوافق مواقفها مع دول محور املظلة،
وإمارت موناكو وليختنشتاين.
َ
كسويرسا واملكسيك وكوريا الجنوبية
ومن الناحية العملية ،يالحظ أ ّن هذا املحور ال يؤث ّر كث ًريا يف
املفاوضات املناخية العاملية ،وجدير بالذكر أ ّن "هذه املجموعة
تشارك يف املفاوضات بشكل غري رسمي وبصورة متقطعة"(.((5
مجموعة الـ  + 77الصين
هو تحالف تاريخي ميتد إىل بداية الستينيات من القرن العرشين،
ويضم  133دولة عض ًوا يف املجموعة .ويف سياق املفاوضات املناخية
الكونية تتباعد مواقف الدول املشكّلة هذا املحور .وخالل املفاوضات
املناخية يف باريس ،برزت مشكلة متثيلية الدول النامية يف اللقاءات
كل يوم،
واملحاور الفرعية كعادته ،إذ بلغ عددها  50اجتام ًعا ّ
كل
ما ص ّعب (من وجهة نظر هذه املجموعة) متابعة تفاصيل ّ
هذه اللقاءات ومواكبتها .وقد ب ّررت مجموعة الـ  + 77الصني هذه
الصعوبة بأنّه كلام زاد عدد اللجان الفرعية ابتعدنا عن اإلنصاف
يف املفاوضات( .((6وتعقيبًا عىل هذه النقطة ،من حقنا أن نعرتف
مثل تبقى ضعيفة مقارن ًة
أ ّن متثيلية الدول العربية يف املفاوضات ً
بتمثيلية الدول الصناعية ،ما يقتيض  -يف نظرنا  -إعداد األطر الالزمة
وتكثيف الدورات التدريبية يف املفاوضات املناخية املقبلة .ويجب
أن تنفتح وزارات الخارجية عىل املؤهالت الجامعية ،بإحداث
أقطاب لتدريس مواد ترتبط بالديناميات الجديدة للعالقات الدولية؛
كاقتصاديات التغريات املناخية ،والقانون الدويل البيئي ،واملفاوضات
الدولية املناخية ،وغريها.
وأمام تراجع قيمة مجموعة الـ  + 77الصني ودورها ،ظهر تحالف
الدول الهادفة إىل تعزيز دور مجموعة الـ  + 77الصني (.((6()LMDC
يتكون هذا الحلف من  24دولة تنتمي إىل العامل العريب ،والهند
والصني ،ومعظم االقتصاديات الناشئة من آسيا وأمريكا الالتينية
 59الخياط ،ص .40
 60للمزيد ،انظر:
“COP21: Les Petites Délégations N'ont Pas Les Moyens De Suivre Les
Négociations,” Novethic, 32015/12/, accessed on 52015/11/, at:
http://goo.gl/cT6Ha5
61 Minded Developing Countries on Climate Change.

دراسات
المفـاوضات المناخية العالمية :تنمية في النصوص وشكوك في التطبيق

التي تكونت خالل دورة انعقدت يف بون بشأن التغريات املناخية
يف أيار  /مايو  .2012وتهدف دول هذا الحلف إىل تعزيز مجموعة
الـ  + 77الصني وتوحيدها .من الناحية املبدئية ،تطالب بتمويل
املشاريع يف مجاالت النقل والبناء وتدبري األرايض والغابات إذا
استفادت من التمويل .والصندوق األخرض للمناخ هو ّ
املحك األسايس
ملعرفة نيات دول الشامل؛ فااللتزامات غري كافية لض ّخ األموال يف
الصندوق منذ مؤمتر كوبنهاغن  2009حيث تعهدت الدول الكربى
بض ّخ  100مليار دوالر سنويًا لتمويل االنتقال اإليكولوجي الطاقي.

محور دول البريكس ()BRICS
يضم هذا املحور الربازيل وروسيا والهند والصني وجنوب أفريقيا.
ٍ
موقف
تك ّون يف سنة  2009قبل انعقاد مؤمتر كوبنهاغن بهدف صوغ
رص عىل التنمية
مشرتك من التفاوض املناخي الدويل .وال يزال املحور يُ ّ
(((6
مثل تقول" :إ ّن أولوية الهند هي التنمية" ؛ أ ّما
أول؛ فالهند ً
االقتصادية ً
الربازيل فتع ّد أول دولة يف العامل مسؤولة عن عملية إزالة الغابات ،إذ يف
غضون العرشين سنة املقبلة سوف تفقد الربازيل  %10من غاباتها(.((6
وقد طالبت دول الربيكس مجتمعة "بــرورة أن يكون االتفاق
املرتقب تحت مظلة منظمة األمم املتحدة ،أي يف إطار االتفاقية
اإلطارية للتغريات املناخية ( .((6(")UNFCCCوخالل مؤمتر األطراف
متسكت دول الربيكس مببدأ "التاميز ،وهو ما أشارت إليه
يف باريسّ ،
االتفاقية اإلطارية للتغريات املناخية ،وعىل هذا األساس تطالب الدول
اكم يف غازات الدفيئة،
ذات املسؤولية التاريخية التي أحدثت تر ً
األخذ بزمام املبادرة إلنقاص غازاتها ومتكني باقي الدول من فعل
ذلك؛ فاالتفاقية املرتقبة يجب أن تدمج مبدأ التاميز بني الدول
املتقدمة والنامية"(.((6

53
فوزير االقتصاد الهندي يقول إ ّن األرقــام التي ق ّدمتها املنظمة
املذكورة أعاله "مبالغ فيها و َمعيبة للغاية ،فالتمويل املناخي بني
الشامل والجنوب ال يتجاوز  2.2مليا َري دوالر يف الوقت الذي يحتاج
فيه متويل املناخ إىل  400مليار دوالر سنويًا"( .((6ومن جهتها ،رفضت
باقي دول الربيكس (أي :الصني ،والربازيل ،وجنوب أفريقيا) األرقام
التي ق ّدمتها منظمة التعاون والتنمية االقتصادية(.((6

محور الدول العربية
لح هذا املحور (ال سيام الدول النفطية ،كالسعودية ،والعراق)...
يُ ّ
عىل أهمية األخذ يف الحسبان التأثريات السلبية املحتملة (من تنظيم
عبت
املجال املناخي ،وفرض الرقابة املناخية) يف اقتصادياتها .وقد ّ
السعودية ودول الخليج عن "عدم اتفاقها عىل تخفيض درجة الحرارة
من درجتني مئويتني إىل  1.5درجة مئوية ،وعدم الرغبة يف إدماج
مبادئ حقوق اإلنسان ضمن صوغ االتفاقية النهايئ"(((6؛ وترى هذه
الدول "أ ّن االنتقال إىل الطاقات املتجددة ميثّل تهدي ًدا القتصادياتها
التي ترتبط بالطاقات األحفورية"(.((7

أصدرت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ( )OECDدراسة(،((6
أشارت فيها إىل "توفري  62مليار دوالر يف عام  2014لتمويل انتقال
الطاقـــة يف الدول النامية" .لكن هذه األرقام تبدو غري حقيقية؛

لكن يبدو أ ّن مصالح الدول العربية غري النفطية تختلف وتتقاطع؛ إذ
مثل لتمويل املشاريع الخرضاء وبرامج الطاقات
األولوية يف املغرب ً

62 “L’Inde, acteur clé des négociations…,” p. 18.
63 François-Michel Le Tourneau,” Le Brésil maîtrise-t-il (enfin) la
déforestation en Amazonie ?”, cybergeo, 2015, accessed on 1/8/2016, at:https://
cybergeo.revues.org/27325
64 “BASIC Stands up for Equity, Differentiation,” Business Standard,
December 8, 2015, accessed on 8/12/2015, at: http://goo.gl/O5xSeY
65 Ibid.
 66ميكن االطالع عىل التقرير عىل الرابط التايل:
OECD & Climate Policy Initiative. Climate Finance in 2013 - 14 and the USD
100 Billion Goal. accessed on 9/12/2015, at:
http://www.oecd.org/environment/cc/OECD-CPI-Climate-Finance-Report.
pdf

67 “Paris Climate Talks: Indian Officials Accuse OECD of Exaggerating
Climate Aid,” The Guardian, 2/12/2015, accessed 9/12/2015, at: http://goo.
gl/26Dwc9
وهناك من يرى أنّنا نحتاج إىل  3000مليار دوالر سنويًا للحيلولة دون ارتفاع درجة الحرارة بـ
 ،%2وهو ما يتطلب إحداث بنك دويل للمناخ من قبل البنوك املركزية ،انظر:
Denis Dupré, “Les banques centrales doivent créer une banque mondiale du
climat,” Le temps, 8/12/2015, accessed on 9/12/2015, at: http://goo.gl/EQjBGe
68 “More Countries Reject OECD Study on Climate Aid,” The Guardian,
8/12/2015, accessed on 9/12/2015, at: http://goo.gl/cO6Xol
”69 “COP21: Émergence D' une Nouvelle Géopolitique Du Climat,
Novethic, 7/12/2015, accessed on 8/12/2015, at: http://goo.gl/Fz72Ud
70 Ibid.
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املتجددة؛ فقد ق ّدم املغرب إسهامه الوطني مبناسبة قمة األطراف ،21
والتزم خفض غازات الدفيئة بـ  %13يف حدود 2030؛ وميكن أن يصل
هذا االلتزام إىل  %32رشط وجود الدعم املادي الدويل(.((7

 1.5درجة .وقد ر ّحبت دول هذا املحور بالتنصيص عىل  1.5درجة،
و َع ّدت اتفاق باريس اتفاقًا تاريخ ًيا(.((7
وأشارت منظمة األمم املتحدة يف تقرير لها إىل أ ّن اللجوء املناخي قد
بدأ يف جزر الباسفيك؛ فـ  %10من سكان النوري ( )Nauruو%15
من سكان تيفايل قد انتقلوا بالفعل ما بني  2005و .2015ويضيف
التقرير أ ّن  %70من املنازل يف كرييبايت ( )Kiribatiوتيفايل ،و%35
يف النوري يجب تحويلها للح ّد من االحتباس الحراري(.((7

محور الدول الجزرية الضعيفة
()-Alliance of Small Island States-AOSIS
يض ّم هذا املحور  39دولة ضمن منظمة األمم املتحدة (كجزر فيجي،
وتيفايل ،والباهاماس) وخمسة أعضاء مالحظني(( ((7املجموع إذن
هو  )44و"هي دول ال تنتمي إىل مناطق جغرافية واحدة ،لك ّنها تتشابه
يف مق ّوماتها ومالمحها الجغرافية"( .((7وهي مه ّددة باستمرار وبش ّدة
من جراء التغريات املناخية ،وبخاصة مع ازدياد مستوى البحر وارتفاع
درجة حرارة األرض وتزايد الكوارث الطبيعية .ليس لهذا املحور ميثاق
رسمي أو ميزانية منتظمة أو سكرتارية( .((7لكن ،يدافع هذا املحور
باستامتة عن حتمية خفض درجة الحرارة العاملية ،وتقديم املساعدات
الجتناب غرق هذه البلدان .وقد أعاد املحور مطالبه يف قمة باريس
 - 2015عىل لسان ممثّليه  -فــ "التغريات املناخية هي واقع معيش
يف هذه الدول؛ والتوصل إىل اتفاق قانوين ملزم هو الضامنة الوحيدة
للحق يف الوجود"( .((7ومن اإليجابيات التي جرى تحقيقها بفضل هذا
ّ
املحور ما جاء يف اتفاق باريس  ،2015إذ يجب العمل عىل إنقاص
درجة الحرارة إىل حدود درجتني ،والعمل بعد ذلك عىل إنقاصها إىل

محور الدول األفريقية
تَك ّون هذا املحور منذ سنة  ،2000ويض ّم  54دولة من القارة األفريقية،
وينشغل بالقضايا التي تهم املصلحة العامة للدول األفريقية؛ كالتكيف
مع التغريات املناخية ،وتحويل القدرات التكنولوجية والتمويل إلصالح
األرضار البيئية .ونرى أ ّن من حق الدول األفريقية أن تتكتّل ،فقارة
أفريقيا األكرث فق ًرا واألشد حاجة إىل متويل التكيف املناخي عىل الرغم
من أنّها تزخر مبوارد طبيعية كبرية.

ومن اإلكراهات التي تعرتض هذا املحور عدم التشاور قبيل انعقاد
يفس عدم تقديم ورقة مو ّحدة تلتزمها
املؤمترات املناخية .وهو ما ّ
جميع الدول العربية ،والفرصة مواتية يف مراكش عام  2016للتفكري
يف مقاربة مناخية مشرتكة لربح رهانات املفاوضات املقبلة.

71 “Climat - Publication de la contribution du Maroc pour la COP21
- Déclaration de L. Fabius, (03/6/2015),” France Diplomatie, accessed on
6/12/2015, at: http://goo.gl/ICXAFo
وميكن مراجعة الورقة املغربية عىل موقع األمم املتحدة ،شوهد يف  ،6/12/2015يف:
http://goo.gl/A51x9U
;72 American Samoa; Netherlands Antilles; Guam; U.S. Virgin Islands
Puerto Rico.
73 Etienne Piguet & Frank Laczko (eds.), People on the Move in a Changing
Climate: The Regional Impact of Environmental Change on Migration (New
York: International Organization for Migration, 2014), Vol. 2, p. 243.
 74انظر املوقع الرسمي للمحور ،شوهد يف  ،2015/12/5يف:
http://aosis.org/about/
75 “COP21: Un Accord À Paris, Un ‘Droit À L’existence’ Pour Les Petits
Etats Insulaires,” Novethic, 1/12/2015, accessed on 5/12/2015, at: http://
googl/eV8wcz; Aosis Opening Statement For 21st Conference Of Parties To
The UNFCCC, Paris 2015, Aosis, accessed on 5/12/2015, at:
http://aosis.org/wp-content/uploads/2015/12/FINAL-AOSIS-COPStatement-Paris-.pdf

لقد جرى تهميش الــدول األفريقية خالل مؤمتر كوبنهاغن؛ لكن
استعادت هذه الدول عافيتها الدبلوماسية إلميانها بأنّها يجب ّأل
تظهر دامئًا مبظهر الضحية؛ فعىل العكس من ذلك "تتح ّمل أفريقيا
الحل
تبعات التغريات املناخية ،لك ّنها تبقى املحور والجزء األسايس يف ّ
املناخي ،فهي تسعى إىل التنمية وإمكانياتها عالية يف مجاالت الطاقات
املتج ّددة"(((7؛ وتؤمن الدول األفريقية بأهمية التمويل الدويل ،لكن
ليس عىل شاكلة الديون التي اكتوت بها يف مخططات التقويم الهيكيل
)Structural adjustment Program (SAP؛ فمن شأن هذا الوضع
أن يُعيد أفريقيا إىل املربع األول من الديون فهي تخىش أن "تع ّوض
الديون املمنوحة للتنمية من قبل الديون عىل املناخ"(.((7
وترى الدول األفريقية أنّها قامت بجهود تنموية؛ فقد أسست البنى
املؤسساتية ووضعت برامج التكيف ومشاريعه ،إال أنّها مل تحصل
عىل متويل ميكّنها من التكيف مع التغريات املناخية؛ فـ "الدول
النامية تقوم بجهود بشأن املناخ ،وعىل الدول املتقدمة أن تقوم
بجهود بشأن التمويل"(.((8
76 Closing Statement Paris Agreement, aosis, 12/12/2015, accessed on
14/12/2015, at: http://aosis.org/closing-statement-paris-agreement/
77 “COP21: Un Accord À Paris, Un ‘Droit À L’existence’…”.
”78 “COP21: pourquoi l’Afrique compte bien peser dans les négociations,
rfi, 30/11/2015, accessed on 7/12/2015, at: http://goo.gl/JgI1oe
79 Ibid.
80 “COP21: Un Accord À 100 Milliards De Dollars?,” Novethic,8/12/2015,
accessed on 9/12/2015, at: http://goo.gl/n8dr14
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محور الدول األقل نم ً ّوا
)The Least Developed Countries (LDC
تك ّون هذا املحور سنة  ،2001ويضم  48دولة ( 34دولة يف القارة
األفريقية ،و 13دولة يف القارة اآلسيوية ،ودولة واحدة من الكاراييب).
واألقل من ًوا من الناحية
ّ
رضرة من االنحباس الحراري،
وهي دول مت ّ
االقتصادية .وسع ًيا منها يف املساعدة عىل التكيف مع التغري
املناخي ،التزمت عرش دول يف  30ترشين الثاين  /نوفمرب  2015ض ّخ
" 248مليون دوالر أمرييك – انطالقًا من سنة  - 2016من جانب الواليات
املتحدة األمريكية وكندا والدمنارك وفنلندا وفرنسا وأملانيا وأيرلندا
وإيطاليا والسويد وسويرسا واململكة املتحدة"( ،((8لفائدة الدول األقل
من ًوا .لكن هذه االلتزامات ستكون محكًا حقيق ًيا يف السنوات املقبلة.
تحالف دول الغابات االستوائية
)(Coalition for Rainforest nations
يض ّم  40دولة تنتمي إىل أفريقيا الوسطى ودول جنوب رشق آسيا
واألمازون .ويهدف هذا التحالف إىل إبراز جهود هذه الدول يف مجال
إنقاص غازات الدفيئة التي تنتج من إزالة الغابات.
المحور البوليفي
من أجل شعوب القارة األميركية ()ALBA
يض ّم هذا املحور فنزويال وكوبا وبوليفيا واإلكوادور ،وتتخذ نيكاراغوا
مواقف أكرث محافظة .أ ّما "الجمعية املستقلة لدول القارة األمريكية
والكاريبي" فتضم الشييل والبريو وغواتيامال .وقد انفصلت هذه
الجمعية عن املحور البوليفي من أجل شعوب القارة األمريكية يف
قمة الدوحة  2012للتعبري عن مواقف أكرث انفتا ًحا وإعطاء نَف ٍَس
جديد للمفاوضات املناخية.
محور الدول األعضاء
في منظمة األوبك OPEC
وهي مجموعة ال تفاوض بصورة رسمية .يتابع أعضاؤها سري
املفاوضات خشية تأثري القرارات املتخذة يف مستوى الطلب عىل
البرتول( .((8ومن أولويات هذه الدول ،يف منظورنا ،عدم جواز وضع
81 “Joint Statement on the Donors’ Pledge of $248M USD to the Least
Developed Countries Fund to Support Climate Change Adaptation,” U.S.
Department of State, Office of the Spokesperson, 30/11/2015, accessed
on 7/12/2015, at: https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/jointstatement-ldcf.pdf
 82الخياط ،ص .40

قيود عىل استخراج النفط والغاز أو الرقابة عليه؛ بل ترى وجوب
وحق بلدان األوبك يف تحقيق
حامية النفط والغاز عىل املدى الطويل ّ
لكل دولة .وترى أيضً ا أ ّن
التنمية املستدامة ،وفقًا لألولويات الوطنية ّ
من حقها أن تحقّق مستويات أعىل من التنمية االقتصادية .لذلك
ال تأبه بالحديث عن تأثري الطاقات األحفورية يف طبقة األوزون.

من أجل اتفاقية دولية
منقذة لكوكب األرض
كل االتفاقيات الدولية واملؤمترات العاملية والنضاالت
عىل الرغم من ّ
املدنية ،تزايدت الكوارث الطبيعية واملآيس االجتامعية والحروب عىل
املوارد الطبيعية ،فال تزال غازات الدفيئة املسببة لالحرتار العاملي
ترتفع برسعة وال تزال تُه ّدد بتعطيل خطري للنظام املناخي لكوكب
كل الدول.
مرتبصا بالتنمية املستدامة يف ّ
األرض ،وال يزال تهديدها
ً
لذا ،فتج ّنب التغري املناخي الخطري للغاية ،يتطلب جهو ًدا متواصلة
وتغريات عميقة يف أنظمة اإلنتاج واالستهالك والطاقة ،وأمناط
استخدام األرايض ،ومقاربات التنمية االجتامعية واالقتصادية .فالرهان
هو التوصل إىل اتفاق عاملي يَح ّد من االحتباس الحراري إلنقاذ األرض
مآيس
ومن عليها .وقد كان مؤمتر باريس "آخر" فرصة ليج ّنب العامل َ
جديدة ،األمر الذي دفع بلجنة دولية علمية أممية (املجلس القيادي
لشبكة حلول التنمية املستدامة Leadership Council of the
) ،Sustainable Development Solutions (SDSNتجمع عد ًدا
كب ًريا من الخرباء وصناع القرار ،إىل إطالق نداء عرب تقرير حديث
صدر يف آذار  /مارس  ((8(2015يُق ّدم مثانية مفاتيح أو معايري عملية
عىل املفاوضني يف مؤمتر باريس مراعاتها ،لتج ّنب الكارثة املناخية
الوشيكة .ونظ ًرا ألهميتها وآن ّيتها سنحاول أن نذكرها باختصار
شديد ،وهي:
•املعيار األول .عىل الدول أن تلتزم بوضوح عملها عىل خفض درجة
االحرتار العاملي إىل ما دون درجتني مئويتني :ترى اللجنة األممية أنّه
كل االتفاقيات الدولية واملؤمترات العاملية املتعلقة
عىل الرغم من ّ
مبحاولة كبح االستهالك العاملي واإلنتاج الصناعي املل ّوث للبيئة
83 “Key Elements for Success on Climate Change Mitigation at COP21 in
Paris: A Report by the Leadership Council of the Sustainable Development
Solutions Network (SDSN),” Sustainable Development Solutions Network,
March 9, 2015, accessed on 20/7/2015, at:
http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2015/03/Key-Elements-for-Successat-COP21.pdf
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واملنتج لغازات الدفيئة ،فالوترية الحالية ستؤدي إىل زيادة يف االحرتار
تفوق  4درجات وقد تصل إىل  6درجات يف حدود سنة .2100
لذلك ،حذّر العلامء منذ وقت بعيد من خطورة االحتباس الحراري
بنسبة درجتني ،وقد سمح العامل بهذه الزيادة (بدرجتني) لالحرتار
العاملي كح ّد أقىص يف املرحلة الراهنة وليس آخر املبتغى ،عىل أن
تُخفّض درجة الحرارة يف مرحلة الحقة إىل  1.5درجة ،ث ُ ّم بعد ذلك
إىل  0درجة.
•املعيار الثاين .التزام جميع الحكومات تحقيق صايف الصفر من
غازات الدفيئة :بالنظر إىل أفضل األدلة املتاحة حال ًيا ،ت ُق ّدر املنظمة
ما بني الحكومية املعنية بتغري املناخ ( )IPCCللحفاظ عىل تراكمية
مقبولة "نو ًعا ما" من غازات الدفيئة ،أ ّن عىل البرشية ّأل تتجاوز
حاجز الـ  1000مليار طن من غاز ثاين أوكسيد الكربون ()CO2
إىل حدود  .2100لكن باملقابل ،فإ ّن االنبعاثات السنوية الحالية
تصل إىل  54مليار طن .لذلك ،يجب أن تنخفض االنبعاثات انخفاضً ا
كب ًريا بحلول منتصف القرن إىل ما يقارب ثلث املستويات الحالية
وتصبح قريبة من الصفر بحلول عام  2070للبقاء ضمن مع ّدل
الدرجتني املئويتني.
•املعيار الثالث .نحو تحقيق نسبة  0من صايف انبعاثات غازات
لكل حكومة وطنية أن تُوافق عىل إعداد
الدفيئة يف كل دولة :ينبغي ّ
قوائم توضيحية تُربز طموحها الوطني العميق يف إزالة الكربون
( ،)NDDPوت ُّبي كيف تعتزم التح ّول إىل الطاقة املنخفضة الكربون
بحلول سنة  2050وتحقيق نسبة قريبة من الصفر لصايف انبعاثات
ٍ
موعد أقصاه  .2070مع إعامل مبدأ "املسؤولية
غازات الدفيئة يف
املشرتكة ،لكن املتباينة" ،وتأمني التمويل الرضوري لتمكني الدول
النامية من تحقيق انتقالها الطاقي النظيف.
•املعيار الرابع .ينبغي لجميع الدول أن ت ّتخذ إجراءات قوية يف
كل الدول العمل عىل التزام برامج واقعية
أفق  :2030-2025عىل ّ
وقابلة للتحقيق بخصوص تخفيض استعامل الطاقات املولدة لغازات
الدفيئة ،ومثال ذلك التزام االتحاد األورويب ( )EUح ّد انبعاث غازات
الدفيئة بنسبة  %40عىل أقل تقدير (مقارنة بسنة  )1990بحلول
سنة .2030
•املعيار الخامس .الوضوح يف املشاريع والربامج البيئية :عىل
الحكومات توضيح برامجها املستقبلية املتعلقة بتحول الطاقة
واالنتقال إىل الطاقات املتجددة واالقتصاد األخرض ،بدقة وشفافية
قدر املستطاع من أجل التتبع وتصحيح الربامج غري املجدية أو قليلة
الكفاءة من الناحية البيئية.
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•املعيار السادس .ضامنات التمويل وقضية الـ  100مليار دوالر :عىل
الدول املتقدمة أن توضح بدقة كيف تخطط للوفاء بتعهداتها والتزاماتها
الخاصة بتعبئة  100مليار دوالر ،عىل األقل ،سنويًا لتمويل تكاليف انتقاالت
الطاقة املنخفضة الكربون وتنفيذ املشاريع الخرضاء يف الدول النامية.
•املعيار السابع .رضورة إرشاك املجتمع املدين الدويل والطاقات
غري الحكومية :عىل الدول األطراف أن تعرتف باألدوار املهمة التي
تقوم بها الجهات الفاعلة غري الحكومية مثل هيئات املدن والرشكات
واملستثمرين املاليني ،ومنظامت املجتمع املدين ،يف موضوع خفض
انبعاثات غازات الدفيئة ،وإرشاكها يف جدول أعامل ليام  -باريس.
•املعيار الثامن .الرشاكات بني القطاع العام والخاص :عىل جدول
أعامل نسخة ليام  -باريس إطالق العديد من الرشاكات بني القطاعني
العام والخاص ( )PPPلتشجيع البحوث والتقنيات العالية الجودة
التي تق ّدم أعىل مردود بأقل التكاليف البيئية(.((8

آفاق حماية المناخ العالمي
لربح رهانات التغريات املناخية العاملي ،عىل املجتمع الدويل أن
يتبنى مجموعة من األولويات:

تمويل المناخ
ال شك يف أ ّن متويل املناخ كان من بني املواضيع التي وقع بشأنها
ٌ
خالف كبري بني املتفاوضني منذ الجولة األوىل من املفاوضات املناخية
العاملية سنة 1995؛ فاملال هو عصب الحرب كام يقال يف العلوم
املالية .لذلك يرى بعض املتابعني أهمية "أن ت ُحدث البنوك املركزية
للدول مرصفًا دول ًيا بشأن متويل املناخ؛ ويرى هؤالء إمكانية جمع
 3000مليار دوالر سنويًا بهدف عدم تجاوز ارتفاع درجتني مئويتني
يف حدود سنة  .2100فقد استطاعت البنوك املركزية أن تجمع 1000
مليار سنويًا يف محاولة منها لحل األزمة املالية العاملية منذ بداياتها؛
عالو ًة عىل إمكانية إحداث رسم ( )Taxعىل الكربون .وبحسب
دراسة لصندوق النقد الدويل ،فإنّه يت ّم تخصيص  5300مليار دوالر
مساعدات مبارشة أو غري مبارشة الستغالل الطاقات األحفورية ،لذلك
ميكن إعادة توجيه  500مليار من االستثامرات املبارشة سنويًا(.((8
والنص يف اتفاق باريس عىل أ ّن املسؤولية مشرتكة لك ّنها متباينة من
شأنه أن يحفّز الدول املتطورة اقتصاديًا (دول الشامل ،والجنوب
84 Ibid.
85 “Les banques centrales doivent créer…”.
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م ًعا) ملساعدة الدول األقل من ًوا عىل التكيف مع التغريات املناخية.
وبخصوص مطالبة الدول النامية دول الشامل بدفع ما ت ُس ّميه "الديْن
اإليكولوجي" الذي تراكم عليها منذ الثورة الصناعية وإرصارها عىل أ ّن
 100مليار دوالر سنويًا (حتى ولو توافرت) غري كافية لتمويل برامج
"بحل ُم َوازٍ" ،إذ رأى رضورة تأمني
التكيف املناخي؛ جاء اتفاق باريس ٍّ
مبلغ قدره  100مليار دوالر إىل حدود سنة  ،2020ويجب االتفاق
قبل  2025عىل تحديد ٍ
هدف واضح ومرقّم للمساعدة املالية .ومن
منظورنا نرى أ ّن هذه الصيغة عامة وغري محددة تحتاج إىل توضيح
يف مؤمتر مراكش  ،2016وال سيام أ ّن نص اتفاق باريس ال يعرتف
بالتعويض عن األرضار والخسائر التي تع ّرضت لها الدول النامية ج ّراء
التغري املناخي الذي أحدثته دول الشامل.

هجر الطاقات األحفورية
من الصعوبة مبكان تحقيق هذا املبتغى ،لكن من املعلوم أ ّن
الطاقات األحفورية تسهم بح ّدة يف التغريات املناخية؛ وبسبب
اعتامد مجموعة من الدول عىل الطاقات األحفورية كالصني وبولونيا
وغريهام ،تتح ّدد مواقف هذه الدول .لذلك من الحلول املقرتحة
أهمية هجر الطاقات األحفورية وضامن االنتقال اإليكولوجي نحو
الطاقات املتج ّددة .ويشري بعض الدراسات إىل أنّه يف حالة وجود
إرادة لتفادي الوصول إىل ارتفاع درجتني مئويتني ،يجب ترك "%80
(أي %50 :من الغاز ،و %30من البرتول) من احتياطات الطاقة
األحفورية دون استغالل"(.((8
وعىل الرغم من أهمية هذا املقرتح ،فإ ّن الرشكات املتعددة الجنسيات
مثل لن تسمح للدول
( )TNC’sالعاملة يف حقول البرتول والغاز ً
واملجتمع املدين بإيقاف مت ّددها املايل والتجاري ،إضاف ًة إىل أ ّن بعض
االقتصاديات مرتبط بالطاقات األحفورية.

التفكير في إنجاح مؤتمر األطراف
في مراكش ( )COP 22وما بعده
ّ
تدل املعطيات عىل أ ّن املؤمتر املناخي املقبل املزمع عقده يف مراكش
سهل؛ لذا من املفرتض
خالل كانون األول  /ديسمرب  2016لن يكون ً
إتاحة فرص التفاوض من جديد بعد اتفاق باريس  2015لـ "ضامن
عبت عن العمل
نجاحه" .واملثال عىل ذلك ،أ ّن مجموعة من الدول ّ
عىل تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة ،لكن هل توجد آلية للرقابة
عىل ذلك وتوقيع الجزاء يف حالة املخالفة؟ من املؤكد أنّنا سنعيد
طرح هذا التساؤل يف القمم املناخية املقبلة.
86 Ibid.

والبد أن نعرتف أ ّن إنجاح مؤمتر مراكش (واملؤمترات املقبلة) يتوقف
عىل تغيري براديغم (إطار نظري) للتفاوض؛ وإذا استطاعت األطراف
املتفاوضة فهم تغيري النقلة الرباديغمية (إن صح تعبري توماس كوهن
عم اتُفق عليه
 ((8()Thomas kuhnستنجح .أ ّما إذا عادت للحديث ّ
يف باريس وتبادل االتهامات بني املحاور ،فستفشل طب ًعا .فهل من
دبلوماسية جامعية لحامية املشرتك بني الدول واألمم؟
يف األخري ،نرى أ ّن الدبلوماسية املناخية املقبلة ،ال سيام بعد االتفاق
يف باريس  ،2015يجب أن تهتم بتغيري براديغم النقاش؛ إذ يجب:
• ً
أول ،االهتامم بإيجاد آلية دولية ت ُوقع الجزاء عىل املخالفني
والنظر يف تسوية املنازعات عىل املوارد الطبيعية.
•ثان ًيا ،االهتامم بتأثريات التغري املناخي يف األطفال واألجيال املقبلة.

•ثالثًا ،إيجاد الحلول االقتصادية الناجعة للتخفيف من أعداد
الالجئني بسبب املناخ (نقص املياه ،ونقص الغذاء.)...

•راب ًعا" ،تأهيل" اقتصاديات الدول األكرث فق ًرا.
توصل
مم ّ
إ ّن األرضية األساسية ملؤمتر مراكش  ،2016هي االنطالق ّ
إليه الفرقاء يف باريس  ،2015ومحاولة تحديد النقاط التي كانت مبهمة
وعا ّمة؛ وعىل املجتمع الدويل أن يتهيأ لقبول فكرة إنشاء محكمة دولية
وإل ستضيع فُ َرص االلتزامات املناخية املقبلة .وأكيد أ ّن هذا
للبيئةّ ،
العمل ّ
شاق ،لكن حاجات األجيال املقبلة يف البقاء تتطلب التضحية.

خاتمة
حاولنا يف هذه الدراسة النظر يف الخلفية املؤطرة للتفاوض العاملي
بشأن التغريات املناخية؛ إذ تت ّبعنا املحطات املناخية األساسية لفهم
تط ّور الوعي البيئي العاملي ومدى وجود فرص للنجاح ومعوقات
التفاوض بشأن التوصل إىل اتفاق شامل وملزم للجميع .وركّزت
دراستنا عىل مؤمتر باريس  2015بوصفه محطة أساسية ميكن أن
مستقبل ،عىل الرغم من وجود
ً
تؤدي إىل إنجاح الدبلوماسية البيئية
مصالح متباينة بني األطراف املتفاوضة.
وحاولنا أيضً ا تَلَ ّمس موضوع املفاوضات املناخية من منظور اإلقرار
بوجود ُهوة شاسعة بني محو َري الشامل والجنوب ،ودور املنظامت
87 Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions (Chicago: The
University of Chicago Press, 2012).
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غري الحكومية يف ردم هذه ال ُهوة ،والفرص التي ميكن للعامل العريب أن
يفوز بها يف املفاوضات املناخية املقبلة.
ولفهم أبعاد تباين املصالح واملنافع بني الدول املتفاوضة ،ح ّددنا املحاور
كل دولة يف
(التكتالت) البيئية األساسية عىل الرغم من صعوبة متوقع ّ
معي عالو ًة عىل كرثة هذه املحاور ،ما يص ّعب مهامات االتفاق
محو ٍر ّ
املناخي الجامعي .وعىل الرغم من وجود التباين الواسع بني املحاور
البيئية عىل املستوى الدويل ،حاولنا اإلشارة إىل األسس األولية التفاقية
دولية تستطيع أن تُنقذ الكوكب من الدمار .وحتى نتمكّن من تعزيز
سيناريوهات املستقبل املناخي ،تط ّرقنا آلفاق حامية املناخ العاملي
وسبل إنجاح املحطات التفاوضية املناخية املقبلة مع تأكيد أهمية
ُ
تغيري براديغم التفاوض.
وميكن االعتامد يف الجوالت املناخية املقبلة عىل تقديم االلتزامات
العملية وليس املبادرات واستحضار مبدأ اإلنصاف ما بني الجيل نفسه
وما بني األجيال بوصفه بداية حقيقية لر ّد االعتبار للمقاربة الجيلية يف
التفاوض املناخي الكوين.
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 النشأة والنشاط:اللوبي الصهيوني في بريطانيا
Zionist Lobby in Britain: Emergence and Activities

ً
ُ
،مختلفة من "التغلغل" الصهيوني في األوساط السياسية البريطانية
البحث مراحل
يعرض
"ويتيح التعرف إلى االستراتيجيات والتكتيكات التي وظفتها منظمات "اللوبي الصهيوني
 مــع التركيــز في أســاليب عمل منظمــات هذا،العــام البريطانــي
فــي ســبيل اســتمالة الــرأي
ّ
عدة أســاليب وأدوات ضغط
ّ  إذ توظف المنظمات المؤيدة إلســرائيل،اللوبــي فــي بريطانيــا
 واإلعالن، بما في ذلك الدعاية والدعاية المضادة،" منها ما هو "ناعم" وما هو "خشن،متنوعة
 وصــو ًلا إلى الضغط السياســي، والتمويل، والعالقــات العامــة،المباشــر واإلعــان التحريــري
 بكثير من التفاصيل والمعلومات، كما ترصد الدراسة.والمعنوي على المؤسسات واألفراد
 وال ســيما خــال العقد،العــام البريطاني
 التحــوالت التــي طــرأت على موقــف الرأي،واألرقــام
ّ
ً
."وتفهما لـ "الرواية الفلسطينية
 إذ ظهرت رؤية مختلف األوساط البريطانية أكثر تعاطفا،األخير
ً
 الدعاية،العام
 الرأي، بريطانيا، اللوبي الصهيوني:كلمات مفتاحية
ّ
This research tried to explore different stages of the Zionist "penetration" of British
political circles, and to identify the strategies and tactics, which were employed
by the "Zionist lobby" organisations in order to win over the British public. The
focus of this research was on the Zionist lobby organisations’ methods in Britain,
where pro-Israel organisations run "soft" and "hard" pressure tools including
publicity, propaganda, direct advertising, editorial advertising, public relations,
and funding, to influence the attitude of the British public. The research found
that the the pro-Israel lobby had intensified its activities in the last decade, to
counter a British public opinion that appeared to have become more sympathetic
and understanding of the Palestinian narrative.
Keywords: Zionist lobby, Britain, Public opinion, Propaganda
"باحث متخصص بـ "االتصال املؤسسايت والعالقات العامة
* Researcher, Spicialized in "Corporate Communications and Public Relations”

*
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مقدمة
ٍ
ومنظامت ،منذ
أولت الحركة الصهيونية  -فك ًرا ومامرس ًة  -أفرا ًدا
وقت مبكر سبق بروز القضية الفلسطينية ،اهتام ًما الفتًا للنظر بدور
املنظامت الصهيونية ،والتشكيالت االجتامعية املؤيدة إلرسائيل ،يف
عملية التأثري يف مواقف األفراد والجامعات والدول ،وال سيام وهي
تعمل وفق برامج ممنهجة ومنسقة من العالقات العامة والدعاية
وعب ثيودور هرتزل  ،Theodor Herzlالصحايف اليهودي،
السياسيةّ .
النمساوي األصل ،ومؤسس الصهيونية السياسية املعارصة ،عن مدى
االهتامم الصهيوين باإلعالم ومؤسساته ،عندما عمد ،قبيل انعقاد
املؤمتر الصهيوين األول عام  ،1897إىل إصدار صحيفة "دي ويلت"
 Die Weltالتي أصبحت يف ما بعد املنرب اإلعالمي الرسمي الناطق
باسم الحركة الصهيونية((( .وقال هرتزل آنذاك" :ليك نقيم وط ًنا
لليهود يف فلسطني ،يلزمنا الكثري من الضوضاء"((( .كام أوىل املؤمتر
الصهيوين ُ
خاصا .فمن بني اللجان التنظيمية
األول اإلعال َم اهتام ًما ً
الخمس التي انبثقت من أعامل املؤمتر ،كانت اللجنة التي ُسميت
"مكتب التوجيه املركزي" للربط بني رئيس املنظمة الصهيونية
والوحدات املحلّية .وبعد املؤمتر الذي تال الحرب العاملية األوىل ،ت ّم
تشكيل قسمٍ يُسمى "دائرة الدعاية" ،وهو قسم تابع لرئيس املنظمة
الصهيونية واملكتب املركزي .ومنذ ذلك الحني ،اهتمت املنظامت
الصهيونية باإلعالم والدعاية(((.
احتل اإلعالم والدعاية ،وغريهام من أساليب التأثري ووسائله
وكام ّ
يف الرأي العا ّم ،دو ًرا مركزيًا يف الفكر الصهيوين ،شغلت بريطانيا
موق ًعا محوريًا يف املرشوع الصهيوين ،منذ ما قبل صدور "وعد بلفور"
عــام  1917حتى وقتنا الراهن .وكان هرتزل ،منذ انضاممه إىل
الحركة الصهيونية ،قد و ّجه نظره نحو بريطانيا ،ألنه أدرك ،حينئذ،
أ ّن بريطانيا هي مركز الثقل العاملي ،وأ ّن االنطالق منها سيخلق
لألفكار الصهيونية "أجنحةً" تحلّق بها عاليًا وبعي ًدا .وبالفعل ،عملت
املنظامت الصهيونية ،منذ وقت مبكر ،عىل التغلغل يف األوساط
السياسية الربيطانية لتشكيل جامعات ضغط ،مهمتها الرئيسة
الحفاظ عىل زخم الدعم الربيطاين ،الرسمي والشعبي واإلعالمي،
كل األزمان ،ويف مختلف األوضاع.
إلرسائيل وسياساتها يف ّ
يحاول هذا الجهد البحثي  -غري املسبوق باللغة العربية  -التعرف
إىل منظامت "اللويب الصهيوين" يف بريطانيا ،واالسرتاتيجيات
 1فايز صايغ ،الدبلوماسية الصهيونية ،سلسلة دراسات فلسطينية ،العدد ( 13بريوت:
منظمة التحرير الفلسطينية مركز األبحاث ،)1967 ،ص .31
 2املرجع نفسه.
 3املرجع نفسه.

العدد 21
تموز  /يوليو 2016

والتكتيكات التي وظفتها يف سبيل استاملة الرأي العا ّم الربيطاين،
وإقصاء اآلراء املعارضة إلرسائيل وتهميشها .وقد استثنى الباحث من
قامئة املنظامت التشكيالت اليهودية التي تنشط يف أوساط الجالية
اليهودية لتقديم خدمات صحية أو اجتامعية أو خدماتية ،وغريها
من األنشطة ذات الطابع الالسيايس .وإضاف ًة إىل الك ّم الكبري من
املعلومات والبيانات التي انشغل الباحث بجمعها وتبويبها ،أمكن
التوصل إىل رسم صورة توضح معامل اللويب الصهيوين الناشط يف
األوساط الربيطانية ،مع التوصل إىل خالصات تشري إىل مكامن القوة
يف عمل املنظامت الصهيونية  -الربيطانية ،وعوامل أخرى ح ّدت من
نفوذ اللويب الصهيوين ودعايته يف أوساط الرأي العا ّم الربيطاين.
وال ب ّد من اإلشارة ،إىل حقيقة أ ّن هذا العمل البحثي ،يُع ّد األول من
نوعه ،وإىل أ ّن أهميته تكمن يف ط ْرق موضوع غري مسبوق .فقد ظل
اللويب الصهيوين يف بريطانيا عقو ًدا طويل ًة من الزمن لغ ًزا ال يعلم
كن َهه أو ماهيته إال العاملون يف دواليبه .وعىل خالف اللويب الصهيوين
يف الواليات املتحدة األمريكية الذي كشفت دراسات كثرية ،كُتبت
باإلنكليزية والعربية ولغات أخرى ،عن أرساره وآليات عمله وطبيعة
ظل اللويب الصهيوين يف بريطانيا عامل ًا مجهولً  ،وصندوقًا
منظامتهّ ،
مغلقًا مل يتجرأ أحد عىل سرب أغواره ،كام خلت املكتبة األكادميية
أي مرجع أو بحث يتطرق إىل موضوع
(اإلنكليزية والعربية) من ّ
اللويب الصهيوين أو اللويب امل ُؤيد إلرسائيل يف بريطانيا .وكان السبق
يف منتصف التسعينيات من القرن املايض لقناة التلفزيون الربيطانية
قدمت برنام ًجا استقصائ ًيا بعنوان "داخل
الرابعة " "Ch 4عندما
ْ
اللويب اإلرسائييل يف بريطانيا".
كام تجدر اإلشــارة إىل أ ّن الباحث مل يعرث ،طوال فرتة إعداد هذه
الدراسة ،عىل مرجع باللغة اإلنكليزية يتناول موضوع اللويب الصهيوين
فكل ما توفر له من
أو املجموعات املؤيدة إلرسائيل يف بريطانياّ .
مصادر مل يتجاوز املقاالت والتعليقات واملدونات الشخصية واألخبار
والتحليالت الصحافية ،أو التقارير والبيانات املنشورة إلكرتونيًا .وبعضها
يعرض للمنظامت الداعمة إلرسائيل يف بريطانيا ،وبعضها اآلخر يتطرق
إىل موضوع نفوذ اللويب املؤيد إلرسائيل يف بريطانيا ،عىل نح ٍو مبارش أو
أي منها إىل مستوى الدراسات التي حققت
عارض ،من دون أن يرقى ّ
موضوع اللويب الصهيوين ،أو بحثت يف هذا املوضوع ،أو جامعات
الضغط املؤيدة إلرسائيل يف الواليات املتحدة ،أو يف دول غربية أخرى.
وإىل جانب الكشف عن جوانب غري معروفة أو غري واضحة ،عىل األقل
للقارئ بالعربية ،يف ما يتعلق بنشأة منظامت اللويب املؤيد إلرسائيل
وتطورها ،وأشكال نشاطها وأساليب عملها ،يف بريطانيا ،حاول البحث
تحديد بعض عوامل القوة يف نشاط اللويب الصهيوين  -الربيطاين؛
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من قبيل ضخامة التمويل ،وتعدد منظامت اللويب الصهيوين ،وقوة
تنظيمها ،ومدى تغلغلها يف دواليب املؤسسات السياسية واألحزاب
الربيطانية ،واستغالل الدعاية الصهيونية لـ "عملية السالم" مع
الفلسطينيني وما رافقها من توقيع اتفاقيات بني إرسائيل ودول عربية
أخرى ،واالنقسامات والخالفات داخل البيت الفلسطيني ،وتراجع
الرصاع العريب  -اإلرسائييل يف أولويات السياسة الخارجية الربيطانية،
فكل ذلك عوامل ساعدت
وظهور حركات اإلسالم السيايس املتطرفةّ .
عىل نجاح اللويب الصهيوين  -الربيطاين يف ترويج "الرواية اإلرسائيلية"
عىل حساب "الرواية الفلسطينية".

مضمون "وعد بلفور" .وقد تز ّعم حاييم وايزمان ،Chaim Weizmann
األكادميي يف جامعة مانشسرت آنذاك ،وأول رئيس لـ "دولة إرسائيل"
الحقًا ،خليّ ًة من ثالث شخصيات منارصة للمطالب اليهودية متمثّلة
بالصحايف يف جريدة "الغارديان" ،هاري سارش  ،Harry Sacherو َر ُج َل
األعامل ،ساميون مارك  Simon Marksوإرسائيل سييف ،Israel Sieff
صاح َبي سلسلة املتاجر الربيطانية الشهرية "ماركس آند سبنرس" .ويف
وقت الحق ،تحالفت "مجموعة وايزمان" مع مجموعات صهيونية
رئيسا يف شارع "غرييت راسل" Great Russell
أخرى ،وفتحت لها مق ًّرا ً
ِ
مؤسسات
 ،streetيف لندن ُعرف باسم املكتب " ،"77وقد شكّل نوا َة
"الدولة اليهودية" املقبلة ،وقل َْب اللويب املؤيد إلرسائيل يف بريطانيا.
ومن ضمن املنظامت التي تحالفت مع "مجموعة وايزمان" ميكن
أن نذكر "املنظمة الصهيونية العاملية" ،و"الوكالة اليهودية" ،و"النداء
اليهودي اإلرسائييل املتحد" ،كام كان املقر الصهيوين يف لندن يض ّم
"الفدرالية الصهيونية اإلنكليزية" ،و"الصندوق الوطني اليهودي" الذي
مسجل كمؤسسة بريطانية ،ولكنه مرتبط إداريًا باملؤسسة األ ّم
ً
ال يزال
(((
يف إرسائيل .

(((

ميكن القول إ ّن البدايات األوىل لِتشكُّل منظامت محلّية للويب الصهيوين يف
بريطانيا تعود إىل منتصف السبعينيات من القرن املايض ،عندما اتحدت
وأس َسا أ ّول منظمة
"الفدرالية الصهيونية" و"املجلس اليهودي الربيطاين"ّ ،
عالقات عامة بريطانية داعمة إلرسائيلُ ،عرفت باسم "اللجنة الربيطانية
اإلرسائيلية للشؤون العامة"  .BIPCوقد أُ ِّسست "بيبك" يف البداية كرشكة
"عالقات عامة" خاصة تقوم بتنظيم أنشطة وفعاليات وحمالت مؤيدة
أساسا ،من مايكل سارش  ،Michael Sacherابن هاري
إلرسائيل ،ومم ّولةً ،
سارش ،وصديق حاييم وايزمان ،نائب رئيس مجموعة "ماركس آند سبنرس"
التجارية ورئيس "النداء اليهودي اإلرسائييل املوحد"(((.

وباملوازاة مع العوامل التي ساعدت اللويب الصهيوين عىل التأثري يف الرأي
العا ّم الربيطاين ،أمكن للباحث الوقوف عىل عوامل معاكسة ،ح ّدت
من مدى هذا التأثري ،وساعدت عىل نشوء إرهاصات لتح ّول يف الرأي
العا ّم الربيطاين إىل جهة "الرواية الفلسطينية" .ومن هذه العوامل :نجاح
النضال الفلسطيني العسكري والسيايس يف تكريس الهوية الوطنية
الفلسطينية ،ث ّم انتزاع االعرتاف من العامل بحق الشعب الفلسطيني
يف التحرر ،وعدم قدرة الرأي العا ّم الغريب ،عىل استمرار تب ّني "الرواية
الصهيونية" وقبول ما متارسه الحكومات اإلرسائيلية املتعاقبة ،من
سياسات عدوانية واستيطانية ،و َعجز الدعاية الصهيونية ،وخطاباتها،
ومزاعمها الدينية والعاطفية التقليدية القامئة عىل إبراز "االضطهاد
والظلم الذي لحق باليهود عىل م ّر العصور" ،عن التأثري يف الجيل الغريب
من الشباب امل ُتحرر من "عقدة الذنب" أو "عقدة الهولوكوست" .أضف
إىل ذلك دور وسائل اإلعالم االجتامعي الجديد ومنصاته يف تحرير
"املتلقي" الغريب من هيمنة وسائل اإلعالم الغربية التقليدية وسيطرتها
التي طاملا هيمنت عليها رؤوس األموال املوالية إلرسائيل.

نواة اللوبي الصهيوني  -البريطاني

تعود جذور اللويب الصهيوين يف بريطانيا إىل ما قبل صدور "وعد بلفور"،
"حق اليهود يف إقامة وطن قومي يف
عندما أعلنت حكومة بريطانيا ّ
فلسطني" .ويف تلك الفرتة الزمنية ،كانت بريطانيا مبنزلة مركز لنشاط
زعامء الحركة الصهيونية الذين راحوا يتحركون يف األوساط العامة
والسياسية واألكادميية والنقابية الربيطانية لحشد التأييد من أجل تنفيذ
 4يف هذا الجزء من الدراسة ،ت ّم االعتامد ،عىل نح ٍو موسع ،وأحيانًا برتجمة حرفية ،عىل:
Tom Mills et al. "The UK’s Pro-Israel Lobby in Context," New Left Project,
accessed on 11/7/2016, at: http://bit.ly/18gYKjc
وتجدر اإلشارة إىل أ ّن هذه الدراسة هي الدراسة الوحيدة يف تاريخ اللويب الصهيوين يف
بريطانيا وماهيته .كام تجدر اإلشارة إىل ندرة املراجع والكتابات باللغتني العربية واإلنكليزية
التي تتطرق إىل موضوع "اللويب الصهيوين يف بريطانيا".

5 Ibid.
6 Ibid.
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وقد كُثّف نشاط املنظامت الصهيونية يف بريطانيا خالل الغزو اإلرسائييل
لِلُبنان عام  1982وبعده ،إذ أُ ّســس "املركز اإلرسائييل – الربيطاين
أساسا ،مهمة تنظيم
للشؤون العامة"  BIPACعام  ،1983وتوىل املركزً ،
و"ص ّناع الرأي" إىل إرسائيل ،واستضافة
رحالت للصحافيني األجانب ُ
املحلّلني والسياسيني والخرباء اإلرسائيليني يف لندن ،لاللتقاء بوسائل
اإلعالم ورجال السياسة واألمن والدبلوماسيني .كام تولت املنظمة إقامة
عالقات مبارشة مع الصحافة العربية الصادرة من لندن ،واستضافة
عدد من كبار الصحافيني العرب يف زيارات رسية إىل إرسائيل ،للقاء
كبار املسؤولني الحكوميني واألمنيني واألكادمييني .وعملت املنظمة ،عىل
نح ٍو مكثّف ،أيضً ا ،عىل توطيد العالقات بني مراكز األبحاث واملؤسسات
األكادميية والجامعات الربيطانية ونظريتها يف إرسائيل(((.

منظمات اللوبي الصهيوني
في بريطانيا
كشفت دراسة ميدانية (كمية ونوعية) ،أجراها أكادمييون يهود
بريطانيون ،بدعم من مؤسسات يهودية  -بريطانية ،يف أوساط الجالية
اليهودية – الربيطانية ،خالل الفرتة  ،2003 - 2002بهدف التعرف إىل
اتجاهات الجالية اليهودية يف بريطانيا ،ومدى ارتباط الجيل الجديد
بإرسائيل ،أ ّن إرسائيل تحتل مكان ًة مركزي ًة يف ضمري اليهود الربيطانيني.
وتقول الدراسة" :أظهرت املقابالت امليدانية والبيانات االستبيانية أدل ًة
واضح ًة عىل ارتباط املشاركني بقوة بإرسائيل ،إذ كشفت النتائج أ ّن
 %78ممن شاركوا يف االستبيان يهتمون كث ًريا بأمر إرسائيل ،يف حني
مل يُظهر اهتام ًما بها ّإل  %5من املشاركني .كام أظهرت النتائج أ ّن %91
من املشاركني سبق لهم أن زاروا إرسائيل ،مر ًة واحد ًة عىل األقل ،وقال
 %64من املشاركني يف االستبيان إنهم زاروا إرسائيل أكرث من ثالث
مرات ،أو أقاموا بها فرتات زمنيةً"(((.
وقال ُمع ّدو الدراسة إ ّن النتائج تكشف عن ثالثة اتجاهات يف العالقة
بني يهود بريطانيا وإرسائيل .فاالتجاه األول متثّله رشيحة قالت
"أحب إرسائيل" .أ ّما الثاين ،فتمثّله رشيحة ال تتفق عىل نح ٍو دائم مع
7 Gloria Deutsch, "Zelda Harris 76 From London to Haifa 1949", The
Jerusalem Post, 6/9/2007, accessed on 11/7/2016, at:
http://www.highbeam.com/doc/1P1-137734692.html
8 Steven M. Cohen & Keith Kahn-Harris, Beyond Belonging: The Jewish
Identities of Moderately Engaged British Jews, Highlights of the UJIA Study
of Jewish Identity (London: Design and Promotions Ltd, 2004), accessed on
11/7/2016 at:
http://www.bjpa.org/Publications/downloadFile.cfm?FileID=16258
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أفعال إرسائيل .وأ ّما الثالث ،فتمثّله رشيحة تكره أن يوجه اإلعالم غري
أي انتقاد إىل إرسائيل حتى يف حالة عدم موافقتها عىل ما تقوم
اليهودي ّ
مم يبدو يف
به إرسائيل .ويقول القامئون عىل الدراسة" :عىل الرغم ّ
هذه الثالثية من تناقض أو تعارض ،فإ ّن االتجاه العا ّم الذي كشفت عنه
املقابالت ونتائج االستبيان ،يظهر أ ّن يهود بريطانيا ينظرون إىل إرسائيل
كعنرص رئيس يف الوعي اليهودي  -الربيطاين ،وأنه يت ّم التعامل معها
بدرجة عالية من 'العائلية' ،والحب الحقيقي غري القابل للتغيري ،كأنها
فرد من أفراد األرسة ،وأنّها كث ًريا ما تحظى بالتقدير لقوتها ،وت ُلت َمس لها
أي انتقاد أو لوم إزاء سلوكها،
األعذار يف حاالت القصور والخطأ ،وأ ّن ّ
(((
يجب أن يكون داخل األرسة ،بعي ًدا عن مسامع الغرباء والخصوم" .
وخلص القامئون عىل الدراسة إىل أ ّن الحفاظ عىل هذه العالقات القوية
بني إرسائيل ويهود بريطانيا يتطلب من اآلباء ،والحاخامات ،واملعلمني،
وقادة الرأي يف الجالية ،واملنظامت اليهودية ،العمل عىل تقوية الروابط
بني األجيال الجديدة من يهود بريطانيا وإرسائيل ،من خالل الحديث
عىل نح ٍو مستمر مع األجيال الشابة عن إرسائيل وإنجازاتها ،مع الرتكيز،
خصوصا ،يف تنظيم زيارات مستمرة لها ،حتى يتثقف الجيل الجديد
ً
يف ما يتعلّق بإرسائيل والصهيونية ،والقضايا املعارصة ،وحتى يكون
الشباب اليهودي يف بريطانيا قاد ًرا عىل الدفاع عن إرسائيل يف وجه
الحمالت اإلعالمية املعادية التي تشتد قسو ًة يف بريطانيا(.((1
ومن املنطقي القول إ ّن نتائج هذه الدراسة امليدانية ت ُشكّل العمود
الفقري الذي يجمع نشاط املنظامت الصهيونية يف بريطانيا ،وال سيام
أ ّن جميعها يعمل عىل إنجاز توصيات خلصت إليها الدراسة.

االتحاد الصهيوني
لبريطانيا العظمى وآيرلندا
أُ ّسس االتحاد الصهيوين لربيطانيا العظمى وآيرلندا The Zionist
 ،Federation of Great Britain and Irelandاملعروف أيضً ا باسم
االتحاد الصهيوين – الربيطاين ،أو االتحاد الصهيوين  ،Z Fعام .1899
ويظهر املوقع اإللكرتوين أ ّن هذا االتحاد "أُ ّسس لتنظيم حمالت دعم
من أجل إقامة وطن دائم للشعب اليهودي" ،وأنّه "مظلة للحركة
الصهيونية يف اململكة املتحدة ،وميثل أكرث من  120منظمةً ،وأكرث
من  50ألف عضو منتسب"( .((1ومن أبرز األهداف التي يعمل عليها
االتحاد ،ما ييل:
9 Ibid.
10 Ibid.
11 "About ZFUK," Zionist Federation, accessed on 11/7/2016, at:
http://zionist.org.uk/about-zf
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كل املنظامت املنضوية تحت مظلة االتحاد عىل
•دعم عمل ّ
صعيد بريطانيا وآيرلندا وتنسيقه وتسهيله.
•مواصلة دعم حركات الشباب الصهيونية.

•تشجيع مشاركة اليهود يف مختلف األنشطة الصهيونية،
التعليمية والثقافية ،وتعليم اللغة العربية ،ونرش املعلومات عن
إرسائيل ،مع الرتكيز يف أ ّن الهدف األعىل للصهيونية هو إعادة
اليهود من امل َهاجر إىل إرسائيل.
يُصدر االتحاد مجلة " "Connectالتي يصفها املوقع اإللكرتوين بأنها
"مجلة رائدة للتواصل مع مؤيدينا وإعطائهم نظر ًة عام ًة عن عملنا يف
الدفاع عن إرسائيل" .وتتضمن املجلة "مواد حرصية يحررها موظفو
االتحاد الصهيوين وغريهم من الخرباء"(.((1

المركز البريطاني  -اإلسرائيلي
لالتصال واألبحاث
بعد تصفية "اللجنة الربيطانية – اإلرسائيلية للشؤون العامة" وإغالقها عام
 ،1991ومع اندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانية عام  ،2000ت ّم تأسيس
مجموعة طوارئ ألنصار إرسائيل ومؤيديها يف بريطانيا ،برعاية السفارة
اإلرسائيلية يف لندن ،من أجل الدفاع عن موقف إرسائيل وصورتها أمام
الرأي العا ّم الربيطاين ،ورسعان ما ت ّم تأطري هذه املجموعة ،إذ ظهرت يف
نيسان /أبريل  2001باسم "املركز الربيطاين  -اإلرسائييل لالتصال واألبحاث
" )،Britain – Israel Communications (BICOM
برئاسة رجل األعامل اليهودي ،الفنلندي األصل ،بوجو زابلودوكشز Poju
 .Zabludowiczوقد ورث رئيس املركز ،ورئيس مجلس املانحني ،بوجو
زابلودوكشز ،ثروته عن والده تاجر السالح اليهودي شلومو زابلودوكشز
الذي ارتبط بعالقة وثيقة مع الرئيس اإلرسائييل السابق ،شمعون برييز،
وساهم عىل نح ٍو كبري يف تأسيس قطاع صناعة األسلحة اإلرسائيلية يف
الخمسينيات من القرن املايض.
يتميز "بايكوم" بطابعه الليربايل وعالقاته بأوساط النخبة الرثية يف بريطانيا،
وتركيز نشاطه يف اتجاه صناع القرار لعزلهم عن تأثري اآلراء العامة
املناهضة إلرسائيل ،وعدم رصف الجهد يف استهداف الرأي العا ّم العريض
بطريقة مبارشة( .((1ويتميز من غريه من املنظامت الصهيونية الربيطانية
التقليدية بعالقاته بالجامعات ومراكز األبحاث يف إرسائيل .وعىل الرغم
من أ ّن "بايكوم" يُصنف ضمن تشكيالت الحركة الصهيونية الربيطانية،
فإنه يحافظ عىل مسافة بينه وبني املنظامت الصهيونية املتطرفة(.((1
12 Ibid.
13 Mills et al.
14 Ibid.

حملة "نحن نؤمن بإسرائيل"
انطلقت حملة "نحن نؤمن بإرسائيل" We Believe in Israel
عام  ،2011خالل مؤمتر ُعقد يف لندن ،بدعم من  26منظم ًة صهيونيةً،
وحرضه نحو  1100مشارك( .((1ويُع ّرف املوقع اإللكرتوين الحملة بأنها
جناح من "بايكوم" ،وهي تض ّم "شبك ًة من األشخاص الناشطني يف
بحق دولة إرسائيل يف العيش
اململكة املتحدة ،واملتّحدين يف اإلميان ّ
بأمن وسالم"( .((1وتح ّدد الحملة الخطوط العريضة ملجال نشاطها
بـ "دعمٍ وتسهيلٍ لعمل الناشطني الذين يسعون ،من خالل املشاركة
املحلّية وتنظيم الحمالت ،لخلق ف ْهم أفضل عن إرسائيل ( )...وإلرشاك
اآلخرين يف مجتمعاتنا ،سواء كانوا من األصدقاء ،أو الجريان ،أو
الزمالء ،أو األعضاء املنتخبني يف املجالس املحلّية ،أو وسائل اإلعالم،
إذ يت ّم النظر إىل إرسائيل عىل نح ٍو عادل ( )...ونحن ائتالف واسع
وشامل ومفتوح للجميع من اليهود وغري اليهود ،ومن مختلف ألوان
الطيف السيايس ،ممن يشاركوننا قيمنا وأهدافنا األساسية"(.((1

مجلس القيادة اليهودي
أُ ّسس "مجلس القيادة اليهودي"(The Jewish Leadership Council ((1
) (JLCعام  ،2003مببادرة من هرني غرنوالد ،Henry Grunwald
وبتمويل من تريفر شني  ،Trevor Chinnوجريالد رونسون Gerald
 ،Ronsonواللورد مايكل ليفي  ،Michael Levyوديفيد كوهني
ٍ
قيادات كربى املنظامت اليهودية وكبار
 ،David Cohenليجمع
الشخصيات يف الجالية اليهودية ،يف مبادرة تعزز التمثيل اليهودي
15 We believe in israel, accessed on 11/7/2016, at:
http://www.webelieveinisrael.org.uk/
16 Ibid.
17 Ibid.
18 Jewish Leadership, accessed on 11/7/2016, at: http://www.thejlc.org
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ونفوذه يف بريطانيا( ،((1وليكون مبنزلة هيئة تنسيق بني املنظامت
واملؤسسات اليهودية ،عىل غرار مجلس رؤساء كربيات املنظامت
اليهودية  -األمريكية.
يعمل املجلس الذي يرتأسه حاليًا مايك ديفيس ،Mick Davis
عىل توظيف عالقات األثرياء اليهود ونفوذهم يف أوساط املجتمع
الربيطاين ،لتنظيم لويب يهودي يدعم القضايا التي ته ّم يهود بريطانيا؛
السياسية منها وغري السياسية .ويض ّم املجلس يف عضويته ممثلني
عن مؤسسات غري سياسية ،اجتامعية وخريية ،ما يعكس تنوع
نشاطات املجلس(.((2

النداء اليهودي اإلسرائيلي الموحد
أُ ّسس النداء اليهودي اإلرسائييل املو ّحد United Jewish Israel
) Appeal (UJIAعام  1925يف الواليات املتحدة ،كمنظمة غري
حكومية لها فروع يف جميع أنحاء العامل ،تسعى لجمع األموال
الرضورية من أجل إقامة "الوطن القومي" لليهود يف فلسطني.
وتتمثل األهداف الرئيسة للنداء مبساعدة الهجرة إىل إرسائيل ،من
خالل تقديم املساعدات للمهاجرين ،وتنظيم برامج إعادة تأهيلهم
وإعادة توطينهم ،ومساعدة املؤسسات الخريية والتعليمية والعلمية،
وتنظيم برامج لرتسيخ يهودية الهوية يف إرسائيل .ويعمل النداء يف
بريطانيا ،منذ تأسيس إرسائيل ،عىل دعم املشاريع التعليمية والخريية
يف إرسائيل ،وتنظيم لربامج تعزيز ارتباط الشباب اليهودي  -الربيطاين
بها وتب ّني هذه الربامج .وإضاف ًة إىل تركيزه يف النشاطات التعليمية
والخريية ،ينشط هذا التنظيم يف دعم إرسائيل يف مجاالت أخرى أثناء
األزمات والحروب.
مجلس ممثلي اليهود البريطانيين
أُ ّسس هذا املجلس املعروف بـ "Board of Deputies of British
 "Jewsيف عهد امللك الربيطاين ،جورج الثالث ،أثناء القرن الثامن عرش،
وال يزال حتى يومنا هذا ميثّل صوت ًا لليهود الربيطانيني ومصالحهم
الجامعية أمام الحكومة واملجالس املنتخبة ،ويف وسائل اإلعالم .وقد
أ ّدى املجلس منذ تأسيسه قبل  250سن ًة أدوا ًرا يف حامية اليهود
الفا ّرين من االضطهاد ،وتوفري سبل العيش لفقراء اليهود الذين كانوا
يعيشون يف فقر مدقع يف الطرف الرشقي من لندن يف وقت مبكر
19 "Modern Jewish Community in the UK," Jewish Virtual Library,
accessed on 11/7/2016, at:
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/vjw/England.html#8
20 Alastair Sloan, "How money From Pro-Israel Donors Controls
Westminster," Middle East Monitor, 20/10/2014, accessed on 11/7/2016 at:
http://bit.ly/ZNEOkQ

العدد 21
تموز  /يوليو 2016

من القرن العرشين( ،((2وتج ّند منذ عام  1943يف الدفاع عن إرسائيل،
ومناهضة "الالسامية"( .((2كام عمل املجلس منذ تأسيسه عىل حامية
الحقوق السياسية واملدنية اليهودية ،ونجح عام  1965يف استصدار
ترشيع يرى التحريض عىل الكراهية العنرصية جرمي ًة جنائي ًة(.((2
ويع ّد هذا املجلس الهيئة اإلدارية لليهود األنجلو ،وهو يحظى مبكانة
ذات أهمية كبرية لدى الحكومة الربيطانية(.((2
ويض ّم املجلس حاليًا أكرث من  500عضو ميثلون املعابد اليهودية يف
لندن واملدن الربيطانية األخرى ،ومندوبني آخرين ميثلون جميع أطياف
الرأي الديني والسيايس يف الجالية اليهودية .ويواصل املجلس يف الوقت
الحارض متثيل املصالح الجامعية اليهودية وحاميتها ،ويعمل عىل مواجهة
"الالسامية" ،واملحافظة عىل املقابر واملعابد اليهودية ،وتنسيق جهد
املنظامت اليهودية الناشطة يف بريطانيا ،مبا يف ذلك تنظيم حمالت
الضغط السيايس ،والحضور املؤث ّر يف جميع األحزاب السياسية الرئيسة(.((2

حملة "فير بالي"
ّأسس "مجلس القيادة اليهودي" هذه الحملة التي ت ُعرف بـ "Fair
وأي
 ،"Playعام  ،2006بهدف مواجهة حمالت مقاطعة إرسائيل ّ
حمالت أخرى مناهضة للصهيونية .وبحسب املوقع اإللكرتوين
لـ "مجلس القيادة اليهودي" ،فإ ّن هذه الحملة "تعمل كنقطة عمل
أي نشاط عدايئ ،وتعمل كمحطة إنذار مبكر لباقي
محورية ملراقبة ّ
املنظامت املنارصة إلرسائيل يف بريطانيا"(.((2
وقد عملت "فري بالي" ،باالشرتاك مع "بايكوم" ،عىل إطالق حملة
"أوقفوا املقاطعة" زاعم ًة أنها تعارض مقاطعة البضائع اإلرسائيلية أل ّن
املقاطعة "ترض باالقتصادين الفلسطيني واإلرسائييل عىل ح ّد سواء،
بدل من الحكومة اإلرسائيلية ،وتضعف
وتستهدف الشعب اإلرسائييل ً
قوى االعتدال يف إرسائيل ،وأل ّن املقاطعة سلوك عنرصي وغري شعبي
وال يحقق نتائج ،بل يثري العنف ويؤجج معاداة السامية ،ويجهض
جهد السالم" .وتدعو "فري بالي" إىل مواجهة املقاطعة بحمالت مضادة
تحثّ عىل رشاء البضائع اإلرسائيلية ودعم االقتصاد اإلرسائييل(.((2
21 The Board of Deputies of British Jews, accessed on 11/7/2016, at:
http://www.bod.org.uk
22 "Modern Jewish..".
23 Ibid.
24 Ibid.
25 The Board of Deputies of British Jews.
26 Fair Play, accessed on 11/7/2016, at: http://www.fairplaycg.org.uk
27 Ibid.

دراسات
اللوبي الصهيوني في بريطانيا :النشأة والنشاط

صحيفة "الوقائع اليهودية"
أُ ّسست صحيفة "الوقائع اليهودية"  The Jewish Chronicleعام ،1841
كل يوم
وتقع مكاتبها الرئيسة يف العاصمة الربيطانية ،لندن ،وتصدر صباح ّ
جمعة( ،((2وتُوزع نسخ الصحيفة يف عدد من العواصم العاملية ،وتُع ّد أقدم
أي صحيفة عامة وغري متخصصة ،تنرش
صحيفة يهودية يف العامل .ومثل ّ
الصحيفة أخبا ًرا وتقارير يف الشؤون السياسية واالقتصادية واالجتامعية
والرياضية والفنية والثقافية ،إضاف ًة إىل املقاالت وصفحات اآلراء والق ّراء،
مع الرتكيز يف الشؤون اإلرسائيلية واليهودية  -الربيطانية والعاملية .وتعود
ملكية الصحيفة إىل مؤسسة "كيسلر فاونديشن" الخريية.
وإىل جانب صحيفة "جويش كرونيكل" ،هناك منابر إعالمية يهودية
أخــرى ،منها صحيفتَا "جويش تلغراف" و"جويش نيوز" اللتان
تهتامن بتغطية أخبار الجالية اليهودية يف شامل بريطانيا .وهناك
مواقع إخبارية إلكرتونية مثل ""http://www.totallyjewish.com
و" ،"http://www.somethingjewish.co.ukوهي تصدر من
بريطانيا وتهت ّم باألخبار اليهودية واإلرسائيلية املحلّية والدولية(.((2

مشروع "ما وراء الصور"
من املرجح أن يكون عــام  2009هو منطلق مرشوع ما وراء الصور
 ،Beyond Imagesوهو مرشوع إلكرتوين ،يهدف إىل تقديم معلومات
ملؤيدي إرسائيل لدعم حججهم يف النقاش العا ّم .وي ّدعي املرشوع ،عىل
موقعه اإللكرتوين ،أنه مؤسسة ليست ميينيةً ،وال يساريةً ،وال دينيةً،
وال علامنيةً ،وأنه مؤسسة تتبع منه ًجا غري حزيب وغري أيديولوجي .ويدعي
هذا املرشوع ،أيضً ا ،أنه يتجنب اللغة الحادة العدوانية ،أو العاطفية،
ويسعى لتزويد أنصار إرسائيل ،من اليهود وغري اليهود ،بالحقائق ،والحجج،
واملعلومات ،والتقنيات التي ميكن توظيفها يف الدفاع عن إرسائيل بطريقة
مستقل يديره متطوعون،
ّ
حيوية ومتوازنة .ويدعي كذلك أنه مرشوع
وتتمثل أنشطته مبا ييل:
•إدارة املوقع اإللكرتوين.

•عقد الندوات التثقيفية.
•دعم الناشطني.

•التعاون مع مشاريع أخرى ذات صلة بدعم إرسائيل.
ولتحقيق ذلك ،يركّز عمل هذه املنظمة يف حشد أكرب عدد ممكن من الناس
العاديني وتعبئتهم باملعلومات ليكونوا مبنزلة سفراء مؤيدين إلرسائيل(.((3
 28قد تصدر يف يوم آخر من أيام األسبوع يف حال موافقة يوم الجمعة لعيد من
األعياد اليهودية.
29 "Modern Jewish..".
30 Beyond Images, accessed on 11/7/2016, at:
http://www.beyondimages.info
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حملة "قف معنا"
ت ُعرف هذه الحملة بـ " ،"Stand With Usوهي منظمة دولية
غري ربحية أُ ّسست عام  ،2012مقرها يف لوس أنجليس ،ولديها
ستة عرش مكت ًبا يف مختلف أنحاء الواليات املتحدة ،وكندا ،وإرسائيل،
واململكة املتحدة .وهي تعمل عىل "تقديم املعلومات املؤيدة
لوجهة النظر اإلرسائيلية ،وتقديم صورة مميزة إلرسائيل يف العامل،
وتصحيح األفكار املسبقة والشائعة حول الرصاع العريب  -اإلرسائييل،
ودعم الحوار والسياسات التي ميكن أن تساعد عىل تعزيز السالم يف
املنطقة" .ويقول املوقع اإللكرتوين للمنظمة" :علينا أن نضمن وصول
كل
قصة إنجازات إرسائيل والتحديات املستمرة التي تواجهها إىل ّ
الجامعات واملجتمعات يف جميع أنحاء العامل ،من خالل تقديم املواد
املطبوعة ،ودعوة املتحدثني ،وتنظيم الربامج واملؤمترات والبعثات
إىل إرسائيل ،وتنظيم حمالت التوعية يف وسائل اإلعالم االجتامعي
ومواقع اإلنرتنت"(.((3

التحالف اإلسرائيلي  -البريطاني
ولجنة الشؤون العامة
يُعرف هذا التحالف بـ British Israel Coalition Public Affairs
) ،Committee (BICPACوهو تحالف يجعل عىل موقعه اإللكرتوين
شعار "مؤيدون للسالم ،مؤيدون إلرسائيل" ،وقد أُ ّسس عام .((3(2012
التحالف اإلسرائيلي  -البريطاني
أُ ّسس التحالف اإلرسائييل – الربيطاين British Israel Coalition
) (BICيف نيسان /أبريل  ،2011وقد وصفته صحيفة "جويش كرونيكل"
31 Stand With Us, accessed on 11/7/2016, at:
https://www.standwithus.com/aboutus
32 bicpac, accessed on 11/7/2016, at: http://bicpac.co.uk/about-us/

66
بـ "مظلة تض ّم مجموع ًة من أنصار إرسائيل" .ويزعم التحالف،
بحسب صفحته عىل فايسبوك ،أ ّن عدد أعضائه تجاوز  5000عضو،
مبن فيهم أعضاء من اليهود واملسيحيني واملسلمني(.((3
ويع ّرف التحالف نفسه يف صفحته عىل "الفيسبوك" بأنه :ائتالف
بريطاين  -إرسائييل يسعى ملواجهة "حمالت تشويه الحقيقة عرب
شيطنة إرسائيل ،امل َنارة الدميقراطية الوحيدة يف الرشق األوسط" ،كام
يسعى ملكافحة الكراهية املعادية إلرسائيل ،والتصدي للحمالت التي
تنظمها التيارات اليسارية واليمينية والدينية املتطرفة ،بهدف تشويه
صورة إرسائيل و"نزع الرشعية" عنها.

مجموعة الدفاع اإلنكليزية
تُعرف هذه املجموعة بـ )،"English Defence League" (EDL
وهي مجموعة بريطانية غري يهودية ،ميينية متطرفة ،أُ ّسست
عام  ،2009وتشتهر بالكراهية العلنية لإلسالم واملسلمني يف بريطانيا،
وتدعم إرسائيل عىل نح ٍو الفت للنظر ،وكث ًريا ما ترفع العلم اإلرسائييل
يف مسرياتها وأنشطتها الجامهريية وتنظم تظاهرات لدعم إرسائيل
أمام السفارة اإلرسائيلية يف لندن .ولهذه املنظمة جناح يف األوساط
اليهودية بقيادة روبرت مور ،املعروفة بعالقاتها بالتنظيامت اليمينية
املتطرفة واملنظامت الصهيونية املحظورة(.((3
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وكثّفت هذه املجموعات ،وقد وصل عددها يف منتصف عام 2015
إىل نحو  12مجموعةً ،نشاطها وانتشارها يف مختلف أنحاء اململكة
املتحدة بهدف الدفاع عن وجود إرسائيل ،ومواجهة حركة املقاطعة
العاملية ،وتوفري الدعم املادي واملعنوي واإلعالمي إلرسائيل ،وال سيام
يف األوقات التي تش ّن فيها إرسائيل أعاملً عدواني ًة تثري حفيظة
الشارع الربيطاين وسخطه .وكث ًريا ما يزعم القامئون عىل هذه
املجموعات أنهم "يسعون ملواجهة الحركات الالسامية التي تحاول
نزع الرشعية عن إرسائيل ،وتعريف الرأي العا ّم الربيطاين بإرسائيل
ووجهها الدميقراطي والحضاري"(.((3
وتوظف هذه املجموعات وسائل اإلعالم الجديد ومواقع التواصل
وخصوصا بني صفوف الشباب ،ودعوة
االجتامعي لتوسيع قاعدتها،
ً
املزيد من الرأي العا ّم إىل االنضامم إليها وتأييد أهدافها عرب املشاركة
دعم إلرسائيل وإ ّما ض ّد التحركات
يف الفعاليات التي تنظمها ،إ ّما ً
املناهضة لها.

أصدقاء إسرائيل المسيحيون
(المملكة المتحدة)
أُ ّسست هذه املنظمة التي ت ُعرف بـ The Christian Friends of
) ،Israel (UKوهي مؤسسة عاملية ،خالل اجتامع ُعقد يف القدس يف
كانون األول /ديسمرب  ،1985وحرضته شخصيات مسيحية من اململكة
املتحدة ،والواليات املتحدة ،وفرنسا ،وإرسائيل ،لتأسيس إطار مسيحي
عاملي لدعم إرسائيل .وللمنظمة فروع دولية يف نحو عرشين بل ًدا ،من
بينها اململكة املتحدة( .((3ويرتبط فرع املنظمة يف اململكة املتحدة
بعالقات وثيقة مع مختلف األوساط السياسية ،بخاصة مع مجموعة
"أصدقاء إرسائيل يف حزب املحافظني" ،وتهت ّم املنظمة ،من خالل
نشاطها داخل هيئات الحزب ،بالتأكّد من أ ّن اختيار مرشحي حزب
املحافظني ملجلس العموم يت ّم ،يف جزء منه ،عىل أساس مدى منارصة
املرشح إلرسائيل .وترتب املنظمة جوالت دوريّ ًة للسياسيني واإلعالميني،
وغريهم من الشخصيات النافذة والقيادات الواعدة إىل إرسائيل(.((3

المجموعات الجهوية لمناصرة إسرائيل
عملت املنظامت الصهيونية الكربى ،منذ السنوات األوىل من األلفية
الجديدة ،عىل تأسيس مجموعات محلّية وجهوية منارصة إلرسائيل
يف جميع أنحاء اململكة املتحدة وأقاليمها ،مثل مجموعات أنصار
إرسائيل يف آيرلندا الشاملية ومقاطعتي ساسيكس  Sussexويوركشري
 Yorkshireاللتني أُ ّسستَا خالل الــفــرة  .2013 - 2009وهناك
أيضً ا مجموعات "أنصار إرسائيل يف الشامل الغريب" من بريطانيا،
ومجموعة "أنصار إرسائيل يف شامل لندن" ،ومجموعات مامثلة يف
مدن أبردين  Aberdeenوإدنربة  Edinburghوغالسكو Glasgow
(((3
يف أسكتلندا تعمل إىل جانب "منتدى إرسائيل األسكتلندي
.The Scottish Israel Forum

مجموعات أصدقاء إسرائيل الحزبية
تعمل هذه املجموعات ،عىل نح ٍو مستقل ،كجامعات ضغط داخل
األحزاب الرئيسة الثالثة؛ املحافظني ،والعامل ،واألحرار الدميقراطي.

33 https://www.facebook.com/BritishIsraelCoalition/info?tab=page_info
34 English Defence League, accessed on 11/7/2016, at:
http://www.englishdefenceleague.org.uk
35 Josh Jackman, "One Year Post-Gaza, and there is a Surge in Pro-Israel
Grassroots Groups," The Jewish Chronicle Online, 9/7/205, accessed on
11/7/2016, at: http://bit.ly/29Q5sRX

36 Ibid.
37 Christian Friends of Israel, accessed on 11/7/2016, at:
https://www.cfi.org.uk/how-we-began.html
38 Janine Roberts, "The Influence of Israel in Westminster," Palestine
Chronicle, 24/5/2008, accessed on 11/7/2016 at:
http://www.palestinechronicle.com/old/view_article_details.php?id=13821
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وترتبط جميعها بصالت وثيقة مع السفارة اإلرسائيلية يف لندن ،ومع
مجموعات الضغط الصهيونية يف بريطانيا.

اإلعالم البريطاني المؤيد إلسرائيل
يُع ّد روبرت موردوخ  Rupert Murdochأه ّم األقطاب اإلعالمية يف
بريطانيا ،إذ ميتلك شبك ًة إعالمي ًة ضخم ًة تض ّم العديد من الصحف
واملجالت واملواقع ،إىل جانب املحطات التلفزيونية ،وتُقدر بعض
املصادر أنه يسيطر وحده عىل  %40من اإلعالم يف بريطانيا .وتض ّم
مؤسسة
املسيحي
مجموعة موردوخ ،املعروف َمب ْيله
اليمينيّ 800 ،
ّ
ّ
إخبارية وإعالمية تنترش يف بريطانيا ،والواليات املتحدة ،وأسرتاليا،
وإيطاليا و 52بل ًدا آخر .وتض ّم مجموعته اإلعالمية يف بريطانيا
الصحف  Timesو Sunday Timesو ،Sunوهي توزع نحو  7ماليني
نسخة يوم ًيا ،وتُع ّد أوسع الصحف الشعبية الربيطانية انتشا ًرا،
و ،News of the worldإضاف ًة إىل شبكة  Skyالتلفزيونية(.((3
أ ّما يف قامئة الصحف املطبوعة ،فتمتد سيطرة رأس املال واإلطار
اإلداري اليهودي إىل مجموعة  ،Express Newsوهي تصدر الصحف
 Daily Expressو Sundy Expressو ،Daily Starوتوزع ما مجموعه
 13مليون نسخة أسبوع ًيا .وقد اشرتى اليهودي ريتشارد ديزموند
 Richard Desmondهذه املجموعة عام  ،2000ومجموعة News
 Internationalالتي يسيطر عليها موردوخ ،ومجموعة Telegraph
التي تصدر عنها الصحف  Daily TelegraphوSunday Telegraph
و Weekly Telegraphومجلة  .The Spectatorوعىل الرغم من أ ّن
ظل مؤي ًدا
ملكية هذه املجموعة غري يهودية ،فإ ّن خطها التحريري ّ
إلرسائيل ،كام يقول ديفيد آيك.

أساليب عمل اللوبي الصهيوني
في بريطانيا
كانت املرة األوىل التي تتجرأ فيها وسيلة إعالم بريطانية عىل فتح
ملف "اللويب الصهيوين  -الربيطاين" ،ومــدى تغلغله ونفوذه يف
األوساط السياسية الربيطانية ،عندما عرضت قناة التلفزيون الرابعة
يف  16ترشين الثاين /نوفمرب  2009حلق ًة من الربنامج االستقصايئ
والوثائقي " "Dispatchesبعنوان "داخل اللويب اإلرسائييل يف بريطانيا"،
39 Peter Oborne," The Cowardice at the Heart of our Relationship with
Israel," The Telegraph, 12/12/2012, accessed on 11/7/2016 at:
http://bit.ly/UnJN8F
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" ،"Inside Britain’s Israel Lobbyمن إعــدا ٍد وتقديمٍ للكاتب
السيايس ،ورئيس التحرير السابق ملجلة  ،The Spectatorبيرت أوبرن
 Peter Oborneالذي وعد املشاهدين يف مقدمة الحلقة بتقديم
مفصل وصارم حول نشاطات اللويب الصهيوين يف بريطانيا.
تحقيق ّ
وبالفعل ،كشف الربنامج ،بالشهادات واملعلومات املوث ّقة ،عن مدى
العالقات الوثيقة بني اللويب الصهيوين وحزيب املحافظني والعامل،
ولكن األه ّم أ ّن الربنامج كشف عن ماهية نشاط اللويب الصهيوين
يف بريطانيا ،وجهده يف حشد التأييد إلرسائيل من جهة ،وعن خنق
األصوات املعارضة إلرسائيل يف بريطانيا وكبتها من جهة أخرى(.((4
وعرض الربنامج جان ًبا من عالقة رئيس الوزراء وزعيم حزب العامل
األسبق ،توين بلري ،باللورد اليهودي مايكل ليفي الذي استطاع جمع
نحو  15مليون جنيه إسرتليني ملصلحة حملة توين بلري االنتخابية
عام  ،1996ليتمكن بلري من الوصول الحقًا إىل مقعد رئاسة الحكومة
يف بريطانيا .وقد وصف املؤرخ املحافظ روبرت جيمس رودس،
خالل الربنامج "مجموعة أصدقاء إرسائيل يف حزب املحافظني"،
بأنها "أكرب منظمة يف أوروبا الغربية متفانية يف تأييد قضية شعب
إرسائيل ( )...ورئيس املجموعة ،ستيوارت بوالك  ،Stuart Polakبأنه
من أكرث الشخصيات النافذة يف ويستمنسرت .((4("Westminster
ويوضح الصحايف ،بيرت أوبرن أ ّن "اللويب اإلرسائييل يحظى باتصاالت قوية
يف أعىل مستويات مراكز صنع القرار الربيطانية ،وأنه ال يرتدد البتّة
يف استخدامها" .وقال السيايس املحافظ مايكل ميتس خالل الربنامج:
"اللويب املؤيد إلرسائيل هو اللويب السيايس األكرث نفوذًا يف جسمنا
السيايس ،ال ميكن التعرض له .إنه ميارس الضغط الرسي والناعم عىل
مراكز عليا ج ًدا ،ولذلك يُثمر جهده"( .((4ون ّوه ُامل ِع ُّد واملقدم للربنامج
بأ ّن كث ًريا من األشخاص قدموا معلومات عن اللويب الصهيوين أثناء
إعداد الربنامج ،ولكنهم فضلوا البقاء خارج الصورة وعدم الكشف عن
هويتهم ،أل ّن املواجهة مع "اللويب الصهيوين مكلفة ج ًّدا"(.((4
وعىل الرغم من محدودية املعلومات والبيانات املنشورة حول اللويب
الصهيوين يف بريطانيا ،فإنها ت ُظهر أ ّن نشاط املنظامت وجامعات
40 Martin Bright," Dispatches Israel Lobby Film: The Reaction," The
Jewish Chronicle Online, 19/11/2009, accessed on 11/7/2016, at:
http://bit.ly/29JrfLW
"41 Mira Bar Hillel, "The Truth about the UK's Pro-Israel Lobbies,
Independent, 1/9/2014, accessed on 11/7/2016 at: http://ind.pn/1unQAMc
وتجدر اإلشارة ،يف هذا السياق ،إىل أ ّن املقصود هو املنطقة التي تقع فيها مقرات السلطتني
التنفيذية والترشيعية يف لندن.
42 Ibid.
43 Ibid.

العدد 21

68

تموز  /يوليو 2016

الضغط املؤيدة إلرسائيل يف بريطانيا ميتد أفق ًيا وعموديًا يف املجتمع
الربيطاين ،ويوظف أساليب وأدوات متنوعة من الضغط؛ منها ما هو
"ناعم" ،وما هو "خشن".

الدعاية والدعاية المضادة
أثارت موجات التعاطف وحركات التأييد التي وصلت إىل مختلف
رشائح الرأي العا ّم الربيطاين خالل العدوان اإلرسائييل عىل قطاع
غزة ،يف صيف  ،2014غضب اللويب الصهيوين  -الربيطاين ،إذ كتب
السفري اإلرسائييل إىل اململكة املتحدة ،رون بروسور ،Ron Prosor
مقال ًة يف صحيفة "دييل تلغراف" (يف  13حزيران /يونيو )2008
وصف فيها بريطانيا بأنها "مركز عاملي للعداء تجاه إرسائيل ،ومركز
لنزع الرشعية عنها" ،وأنها "معقل للمشاعر املعادية إلرسائيل"(.((4
كام َع ّد ناتان شارانسيك  ،Natan Scharanskyخالل مداخلة
له يف الربملان الربيطاين ،عام  ،2008أ ّن معاداة السامية الجديدة
(أي شيطنة إرسائيل) باتت قوة رائد ًة يف بريطانيا( .((4أ ّما رئيس
مركز أبحاث "روت"  Reutاإلرسائييل ،فوصف لندن ،عام ،2010
بأنها "مكة [أي ِقبلة] نزع الرشعية عن إرسائيل"( .((4كام ع ّد تقرير،
صدر يف كانون األول /ديسمرب  ،2010عن مركز القدس للشؤون
العامة حول نزع الرشعية العاملية عن إرسائيل ،أ ّن بريطانيا هي
"محور حملة نزع الرشعية التي تنطلق منها الحملة لتصل إىل
باقي العامل"(.((4
ويف مواجهة هذا الوضع ،نشطت الدعاية التي تنرشها منظامت
اللويب الصهيوين يف بريطانيا للتأثري يف وسائل اإلعالم الربيطانية،
والنخب الثقافية والسياسية التي تشكّل الرأي العا ّم ،عرب خطابات
مؤيدة إلرسائيل يت ّم صوغها بعناية فائقة .وتحرص الدعاية
الصهيونية يف بريطانيا عىل تقديم صورة إرسائيل "املتميزة" إىل
العامل ،وتعميم "قصة إنجازات إرسائيل والتحديات املستمرة التي
تواجهها"( ((4بشأن التطرف واإلرهاب.

اإلعالن المباشر واإلعالن التحريري
عندما تفشل األساليب واألدوات التقليدية للدعاية يف كبح موجات
التعاطف الشعبي واإلعالمي مع الشعب الفلسطيني ومطالبه ،أو
يف وقْف سيل االستنكار إلرسائيل وعدوانها الرشس عىل الشعب
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Stand With Us.
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الفلسطيني واستمرارها عىل سياسات االستيطان والتهويد
واملراوغة السياسية ،تلجأ املنظامت الصهيونية إىل "اإلعــان
املدفوع األجر" ملخاطبة الجمهور الربيطاين ،ومثال ذلك اإلعالن
الذي نرشته صحيفة ذي غاردين  The Guardianالربيطانية يف
 10آب /أغسطس  ،2014بتمويل من املنظامت الصهيونية ،وقد
طالب فيه أييل ويسل ،الحاصل عىل جائزة نوبل للسالم ،رئيس
الوزراء الربيطاين وقادة العامل بإدانة "استخدام 'حامس' لألطفال
احتل
الفلسطينيني درو ًعا برشيةً" .ويقول ويسل يف اإلعالن الذي ّ
صفحة كامل ًة من الصحيفة" :إ ّن ما نعانيه اليوم ،ليس حربًا بني
العرب واليهود ،أو بني اإلرسائيليني والفلسطينيني ،بل هو حرب بني
من يحتفل بالحياة ومن ميجد املوت" .ومىض ويسل إىل ح ّد القول:
"عىل املعتدلني من الرجال والنساء أن يو ّجهوا انتقاداتهم إىل حامس
أي
بدلً من انتقادهم جنود الجيش اإلرسائييل الذين مل يُرتك لهم ّ
خيار سوى إطالق النار الذي يصيب الدروع البرشية" .ويف السطور
األخرية من اإلعالن يدعو ويسل الجمهور الربيطاين "إىل مساندة
إرسائيل التي تخوض رصا ًعا جدي ًدا من أجل البقاء"(.((4

العالقات العامة
تويل منظامت اللويب الصهيوين أ ْمر بنا ِء العالقات املبارشة مع
الشخصيات املؤثرة أهمي ًة خاصةً ،لذلك تهتم بتنظيم رحالت أو
متويلها ،وبزيارة الصحافيني وص ّناع القرار والنواب الربيطانيني إىل
إرسائيل .كام تق ّدم تربعات وهبات لألحزاب السياسية ومرشحيها
لالنتخابات العامة ،وللنواب من مختلف األحزاب السياسية(.((5
وتقوم منظامت اللويب املؤيد إلرسائيل بتنظيم نشاطات وبرامج
"ترغيبية" خاصة بالناشطني السياسيني الشباب املرشحني لالنتخابات
املحلّية والربملانية يف ما يشبه عملية "دعم وتأهيل" لضامن استاملتهم
ملصلحة املعسكر املؤيد إلرسائيل(.((5
ويرسد أليسرت سلون  ،Alastair Sloanيف تقرير موسع بعنوان "كيف
يستثمر اللويب املؤيد إلرسائيل يف بريطانيا املرشحني الشباب لعضوية
الربملان؟" أمثل ًة كثري ًة تعكس مثل هذا النشاط الذي تقوم به منظامت
" 49حملة دعائية صهيونية تجتاح الصحف الربيطانية" ،العريب الجديد،2014/08/11 ،
شوهد يف  ،2016/7/11يف:
http://bit.ly/29FkDfS
50 "Britain Israel Communications and Research Centre," powerbase,
_accessed on 11/7/2016, at: http://powerbase.info/index.php/Britain_Israel
Communications_and_Research_Centre
51 Alastair Sloan, "How Britain’s Pro-Israel Lobby Invests in Young
Parliamentary Candidates," Middle East Monitor, 16/2/2015, accessed on
11/7/2016, at: http://bit.ly/17k5FbF
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اللويب الصهيوين ،فيقول" :نظ ًرا إىل الطبيعة االحرتافية املتزايدة يف املامرسة
السياسية الربيطانية ،ليس من املستغرب أن يسعى العديد من املرشحني
الشباب لبناء عالقات قوية مع اللويب املؤيد إلرسائيل يف مرحلة مبكرة من
حياتهم املهنية السياسية ( )...وبالنسبة إىل القامئني عىل اللويب ،فهو زرع
تُجنى مثاره يف غضون سنوات قليلة ،عندما يصل املرشحون إىل الصفوف
القيادية يف أحزابهم ،وإىل املناصب العليا يف مراكز صنع القرار"(.((5

التمويل
كل من تريفر تشني ،وجريالد رونسون ،وسريل ستني Cyril
شك َّل ّ
 ،Steinأه ّم الشخصيات يف حلقة األثرياء الربيطانيني الصهاينة الذين
م ّولوا املنظامت املنارصة إلرسائيل منذ مثانينيات القرن املايض ،وهم
"اآلباء املم ّولون" ،كام كانوا يُس ّمون .وكانوا عىل ح ّد تعبري جيفري
ألديرمان "غري منتخبني ،وغري خاضعني للمساءلة ،ولكنهم حكام اليهود
الربيطانيني"(.((5

الرئيس ،توين بلري .وسواء كان األمر بفعل التمويل الصهيوين ،أو بفعل
قوة تيار التغيري داخل حزب العامل ،فقد "قىض بلري عىل املناهضني
إلرسائيل داخل حزب العامل ،وتغلغلت الصهيونية يف حزب العامل
الجديد" ،عىل ح ّد تعبري جوناثان مندلسون ،رئيس مجموعة "أصدقاء
إرسائيل يف حزب العامل"(.((5
أ ّما متويل مجموعة "أصدقاء إرسائيل يف حزب املحافظني" ،فكان يأيت
أساسا من مايكل زارش ،مؤسس "بيبك" ،ومن متربعني آخرين ،أمثال
ً
املليونري ورجل األعامل تريفر تشني ،وجريالد رونسون ،ومؤسس رشكة
"الدبروكس"  Ladbrokesللمراهنات وصاحبها ،سريل ستني الذي يُع ّد
من أكرب داعمي الصندوق الوطني اليهودي.
ويُع ّد تريفر تشني وسريل ستني من أركان اليمني الصهيوين ،وقد
استخدما نفوذهام يف حزيب املحافظني والعامل لعرقلة عملية
السالم بني الفلسطينيني واإلرسائيليني .وعىل الرغم من محاولة
املسؤولني يف حزب املحافظني ويف املنظامت الصهيونية إخفاء قيمة
الدعم املايل الذي يحصل عليه حزب املحافظني وكبار مسؤوليه من
اللويب الصهيوين ،فإ ّن برنامج "داخل اللويب اإلرسائييل يف بريطانيا"
الذي بثته قناة التلفزيون الربيطانية الرابعة ،عام  ،2009أكّد أ ّن
مجموع ما حصل عليه الحزب وصل خالل الفرتة  2008 - 2000إىل
نحو  10ماليني جنيه إسرتليني(.((5

كان "اآلباء املم ّولون" يقدمون معظم الدعم املايل لألحزاب الربيطانية،
من خالل أقدم منظامت التمويل الصهيونية يف بريطانيا؛ وهي منظمة
"النداء اليهودي اإلرسائييل املتحد" التي أُ ّسست عام  .1944وقد أ ّدت
منظمة "النداء اليهودي اإلرسائييل املتحد" ،برئاسة مايكل زاخر أدوا ًرا
مه ّم ًة يف املشهد السيايس الربيطاين ،بخاصة عندما ساعدت توين بلري
عىل إعادة صوغ توجهات "حزب العامل الجديد"( .((5وت ّم تعزيز العالقة
بني "النداء اليهودي اإلرسائييل املتحد" وبريطانيا ،عندما ترأّس املنظمة
مايكل ليفي الذي تق ّرب إىل توين بلري من خالل الدبلومايس يف السفارة
اإلرسائيلية يف لندن ،جدعون مري ،وبات ليفي منذ تلك اللحظة شخصي ًة
رئيس ًة يف حمالت جمع التربعات التي وفرت لتوين بلري استقاللي ًة
مالي ًة خلصته من هيمنة النقابات املهنية وضغوطها ،وساعدته عىل
توظيف طاقم من كبار املستشارين ،مبن فيهم أليسرت كامبل Alastair
 ،Campbellمستشاره اإلعالمي ،وجوناثان بوويل ،Jonathan Powell
رئيسا للحكومة
وهام اللذان انتقال ،الحقًا ،للعمل مع بلري عندما أصبح ً
الربيطانية ،إذ شغل األول منصب مسؤول العالقات اإلعالمية يف رئاسة
وتول الثاين رئاسة موظفي مقر رئاسة الوزراء.
الوزراءّ ،

الضغط السياسي والمعنوي
على المؤسسات واألفراد
ال تكتفي منظامت اللويب الصهيوين الناشطة يف بريطانيا بأساليب
"الرتغيب" أو "التعبئة" كنهج الستاملة قادة الرأي العا ّم ،بل إنها ال تتورع
عن اللجوء إىل أساليب "الرتهيب" التي تراوح ما بني تشويه السمعة
بكل أشكال الضغط املادي والنفيس الذي
إىل "االغتيال املعنوي" ،مرو ًرا ّ
يستهدف الجامعات واألحزاب واألفراد الذين تصدر عنهم مواقف أو
تعب رصاح ًة عن
ترصفات غري مؤيدة إلرسائيل ،أو تنتقدها ،أو حتى ّ
تأييد الشعب الفلسطيني .وتعمل مجموعات الضغط املؤيدة إلرسائيل
عىل تشويه سمعة الناشطني /الكتّاب (اليهود وغري اليهود) الذين
ينتقدون إرسائيل(.((5

وعندما توىل بلري منصب رئيس الوزراء الربيطاين ،عام  ،1997قام
خاصا عنه إىل الرشق األوسط ،ومنحه لقب
بتعيني مايكل ليفي مبعوث ًا ً
"لورد" تقدي ًرا ملساهمته يف جمع التربعات لحزب العامل ومرشحه

ويف هذا الصدد ،قال مدير املعهد اليهودي ألبحاث السياسات" :كانت
القيادات الداعمة إلرسائيل يف الجالية اليهودية تحثّ اليهود عىل حشد
صفوفهم ،والتعبري عن دعمهم الكامل إلرسائيل ،وتعمل مبوازاة ذلك

52 Ibid.
53 Mills, et al.
54 Ibid.

55 Ibid.
56 Ibid.
57 "Britain Israel Communications..".
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عىل تهميش 'املنشقني' عىل أساس 'معنا أو ضدنا'" .ويقول مدير معهد
السياسات اليهودية" :هذا هو الواقع الراهن للويب املؤيد إلرسائيل يف
بريطانيا .ويف وقت يفقد فيه الحلم الصهيوين ما تبقى من بريقه التحرري،
كل خيال ،تسعى نخبة
ويف وقت فاق فيه عنف إرسائيل وعنرصيتها ّ
(((5
معزولة عن هذا الواقع لحشد الرأي العا ّم وكتْم األصوات املناهضة" .

كثرية هي األمثلة التي تظهر سياسات الضغط الذي متارسه منظامت
اللويب الصهيوين .ففي ر ّدة فعلها تجاه تصويت مجلس العموم
الربيطاين ملصلحة االعرتاف غري امللزم بالدولة الفلسطينية ،بأغلبية من
نواب حزب العامل ،أعلنت جامعات ضغط وشخصيات كثرية مؤيدة
إلرسائيل عن عدم تأييدها لحزب العامل ،بقيادة إيد ميليباند آنذاك،
يف االنتخابات العامة لعام  ،2015وذلك عقابًا لحزب العامل عىل
مواقفه املؤيدة للفلسطينيني واملنتقدة إلرسائيل .وعملت منظامت
اللويب الصهيوين طوال أشهر عىل حشد الجمهور اليهودي الربيطاين
(نحو  300ألف شخص)؛ من أجل التصويت يف االنتخابات العامة
ملصلحة حزب املحافظني ،بقيادة رئيس الحكومة ديفيد كامريون
الذي كان أكرث اهتام ًما مبصالح الجالية اليهودية وتوجهاتها.
ويف شكل آخر من العقاب لحزب العامل ،والضغط عليه ،أعلن
الكثريون من املتربعني (اليهود وغري اليهود) من الذين اعتادوا
تقديم الهبات والتربعات لحزب العامل عن وقف دعمهم للحزب؛
بسبب إدانته للعدوان اإلرسائييل املتكرر عىل قطاع غزة ،ودعمه
قرار االعرتاف بدولة فلسطني .ونقلت صحيفة إندبندنت عن أحد
الداعمني اليهود البارزين قوله إنه مل ي ُعد يرغب يف "رؤية ميليباند
يف داونينغ سرتيت (مقر الحكومة) ،أو دوغالس ألكسندر وزي ًرا
للخارجية" .كام أعلنت كثري من الشخصيات اليهودية التي سبق
أن قدمت تربعات لحزب العامل ومرشحيه يف االنتخابات العامة،
عن سحب دعمها للحزب .ومع اشتداد حملة "الحصار املايل" عىل
58 Mills et al.

حزب العامل من جهة اللويب الصهيوين ،قال أحد كبار نواب حزب
العامل إ ّن عىل إيد ميليباند مواجهة تح ٍّد صعب ،بعد فقدان الدعم
املايل من الجالية اليهودية التي ساعدت توين بلري وغوردون براون
عىل الوصول إىل س ّدة الحكم( .((5ويف تعليق عىل تأثري اللويب املؤيد
إلرسائيل يف االنتخابات العامة يف بريطانيا ،قال املعلق السيايس
ألي بلد أجنبي يف حمالت متويل
ألسرت سوالن" :ال يوجد حضور ّ
االنتخابات الربيطانية مثل حضور إرسائيل ،وال مياثل التربعات التي
تنهال عىل األحزاب من اللويب املؤيد إلرسائيل إال تلك الهبات املقدمة
من النقابات املهنية (املنظامت الدميقراطية األكرب يف بريطانيا) ،أو
األموال املقدمة من رجال األعامل واالستثامر يف لندن .ويف مقابل
أموال اللويب املؤيد إلرسائيل يت ّم التغايض عن جرائم الحرب ،ويت ّم
االلتفاف عىل املبادئ ،وتُطوق دميقراطيتنا مبصالح أجنبية"(.((6
وقبل ذلك بسنوات كشف برنامج "Inside Britain’s Israel
 ،"Lobbyعد ًدا من النامذج والحاالت التي تبني مدى الضغط الذي
ميارسه اللويب الصهيوين عىل وسائل اإلعالم واإلعالميني يف بريطانيا.
ومن ذلك ما تعرض له مراسل "يب يب يس" يف الرشق األوسط ،جريميي
بووِن ،بعد أن عرض عىل الشاشة تقري ًرا يظهر دباب ًة إرسائيلي ًة عىل
الحدود مع لبنان تطلق نريانها عام  2000يف اتجاه سيارته ،ما أدى
إىل جرحه ومقتل سائق السيارة اللبناين ،إذ كتب رئيس الفدرالية
الصهيونية ،أندرو بالكومبي ،إلدارة "يب يب يس" مطال ًبا بإبعاد جريميي
اعم أ ّن ما قاله يف تقريره كان "خطأ
بوون عن ّ
ملف الرشق األوسط ،ز ً
فاد ًحا" وفيه "الكثري من وجهة النظر الشخصية عن إرسائيل" .ومنذ
ذلك الحني ،بات جريميي بووِن مسته َدفًا من اللويب الصهيوين .وأكرث
من ذلك ،تع ّرض الصحايف ،جوناثان دميبيل ،لحملة قاسية من اللويب
الصهيوين ألنه تضامن مع زميله ،جريميي بووِن.
ويف كتابهام "أخبار سيئة من إرسائيل" ،Bad News From Israel
كشف املؤلفان ،غريغ فيلو  Greg Philoومايك بريي ،Mike Berry
درجة الضغوط التي تتعرض لها مؤسسة "يب يب يس" من اللويب
نقل عن أحد
الصهيوين ومن السفارة اإلرسائيلية يف لندن ،عندما َ
املحررين يف قسم أخبار الرشق األوسط قوله" :جميعنا نخىش اتصالً
هاتفيًّا من السفارة اإلرسائيلية"(.((6
59 Oliver Wright, "Labour Funding Crisis: Jewish Donors Drop 'Toxic' Ed
Miliband," Independent, 8/11/2014, accessed on 11/7/2016 , at:
http://ind.pn/1tt4OZC
60 Sloan, "How Money..".
61 Llewellyn Tim, "BBC is 'Confusing Cause and Effect' in its Israeli
Coverage," The Guardian, 23/5/2011, accessed on 11/7/2016, at:
http://www.theguardian.com/media/2011/may/23/bbc-israeli-conflictcoverage
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مستقل
ًّ
اسل
أ ّما الصحايف الربيطاين الذي عمل ع ّدة سنوات مر ً
للشؤون اإلرسائيلية  -الفلسطينية من مدينة النارصة ،جوناثان كوك
 ،Jonathan Cookفيقول" :منذ بداية االحتالل عام  1967تكررت
أي مواد تشري إىل أ ّن إرسائيل متارس
الحاالت التي ت ّم فيها منع نرش ّ
نظا ًما من الفصل العنرصي يف األرايض املحتلة (عالو ًة عىل داخل
إرسائيل)" .ويف مقارنة بني ما كتبه الصحايف نيك ديفيز يف كتابه Flat
 Earth Newsوما خلص إليه كوك يف كتابه Newspeak in the 21st
 ،Centuryحول تأثري اللويب الصهيوين يف وسائل اإلعالم الربيطانية،
يقول كوك إ ّن األكرث دالل ًة بشأن قواعد اإلنتاج التي حددها ديفيز
هو القاعدة رقم  3التي تتعلق مبا يسميه "السياج الكهربايئ"؛ أي
إغالق النقاش يف بعض املواضيع .يسلّط ديفيز الضوء عىل قضية
واحدة ،إرسائيل ،أكرث من غريها بوصفها من املحرمات يف وسائل
اإلعالم الغربية .فاللويب املؤيد إلرسائيل ،هو (أقوى سياج كهربايئ يف
أي نقاش ينتقد إرسائيل.
العامل) ،مهمته سحق ّ
اسل
ويقول كوك" :بالنظر إىل السنوات الطويلة التي قضاها ديفيز مر ً
صحاف ًيا يف إرسائيل ،وما واجهه من ضغوط من اللويب الصهيوين،
أي تفسري".
فإ ّن ما خلص إليه يع ّد بديه ًيا ومرب ًرا ،وال يحتاج إىل ّ
ويتساءل كوك" :ما الذي يجعل اللويب اإلرسائييل قويًّا ج ًدا ،وقاد ًرا
عىل مامرسة هذا القدر من السيطرة املطلقة؟ كيف ميكن لهذا اللويب
مامرسة هذا النفوذ الكبري ،عىل الرغم من أ ّن عدد اليهود يف بريطانيا
قليل ج ًدا ،وال سيام أ ّن أهمية إرسائيل بالنسبة إىل اململكة املتحدة
هامشية نسب ًّيا؟ وإذا كان ميكن للويب املؤيد إلرسائيل أن يح ّدد شكل
التغطية اإلعالمية الربيطانية (والغربية) عىل هذا النحو الحاسم،
فلامذا ال يفرتض ديفيز أ ّن جامعات الضغط األخرى (مثل جامعات
الضغط املرصفية واملالية ،وجامعات الضغط يف قطاع الصناعات
العسكرية) قادرة ،أيضً ا ،عىل مامرسة القدر نفسه من النفوذ ،إن مل
يكن أكرث؟ ( )...رمبا يعتقد ديفيز أ ّن الجواب عن هذه األسئلة يكمن
يف كون اللويب اإلرسائييل يعمل بج ّد وبطرائق واضحة ،أو يف أ ّن اللويب
أساسا ،عىل جامعات الضغط األخرى ،ما يجعل
اإلرسائييل يعتمدً ،
نفوذه أقوى وأوضح ،أو يف أ ّن اللويب اإلرسائييل أقوى من جامعات
الضغط األخرى ،ألنه أقدر منها عىل التعتيم عىل نشاطه"(.((6
ويؤكد كوك "أ ّن الصحافيني يشعرون أكرث من غريهم بضغط اللويب
اإلرسائييل يف بريطانيا ،وال سيام عندما تصل األمور إىل ح ّد تخويف
وسائل اإلعالم وتهديدها"(.((6
62 Jonathan Cook, "A Comparative Review of Flat Earth News and
Newspeak," Medialens, 20/11/2009, accessed on 11/7/2016 at:
http://bit.ly/29OrxkT
63 Ibid.

خالصة
يف مقالة بعنوان "عقبات أمام تف ّهم النضال الفلسطيني من منظار
بريطاين" ،قال أستاذ تقنية املعلومات يف جامعة كامربيدج ،والعضو
يف حملة "التضامن مع الشعب الفلسطيني" يف بريطانيا ،ريتشارد
هوبر  ،Richard Hopperإ ّن هناك جمل ًة من األسباب تعوق تف ّهم
الشعب الربيطاين لحقيقة نضال الشعب الفلسطيني ،منها غياب
الرواية الفلسطينية عن املنهاج التعليمي الوطني يف املدارس الربيطانية،
وقوة تأثري اللويب الصهيوين ،واهتامم إرسائيل بتسويق نفسها كأنها بلد
أورويب  -غريب ،من خالل مشاركتها يف نشاطات أوروبية خالصة؛ مثل
بطوالت كرة القدم أو مهرجان األغاين األورويب ،يوروفيجن ،والتعاطف
مع اليهود بسبب الهولوكوست ،وخشية الناس من تب ّني موقف " ُمعا ٍد"
السامية" ،وشعور بعض
لإلرسائيليني ،خوفًا من اتهامهم بـ "معاداة ّ
(((6
املؤيدين للفلسطينيني باإلرهاق والسأم ،مع اإلحساس أحيانًا باليأس .
وإضاف ًة إىل عوامل القوة الذاتية (ضخامة التمويل ،وقوة التنظيم،
والدعم الرسمي من حكومة إرسائيل ...إلخ) والعوامل املوضوعية
التي أشار إليها ريتشارد هوبر ،وقف الباحث عىل عوامل أخرى تعزز
نفوذ اللويب الصهيوين يف بريطانيا ،منها:
•ضعف املنظامت واملؤسسات املؤيدة لفلسطني ،مثل "حملة
التضامن مع فلسطني" ،و"تحالف أوقفوا الحرب" وحركة املقاطعة
"يب دي إس" و"مجموعات أصدقاء فلسطني" يف األحزاب السياسية،
وغريها .وعىل الرغم من نجاح هذه املنظامت يف لفت أنظار الرأي
العا ّم الربيطاين ملعاناة الشعب الفلسطيني ،وما ترتكبه إرسائيل
حق اإلنسان الفلسطيني من جرائم ،من خالل تنظيم سلسلة
يف ّ
من الفعاليات والحمالت الناجحة ،فإ ّن تأثري هذه املنظامت
يف صناعة القرار الربيطاين الخاص بالسياسات الرشق األوسطية
ظل محدو ًدا حتى أنه ال يقارن بنفوذ منظامت اللويب الصهيوين
ّ
وتأثريها ،ذلك أ ّن جامعات الضغط املؤيدة لفلسطني تعتمد عىل
موارد مالية قليلة ،يف حني يتلقى اللويب املؤيد إلرسائيل ماليني
الجنيهات التي يسخّرها للتأثري يف وسائل اإلعالم والسياسيني من
أجل تأييد إرسائيل.

•وهــم مفاوضات السالم :استطاعت الدعاية الصهيونية
إيهام الــرأي العا ّم العاملي ،ومنه الربيطاين ،بــأ ّن املسألة
الفلسطينية  -اإلرسائيلية انتقلت ،عرب املفاوضات ،من "مرحلة
 64ريتشارد هوبر" ،عقبات أمام تفهم النضال الفلسطيني من منظار بريطاين" ،جريدة
حق العودة ،العدد  ،2013/5/16 ،53شوهد يف  ،2016/7/11يف:
http://www.badil.org/ar/publications-ar/periodicals-ar/haqelawda-ar/
item/1911-art17.html
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الـراع" إىل "مرحلة السالم" .وحاولت الدعاية الصهيونية
خداع الرأي العا ّم الربيطاين بحجة أ ّن "انتقاد إرسائيل والضغط
عليها" و"تنظيم حمالت املقاطعة" و"نزع الرشعية" ،ال تخدم
رض
عملية السالم بني السلطة الفلسطينية وإرسائيل ،بل ت ّ
مبصالح الشعب الفلسطيني .كام ساهمت مواقف القيادات
الفلسطينية املرتبكة والغارقة يف "وهــم" عملية السالم
واملفاوضات ،واالنقسامات والخالفات داخل البيت الفلسطيني،
إضاف ًة إىل تشظي الخطاب السيايس واإلعالمي الفلسطيني ،يف
إضعاف الرأي العا ّم الربيطاين املؤيد للفلسطينيني ،وفتح املجال
ألجهزة الدعاية الصهيونية لتسجيل املزيد من النقاط يف معركة
كسب "العقول والقلوب" الربيطانية.

•تراجع الــراع العريب  -اإلرسائييل يف أولــويــات السياسة
الخارجية الربيطانية :ال تزال األوضــاع السياسية واألوضاع
الداخلية ،وبخاصة االقتصادية واملعيشية منها ،تحتل صدارة
اهتاممات املواطن الربيطاين ،ما يرجئ السياسات والقضايا
الخارجية إىل مراتب متأخرة يف أجندة املتابعة واالهتامم
بالنسبة إىل الرأي العا ّم .وأظهرت دراسة أجراها معهد "تشاتم
مؤسسة "يوغوف" الستطالعات الرأي ،يف
هاوس" ،بالتعاون مع ّ
آب /أغسطس  ،2014نرشت نتائجها يف شباط /فرباير ،2015
َميل معظم الجمهور الربيطاين إىل تركيز السياسة الخارجية يف
حامية اململكة املتحدة من جهة حدودها ،مع اقتصار التدخل
الخارجي عىل تقديم املساعدات التنموية(.((6
•ظهور حركات اإلســام السيايس املتطرفة :وظّفت الدعاية
الصهيونية ما يسمى "اإلرهاب اإلسالمي" ،يف ثالثة اتجاهات ،هي:

––حشد الرأي العا ّم الغريب ضدّ املسلمني والعرب ،بوصفهم مصدر
خطر ال يهدد إرسائيل فحسب ،بل يهدد العامل الدميقراطي أيضً ا.
وبطبيعة الحال ،كانت الدعاية الصهيونية تتعمد إقحام العنرص
الفلسطيني يف الجدل ،عرب الرتكيز يف العالقة بني حركات املقاومة
اإلسالمية (حامس ،والجهاد ،وحزب الله) واإلرهاب املتطرف.
وتر ّوج القيادات الصهيونية ،مثل وزير الخارجية اإلرسائييل،
أفيغدور ليربمان ،أ ّن إرسائيل واليهود "هام الجبهة األمامية يف
الحرب التي يشنها اإلرهابيون ض ّد الغرب والعامل الح ّر بأكمله"(.((6

 65نواف التميمي" ،إرسائيل ال تريض الربيطانيني" ،العريب الجديد ،2015/2/6 ،شوهد
يف ،2016/7/11 :يف:
http://bit.ly/29Fru7I
" 66وزيــر خارجية إرسائيل يدعو لشن حرب بال هوادة ضد اإلرهاب عقب أحداث
الدمنارك" ،اليوم السابع ،2015/2/15 ،شوهد يف ،2016/7/11 :يف:
http://bit.ly/29U0d38
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––دفع اليهود إىل الهجرة إىل إرسائيل استنا ًدا إىل أنّهم أ ّول
املسته َدفني باإلرهاب اإلسالمي ،وأ ّن عليهم الهجرة إىل إرسائيل
"وطنهم القومي ومالذهم اآلمن" .وقد ترجم ذلك حرف ًيا بعد
االعتداءات اإلرهابية التي وقعت يف عدد من املدن األوروبية
عام  ،2015إذ مل َي ِض وقت طويل عىل الجرمية البشعة التي
تعرضت لها صحيفة "شاريل إيبدو" الفرنسية ،يف  7كانون
الثاين /يناير  ،2015حتى سارعت املنظامت الصهيونية يف
أوروبــا ،ومن خلفها القيادات اإلرسائيلية ،إىل استغاللها يف
مصلحة املرشوع الصهيوين وحساب إرسائيل "الوطن القومي"
ليهود العامل .ودعا رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو الذي
حرض مسرية باريس ليهود فرنسا وأوروبا إىل الهجرة إىل إرسائيل
قائل لهم" :إرسائيل ليست ِقبلة
هربًا من "معاداة السامية"ً ،
(((6
لصالتكم فقط ،بل هي وطنكم أيضً ا" .

––ابتزاز املنظامت الصهيونية للحكومات األوروبية عىل قاعدة
"رضورة حامية اليهود" ،ورضورة "مكافحة معاداة السامية"
املتصاعدة يف أوروبا.
وباملوازاة مع العوامل التي ساعدت اللويب الصهيوين يف التأثري يف
الرأي العا ّم الربيطاين ،ميكن اإلشارة إىل عوامل معاكسة ،ح ّدت من
نجاح هذا اللويب ،وساعدت عىل نشوء إرهاصات لتح ّو ٍل يف الرأي
العا ّم الربيطاين إىل جهة "الرواية الفلسطينية ،ومن هذه العوامل،
ما ييل:
•نجح النضال الفلسطيني العسكري السيايس (غصن الزيتون
املدعوم بالبندقية) يف تكريس الهوية الوطنية الفلسطينية ،ث ّم
انتزاع االعرتاف من العامل بحق الشعب الفلسطيني يف التحرر.
أ ّما االنتفاضات الشعبية املتتالية ،فاستطاعت أن تلفت نظر
العامل إىل حقيقة املواجهة بني شعب أعزل وجيش احتالل
مدجج بأحدث األسلحة ،كام نزعت االنتفاضات الشعبية
واملواجهة السلمية القنا َع عن الوجه البشع لالحتالل اإلرسائييل
الذي ما برح يخدع العامل بأساطري "التفوق العرقي" ،و"التفوق
الدميقراطي" ،و"التفوق العسكري" ،و"السعي للعيش بسالم
بكل رصاحة السفري
عب عنه ّ
مع املحيط العريب" .وهذا متا ًما ما ّ
الربيطاين يف إرسائيل ،ماثيو جولد ،خالل العدوان اإلرسائييل عىل
غزة يف صيف  ،2014حني قال :بدأت إرسائيل يف خسارة دعم
املجتمع الدويل وتأييده ،بسبب استمرار التوسع االستيطاين يف
 67نــواف التميمي" ،يهود بريطانيا يرفضون الهجرة إىل إرسائيل" ،العريب الجديد،
 ،2015/1/17شوهد يف ،2014/7/11 :يف:
http://bit.ly/29zZeDc

دراسات
اللوبي الصهيوني في بريطانيا :النشأة والنشاط

الضفة الغربية ،واستمرار القيود املفروضة عىل قطاع غزة ،كام
أ ّن الصورة اإلعالمية التي رسمتها إرسائيل لنفسها ،آخذ ًة يف
االنهيار ...الرأي العا ّم الربيطاين رمبا ال يكون خب ًريا ،لكنه ليس
سيل من الترصيحات حول بناء مستوطنات
غبيًّا .فهو يرى ً
جديدة يف األرايض الفلسطينية ،ويتابع األخبار التي تدور حول
ما يجري يف الضفة الغربية ،والقيود املفروضة عىل غزة(.((6

•سواء اتفقنا مع نهج "التسوية السياسية" أو عارضناه ،فإ ّن
املوضوعية تقتيض اإلقرار بأ ّن اعرتاف منظمة التحرير الفلسطينية
بإرسائيل ،وانخراطها يف عملية املفاوضات ،وما رافق ذلك
من تنازالت تاريخية ،وتوقيع اتفاقيات فلسطينية  -إرسائيلية
مبباركة دولية ،وتعديل بنود يف امليثاق الوطني الفلسطيني ،من
األسباب التي خلقت مناخًا سياس ًيا وإعالم ًيا ساهم يف تحسني
صورة الفلسطيني لدى الرأي العا ّم الغريب ،إذ باتت رشيحة
واسعة من املجتمع الدويل قادر ًة عىل رؤية الفلسطيني يف
صورة أخرى ،غري الصورة التي طاملا ر ّوجتها الدعاية الصهيونية،
وصورت فيها الفلسطيني عىل أنه "إرهــايب" و"قاتل أطفال"
و"همجي"" ،ال يُؤمن بالسالم" و"ال يستحق دولةً".

•مل يعد الرأي العا ّم الغريب الذي طاملا تب ّنى "الرواية الصهيونية"
قــاد ًرا ،أخالق ًيا ،عىل استمرار قبول ما متارسه الحكومات
اإلرسائيلية املتعاقبة؛ من سياسات عدوانية واستيطانية ،عنوانها
الرئيس استمرار قتل املدنيني الفلسطينيني واالعتداء عىل
األرايض الفلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غزة .كام أ ّن ص ّناع
القرار األورويب فقدوا ،إىل ح ّد كبري ،القدرة عىل تربير سياسات
كل القوانني واملواثيق الدولية واألعراف
إرسائيل التي تجاوزت ّ
اإلنسانية والقيم الحضارية الغربية .وقال الصحايف الربيطاين،
" 68السفري الربيطاين يف إرسائيل :صرب العامل نفد مع إرسائيل وصورتها آخذة باالنهيار"،
العرب ،2012/8/4 ،شوهد يف ،2016/7/11 :يف:
http://www.alarab.net/Article/476075

73
ديفيد هريست " :David Hearstيخرس االحتالل اإلرسائييل
الرأي العا ّم يف إنكلرتا ،فالصورة الوردية إلرسائيل ذهبت أدراج
حجج إرسائيل وأمريكا بأ ّن االعرتاف
الرياح ( )...مل تعد ُم ْق ِن َع ًة
ُ
بدولة فلسطني ،والتحركات التي يقدم عليها محمود عباس
برتدد ،وتلكؤ واضح يف سبيل االنضامم إىل مؤسسات األمم
املتحدة ،مثل املحكمة الجنائية الدولية ،ستؤثر سلب ًيا يف نتائج
املحادثات الب ّناءة بني الطرفني .ال توجد محادثات ب ّناءة ،ث ّم
أي أثر سلبي يف نتائج الحل التفاويض أسوأ من اإلعالنات
إ ّن ّ
(((6
الشهرية عن إقامة مستوطنات جديدة" .

• َعجز الدعاية الصهيونية ،وخطاباتها ،ومزاعمها الدينية
والعاطفية التقليدية القامئة عىل إبراز "االضطهاد والظلم الذي
لحق باليهود عىل م ّر العصور" ،عن التأثري يف الجيل الغريب من
أقل تأث ًرا بالخطاب الديني،
الشباب .فهذا الجيل الجديد يبدو ّ
ميل إىل العلامنية الليربالية ،مقارن ًة باألجيال األوروبية
وأكرث ً
السابقة .ثم إ ّن هذا الجيل يبدو أكرث تحر ًرا من االبتزاز
بـ "عقدة الذنب" أو "عقدة الهولوكوست" مثلام كانت حال
األجيال األوروبية السابقة التي وصفها باحثون يهود بـ "األجيال
الصامتة"( .((7كام أ ّن الجيل الغريب الشاب ال يشعر باملسؤولية
املبارشة عن ع ّدة أحداث وقعت قبل مئة عام تقريبًا (مثل
املجازر النازية أو املحرقة) .ويف املقابل ،يبدو هذا الجيل أقرب
إىل التفاعل مع األحداث اآلنية التي يتابعها عىل الهواء مبارشة،
والتي يرى فيها آلة حرب إرسائيلية مح ّرمة دول ًيا ت ُوغل يف الدم
الفلسطيني يف مواجهة غري متكافئة.
وأظهر االستطالع الذي أجرته مؤسسة "يوغوف" ونرشت نتائجه
أقل تأيي ًدا
يف ترشين الثاين /نوفمرب  ،2014أ ّن الشباب الربيطاين ّ
إلرسائيل ،مقارن ًة بالفئات العمرية املتقدمة يف الس ّن 10( ،يف املئة
فقط من الشباب الذين تراوح أعامرهم بني  18و 24سن ًة يؤيدون
إرسائيل ،مقابل  21يف املئة يف الستينيات من العمر)( .((7كام أظهرت
استطالعات الرأي التي أُجريت ،خالل السنوات األخرية ،يف الواليات
69 David Hearst, "A Historic Vote on Palestine in the British Parliament",
Huffington Post, 10/12/2014, accessed on 11/7/2016 at:
http://www.huffingtonpost.com/david-hearst/an-historic-vote-onpales_b_5972156.html
70 Cameron S. Brown & Owen Alterman, "Changing Demographics:
Implications for Israel," Jewish Policy Center, 28/2/2013, accessed on
11/7/2016 at: http://www.jewishpolicycenter.org/4063/israel-demographics
"71 Will Dahlgreen "Israel and Palestine: Whose Side is Britain on?,
YouGov, 11/3/2014, accessed on 11/7/2016, at:
https://yougov.co.uk/news/2014/03/11/israel-and-palestine-whose-side-britain/

74
املتحدة ،وبريطانيا وغريها من الدول األوروبية ،أ ّن الشباب هم أعىل
عب عنه
نسبة يف األوساط املؤيدة للفلسطينيني( .((7وهذا تحدي ًدا ما ّ
ديفيد باليمبوالي  ،David Palumbo-liuعام  ،2014عندما قال:
"إ ّن إرسائيل تخرس الدعم العاملي أل ّن رواية املحرقة مل تعد قادر ًة عىل
الصمود أمام الرواية الثانية ...الحقيقة أ ّن املزيد واملزيد من الشباب
األمريكيني يشككون يف جدوى دعم الجهد العسكري اإلرسائييل عىل
املدى الطويل"(.((7

•حررت وسائل اإلعالم االجتامعي الجديد ومنصاته "املتلقي"
الغريب من هيمنة وسائل اإلعالم التقليدية وسيطرتها التي
تهيمن عليها رؤوس األموال املوالية إلرسائيل وتديرها .فقد
دأبت وسائل اإلعالم الغربية التقليدية يف غسل أدمغة الرأي
بكل ما فيها من دعاية سوداء
العا ّم بـ "الرواية اإلرسائيلية" ّ
وأكاذيب وتضليل ،من دون االكرتاث بـ "الرواية الفلسطينية"
بكل ما فيها من ترشيد واحتالل وظلم وضحايا .أ ّما اليوم،
ّ
فقد تحرر املتلقي الغريب من هيمنة الشبكات اإلعالمية
الكربى واحتكارها ،مثل "يب يب يس" و"فوكس نيوز" و"سكاي"
و"يس إن إن" ،وبات يستقبل األخبار والصور مبارش ًة عىل أجهزة
الكمبيوتر ،والهاتف النقال ،ومواقع التواصل االجتامعي من
قص أو تشويه .كام أ ّن أفراد الجيل الجديد من مستخدمي
دون ّ
مواقع التواصل االجتامعي ومنصاتها ،مثل "فيسبوك" و"تويرت"،
ونشها
باتوا أكرث قدر ًة عىل التعبري عن آرائهم ومواقفهمْ ،
بالصوت والصورة والكلمة لقاعدة عريضة من املتلقني عرب
72 Aaron Blake, "Young Americans Take a Dim View of Israel’s Actions",
Washington Post, 29/7/2014, accessed on 11/7/2016 at: http://wapo.st/29EcEi0
73 David Palumbo-liu, "Millennials are Over Israel: A New Generation,
Outraged Over Gaza, Rejects Washington’s Reflexive Support", Salon,
1/8/2014, accessed on 11/7/2016, at: http://bit.ly/29xe9i2
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العامل ،من دون الحاجة إىل وسائل اإلعالم التقليدية ،ومن ث ّم
انتقلوا من موقع "املتلقي" السلبي إىل موقع "املص ّدر" الفاعل
واملتفاعل .وقد كشف استطالع للرأي أجرته مؤسسة "إبسوس
موري" ،ونرشت نتائجه يف آذار /مارس  ،2015أ ّن نحو سبعة
كل عرشة بريطانيني ( )%71يشعرون بأ ّن منصات وسائل
من ّ
اإلعالم االجتامعي تعطي صوت ًا للناس الذين ال يشاركون ،عادةً،
يف النقاش السيايس .وكانت نسبة الشباب من أصحاب هذا
الرأي الذين تراوح أعامرهم بني  18و 34سن ًة  ،%88مقارن ًة
بـ  %56من الذين تبلغ أعامرهم  55سن ًة أو أكرث(.((7

•إفالس منظومة االدعاءات أو انهيارها ،وقد كانت تقوم عليها
الدعاية الصهيونية خالل العقود املاضية ،إذ مل ي ُعد من السهل
عىل هذه الدعاية ترويج مسوغات وقوالب دعائية جاهزة
من قبيل "إرسائيل الضعيفة تواجه محيطًا عربيًا قويًا" .فالرأي
العا ّم العاملي بات يرى الجيش اإلرسائييل األقوى يف املنطقة
بعد ما أصاب الجيوش العراقية والسورية واملرصية ،وبات يرى
يد إرسائيل العسكرية ترضب يف تونس والعراق وسورية ولبنان
بكل رصاحة السفري
عب عنه ّ
واألرايض الفلسطينية( .((7وهذا ما ّ
الربيطاين يف إرسائيل ،ماثيو جولد ،خالل العدوان اإلرسائييل
عىل غزة يف صيف  ،2014حني قال" :بات الرأي العا ّم ينظر
إىل إرسائيل اآلن بوصفها العدو املسلح القوي ،يف حني أ ّن
الفلسطينيني ضعفاء"(.((7
•تراجع دور إرسائيل العسكري بوصفه دو ًرا حام ًيا للمصالح
األوروبية األمريكية ،إذ إ ّن العقود الثالثة املاضية مل تعرف واقع ًة
واحد ًة لجأت فيها الواليات املتحدة إىل إرسائيل ألداء دور مح ّدد
يف خدمة املصالح والتوجهات االسرتاتيجية للواليات املتحدة يف
منطقة الرشق األوسط ،وإمنا األمر عىل العكس من ذلك متا ًما.
فقد دشنت الواليات املتحدة ،بالتزامن مع نهاية الحرب الباردة،
نه ًجا يقوم عىل استبعاد إرسائيل من دائرة عملياتها الحربية
يف املنطقة ،واعتامدها مقابل ذلك كل ًيا عىل ق ًوى أطلسية ،أو
غري أطلسية ،حليفة من خارج منطقة الرشق األوسط .ويف حال
اعتامدها عىل أنظمة من داخل منطقة الرشق األوسط ،فإ ّن
إرسائيل ،باتت مستبعد ًة استبعا ًدا تا ًّما من مثل هذا الدور،
رض باملصالح الحيوية للواليات املتحدة
أل ّن مشاركتها صارت ت ّ
74 "A third of young people think social media will influence their vote",
Ipsos MORI, 10/3/2015, accessed on 11/7/2016, at: http://bit.ly/29Q7BzM
 75التميمي" ،إرسائيل ال تريض الربيطانيني".
" 76السفري الربيطاين يف إرسائيل :صرب العامل نفد."..
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يف منطقة الرشق األوسط أكرث كث ًريا من النفع الذي ميكن لها
أن تق ّدمه.

•باتت رشيحة واسعة من الرأي العا ّم الغريب ترى يف إرسائيل
أصل
عبئًا اقتصاديًا عىل دافع الرضائب األورويب الذي يعاين ً
تراج ًعا يف مستوى املعيشة وتفاقم أزمات بالده االقتصادية،
مثل البطالة والتضخم وتراجع الخدمات الصحية والتعليمية
بسبب سياسات التقشف الحكومي .ومن ث ّم بات يُرفض تقديم
معونات "إجبارية" سنوية إلرسائيل تنفقها عىل التسليح وخوض
حروب المتناهية يف املنطقة.
•التغريات االجتامعية يف املجتمعات الغربية ،من قبيل التوسع
الك ّمي للقاعدة البرشية للجوايل العربية واإلسالمية يف الدول
الغربية ،وما رافق ذلك من انخراط للجيل الجديد من أبناء
املهاجرين العرب واملسلمني يف الحياة السياسية واإلعالمية يف
بريطانيا .وقد شهدت السنوات األخرية مساهم ًة فاعل ًة من
شباب الجيل الجديد يف مواجهة الدعاية الصهيونية ودحض
مزاعمها ،وعرض وجهة النظر املؤيدة للحقوق الفلسطينية بلغة
إنكليزية جيدة ،وبقوالب وأساليب أقرب إىل العقلية الغربية.
•تطور املجتمع املــدين األورويب ،إذ تراجع دور األح ـزاب
"األيديولوجية" التي كث ًريا ما تفرض عليها األجندات السياسة
قيو ًدا ،وال سيام إذا كانت ضمن االئتالفات الحاكمة ،كام أنها

أكرث عرض ًة للضغوط املالية من جهة جامعات املصالح .ويف
املقابل ،تق َّدم دور منظامت املجتمع املدين التي تبدو أكرث تحر ًرا
وأقل عرض ًة للتأثر بإمالءات جامعات
من املقتضيات السياسيةّ ،
املصالح والضغط .كام ساعدت وسائل اإلعــام االجتامعي
الجديد مؤسسات املجتمع املدين ومنظامته عىل تنظيم حركات
االحتجاج والتظاهرات؛ عرب الوصول إىل أعضائها وأنصارها يف
وقت قصري ورسيع ،وإيصال مواقفها وآرائها إىل جمهور عريض
بتكاليف مالية متاحة.
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الجزائر والتهديدات األمنية في الساحل :التص ّور وآليات المواجهة
Algeria and Security Threats in the Sahel:
Conception and Countering Mecanisms

تعكــف هذه الدراســة علــى تفكيك مقاربة الجزائــر األمنية تجاه إقليم الســاحل األفريقي الذي
ّ
يمثــل محــور سياســتها الخارجيــة واألمنيــة فــي الوقــت الراهــن؛ ألهميتــه الحيويّــة ألمنهــا
ومصلحتهــا الوطنييــن .وتســعى لتحديــد المفهــوم الجزائــري للتهديــد في إقليم الســاحل.
ّ
التصــوري الجزائــري لمجابهــة التهديد،
المشــكلة لإلطــار
وبعــد اســتعراض القيــم والمبــادئ
ّ
تلح فيها الجزائر في رؤيتها للهندسة اإلقليمية
بالتركيز،
ً
أساسا ،على قيمة "االستقاللية" التي ّ
ً
لتصــورات الجزائــر األمنيــة ،على صعيد
أمثلــة على التطبيــق العملي
تقــدم الدراســة
لألمــن؛
ّ
ّ
ِج َهوي وقارّي ،باســتعراض مســاهماتها في البناءات والترتيبات األمنية األفريقية .وسيســاعد
ً
الحقــا ،في قياس مدى قدرة الجزائر على بناء الواقــع األمني األفريقي وفق مدركاتها من
هــذا،
تصوراتها األمنية ساحل ً ّيا (وأفريق ً ّيا ً
أيضا) من ناحية
ناحية ،ومدى تحقيقها لمســعى "تذويت"
ّ
ضرورة تمليهــا مواجهةٌ
ملح ً
ً
ً
ــة الندماج أمنــي أفريقي ،بوصف ذلــك
ثانيــة .فالجزائــر تــرى
حاجة ّ
ٌ
ٌ
ٌ
وذاتية ،للتحديات التي يواجهها بناء السلم واألمن في الساحل وأفريقيا.
مشتركة
مستقلة،
كلمات مفتاحيــة :الجزائــر ،الســاحل األفريقــي ،األمننــة ،اإلرهــاب ،متالزمــة األمــن والتنمية،
االتجار بالمخدرات
This study aims to deconstruct the Algerian security approach towards the Sahara
and Sahel region in Africa which is a concern that currently exemplifies a corner
stone in its foreign policy, because of its considerable importance to Algeria’s
security, as well as to its national interests. Algeria insists on maintaining an
autonomous approach in engineering its security strategy in the region while
remaining in cooperation with others. By identifying Algeria’s contribution to
security arrangements in Africa, the study provides practical examples that reflect
Algeria’s security vision on both: the regional and the continental fronts. This
study aims to work as a base for future evaluation of Algeria’s contribution to
building African security while preserving autonomy.
Keywords: Africa Sahel, Algeria, Security and development syndrome, terrorism,
drug trade
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مقدمة
أتت االرتدادات األمنية السلبية للحراك االحتجاجي يف عدد من الدول
املغاربية ،وال س ّيام االرتدادات املرتتبة عىل األزمة الليبية؛ لتثبت ،عىل
نحو أش ّد توكي ًدا ،عالئقي َة األمن الجزائري ،وش ّدة تبع ّيته للديناميكيات
األمنية يف الساحل .ففي ظل انكشاف حدودها الجنوب ّية وميوعتها؛
أحست الجزائر ،باك ًرا ،بتبعات التدهور األمني يف الساحل ،وامللقاة
ّ
هي؛ إذ تعاظم حجم التهديدات اإلرهابية ،وس ّجل ارتفا ًعا
عىل أمنها َ
ملحوظًا يف النشاط اإلجرامي ،والسطو املسلح ،واستئناف حركات
التمرد يف بعض املناطق الساحلية؛ من ج ّراء النزاع الليبي .ورسعان ما
انعكس هذا الوضع عىل السلوك الخارجي للجزائر التي طاملا أكّدت
أن هذا اإلقليم ميثّل امتدا ًدا ملنطقة أمنها الوطني؛ لتجد نفسها أمام
حتمية التفاعل مع هذه الديناميكيات ،واالضطالع بدورها اإلقليمي،
عرب طرح أفكارها وتصوراتها عن كيفيات مواجهة حركيات التهديد.
كيف تتح ّدد مقاربة الجزائر للتهديد ،واآلليات األنجع ملجابهته ،يف
واملتغيات الراهنة التي يشهدها إقليم
ظل الخصوصيات األمنية
ّ
ّ
الساحل األفريقي؟ هذا هو اإلشكال الذي تنطلق منه هذه الدراسة؛
إذ تعكف عىل اإلجابة عنه من منطلق دأب الجزائر لتحقيق االنتشار
والتذويت ملقاربتها املرتكزة عىل الحلول املستقلة والذاتية؛ يك تكون
مرجعية لهندسة األمن الجهوي .من هذه املسألة ،واعتام ًدا عىل
مقاربة بنائية ()Constructivist approach؛ ننطلق يف دراستنا
من تحديد مفهوم الجزائر وتص ّورها الراه َنني عن التهديد ،عىل
ضوء هويتها األمنية؛ لنصل ،يف تحليل الحق ،إىل استعر ٍ
اض وتحليلٍ
تتأسس عليها مجابه ٌة ف ّعال ٌة ومستدامة
للمبادئ والقيم التي يجدر أن ّ
مله ِّددات السلم واألمن اإلقليميني؛ وفق التص ّور الجزائري.
يسمح لنا هذا ،يف مقامٍ أخريٍ ،بتحديد األمناط التي يؤثر بها هذا
التص ّور يف السلوكيات الخارجية للدولة الجزائرية ،ذات الصلة بالسلم
ِ
مفرتضني أ ّن املقاربة األمنية الجزائرية ،وما انبثق
واألمن اإلقليميني،
(((
عنها من أدا ٍء وسلوكيات أمني ٍة أث ّـرت يف مسارات األمننة يف إقليم
الساحل (ويف أفريقيا عمو ًما)؛ هي انعكاس لهوية الجزائر ،ولقيم
التح ّرر واالستقالل ّية التي طبعتها منذ استقاللها؛ كون هذه القيم هي
التي تضفي عىل املقاربة األمنية الجزائرية خصوص َّيتَها.
تستند دراستنا هــذه إىل أدبــيــات علمية ،سبق أن تناولت
بالدراسة التص ّورات والسلوكيات األمنية الجزائرية .ففي كتاب
 1بتعبري باري بوزان وأول ويفر .انظر:
Barry Buzan & Ole Wæver, Regions and Powers: The Structure of International
Security (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), p. 27.
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السياسة األمنية الجزائرية :املحدّ دات -امليادين -التحديات(((؛ نجد
دراسة مستوفية ملنصور لخضاري حول التكـ ّيف الذي شهدته السياسة
األمنية الجزائرية ،بوصفه مواكب ًة للتح ّوالت التي طرأت عىل مضامني
األمن الجزائري ،مع الرتكيز عىل الظاهرة اإلرهابية التي ظلّت محو ًرا
لالسرتاتيجية األمنية الجزائرية منذ بداية التسعينيات .ولنئ تض ّمنت
هذه الدراسة إشارات مه ّمة إىل خاصية العالئقية التي طبعت األمن
الجزائري تد ُّر ًجا ،فإنها ركّزت ،باألحرى ،عىل أبعاده الداخلية أكرث
من الخارجية ،مع رصد للسلوكيات القُطرية  -ال اإلقليمية  -للدولة
يف مواجهتها للتهديد .ويف كتابه املعنون البعد املتوسطي لألمن
الجزائري :الجزائر ،أوروبا والحلف األطليس(((؛ أورد األستاذ عبد
النور بن عنرت إشارات ق ّيمة إىل األفكار والقيم املح ّددة لتص ّورات
أساسا،
وسلوك ّيات الجزائر األمنية ،غري أن موضوع دراسته املتمحورً ،
يف الفضاء األورو  -متوسطي ،يحتم الرتكيز عىل البعد املتوسطي
لألمن الجزائري عوض بعده الساحيل  -األفريقي .ويف مقالة موسومة
بـ "مساءلة لنزعة عدم التدخل الجزائرية"((( صادرة يف مجلة سياسة
خارجية الفرنسية ،يناقش األستاذ جيوف بورتر (،)Geoff Porter
باستفاضة ،واحد ًة من ركائز التص ّور الجزائري عن األمن اإلقليمي،
هي مبدأ "عــدم التدخل" ،وعىل ضوء التح ّوالت التي شهدتها
السياقات اإلقليمية الساحلية والرشق  -أوسطية يف السنوات األخرية؛
يرى الباحث أ ّن الجزائر أمام فرصة مثينة ملراجعة "قدسية" نزعتها
الالتدخلية .يبقى أن هذه الدراسة ،برتكيزها عىل مبدأ واحد فقط
دون املبادئ األخرى ،ال تعطي صور ًة شامل ًة عن املقاربة األمنية
الجزائرية ،وأ ّن حرص املقاربة األمنيّة يف مبدأ عدم التدخل فقط
يؤدي ،ال محالة ،إىل الوقوع يف االختزال.
أما هذه الدراسة ،وعىل خالف ما سبق ،فإن أهميتها وخصوصيتها
تنشآن من اعتبارات أساسية:
أ ّولً  ،كونِها موا ِكب ًة راهن ًة لتلك األولوية غري املسبوقة التي توليها
يل ألمنها الوطني ،وتأكيدها ذلك يف تعري ِفها
الجزائ ُر البع َد الساح َّ
أي بُ ْع ٍد آخر .لذا؛ تهت ّم دراستنا ،باألحرى،
نفسها أكرث من تأكيدها َّ
َ
بالديناميكيات األمنية الساحلية ،وانعكاساتها عىل األمن الجزائري،
وال تشري إىل بُعده الداخيل ،إال مبا اقتضته االرتباطات اإلمربيقية،
وعىل أرض الواقع بني بُع َد ِي األمن الداخيل والخارجي.
 2انظر :منصور لخضاري ،السياسة األمنية الجزائرية :املحددات – امليادين – التحديات
(الدوحة :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.)2015 ،
 3انظر :عبد النور بن عنرت ،البعد املتوسطي لألمن الجزائري :الجزائر ،أوروبا والحلف
األطليس (الجزائر :املكتبة العرصية.)2005 ،
”4 Geoff Porter, “Le non-interventionnisme de l’Algérie en question,
Politique étrangère, vol. 80 (Automne 2015), pp. 43 - 55.
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ثان ًيا ،أنها محاولة أصيلة للفصل بني األُطُر التص ّورية ،وجملة املبادئ
املك ّونة للمقاربة الجزائرية؛ ملواجهة التهديد من جهة ،وسلوك ّيات
املجسدة لهذه التص ّورات يف الساحل وأفريقيا من جهة ثانية.
الدولة ِّ
كل ذلك استنا ًدا إىل قاعدة الهوية.

معقل خص ًبا لالنتشار" .كام أ ّن "حتمية تعزيز السلم ،أينام
الساحل؛ ً
تم تحقيقه ،وتسيري األزمات املرتبطة بانتخابات واجهتها احتجاجات،
فضل عن "الالأمن الغذايئ واستمرار
وكذا التغيريات غري الدستورية"ً ،
(((
السلم واألم َن الجامعي .
متس ِّ
الفقر املدقع" ،كلها عوامل ّ

ثالثًا وأخ ًريا ،هي محاولة لقياس مدى التناسق بني التص ّور واألداء يف السلوكني
الخارجي واألمني للدولة الجزائرية ،يف تفاعلها مع حركية التهديد يف الساحل،
وهو معيا ٌر يتيح تشخيص خصوصيتها يف مسعى مقارنتها باملقاربات األمنية
التي تنافسها أو تستهدفها مبارشة ضمن هذا الفضاء الجيوسيايس.

فعل ،أمام متييز بني التهديد ومولِّداته،
تؤكد هذه املقتطفات أنناً ،
فعل أو ظاهر ٌة
ضمن التص ّور األمني الجزائري .والتهديد هو أن يكون ٌ
(دول
باعثًا للخوف ،بالنسبة إىل الوحدات املرجعية لألمن يف الساحل ً
ٍ
(تنظيم
مجس ًدا
وجامعات وأفرا ًدا) .وحني يكون مصدر التهديد ً
ً
فاعل َّ
عم سبق ،يجب أن يحمل نيّ ًة
إرهابيًّا عىل سبيل املثال) ،فإنهً ،
فضل ّ
الوسائل التي
َ
عدائي ًة فعلي ًة تجاه الكيان األمني املرجعي ،مع حيازته
تتيح له تجسي َد نياته .أ ّما "مولِّدات التهديد" فتحيلنا عىل األوضاع
متع ّدد ِة األبعا ِد (سياسية واقتصادية ،واجتامعية ،وثقافية) التي ت ُ َع ُّد
ٍ
ميس ًة النتشارها،
بيئات مناسب ًة لنشأة التهديدات ،جاذب ًة إياها أو ِّ
ومن دون املعالجة الجذرية لهذه األوضاع؛ تصبح مه ّمة التصدي
للتهديد ،فيام بعد ،مه ّمة عصيّة.

ً
أوال :المقاربة الجزائرية للتهديد،
توليفة "التهديد" و"مولداته"
يــرى تــاد هــوبــف (" )Ted Hopfأ ّن الــقــادة السياسيّني
لــل ـ ّدولــة يــعــ ّدون الــــدول األخــــرى ‘صــديــقــة’ أو ‘عــــد ّوة’
 ويتعاملون معها كذلك  -باالعتامد عىل قاعدة الهوية"((( ،وهيفكرة ميكن إسقاطها أيضً ا عىل فواعل النظام الدويل من غري الدول؛
فالدول تصنف الفواعل غري الدولتية أيضً ا بوصفها صديق ًة أو عد ّو ًة
وفق قاعدة الهوية .وإن كان حرص هوية الجزائر األمنية ،وتعريفها
للعدو يتطلب كالهام بحثًا عميقًا؛ فإننا ،يف هذا املقام ،سنستند إىل
فكرة جوتا والدز ( )Jutta Weldesالتي حرصت التحليل اإلمربيقي
للهوية الوطنية للدولة يف ممثليها الرسميني ،مع االعرتاف مبساهمة
فواعل أخرى يف هذه العملية((( .بنا ًء عليه؛ سنعتمد ،يف هذه الورقة،
عىل الخطابات الرسمية للمسؤولني الجزائريني الرسميني مصد ًرا
رئيسا لتحديد هوية الجزائر األمنية ،ومفهومها عن التهديد.
ً
يف البدء ،نشري إىل ذلك الفصل بني "التهديد" و"مولّدات التهديد"
( )Generators of threatsالذي مييز الخطاب األمني الجزائري؛ إذ
إن غياب األمن واالستقرار يف املنطقة؛ استنا ًدا إىل ما جاء يف كلمة
الوزير األول الجزائري يف "ق ّمة باريس حول السلم واألمن يف أفريقيا"،
وخاصة تهريب املخدرات"،
َم َر ُّده إىل "اإلرهاب والجرمية املنظمة
ّ
رض باألمن واالستقرار ،وجدت يف التخلف
وأن هذه "اآلفات التي ت ّ
ميس بعض املناطق عىل غرار
االقتصادي واالجتامعي املزمن الذي ّ
 5عـن:
Matt McDonald, “Constructivism,” in Paul Williams (ed), Security Studies:
An Introduction (London: Routledge, 2008), p. 61.
6 Alex Macleod, “Approche constructiviste de la politique étrangère,” in
Frédéric Charillon, Politique étrangère: Nouveaux regards (Paris: Presses de
sciences po, 2002), p. 71.

 .1التص ّور الجزائري
عن مهددات األمن اإلقليمي الساحلي
يُ َع ُّد املقتبس الذي أوردناه سابقًا من خطاب الوزير األ ّول الجزائري،
والذي يتك ّرر مضمونه يف خطابات املسؤولني الرسميني الجزائريني،
خطابًا عن الشواغل األمنية للدولة الجزائرية يف إقليم الساحل ،لكنه،
يف واقع األمر ،يحيلنا ،فقط ،عىل التهديدات املبارشة لألمن اإلقليمي،
حافل بتهديدات أُ َخ َر
َوف َْق امل ُد َركات الجزائرية؛ أل ّن إقليم الساحل ٌ
ُلحق رض ًرا ب ِقيَم املرجعيات األمنية اإلقليمية ،ونخص
غري مبارشة؛ ت ُ
ِ
التبعات اإلنساني َة للحروب والنزاعات املسلحة التي تؤثر،
بالذكر هنا
أيضً ا ،يف بنية األمن اإلقليمي.
وإذا ُعدنا إىل الخطاب السابق للوزير األول الجزائري ،فإنه يقودنا
إىل مالحظتني أساسيتني تح ّددان ماهية التهديد بالنسبة إىل الجزائر:
•وفق املقاربة الجزائرية ،تنحرص مه ّددات األمن الساحيل ،عىل
وتهريب املخدرات.
وجه التحديد ،يف :اإلرهاب ،والجرمية املنظَّمة،
ِ
وتضم الجرمي ُة املنظّم ُة نشا َط شبكات االت ِّجار باألسلحة والبرش
واملخدرات ،وشبكات تبييض األموال ،والفساد ،وفروع القرصنة.
وبالنسبة إىل الجزائر ،كل البلدان الساحلية تواجه حاليًّا هذه
تحتل املرتبة األوىل يف ما يشغلها أمنيًّا.
التهديدات التي ّ

" 7سالل يربز خالل قمة باريس اسرتاتيجية الجزائر يف مكافحة اإلرهاب" ،جزايرس،
 ،2013 / 12 / 7شوهد يف ،2016 / 3 / 19 :يف:
http://www.djazairess.com/elmassa/78916
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•تهريب املخدرات ،وهو وإن كان نو ًعا من أنــواع الجرمية
وسبب هذا،
املنظمة ،قد خ ُّص بالذكر يف الخطاب الجزائري.
ُ
يف نظرنا ،االنشغال الجزائري بهذا التهديد الذي تنامى مؤ ّخ ًرا،
واحتدم تأثريه يف املرجعيات األمنية الجزائرية.
التهديد الثنائي :حلف "إرهاب  -جريمة منظمة"

نظ ًرا لتقاسمها حــدو ًدا ممت ّد ًة وشاسع ًة مع منطقة الساحل
( 6343كلم طول حدود الجزائر املشرتكة مع ليبيا ،والنيجر ،ومايل،
رض ًرا من التهديدات عابرة
وموريتانيا)؛ تُ َع ُّد الجزائر من الدول األكرث ت ّ
الحدود يف منطقة الساحل .ويُع ّد اإلرهاب ،وفق التصور الجزائري،
ٍ
مشرتك لألمن اإلقليمي الساحيل؛ يستدعي تعاونًا مكثَّفًا
أ ّول تهديد
من جميع دول املنطقة الستئصاله؛ ألنه ال بل َد ،مهام كانت ق ّوته
وقدراته الدفاعية ،مبعزل عن االعتداءات اإلرهاب ّية.
إ ّن اإلرهــاب ،بحكم طبيعته عابرة الحدود ،وبالنظر إىل مصادر
متويله ودعمه العاملية؛ "يزعزع استقرار الدول ،ويعوق جهد التنمية
ومكافحة الفقر ،ويع ّرض الوحدة الوطنية والسالمة الرتابية للبلدان
رض بشكل خطري بالتعاون الدويل ،وبالتفاهم بني الشعوب؛
للخطر ،وي ّ
واملؤسسات
األساسية
يات
ر
والح
اإلنسان،
وحقوق
كونه يتناىف
ّ
ّ
(((
اإلرهاب
الدميقراطية"  .يُف َهم من هذا الخطاب أ ّن الجزائر تع ُّد
َ
التهدي َد األخط َر واألَ ْوىل باالستئصال؛ ألنه:
ميس سالمة الدولة الوطنية وبقاءها (أمنها
•تهديد
ّ
وجودي؛ ّ
(((
الصلب) ،فهو "آلة حرب ض ّد الدولة الجمهورية والحضـارة" ،
بالنظر إىل ما يرتتب عنه من خسائر برشية كبرية ،وتدمري واسع
للهياكل االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،ونزوح السكان الذي
يؤدي ،بدوره ،إىل تفكّك تدريجي لل ِب َنى االجتامعية .وهكذا،
يُلتمس األث ُر السلبي لإلرهاب يف إضعاف الدول ،إما مركزيًّا،
وإما من حيث اإلدارة الرتابية وزيادة انكشافها؛ نظ ًرا إىل ما
يُ ِ
لحقُه من رضر بوحدتها الوطنية التي تشمل سالمة أرايض
إقليمها ،ومتاسك تركيبتها االجتامعية وتالحمها.
•الرضر الفادح الذي يُ ِ
لحقه مبعادلة "استقرار  -تنمية"؛ فبالنظر
إىل االستقرار األمني للدولة الوطنية ،حال كونه رشطًا أ ّوليًّا من

" 8اإلرهاب يستثمر يف جامعات التهريب وتجار األسلحة" ،جزايرس ،2013 /3 /9 ،شوهد
يف  ،2016 /4 /10يف:
http://www.djazairess.com/echchaab/24285
9 Liess Boukra, “Analyse comparée des discours récents sur le terrorisme:
Europe, Etats-Unis, pays méditerranéens (Les discours récents sur le
terrorisme: Algérie, pays occidentaux. Une réflexion en dix points),” in
Dieter Ose & Laure Borgomano-Loup (eds), Managing Change: Evolution in
the Global Arena and Mediterranean Security, Seminar Report Series no. 15
(Rome: NATO Defense College, 2003), p. 129.
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دونه يتعذر عليها خوض تحدي التنمية؛ فإ ّن تذبذب سلسلة
النشاط االقتصادي بسبب انعدام األمن الذي يغذيه اإلرهاب،
يحول بني الدولة وبني مسع َي ْي دفعِ مسا ِر تنمي ٍة متع ّدد ِة
األبعاد ،وتقليص هامش الفقر .ويزيد اإلرهاب ،فوق هذا ،من
ح ّدة حالة االنكشاف والهشاشة االقتصاديني اللذين تعانيهام
أغلب دول الساحل.

الشق التعاوين للعالقات الدولية ،ويف جهد
•تأثريه السلبي يف ّ
تحقيق التفاهم واالحرتام بني الشعوب ،والحوار بني الثقافات
والحضارات .يُلتمس هذا األثر يف ما تقود إليه األفعال اإلرهابية
من ربط خاطئ لإلسالم باإلرهاب ،وما نتج من هذا الربط من
أساسا من ادعاء الجامعات
حالة خوف من اإلسالم ،نتجت ً
اإلرهابية الزائف استنا َد أفعالها الراديكالية إىل الرشيعة
اإلسالمية .وعىل عكس هذا؛ ال تنظر الجزائر إىل ما يس َّمى
"اإلسالم الراديكا ّيل" بوصفه ا ّدعا ًء هويّاتيًّا ،بل ترى فيه انحرافًا،
ومرضً ا هويّاتيًّا(.((1
هذه التخ ّوفات التي يتك ّرر التعبري عنها يف الخطابات الجزائرية،
ترشعنها حقائق ماثلة منذ  ،2003السنة التي شهدت انتقال عمليات
التنظيامت اإلرهابية الجزائرية املحلية (الجامعة السلفية للدعوة
والقتال) إىل الصحراء ،وانتهاجها نه ًجا جدي ًدا يقوم عىل م ِّد تح ّركاتها
إىل دول الساحل (النيجر وتشاد ومايل وموريتانيا) .وميكن القول إن
أبرز ما يضفي موضوعية عىل التخ ّوفات الجزائرية من اإلرهاب هو:
•عملية اختطاف  32سائ ًحا أوروبيًّا يف الصحراء الجزائرية بني
مدينتَ ْي جانت وإليزي يف نيسان /أبريل .2003
•خضوع نشاط "الجامعة السلفية للدعوة والقتال" منذ 2007
إىل إرشاف "تنظيم القاعدة" ،عىل إثر اندماجها يف التنظيامت
اإلرهابية املغاربية ،وانضوائها إىل تنظيم واحد (القاعدة يف بالد
10 Ibid.
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عب عن تح ّول يف بنية
املغرب اإلسالمي) ،وهو الحدث الذي ّ
اإلرهاب ومتركزِه إقليم ًّيا.
•اختطاف سبعة دبلوماسيني ،مبن فيهم القنصل العام
الجزائري ،من القنصلية الجزائرية يف مدينة غاو شامل مايل
يف  5نيسان /أبريل  ،2012عىل يد "حركة التوحيد والجهاد يف
غرب أفريقيا".

تموز  /يوليو 2016

هذا ،وال تفي الحقائق السابقة بوصف الخطر املحدق باألمن
الجزائري بسبب اإلرهاب ،من دون اإلشارة إىل امتزاجه بالتهديدات
الصادرة عن شبكات الجرمية ،والجرمية املنظمة عابرة الحدود؛ فقد
أكّدت األحداث األمنية يف الساحل أ ّن الجامعات اإلرهابية نسجت
"عالقات متينة مع شبكات املتاجرة باألسلحة واملخ ّدرات وتبييض
األموال"( ،((1بل هي مرتبطة بها عضويًّا ،لذا؛ فإ ّن االنشغال الجزائري
بها تع ّزز أكرث فأكرث ،وهو ما يؤكّده حضورها الدائم يف الخطابات
األمنية الجزائرية .ينبع هذا الخوف من الجرمية املنظمة ،يف ظل
وجود ارتباط شبكات الجرمية املنظمة املحلية والجهوية والعاملية
وتداخلها؛ زيادة عىل كل ما تلحقه من رضر بالوحدات املرجعية
ألمن الجزائر ،ونسيجها االقتصادي واالجتامعي.
سقوط أنظمة الحكم يف ليبيا وتونس ومرص ،وسقوط شامل مايل يف يد
الحركات االنفصالية ،وما نتج من ذلك من تراجع أكرب يف مكانة الدولة
الوطنية يف إقليم الساحل ،وقَ ْبل هذا؛ تواطؤ مسؤولني بحكومة باماكو
مع عصابات الجرمية املنظمة إىل غاية انقالب مارس ((1(2012؛ ك ّونت
عوامل مواتي ًة النتشار الجرمية املنظمة عابرة الحدود يف الساحل.
جمي ُعها َ

•الهجوم اإلرهــايب عىل موقع املركّب الغازي الجزائري بـ
"تيقنتورين" يف  16كانون الثاين /يناير  2013من قبل مجموعة
عب استهداف هذا املصنع الضخم
"املوقّعون بالدماء" .وقد ّ
ذي أكرب حوض غازي جزائري ،عن نقلة نوعية يف التهديد
اإلرهايب لألمن الجزائري ،بل كان برهانًا عىل شدة تأثريه فيه.
مثل ،تراجع إنتاج الجزائر للغاز بنسبة
ففي الجانب االقتصاديً ،
 ،%4نتيج ًة لتقلص إنتاج مركب تيقنتورين ،وألن هذا املركّب
سبب يف إنتاج  %18من صادرات الجزائر من الغاز ،و %12من
إجاميل إنتاجها الوطني؛ فإن هذا الرتاجع يعني خسارة مبليارات
الدوالرات القتصاد الجزائر وملواردها املالية.
•وصول تنظيم الدولة اإلسالمية (أو "داعش") إىل ليبيا .وقد كان
الهجوم عىل فندق كورينثيا يف طرابلس بداية سنة  ،2015أول
حادث أثبت وجود هذا التنظيم يف ليبيا ،ثم مبرور الوقت أصبحت
رست الليبيّة هي النواة األوىل ملرشوع داعش يف املنطقة،
مدينة َ
بعد أن متكن من السيطرة عليها تدري ًجا منذ شباط /فرباير .2015

•العطب السياحي الذي أصاب منطقة الساحل؛ نتيج ًة للنشاط
اإلرهايب؛ إذ شهد الساحل الذي يض ّم مواقع مس ّجل ًة يف الرتاث
وتغي مكان سباق
الثقايف العاملي توقفًا ً
كامل للنشاط السياحيّ ،
رايل باريس  -داكار منذ سنة  ،2000والذي كان يُ َع ُّد مصدر
وقطب تشغيلٍ للشباب.
عيش للسكان املحليني،
َ

إن أكرث ما ساهم يف توطيد العالقة بني اإلرهاب والجرمية املنظّمة،
عىل إثر الحركات األزموية التي شهدتها ليبيا ومايل؛ هو استغالل
جامعات الجرمية املنظمة واملافيا ذيو َع األسلحة غري املسبوق؛
إلنعاش نشاط املتاجرة بها ملصلحة الجامعات اإلرهابية يف اإلقليم.
وقد مكّن حصول هذه الجامعات اإلرهابية عىل أسلحة متط ّورة من
السيّاح األجانب؛ للحصول
تعزيز نشاط اختطاف األفراد ،وال سيّام ُ
عىل فديات؛ إذ تُ َع ُّد مصد ًرا أساس ًّيا لتمويل تنظيم القاعدة يف بالد
املغرب اإلسالمي.
إن لتدفّق األسلحة الليبية وذيوعها أثر بالغ؛ فسقوط شامل مايل
يف يد الحركات االنفصالية واإلرهابية ،والهجوم عىل املركّب الغازي
الجزائري بـ "تيقنتورين"؛ مل يكونا ليحدثا لوال تدفقات األسلحة الليبية.
ب .الجزائر وأمننة تهديد المخ ّدرات:
من المحدق إلى الوجودي

طاملا ُع ّدت املخ ّدرات تهدي ًدا يف الخطاب الرسمي الجزائري ،بيد
أ ّن من يتابع هذا الخطاب يجد أ ّن إلحا ًحا الفتًا لالنتباه فيه عىل
تهديد املخ ّدرات لألمن اإلقليمي يف السنوات األخرية ،بدليل إفرادها
بالذكر عند تعيني التهديدات األمنية يف الساحل وأفريقيا .من الناحية
" 11اإلرهاب يستثمر يف جامعات التهريب وتجار األسلحة".
 12فولفرام الخر" ،الجرمية املنظمة والرصاع يف منطقة الساحل والصحراء" ،مركز كارنيغي
للرشق األوسط ،2012 /9 /13 ،شوهد يف ،2016 /6 /6 :يف:
http://carnegie-mec.org/2012/09/13/ar-pub-49370
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أساسا ،إىل الطفرة غري املسبوقة التي
سبب هذاً ،
املوضوعية؛ يُ َر ُّد ُ
شهدتها تدفّقات املخ ّدرات  -مبا فيها الصلبة  -إىل اإلقليم الجزائري،
وكامل اإلقليم الساحيل .أما إقليم ًّيا ،وبحكم ع ّدة معطيات؛ فقد
أصبح الساحل نقط َة التقا ِء ثالث ٍة من أكرب الطرق التي تستخدمها
شبكات تهريب املخ ّدرات العابرة للقا ّرات :الكوكايني اآليت من
أمريكا الالتينية (من كولومبيا والبريو وبوليفيا) عرب السواحل الغربية
ألفريقيا ،والهريوين (األفيون) اآليت من آسيا (بورما وأفغانستان)،
ِ
مستخلصات املخ ّدرات املنتجة يف أفريقيا الغربية( .((1أ ّما
وبعض
عىل الجانب الوطني الجزائري ،فيضاف إىل املخ ّدرات العابرة ملنطقة
الساحل؛ الكـ ّمياتُ الضخمة من القنب (املاريجوانا) التي مصدرها
املغرب األقىص ،والذي يفرض نفسه مخ ّد ًرا "مرجع ًّيا" يف الجزائر
واملنطقة؛ لكونه أكرث أنواع املخ ّدرات انتشا ًرا واستهالكًا بني فئة
الشباب مقارن ًة بغريه من أنواع املخ ّدر.
تحبط شبكات االتجار باملخ ّدرات نُظُ َم األمن الجزائرية؛ ذاك أنها تجد
يف أفريقيا الغربية ودول الساحل أوضا ًعا مواتي ًة ج ًّدا لنقل الشحنات؛
فالالاستقرار السائد يف دول املنطقة ،وال سيّام ليبيا ،وضعف وسائل
فضل عن سهولة الفساد وتواطؤ
املراقبة يف املناطق الحدوديةً ،
الجامرك؛ كلها عوامل تسمح للوسطاء املحليني بتخزين املخ ّدرات
قبل شحنها ،ونقلها عرب مسارات ب ّرية وبحرية نحو بلدان أُخَر يف
شامل أفريقيا وأوروبا .ولنئ كان من املسلّم به أ ّن تهديد املخ ّدرات
يُلتمس ،يف األصل ،يف حاالت االرتهان بها من جهة األفراد ،وأنها ال
تلحق إال رض ًرا طفيفًا باملجتمع والدولة؛ فإ ّن مت ّدد حلقة االتجار
باملخ ّدرات ،وكثافة انتشارها يف السنوات األخرية؛ بات يحمل تبعات
مد ّمرة لص ّحة املجموعات املحلّ ّية ،وتالحمها يف الجزائر ودول
الساحل؛ حتى ُع َّدت تهدي ًدا وجوديًّا .عالوة عىل هذا؛ إ ّن حجم ما
تد ّره من أرباح عىل املتاجرين بها ،أفرا ًدا وشبكات ،أعطى تهدي َدها
بُع ًدا أش َّد خط ًرا .فمن الحقائق املعروفة أ ّن تجارة املخدرات تد ُّر
أربا ًحا خيالية عىل محرتفيها ،ال تضاهيها أي تجارة أخرى؛ ففي حني
يكلف الكيلوغرام الواحد من معجون الكوكا ،يف خط إنتاج الكوكايني،
نحو  600دوالر؛ يباع الغرام الواحد منه يف الشارع بنحو  60إىل 80
دوال ًرا ،أي زهاء  60ألف دوالر للكيلوغرام( .((1أعطت هذه العائدات
الضخمة شبكات االتجار باملخ ّدرات ق ّوة مالية ولوجستية؛ قادرة
 13للمزيد حول الطرق عرب الساحل املستخدمة من قبل عصابات اإلتجار باملخدرات ،انظر:
Simon Julien, “Le Sahel comme espace de transit des stupéfiants. Acteurs et
conséquences politiques,” Hérodote, no. 142 (2011), pp. 125 - 142.
 14يب أس دوما ،االقتصاد السيايس للحروب األهلية :تحليل مقارن لحاالت أنغوال
وكولومبيا وسرياليون ورسي النكا ،عبد اإلله النعيمي (مرتجم) (بغداد :دراسات عراقية،
 ،)2008ص.136
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عامل لبعث الفساد
عىل اخرتاق أقوى أنظمة األمن الوطنية ،وغدت ً
وإضعاف الحكومات.
صنعت هذه القوة التي متنحها تجارة املخدرات ملحرتفيها إغرا ًء ال
يقاوم للتنظيامت اإلرهابية يف الساحل  -وبالدرجة األوىل تنظي َم ْي
بوكـو حرام والقاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي  -التي عمدت إىل
بعض الكتائب
عقد تحالفات مع شبكات تجارة املخدرات .وتض َمن ُ
وامليليشيات الليبية املتعاون ِة مع تنظيم القاعدة  -وفق توافقات
لالغتناء املتبادل  -إبقا َء تجارة املخ ّدرات يف املنطقة يف قبضة هذا
التنظيم امل ُحكَمة ،مقابل غياب كيل ،أو شبه كيل ،لسلطات الدول
عىل األقاليم الصحراوية .وبسيطرته شبه الكلية عىل طرق تهريب
املخدرات؛ أصبح تنظيم القاعدة يحوز موارد مالي ًة ضخمةً؛ تتيح له
السري قُ ُد ًما نحو تحقيق طموحاته يف التمدد واالنتشار.
ٍ
مخيف يف مكانة
عطى
إقليمي يتميز بالتش ُّوش ،وتراجعٍ
ٍّ
يف سياقِ ُم ً
العمق
تستغل القاعدة ،يف بالد املغرب اإلسالمي،
ّ
الدولة الوطنية؛
َ
إقليم شاس ًعا
الليبي ،وأقىص الجنوب املسمـّى "ف ـ ّزان" ،بوصفه
ً
َّ
أي رقابة محلية
وفارغًا كليًّا؛ لتمرير شحنات املخدرات خارج نطاق ّ
أو إقليمية ،ويف حال جرى احتكاك بالسلطات القبلية املحلية يف
ِ
إتاوات مرو ٍر إىل قبائل املنطقة
الصحراء؛ ال يتواين التنظيم عن دفع
(أوالد سليامن أو الزواييس) ،أو حتى توظيف بعض سكـان املنطقة
العارفني بتضاريسها؛ لضامن سالمة قوافله(.((1
كل هذه األوضــاع من ليبيا أحسن طريق ،بالنسبة إىل
تجعل ّ
القاعدة؛ لتوصيل املخ ّدرات إىل أوروبا .ومن املؤكّد أ ّن هذه العالقة
مصف التهديد الوجودي
كانت ً
عامل إضاف ًيا؛ لرفع املخ ّدرات إىل ّ
يف خطابات األمننة الجزائرية .ويبدو أ ّن استمرار نشاط تهريب
املخ ّدرات يف التط ّور يُساهم ،بصور ٍة فعليّة ،يف بقاء حالة الالاستقرار
داخل املنطقة؛ ما دام أنه مي ّد ُعم َر عدة أفعال غري مرشوعة أخرى
يف اإلقليم ،وال سيام اإلرهاب .لقد بات يف حكم املؤكد أ َّن اإليرادات
التي يت ّم تحصيلها من املخ ّدرات؛ هي واحدة من أهم مصادر
متويل اإلرهاب والتم ّردات املسلحة يف منطقة الساحل ،وفق قاعدة
"مخدرات أكرث ،متويل أكرب ،تجنيد أكرث".

 .2التصور الجزائري عن مولدات التهديد
إىل جانب رؤيتها مله ّددات األمن اإلقليمي التي تح ّدد بجالء شواغلها
األمنية؛ تتض ّمن املقاربة األمنية الجزائرية تص ّو ًرا ذات ًيا ،أيضً ا ،للحاالت
واألوضاع املواتية لنشأة التهديد وانتشاره ،أو الجاذبة له .ميكن أن
نطلق عىل هذه الحاالت واألوضاع "مولدات التهديد".
15 Samuel Laurent, Sahelistan (Paris: Seuil, 2013), p. 71.
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أ .التد ّ
خل األجنبي أ ّول باعث للتهديد

ليس التدخل األجنبي أبرز صورة لخرق سيادة الدول واستقاللها
يف النظام الدويل الجديد فقط؛ بل تع ّده الجزائر ،أيضً ا ،أ ّول باعث
للتهديد ومفاقمته يف منطقة الساحل ،وأفريقيا عمو ًما" .كلام كانت
لدينا يف القارة األفريقية دول تكافح [ ]...بوسائلها الخاصة؛ كلام
تبي اليوم أمام الشعوب أنّهم
كانت أمامنا فرصة لجعل أولئك الذين ّ
(((1
منقذون مزيّفون ،بحلول مزيفة؛ يثوبون إىل رشدهم"  .مبقتىض
هذا؛ إ ّن الذين يلجؤون إىل التدخّل العسكري ليسوا إال منقذين
مزيفني يف تص ّور الجزائر .وتؤكّد الحصيلة السلبية للتسويات الدولية،
عرب التدخّالت العسكرية التي شهدها العامل؛ صواب هذه الرؤية
الجزائرية .فمختلف حاالت التدخّل ،مطلوبًا كان أم مرفوضً ا؛ أفضت
التوصل
إىل مراحل سادتها بيئة من الفوىض ،وحالة من العجز عن
ّ
إىل إجامع ،أو – عىل األقل – إىل توافق عىل القواعد واألشخاص
الذين يحلون محل النظام البائد (الصومال ،وأفغانستان ،والعراق،
وبخاصة
وليبيا) .تكون هذه الفوىض دامئًا متع ّدية ،وعابرة للحدود،
ّ
إذا وقعت يف أقاليم معروفة بأوضاعها املرتبكة ،وتوتّراتها املزمنة.
أكرث من هذا؛ تنشئ التدخّالت بيئة تستقطب الحركات اإلرهابية،
املحتل" ،سواء أكان املتدخَّل ض ّده
ّ
وترشعن نشاطها بح ّجة "مقاومة
نظا ًما سياسيًا (كنظام القذايف) أم كان حركات إرهابية (كالحركات
اإلرهابية يف شامل مايل).
وتربز تجربة ليبيا خط َر املآالت التي تنجم عن التدخّل العسكري
األجنبي؛ فتدخُّل األطليس ألقى بتداعياته عىل األمن يف الساحل،
والتي تسبّبت يف توليد ع ّدة تهديدات :تدفّق األسلحة غري املسبوق
يف كامل اإلقليم الساحيل ،واتساع رقعة اإلرهاب ،وفقدان السيطرة
عليه يف بيئة أصبحت تستقطب املقاتلني من كل مكان ،وكان ،حصيلة
لذلك ،سقوط شامل مايل يف يد الجامعات املسلحة التي سيطرت عىل
أساسا -من ليبيا.
ثلثي مساحة البالد؛ باستخدام عتا ٍد ومسلحني أتوا – ً
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عوامل تساهم يف إذكاء التهديد ،وتحبط جهد مكافحته ضمن إقليم
الساحل ،والقا ّرة األفريقية عمو ًما.
يف هذا الصدد ،ترى الجزائر أ ّن "آفات" اإلرهاب ،والجرمية العابرة
رض باألمن واالستقرار؛ وجدت يف
لألوطان ،واملخ ّدرات "التي ت ّ
ميس بعض املناطق،
التخلّف االقتصادي واالجتامعي املزمن الذي ّ
معقل خصبًا لالنتشار" ((1(.كام أ ّن "حتمية تعزيز
عىل غرار الساحلً ،
السلم ،أين تـ ّم تحقيقه ،وتسيري األزمات املرتبطة بانتخابات واجهتها
فضل عن "الالأمن
احتجاجات ،وكذا التغيريات غري الدستورية"ً ،
متس السلم واألمن
الغذايئ واستمرار الفقر املدقع"؛ كلّها عوامل ّ
الجامعي ،و"تؤث ّر كث ًريا عىل االستقرار السيايس واالجتامعي للعديد
من البلدان (األفريقية)"( .((1من هذا؛ فاملقاربة الجزائرية مبنية
عىل فكرة أن حاالت الالتنمية والفقر املدقع ،وغياب الح ّد األدىن
أساسا  -عىل حاالت
لرشوط الحياة اإلنسانية الكرمية ،والتي ترتت ّب – ً
فضل عن الظلم املامرس من قبل الحكومات
النزاع املسلّح الداخليةً ،
املركزية للدول الساحلية ض ّد األقليات الطوارقية؛ تندرج كلّها يف
خانة مولـّدات التهديد؛ نظ ًرا إىل مساهمتها يف إيجاد بيئة مواتية
لتكاثره .تضاف إىل هذا مرافعة الجزائر املل ّحة؛ من أجل أن تستجيب
دول املنطقة وحكوماتها للمطالب املرشوعة لألقلية الطوارقية؛ ألن
عكس االستجابة لهذه املطالب يعني  -وفق التص ّور الجزائري  -توفري
بيئة مالمئة لنشأة التهديد :إذكاء للتفكّك الهويايت ،ورشعنة لألساليب
املطلبية العنيفة ،ونزعات االنفصال.

فشل الدول ونتائجه السلبية
على البيئة األمنية الساحلية

ال يَرِد ذك ٌر رصيح لـ "دول هشّ ة ،فاشلة أو منهارة" كمولدات للتهديد
يف الخطابات الرسمية الجزائرية ،لكن إشارات عديدة تتض ّمنها هذه
الخطابات؛ يُف َهم منها أن هناك إدراكًا لدى صانع القرار الجزائري
بأ ّن ضعف الدول الساحلية ،وهشاشتها ،وانهيارها املحتمل متثل
" 16دعم هيئة األركان بتمرناست ومنع تهريب األسلحة وتسلل اإلرهابيني :وزراء خارجية
دول امليدان يتفقون عىل تنسيق مكافحة اإلرهاب" ،جزايرس ،2013 /6 /30 ،شوهد يف
 ،2016 /7 /15يف:
http://www.djazairess.com/elkhabar/342327

يكشف تأ ّمل هذه العوامل املولدة للتهديد  -وفق التصور الجزائري -
عن شبه تطابق بينها وبني الخصائص املميّزة للدول الفاشلة؛ طبقًا
للمفهوم الذي ط ّوره كل من مارتِن فان كريفيلد (Martin Van
 ،)Creveldوويليام أولسون ()William Olson؛ إذ وفقًا ملفهومهام؛
يُفرِز عجز الدول عن مواجهة التح ّديات الناشئة من النزاعات اإلثنية
" 17سالل يربز خالل قمة باريس اسرتاتيجية الجزائر يف مكافحة اإلرهاب".
" 18اإلرهاب يستثمر يف جامعات التهريب وتجار األسلحة".

دراسات
الجزائر والتهديدات األمنية في الساحل :التصوّ ر وآليات المواجهة

ٍ
حاالت
والقبلية والدينية( ،((1وكذا عجزها عن رفع التحديات التنموية؛
ٍ
وانتهاكات لحقوق اإلنسان مع مرور
من الالاستقرار والفوىض الداخلية،
الوقت ،ترتاكم تدري ًجا؛ لتنتج ردود فعل عنيفة ض ّد السلطة املركزية؛
متفسخة مع ّرضة للتفكّك .كام تؤكد دراسة
تضعف الدولة ،وتجعلها ّ
ملركز كليجندايل ( )Cligendaelللدراسات االسرتاتيجية أ ّن إرث الحروب
فضل عن
األهلية ،والضغوط االجتامعية ،والفساد ،وفشل السياساتً ،
(((2
العوامل الخارجية؛ تساهم بق ّوة يف الضعف الحكومي والدولتي .
وفقًا لهذين املفهومني؛ تتقاطع العوامل املفضية إىل الضعف الدولتي
التي قدمها كريفيلد وأولسون ومركز كليجندايل ،مع ما تتض ّمنه
خطابات األمننة الجزائرية من عوامل منشئة للتهديد؛ وهو ما يقودنا
إىل استنتاج مفاده وجود إقرار جزائري متوا ٍر بأ ّن الضعف الدولتي
مولِّد للتهديد .وبحكم مركزية اإلرهاب يف تعريفها للعدو؛ فإن استغالل
التنظيامت اإلرهابية ،وعصابات الجرمية املنظمة العابرة لألوطان؛
للدول العاجزة والفاشلة ،كمالذات وقواعد خلفية للتخطيط ،ثم متويل
نشاطها وتنفيذ عمل ّياتها ،يف ظل عجز تلك الدول عن مواجهتها داخل ًّيا؛
هو هاجس الجزائر األكرب حني يتعلق األمر بالفشل الدولتي.
اض املقاربة الجزائرية للتهديد ،ومولداته؛ محوري َة التهديد
يؤكد استعر ُ
اإلرهايب يف التص ّور الجزائري عن التهديد ،ويف هويتها األمنية ،وتعريفها
للعدو ،كمرياث عالق يف الوعي الجمعي للمجتمع الجزائري ،وصانعي
قراره منذ العرشية السوداء .لكن هذا التمحور مل ي ُح ْل دون اتصاف
ِ
التهديدات ومولداتِها يف بنية تصورية
هذه املقاربة بالشمولية ،ودمجها
واحدة؛ فكانت النتيجة إطا ًرا تفسرييًا لشبكة تهديدات مرتابطة ،وفق
عالقات تضافر وتبعية متبادلة ،يقع اإلرهاب يف مركزها ،ويعب ّـر هذا
اإلطار التفسريي ،يف الواقع ،عن محاوالت تكيف عقائدي للمقاربة األمنية
الجزائرية ،مع التعقيدات الجديدة للبيئتني األمنيتني الساحلية واألفريقية.

ثان ًيا :األطر العقائدية
للمقاربة الجزائرية
لمواجهة التهديد في الساحل
كتعبري أيضً ا عن التكـ ّيف السابق؛ تطرح الجزائر مقاربة أمنية متزج
أح َد املفهومني التقليدي والحديث باآلخر .تعكس مضامني هذه
19 William Olson, “The New World Disorder: Governability and
Development,” In Max Manwaring (ed), Gray Area Phenomena: Confronting
New World Disorder (Boulder: Westview Press, 1993), pp. 4 - 32.
20 Rem Korteweg & David Ehrhardt, Terrorist Black Holes: A Study into
Terrorist Sanctuaries and Governmental Weakness, 2nd edn. (The Hague:
Clingendael Center for Strategic Studies, 2005), pp. 94 - 95.
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نفسها منذ استقاللها،
املقاربة املبادئَ الخالدة التي بها تع ّرف الجزائر َ
وما متخض عن هذه املبادئ من رؤية خاص ّـة بهندسة املنظومة
األمنية الساحل؛ مبا يصون القيم األساسية ملختلف دوله وشعوبه.

 .1الطابع الجهوي للمقاربة الجزائرية
امليزة األوىل للمقاربة الجزائرية ملواجهة التهديد يف الساحل أنها
وتقسم مسؤولية مواجهة
تتأسس عىل امتداد إقليميّ ،
مقاربة جهويّة؛ ّ
التهديد وبناء األمن عىل مجموع الدول املنتمية إليه ،والتي تع ّرفها
الجزائر بـ "دول امليدان" :مايل ،وموريتانيا ،والنيجر وليبيا .ذلك أنه،
من مقاربة جيوسياسية ،كل اضطراب يحدث يف هذه املنطقة يصبح
محل انشغال بالنسبة إىل جميع الدول املنتمية إليه ،ويفرض تنسيقًا
يتأسس عىل هذه
كل ّ
وتعاونًا ملواجهته بفعالية ،وإ ّن ّ
حل أمني ال ّ
القاعدة؛ ال ت ُت َوخّى نجاعته .لذا؛ ترى الجزائر أ ّن الطبيعة العالئقية
التي تُ يّز أمن الدول الساحلية؛ تضع كل دولة منها أمام حالة من
العجز عن تصميم أمنها الوطني انفراديًا وباستقالل عن أمن جريانها،
وتفرض عليها  -استتبا ًعا  -تب ّني مقاربة شاملة؛ تنظر إىل البنية األمنية
يف إقليم الساحل كبنية مندمجة ومرتابطة.
يفرض ارتكا َز الجزائر عىل االمتداد الجهوي يف بنائها مقاربتَها األمن ّية
عامل املجاورة الجغرافية املبارشة ،واالعتامد األمني
عامالن :أ ّولهام؛ ُ
املتبادل الذي يطبع عالقة الجزائر بالساحل األفريقي .فالدول
السابقة تنتمي إىل املنطقة التي متثّل عمق الجزائر االسرتاتيجي،
والبطن الرخو ألمنها الوطني ومنظومتها الدفاعية يف الوقت ذاته،
لذا؛ تق ّر الجزائر ،رصاحةً ،أ ّن استقرارها يعتمد عىل استقرار البلدان
املجاورة لها ،وثانيهام ،وهو عىل صلة باألول؛ يتمثّل يف رسعة انتشار
التهديد يف الفضاء الساحيل الذي رسعان ما يتح ّول من قطري إىل
إقليمي؛ بسبب العجز عن مواجهته محل ًّيا.

 .2حلول ساحلية للمشكالت الساحلية
أي حل لإلشكاليات األمنية
يف التص ّور الجزائري؛ ال يُتوخّى نجاح ّ
الساحلية إن مل يتأتّ من دول املنطقة ذاتها .لذا؛ تعتقد الجزائر
أ ّن احتواء التهديدات التي يواجهها األمن يف الساحل؛ هو مه ّمة
أول ،بوصفها املعنية املبارشة بالتبعات
تقع عىل عاتق دول اإلقليم ً
السلبية لديناميكياته األزموية والنزاعية .أكرث من هذا؛ ترى الجزائر
ظل ضعف
أ ّن هذه امله ّمة تبقى مه ّمة ساحلية خالصة ،حتى يف ّ
دول املنطقة وفقرها؛ أل ّن الضعف والفقر ليسا م ِّربرين لتتملّص
هذه الدول من مسؤولياتها والتزاماتها الثنائية ومتع ّددة األطراف،
أو للّجوء إىل قوى أجنبية .وال يقترص هذا عىل دول املنطقة فقط؛
ألن األمم املتحدة ،والدول غري األفريقية ،أيضً ا ،مدع ّوة إىل "تص ّور
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كل يشء كعنرص دعم للقيادة األفريقية يف مجال
دورها أ ّو ًل وقبل ّ
(((2
عب
السلم واألمن بالقارة"  .هذا التص ّور يندرج ضمن تو ّجه أشمل؛ ّ
عنه الرئيس الجزائري يف االجتامع  37ملجموعة الثامنية ،املنعقد يف
مدينة دوفيل ( )Deauvilleالفرنسية يوم  27أيّار /مايو  ،2011حني
ألح عىل "رضورة إيجاد البلدان األفريقية لحلول داخلية ملشاكلها
ّ
(((2
وأزماتها"  ،وهو التو ّجه نفسه الذي أكـّده وزير الخارجية الجزائري
يف خطابه أمام الدورة الـ  68للجمعية العامة لألمم املتحدة يف
أيلول /سبتمرب 2013؛ إذ رافع ،باسم الجزائر ،من أجل "وضع حلول
أفريقية للمشاكل األفريقية ،وذلك بالتعاون مع بقية املجموعة
الدولية"( .((2إ ّن هذا ما ميكن أن نس ّميه دفا ًعا ومرافعة جزائرية؛ من
أجل "حلول ذاتية املنشأ" ( )Endogenous Solutionsلإلشكاليات
خصوصا ،كانعكاس للمقاربة
األمنية األفريقية عمو ًما ،والساحلية
ً
املستقلّة لألمن الوطني التي تتب ّناها الجزائر .ويؤكّد هذا التصور
التمسك بالنزعة االستقاللية يف مقاربة الجزائر األمنية ،كتعبري
مدى
ّ
كل الدول سيدة
عن تجذّر رؤيتها للدولة الوطنية القامئة عىل كون ّ
ومتساوية يف سيادتها ،وأنها ذات سلطة مطلقة يف إدارة شأنَيْها
ينص عليه امليثاق األممي؛ أحد املرجعيات
الداخيل والخارجي ،مثلام ّ
الرئيسة للسلوك الجزائري الخارجي.

" .3التعاون" بدل "التد ّ
خل"
يحيلنا املبدأ السابق عىل ركيزة أخرى من الركائز األساسية للمقاربة
األمنية الجزائرية؛ هي احرتام سيادة الــدول ،ورفض التدخّل يف
شؤونها الداخلية ،من دون إهامل بناء رشاكة مع دول العامل؛ قامئة
عىل اضطالع بلدان املنطقة بإشكالية السلم واألمن .ويع ّد هذا
املبدأ مبدأً مرجع ًّيا ثابتًا يف العقيدتني الدبلوماسية والعسكرية
للدولة الجزائرية املستقلّة منذ تأسيسها ،عىل الرغم من املراجعة
التغي الذي شهدته
التي طرأت عىل الهوية األمنية الجزائرية؛ بفعل ّ
املنظومة األيديولوجية التي تتبناها الجزائر يف أواخر الثامنينيات.
نفسها ،وبنا ًء
ينبع
التمسك بهذا املبدأ ،يف رأينا ،من تعريف الجزائر َ
ّ
عليه؛ مييل هذا االعتقاد عليها أن تتعامل باملثل مع الدول األخرى،
ناظر ًة إىل مبدأ السيادة القومية كحجر الزاوية يف منظومة العالقات
الدولية والنظام األممي .ثم تأيت النتائج األمنية السلبية للتدخالت
" 21بوتفليقة يؤكد عىل نجاعة الحلول الداخلية لألزمات األفريقية" ،الفجر ،شوهد يف
 ،2016 /2 /27يف:
http://www.al-fadjr.com/ar/index.php?news=183436?print
 22املرجع نفسه.
23 “Lamamra explique les positions de l'Algérie :Assemblée générale de
l'ONU à New York,” Djazairess, accessed on 15/ 7/ 2016, at : http://www.
djazairess.com/fr/latribune/101034
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األجنبية عىل األمن الجزائري ،كام وضحناه سابقًا يف حديثنا عن
الحالتني الليبية واملالويّة؛ سب ًبا ثان ًيا يفرس حرص الجزائر عىل نزعتها
الالتدخلية .ذلك أنه من غري املقبول – يف نظر الجزائر  -أن تكون
آلية مواجهة التهديد هي ذاتها مولّدة للتهديد ،أو مق ّوضة لألمن
واالستقرار اإلقليميني ،مهام كان م ّربرها.

تؤكد مالحظة السلوك األمني والعسكري للدولة الجزائرية أنه انعكاس
لهذه الفكرة الراسخة :أ ّو ًل ،أث ّـرت هذه الفكرة يف عقيدة الجيش
الجزائري الدفاع ّية ،القامئة عىل عدم املشاركة يف أي حرب خارج حدود
اإلقليم الجزائري ،مهام كان الداعي إليها ،وحتى لو كانت يف إطار
عمليات السالم األممية .ثانيًا ،سعي الجزائر الدائم النتزاع التزام من دول
املنطقة لرضورة التص ّدي للتهديدات األمنية يف الساحل ،وإيجاد حلول
ملشكالته وأزماته؛ باالعتامد عىل ذاتها ،ومن دون تدخّل أجنبي ،إال يف
قطاعات مع ّينة ح ّددها الرئيس الجزائري يف الجوانب "اللوجيستيكية
واملالية واالستخباراتية"( ،((2وحملها عىل التقيّد بالتزاماتها يف الوقت
ذاته .ثالثًا ،إقناع املدافعني عن مقاربة "األمن بالتدخّل" بأ ّن التدخّل
األجنبي يقود ،غالبًا ،إىل نتائج عكسية؛ إذ يؤ ّدي إىل تأزيم أكرب لوضع
املنطقة ،وإىل تعميق حالة الالاستقرار األمني وإطالتها ،وإىل تعزيز
الفكر "الجهادي" لدى الجامعات اإلرهابية املوجودة يف الساحل.
يف تعاملها مع األزمتني املالويّة والليبية؛ عربت الجزائر عن مدى
متسكها بهذا املبدأ؛ فعىل الرغم من أنهام حالتان باعثتان لإلرهاب
وعدم االستقرار ،تقعان يف جوارها املبارش؛ فإن الجزائر ّأسست
موقفها تجاههام عىل االستناد إىل مبدأ عدم التدخّل ،مع الحرص ،يف
الوقت نفسه ،عىل التزام مقاربة "الجوار اإليجايب"؛ إذ اتضح ،باك ًرا،
بعد نهاية التدخّل الدويل يف كال األزمتني ،أ ّن إنهاء االنفالت األمني
وعودة االستقرار إىل مايل وليبيا أولوية جزائرية؛ ميليها عليها مبدأ
حسن الجوار ،وهو ما ت ُربهن عليه تحركات ُها السياسية يف الوساطة بني
األطراف املتنازعة يف كلتا الدولتني.
24
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دراسات
الجزائر والتهديدات األمنية في الساحل :التصوّ ر وآليات المواجهة

 .4متالزمة األمن والتنمية
إ ّن األمن والتنمية رهانان متضافران يتق ّويان تبادل ًّيا ،وهو ما تُربهن عليه
األط ُر النظرية القامئة عىل ما يعرف بـ "رابطة أمن  -تنمية" (Security-
 ،)development nexusوالتي من أبرزها مقاربة األمن اإلنساين التي ترى
أ ّن األمن ليس ،فقط ،تح ّر ًرا من التهديد ،بل هو ،أيضً ا ،انعتاق من الحاجة.
ويبدو أن الجزائر استلهمت هذه األطر يف بناء مقاربتها األمنية؛ فإن
كانت تعتقد أ ّن "إعادة السلم واألمن تبقى الرشط األسايس لنجاح
أي مسار للتنمية االقتصادية واالجتامعية"( ،((2فإنها تدمج بناء السلم
ّ
وباألخص يف
التهديد،
ملواجهة
مقاربتها
يف
التنمية
وتحقيق
واألمن
ّ
وضعيات ما بعد النزاع  -يف املطالبة بدعم من املجتمع الدويل للجهد
اإلقليمي والقا ّري ،يف إطار اسرتاتيجيات املنظـّامت اإلقليمية واالتحاد
األفريقي واألمم املتحدة ،وذلك يف إطار "مرافق ٌة ال تدخ ٌُّل" ،ترمي إىل
تكامل ملصلحة منطقة الساحل ،يف سبيل تحقيق أمن وتنمية مستدامة؛
ذلك أ ّن مواجه ًة ف ّعال ًة مله ّددات األمن ،وعوامل الالاستقرار املنترشة يف
الساحل؛ تقتيض  -من مقاربة جزائرية  -تنمي ًة متع ّدد َة األبعاد ،تتجاوز
الحلول األمنية والعسكرية التقليدية ،من منطلق "أ ّن مكافح ًة ف ّعال ًة
لإلرهاب والجرمية املنظمة تستلزم معالجة األوضاع االقتصادية املزرية
والتهميش السيايس واالجتامعي"( ،((2وتأخذ يف االعتبار خصوصيات
القا ّرة األفريقية االقتصادية واالجتامعية والبيئية.
وبالتمسك دو ًما بـ"رفض التدخّل" كموقف مبد ّيئ
ضمن هذا السياق،
ّ
يف عقيدتها الدبلوماسية؛ تراهن الجزائر عىل رضورة اضطالع الدول
الساحلية واألفريقية عمو ًما؛ بتصميم اسرتاتيجياتها التنموية بصورة
ذاتية ومستقلة ،وفق ما تقتضيه أوضاعها الداخلية ،وبأن تبذل الجهد
الرضوري لتعبئة مواردها وطاقاتها الكامنة؛ ملصلحة هذه االسرتاتيجية.
أ ّما املجموعة الدولية والقوى العاملية ،فإن دورها  -وفق التص ّور
الجزائري  -ال ينبغي أن يتجاوز ح ّد مرافقة الجهد الذي تبذله دول
أفريقيا والساحل؛ بأن تث ّمن مساعيها ،وتق ّدم لها املساعدة الرضورية
الكفيلة بإعطاء ف ّعالية لربامجها الوطنية للتنمية ،عرب نقل فعيل
للتكنولوجيا ،ومساندة االسرتاتيجيات املحلية باالستثامرات املنتجة،
فضل عن مساعدة
وبالتمويالت الالزمة ،والدعم املادي واللوجستيً ،
األفارقة عىل استغالل إمكاناتهم ومواردهم الكامنة .يف هذه الحال؛ إ ّن
تنمي ًة أفريقي ًة وساحليةً ،ذاتي ًة ومستقل ًة وناجحةً؛ هي الرشط األ ّويل
لتحقيق املسعى األفريقي (والجزائري أيضً ا) يف بناء قوة الدولة الوطنية
واستعادة أدائها ،عىل املستوى املركزي ،وعىل مستوى اإلدارة الرتابية،
أسايس للحكامة األمنية.
نظ ًرا إىل أن "الدولة القادرة" (
( ((2رش ٌط ٌّ
" 25كلمة الرئيس بوتفليقة حول موضوع السلم واألمن" ،جزايرس ،2010/6/26 ،شوهد
يف  ،2016 /1 /31يف:
http://www.djazairess.com/aps/81318
" 26اإلرهاب يستثمر يف جامعات التهريب وتجار األسلحة".
 27املرجع نفسه.
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 .5تجريم دفع الفدية لإلرهاب
تلح الجزائر يف أ ّن مكافحة الظاهرة اإلرهابية يف إقليم الساحل
ّ
األفريقي باستئصال دوافعه ،واألسباب التي توفر له رشوط االستمرار
واالستفحال ،هي رضوري ٌة أكرث من مكافحة تجليات الظاهرة يف
ذاتها؛ ذلك أ ّن التوسع الهائل لحجم الرضر والرتويع الذي يخلفه
اإلرهاب؛ مل يكن ليكون لوال وجود ما يغذّيه .يستهدف هذا التص ّور
أساسا ،القضاء عىل جذور الظاهرة ومس ِّبباتها ،وما يوفّر
الجزائريً ،
لها رشوط البقاء واالستمرار؛ ألن اإلرهاب ،يف الواقع ،ليس إال حصيل َة
تتجسد يف متثالتها األخرية يف ما يعرف بـ
سلسل ٍة معقد ٍة من األسبابّ ،
"تكتيكات إثارة الرتويع والفزع" ،كاالغتياالت ،والتفجريات العشوائية،
واختطاف األفراد ،واختطاف الطائرات ،وغريها.
ضمن هذا اإلطار االستداليل؛ ترى الجزائر أن الرشيان األسايس الذي
مي ّد اإلرهاب بعوامل االستمرار هو التمويل بشتى أشكاله ومصادره.
لذا؛ يهيمن دفع الفديات  -بغرض تحرير الرهائن و /أو اسرتجاع
املمتلكات (يف حاالت القرصنة) - عىل الخطاب األمني للجزائر؛
بوصفه صيغة مبتكرة من قبل الجامعات اإلرهابية؛ تضمن لها موارد
ضخمة وغري مسبوقة؛ تتيح لها القيام بعمليات نوعية ،وتطيل بقاءها.
ونشري ،يف هذا الصدد ،إىل ترصيح كامل رزاق بارة ،املستشار برئاسة
الجمهورية الجزائرية املكلّف مبلف مكافحة اإلرهاب ،الذي ورد فيه
أ ّن التنظيامت اإلرهابية يف أفريقيا حصلت عىل أكرث من  150مليون
يورو ،بني سنتي  2003و ،2012مقابل تحرير رهائن أجانب( .((2كام
تشري مصادر أخرى إىل مبلغ  70مليون دوالر ،ميثّل حصيلة ما جناه
تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي ،منفر ًدا ،من الحكومات
األوروبية بني سنتي  2006و ،2011مقابل تحرير رهائن أوروبيني(.((2
تبي هذه األرقام سبب إلحاح خطابات األمننة الجزائرية يف عدم
ّ
الفصل بني استقواء اإلرهاب ودفع الفديات؛ ذاك أن هذا الفعل
الذي تنتهجه الدول الغربية أكرث من غريها ،يساهم ،ال محالة" ،يف
دعم قدرات الجامعات اإلرهابية"( ،((3ويع ّزز مكانتها يف مقابل مكانة
الدول الوطنية ،ضمن ميزان القوى اإلقليمي .إ ّن هذه السلوكيات،
يف التص ّور األمني للجزائر ،ال تق ّوض جهدها الذايت ،والجهد اإلقليمي
والقا ّري للقضاء عىل اإلرهاب فحسب ،بل تضع مصداقية ن ّيات تلك
" 28بارة :اعرتافات حطاب تأكيد لحقيقة مقتل رهبان تيبحريين" ،الرشوق أون الين،
 ،2013 /5 /15شوهد يف  ،2016 /1 /2يف:
_http://www.echoroukonline.com/ara/articles/164762.html?u=5001&output
type=rss
 29فريدوم يس أونوها وجريالد إي إزريم الحنايش" ،غرب أفريقيا :اإلرهاب والجرائم
املنظمة العابرة للحدود (الجزء األول)" ،الجزيرة نــت ،2013 /7 /25 ،شوهد يف
 ،2016 /7 /15يف:
http://studies.aljazeera.net/reports/2013/07/201372483419596750.htm
" 30اإلرهاب يستثمر يف جامعات التهريب وتجار األسلحة".
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الدول وجهدها يف مكافحة اإلرهاب عىل ّ
املحك .لذا؛ ترى الجزائر أ ّن
أيرس ما ميكن أن يؤ ّديه املجتمع الدويل ملساعدة دول الساحل عىل
تجفيف
التخلص من التهديد اإلرهايب؛ هو املشاركة الصادقة امللتزم ُة
َ
بالكف – جذريًّا  -عن دفع الفديات؛ ألنه من غري
موارد متويله،
ّ
املنطقي أن ت ّدعي الدول األوروبية مكافحة اإلرهاب وهي تغذيه -
عن قصد أو غري قصد  -يف الوقت ذاته.
ميكن القول ،يف ختام هذا املحور ،إن املبادئ املهيكلة للتص ّور
الجزائري للتهديد ومواجهته هي ،يف مجملها ،تصورات مبدئية؛ تم
تبنيها غداة االستقالل .وترسم هذه املبادئ ،بوضوح ،حدود اإلطار
العقائدي الذي يشكل مرجعية سلوكيات الجزائر األمنية ،والتي
تعمل عىل انتشاره ،وتذويته عىل مستوى أفريقي ،ليس باألفعال
الخطابية فقط ،ولكن ،أيضً ا ،عرب مجموعة من املبادرات الفعلية
والرسمية ،مثلام سنوضحه يف املحور التايل.

ً
ثالثا :أمثلة على األطر القانونية
المجسدة
والعملية
ّ
للمقاربة األمنية الجزائرية
يل ،واستنا ًدا إىل فكرة تعذّر القضاء عىل الظاهرة
من
ٍ
جانب عم ّ
اإلرهابية من دون القضاء عىل العوامل التي تضمن لها االستمرار
والتم ّدد؛ تبذل الجزائر جهدها الدبلومايس ،يف إطار مكافحة اإلرهاب
يف أفريقيا والساحل؛ لتكريس مقاربتها لتجريم دفع الفدية مقابل
تحرير الرهائن ،وترافع من أجل أن يت ّم ترسيخ هذه املقاربة عامل ًيا
منذ عرش سنوات تقري ًبا .استطاعت الجزائر ترجمة مقاربتها هذه يف
صور عملية ،بُلوِرت استنا ًدا إىل نتائج "الندوات عالية املستوى حول
السلم واألمن يف أفريقيا" ،وكذا ندوات "املركز األفريقي للدراسات
والبحوث حول اإلرهاب" الذي تحتضن الجزائر مق َّره .وقد كان أ ّول
تكريس عميل لهذه النتائج؛ الالئحة األممية املج ّرمة لدفع الفدية
أساسا ،إىل رضب التهديد اإلرهــايب يف
لإلرهابيني ،والتي تهدفً ،
الساحل األفريقي يف جذوره ،عرب تجفيف منابع متويله ،واملتابعة
الصارمة لحركات األموال املشبوهة.
الحقًا ،طُ ّورت هذه الالئحة يف متوز /يوليو  2009يف مؤمتر "رست"
لالتحاد األفريقي ،ث ّم جاءت مصادقة مجلس األمن يف دورته 6247
يف  17كانون األول /ديسمرب  ،2009عىل الالئحة رقم  1904التي
تتض ّمن تجريم دفع الفدية للجامعات اإلرهابية ،عىل إثر مساع
جزائرية حثيثة لدى األعضاء الدامئني يف مجلس األمن ،وال سيام
روسيا والواليات املتحدة وبريطانيا.
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الواقع أن جهد الجزائر لتفعيل تص ّورها عن اإلرهاب ومكافحته؛
مل يتوقف منذ تب ّني "اتفاقية الجزائر حول الوقاية من اإلرهاب
ومكافحته" ،ومخطّط العمل امللحق بها سنة  ،1999عىل إثر اجتامع
الق ّمة الـ  35لالتحاد األفريقي .كام احتضنت الجزائر "االجتامع ما
بني الحكومايت الثاين حول الوقاية من اإلرهاب ومكافحته يف أفريقيا"
سنة  ،2004وهو االجتامع الذي ّأسس مرحلة التطبيق الفعيل
لقرارات القادة األفريقيني يف مجال مكافحة اإلرهاب ،منذ اتفاقية
الجزائر سنة  .1999وشهدت السنة ذاتها االفتتاح الرسمي لـ "املركز
األفريقي للدراسات حول اإلرهاب" الذي أنيط به "ملء الفراغ يف
مجال الدراسة ،البحث ،التكوين واإلنذار عىل مستوى أفريقي"(،((3
وتقديم اقرتاحات لدعم الرتسانات القانونية الوطنية األفريقية
بنصوص تساهم يف مكافحة اإلرهاب والوقاية منه ،بالتعاون مع
مف ّوضية االتحاد األفريقي.
يف إطار تكريس مقاربتها املستقلة لألمن وملقاربتها يف مكافحة
اإلرهاب؛ تسعى الجزائر باستمرار لتعزيز القدرات العملياتية الذاتية
لالتحاد األفريقي ،ومطالبة رشكائه بدعم "أكرث فاعلية" لجهد دولها يف
وبخاص ٍة عىل املستوى
رفع التحديات السلم واألمن ،وتقوية آلياته –
ّ
اإلقليمي  -بإمكانات مالية.
ضمن هذا التص ّور؛ وظّفت الجزائر ثقلها اإلقليمي إلنشاء "لجنة
قيادة أركان مشرتكة مكلّفة بالعمليات" يف نيسان /أبريل ،2010
يف "مترناست" (يف أقىص جنوب الجزائر) ،والتي ض ّمت يف عضويتها
ممثّلني للجزائر ،وموريتانيا ،ومــايل ،والنيجر ،وتم تدعيمها ،يف
مرحلة الحقة ،بـ "وحــدة االندماج واالتصال" التي تع ّد الذراع
فضل عن هذا؛ تشارك الجزائر دول الساحل يف
االستخباراتية للّجنةً .
"فوج العمل حول الساحل" الناشط تحت مظلـّة "املنتـدى الشامل
فاعل ومش ّج ًعا لـ "مسار
ملكافحة اإلرهاب" .كام ت ُ َع ُّد الجزائر طرفًا ً
(((3
نواكشوط"( ((3الذي تع ُّده واع ًدا "لوضع نظام حكامة أمنية" يف
الساحل ،ويف أفريقيا عمو ًما .انض ّمت الجزائر إىل هذا املسار ،وتب ّنت
أهدافه وميكانيزمات عمله منذ أطلق يف آذار /مارس  ،2013من
 31وفقًا للبيان التأسييس للمركز األفريقي للدراسات حول اإلرهاب ،انظرAfrican :
 ،Centre For The Study and Research on Terrorismشوهد يف  ،2016 /7 /15يف:
http://caert.org.dz/?page_id=754
 32أطلق يف  17آذار /مارس  2013كرتتيب إقليمي؛ يعمل تحت غطاء مجلس السلم
واألمن لالتحاد األفريقي ،وضم  11دولة هي :الجزائر ،وليبيا ،وتشاد ،والنيجر ،ومايل،
وموريتانيا ،والسنغال ،ونيجرييا ،وغينيا ،وساحل العاج ،وبوركينا فاسو .وضعت الدول املنشئة
لهذا املسار هدفًا أساسيًّا ،يتمثل يف استدراك الضعف املسجل يف العمل املشرتك لتأمني
الحدود ،ويف التنسيق والتعاون االستعالمايت ،وكذا التأخّر الحاصل يف ميدان االتصال فيام بني
دول اإلقليم الساحيل  -الصحراوي نحو تحقيق تبادل أرسع ،وأكرث فاعلية للمعلومات؛ يحقق
مكافحة أكرث فاعلية لإلرهاب.
" 33سالل يربز خالل قمة باريس اسرتاتيجية الجزائر يف مكافحة اإلرهاب".
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قبل االتحاد األفريقي الذي ح ّدد له هدفًا محوريًّا؛ هو تفعيل أسس
الهندسة األفريقية للسلم واألمن يف الرشيط الساحيل ،وتعزيز
التعاون األمني واالستعالمايت بني ُد َولِه.
وإق ـرا ًرا منها باستحالة مواجهة حلف اإلرهــاب والجرمية املنظمة
مواجه ًة انفراديةً ،وبأ ّن هذه املكافحة تتطلب تعاونًا بني فواعل
املنظومة اإلقليمي؛ تسعى الجزائر لتنسيق الجهد اإلقليمي واألفريقي
للتصدي ألشكال الجرمية املنظمة ،عىل أساس أن التعاون رش ٌط أ ّو ٌّيل
الحتواء هذا التهديد .ضمن هذا االنخراط؛ جاء اقـرتاح الجزائر إنشا َء
"اآللية األفريقية للتعاون الرشطي /األفريبول" ( )AFRIPOLيف
الندوة اإلقليمية األفريقية الـ  22لإلنرتبول ( ،)INTERPOLاملنعقدة
يف "وهران" يف  12 - 10أيلول /سبتمرب  ،2013بوصفها آلية متع ّددة
األطراف؛ للتح ّرك ض ّد الجرمية املنظمة ،وهو االقرتاح الذي تـ ّم تب ّنيه
باإلجامع يف الندوة نفسها ،ث ّم الدور الف ّعال الذي قامت به خالل
الندوة األفريقية للمديرين واملفتشني العا ّمني للرشطة بالجزائر ،يف 10
و 11شباط /فرباير  2014التي متخّض عنها "إعالن الجزائر" املنشئ لـ
"أفريبول" ،مبوجب قرار قادة أجهزة الرشطة لـ  40دولة أفريقية.
أخ ًريا ،تربط الجزائر ،يف مقاربتها ملواجهة التهديد يف الساحل ،استقواء
اإلرهاب بصعود تجارة املخ ّدرات املتنامي ،وترى أ ّن محارصة تجارة
املخ ّدرات رشط حاسم لتجفيف منابع متويل اإلرهاب( .((3يف هذا اإلطار؛
تطرح الجزائر مقاربتها لدرء تهديد املخ ّدرات ضمن تص ّور شامل؛ يفيد
أن املشكل الذي متثّله املتاجرة باملخدرات يجب أن يحظى باهتامم
متزايد من قبل فواعل املنظومة الدولية .وترى الجزائر أ ّن مجابهة
املخ ّدرات يجب أن تنطلق من "س ّد التدفّقات (املتاجرة باملخدرات)
قبل وبعد دخولها"( .((3وتقوم املقاربة الجزائرية يف هذا الصدد عىل
مرحلتني :قبلية وبعدية .يف املرحلة القبلية؛ "ينبغي تحديد كافّة املنتجني
التخل عن
مع تجنيد املجتمع الدويل ملساعدة البلدان املعنية عىل ّ
إنتاج املخدرات"( ،((3أ ّما يف املرحلة البعدية" ،فينبغي تشديد إجراءات
مكافحة تبييض األموال أكرث ،من خالل استهداف شبكات املتاجرة،
واملالذات الرضيبية ،ومراقب ٍة أحسن لحركة رؤوس األموال"( ،((3وتقديم
توصيات ملساعدة الدول األعضاء عىل مكافحة "التمويالت الخفية"(.((3
" 34لعاممرة يرافع من أجل مكافحة االتجار باملخدرات وتعميم منع دفع الفديات"،
جزايرس ،2015 /12 /20 ،شوهد يف  ،2016 /7 /14يف:
http://www.djazairess.com/aps/423659
" 35الجزائر مستعدة للتنسيق مع رشكائها من أجل مكافحة املتاجرة باملخدرات" ،النهار
الجديد ،2014 /9 /23 ،شوهد يف  ،2015 /11 /2يف:
http://www.ennaharonline.com/ar/algeria_news/222572.html
 36املرجع نفسه.
 37املرجع نفسه.
 38املرجع نفسه.
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كل هذه األطر والبناءات األمنية اإلقليمية التي بادرت بها أو انض ّمت
ّ
نسبي يف تذويت
إليها الجزائر؛ هي ،يف الواقعّ ،
مؤشات مه ّمة عىل نجاح ّ
مقاربتها ملواجهة عوامل التهديد والالاستقرار ،وعىل رأسها اإلرهاب،
والجرمية املنظمة العابرة لألوطان ،واملخدرات يف الساحل وأفريقيا،
وتجسيدها فعل ًّيا ،مع تكثيف الجهد الكفيل بتب ّنيها إقليم ًّيا وأفريق ًّيا
إىل أقىص ح ّد ممكن .تعكس هذه التح ّركات ،أيضً ا ،تطلُّ َع الجزائر إىل
استدراك التأخّر الذي تعانيه القارة األفريقية ،عىل مستوى الصكوك
القانونية ،واآلليات العمل ّياتية ،مع إلحاحها يف خاص ّية االستقالل يف
كل تص ّوراتها؛ إذ تراهن الجزائر عىل تقوية املؤسسات األفريقية عىل
املدى الطويل ،وترافع من أجل تزويدها باآلليات ،واملقدرات الالزمة
التي تخ ّولها مواجهة رهانات السلم واألمن يف القا ّرة األفريقية؛ ذاتيًا
وباستقالل ،وبالتعاون مع املجموعة الدولية ،لكن دون اللجوء إىل
الحلول األجنبية ،أو املستندة إىل النزعة التدخّلية.

تقويم المقاربة األمنية الجزائرية
تضمن املقاربة الجزائرية لألمن يف الساحل ،مبضمونها السابق ،عدم
االنحراف عن الخ ّط العقدي الثابت الذي سارت عليه السياسة الخارجية
الجزائرية ،منذ االستقالل ،واستمرارها يف نهج "العناد"(((3الذي درجت
َ
أشكال التدخّل
عليه ،واملم ّيز بتقديس سيادة الدولة الوطنية ،والرافض
الخارجي ،وجميع م ّربراته؛ مبا فيها حاالت التدخّل لدوا ٍع إنسانية.
يضمن هذا ،استتبا ًعا ،وفق صانع القرار الجزائري ،الحفا َظ عىل مكسب
االستقالل الذي تراهن عليه الجزائر .كذلك ،يضمن هذا الخط عدم
املساس بالتوازنات الكربى يف اإلقليمني املغاريب والساحيل ،كام يخدم
طموحها يف الريادة اإلقليمية والقا ّريّة ،فبمناداتها إىل الحلول الداخلية
والذاتية لإلشكاليات األمنية الساحلية واألفريقية ،وبخاص ٍة اإلرهاب،
مع التأكيد عىل محورية قيمتَ ِي التعاون والتشاور مع القوى الدولية
لتطبيق هذه الحلول؛ تدافع الجزائر ،ضم ًنا ،عن مكانتها املتقدمة
إقليم ًّيا وقا ّريًّا؛ كونها القوة العسكرية األوىل يف املنطقة ،واألكرث دراية
وتجربة إذا ما قورنت بجريانها يف هذا املجال؛ ما يضعها يف املقدمة
لقيادة التعاون مع القوى الكربى ملواجهة التهديدات األمنية يف الساحل
وأفريقيا؛ ألنها ستكون الرشيك اإلقليمي الوحيد الذي ميكن أن تع ّول
عليه هذه القوى يف مثل هذه امله ّمة.
بيد أ ّن هذه املقاربة تطرح ع ّدة إشكاليات بالنسبة إىل الجزائر؛
أولها مرتبط بالتبعات املالية الضخمة التي تنج ّر عنها؛ كون مواجهة
”?39 Mehdi Lazar et Sidi-Mohahmed Nehad, “Vers une nouvelle Algérie
diploweb.com, 8/ 12/ 2013, accessed on 9/ 9/ 2015, at:
http://www.diploweb.com/Vers-une-nouvelle-Algerie.html
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حتم ،مواجه ٌة طويلة األمد؛ يؤدي
التهديدات يف الساحل هيً ،
حاسم .فمراهنة الجزائر عىل مقدراتها
املتغي االقتصادي دو ًرا
فيها
ً
ّ
الذاتية؛ ملواجهة التهديد يف بيئة منكشفة ومعقدة أمن ًيا؛ تتم ّيز
بحرك ّية متسارعة النتشار التهديد؛ قد ته ّدد باستنزاف قدراتها املالية
قياسا عىل الطابع ال َّريعي
الهشّ ة ً
أصل كلام طال أمد املواجهة؛ ً
(((4
القتصادها الوطني ،املعروف بتبعيته املطلقة ألسواق النفط  .وقد
بدأت التداعيات السلبية النهيار أسعار النفط منذ الشهور األوىل
لسنة  2014تظهر جل ًّيا يف االقتصاد الجزائري ،ويف امليزانية العامة
ظل تراجع مدخوالتها السنوية
لسنة  .2016فمن اآلن فصاع ًدا ،ويف ّ
إىل قريب من النصف؛ بسبب انخفاض أسعار النفط بحوايل ،%50
ويف ظل تراجع إنتاجها من الطاقة ،وازدياد الطلب الداخيل عليه؛
سيكون من الصعب عىل الجزائر تغطية التكاليف األمنية الضخمة
املرتتبة عىل نهج االعتامد عىل النفس ،كمبدأ ترتكز عليه مقاربتها
ملواجهة التهديد .ضمن هذا السياق؛ تُ َع ُّد الطفرة املس ّجلة يف ميزانية
مؤش عىل أن حالة الفوىض األمنية يف
الدفاع الجزائرية أفضل ّ
الساحل؛ انعكست عىل إنفاقها األمني والعسكري؛ فمع نهاية 2011
كانت الجزائر قد ج ّندت  25000جنديًّا يف نشاط مشرتك ملكافحة
اإلرهاب يف منطقة الصحراء( ،((4ويف غضون سنة واحدة ،ارتفعت
ميزانيتها للدفاع بحوايل  %10لتبلغ  13.10مليار دوالر سنة 2015
مقارن ًة بـ  11.80مليار دوالر سنة  .((4(2014وحتى يف حال استبعاد
فرضية خفض اإلنفاق العسكري يف السنوات املقبلة ،عىل الرغم من
حتم ،بسياسة
رضً ،
تراجع مدخوالت مبيعات النفط ،فإ ّن ذلك سي ّ
رشاء السلم االجتامعي التي تعتمدها الحكومة الجزائرية منذ
بدايات "الربيع العريب" ،كام سيصنع عبئًا أثقل عىل اقتصادها ،وعىل
حساب قطاعات أخرى لها تأثري مبارش يف الحياة اليومية للمواطن
الجزائري؛ والتنمية التي يطمح إليها.
يضاف إىل ما سبق؛ أ ّن تطلع الجزائر إىل واقع أفريقي تضطلع فيه
الدول األفريقية  -وال سيام دول الساحل  -مبه ّمة بناء أمنها ذات ًّيا
وباستقالل ،وحاميته من دون االعتامد عىل قوى خارجية؛ يصطدم
فضل عن كونها
مبحدودية قدرات هذه الدول اقتصاديًّا وعسكريًّاً ،
دول مخرتقة من قوى خارجية ،ال ترى حر ًجا كب ًريا يف عدم التزام
ً
 40ميثّل النفط والغاز % 98من الصادرات الجزائرية نحو الخارج %45 ،من الناتج املحيل
الخام للجزائر ،و %60من مجموع مدخوالتها الرضيبية.
41 Claire Spencer, “Strategic Posture Review: Algeria,” World Politics
Review, 25/07/2012, accessed on 3/ 4/ 2016, at:
http://www.worldpoliticsreview.com/articles/12200/strategic-posturereview-algeria
42 “Bond de 10% du budget militaire algérien,” Le Figaro, 9/ 9/ 2014,
accessed on 4/ 6/ 2016, at: http://goo.gl/p0pc9j
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مبدأ عدم التدخّل يف حال اقتىض أمنها الوطني ذلك .وأيضً ا ،إ ّن دول
الساحل التي تع ّول عليها الجزائر هي ،حال ًّيا ،األضعف أفريق ًّيا وعامل ًّيا،
فهي إ ّما دول شبه مفككة (ليبيا) ،أو دول بصدد إعادة التشكّل،
فاقدة لالستقرار (مايل) ،أو دول هشّ ة مع ّرضة للفشل (النيجر)،
من دون أن ننىس ،يف هذا السياق ،تونس التي قد تص ّنف ،بواقعها
مخاض ما
الراهن ،دولة مستق ّرة استقرا ًرا هشًّ ا؛ إذ مل تتجاوز متا ًما
َ
بعد الثورة .هذا املشهد الجيوسيايس يؤكّد أ ّن الجزائر ،حتى يف حال
نجاحها يف إقناع دول الساحل مبقاربتها األمنية ،ستتح ّمل القسط
األكرب من تكلفة مواجهة ديناميكيات التهديد عابرة الحدود ،وسيقع
عىل عاتقها القيام مبه ّمة أمنية؛ يفرتض أن تُتَقاسم بني مجموع الدول
املنتمية إىل اإلقليم.

أخ ًريا ،إ ّن العقيدة العسكرية للجيش الجزائري القامئة عىل الرفض
ألي عملية خارج حدود اإلقليم الجزائري ،وإن نجحت نسبيًا
املطلق ّ
يف تأمني الحدود الجزائرية؛ مل تضع الجزائر دو ًما يف وضعية دفاعية يف
مواجهة أشكال التهديد الصادرة عن الفواعل غري الدولتية ،وال س ّيام
الجامعات اإلرهابية ،وعصابات الجرمية املنظّمة ،وهي تقل ّـل من
هامش املبادرة واستبا ِقها التهدي َد .إ ّن هذه العقيدة تجعل الجزائر،
ِ
التهديدات املتح ّركة .ويبدو
فاعل يف مواجهتها
دامئًا ،طرفًا معان ًيا ال ً
أن جامعات اإلرهاب واإلجرام يف الساحل تفطنت لهذا؛ فصارت تلجأ
إىل أقاليم الدول املجاورة للجزائر كمالذ يف حال حدوث مطاردات
ومالحقات لها داخل اإلقليم الجزائري.

خاتمة
يقدم تفكيك خطابات األمننة الجزائرية صور ًة جليّ ًة عن التص ّور
الجزائري املندمج ،والشامل لألمن يف الساحل ،والذي يتأسس عىل
فكرة عدم الفصل بني التمثـالت الفعلية للتهديد (اإلرهاب ،والجرمية

دراسات
الجزائر والتهديدات األمنية في الساحل :التصوّ ر وآليات المواجهة

املنظمة ،واملخدرات) ،واألوضاع املواتية لنشأته وانتشاره ،والتي
سميناها "مولدات التهديد".
إ ّن استقالل الدول الساحلية وحريتها يف اختيار النظام األكرث مالءم ًة
ألمنها الوطني واإلقليمي ،من دون تدخّالت فوق  -إقليمية ،وإن
التعاون والتنسيق الجهويَّ ْي بينها وبني املجموعة الدولية ،وكذا الربط
فضل عن حتمية تجفيف
بني األمن والتنمية كرِهان َْي متضافرينً ،
منابع متويل اإلرهاب؛ هي عوامل تفسريية محددة للرؤى الجزائرية
االستقاللية والتحررية؛ ملواجهة التهديد يف الساحل ،وهي ،يف األصل،
انعكاس لقيم الهوية األمنية للدولة الجزائرية منذ االستقالل .وقد
أفرز التزام الجزائر هذه القيم املبد ّيئ سلوكيّات إقليمية وقا ّريّة؛
تتميز بالسعي الحثيث نحو "أفرقة" تص ّوراتها االستقاللية والتحررية،
و"تذويتها"؛ بغرض تجسيدها يف بناءات وظيفية ذات هوية أفريقية
خالصة ،كل هذا يف سياق التطلع الجزائري إىل قا ّرة أفريقية تحوز
آلياتِها الذاتي َة ملواجهة التهديد ،وللتخلّص تدري ًجا من لعنة التدخّالت
الخارجية ،والتبعية للحلول األجنبية .ومبوازاة مرافعتها هذه؛ تعمل
يل لتصوراتها؛ إذ بادرت باقرتاح ترتيبات
الجزائر من أجل تحقّقٍ فع ٍّ
وظيفية إقليمية وقا ّرية ،تتيح لها إنفاذ تصوراتها ،يف وقت ت ُكثِّف فيه،
أيضً ا ،مساعيها للـتأثري يف مسارات األمننة املوجودة ،عىل نحو يتفق
ورؤيتَها الذاتي َة ملسائل األمن الجهوي.
يؤكد هذا التشخيص صالحية القراءة البنائية لتفسري تصورات
وسلوك ّيات الجزائر األمنية؛ ففي نهاية املطاف ،إن العنارص الثقافية
والتاريخية التي تطورت فيها الدولة الجزائرية املستقلة حددت
هويتها ،وطبعت أفكار صانعي قرارها ،وهي ،نفسها ،املتحكمة
يف تصوراتها عن مسائل األمن الجهوي ،ومواجهة التهديد ،وإذن،
تحتّم مساءلة تلك التص ّورات املرو َر باملعايري والقيم املشكِّلة للهوية
الجزائرية ،كمتغريات تفسريية مستقلة قبل إطالق األحكام عليها.
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حديثا عن المركز العربي لألبحاث
أ ّلف عزمي بشارة كتابه الفكري الجديد مقالة في الحرية ،الصادر
ودراسة السياسات ( 208صفحات بالقطع الصغير) وفي نيته تناول قضية الحرية باعتبارها مسألة
ً
حد ذاتها.
متعلقة باألخالق،
منطلقا من شرط المسؤولية األخالقية ،ومعتب ًرا الحرية قيمة في ِّ
يصف بشارة الحرية بأنها موضوع خطر ومصيري لإلنسان والمجتمع" ،ال يقتصر الخوض فيه على
تحديد الحريات كقيمة ومعيار تقاس أخالقية الفعل بموجبهما فحسب ،بل يفترض أن يتجاوز ذلك
أي
ليتضمن وعي اإلنسان بالخيارات في مرحلة معينة ،وضمن أوضاع تاريخية ُمعطاة ،ومدى دفع ّ
ّ
خيار منها المجتمع تجاه تحقيق الحريات وضمانها ،والمخاطر الكامنة في الخيارات التي ال تُحسب
عواقبها على نحو صحيح ،ومنها اإلضرار بقضية الحرية ذاتها".
على الرابط التالي:
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 يوليو ومستقبل تركيا/ تموز15 انقالب
The 15 July Coup and the Future of Turkey

يوليو/على الرغم من فشل المحاولة االنقالبية التي جرت في تركيا ليلة الخامس عشر من تموز
ً
ً
اســتثنائية في التاريخ التركي الحديث ومسيرة حكم حزب العدالة
محطة
 إال أنها ســتبقى،2016
 فإعــان حالــة الطــوارئ في البــاد واعتقــال اآلالف وإيقــاف عشــرات اآلالف من موظفي.والتنميــة
 وإغالق عدد كبير من الجامعات واألوقاف،القطاع الحكومي عن عملهم موقت ًا على ذمة التحقيق
ً
إضافة إلى تصريحات بعض
،"والمؤسسات المختلفة وحظرها بدعوى مكافحة "الكيان الموازي
 تزيد من أهمية تحليل،المسؤولين األتراك الي نادت بضرورة إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية
 ســتحاول هــذه الورقة.نتائــج هــذا االنقالب الفاشــل وانعكاســاته علــى الحياة السياســية التركية
 إعادة هيكلة، مكافحة الكيــان المــوازي:تحليــل هــذا االنقــاب بالنظر إلــى المحاور الرئيســة اآلتية
. السياسة الخارجية التركية، صياغة دستور جديد للبالد،المؤسسة العسكرية
 الجيش التركي، غولن، التنظيم الموازي،أردوغان:كلمات مفتاحية
The failure of the 15th of July 2016 military coup attempt in Turkey will remain an
exceptional landmark in Turkey’s modern history, as well as in the political legacy
of the Turkish Justice and Development Party. Declaring the state of emergency,
arresting thousands of individuals, temporarily dismissing tens of thousands of
governmental employees for investigation, shutting down a number of universities
and Islamic endowments under the pretext of fighting the “parallel state”, besides
calling for the reconstruction of the military establishment, necessitates analyzing
the possible repercussions of this coup attempt on Turkish political life. The
paper will address this coup’s consequences by discussing the following: battling
the “parallel state”, reconstructing the military establishment, writing a new
constitution, and predicting possible turns in Turkish foreign policy.
Keywords:Erdogan; the Parallel State; Gulen; the Turkish military
* Palestinian Writer Specialized Researcher in Turkish Affairs.
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مقدمة
قبيل الساعة العارشة من مساء الخامس عرش من متوز /يوليو ،2016
رس ِي البوسفور والسلطان محمد
أغلقت قوات عسكرية املرور عىل ج َ
الفاتح اللذين يربطان الطرفني األورويب واآلسيوي يف مدينة إسطنبول،
ثم تطورت األحداث رسي ًعا ،كاشف ًة الغطاء عن محاولة انقالب عسكري.
يف الساعات القليلة التي تلت ،ق ُِصف مق ُّر هيئة أركان الجيش الرتيك،
ومجلس الشعب الرتيك الكبري (الربملان) ،ومق ُّر جهاز املخابرات
العامة ،ومق ُّر القوات الخاصة يف الرشطة ،إضافة إىل محارصة مطار
أتاتورك ،ومديرية األمن ،ومركز البلدية الكربى يف مدينة إسطنبول،
وتم التحفظ عىل رئيس أركان الجيش وعدد من قيادات القوات.
وبعد منتصف الليل بقليل ،أذاعت قناة التلفزة الرسمية  TRTبيانًا
باسم "مجلس السالم يف الوطن" الذي اتُّهم فيه الرئيس وأعضاء
الحكومة بالخيانة ،وأعلن سيطرته عىل مقاليد الحكم يف البالد.
تحول مسار األحداث الحقًا مع ظهور الرئيس الرتيك ،رجب طيب
أردوغان عىل قناة  CNN TÜRKالخاصة بعد وقت قصري ج ًّدا
من إذاعة بيان االنقالب ،داعيًا الشعب الرتك إىل النزول إىل امليادين
حامي ًة للدميقراطية ،ثم وصوله إىل مطار أتاتورك الدويل يف إسطنبول
بعد ذلك بثالث ساعات ،وهي فرتة تخللتها عدة تطورات؛ إذ تراجعت
املجموعات االنقالبية يف عدة محاور ،منها قناة التلفزة الرسمية التي
عادت إىل عملها الطبيعي ،وتحرير رئيس أركان الجيش من اعتقاله،
وإلقاء القبض عىل معظم الجنود املشاركني يف املحاولة االنقالبية،
ومع صباح اليوم التايل كانت املحاولة قد باءت عمل ًّيا بالفشل،
وأخذت الحكومة زمام املبادرة.
ال ميكن الحديث عن سبب واحد لفشل االنقالب؛ إذ تضافرت عدة
عوامل متوازية ومتزامنة إلفشاله ،أهمها:
•أن املحاولة االنقالبية كانت محدودة ومرتبكة ،واتضح من
ترسيبات التحقيق أن الخطة األولية كانت ُمعدة للتنفيذ
الساع َة الثالثة فج ًرا ،بيد أن وصول بعض املعلومات إىل جهاز
االستخبارات ،ثم إىل قيادة الجيش ،دفع املنفّذين إىل تقديم
املوعد خمس ساعات ،وهو ما أفقدهم عنرص املفاجأة ،ف ُق ِّد َم
مشهد انقالب جزيئ ،مل يتجاوز مدينتَ ْي إسطنبول وأنقرة ،ومل
تنفّذه إال بعض القطاعات العسكرية ،بينام أغفل املنفذون أهمية
فضل عن
اإلعالم ،وتغييب القيادة السياسية ،وغريها من العواملً ،
أن التبكري وضعهم يف مواجه ٍة مع الجامهري املعرتضة يف الشارع.

•عدم تب ّني الجيش ،كمؤسسة ،لالنقالب ،ثم مواجهة االنقالبيني
العسكرية من ِقبَل أجهزة األمن واالستخبارات والقوات الخاصة
يف الرشطة ،وبعض فرق املؤسسة العسكرية وقياداتها.
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•دور الرئيس الرتيك ،من حيث تحديه االنقالب ،ودعوته الجامهري
إىل النزول إىل الشارع.
•العامل الشعبي املتاميز من املوقف السلبي التقليدي يف
االنقالبات السابقة ،بحيث احتشد عرشات اآلالف يف مختلف
امليادين ومناطق املواجهة ،منذ ساعات االنقالب األوىل ،وأعاقوا
تقدم القوات العسكرية ،وساهموا يف اعتقال بعض الجنود.
•وسائل اإلعــام التي تحولت إىل منرب للقيادات السياسية
الرتكية لتوجيه الجامهري ،وبعض القيادات العسكرية إلعالن
االنقالب.
رفضها
َ
•اتحا ُد خصوم أردوغــان  -وكذلك خصوم حزبِه "العدالة
والتنمية" – ووقوفهم ضد االنقالب ،سواء أكانوا من داخل
الحزب مثل الرئيس السابق عبدالله غل ،ورئيس الوزراء السابق
أحمد داود أوغلو ،ونائب رئيس الوزراء السابق بولند أرينتش ،أم
من خارجه مثل أحزاب املعارضة الرئيسة يف البالد ،وهي أحزاب
الشعب الجمهوري والحركة القومية والشعوب الدميقراطية.

اإلجراءات الحكومية
تختلف املحاولة االنقالبية األخرية عن االنقالبات السابقة يف تركيا
من عدة وجوه ،أهمها استهداف مؤسسات الدولة ،وإطالق النار
عىل املواطنني ،ومحاولة اغتيال رئيس الجمهورية ورئيس جهاز
االستخبارات ،يف حال تعذر اعتقالهام ،وهي فوارق ساهمت يف
ردة فعل شعبية وحزبية ،أقوى من االقتصار عىل موقف مبديئ من
االنقالب عىل حكومة منتخبة.
رأت الحكومة الرتكية أن الفرصة باتت سانحة الستثامر الحدث يف
طي صفحة االنقالبات يف تركيا إىل
إجراءات استثنائية قد تساعد يف ّ
األبد ،وهي إجراءات مل تكن يف اإلمكان يف ما مىض؛ بسبب السقوف
الدستورية والقانونية ،واعرتاض أحزاب املعارضة ،وغريها من العوامل.
وبنا ًء عليه؛ أعلن أردوغان حالة الطوارئ يف البالد ،بعد توصية هيئة
األمن القومي بذلك ،وقبول الحكومة بهذه التوصية ثم إقرارها من
ِقبَل الربملان الرتيك ،وفق املواد  120 ،119و 121من الدستور(((.
وتعطي حالة الطوارئ السلطة التنفيذية صالحيات أوسع من املعتاد؛
بحيث يكون من حقها إصدار مراسيم تقوم مقام القوانني ،ومعفاة
من الرقابة القضائية ،وتحديد بعض حقوق املواطنني وحرياتهم،
" 1أردوغان يعلن حالة الطوارئ ثالثة أشهر" ،الجزيرة نت ،2016 /7 /21 ،شوهد يف
 ،2016 /7 /29يف:
http://goo.gl/Xesfuj
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كإعالن حظر تج ّول يف مكان ووقت محددين ،ومتديد فرتة التوقيف
القانونية عىل ذمة التحقيق من دون توجيه اتّهام إىل املوقوفني.
املجلس الوزاري يف العمل عىل خطني
ساعد إعالن حالة الطوارئ
َ
متوازيني بإجراءات استثنائية:
األول ،ترسيع عملية التحقيق من خالل توسيع دائرة املوقوفني
بتهمة املشاركة يف االنقالب؛ بحيث شملت العملية توقيف أكرث من
 18ألف شخص ،أكرث من نصفهم من منتسبي املؤسسة العسكرية
من مختلف الرتب ،بينام ُحبس نحو عرشة آالف شخص ُمعظ ُمهم
من عنارص الجيش((( ،يف مقدمتهم  151لوا ًء وأمريالً (لوا ًء بحريًّا)،
و 1656ضابطًا ،ونحو  700من املدعني العا ّمني(((.
الثاين ،تعميق مكافحة "الكيان املوازي" يف عموم مؤسسات الدولة
ومختلف الوزارات؛ بحيث بلغ عدد املبعدين عن وظائفهم ،موقّتًا،
عىل ذ ّمة التحقيق أكرث من  45ألف موظف حكومي يف رئاسة
الوزراء ،ووزارات األرسة والشؤون االجتامعية ،واالقتصاد ،والعلوم،
والصناعة ،والتكنولوجيا ،وهيئة اإلحصاء ،وغريها من املؤسسات(((.

وضمن حالة الطوارئ يف البالد ،صدر املرسوم األول الذي حدد مدة
التوقيف بـ  30يو ًما كحد أقىص ،وحل آالف الهيئات واملؤسسات
التابعة للكيان املوازي ،ومنها  15جامعة خاصة ،و 35مرك ًزا صحيًّا،
و 1299جمعية ،و 1034مؤسسة تعليمية ،إضاف ًة إىل غلقه الباب
" 2وزير الداخلية الرتيك :عدد املوقوفني عىل خلفية املحاولة االنقالبية تجاوز  18ألفًا"،
وكالة األناضول ،2016 /7 /29 ،شوهد يف  ،2016 /7 /29يف:
http://goo.gl/4P0NwS
3 “Efkan Ala: 8 bin 113 kişi tutuklandı,” Habertürk, 27/ 7/ 2016, accessed
on 29/ 7/ 2016, at:
http://goo.gl/JOLA6q
" 4استبعاد مؤقت لـ  45ألف موظف بالقطاع العام يف تركيا" ،وكالة األناضول،
 ،2016 /7 /23شوهد يف  ،2016 /7 /29يف:
http://goo.gl/nUVS9u

أمام إعــادة املوظفني الحكوميني املفصولني إىل أعاملهم بتهمة
االنتامء إىل الكيان املوازي((( .كام شمل املرسوم الثاين إلحاق الدرك
وخفر السواحل بوزارة الداخلية ،وعزل ما مجموعه  1700قيادي
من املؤسسة العسكرية من مختلف الرتب والقطاعات ،إضافة إىل
حظر ثالث وكاالت أنباء و 16قناة تلفزيونية ،و 23قناة إذاعية ،و45
صحيفة ،و 15مجلة مرتبطة بالكيان املوازي وفق املرسوم(((.
ترجح هذه املحاولة االنقالبية بهذا الحجم ،ور ّدات الفعل الشعبية
والحزبية والسياسية ،ثم اإلجراءات الحكومية املتبعة حتى اآلن،
أن يكون لهذا االنقالب انعكاسات مبارشة وغري مبارشة عىل عدة
ملفات ،أهمها:

مكافحة الكيان الموازي
جامعة فتح الله كولن  -الكيان املوازي  ،FETÖ - PDYهو التوصيف
القانوين املستخدم إعالميًّا وسياسيًّا يف تركيا ،يف اإلشارة إىل القيادة
املتنفذة يف جامعة "الخدمة" التي أسسها الداعية فتح الله كولن
يف سبعين َّيات القرن املايض كجامعة تربوية ودعوية وخدمية ،تهتم
بتعليم الطالب وتقديم الخدمات السكنية والتعليمية واللوجستية
لهم .لكن الجامعة توسعت يف عرشات السنني الالحقة ،لتصبح أشبه
برشكة اقتصادية عمالقة عابرة للقارات ،تعادل ميزانيتها  150مليار
دوالر أمرييك ،وفق عريضة االدعاء بحقها بعد االنقالب(((؛ إذ تضم
أكرث من تسعة آالف رشكة اقتصادية ،منها خمس رشكات قابضة
وعدة مصارف ،وعرشات املؤسسات اإلعالمية ،و 17جامعة ،و96
وقفًا ،و 900جمعية ،إضافة إىل مئات املدارس داخل تركيا وخارجها،
فضل عن تغلغلها يف مختلف مؤسسات الدولة(((.
ً
تحالف حزب العدالة والتنمية ،يف سنوات حكمه األوىل ،مع الجامعة؛
طم ًعا يف دعمها اإلعالمي وقوتها التصويتية ،إضاف ًة إىل الكوادر التي
" 5تعرف عىل بنود البيان األول لحالة الطوارئ يف تركيا" TRT ،العربية،2016 /7 /23 ،
شوهد يف  ،2016 /7 /29يف:
http://goo.gl/ZYiex8
6 “Over 1000 Turkish Soldiers dismissed over FETO links,” Anadolu
Agency, 27/ 7/ 2016, accessed on 29/ 7/ 2016, at:
http://goo.gl/VmtJiR
" 7االدعاء العام الرتيك يتهم "كولن" بـ"العمل بإيعاز من أمريكا" وواشنطن تتسلم رسميًا
طلب تسليمه" ،الخليج الجديد ،2016 /7 /23 ،شوهد يف  ،2016 /7 /29يف:
http://thenewkhalij.org/ar/node/42462
8 “Cebindeki para 150 milyar dolar,” Yenişafak, 15/ 7/ 2016, accessed on
29/ 7/ 2016, at:
http://goo.gl/aHshT1
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افتقدها يف بداياته ،مقابل التسهيالت التي حظيت بها الجامعة
لتثبيت أنصارها يف مفاصل الدولة املهمة .بيد أن الطرفني توا َج َها
الحقًا يف عدة محطات ،أهمها:
•محاولة اعتقال رئيس جهاز االستخبارات حاقان فيدان يف
شباط /فرباير  2012إثر ترسيب خرب لقاءاته مع قيادات يف
حزب العامل الكردستاين يف أوسلو ،وقد رأت الحكومة يف ذلك
محاولة إلزاحة الرجل  -بتهمة التخابر مع تنظيم إرهايب -
إلحكام سيطرة الجامعة عىل الجهاز.
•أحداث حديقة "جزي" يف ميدان تقسيم بإسطنبول يف أيار /مايو
 ،2013والتي مل ت ُخرج خاللها الجامع ُة أنصا َرها إىل الشارع ،لكن
وسائل إعالمها وقفت ضد الحكومة وش ّهرت بأردوغان تحدي ًدا(((.
•قضايا الفساد التي طالت عد ًدا من املسؤولني الحكوميني يف
كانون األول /ديسمرب  ،2013والتي أسمتها الحكومة الرتكية
"االنقالب القضايئ" ،واتهمت الجامعة بالوقوف وراءهــا
إلسقاط الحكومة(.((1
•املحاولة االنقالبية األخرية.
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الحكومة إياها منظم ًة إرهابي ًة يف أيار /مايو  2016إثر توصية من هيئة
األمن القومي(.((1
وجدت الحكومة الرتكية لحظة االنقالب الفاشل فرص ًة ذهبي ًة لتوجيه رضبة
للتنظيم ،فحرصت عىل إفراده دون غريه باالتهام ،عىل الرغم من أن حجم
التوقيفات وحجم عملية التحقيق يُظهران أن االنقالب أكرب من قدرات
الكيان املوازي وإمكاناته ،لألسباب التالية:
•استثامر الفرصة إلقصائه من مختلف مؤسسات الدولة ،وحظر هيئاته
ومؤسساته التي تُع ُّد باآلالف.
•تحييد ما /ومن ميكن تحيي ُده من املؤسسة العسكرية يف ساعات
االنقالب األوىل ،من خالل التشديد عىل مسؤولي ِة "أقلي ٍة" داخل
املؤسسة العسكرية التي "ستبقى نظيفة"(.((1
•إعطاء أمل للمواطنني يف إمكان كرس االنقالب ،بواسطة عكس
صــورة عن محاولة انقالبية هامشية ال تشارك فيها قيادات
املؤسسة العسكرية.

•املحافظة عىل هيبة الجيش الرتيك وقوته ومتاسكه.
وقد استثمرت السلطات الرتكية الغطاء الدستوري املتمثل بحالة الطوارئ،
والغطاء الشعبي من خالل الحشود يف امليادين ،والغطاء السيايس الذي
تقدمه أحزاب املعارضة لتوجه رضبات قاصمة ألنصار التنظيم وأعضائه
يف مختلف الوزارات ،يف محاولة إلرباكه وإشغاله عن القيام بأي خطوات
ارتدادية ،أو تفعيل خطط بديلة يف مواجهة الحكومة ،عرب حظر مئات
املؤسسات التعليمية واالقتصادية واإلعالمية ،وإبعاد عرشات اآلالف من
املوظفني املحسوبني عليه من وظائفهم يف القطاع العام موقّتًا.
بيد أن القضاء التام عىل الكيان املوازي ال يبدو سهلً وال ممك ًنا لعدة
أسباب ،أهمها:
•الكفاءة التنظيمية العالية التي يتميز بها أتباعه ،من حيث الرسية
التامة ،والطاعة العمياء ،والتقية السياسية(.((1

منذ  ،2013عملت الحكومة عىل "تطهري" املؤسسات األمنية من
أعضاء الكيان املوازي ،وقد نجحت يف ذلك ،إىل ح ٍّد بعيد ،يف األمن
أقل يف القضاء .ثم وضعت يدها
والرشطة واالستخبارات ،وبدرجة ّ
عىل املؤسسات اإلعالمية واملالية واألكادميية للجامعة ،بعد تصنيف

•الحاضنة الشعبية التي يحظى بها التنظيم ،عىل الرغم من سنوات
املواجهة مع الحكومة ،والتي تعتمد ،غالبًا ،عىل شباب متحمسُ ،ر ِّب
ٍ
سنوات طويل ًة عىل مناهج محددة ،محو ُرها كتب كولن نفسه.

 9هي حركة احتجاجية عىل خطة للحكومة الرتكية إلعادة هيكلة ميدان تقسيم وسط
مدينة إسطنبول كانت ستتضمن قطع بعض األشجار يف نهاية أيار/مايو  ،2013تحولت برسعة
إىل حركة احتجاجية واسعة وأعامل شغب ،اتهمت الحكومة أطرافًا داخلية وخارجية بافتعالها.
 10مجموعة اتهامات طالت أبناء وزراء يف حكومة العدالة والتنمية ورئيس بلدية أحد
أحياء إسطنبول وبعض رجال األعامل املقربني من الحكومة الرتكية دمجت كلها يف قضية
واحدة وتم القبض عليهم يف  17كانون األول /ديسمرب  ،2013ثم أطلق رساحهم الحقًا ،وع ّد
املحققون والقضاة الذين رتبوا لهذه القضايا جز ًءا من "كيان مواز" للحكومة داخل مؤسساتها
يسعى للسيطرة عىل الدولة وقلب نظام الحكم عرب القضاء.

" 11رسميًا  ..تركيا تصنف حركة "كولن" منظمة إرهابية" ،جريدة العرب القطرية،
 ،2016 /6 /1شوهد يف  ،2016 / 7 /29يف:
http://goo.gl/GXPAot
" 12أردوغان :لقد لبسنا األكفان" ،جنوبية ،2016 /7 /16 ،شوهد يف  ،2016 /7 /30يف:
http://goo.gl/sl3ODW
 13مام ُسب لإلعالم من اعرتافات املساعد العسكري (الياور) لرئيس أركان الجيش
املقدم لفنت تورك ،أن أعضاء التنظيم يف الجيش ال يعرف بعضهم بعضً ا ،وأنهم كانوا يُخفون
أفكارهم وعباداتهم ،ويصلون إميا ًء برموش العني.
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ٍ
إحصاءات دقيق ًة وموثوق ًة عن عدد أتباع
•عدم امتالك الحكومة
التنظيم يف مختلف مؤسسات الدولة ومناصبهم فيها.
•شبكة التنظيم الخارجية ،ووجود زعيمه يف الواليات املتحدة األمريكية
التي متاطل املطالب الرتك ّية يف تسلي ِمه.
•وجود الكيان املوازي القو ّي يف مؤسسات الدولة عمو ًما ،واملؤسسة
خصوصا ،يف منظومة متكاملة من التغلغل والسيطرة،
العسكرية
ً
اتبعها يف عرشات السنوات ،وتتضمن ترسيب أسئلة امتحانات
دخول الجامعة ،والتوظيف الحكومي ،والثانويات العسكرية
ألنصاره ،والنفاذ إىل مناصب مهمة يف جهاز االستخبارات العسكرية،
والتغلغل يف "القيادة املركزية لتأمني املوظفني" والسيطرة عليها
يف املؤسسة العسكرية ،وإخفاء االنتامء واألفكار ،فضلً عن دعم
أعضاء هذا التنظيم بعضهم بعضً ا يف التوظيف والرتقّي يف مختلف
مؤسسات الدولة.
وبخاصة من االتحاد األورويب
•الضغط الخارجي عىل الحكومة الرتكية،
ّ
فيام يتعلق بالتوقيفات والتحقيق واإلبعاد من العمل.

•حضور الكيان املوازي القوي يف الجهاز القضايئ الذي قد يص ّعب عملية
التحقيق ،وكشف جميع مالبسات العملية االنقالبية واملتورطني فيها،
أو عىل األقل ،يطيل أمدها ،أو يحدث فيها اخرتاقات مهمة ،كام حدث
حني أطلق رساح أحد مسؤويل التنظيم ("إمام" أو مسؤول القوات
الجوية يف التنظيم) الذي اعتُقل يف قاعدة "أكينجيالر" العسكرية التي
أدارت العمليات ليلة االنقالب ،ثم أُطلق رساحه بعد  21دقيقة فقط،
هي م ّدة التحقيق معه ،قبل أن يختفي.
تعرف الحكومة الرتكية أنه من غري املتاح القضاء عىل كيان بهذا التنظيم
ميلك حاضنة شعبية ،ولذلك ستسعى لتحجيمه يف مختلف مؤسسات
الدولة ،وال س ّيام العسكرية ،إضاف ًة إىل تجفيف منابعه فيها ،عرب إغالق
الثانويات العسكرية موقّتًا ،فضلً عن وضع يدها عىل املئات من مؤسساته،
والتخطيط إلدارتها من قبل الدولة الحقًا ،والحرص عىل أن تقوم واشنطن
بتسليم زعيمه كولن؛ ملا سيكون له من أثر سلبي يف األتباع .لكنها ستحتاج
إىل رؤية اسرتاتيجية خاصة بأنصار الجامعة غري املشرتكني يف االنقالب أو
أي ُج َنح أخرى ،بحيث ميكن احتواؤهم ودمجهم يف املجتمع وإبعادهم
عن قيادة التنظيم.

إعادة هيكلة
المؤسسة العسكرية
حظيت املؤسسة العسكرية الرتكية يف عرشات السنني بوضع نافذ
يف سياسة البالد الداخلية والخارجية؛ ألسباب عدة تتعلق بثقافة
الشعب الرتيك وحبه للجندية ،وتأسيس الجمهورية الرتكية بعد
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"حرب االستقالل" ،والهالة التي أحاطت بها املؤسسة العسكرية نفسها
منذ مصطفى كامل أتاتورك ،إضافة إىل قوة املؤسسة العسكرية ،وما
أعطتها إياه الدساتري املتعاقبة من صالحيات واسعة تجعلها وصية عىل
الحياة السياسية وعىل مبادئ الجمهورية(.((1
وقد قام الجيش الرتيك يف تاريخه بأربعة انقالبات عسكرية ،اثنان منها
مبارشان ،نزل فيهام الجيش إىل الشارع يف عامي  1960و ،1980واثنان
منها كانا بالضغط عىل الحكومة لتستقيل عا َم ْي  1971و ،1997إضافة
إىل بعض التدخالت األخرى يف الحياة السياسية( ،((1وصولً إىل املحاولة
الويص عىل
االنقالبية األخرية .كام كانت املؤسسة العسكرية تؤ ّدي دور
ّ
الحكومات املتعاقبة ،من خالل هيئة األمن القومي التي كانت مبنزلة
حكومة ظل(.((1
م ّرت العالقة بني املؤسسة العسكرية وحزب العدالة والتنمية بعدة
أزمات وإصالحات ،أهمها:
•استبعاد ممثل هيئة األمــن القومي عن رئاسة هيئة اإلذاعــة
والتلفزيون الرسمية  ،TRTيف أيار /مايو  ،2003بتعديل قانوين ضمن
الحزمة السادسة من قوانني املواءمة مع معايري االتحاد األورويب.
•تعديل بنية هيئة األمن القومي ،وتقليل وترية اجتامعاتها الدورية،
وإعطاء قراراتها صفة استشارية غري ملزمة للحكومة ،يف متوز /يوليو
 ،2003ضمن الحزمة السابعة من قوانني املواءمة مع معايري االتحاد
األورويب ،ثم ُع ِّي لها سكرت ٌري مد ٌّين يف كانون الثاين /يناير  2004بنا ًء
عىل هذه الحزمة.
•قبل اقرتاع الربملان الختيار رئيس الجمهورية ،وإثر ترشح عبد
الله غل عن حزب العدالة والتنمية ،يف السابع والعرشين من
نيسان /أبريل  ،2007أصدرت القوات املسلحة بيانًا يؤكد علامنية
الدولةُ ،ع ّد يف حينها "مذكرة" تهديد بانقالب عسكري شبيه ًة
مبذكِّ َر َ ْت عامي  1971و.1997
•قضيتا أرغنكون عام  2007واملطرقة عام  2010اللتان حوكم فيهام
عدد كبري من ضباط الجيش ،ويف مقدمتهم رئيس أركان الجيش
السابق إلكرباشبوغ (حكم بالسجن املؤبد) ،بتهمة التخطيط
 14عقيل محفوض ،السياسة الخارجية الرتكية :االستمرارية-التغيري (الدوحة :املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات ،)2012 ،ص .73 - 70
 15هناك بيانات أو مواقف للمؤسسة العسكرية يف بعض امللفات يفهم منها الضغط
عىل الحكومة ،وأشهرها البيان الذي أصدرته قبيل انتخابات الرئاسة عام  ،2007والذي ُس ّم َي
"املذكرة اإللكرتونية" كام سيأيت ذكره.
 16هيئة األمن القومي  MGKهي هيئة أنشئت بعد انقالب عام  ،1960وقد حددت
املادة  118من دستور عام  1982مهمتها يف "إبالغ آرائها املتعلقة بتحديد سياسات األمن
القومي وتنفيذها وتأمني التنسيق بني الهيئات املعنية للمجلس الوزاري" ،وقد كانت قراراتها
مثل :عقيل محفوض ،ص .77 - 73
شبه ملزمة للحكومة حتى عام  ،2003انظر ً
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النقالب عسكري ،قبل أن تعاد محاكامتهم ،ويطلق رساحهم
بعد سنوات ،بدعوى أن التنظيم املــوازي قد فربك القضية
ولفّق أدلتها.

•يف متوز /يوليو  ،2011طلب كل من رئيس أركان الجيش وقادة
القوات الجوية والبحرية والربية يف الجيش الرتيك إحالتهم إىل
التقاعد (استقالة ضمنية) ،احتجا ًجا عىل محاكامت الضباط.

•يف متوز /يوليو  ،2013ع ّدل الربملان الرتيك املادة  35من الدستور،
مهمت القوات املسلحة وصالحياتها؛ بحيث
والتي تتضمن ّ
(((1
اقترصت عىل حامية البالد من املهددات الخارجية .
حاولت الحكومات الرتكية املتعاقبة بقيادة أردوغان املوازنة بني
كف يد املؤسسة العسكرية عن التدخل يف الحياة السياسية ،وبني
معاداتها ،ولذلك قد حرص أردوغان عىل ر ّد االعتبار إىل رئيس األركان
باشبوغ ،وإىل قيادات املؤسسة العسكرية الذين ثبتت براءتهم من
تهم التخطيط لالنقالب يف قضيتَ ْي أرغنكون واملطرقة ،كام حرص،
رئيس
بعد االستقالة الجامعية عام  ،2011عىل عالقات جيدة مع َ ْ
أركــان الجيش نجدت أوزالثم وخلويص أكــار ،واستثنى الربملا ُن
ِ
مؤسسات الجيش والرشطة والقضاء من حزمة اإلصالحات
الرتيك
الدميقراطية التي سمحت بالحجاب يف املؤسسات الحكومية يف
أيلول /سبتمرب .((1(2013
لذا ،مثلت املحاولة االنقالبية الفاشلة فرص ًة للقيادة السياسية
الرتكية إلخضاع املؤسسة العسكرية ألمر الرئاسة والحكومة عىل
نح ٍو كامل( ،((1وهو ما بدأ مع إعالن حالة الطوارئ يف البالد ،والتي
زادت من صالحيات املؤسسة األمنية عىل حساب الجيش ،ثم تبعته
الخطوات التالية:
•توقيف أكرث من عرشة آالف جندي وضابط من املؤسسة
العسكرية ،إضاف ًة إىل  151لوا ًء وأمري ًال (لوا ًء بحريًا) أي ما
يعادل  %42من عدد الجرناالت واألمرياالت يف مجمل املؤسسة
العسكرية ،يف مقدمتهم قادة الجيوش الثاين والثالث والرابع،
" 17تركيا تعدل قانونًا ملنع تربير "االنقالبات"" ،سكاي نيوز عربية ،2013 /7 /13 ،شوهد
يف  ،2016 /7 /30يف:
http://goo.gl/ZV2iPu
مثل :عيل حسني باكري" ،حزمة اإلصالحات
 18للمزيد حول حزمة اإلصالحات ،انظر ً
الدميقراطية يف تركيا :التفاعالت الداخلية والتوقعات املستقبلية" ،مركز الجزيرة للدراسات،
 ،2013 /10 /21شوهد يف  ،2016 /7 /30يف:
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/10/20131020113131548991.html
19 “‘Gift from God’: Erdogan sees coup as ‘chance to clear military’ while
PM mulls death penalty,” RT, 16/ 7/ 2016, accessed on 30/ 7/ 2016, at:
https://www.rt.com/news/351630-erdogan-turkish-military-relationships/

العدد 21
تموز  /يوليو 2016

والقائد السابق للقوات الجوية ،وقائد القوات الرتكية يف قاعدة
إنجريليك العسكرية ،واملساعد العسكري (الياور) لرئيس األركان.

•تقديم موعد اجتامع "مجلس الشورى العسكري األعىل" أسبو ًعا،
وعقده يف القرص الحكومي وليس يف مقر رئاسة األركــان ،وهو
ما يحدث أ ّول م ّرة ،إضاف ًة إىل سلبِه صالحية الفصل من الجيش،
كإشارات عىل السيطرة السياسية  -املدنية عىل الجيش(.((2
•إلحاق ق َّو َ ْت ال ّد َرك وخفر السواحل بوزارة الداخلية ،وفق املرسوم
الثاين الذي صدر بعد إعالن حالة الطوارئ.

•عــزل ما يقرب من  1700قيادي يف املؤسسة العسكرية من
مختلف الرتب والقطاعات ،يف مقدمتهم  149جرنالً وأمريالً  ،ضمن
املرسوم ذاتِه(.((2
نقل القواعد العسكرية
•إعالن رئيس الوزراء الرتيك عن نية الحكومة َ
إىل خارج املدن.
•إعالن الرئيس أردوغان عن رغبته يف أن تتْب َع رئاس ُة األركان (ورئاسة
جهاز املخابرات العامة) رئاس َة الجمهورية ،وأن تتْبع قياداتُ الق ّوات
املسلحة املختلفة وزار َة الدفاع(.((2
•إشارة أردوغان إىل إمكان تغيري شخص رئيس األركان بعد مرور الفرتة
االنتقالية بعد االنقالب(.((2
بيد أن رغبات القيادة السياسية يف إعادة هيكلة املؤسسة العسكرية
تواج ُهها عقبات عدة ،يف مقدمتها:
•صعوبة تغيري قناعات املؤسسة العسكرية خالل فرتة قصرية نسب ًّيا،
ترب منتسبوها عرشات السنني عىل عقائد من قبيل أنهم هم من
وقد ّ

 20مجلس الشورى العسكري األعىل هو الهيئة العليا يف القوات املسلحة الرتكية .يجتمع
سنويًا مرة واحدة عىل األقل ،ملناقشة قضايا القوات املسلحة املهمة ،مثل االستعداد للحرب،
فضل عن ملفات الرتقية والفصل
وتقديم مسودات قوانني تتعلق بالقوات املسلحة للحكومةً ،
من الجيش .يرأس املجلس رئيس الوزراء الرتيك ،ويشرتك يف عضويته رئيس أركان الجيش،
ووزير الدفاع ،وقيادات القوات الجوية والبحرية والربية ،والقائد العام لقوات الدرك ،وكل
من يحمل رتبة فريق أول يف الجيش.
21 “Over 1000 Turkish Soldiers dismissed over FETO links,” Anadolu
Agency, 23/ 7/ 2016, accessed on 29/ 7/ 2016, at:
http://aa.com.tr/en/turkey/over-1-000-turkish-soldiers-dismissed-over-fetolinks/617000
" 22أردوغان يقرتح إلحاق رئاسة األركان العامة واملخابرات الوطنية برئاسة الجمهورية"،
 TRTالعربية ،2016 /7 /29 ،شوهد يف  ،2016 /7 /30يف:
http://goo.gl/dKCmU8
 23انــظــر :لقاء خــاص مع الرئيس الــريك ،فرانس  ،2016 /7 /23 ،24شوهد يف
 ،2016 /7 /29يف:
https://www.youtube.com/watch?v=Qlf8cjpFGhg
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ّأسس الجمهورية ،وأنهم املسؤولون أخالق ًيا عن حامية مبادئها ،وأنهم
أوصياء عىل السياسيني ..إلخ.

•التغيري عىل مستوى األشخاص ال يضمن ،بالرضورة ،تبعية املؤسسة
للقيادة السياسية.
قد يكون جزء غري قليل ممن ُرقُّوا يف املؤسسة العسكرية مؤخ ًرا من أنصار
التنظيم املوازي ،مع التن ّبه إىل نسبتهم العالية من الرتقيات ،يف السنوات
الفائتة ،إضافة إىل املستويات القيادية التي رمبا كانوا قد حققوها.
جدول :أعداد الضباط املر َّق ْي يف املؤسسة العسكرية الرتكية (2011-
 ،)2016وأعداد َمن ُأوقفوا منهم للتحقيق يف مشاركتهم يف انقالب 15
متوز /يوليو واالنتامء إىل التنظيم املوازي
عدد املوقوفني

عدد املرفعني

الرتبة

1
2
3
2
3
6
1
2
18
1
2
5
12
2
2
18

5
11
22
5
11
23
5
6
25
3
5
11
22
6
9
26

فريق
لواء
عميد
فريق
لواء
عميد
فريق
لواء
عميد
فريق أول
فريق
لواء
عميد
فريق
لواء
عميد

السنة
2011
2012
2013

2014

2015

املصدر :صحيفة مليت ،2016 / 7 /26 ،شوهد يف  ،2016 /7 /30يف:
http://m.milliyet.com.tr/alti-yil-sonra-tsk-yi-elegundem-2284112/

•ال ميلك العدالة والتنمية كوادر موالية له بأعداد ومناصب
ميكنها قيادة املؤسسة العسكرية ،لذا؛ فإضعاف التنظيم املوازي
قد يفيد التيار الكاميل  -العلامين يف الجيش (صاحب التاريخ
الطويل من االنقالبات ،واملعارض للحزب الحاكم) أكرث مام قد
فعل،
يفيد حزب العدالة والتنمية .بناء عىل هذا؛ فالحكومةً ،

الباب يف وجه انقالب
خصم بآخر ،وهذا لن َ
إمنا تستبدل ً
يغلق َ
عسكري آخر ،أو التدخل يف السياسة نهائ ًيا.
•متلمل قيادة املؤسسة العسكرية من اإلج ـراءات الحكومية
املتتالية يف ما يتعلق بالجيش ،ومحاولتها االنتقال من مربّع
"املتّ َهم" إىل مربع "املجني عليه" ،وقد ظهر ذلك يف البيان
األول للقوات املسلحة الذي حاول ،ضم ًنا ،تربئة بعض القيادات
العسكرية املوقوفة عىل ذمة التحقيق (قائد القوات الجوية
السابق) ،والبيان الثاين الذي استبق اجتامع مجلس الشورى
العسكري األعىل ونتائج التحقيق باإلعالن عن عدد محدود
ونسبة متدنية ( )%1.5من املشاركني من الجيش يف االنقالب،
وهو ما يقل كث ًريا عن أرقام وزارة الداخلية( ،((2إضافة إىل
استقالة (طلب تقاعد) بعض القيادات العسكرية الرفيعة؛
احتجا ًجا عىل اإلجراءات الحكومية ،مثل رئيس أركان القوات
الربية كامل باش أوغلو ،وقائد التدريب والتوجيه يف املؤسسة
العسكرية إحسان أويار(.((2
•إن إمعان الحكومة يف السيطرة عىل املؤسسة العسكرية –
وبخاصة إذا كان برسعة  -قد يستفز ردة فعل تجاهها ،وعىل
ّ
مستوى قيادتها هذه املرة.

•ال تستطيع الحكومة أن متعن يف عملية تفريغ املؤسسة
العسكرية من قياداتها ،وعىل نحو رسيع ج ًدا ،يف ظل التحديات
الكبرية يف الداخل والخارج ،ويف مقدمتها مواجهة حزب العامل
الكردستاين ،وتنظيم الدولة -داعش ،والفصائل الكردية املسلحة
فضل عن
يف شامل سورية ،وعمليات التفجري داخل املدنً ،
املحيط اإلقليمي املشتعل.
لذلك ،ال تبدو القيادة السياسية يف عجلة من أمرها إلحداث كل ما
تريده من تغيريات دفع ًة واحدةً ،وهكذا ،بقي رئيس أركان الجيش
وقادة القوات الجوية والبحرية والربية يف مناصبهم بعد اجتامع
مجلس الشورى العسكري األعىل األخــر( ،((2كام تحرص القيادة
السياسية عىل التفريق الواضح بني االنقالبيني واملؤسسة العسكرية؛
للحفاظ عىل الجيش وسمعته ومتاسكه ،وتحاول استدامة الغطاءين
" 24الجيش الرتيك :نحو تسعة آالف عسكري شاركوا يف محاولة االنقالب" ،يب يب يس عريب،
 ،2016 /7 /27شوهد يف  ،2016 /7 /30يف:
http://goo.gl/HMHDfv
" 25جرناالن تركيان يطلبان إحالتهام عىل التقاعد" ،تركيا بوست ،2016 /7 /28 ،شوهد
يف  ،2016 /7 /30يف:
http://www.turkey-post.net/p-145445/
" 26تركيا ..قادة األركان والربية والبحرية والجوية باقون يف مناصبهم" ،الخليج أون الين،
 ،2016 /7 /29شوهد يف  ،2016 /7 /30يف:
http://goo.gl/9Mq2yM
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الشعبي والسيايس لخطواتها بحثِّ املواطنني عىل البقاء يف امليادين،
وإبقاء قنوات التواصل والتفاهم مع أحزاب املعارضة(.((2
من جهة أخرى ،تبدو القيادة السياسية الرتكية غري راضية عن أداء
جهاز املخابرات العامة برئاسة حاقان فيدان ،املعروف بأنه رجل
أردوغان القوي ،وكاتم أرساره ،إثر فشله يف كشف املحاولة االنقالبية
قبل وقوعها ،وقد ظهر يف ترصيحات الرئيس وبعض القيادات األخرى،
ما يوحي بقرب استبداله .وهو أمر مل ينفه أردوغان متا ًما حني أعلن
بقاء الرجل يف منصبه "حال ًّيا"(.((2

ميكن فهم هذا السياق رغب ًة من أردوغان والحكومة بتمرير الفرتة
االنتقالية خالل تطبيق حالة الطوارئ بأقل قدر من التغيريات يف
املؤسسات األمنية والعسكرية؛ تجنبًا ألي مفاجآت أو اهتزازات
أمنية ،وانتظا ًرا لتقارير التحقيقات الداخلية التي تجريها كل مؤسسة
عىل حدة ،بحثًا عن مكامن القصور و /أو التواطؤ فيها .أما عىل املدى
املتوسط  -البعيد ،فيمكن توقع تغيري رئيس الجهاز ،وهو ما ميكن
أن يكون له انعكاساته عىل ملفات عدة مرتبطة بشخصه وإنجازاته
خالل سنوات ،مثل مكافحة التنظيم املوازي ،والعالقة مع "إرسائيل"
وامللف السوري.

ملفات السياسة الداخلية
كانت لحظة االنقالب فرصة لتالقي األحزاب األربعة املمثلة تحت
قبة الربملان (وغريها من األحزاب الصغرية) عىل ٍ
أرض مشرتكة؛ إذ
سارعت أحزاب املعارضة الرئيسة الثالثة ليلة االنقالب إىل إدانته،
" 27زعيم تريك معارض :إبعاد الضالعني يف محاولة االنقالب عن صفوف الجيش أمر
طبيعي" ،وكالة األناضول ،2016 /7 /28 ،شوهد يف  ،2016 /7 /30يف:
http://goo.gl/uJMro9
" 28أردوغان يجدد ثقته بقائد املخابرات وينتقد األوروبيني" ،الجزيرة نت،2016 /7 /23 ،
شوهد يف  ،2016 /7 /30يف:
http://goo.gl/6biv4Z
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ورفض تدخل الجيش يف الحياة السياسية ،كام شاركت األحزاب
األربعة يف صياغة بيان موحد باسم الربملان بهذا الصدد ،وهو مشهد
نادر وقد يكون غري مسبوق يف سنوات حكم العدالة والتنمية(.((2
وقد قابلت الحكومة وأردوغان هذه الخطوة من املعارضة بالرتحاب
والعرفان ،فدعا أردوغان رؤساء األحزاب الثالثة الكبرية يف البالد إىل
القرص الجمهوري "لشكرهم عىل دورهم يف حامية الدميقراطية"،
رص
وهي املرة األوىل التي يدخل فيها زعيام َ ِ
حزب املعارضة األكرب الق َ
الرئايس( ،((3كام شارك حزب السلطة يف املظاهرة التي دعا إليها حزب
َّ
الشعب الجمهوري املعارض تحت اسم "الجمهورية والدميقراطية" يف
إسطنبول ،وهي سابقة تحدث أول مرة.
تبدو ،من جهة أخرى ،شعبية الرئيس أردوغان وحكومة العدالة
والتنمية بعد فشل /إفشال االنقالب يف أفضل حاالتها؛ إذ أظهر
أول استطالع للرأي بعد االنقالب أجرته رشكة  ORCأن  %79من
املستطلعة آراؤهم يثقون بالرئيس ،وأن  %72.3منهم يثقون برئيس
الحكومة ،و %96يؤيدون اإلجراءات الحكومية يف مواجهة الكيان
املوازي ،و %73.5يؤيدون إعالن حالة الطوارئ يف البالد ،و%95
مقتنعون مبسؤولية الكيان املوازي عن املحاولة االنقالبية(.((3
ويبدو أردوغان راغ ًبا يف استمرار هذا الدعم الشعبي ،ولذلك يدعو
املواطنني إىل اللقاء يف امليادين يف العلن؛ لتأكيد تأييدهم للدميقراطية،
ورفض االنقالب ،وتحسبًا ألي خطط بديلة للمجموعة االنقالبية،
ضمني ،عىل بقاء الغطاء الشعبي لإلجراءات
وحرصا ،عىل نحو
ً
ّ
االستثانية للحكومة ،واملتعلقة بعمق عملية التحقيق وأعداد
املوقوفني ،واملراسيم الصادرة يف ظل قانون الطوارئ.
ال شك أن املشهد الحايل قد يغري حزب العدالة والتنمية بتفعيل
ملف َص ْوغ دستور جديد للبالد ،والتحول نحو النظام الرئايس،
اعتام ًدا عىل شعبيته املتزايدة ،ورهانًا عىل االستفتاء الشعبي ،لكن
األمر ليس بهذه السهولة؛ إذ تحول دونه عدة عقبات .فال الحشود
يف امليادين مضمونة االستمرار عىل املدى البعيد ،وال التوافق مع
أحزاب املعارضة يكون بال سقف أو رشوط .فوقوف أحزاب املعارضة
آجل" ،العربية نت،2016 /7 /16 ،
عاجل أم ً
" 29برملان تركيا :االنقالبيون سينالون جزاءهم ً
شوهد يف  ،2016 /7 /30يف:
http://goo.gl/MN5qrr
 30مل يوجه أردوغان الدعوة إىل رئيس حزب الشعوب الدميقراطية (القومي الكردي)
بسبب عالقته مع حزب العامل الكردستاين ،والستعامل أحد قياداته لفظ "السيد" وصفًا لعبد
الله أوغالن مؤخ ًرا يف الربملان الرتيك ،بحسب مصادر مقربة من الرئاسة.
 31انظر :استطالع رأي عرب الهاتف أجراه مركز األبحاث املوضوعية  ORCعىل 1565
شخصا يف  33محافظة تركية بني  ،2016 /7 /24 – 22شوهد يف  ،2016 /7 /30يف:
ً
http://goo.gl/pagjha

تحليل سياسات
انقالب  15تموز /يوليو ومستقبل تركيا

ضد االنقالب ال يعني انتفاء خالفاتها السياسية والربامجية مع حزب
السلطة ،كام حصل حني رفض حزبان رئيسان من أحزاب املعارضة
إعالن حالة الطوارئ.
ولذلك ،تركز الحكومة يف الفرتة الحالية عىل املتفق عليه مع املعارضة
من امللفات ،واستثامر حالة الحوار والتفاهم القامئة ،والبناء عليها
وبخاصة
بالتد ّرج ،واالبتعاد عن امللفات الخالفية قدر اإلمكان،
ّ
موضوع النظام الرئايس ،فاتفقت األحزاب الثالثة الكربى يف البالد
عىل مترير  60مادة دستورية ،كانت قد اتفقت عليها لجنة َص ْوغ
الدستور املشكّلة يف الفرتة الربملانية قبل املاضية من كافة أحزاب
حريصا عىل موافقة املعارضة
الربملان كخطوة أوىل ،كام كان أردوغان
ً
عىل طلبه أن تتْ َبع رئاستا أركانِ الجيش وجها ِز االستخبارات رئاس َة
الجمهورية ،وأن تتْبَع قياداتُ القوات وزار َة الدفاع ،يف حني ستوضع
ملفاتٌ إشكاليةٌ ،مثل الدستور الجديد والنظام الرئايس ،جانبًا يف
الوقت الراهن ،يف انتظار استقرار املشهد الداخيل.
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ومكافحة التنظيم املوازي ،الح ِّي َز األكرب من اهتامم الحكومة
الرتكية وجهدها؛ ما سينعكس ركو ًدا يف سياسة أنقرة الخارجية،
وستقترص عىل الحد األدىن من التواصل الدبلومايس ،والذي
سيدور ،يف معظمه ،حول االنقالب ،ورشح موقف أنقرة من
إجراءات الطوارئ تحدي ًدا.

•عىل املدى املتوسط ،وبعد استكامل التحقيق ورفع حالة الطوارئ،
ميكن توقع عودة بعض الفاعلية لسياسة أنقرة الخارجية ،لكن
ليس عىل قاعدة التوتر مع األطراف الخارجية التي قد يتكشف
تورطها يف االنقالب ،بل يف سياق استمرار املصالحات ،وتدوير
مواطن الخالف مع القوى اإلقليمية والدولية ،من حيث كون
مسوغات املراجعات والرتاجعات يف السياسة الخارجية الرتكية
ما زالت قامئة.

السياسة الخارجية
يرتبط االنقالب العسكري مبارش ًة بالسياسة الداخلية ،ويهدف إىل
استالم السلطة ،غري أن تداعياته تتعدى املشهد السيايس الداخيل؛
لتؤثر بنحو مبارش وغــر مبارش يف السياسة الخارجية ،لعدة
أسباب ،منها:
•أن السياسة الخارجية تعتمد يف أدائها وفاعليتها عىل مقدار
متانة املشهد السيايس الداخيل.
•أن أحد أهم أسباب االنقالب هو السياسية الخارجية للحكومة،
وقد كان ذلك واض ًحا يف البيان االنقاليب الذي حدد "إعادة كسب
املكانة الدولية التي خرستها الدولة" كأحد أهداف االنقالب(.((3

•أنه ال غنى ألي محاولة انقالبية عن الدعم ،أو عىل األقل،
معني بالقبول
الضوء األخرض من قوى خارجية؛ إذ كل انقالب ٌّ
اإلقليمي والدويل ،بعد وضع يده عىل السلطة يف الداخل .وإذن
يحمل االنقالبيون يف طياتهم رسالة ضغط خارجية عىل أنقرة.
ميكن تصنيف انعكاسات املحاولة االنقالبية عىل سياسة تركيا
الخارجية وفق املدى الزمني عىل النحو التايل:
•عىل املدى القصري ،ستنال امللفات الداخلية املتمثلة باستكامل
التحقيق ،وترسيخ األمن ،وهيكلة املؤسسات األمنية والعسكرية،

" 32نــص بيان انقالب تركيا الفاشل" ،الجزيرة نــت ،2016 /7 /17 ،شوهد يف
 ،2016 /7 /30يف:
http://goo.gl/dNHzRS

بعض التوتر ،عىل
•ميكن أن تعاين العالقة مع الواليات املتحدة َ
إثر ادعاءات أكرث من سيايس تريك ،دع َم واشنطن لالنقالب ،أو
بسبب التقارير التي وردت يف بعض الصحف املحسوبة عىل
الحكومة متضمنة اسم جرنال أمرييك مشتب ًها يف كونه مدب ًرا
لالنقالب( ،((3وكذلك عىل إثر مامطلة الواليات املتحدة األمريكية
تسليم زعيم حركة الخدمة والتنظيم املوازي فتح الله كولن
املقيم فيها منذ  .1999كام ميكن إضافة التلويح الرتيك بإعادة
عقوبة اإلعدام كأحد عوامل تأزيم العالقة بواشنطن ،وبدرجة
أكرب ،باالتحاد األورويب الذي كان إلغاء العقوبة أحد متطلبات
الربوتوكوالت الخاصة بطلب انضامم تركيا إليه عام .2004
•عىل املدى البعيد ،ستسعى تركيا  -من ج ّراء خيبة األمل التي
أصيبت بها بسبب املواقف الغربية الرمادية من املحاولة
االنقالبية  -لتحقيق نوع من التوازن يف عالقاتها الخارجية،
" 33صحيفة تركية :هكذا قاد الجرنال األمرييك االنقالب يف تركيا" ،عريب ،2016 /7 /26 ،21
شوهد يف  ،2016 /7 /30يف:
http://goo.gl/QwiZaF
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وتنويع محاورها الرئيسة ،بالتقارب مع دول مثل روسيا والصني
ورمبا إيران ،وهو املسار الذي انتهجته قبل أزمة إسقاط املقاتلة
الروسية يف ترشين الثاين /نوفمرب  ،((3(2015ورمبا تكون زيارة
رشا عىل وجود
أردوغان لروسيا يف شهر آب /أغسطس  2016مؤ ً
هذه الرغبة الرتكية.

خاتمة
تبدو املحاولة االنقالبية يف الخامس عرش من متوز /يوليو  2016فرصة
تحصن تركيا من أي انقالب عسكري يف املستقبل ،ولو بشكله
ميكن أن ِّ
التقليدي .كام يفتح فشل هذه املحاولة ،واإلجراءات الحكومية املتبعة،
والتي تحظى بدعم شعبي كبري ،إمكان استثامر الحدث يف حل ملفات
شائكة ،كانت الحكومة الرتكية غري قادرة عىل إنجازها ،ويف مقدمتها
مكافحة التنظيم املوازي ،وإعادة هيكلة املؤسسة العسكرية.

مثل :سعيد الحاج ،انعكاسات األزمة مع روسيا عىل تركيا اسرتاتيج ًيا ،الجزيرة
 34انظر ً
نت ،2015 /12 /14 ،شوهد يف  ،2016 /7 /30يف:
http://goo.gl/f7pbSu
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بيد أن الطريق ال تبدو سهلة أو بال تكاليف؛ فقد أبدت قيادة املؤسسة
العسكرية بعض االمتعاض من اإلجراءات املتعلقة بها ،بينام ال متلك
الحكومة كوادر قادرة عىل ملء الفراغ يف املؤسسة العسكرية ،كام ال
تضمن إمكان القضاء عىل جيوب التنظيم املوازي فيها .هناك ،أيضً ا،
بعض املخاطر الناجمة عن املحاولة االنقالبية تواجه الحكومة ،يف
مقدمتها الضعف الناتج عن الفراغ يف مؤسساتها األمنية والعسكرية،
وتقوية التيار الكاميل التقليدي يف الجيش بعد تصفية التنظيم املوازي،
وعدم ضامن السيطرة التامة عىل املؤسسة العسكرية بسبب االفتقار
فضل عن االنكفاء اإلجباري عىل املشهد الداخيل،
إىل القيادات والكوادرً ،
ما يؤثر يف فاعلية السياسة الخارجية وحيويتها.
بنا ًء عليه؛ لنئ كانت املحاولة االنقالبية قد فشلت يف إسقاط الحكومة،
فإن داعياتها ستبقى تشغل الحياة السياسية الرتكية وتوجهها م ّدة
طويلة ،وهي حالة إشغال ال ميكن االستهانة بنتائجها املبارشة وغري
املبارشة ،يف ظل التحديات الكبرية والكثرية داخليًّا وخارجيًّا.
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106
مقدمة
لطاملا كانت عبارة "فلسطني قضية العرب األوىل" حارض ًة يف الخطاب
السيايس العريب الرسمي منذ إعالن الكيان اإلرسائييل عىل أرايض
فلسطني التاريخية عام  ،1948وقد ظل موضوع فلسطني يتصدر
بيانات القمم العربية بوصفه نقط ًة مركزي ًة يف َص ْوغ الدول العربية
لعالقاتها الدولية وسياساتها الخارجية مع القوى اإلقليمية والدولية.
وبغض النظر عن االستغالل األدايت لعدالة هذه القضية من بعض
ّ
األنظمة العربية ،فإ ّن تغ ًريا طرأ عىل الخطاب الرسمي للدول العربية
تجاه إرسائيل والقضية الفلسطينية وال سيام بعد توقيع بعض الدول
العربية اتفاقيات سالم مع إرسائيل ،وتب ّني القمة العربية يف بريوت،
عام  ،2002مبادرة السالم العربية مع إرسائيل.
ويف سياق متصل ،ألقت الثورات العربية بتداعياتها عىل القضية
الفلسطينية من نوا ٍح مختلفة .فانشغال الشعوب العربية بقضاياها
الداخلية وتفاصيلها املتغرية واملتبدلة باستمرار أ ّدى إىل تراجع
الحضور اإلعالمي للقضية الفلسطينية ،من دون أن يعني ذلك
بالرضورة تراجع التضامن الشعبي والوجداين مع هذه القضية أو
حصول تغري يف اتجاهات الرأي العا ّم نحو إرسائيل .لك ّن تح ّول بعض
الثورات إىل أزمات إقليمية ودولية كام هو الشأن يف اليمن وسورية
من جهة ،وموجات الثورة املضادة من جهة أخرى ،أوج َدا عىل صعيد
الخطاب الرسمي لبعض الدول العربية مفردات جديدةً ،يف ما يتعلق
بالدول األكرث تهدي ًدا ،فأصبحت حركة املقاومة اإلسالمية بالنسبة إىل
الحكومة املرصية أكرث تهدي ًدا لألمن القومي املرصي من إرسائيل
(يف الخطاب السيايس الرسمي واإلعالمي) ،عىل الرغم من أ ّن ذلك
مل يؤث ّر يف اتجاهات الرأي العا ّم املرصي بشأن نظرته إىل إرسائيل؛
فهي ،بحسب نتائج استطالع هذا املؤرش ،مازالت تتصدر قامئة أكرث
املصادر تهدي ًدا ألمن املنطقة لدى املرصيني ،وأكرث املصادر تهدي ًدا
ألمن بلدهم .كام أ ّن التدخالت اإليرانية يف ساحات عربية مختلفة
ألقت بتداعياتها عىل تقييم األنظمة ،وكذلك عىل رشائح من الرأي
العا ّم العريب للدول األكرث تهدي ًدا.
تأسيسا عىل ما سبق ،تسعى الورقة ،استنا ًدا إىل نتائج استطالع املؤرش
ً
العريب عام  ،2015إىل تبيان نظرة الرأي العا ّم العريب نحو إرسائيل،
وقد ت ّم اعتامد مقياسني معياريّني لتع ّرف الكيفية التي يرى من خاللها
مواطنو املنطقة العربية إرسائيل .فاملقياس األول هو مواقفهم من
فكرة االعرتاف بإرسائيل وهذا موضوع عىل غاية من األهمية .فقد
اتضح منذ النكبة أ ّن االعرتاف بإرسائيل ميثّل يف جوهره الخطوة األوىل
لتصفية القضية الفلسطينية والقبول بأ ّن ما قامت به إرسائيل من
استعامر استيطاين إحاليل للشعب الفلسطيني .وقد قام املؤرش بسؤال
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املستجيبني عن أسباب قبولهم أو رفضهم لالعرتاف بإرسائيل من أجل
بناء تصور متعلّق بإمكانية تغيري هذا املوقف يف املستقبل القريب.
أ ّما املقياس الثاين ،فهو سؤال املستجيبني عن الدولة األكرث تهدي ًدا ألمن
الوطن العريب؛ بالنظر إىل أ ّن إيراد إرسائيل يف الدول األكرث تهدي ًدا ،أو
عدم إيرادها كذلك ،يعكس تصورات املواطنني نحو إرسائيل استنا ًدا
إىل سؤال غري مبارش حولها .ومن خالل الوقوف عىل تقييمهم ألكرث
الدول تهدي ًدا ألمن الوطن العريب ودولهم ،ومن خالل مقارنة نتائج
استطالع عام  2015باستطالعات املؤرش السابقة التي نفذتها وحدة
استطالعات الرأي يف املركز العريب منذ عام  2011أيضً ا ،ترصد الورقة
التغريات التي طرأت عىل تقييم املواطنني العرب تجاه هذه القضايا.

تهديدا
الدول األكثر
ً
ألمن المنطقة العربية
كل عام
يتضمن املؤرش العريب ،منذ انطالقته عام  ،2011سؤالً يكرر يف ّ
حول الدول األكرث تهدي ًدا ألمن الوطن العريب ،وقد اعتُمدت صيغة
السؤال املفتوح؛ إلتاحة الفرصة للمستجيب حتى يذكر الدولة األكرث
تهدي ًدا ألمن الوطن العريب ،انطالقًا من افرتاض مفاده أ ّن سؤاله عن
قامئة من الدول ليختار واحدة منها سوف يؤثر يف اتجاهاته .وعىل الرغم
من أ ّن األنظمة السياسية العربية تفتقد إىل اإلجامع عىل مفهوم مو ّحد
لألمن القومي العريب ولالسرتاتيجيات الكفيلة بتحقيقه ودرء التهديدات
الخارجية ،وأنها تضع أمن دولها (استقرار أنظمتها) يف مقدمة أولوياتها،
فإ ّن مواطني املنطقة العربية يتوافقون يف وجود مصدر تهديد ألمن
املنطقة .وأكرث من ذلك ،يتوافر إجامع شبه عا ّم لدى الرأي العا ّم العريب
عىل مصطلح أمن "الوطن العريب" .فأغلبية املواطنني العرب تقبل مبفهوم
"أمن الوطن العريب" ،ومن ث ّم مفهوم الوطن العريب بوصفه مفهو ًما
الخاص الذي ميكن أن يكون مه ّد ًدا
واقع ًّيا وحي ًزا جغراف ًيا قامئًا ،له أمنه ّ
من جهة دول ٍة أو دول أخرى.
وقد بيّنت استطالعات املؤرش العريب منذ عام  2011أ ّن الرأي العا ّم
العريب قادر عىل تحديد مصادر تهديد املنطقة عىل نحو شبه توافقي؛
إذ أوضحت نتائج عام  2015أ ّن أغلبية املستجيبني ( )%86كانت قادر ًة
عىل أن تذكر دول ًة ما متثل أكرث مصادر التهديد ألمن املنطقة من وجهة
نظرها .ويف تفاصيل نتائج هذا االستطالع ،يظهر أ ّن نصف الرأي العا ّم
العريب ينظر إىل "إرسائيل" بوصفها أكرث الدول تهدي ًدا ألمن املنطقة
العربية ،تليها الواليات املتحدة األمريكية بنسبة  %22من املستجيبني ،يف
حني جاءت إيران يف املرتبة الثالثة بنسبة  .%10وعىل الرغم من أ ّن هذه
الدول الثالث تص ّدرت قامئة الدول األكرث تهدي ًدا يف جميع استطالعات
املؤرش العريب لألعوام األربعة السابقة ،فإ ّن نتائج عام  2015تظهر
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فروقات ذات داللة إحصائية طفيفة تخص إيران فقط؛ إذ ارتفعت نسبة
من يرونها تهدي ًدا من  %4عام  2011إىل  %10عام .2015
إ ّن أحد أسباب انخفاض نسبة من أفادوا أ ّن إرسائيل هي الدولة األكرث
تهدي ًدا يف مؤرش  2015و ،2014مقارن ًة مبؤرش عا َمي 2013 /2012
و ،2011هو ارتفاع نسبة الذين أفادوا أ ّن الواليات املتحدة هي الدولة
األكرث تهدي ًدا عام  ،2014وكذلك ارتفاع نسبة الذين ذكروا إيران ،إضاف ًة
إىل من ذكروا بلدانًا عربي ًة مجاور ًة لبلدهم؛ نتيج ًة لدخولها يف رصاعات
داخلية ،كام هو موضح يف الجدول (.)١
كل بلد عىل
عند التعمق يف النتائج وتحليلها عىل مستوى الرأي العا ّم يف ّ
حدة ،يظهر توافق بني مستجيبي الدول املستطلعة آراؤها يف تص ّدر
دولة "إرسائيل" قامئة أكرث املصادر تهدي ًدا ألمن املنطقة العربية ،باستثناء
الرأي العا ّم الفلسطيني؛ إذ يرى نصف الفلسطينيني أ ّن الواليات املتحدة
األمريكية هي أكرث املصادر تهدي ًدا ألمن املنطقة .وترجع نتائج الرأي
العا ّم الفلسطيني املختلفة عن باقي املجتمعات إىل أ ّن الفلسطينيني
هم أصلً تحت االحتالل اإلرسائييل ،ومن ث ّم فإنهم يبحثون عن مصدر
ٍ
وحينئذ تكون
التهديد الذي يساهم يف استمرار االحتالل اإلرسائييل،
الواليات املتحدة هي الحليف األسايس لقوة االحتالل .وهذا األمر متسق

مع التقييم السلبي للرأي العا ّم الفلسطيني نحو سياسات الواليات
املتحدة يف املنطقة؛ إذ إ ّن الفلسطينيني هم من أش ّد املنتقدين لسياسة
الواليات املتحدة يف املنطقة ،مقارن ًة باملستجيبني يف البلدان املستطلعة
آراؤها .فأغلبية الرأي العام الفلسطيني ( )%83تحمل موقفًا سلب ًيا تجاه
خصوصا
السياسة الخارجية األمريكية يف الرشق األوسط ،وهو أم ٌر مرتبط
ً
بالدور األمرييك يف مساندة إرسائيل وسياستها تجاه القضية الفلسطينية.
وجدير بالذكر أ ّن ع ّد مواطني املنطقة العربية "إرسائيل" التهديد األكرب
ألمن املنطقة غري مرتبط مبوقعها الجغرايف لبلدان املستجيبني؛ إذ جاء الرأي
العا ّم الجزائري يف مقدمة القامئة بنسبة  ،%68فموريتانيا بنسبة ،%66
ونحو نصف مستجيبي الكويت والسعودية ،إضاف ًة إىل لبنان واألردن.
وقد يكون من املفيد تأكيد أ ّن مقارنات نتائج املؤرش عام  2015بحسب
البلدان املستطلعة بنتائج استطالعات املؤرش يف السنوات السابقة
تعكس منطًا واض ًحا .فكلام انخفضت نسبة الذين أفادوا أ ّن إرسائيل هي
األكرث تهدي ًدا ألمن الوطن العريب ،كان ذلك نتيج ًة الرتفاع نسبة الذين
أفادوا أ ّن الواليات املتحدة متثّل مصدر التهديد األسايس ،أو نتيج ًة الرتفاع
نسبة الذين أفادوا أ ّن إيران هي مصدر التهديد األكرب.

الجدول ()1
الدول األكرث تهديدًا ألمن الوطن العريب يف استطالع املؤرش عام  2015مقارن ًة بنتائج املؤرش عام  2014وعام  2012 / 2013وعام 2011
سنة االستطالع
الدول األكرث تهديدً ا

2011

2013/2012

2014

2015

إرسائيل

51

52

42

45

الواليات املتحدة

22

21

24

22

إيران

4

6

9

10

دول عربية

2

3

5

5

دول أوروبية

--

1

2

1

دول أخرى

1

0.3

1

1

تنظيم الدولة (داعش)

--

--

--

1

روسيا

--

--

--

1

أخرى

0.2

--

0.1

0.1

ال أعرف /رفض اإلجابة

19

16

18

13

املجموع

100

100

100

100

العدد 21
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الجدول ()2
الدول األكرث تهديدًا ألمن الوطن العريب
الدول

األكرث تهديدا
الواليات
إرسائيل
املتحدة

بلد
املستجيب

إيران

دول
عربية

دول
أوروبية

تنظيم
دول
الدولة روسيا
أخرى
(داعش)

أخرى

ال
أعرف/
املجموع
رفض
اإلجابة

الجزائر

68

23

4

2

2

0.3

--

0.1

--

1

100

موريتانيا

66

20

3

2

2

1

--

0.1

--

6

100

الكويت

48

23

11

0.2

--

2

0.1

4

--

10

100

لبنان

47

20

17

10

0.1

0

3

--

--

2

100

األردن

46

20

20

3

0.2

0.1

4

0.1

--

7

100

السعودية

45

10

21

1

1

0.1

1

2.8

--

19

100

السودان

42

12

8

3

0.4

3

0.1

0.5

0.1

31

100

العراق

42

32

11

6

--

2

--

0.2

--

6

100

املغرب

42

9

6

6

1

2

3

1

0.5

31

100

تونس

37

21

4

20

0.4

0.4

0.2

0.1

--

17

100

مرص

28

29

8

4

0.5

5

0

3

--

23

100

فلسطني

25

49

8

6

2

0

1

2

0.3

6

100

املعدل

45

22

10

5

1

1

1

1

0.1

13

100

العام
الرأي
ّ
تجاه االعتراف بإسرائيل
اتساقًا مع موقف الشعوب العربية من قضية فلسطني؛ بوصفها قضية
جميع العرب وليست قضية الفلسطينيني وحدهم ،فإ ّن الرأي العا ّم
العريب شبه ُمجمعٍ عىل رفض اعرتاف بلدانهم بإرسائيل بنسبة %85
من الرأي العا ّم العريب ،مقابل  %9فقط من املستجيبني وافقوا عىل
أ ْن تعرتف بلدانهم بدولة إرسائيل .بل إ ّن نسبة هذا الرفض تؤكدها
كل بلد من البلدان التي شملها االستطالع .ففي
أغلبية املستجيبني يف ّ
الكويت والجزائر وموريتانيا وتونس وفلسطني واألردن بلغت نسبة
الذين يرفضون أن تعرتف بلدهم بإرسائيل أكرث من  .%90ومن الجدير
باملالحظة أ ّن أغلبية مستجيبي األردن ومرص وفلسطني يرفضون فكرة
اعرتاف بلدانهم بإرسائيل ،عىل الرغم من توقيع األنظمة السياسية
يف هذه البلدان معاهدات سالم بينها وبني الكيان الصهيوين .وهذا
يشري إىل أ ّن الرأي العا ّم يف هذه الدول يؤكد عدم موافقته عىل تلك

املعاهدات التي متثّل األنظمة وال متثّل شعوب الدول املذكورة .كام
ٍ
موقف ثابت
عب بأكرثيته عن
أ ّن الرأي العا ّم يف املنطقة العربية يُ ّ
تجاه رفضه االعرتاف بإرسائيل منذ عام  2011حتى اآلن؛ إذ بقيت
نسبة معارضته لالعرتاف بإرسائيل شبه ثابتة بتوافق األغلبية.
من أجل مزيد التعمق يف األسباب التي جعلت مواطني املنطقة
سؤال ،بصيغة السؤال
العربية ال يعرتفون بإرسائيل ،ط َرح املؤرش ً
املفتوح ،يطلب من املستجيبني ذكر أسباب رفضهم االعرتاف بها؛
وذلك ملعرفة منطلقاتهم يف رفض االعرتاف .وت ُظهر النتائج أ ّن موقف
الرأي العا ّم العريب الرافض لالعرتاف بإرسائيل مبني عىل موقف سيايس
سؤال
وأخالقي تجاه القضية الفلسطينية .فقد تضمن استطالع املؤرش ً
لنتبي سبب معارضتهم لالعرتاف بإرسائيل أو موافقتهم عىل
مفتو ًحا ّ
ذلك .وكان الهدف من طرح السؤال بصيغة مفتوحة ،من دون تحديد
خيارات مسبقة ،هو تج ّنب التأثري يف إجابات املستجيبني ،إضاف ًة إىل
غياب دراسات إمربيقية أو مسوحات سابقة بخصوص هذا املوضوع
ت ُبنى عليها خيارات لهذا السؤال.
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الشكل ()1
اتجاهات الرأي العا ّم العريب نحو اعرتاف بلدانهم بإرسائيل

6

7

85

91

1

5

11

3

5

91

87

2

2

6

100

1
10

16

80

ﻻ أﻋﺮف  /رﻓﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ
أﻋـــﺎرض

84

91

94

90

90

86

82

60

74

66

40

أواﻓـــﻖ
20
9

2

5

4

8

6

6

8

9

8

16

16

18

0

ﺪل

اﳌﻌ

اﻟﺠ
ﺰاﺋﺮ

رﻳﺘ
ﻣﻮ

ا

ﺎﻧﻴﺎ

ﺮب
ﳌﻐ

اﻟ

ﻳﺖ
ﻜﻮ

ﺗﻮﻧ
ﺲ

ﺮاق

اﻟﻌ

اﻟ

دﻳﺔ
ﺴﻌﻮ

ﻨﺎن

ردن
اﻷ

ﻟﺒ

ﻣ
ﴫ

اﻟ
دان
ﺴﻮ

الشكل ()2
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لقد تعددت األسباب التي أوردها املستجيبون يف البلدان امل ُستطلعة
آرا ُء مواطنيها املعارضني لالعرتاف بإرسائيل وتباينت .فعند تحليل
النتائج نجد أ ّن السبب األول لرفض الرأي العا ّم العريب االعرتاف
بإرسائيل يتمثل بكونها "دولة استعامر واحتالل واستيطان"؛ إذ ذكر
هذا السبب نحو ربع مستجيبي الع ّينة كاملةً .وتركّزت هذه اإلجابات
كل من األردن وموريتانيا ،ولدى %42
لدى أكرث من نصف مستجيبي ّ
من مستجيبي فلسطني.
وكان السبب الثاين األكرث إي ـرا ًدا لدى املستجيبني يف معارضتهم
االعرتاف بإرسائيل (بنسبة  )%13هو أنّها متثّل دول ًة توسعي ًة تسعى
للهيمنة أو احتالل بلدان يف العامل العريب وثرواته ،وظهرت أعىل
النسب ذك ًرا لهذا السبب بني الكويتيني ( ،)%22فالعراقيني (،)%20
فاألردنيني ( ،)%15فاللبنانيني (.)%14
جاء يف املرتبة الثالثة ،يف ما يتعلّق باألسباب التفسريية لرفض الرأي
العا ّم العريب االعرتاف بإرسائيل ،سبب مفاده أنّها دولة إرهابية
وأنها تدعم اإلرهاب (بنسبة  .)%10وركّز مستجيبو لبنان والعراق
بنسب راوحت بني  %13و ،%16عىل هذا السبب.
والسعودية ومرص،
ٍ
أ ّما السبب الرابع لرفض املستجيبني االعرتاف بإرسائيل (بنسبة
 %10أيضً ا) ،فهو أ ّن إرسائيل تُ ثّل كيانًا صهيون ًّيا عنرصيًّا يتعامل مع
العرب بعنرصية وكراهية .وإ ّن املستجيبني الذين ُص ّنفت إجاباتهم
تحت هذا البند هم الذين أفادوا أ ّن إرسائيل "كيا ٌن صهيوين" أو "دولة
صهيونية عنرصية" أو أنّها "دولة صهيونية تتعامل معنا بعدم احرتام"،
كل
أو أنّها "تك ّن لنا الكراهية" أو "حاقدة علينا" .وكان الرأي العا ّم يف ّ
من تونس والجزائر والعراق والكويت ولبنان ومرص األكرث تركي ًزا عىل
عنرصية الكيان اإلرسائييل وكراهيته للعرب وتعامله بعنرصية معهم،
سبب من أسباب معارضته لالعرتاف بإرسائيل.
بوصف ذلك أه َّم ٍ
ييل ذلك سبب يف املرتبة الخامسة (بنسبة  ،)%7وهو متمثّل بأ ّن
عدم قبول االعرتاف بإرسائيل هو نتيجة لقيامها بتشتيت الفلسطينيني
واستمرارها عىل اضطهادهم وقتلهم .وكان الجزائريون والسعوديون
والفلسطينيون واملغاربة األكرث ذك ًرا لهذا السبب بني مستجيبي
البلدان املستطلعة آراؤهــا .وعىل الرغم من أ ّن هناك حيّ ًزا من
التداخل بني هذا السبب والسبب التايل ،فإ ّن االختالف الرئيس
يكمن يف أ ّن إجابات املستجيبني ركّزت يف السبب الخامس عىل
أساسا ،من دون الرتكيز عىل
الحالة الراهنة من واقع الفلسطينيني ً
البعد التاريخي لواقعهم الحايل؛ إذ جاء يف املرتبة السادسة (بنسبة
 )%6أ ّن االعرتاف بإرسائيل سيكون إلغا ًء للفلسطينيني وحقوقهم
وتسليم برشعية ما فعلته إرسائيل تجاه الشعب الفلسطيني ،وهو
ً
أيضً ا ما ركّز عليه الجزائريون والسعوديون والفلسطينيون واملغاربة
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كأسباب ملعارضتهم االعرتاف بإرسائيل .ونالحظ يف هذا السياق أ ّن
هذه اإلجابات التي ص ّنفت يف هذا الشأن جاءت يف إطار الرتكيز
اغتصاب لفلسطني
عىل البعد التاريخي؛ أي ما قامت به إرسائيل من
ٍ
وسلب لحقوق الفلسطينيني الوطنية والتاريخية يف أرضهم ووطنهم،
ٍ
ولحقّهم يف أن يكونوا شع ًبا كغريهم من الشعوب يف املنطقة أو العامل،
وحؤولها دون تقرير مصريهم .ومن ث ّم ،فإ ّن االعرتاف بإرسائيل ميثّل
قبول بها وإضفا ًء للرشعية عليها .وإضاف ًة إىل الرتكيز عىل ما فعلته
ً
إرسائيل بالتدريج ،فإ ّن هناك إشار ًة إىل استمرار تداعيات هذا الحدث.
وأ ّما السبب السابع لرفض االعرتاف بإرسائيل (بنسبة  ،)%5فهو
يرجع ،بحسب تعبري املستجيبني املعارضني لالعرتاف ،إىل "عداء
إرسائيل لشعبنا بصفة خاصة وللعرب بصفة عامة" .ويف هذا السياق
أفاد املستجيبون من بلدانٍ عربية مختلفة أ ّن إرسائيل تعادي
شعب بلد املستجيبني وتتع ّدى عليه ،أو أنّها تتع ّدى عىل البلدان
العربية األخرى ،أو أنّها تتبع سياسات وإجراءات ذات طبيعة عدائية
أو عدوانية؛ سياسيًّا أو اقتصاديًّا أو عسكريًّا .وهو ما ركّز عليه
كل من مرص والسودان والكويت .أ ّما األسباب األخرى
املستجيبون يف ّ
أقل ،فهي التي أفادت
بنسب ّ
التي أوردها املستجيبون وإن كانت
ٍ
أنّهم يرفضون االعرتاف بإرسائيل ألنّها ته ّدد األمن الوطني لبلدانهم
وتزعزع أمن املنطقة واستقرارها بصفة عامة (بنسبة  ،)%3أو ألنّها
ال تحرتم االتفاقيات واملعاهدات (بنسبة .)%2
ت ُظهر مراجعة اإلجابات التي أوردها املستجيبون الذين يرفضون
االعرتاف بإرسائيل ،بوصفها أسبابًا لهذا الرفض ،أ ّن هناك شبه إجام ٍع
لدى مواطني املنطقة العربية ينطلقون به من تشخيص له عالقة
إ ّما بطبيعة الدولة اإلرسائيلية؛ بوصفها دولة احتالل أو كيانًا عنرصيًّا،
وإ ّمــا بوصفها ذات طبيعة توسعية ،أو ينطلقون من سياساتها
ودورها يف املنطقة وما متثّله من مصدر تهديد وعداء ألمن بلدانهم
وشعوبها .كام ارتكز جزء من هذا اإلجامع عىل ما قامت به إرسائيل
ض ّد الفلسطينيني تاريخ ًّيا ومازالت تقوم به حتى اآلن .وبذلك ،فإ ّن
عوامل معارضة االعرتاف بإرسائيل ال تقع يف إطار موقف عدايئ من
اليهود بوصفهم يهو ًدا أو ضمن موقف عنرصي منهم ،وال تستند إىل
تناقض ثقايف مي ّيز فيه العرب أنفسهم من اليهود أو اإلرسائيليني .بل
إ ّن هذا املوقف مرتبط بتشخيص سيايس لطبيعة الدولة اإلرسائيلية
ودورها يف املنطقة تاريخيًّا وراه ًنا .وحتى إذا افرتضنا أ ّن الذين ركّزوا
عىل العوامل الدينية لرفض االعرتاف بإرسائيل عىل أساس أنّها عوامل
ثقافية غري مرتبطة بطبيعة دولة إرسائيل أو دورها ،وجدنا أنهم
ال ميثّلون ،يف هذه الحالّ ،إل  %3.3من املستجيبني.
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الجدول ()3
األسباب التي أوردها املستجيبون املعارضون لالعرتاف بإرسائيل
بلد املستجيب

األردن تونس الجزائر السعودية السودان العراق فلسطني الكويت لبنان
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أ ّما عىل صعيد املستجيبني الذين يوافقون عىل اعرتاف بلدانهم
بإرسائيل ،وهم ميثّلون  %9من مجمل املستجيبني ،فقد أوردوا العديد
من العوامل واألسباب ،وكان يف صدارتها أنّه ت ّم االعرتاف بها وأنّه
أصبحت هناك اتفاقيات سالم؛ وذلك بنسبة  %2.2من املستجيبني.
يف حني أفاد  %2أنّهم موافقون عىل االعرتاف بإرسائيل ألنّها موجودة
ال محالة ،وبـ ّرر  %1.5موافقتهم بأنها من أجل أن يتحقق السالم
الشامل واالستقرار يف املنطقة .كام أ ّن  %0.9وافقوا عىل ذلك بح ّجة
أ ّن ذلك من شأنه أن يؤ ّدي إىل إقامة دولة فلسطينية .وبالنسبة
نفسها ( )%0.9وافق عدد من املستجيبني عىل ذلك االعرتاف ،عىل أن
يكون هناك اعرتاف متبادل بفلسطني مع ترتيبات أمنيّة.

وبذلك فقد كانت دوافع نحو نصف الذين أيّدوا االعرتاف بإرسائيل
وأسبابهم مرتبط ًة بتحقيق السالم واالستقرار ،وبرشط حصول
الفلسطينيني عىل حقوقهم ،وبأ ّن االعرتاف هو "تحصيل حاصل" مثل
القول إنّها "موجودة ال محالة" ،وإنّه جرى االعرتاف بها فعل ًّيا ،وإ ّن
هناك اتفاقيات سالم بينها وبني بلدان عربية .يف حني أفاد نحو %0.5
أنّهم يوافقون عىل االعرتاف بإرسائيل لكونها قويةً ،وبسبب عدم
وفس  %0.4تأييدهم االعرتاف بإرسائيل
قدرة العرب عىل مواجهتهاّ .
من منطلق وجود مصالح مشرتكة وهدف تقوية العالقات .وقد عزا
 %0.3أسباب موافقتهم إىل أنّها دولة مثل باقي الدول وأنها يجب أن
تبقى .وأفاد  %0.1أنّهم يؤيّدون االعرتاف بإرسائيل بدوافع اإلعجاب
بتق ّدمها وتط ّورها .وبالنسبة نفسها أيضً ا ( ،)%0.1جرى تربير
االعرتاف بأسباب دينية تدور حول مفهوم الصلح يف اإلرث اإلسالمي.
املحصلة النهائية ،ارتكزت دوافع املوافقة عىل االعرتاف بإرسائيل
يف
ّ
عىل ثالثة محاور أساسية؛ أ ّولها االعرتاف من أجل الحصول عىل
حقوق الفلسطينيني .أ ّما املحور الثاين ،فقد انطلق من نظرة نقدية
فعل نتيج ًة
للسؤال يف ح ّد ذاته تتمثّل بأ ّن هذا االعرتاف موجود ً
لوجود إرسائيل أو نتيج ًة ملا ُعقد من اتفاقيات سالم معها .يف حني
ينطلق املحور الثالث (بنسبة ضئيلة ج ًدا تبلغ نحو  )%1من اقتناع
يف تأييد االعرتاف بإرسائيل.

خاتمة
تُظهر نتائج استطالعات املؤرش العريب أ ّن الرأي العا ّم العريب وا ٍع
للخطر الذي يُشكله املرشوع الصهيوين يف املنطقة ،وأنه مازال يؤمن
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بأ ّن "دولة إرسائيل" هي الخطر األكرب عىل أمن املنطقة العربية .فقد
تصدرت إرسائيل منذ أول استطالع للمؤرش العريب عام  2011حتى
اليوم قامئة أكرث الدول تهدي ًدا ألمن الوطن العريب ،تليها الواليات
املتحدة ،فإيران .ومبعنى ّ
أدق ،يوجد للرأي العا ّم العريب موقف ثابت
تجاه إرسائيل وما متثّله من تهديد أمني ،مل يتأثر عىل نحو جوهري،
عىل الرغم من التحوالت التي شهدتها املنطقة يف األعوام املاضية.
هذا من دون أن يغفل عن التهديد املبارش الذي تُ ثله الواليات
املتحدة من جهة ،وإيران من جه ٍة أخرى.
كل بلد من البلدان املستطلعة آراؤها
ويُجمع الرأي العا ّم العريب يف ّ
عىل أ ّن "إرسائيل" هي املصدر األكرث تهدي ًدا لألمن القومي العريب؛ إذ
كل بلد عىل حدة ،باستثناء فلسطني
كانت يف قامئة الدول األكرث ذك ًرا يف ّ
التي تقع تحت تهديد هذا االحتالل عىل نحو مبارش وهي التي يرى
مستجيبوها أ ّن الواليات املتحدة هي الخطر األكرب عىل أمن املنطقة،
نظ ًرا إىل سياساتها الداعمة للكيان الصهيوين .ويف السياق ذاته ،فإ ّن
للشعوب العربية موقفًا ثابتًا ورافضً ا لفكرة االعرتاف بإرسائيل عىل
فعل ،اتفاقيات
الرغم من أ ّن هناك أنظم ًة سياسي ًة عربي ًة وقّعتً ،
سالم معها ،واعرتفت اعرتافًا رسم ًّيا بها منذ سبعينيات القرن املايض.
فالرأي العا ّم العريب ال يعرتف بهذه االتفاقيات ومل يُسلّم بفكرة وجود
دولة "إرسائيل" ،بل إ ّن نسب رفض مواطني املنطقة العربية االعرتاف
بإرسائيل شبه ثابتة ،وهي بتوافق األغلبية منذ استطالع عام ،2011
بالنظر إىل أ ّن موقفهم الرافض لالعرتاف بإرسائيل جاء مبن ًّيا عىل
موقف سيايس وأخالقي تجاه القضية الفلسطينية.
وقد أورد املستجيبون أسبابًا تفسريي ًة لرفضهم االعرتاف بإرسائيل
تجاوزت املفهوم األمني؛ إذ ارتبطت األسباب بطبيعة نظام هذا
أساسا،
الكيان من جهة أنه "دولة استعامر واحتالل واستيطان" ً
وأ ّن هذه الدولة توسعية تسعى للهيمنة أو الحتالل بلدان يف العامل
العريب ،وأنها تُ ثّل كيانًا صهيون ًّيا عنرصيًّا معاديًا للعرب .كام ارتبطت
أسباب معارضتهم بأساسيات القضية الفلسطينية؛ مثل قيام إرسائيل
بتشتيت الفلسطينيني واستمرارها عىل اضطهادهم وقتلهم ،وأ ّن
وتسليم برشعية
االعرتاف بها سيكون إلغا ًء للفلسطينيني وحقوقهم،
ً
ما فعلته تجاه الشعب الفلسطيني .ومن ث ّم ،يُظهر استطالع املؤرش
العريب أ ّن موقف املستجيبني نحو إرسائيل واالعرتاف بها لن يتغري
مادام هذا الكيان قامئًا ومادامت أسباب رفضهم لالعرتاف به قامئةً.
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 2016/5/1استنكر ما يزيد عىل  300منظمة مجتمع مدين سورية
املجازر الدموية يف مدينة حلب ،والتي تش ّنها الطائرات الروسية
مبساندة قوات النظام السوري عىل املدنيني واملنشآت الحيوية يف
املدينة .ووصفت يف بيان ،القصف بـ "الرببري والهمجي" ،مشرية
إىل أن الهجامت خلّفت بحسب "الدفاع املدين السوري أكرث من
طفل و 5عنارص من
قتيل ُجلّهم من املدنيني بينهم أكرث من ً 50
ً 260
الدفاع املدين وممرضة وعائلتها ،وطبيبان ،منهام آخر طبيب أطفال
يف مناطق حلب الخارجة عن سيطرة النظام".
(العريب الجديد)2016/5/1 ،

 2016/5/2أكد وزير الخارجية القطري ،الشيخ محمد بن عبد الرحمن
آل ثاين عدم وجود تباين يف مواقف بالده مع دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،بشأن األوضاع يف ليبيا .وقال خالل مؤمتر صحايف بالدوحة،
مع وزير الخارجية اإلمارايت ،عبد الله بن زايد آل نهيان ،يف ختام
اجتامعات اللجنة العليا املشرتكة إن "البلدين يدعامن حكومة الوفاق
الوطني الليبية التي يرتأسها فائز الرساج".
(وكالة األنباء القطرية "قنا")2016/5/2 ،

 2016/5/3قال الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس إ ّن حقوق
اإلنسان والحريات يف مرص ال تقاس باملنظور الغريب معت ًربا أنه يجب
قياس تطور هذه األوضاع من منظور محيل "نظرا الختالف التحديات
والظروف الداخلية واإلقليمية" .وجاءت ترصيحات السييس خالل
استقباله وفدا من أعضاء الكونغرس األمرييك برئاسة مايكل ماكول
رئيس لجنة األمن القومي يف مجلس النواب وبعد انتقادات دولية
عدة عىل خلفية مقتل الطالب اإليطايل جوليو ريجيني.
(العريب الجديد)2016/5/3 ،

 2016/5/4دعا منسق الهيئة العليا للمفاوضات املنبثقة عن املعارضة
السورية ،رياض حجاب ،لوقف عام إلطالق النار يف أنحاء سورية
جدول زمن ًيا
ً
وليس يف مناطق معينة ،مطال ًبا مببادرة جديدة تضع
لالنتقال السيايس من دون "وجود بشار األسد".
(سرييا نيوز)2016/5/4 ،

"كفاية" مبناسبة مرور  1000يوم عىل أحداث فض اعتصامي رابعة
والنهضة يف  14آب  /أغسطس .2013
(الجزيرة نت)2016/5/6 ،

 2016/5/7انتقد وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية التونيس،
حاتم العيش ،هيئة الحقيقة والكرامة لنرش صور توقيع اتفاقية
املصالحة مع صهر الرئيس املخلوع ،زين العابدين بن عيل ،سليم
شيبوب ،معتربا أ ّن املصالحة مل تتم بعد ،وميكن للدولة التونسية
أن ترفضها.
(العريب الجديد)2016/5/7 ،

 2016/5/8دعا رئيس املجلس الرئايس لحكومة الوفاق الوطني يف
ليبيا ،فايز الرساج الدول العربية لدعم بالده من أجل رفع الحظر
املفروض عىل تصدير األسلحة إليها ،ومتكينها من مكافحة إرهاب
تنظيم داعش .كام طالب الرساج ،يف كلمته أمام االجتامع التشاوري
ملجلس الجامعة العربية بتوفري الدعم العريب ّ
لفك تجميد األموال
التي تخص ممتلكات الدولة الليبية ،نظ ًرا للمعاناة الشديدة التي
يعانيها الشعب الليبي.
(وكالة األنباء اإلماراتية "وام")2016/5/8 ،

 2016/5/9أعلن رئيس مجلس النواب املرصي ،عيل عبد العال،
موافقة هيئة مكتب الربملان عىل تشكيل ائتالف "دعم مرص"،
كأول ائتالف تحت القبة ،بواقع  315نائبًا من مجموع  596عض ًوا
يف املجلس ،بنسبة بلغت  52يف املئة ،ومن ثم امتالكه األغلبية
النيابية ..وقال عبد العال ،إنه تلقّى طلبًا من رئيس االئتالف لواء
الرشطة السابق ،سعد الجامل ،يف  19نيسان  /أبريل  2016إلنشاء
ائتالف برملاينُ ،مرفقًا به وثيقة االئتالف السياسية ،ونظامه األسايس،
وأجهزته ،و 337استامرة موقّعة من النواب الراغبني يف االنضامم إليه،
من بينهم  121من املمثلني لألحزاب ،و 216من النواب املستقلني.
تجدر اإلشارة إىل أن هذا االئتالف يدعم الرئيس عبد الفتاح السييس
مبا يضمن لألخري مترير أي قرارات داخل الربملان.
(العريب الجديد)2016/5/9 ،

 2016/5/5يف كلمة ألقاها يف الوادي الجديد جنوب غريب مرص،
تح ّدث الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس عن إنجازات تحققت
ومشاريع كربى يخفيها أو ال يعلن عنها خشية م ّمن سامهم "أهل
الرش" ،يف إشــار ٍة إىل معارضيه الذين يشككون فيها .ويف موقف
مخالف ملا دأب فيه السييس منذ وصوله إىل السلطة قال" :نحن يف
أشباه دولة" ،مؤكدا أ ّن مرص ال بد أن تكون دولة حقيقية.

 2016/5/10نرش القيادي وعضو مكتب إرشاد جامعة اإلخوان
املسلمني يف مرص ،وعضو اللجنة اإلدارية العليا للجامعة ،املعروفة
تسجيل صوت ًيا ،أعلن فيه
ً
إعالم ًيا باسم القيادة الشبابية ،محمد كامل،
تخلّيه عن مواقعه القيادية يف الجامعة ،داع ًيا يف الوقت ذاته قيادات
املرحلة السابقة ،إىل الرتاجع خطوة للوراء ،وتقديم الشباب إلدارة
الجامعة .وتأيت هذه الخطوة يف ظل األزمة الداخلية التي عصفت
بجامعة اإلخوان املسلمني بشأن قيادة الجامعة وخياراتها السياسية.

 2016/5/6انطلقت مظاهرات يف عدد من املدن املرصية استجابة
لدعوة "التحالف الوطني لدعم الرشعية" بتدشني فعاليات أسبوع

 2016/5/10أطلق عدد من الجمعيات املدنية التونسية واملنظامت
اإلقليمية والدولية ،حملة "دميقراطية كاملة يف االنتخابات املحلية"

(يب يب يس العربية)2016/5/5 ،
		(مرص العربية)2016/5/10 ،
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داعية إىل إقرار مبدأ التناصف العمودي واألفقي بني الجنسني،
ومتثيل الشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة يف القانون األسايس املتعلق
باالنتخابات واالستفتاء ،وقانون االنتخابات املحلية ،مبناسبة عرضه
عىل لجنة الترشيع العام يف مجلس نواب الشعب.
(موقع قناة نسمة)2016/5/10 ،

 2016/5/11أحبطت الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا وأوكرانيا،
محاولة قامت بها روسيا يف مجلس األمن الدويل إلدراج فصيلني
سوريني معارضني عىل قامئة املنظامت "اإلرهابية" ،واستبعادهام
من مفاوضات السالم بني النظام واملعارضة ،وذلك بعد رفض
الواليات املتحدة.
(العريب الجديد)2016/5/11 ،

 2016/5/14قضت محكمة مرصية عىل  51شابًا ،من بينهم
 31حضوريًا ،و 20غيابيًا ،بالحبس ملدة عامني مع الشغل ،عىل
خلفية اتهامهم بالتظاهر يف  25نيسان  /أبريل  2016املايض بوسط
العاصمة القاهرة ،احتجا ًجا عىل اتفاقية تعيني الحدود البحرية بني
مرص والسعودية التي تنازلت مبوجبها القاهرة عن جزيريت "تريان
وصنافري" ملصلحة الرياض.
(عريب )2016/5/14 ،21

 2016/5/14أعلنت وزارة الخزانة األمريكية عن بدء فرض عقوبات
عىل عقيلة صالح رئيس برملان طربق عىل خلفية عرقلته مسار االتفاق
السيايس الليبي .بينام فرضت الواليات املتحدة عقوباتها عىل صالح،
كان االتحاد األورويب قد أعلن يف  1نيسان  /أبريل  ،2016عن فرض
عقوباته عىل املسؤول نفسه ،إضاف ًة إىل رئيس املؤمتر الليبي ،نوري
أبو سهمني ،ورئيس الحكومة املنبثقة منه ،خليفة الغويل بسبب
"عرقلة" أعامل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الرساج.
(العريب الجديد)2016/5/14 ،

 2016/5/16علّق حزب "االتحاد الوطني الحر" يف تونس مشاركته
يف االئتالف الحاكم ،احتجا ًجا عىل التحاق نواب مستقيلني منه بكتلة
"نداء تونس".
(الصباح التونسية)2016/5/16 ،

 2016/5/16أوضح وزير الخارجية األمرييك ،جون كريي ،أ ّن التدخل
العسكري يف ليبيا مستبعد ،وأ ّن الهدف يتمثل بتطوير قدرات ليبيا
العسكرية للتعامل مع تهديدات تنظيم "الدولة اإلسالمية" (داعش)،
مؤك ًدا دعم حكومة الوفاق الليبية .ورأى كريي ،خالل مؤمتر صحايف،
يف ختام اجتامع فيينا حول ليبيا ،أ ّن "تحقيق الوحدة يف ليبيا أساس
لهزمية داعش" ،مؤك ًدا أ ّن "مجلس النواب ال بد أن يص ّوت عىل
حكومة التوافق".
(العريب الجديد)2016/5/16 ،

 2016/5/17أكّد رئيس الحكومة التونسية ،الحبيب الصيد أ ّن
االنتخابات املحلية ستُجرى يوم  26آذار  /مارس  .2017من جهته،
أكّد رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات ،شفيق رصصار ،أنّه ت ّم
االتفاق عىل نرش القانون االنتخايب قبل يوم  22متوز  /يوليو .2016
(الرشوق التونسية)2016/5/17 ،

 2016/5/17أكّد وزير الخارجية السعودي ،عادل الجبري ،عىل هامش
اجتامع وزراء خارجية املجموعة الدولية حول سورية وجوب "التفكري
يف حلول بديلة" يف حالة "عدم استجابة رئيس النظام السوري ،بشار
األسد ،ملتطلبات الهدنة".
وعقدت املجموعة الدولية اجتامعاتها اليوم ،يف العاصمة النمساوية،
خصوصا ما يتعلق بالهدنة الهشة،
فيينا ،لبحث املشكلة السورية،
ً
ّ
وتعث إيصال املساعدات اإلنسانية ،وبدء العملية االنتقالية.
(يب يب يس العربية)2016/5/17 ،

 2016/5/18انتقدت الحكومة املغربية يف تقرير وزارة الخارجية
األمريكية لعام  ،2016بشأن وضعية حقوق اإلنسان يف املغرب
ووصفت مضامينه بأنّها "افرتاءات حقيقية" .وكان تقرير الخارجية
األمريكية الصادر يف نيسان  /أبريل  2016حول حقوق اإلنسان
لعام  2016قد تط ّرق إىل وضعية املغرب ،ورأى أ ّن الدستور متقدم
من حيث الجانب النظري للحقوق والحريات ،لك ّنها حريات غائبة
عىل املستوى العميل ،وأ ّن هناك بونًا شاس ًعا بني ما هو مسطّر يف
الوثيقة الدستورية والواقع.
(موقع هسربيس)2016/5/18 ،

 2016/5/22أكّد االئتالف الوطني السوري املعارض ،دعمه الكامل
للقرار الذي اتخذته الفصائل العسكرية املسلحة بخصوص وقف
العمليات العدائية ،واعتبار العملية السياسية يف مهب الريح .وقال
االئتالف يف بيان أصدره "إنّه يشارك فصائل املعارضة املسلحة موقفها،
ويدعم مطالبها بشكل كامل" ،مح ّم ًل مسؤولية انهيار االتفاق لنظام
بشار األسد وحلفائه "الذين انتهكوا االتفاق ،وسعوا لخرقه بكل
وسيلة ممكنة دون أن يرتتب عىل ذلك أي موقف دويل جاد".
(العريب الجديد)2016/5/23 ،

 2016/5/23فاز زعيم حركة النهضة ،راشد الغنويش ،برئاسة الحركة
مجد ًدا ،بعدما حصل عىل  800صوت يف انتخابات رئاسة الحركة
مقابل  229صوت ًا لفتحي العيادي .وجرت االنتخابات عىل هامش
أعامل املؤمتر العارش للحركة .يذكر أ ّن سبع قيادات من الحركة ت ّم
ترشيحها لتنافس راشد الغنويش يف االنتخابات ،وهي عبد الفتاح
مورو وفتحي العيادي وعبد الحميد الجاليص وعبد اللطيف امليك
والحبيب اللوز وعبد املجيد النجار ومحمد العكروت .وتوالت
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كل من العيادي والعكروت والغنويش يف
انسحابات املرشحني ليبقى ٌ
املنافسة األخرية حول قيادة الحركة.
(العريب الجديد)2016/5/23 ،

 2016/5/24قال املبعوث األممي إىل اليمن ،إسامعيل ولد الشيخ،
إ ّن "مشاورات اليمن يف الكويت تقرتب من التوصل لرؤية عامة تض ّم
تصور الطرفني للمرحلة املقبلة".
(املركز اليمني لإلعالم)2016/5/25 ،

 2016/5/25أعلنت منظمة العفو الدولية (أمنستي) ،أ ّن  12من
أصل  28من الدول األعضاء يف االتحاد األورويب تواصل تصدير
األسلحة إىل مرص ،متجاهلة قرار حظر تسليم السالح الذي صدر
عىل خلفية املواجهات العنيفة التي حصلت بني قوات األمن وأنصار
الرئيس املرصي املعزول محمد مريس ،وأ ّدت إىل قتل املئات من
املتظاهرين يف صيف عام  .2013وقالت املنظمة يف تقرير نرشته إ ّن
عد ًدا من الدول األوروبية بينها أملانيا يتجاهل الحظر عىل الشحنات
ومعدات الرشطة ،وأ ّن دولً من االتحاد أصدرت  290رخصة لتصدير
األسلحة إىل مرص يف عام  ،2014وبلغت قيمتها اإلجاملية أكرث من
 6مليارات يورو ،شملت األسلحة الخفيفة والذخائر والعربات
املدرعة واملروحيات العسكرية وتكنولوجيا املراقبة.
(العريب الجديد)2016/5/25 ،

 2016/5/26قضت محكمة جنايات الجيزة املرصية ،برئاسة املستشار
محمد ناجي شحاتة ،بالسجن مبجموع أحكام بلغت  395سنة،
معتقل من رافيض االنقالب العسكري ومعاريض النظام،
ً
بحق 21
عىل خلفية اتهامهم يف القضية املعروفة إعالم ًيا بـ"أحداث شارع
السودان" .واتهمت النيابة العامة املحكوم عليهم ،باالنضامم لجامعة
"اإلخوان املسلمني" ،والسعي لقلب نظام الحكم ،واإلرضار بالوحدة
الوطنية ،وحيازة أسلحة وذخائر ،وتعطيل حركة املرور ،واستعامل
القوة والعنف ضد موظفني عموميني ،وكذلك االشرتاك يف تجمهر
غرضه ارتكاب جرائم الرشوع يف القتل والتخريب.
(العريب الجديد)2016/5/26 ،

 2016/5/29قضت املحكمة العسكرية املرصية بإعدام  8معتقلني
من رافيض االنقالب العسكري ومعاريض النظام ،والسجن  25عا ًما
عىل  12آخرين ،والسجن  15عا ًما عىل  6آخرين ،وذلك عىل خلفية
اتهامهم يف القضية املعروفة إعالم ًيا باسم "لجنة العمليات املتقدمة"
والتي حملت الرقم  174غرب عسكر .كانت األجهزة األمنية قد
قبضت عىل بعض املعتقلني بزعم تخطيطهم الستهداف مسؤولني يف
الدولة ،من بينهم شخصيات عسكرية ،وعاملون يف القوات املسلحة
والرشطة ،وإجراء عمليات تخريب ملحوالت كهرباء واتصاالت ،وذلك
بتعليامت من "التنظيم الدويل لجامعة اإلخوان املسلمني".
(العريب الجديد)2016/5/29 ،

 2016/5/29أعلن كبري املفاوضني يف وفد املعارضة السورية التابع
للهيئة العليا للمفاوضات ،محمد علوش استقالته من منصبه ،وأصدر
علوش بيانًا قال فيه إ ّن "الجوالت الثالث للمفاوضات التي جرت يف
جنيف مل تكن ناجحة بسبب تع ّنت النظام السوري ،واستمراره
بالقصف ،وعدم قدرة املجتمع الدويل عىل تنفيذ قراراته ،وخاصة يف
ما يتعلق بالجانب اإلنساين لجهة ّ
فك الحصار وإيصال املساعدات إىل
املناطق املحارصة".
حزيران  /يونيو 2016

(العربية نت)2016/5/30 ،

 2016/6/3دافع الرئيس األمرييك ،باراك أوباما ،عن مقاربته حيال النزاع
السوري ،محذ ًرا من خطر انزالق الواليات املتحدة إىل حرب أهلية
جديدة يف الرشق األوسط .وقال أمام األكادميية العسكرية التابعة لسالح
الجو األمرييك يف كولورادو إنّه سيكون من "الخطأ إرسال قوات إىل سورية
إلسقاط نظام الرئيس السوري ،بشار األسد ،أو محاربة تنظيم ‘داعش’".
(القدس العريب)2016/6/3 ،

 2016/6/3أعلن الناطق الرسمي باسم جامعة الحويث ورئيس وفدها
املفاوض يف مشاورات الكويت ،محمد عبد السالم ،أنّه قام بزيارة إىل
السعودية للبحث يف الرتتيبات األمنية عىل الحدود السعودية اليمنية.
(وكالة األناضول)2016/6/4 ،

 2016/6/7جدد الرئيس السوري ،بشار األسد ،مواقفه الرافضة للحل
السيايس عىل أساس مبادئ جنيف ،ومتسكه باستعادة كل األرايض
التي خرجت عن سيطرة قواته بالقوة ،متوع ًدا بشكل خاص تركيا،
متهم إياها مبحاربته يف حلب التي ستكون "مقربة للغزاة".
ً
(العريب الجديد)2016/6/7 ،

 2016/6/8كلّف رئيس الحكومة املرصية ،رشيف إسامعيل ،وزير
الشؤون القانونية ،مجدي العجايت ،تشكيل لجنة حكومية تحت رئاسته،
إلدخال تعديالت محدودة عىل قانون "تنظيم حق التظاهر" ،ووضْ ع
تصور بشأن املواد املثرية للجدل ،وتحتاج إىل تعديل ،بخاصة املتعلقة
بالعقوبات املغلظة املنصوص عليها يف القانون .وصدور القانون السابق
يف غياب الربملان ،أواخر عام  ،2013من خالل الرئيس املؤقت السابق،
عديل منصور وجرى انتقاده من قبل منظامت حقوقية محلية ودولية.
(بوابة الوسط)2016/6/8 ،

 2016/6/11قررت محكمة النقض يف املغرب ،رفض تأسيس حزب
"األمة" ذي املرجعية اإلسالمية ،وذلك بعد مرور أكرث من ثالث سنوات
عىل إحالة ملف التأسيس إىل املحكمة ،وأكرث من عرش سنوات عىل
رفض السلطات املغربية الرتخيص ملحمد املرواين القيادي اإلسالمي
بتأسيس حزبه.
(العريب الجديد)2016/6/11 ،
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أهم محطات التحوّ ل الديمقراطي في الوطن العربي
ّ

يرسخ الفصل ما بني
 2016/6/11أصدر امللك البحريني قانونا ّ
العمل السيايس واملنرب الديني .ونص التعديل القانوين عىل ألّ يت ّم
الجمع ما بني االنتامء للجمعية السياسية واعتالء املنرب الديني.
(وكالة أنباء البحرين "بنا")2016/6/11 ،

 2016/6/17أكد رئيس الحكومة التونسية ،الحبيب الصيد ،خالل
اجتامعه مبمثلني عن االئتالف الحاكم موافقته عىل تقديم استقالته
لرئيس الجمهورية ،الباجي قائد السبيس" ،فور انتهاء املشاورات
بني مختلف األحزاب والقوى الوطنية بخصوص حكومة الوحدة
الوطنية" ،وذلك عقب إعالن االئتالف أنّه سيطلب من رئيس
الحكومة االستقالة ،مهد ًدا برفع الغطاء السيايس عنه ،مؤك ًدا رضورة
مغادرته "لعدم تأزيم الوضع".
(العريب الجديد)2016/6/17 ،

 2016/6/17حذّر الرئيس الرويس ،فالدميري بوتني من "حتمية تفكك
سورية إذا استمر الوضع عىل ما هو عليه اليوم" ،مشد ًدا عىل أنّه "يف
حال تفكك سورية لدويالت ،فإنّها لن تعيش يف سالم ،مام سيشكل
عامل لزعزعة االستقرار يف املنطقة والعامل".
ً
(روسيا اليوم)2016/6/17 ،

 2016/6/18أصدرت محكمة جنايات القاهرة املرصية ،حكمها يف
القضية التي يحاكم فيها الرئيس املعزول ،محمد مريس ،بالسجن
املؤبد وباإلعدام شنقًا ألعضاء جامعة اإلخوان املسلمني ،يف قضية
"التخابر وترسيب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة
السيادية إىل مؤسسة الرئاسة ،وتتعلق باألمن القومي والقوات
املسلحة ،وإفشائها إىل دولة قطر" .من جهتها ،أعربت الخارجية
للزج باسمها يف الحكم السابق
القطرية يف بيانٍ لها عن استنكارها ّ
وع َّدته "يجايف الحقائق".
(يس ان ان العربية)2016/6/18 ،

 2016/6/21أسقطت محكمة بحرينية الجنسية عن الشيخ عيىس
قاسم أبرز املراجع الدينية الشيعية يف البحرين بتهمة "التشجيع عىل
الطائفية والعنف" .واتهمت وزارة الداخلية البحرينية يف بيان نرشته
عيىس قاسم باستغالل املنرب الديني "الذي أقحمه يف الشأن السيايس
لخدمة مصالح أجنبية" .والقى القرار السابق انتقادات من األمم
املتحدة ومن دول أخرى ومن منظامت حقوقية .وجدير بالذكر أ ّن

البحرين أسقطت الجنسية عن عدد من املواطنني بتهم االنتامء أو
التخابر مع إيران وحزب الله أو االنتامء إىل تنظيم داعش.
(الحرة)2016/6/21 ،

 2016/6/22أعلن وفد الحكومة اليمنية املشارك يف مشاورات
السالم التي ترعاها األمم املتحدة يف الكويت ،رفضه الحديث عن
أي ترتيبات سياسية قبل االنسحاب الكامل للمليشيات ،يف ر ٍد ضمني
عىل ما تضمنته اإلحاطة املقدمة من املبعوث األممي إىل اليمن
إسامعيل ولد الشيخ أحمد ،ملجلس األمن.
(مين برس)2016/6/22 ،

 2016/6/27ص ّدق الربملان الجزائري عىل قانون جديد يُلزم ضباط
الجيش وضباط االحتياط واملستخدمني العسكريني املتقاعدين،
بواجب التحفظ .ويُلزم القانون الجديد العسكريني بعد التوقف
وأي إخالل
النهايئ عن الخدمة ،بأن "يظلوا ملتزمني بواجب التحفظّ ،
بهذا الواجب الذي من شأنه املساس برشف واحـرام مؤسسات
الدولة ،أن يكون محل عدد من اإلجراءات" .وتجدر اإلشارة إىل أ ّن
كتلة املعارضة يف الربملان انسحبت قبل التصويت عليه.
(العريب الجديد)2016/6/28 ،

 2016/6/29قال مبعوث األمني العام لألمم املتحدة لسورية ،ستيفان
دي ميستورا إنّه مل يتم تحديد تاريخ جديد الستئناف املحادثات
وبي خالل مؤمتر صحايف عقده يف مقر األمم
يف شهر متوز  /يوليوّ .
املتحدة يف نيويورك ،أ ّن "الباب مازال مفتو ًحا للقيام بتحديد موعد
الستئناف املحادثات ،قبل املوعد املحدد للتوصل التفاق حول املرحلة
االنتقالية يف األول من آب  /أغسطس".
(العريب الجديد)2016/6/29 ،

 2016/6/30قال الرئيس السوري ،بشار األسد يف مقابلة مع قناة
"إس يب إس" األسرتالية إ ّن الحكومات الغربية ترسل مسؤوليها األمنيني
للتعاون مع نظامه .وقال إنّهم "يهاجموننا سياسيًا ،ومن ثم يرسلون
خصوصا مسؤوليهم
لنا مسؤوليهم للتعامل معنا من تحت الطاولة،
ً
األمنيني ،مبا يف ذلك حكومتكم" .وتابع" :جميعهم يفعل هذا ،فهم
ال يريدون إزعاج الواليات املتحدة ،ويف الواقع فإ ّن معظم املسؤولني
الغربيني يكررون ما تريد الواليات املتحدة منهم قوله فحسب".
(روسيا اليوم)2016/6/30 ،
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الوقائع الفلسطينية

 2016/5/1ج ّدد مستوطنون بقيادة عدد من "الحاخامات" ،اقتحامهم
للمسجد األقىص ،من باب املغاربة ،بحراس ٍة معززة ومشددة من
عنارص القوات الخاصة برشطة االحتالل اإلرسائييل.
(وكالة وفا)2015/5/1 ،

 2016/5/2تع ّد "وزيرة القضاء" اإلرسائيلية إيليت شاكيد مرشوع
قانون يقيض بض ّم مناطق يف الضفة الغربية إىل السيطرة اإلرسائيلية
الكاملة وستطرح شاكيد املــروع قري ًبا عىل اللجنة الوزارية
للترشيعات ملناقشته ،قبل طرحه عىل الهيئة العامة للكنيست .وترى
شاكيد يف إنفاذ القانون اإلرسائييل عىل املناطق املصنفة "ج" طريقًا
للض ّم الكامل لهذه األرايض إىل السيادة اإلرسائيلية.
(الجزيرة .نت)2016/5/2 ،

 2015/5/2قال وزير األوقــاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف
ادعيس ،إ ّن قوات االحتالل اإلرسائييل واملستوطنني ،نفّذوا  124انتهاكًا
واعتداء بحق املقدسات خالل شهر نيسان  /أبريل  .2016وأوضح
ادعيس أ ّن هذه االعتداءات تركّزت يف املسجد األقىص ،واملسجد
اإلبراهيمي الذي منعت سلطات االحتالل رفع األذان فيه  63وقتًا،
يف حني واصلت تعدياتها عىل أرايض الوقف يف أريحا والخليل ومقام
يوسف بنابلس.
(وكالة وفا)2016/5/2 ،

 20216/5/2أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية ،الدعوات التي
وصفتها بـ "العنرصية" ،من قبل أركان حكومة االحتالل بنيامني
نتنياهو وقيادات املستوطنني ،بشأن فرض القانون اإلرسائييل عىل
املناطق الفلسطينية ،كخطوة متقدمة لض ّمها إىل إرسائيل.
(العريب الجديد)2016/5/2 ،

 2016/5/3أنهت رشكة "مودعني ازرحي" للحراسة تحقيقًا داخليًا
حول إطالق حارسني منها النار عىل الفتاة مرام طه وشقيقها
إبراهيم عىل حاجز قلنديا بقرار ي ّربئ الحارسني اللذين أطلقا النار
وقتال مرام وشقيقها بحجة أ ّن الحارسني عمال وفقًا للقواعد املرعية
يف مثل هذه الحاالت وتقرر مواصلة الحارسني عملهام ضمن صفوف
الرشكة كاملعتاد.
(األيام الفلسطينية)2016/5/3 ،

 2016/5/3استشهد شاب برصاص جيش االحتالل ،غرب رام الله.
وأكّدت وزارة الصحة أ ّن الشاب أحمد رياض شحادة ( 36عا ًما) من
مخيم قلنديا وسكان بيتونيا ،استشهد برصاص االحتالل عىل الطريق
الذي يربط مدينة رام الله وبلدة بيتونيا بالقرى والبلدات الواقعة
غرب املحافظة .وا ّدعى جيش االحتالل أ ّن ثالثة جنود أصيبوا بعملية
دهس نفّذها الشاب قبل استشهاده.
(الحياة الجديدة)2016/5/4 ،

 2016/5/3أعلن أمني رس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
الفلسطينية ،صائب عريقات ،عن قرار اللجنة املركزية لحركة فتح
بـ "إنهاء اللقاءات الثنائية األمنية مع إرسائيل".
(موقع عرب)2016/5/3 ،48

عبت عائلة الشهيد الطفل محمد أبو خضري عن غضبها
ّ 2016/5/3
واستيائها من إصدار املحكمة املركزية اإلرسائيلية يف القدس املحتلة،
حكم بالسجن املؤبد و 20عا ًما عىل قاتل ابنها محمد ،يوسيف بن
ً
دافيد ،ووصفت القرار بأنّه "غري ٍ
كاف" .واستشهد الطفل أبو خضري
عىل أيدي مجموعة متطرفة من املستوطنني حرقًا يف يوليو  /متوز من
عام  ،2014بعد أن ت ّم خطفه واقتياده إىل مستوطنة قرب القدس
وأحرق حيًا.
(العريب الجديد)2016/5/3 ،

 2016/5/5ش ّنت طائرات إرسائيلية سلسلة غارات استهدفت عدة
مواقع يف قطاع غزة ،وهو ما أسفر عن إصابة فلسطيني و 3أطفال.
وقالت مصادر عسكرية إرسائيلية إ ّن القصف يأيت ر ًدا عىل هجامت
الهاون التي ش ّنتها املقاومة يف وقت سابق عىل املناطق الحدودية.
(يب .يب .يس العربية)2016/5/5 ،

 2016/5/5أوصــت محكمة االحتالل العليا ،بتسليم جثامني
الشهداء املحتجزة لدى سلطات االحتالل خالل مــد ٍة أقصاها
نص عىل أن يتم
 30يو ًما .ووفقًا للمعلومات األولية ،فإ ّن القرار ّ
التسليم بشكل تدريجي ،وأن متنح عائالت الشهداء مهلة مدتها
 48ساعة قبل دفن الجثامني لتصبح صالحة للدفن ،كونها محتجزة
يف ثالجات لفرتات متفاوتة ،حيث إ ّن أقدم الجثامني محتجز منذ
 8ترشين األول  /أكتوبر  2015أي منذ سبعة أشهر تقري ًبا.
(القدس)2016/5/5 ،

 2016/5/6يف تقرير "األونروا" ،بعنوان "الوضع الطارئ يف قطاع غزة
– اإلصدار رقم  "142أشارت املنظمة الدولية إىل أنّه "بدخول الحصار
املفروض عىل قطاع غزة عامه العارش يف شهر يونيو 2016؛ فإ ّن القيود
املشددة املفروضة عىل حركة األفراد والبضائع من وإىل قطاع غزة مل
تد ّمر فقط اقتصاد قطاع غزة املعتمد عىل التجارة ،بل أ ّدت إىل ارتفاع
معدالت البطالة بشكل كبري ،وإىل الفقر الشديد والنعدام األمن
الغذايئ وأسهمت يف وجود حاالت االكتئاب وفقدان األمل والشعور
خصوصا بني أوساط الشباب .وإضاف ًة إىل ذلك ،أ ّدى الحصار
بالحبس
ً
إىل زيادة التكاليف عىل املنظامت اإلنسانية العاملة يف قطاع غزة،
مخفضً ا من قيمة املبالغ املالية النادرة املخصصة للتدخالت اإلنسانية؛
ففي  2015فقط ،بلغت قيمة تكاليف التوظيف واملهام اللوجستية
الناتجة من املتطلبات اإلرسائيلية يف ما يخص استرياد ومراقبة واردات
األونروا إىل قطاع غزة حواىل  8.6ماليني دوالر ،بحيث يعادل هذا
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املبلغ تكاليف بناء  6مدارس لألونروا أو توزيع طرود غذائية عىل
حواىل  930.000مستفيد عىل مدار  5أسابيع.

تلحق رضرا وكان ينبغي من دون شك تفاديها" ،مؤك ًدا أ ّن هذا القرار
الذي يشري إىل "فلسطني املحتلة" من دون أن يستخدم تسمية "جبل
الهيكل" التي يطلقها اليهود عىل باحة املسجد األقىص "لن يغري
شيئا يف سياسة فرنسا" حيال النزاع بني إرسائيل والفلسطينيني .وكان
املجلس التنفيذي لليونيسكو ،مببادرة من دول عربية عدة ،أصدر
يف الرابع عرش من نيسان  /أبريل  2016مبوافقة فرنسا قرارا عن
"فلسطني املحتلة" يهدف إىل "الحفاظ عىل الرتاث الثقايف الفلسطيني
والطابع املميز للقدس الرشقية".

 2016/5/9أفرجت سلطات االحتالل اإلرسائييل عن جثامن الشهيد
محمد عبد منر ( 37عا ًما) من قرية العيسوية ،والذي استشهد يف
العارش من ترشين الثاين  /نوفمرب  ،2015بعد إطالق النار عليه من
قبل حراس املستوطنني يف منطقة املرصارة بالقدس؛ بدعوى محاولته
تنفيذ عملية طعن.

 2016/5/12قال سامح شكري وزير الخارجية املرصي إ ّن مرص
كل أعضاء املجتمع الدويل مبا يف ذلك إرسائيل،
منفتحة عىل التعاون مع ّ
يف ما يتعلق بالقضاء عىل اإلرهاب وحامية األمن القومي ،متعه ًدا
باالستمرار يف القيام بذلك بطرقٍ فعالة من أجل مكافحة اإلرهاب.

(األونروا)2016/5/6 ،

 2016/5/8مخطط استيطاين إرسائييل لتوسيع مستوطنة (راموت)
يف القدس بإضافة  1.435وحدة استيطانية و 240وحدة استيطانية
خاصة ،لتشمل مناطق تجاريّة ومباين عا ّمة عىل مساحة 419
سكنية ّ
دومنًا أغلبيتها من األرايض التاريخية لقرية لفتا امله ّجرة وأرايض قرية
بيت إكسا.
(األيام الفلسطينية)2016/5/9 ،

(األيام الفلسطينية)2016/5/9 ،

 2016/5/10أدانت محكمة إرسائيلية الطفل أحمد منارصة (14
عا ًما) من بيت حنينا يف مدينة القدس ،بـ "محاولة قتل مستوطنني
اثنني" ،دون النطق بحكم محدد .واعتقل أحمد بتاريخ  12ترشين
األول /أكتوبر  2015بدعوى محاولته مع ابن عمه الشهيد حسن
طعن مستوطنني داخل مستوطنة مقامة عىل أرايض القدس ،وقد
متّت إدانته بعد الزعم بأنّه اعرتف مبحاولته طعن مستوطنني خالل
العملية املزعومة.
("القدس" دوت كوم)2016/5/10 ،

 2016/5/10أصيب ضابط يف جيش االحتالل اإلرسائييل ،يف انفجار
عبوة ناسفة عىل حاجز قرب مدينة القدس املحتلة .وجاء أ ّن
العبوة انفجرت عىل حاجز حزما ،قرب القدس ،ما أدى إىل إصابة
الضابط يف وجهه.
(موقع عرب )2016/5/10 ،48

 2016/5/11دعا وزير الخارجية البلجييك ديدييه ريندرز إرسائيل إىل
السامح بدخول املواد الرضورية إلعادة بناء آالف املنازل التي ُهدمت
يف الحروب التي شهدها قطاع غزة .وقال ديدييه بعد قيامه بجولة
يف بعض أحياء غزة املهدمة ،إ ّن "وترية اإلعامر بطيئة جدا ،ونحتاج
إىل بذل جهود أكرب ،ونطالب بتسهيل دخول املواد إىل غزة ليك ننظّم
العمل ويتم ترسيع عملية البناء".
(الجزيرة .نت)2016/5/11 ،

 2016/5/11أسف رئيس الوزراء الفرنيس مانويل فالس لتأييد فرنسا
قرارا أصدرته اليونيسكو حول القدس ،معت ًربا أنّه يتضمن "صياغات
مؤسفة ويف غري محلّها" كان ينبغي تفاديها .وقال فالس أمام الجمعية
الوطنية "هناك يف قرار اليونيسكو صياغات مؤسفة ،يف غري محلّها،

(القدس العريب)2016/5/11 ،

(جريدة األيام الفلسطينية)2016/5/13 ،

 2016/5/13قال رئيس طاقم موظفي البيت األبيض دنيس ماكدونو
إ ّن الواليات املتحدة تجري اتصاالت مع إرسائيل ملنحها رزمة
مساعدات عسكرية هي األكرب التي ستتلقاها دولة من واشنطن.
وأكّد املسؤول األمرييك يف سياق حفل أقامته "سفارة إرسائيل" لدى
الواليات املتحدة مبناسبة "تأسيس إرسائيل" أ ّن إدارة الرئيس باراك
أوباما ملتزمة مبنع إيران من امتالك السالح النووي والحفاظ عىل
أمن إرسائيل.
(القدس العريب)2016/5/13 ،

 2016/5/13جددت إرسائيل معارضتها للمبادرة الفرنسية إلحياء
جهود السالم مع الفلسطينيني وذلك قبل زيارة لوزير الخارجية
الفرنيس جان مارك آيرولت إليها أث ّر فيها تصويت لباريس عىل قرار
ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم (يونيسكو) ال يتبنى
التسميات اإلرسائيلية يف القدس.
(الحياة الجديدة)2016/5/14 ،

 2016/5/14أكّد سامح شكري وزير الخارجية املرصي أ ّن العالقات
أي تطور إيجايب خالل الفرتة
املرصية مع حركة حامس مل تشهد ّ
األخرية ،ونفى وجود مفاوضات معها يف هذا الشأن وصحة ما تردد
عن وجود مسا ٍع للتهدئة بني القاهرة والحركة ،بوساطة من اململكة
العربية السعودية.
(األيام الفلسطينية)2016/5/15 ،

 2016/5/16دعا عرشات الحاخامات املتطرفني إىل (قتل الفلسطينيني
(كل مخرب عريب
وإطالق النار عليهم ،دون حساب) ،مؤكدين أ ّن ّ
املس باليهود يفقد حقه يف الحياة والوجود،
خرج من بيته ،ولديه نية ّ
ويجب إطالق النار عليه) ،مشددين عىل دعمهم ملا أقدم عليه
الجندي اإلرسائييل املجرم ،قاتل الشهيد عبد الفتاح الرشيف يف مدينة
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الخليل ،وقد جاءت دعوات الحاخامات هذه خالل مشاركتهم يف
(مؤمتر طارئ ملناقشة موضوع األمن اإلرسائييل) ،مبشاركة العرشات
من الحاخامات من أركان التيار الصهيوين املتديّن ،من أبرزهم
(يرسائيل اريئيل) رئيس ما يس ّمى بـ (معهد الهيكل).
(وكالة وفا اإلخبارية)2016/5/17 ،

 2016/5/22أكّد رالف تراف ممثل االتحاد األورويب يف فلسطني
سعي االتحاد لبناء دولة فلسطينية كاملة السيادة عىل حدود العام
 .67جاء ذلك خالل احتفال االتحاد األورويب يف فلسطني بعيده
السادس والستني (يوم أوروبا).
(الحياة الجديدة)2016/5/23 ،

 2016/5/24أصدر وزير األمن الداخيل اإلرسائييل جلعاد اردان ،قرا ًرا
بوقف تسليم جثامني الشهداء املحتجزة لدى القوات اإلرسائيلية إىل
ذويهم بدعوى عدم التزام عائلة الشهيد فؤاد أبو رجب التميمي
برشوط الرشطة لتشييع جثامن ابنها.
(جريدة القدس)2016/5/25 ،

 2016/5/25أعلن "رئيس الوزراء اإلرسائييل" بنيامني نتنياهو التوصل
إىل اتفاق مع حزب "إرسائيل بيتنا" اليميني املتطرف وتعيني زعيمه
افيغدور ليربمان وزي ًرا للدفاع "الحرب" .وجاء االتفاق بني الحكومة
االئتالفية وليربمان بعد فشل املفاوضات التي أجراها نتنياهو مع
زعيم املعارضة اسحاق هريتزوغ.
(يب يب يس العربية)2016/5/25 ،

 2016/5/30أصيب جندي إرسائــيــي يف حادثة طعن وسط
"تل أبيب" ،وقالت رشطة االحتالل إنّها ألقت القبض عىل فتى
فلسطيني بتهمة طعنه.
(الجزيرة .نت)2016/5/30 ،

طفل ،و( )15سيدة و( )5فتيات قارصات ،والنائب يف
املايضً )84( ،
املجلس الترشيعي عبد الجابر فقهاء .وأشار إىل أ ّن أعىل نسبة اعتقال
كانت يف مدينة القدس ،حيث اعتقلت سلطات االحتالل ()111
مواط ًنا منها ،تليها الخليل باعتقال ( )80مواط ًنا ،و( )61من رام الله
والبرية ،و( )48من بيت لحم ،يف حني بلغ عدد املعتقلني من نابلس
( )45مواط ًنا ،ومن جنني ( ،)34ومن طولكرم ( ،)24ومن قلقيلية (،)14
وعرشة مواطنني من سلفيت ،وخمسة من طوباس ،وكذلك من أريحا،
عالو ًة عىل ( )34مواط ًنا اعتقلتهم من قطاع غزة.
وبلغ عدد األرسى يف سجون االحتالل حواىل ( )7000أسري ،منهم أكرث
طفل ،و( )71أسرية ،و( )15فتاة قارص ،وسبعة ن ّواب يف
من (ً )330
املجلس الترشيعي ،عالو ًة عىل ما يقارب ( )750أس ًريا إداريًا .ولفت
التقرير إىل أ ّن سلطات االحتالل أصدرت ( )156أم ًرا إداريًا خالل شهر
أيار ،منها ( )40أم ًرا جدي ًدا.
(وكالة وفا اإلخبارية)2016/6/2 ،

 2016/6/2استشهاد املواطنة أنصار حسام هرشة من بلدة قفني
شامل طولكرم ،بعد أن أقدم جنود االحتالل املتمركزون عىل الحاجز
عىل تنفيذ عملية إعدام ميدانية جديدة.
(األيام الفلسطينية)2016/6/3 ،

ُ 2016/6/3عقد يف العاصمة الفرنسية باريس مؤمت ٌر دويل يهدف
إلحياء عملية السالم يف الرشق األوسط بني الفلسطينيني واإلرسائيليني.
وشارك يف االجتامع الوزاري األعضاء الدامئون يف مجلس األمن التابع
لألمم املتحدة ،واللجنة الرباعية الدولية للسالم يف الرشق األوسط،
وجامعة الدول العربية ،ورشكاء آخرون .وعقد املؤمتر دون مشاركة
الفلسطينيني واإلرسائيليني.
(يب .يب .يس العربية)2016/6/3 ،

 2016/5/31قال املستشار اإلعالمي لوكالة غوث وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني "األونروا" عدنان أبو حسنة ،إ ّن الوكالة أنجزت إىل اآلن
أكرث من  90يف املئة من البيوت املترضرة بصورة بليغة وهي الفئة ما
بني  5000إىل  18ألف دوالر.

 2016/6/5قال ستيفان دوجاريك املتحدث باسم األمني العام لألمم
املتحدة بان جي إ ّن بان انتقد بشدة قرار إرسائيل طرح خطط لبناء
مئات الوحدات السكنية يف الضفة الغربية والقدس الرشقية بعد
أيام من مطالبة القوى العاملية إرسائيل بوقف سياستها االستيطانية.

 2016/6/2اعتقلت سلطات االحتالل  471مواط ًنا فلسطين ًيا خالل شهر
أيار  /مايو  ،2016لريتفع بذلك عدد املواطنني الذين جرى اعتقالهم
منذ بداية اله ّبة الشعبية يف ترشين األول  /أكتوبر  2015إىل ()5805
فلسطيني .وأكّــدت مؤسسات األرسى (نــادي األسري الفلسطيني،
ومؤسسة الضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسان ،ومركز امليزان لحقوق
اإلنسان ،وهيئة شؤون األرسى واملحررين) ،يف تقرير مشرتك ،استمرار
قوات االحتالل يف اعتقال الفلسطينيني تعسفيًا ،واستمرار انتهاكاتها
الجسيمة واملنظمة التي ترتكبها بحق األرسى الفلسطينيني يف السجون
اإلرسائيلية .وأوضح التقرير أ ّن من بني املعتقلني خالل شهر أيار  /مايو

 2016/6/5مع دخول االحتالل اإلرسائييل الضفة الغربية وغزة عامه الـ
 ،50دعت "هيومن رايتس ووتش" امل ّدعية العامة للمحكمة الجنائية
الدولية لفتح تحقيق رسمي يف الجرائم الدولية الخطرية املرتكبة
يف فلسطني من قبل "إرسائيليني وفلسطينيني" .حيث قالت هيومن
رايتس ووتش إنّه "نظرا لألدلة القوية عىل ارتكاب جرائم خطرية يف
فلسطني منذ  ،2014ومنها أعامل نقل سكان إىل أر ٍ
اض محتلة ،فإ ّن
عىل مدعية املحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أن تفتح تحقيقًا
رسم ًيا مبا يتفق مع "نظام روما األسايس" املنشئ للمحكمة.

(وكالة وفا اإلخبارية)2016/5/31 ،

(رويرتز العربية)2016/6/5 ،

(هيومن رايتس ووتش)2016/6/5 ،

العدد 21

124

تموز  /يوليو 2016

 2016/6/8قُتل أربعة إرسائيليني ،وأُصيب عد ٌد آخر بجراح ،يف عملية
إطالق نار وقعت ،يف مجمع "شارونا" التجاري يف قلب مدينة تل أبيب
بفلسطني املحتلة ،بينام أعلنت رشطة االحتالل عن اعتقال منفّذي العملية،
وهام من بلدة يطا من الخليل ،من دون أن تتب ّنى أ ّي جهة العملية املزدوجة.
(العريب الجديد)2016/6/8 ،

 2016/6/13اختارت الجمعية العامة لألمم املتحدة ،سفري إرسائيل ،داين
دانون ،لرئاسة اللجنة األممية القانونية (اللجنة السادسة) ،والتي تتضمن
مها ّمها النظر يف املسائل القانونية الدولية والعمل عىل تطوير القانون
الدويل وتطبيقه وتدوينه ،إضاف ًة إىل النظر يف مسائل مكافحة اإلرهاب.
وحصلت إرسائيل عىل  109أصوات مؤيدة من أصل  193دولة.
(العريب الجديد)2016/6/13 ،

 2016/6/15أق ّرت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتني الثانية والثالثة،
مرشوع قانون يرشعن تغ ّول االحتالل اإلرسائييل يف قمع النضال
ويرسخ االعتقال اإلداري مبوجب القانون .وطرحت
الفلسطينيّ ،
مرشوع القانون هذا الذي يُعرف بـ "قانون اإلرهاب" وزيرة القضاء
اإلرسائيلية ،أييليت شاكيد ،من كتلة "البيت اليهودي" .وأيّد القانون
 57عضو كنيست ،وعارضه  .16ويرفع هذا القانون العقوبة القصوى
عىل ارتكاب مخالفات عدة يصفها القانون بأنّها "إرهابية" إىل 30
يعب
ونص عىل عقوبة بالسجن لثالث سنوات عىل ّ
عا ًما سج ًناّ ،
كل من ّ
بأي
عن تعاطف مع منظمة فلسطينية أو عربية مناهضة إلرسائيل ّ
طريقة ،مثل مدح املنظمة أو رفع علم.
(األيام الفلسطينية)2016/6/16 ،

 2016/6/16ق ـ ّررت وزارة األمـــن اإلرسائيل ّية بناء جــدار تحت
األرض ميت ّد إىل ما فوق سطح األرض ،عىل الحدود اإلرسائيل ّية
"حل نهائيًا لألنفاق الهجومية التي تشيّدها حركة
مع قطاع غ ّزةً ،
حامس ،يف حربها ض ّد الحصار اإلرسائييل املتواصل منذ  10أعوام.
تلف قطاع غـ ّزة ،لتشكّل عمليًّا
سيمت ّد عىل طول  60كيلومرتًا ّ
تنصبه إرسائيل عىل الحدود مع القطاع
جهازًا أمن ًّيا إرسائيل ًّيا ثالثًا ّ
املحارص ،بعد منظومتي "هوبرس أ" و"هوبرس ب" ،إذ ش ّيدت األوىل
يف تسعينيات القرن املايض ،بعد اتّفاق أوسلو ،أ ّما الجهاز الثاين ،فت ّم
نصبه بعيد االنفصال األحادي الجانب الذي نفّذته إرسائيل مع قطاع
غ ّزة .ومل تستطع املنظومتان "هوبرس أ" و"هوبرس ب" التغلّب عىل
األنفاق الفلسطينيّة املقبلة من القطاع.
(موقع عرب )2016/6/16 ،48

 2016/6/18انتهى اجتامع جديد بني وف َدي حركتَي "فتح" و"حامس"
التوصل إىل اتفاق ،وسط اتهامات
يف العاصمة القطرية الدوحة دون ّ
متبادلة من الطرفني بأسباب الفشل.
(األيام الفلسطينية)2016/6/19 ،

 2016/6/19بدأ  60أس ًريا من "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني"،
إرضابًا مفتو ًحا عن الطعام ،يف سجن "مجدو" ،تضام ًنا مع زميلهم
األسري بالل كايد ( 35عا ًما) الذي يخوض إرضابًا مفتو ًحا عن الطعام
حكم بالسجن
احتجا ًجا عىل تحويله إىل االعتقال اإلداري فور إنهائه ً
ملدة  14عا ًما.
(الحياة الجديدة)2016/6/20 ،

 2016/6/27أعلن رئيس الوزراء الرتيك بن عيل يلدريم من أنقرة
ونظريه اإلرسائييل بنيامني نتنياهو من روما ،عن بدء املرحلة األوىل
من اتفاق تطبيع العالقات بني إرسائيل وتركيا ،والذي مبوجبه سيت ّم
تبادل السفراء بني البلدين ،وإدخال مساعدات إىل قطاع غزة املحارص.
وقال يلدريم إ ّن  28من حزيران  /يونيو  2016سيشهد توقيع االتفاق
من قبل ممثّيل البلدين ،ثم يتم إحالة االتفاق إىل الربملان الرتيك خالل
ثالثة أيام للتصديق عليه .وبحسب رئيس الوزراء الرتيك ،فقد تعهدت
إرسائيل بدفع تعويضات بقيمة عرشين مليون دوالر ،وذكر أ ّن هذه
االتفاقية ستمكّن من إيصال املساعدات إىل قطاع غزة الذي يتعرض
لحصار خانق ،بحيث ستتو ّجه أول سفينة تحمل عرشة أطنان من
املساعدات اإلنسانية إىل ميناء أسدود الجمعة مبوجب االتفاق .وأكّد
عمل دؤوبًا من أجل توليد التيار الكهربايئ واملياه الصالحة
أ ّن هناك ً
للرشب يف قطاع غزة ،إضاف ًة إىل بناء مستشفى كبري بسعة مئتي
رسير ،مع العديد من املشاريع األخرى.
(الجزيرة .نت)2016/6/27 ،

 2016/7/1أوصت اللجنة الرباعية الدولية للسالم يف الرشق األوسط
يف تقرير لها برضورة توقّف إرسائيل عن بناء املستوطنات وعرقلة
التنمية الفلسطينية وتخصيص أر ٍ
اض يسعى الفلسطينيون إلقامة
دولة عليها يف املستقبل ليقترص استخدامها عىل إرسائيليني .وذكر
تقرير اللجنة التي تض ّم الواليات املتحدة وروسيا واالتحاد األورويب
واألمم املتحدة أ ّن السياسة اإلرسائيلية "تق ّوض عىل الدوام إمكانية
نجاح حل الدولتني" .وأضافت" :هذا يطرح تساؤالت مرشوعة عن
نوايا إرسائيل عىل املدى البعيد واملقرونة بترصيحات بعض الوزراء
أي دولة فلسطينية عىل
اإلرسائيليني بأنّه يجب ّأل تكون هناك ّ
اإلطالق .كام انتقدت اللجنة الرباعية القادة الفلسطينيني "ألنّهم مل
ينددوا بشكل ثابت وواضح بهجامت س ّمتها "إرهابية" وطالبت بـ
"التصدي لزيادة األسلحة غري املرشوعة ونشاط املسلحني يف قطاع
غزة الذي تسيطر عليه حركة حامس.
(رويرتز العربية)2016/7/1 ،
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ترجم املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات كتاب زمن املذلولني:
باثولوجيا العالقات الدولية للكاتب الفرنيس برتران بديع ،أستاذ
العالقات الدولية يف معهد العلوم السياسية يف باريس ،الصادر ضمن
سلسلة "ترجامن" التي تعدها وحدة ترجمة الكتب يف املركز .ويأيت
اختيار هذا الكتاب الق ّيم وترجمته إىل العربية ،بسبب أهميته يف
بحث العالقات الدولية من زاوية سوسيولوجية .وقد نجح الكاتب
يف تشخيص االختالل الحاصل يف عالقات الدول الذي ر ّده إىل مت ّرس
القوى الغربية يف إذالل دول العامل الثالث التي تحاول مجتمعاتها
العمل عىل إعادة توازن القوى ،وإنشاء نظام دويل جديد قائم عىل
املساواة والعدالة.

العدد 21
تموز  /يوليو 2016

من االقتناع أ ّن الضعيف يف العامل بات يدرك أ ّن بإمكانه أن يؤثر يف
التوازنات الكربى ويف القوى القدمية.
كل دول العامل يجب أن يكون لها دو ٌر وكلم ٌة مؤثر ٌة
إ ّن املجتمعات يف ّ
يف ميدان العوملة ،فام يحصل من رصاعات وإرهاب ،إمنا مرده إىل
الشعور باإلهانة واإلذالل .لذلك أصبح اإلذالل موضوع بحث ودراسة
سعى الكاتب من خالله إىل تقديم رؤي ٍة حول الكيفية التي يفرض
فيها اإلذالل عىل اآلخرين مكانة ال تليق بهم وال يرضونها .فالحرب
يف الزمن الحارض ما عادت هزمية فردية ألمري أو قائد يف ميدان
املعركة – كام كان يحصل يف العصور الغابرة – بل هي لشعوب وأمم
باتت معنية مبارشة مبا يحصل .عالوة عىل ذلك ،يرى بديع أن القوى
الغربية تخطئ يف تصنيفها الدول األخرى يف مرتبة أقل مكان ًة وشأنًا.
ورضب الكاتب عد ًدا من األمثلة التاريخية التي تخترص الفكرة
األساسية القامئة عىل إذالل الشعوب وإشعارها به .فاإلذالل يف رأيه
هو املنظم األبرز للعالقات الدولية يف العرص الحايل .فمهام متاهى
"املذلول" مع املست ِعمر ،فإنه يبقى مرفوضً ا .وطالب قادة القوى
الغربية بالكف عن حل النزاعات يف العامل كأنها مشكلتهم الخاصة
من دون العودة إىل املقررين املحليني؛ فالقوى الكربى ليست وحدها
يف هذا العامل الذي جاوز سكانه السبعة مليارات نسمة.

ما مي ّيز الكتاب غناه باملعلومات والتحليالت ،كام أنه يلقي الضوء عىل
إشكاليات حقيقية يف بنية النظام الدويل الحايل الذي تختلط فيها إىل
ٍ
حد كبريٍ عالقات الدول ببسط النفوذ والسيطرة؛ ففي هذا النظام ال
يوجد وزن وال تأثري إلرادة الشعوب املستضعفة التي تجهد لتكون
رشيكة فاعلة يف تقرير مصائر دولها .ومن هنا ركّز موضوع الكتاب
عىل إشكالية اإلذالل يف النظام الدويل باعتبارها باثولوجيا((( اجتامعية
ترسم العالقات فيام بني الدول.
لقد حاول الكاتب مقاربة اإلذالل ،ليس بوصفه ماد ًة ت ُ َّدرس من
منظور نفيس  -اجتامعي ،وإمنا بوصفه مبدأً منظ ًّم للنظام الدويل
رص مهي ِكلٍ للعالقات الدولية .فقد عالجه
الحايل مع تح ّوله إىل عن ٍ
الكاتب عىل أنّه اختالل أو عدم انتظام للنظام الدويل .إ ّن الدول
الصاعدة يف آسيا وأمريكا الالتينية تشعر أن ما عانته من إذالل وقهر
يشكّالن األساس الذي يربط بينها لتك ّون مجموع ًة تسعى لتؤكد
مكانتها يف الساحة الدولية .ومن ث ّم ،مل يعد يف اإلمكان حال ًيا اعتبار
"سائر أنحاء العامل" كأنها ٌ
دول ملحقة بالغرب فحسب ،بل ال بد
 1باثولوجيا  :Pathologyعلم األمراض ،يدرس طبيعة األمراض والتغيريات الرتكيبية
والوظيفية التي تقرتن بها؛ وهو مصطلح طبي يشري إىل الطريقة التي يعمل بها املرض ،فقد
مثل بإزالة الورم الخبيث من الجسم ،ولكن هناك حاجة إىل طبيب باثولوجي
يقوم الطبيب ً
متخصص حتى يشخّص هذا املرض إن كان خبيثًا أم حميدًا.

يقع الكتاب يف ثالثة أقسام؛ إذ تناول القسم األول تاريخ اإلذالل
يف العالقات الدولية ،أما القسم الثاين فتناول اإلذالل يف بنية النظام
الــدويل ،ويف القسم الثالث تطرق الكاتب إىل تداعيات اإلذالل
الخطرية وانعكاساته.

اختالل القوة
ودبلوماسية اإلذالل ونماذجه
ينطلق بديع يف الفصل األول من كتابه الذي حمل عنوان "أفخاخ
الحياة املشرتكة للشعوب" من فرض أسايس وهو أن الشأن الدويل
يصري اجتامعيًا وتزداد صورته التي شبهها بعملية تكتونية (تغري ضخم
يصيب تركيب املجتمعات) بالتزامن مع تكثيف التجارة الدولية
نشاطها عىل نحو هائل ،وكذا الطريقة التي يُنظَّم بها اإلنتاج ،تتسم
بأهمية بالغة ،ألنها ت ُعرب عن حياة الكائنات البرشية ،وذلك ألن منط
الحياة  Mode of Lifeكام يدعوه كارل ماركس ،هو "ما عليه الناس"،
يف الحقيقة((( ،فالناس "هم ما يقومون به"؛ أي بالسبل التي يع ّبون
 2دايفد باوترش ،النظريات السياسية يف العالقات الدولية ،رائد القاقون (مرتجم)،
(بريوت :املنظمة العربية للرتجمة؛ مركز دراسات الوحدة العربية ،)2013 ،ص .684
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فيها عن أنفسهم .فقد أىت ترسيع التبادالت عىل اختالف أنواعها ،ال
سيام ثورة االتصاالت التي ألغت املسافات ،ليحطم الحدود ويرشع
باب التواصل بني كل الناس .وعىل الرغم من أن كثافة هذه العالقات
غري متكافئة ،فقد أصبحت الحياة الدولية عاملية وبات الكل مرتابطًا
وآمال وضغوطات وحتى مشاعر ،مام يهيئ
بالكل ،ثرا ًء وأم ًنا وآال ًما ً
أرضية لإلذالل.
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والضعيفة ،والغنية والفقرية عىل حد سواء يخوضون يف شبكة كثيفة
من االعتامد املتبادل((( .وكام أ ّن هناك تجاهلً آلثار عدم االنتظام
الناجم عن االعتامدية ،فإن بعض الفاعلني يف بنية النظام الدويل
يكسبون أقل من فاعلني آخرين .وإذا كنت تعتمد أكرث عىل طرف
آخر ،فهذا يعني أن لديه املزيد من التأثري يف مصريك؛ ومن ث ّم
املزيد من اإلذالل تحت مظلة التعاون واالعتامد املتبادل .إ ّن تاريخ
السياسة الخارجية األمريكية منذ الحرب العاملية الثانية فيه الكثري
من األمثلة حول كيفية استخدام الواليات املتحدة االعتامدية متفوقة
باألداء االقتصادي والعسكري تحت اسم التعاون ولكن الهدف تعزيز
املصالح السياسية واالقتصادية واألمنية الخاصة بها.
يستعرض بديع يف الفصل الثالث من القسم األول مناذج اإلذالل يف
العالقات الدولية ،وقد صنفها عىل النحو التايل:

اإلذالل هو تلك الظاهرة االجتامعية بامتياز لنظام دويل يتنازعه فيض
القوة والنقص املتنامي لفاعلية القوة .ومل تعد النزاعات تعكس املنافسة
وإمنا عدم املساواة؛ ما أدى إىل استبدال النمط االعتيادي لنزاعات القوة
الكالسيكية يف الزمن الوستفايل ،حيث املواجهة كانت بني متساويني
يقر أحدهام بحق اآلخر ومبقدرته عىل مشاركته يف إدارة ساحة دولية
أقل اتسا ًعا .أما عامل اليوم الذي يعيش عىل إرث اخرتاع أوروبا ملفهوم
"الدويل" فيبدو مرتد ًدا وعاج ًزا عن استنباط قواعد مقبولة للجميع.
ومن هنا فرض اإلذالل نفسه بوعي أو بال وعي عىل منط السلوك
الدويل ،وتجسد بأشكال دبلوماسية تكاد تكون مأمسسة وعمالنية
وتعمل بصورة روتينية ،كطرائق وجود سلوك نعتربها بديهية وحتمية
وال مفر منها :كأن يتم اإلعالن من باريس عن إجراء انتخابات يف مايل،
أو أن نحظر عىل فريقٍ امتالك السالح النووي ،بينام نجيز ذلك آلخر،
أو أن نسخر من تدخل قوة ناهضة يف حل مسألة دولية حساسة ،عىل
غرار ما فعلت الربازيل يف عهد الرئيس لوال وتركيا يف عهد أردوغان ،حني
أمسكا بامللف اإليراين يف أيار /مايو .2010
ويذهب بديع إىل أن مسألة اإلذالل تقود إىل اختالل القوة ومن ث ّم
إىل قصة "االندماجات الفاشلة" يف النظام الدويل لعدم أهليته يف
إرساء عالقات اجتامعية متينة ومعوملة ،وبهذا تحل مسألة االندماج
بديل من مسألة القوة ،متسببة باضطرابات ال مناص منها يف مجتمع
ً
األمميني الضيق .وبنا ًء عليه ،نجد بديع يتفق مع املفكّر الواقعي
كينث والتز الذي وصف االعتامدية بأنها أيديولوجية تستخدمها
الواليات املتحدة والقوى الفاعلة يف النظام الدويل لتمويه املكاسب
واملصالح التي تحققها يف السياسة الدولية ،حيث تبدو الدول القوية

ً
أول :اإلذالل بواسطة االنتقاص :ظهر بتطور الحرب ذاتها ،والعالقات
بني الدول التي يحفّزها طموح الهيمنة بعضها عىل بعض ،وهذا
يتسبب بحسد وكراهية متبادلة((( ،إضافة إىل أن هذه الصيغة تقيض
بتحجيمٍ ٍ
قاس للمهزوم؛ ما يخلق صدمة انفعالية داخل الرأي العام.
إنها تهدف إذًا إىل إعطاء حقيقة ذاتية للهزمية ،إىل حد جعلها غري
محتملة بالنسبة إىل من يقعون ضحيتها .وغال ًبا ما يفيض هذا الوضع
ٍ
إىل الثأرية التي تستند إىل حشد قوي يسعى إىل إيجاد توازنٍ
جديد
للقوة يكون ملصلحتها ،وبناء ذاكرة جامعية تحافظ عىل الحقد عىل
اآلخر وتع ّمقه .ومثال ذلك ما قامت به أملانيا بعد انتصارها عىل
فرنسا يف الحرب الفرنسية – الربوسية عام  ،1870إذ أُعلن امللك
"فليهلم األول" إمرباطو ًرا ألملانيا يف عام  1871يف قرص فرساي يف
باريس ونُزعت من فرنسا اإللزاس واللورين .وأدى ذلك إىل تعمق
مشاعر معاداة األملان يف فرنسا ،فانقلبت األدوار بعد الحرب العاملية
األوىل لتوقع أملانيا معاهدة االستسالم يف قرص فرساي يف باريس.
ثان ًيا :اإلذالل بواسطة إنكار املساواة :رسعان ما أفىض االنفتاح عىل
الواقع خارج اإلطار الوستفايل إىل منوذ ٍج آخر لإلذالل ،إ ّن النظام
الوستفايل كان مبنيًا عىل القوى املنضوية تحت لوائه عىل أنه تنظيم
للعالقات بني قوى متساوية .إال أ ّن اكتشاف اآلخر الذي يحمل
أيديولوجيا وثقافة وديانة وحتى عرقًا آخر ،ال ميكن معاملته باملساواة
نفسها وبالندية ذاتها .فالقاعدة الوستفالية ال تنطبق عليه .ذلك أن
هذا املنتمي إىل "الرببرية" "الحيوانية" و"الحامقة" و"التوحش" عىل
حد وصف رجال الفكر األورويب يف القرن التاسع عرش ،ليس يف إمكانه
3 Kenneth Waltz, “Structural Realism after the Cold War,” International
Security, vol. 25, no. 1 (2000), p. 16.
 4باوترش ،ص .194
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التوق إىل مكانة متكافئة ،وال حتى االلتحاق بنظام وستفاليا الغريب ،وهو
نظام ليس مطرو ًحا فيه أن تكون دول آسيا وأفريقيا رشيكة يف إرادته.
ووفقًا لذلك تتحول املركزية األوروبية إىل شكل من أشكال املركزية العرقية
اإلثنية باعتبارها مرك ًزا حضاريًا وثقافيًا متفوقًا عىل اآلخر خارج نطاقها
الجغرايف .وقد خلق ذلك ،عىل حد وصف األديب األملاين غونرت غراس،
صدا ًما ثقاف ًيا بني أصولية غربية وأصولية إسالمية ،فاألوىل يحكمها الشعور
بالهيمنة والتفوق املطلق ،والثانية يحركها الشعور بالنقص واإلذالل والرغبة
يف التعويض(((.
كام أ ّن هذا "اآلخر" دخل الحياة الدولية من الباب الضيق الذي مل يكن
مرغم عىل التحول أو تصويب
ميكن تصوره إال تحت وصاية ،خاض ًعا ،ذليلً
ً
املسار؛ أي االنتظام وفق "مقاييس الحضارة" .وكونه دون مستوى هذه
املقاييس ،فال ميكنه اإلفادة من الحقوق نفسها ،ولكنه ميكن أن يكون عرضة
لعقوبات أخرى .ومثال ذلك حني اعترب الغرب أن حظر املتاجرة باألفيون
"ميس الحرية" ،فقد شنت بريطانيا عام  1840حملة تأديبية ضد الصني
بقصد معاقبة إمرباطورها ،ألن هذا األخري أمر بحرق شحنات األفيون التي
كانت مراكب صاحبة الجاللة تنقلها إىل بالده من أجل إعادة التوازن يف
امليزان التجاري إلمرباطورية الهند .وبنا ًء عليه ،فإن اإلذالل يكمن هنا يف
رفض املساواة يف الحقوق.
ثالثًا :اإلذالل بواسطة اإلقصاء :إن إنكار املساواة يفتح الطريق بسهولة
أمام التصلب ،فحني نرفض القبول باآلخر كن ٍّد ونعلن ذلك عىل املأل ،فإن
ذلك يقودنا إىل العمل مبنهجية من أجل إقصائه عن الحوكمة العاملية أو
اإلقليمية وحرصه بدور يوازي عىل الساحة الدولية دور "املواطن السلبي"
ضمن منظومة األمم.
والعنرص األكرث حساسية يف هذا النوع من اإلذالل أنه ال يكمن يف اإلقصاء
بوصفه "حالة" فحسب ،وإمنا بوصفه "فعلً " أيضً ا ،أي فعل قوة تختار
الدفع باآلخر إىل موقع أدىن من ذلك الذي كان يتوقعه .ومثال ذلك ،يف
القرن التاسع عرش ،حني أُقصيت اإلمرباطورية العثامنية عن "الكونرست"
األورويب ،ومل تتم دعوتها إال بصورة متقطعة إىل املؤمترات الكربى التي
كانت مع ذلك معنية فيها مبارشة ،وبشكل خاص ما يتعلق منها بالبلقان.
ويف الوقت الحايل ،تعيش تركيا "التجربة املذلة" يف مسألة عضويتها يف
االتحاد األورويب ،فعىل الرغم من التحوالت الكربى التي شهدتها يف العقد
األخري وتحولها إىل قوة اقتصادية وسياسية مهمة ،فامزالت الدول األوروبية
تطالبها بتطبيق ما تسميه املعايري األوروبية لالنضامم إىل النادي األورويب.
 5خلدون الشمعة" ،متثيالت اآلخر يف الفكر الغريب" ،جريدة العرب اللندنية،2015/7/12 ،
شوهد يف  ،2016/7/12يف:
http://www.alarab.co.uk/m/?id=56923
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كام تعيش القوى الصاعدة (الربازيل ،الهند ،فنزويال) هذه التجربة املذّلة
بشكل دائم ،سواء أكان املقصود دخولها نادي الكبار الذي يضم األعضاء
الدامئني يف مجلس األمن ،عىل الرغم من تكاثر مظاهر التودد أو الوعود
الكالمية ،أو من خالل مشاركتها يف هيئات غري رسمية لصنع القرار .إن
التشكيل الطويل ملجموعة العرشين الذي كان يجب يف وقت من األوقات
أن يحل مكان مجموعة الثامين ،والذي ال ينفك يعاين التهميش عىل الصعيد
الدبلومايس ،هو أحد األمثلة يف هذا املجال.
راب ًعا :اإلذالل بواسطة الوصم :يرتكز عىل التنديد املزري باآلخر فيام مييزه
عنا ،وهذا النوع من اإلذالل يكتسب معناه يف سياق مزدوج :حني تتجمع
يف اآلخر سامت سياسية خاصة ثقافية متاميزة بقوة ،ال بل متعارضة عنا،
وحني يكون يف مستوى من القوة أدىن من قوتنا بوضوح .إن الرشط األول
يفرس حداثته النسبية.
مثال ذلك إطالق وصم الدول املارقة عىل سلسلة من الدول "كوبا ،كوريا
الشاملية ،إيران ،العراق تحت حكم صدام حسني ،ليبيا تحت حكم معمر
القذايف" .ويف عهد املحافظني الجدد كانت مثة عودة إىل مفهوم "محور
الرش" األكرث تشوي ًها للسمعة ،والذي استخدمه جورج دبليو بوش يف خطابه
عن حالة االتحاد يف  29شباط /فرباير  .2002كام تحاول "إرسائيل" جاهدة
وصم حركة املقاومة اإلسالمية "حامس" باإلرهابية وربطها بتنظيم الدولة
اإلسالمية "داعش" ،وتصور نفسها عىل أنها الدميقراطية الوحيدة يف املنطقة.

نظام دولي يرويه اإلذالل
يف مقدمته لكتاب فرانز فانون الذي حمل عنوان" :بائسو األرض" ،أكد
جان بول سارتر أن املنطقة التي تطلق عىل نفسها اسم "أوروبا" ،والتي
أطلق عليها فيام بعد اسم "الغرب" ،قد غزت مناطق أخرى واستعمرتها
وقسمت العامل إىل متحرض ومتخلف .وكتبت تاريخ اإلنسان  Manمن
خالل صورتها عن ذاتها ،وحطّت من قدر مؤرشات الثقافة ،واآلداب،
والفنون الخاصة باآلخرين .ووضعتها يف مكانة الفلكلور الشعبي،
بالسحر .ومع التخلص من
واألساطري الخرافية ،والشامانية املتعلقة ّ
االستعامر ،اعترب سارتر أن املواطنني الجدد قد تح ّدوا اإلذالل وواجهوا
املكانة التي نصبها الغرب لنفسه عىل أنه ُمرش ٌع إلدارة العامل ،ومنف ٌذ
برشا ذوي إرادة
لوصيته((( .ومل يعترب هؤالء املواطنون الجدد أنفسهم ً
ووعي وصالحيات متميزة فحسب ،بل تخ ّيلوا أنفسهم مواطنني للعامل
 6مجموعة مؤلفني ،نظريات العالقات الدولية التخصص والتن ّوع ،تيم دان ،ميليا كوريك،
ستيف سميث (محررون) ،دميا الخرض (مرتجمة)( ،الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات ،بريوت ،)2016 ،ص .564-563

مراجعات وعروض كتب
زمن المذلولين :باثولوجيا العالقات الدولية

مساوين لغريهم .وكغريهم ،فإنهم غري مقيدين بالزمان واملكان ،بحيث
إنه ميكنهم التفكري يف السياسة العاملية.
مصاب مبرض اإلذالل وهو
من هنا يشخّص بديع النظام الدويل بأنه
ٌ
مرض يروي شجرته وتنتج منه اسرتاتيجيات ويثري ر ّدات فعل من كل
األنواع ،تقوده إىل عمليات التقييد األكرث تعقي ًدا .إن رسوخ اإلذالل يف
النظام الدويل الحايل هو حصيلة ثالثة عوامل يتناولها بديع يف القسم
فصل بذاته.
الثاين من الكتاب ويخصص لكل منها ً

األول :الالمساواة التأسيسية:
الماضي الكولونيالي
انبثق النظام الدويل من تفكك النظام الكولونيايل يف عملية غري منضبطة
وجائرة شملت أكرث من ثلثي الدول الحالية .إن االستعامر من حيث
منظم ،بل هو يفرض منط هيمنة يقوم عىل
جوهره ليس شكلً مؤسس ًيا ً
المساواة ملموسة .هذه السمة ال بد من مقاربتها من منظور نظام دويل
ترتكز رشعيته الرئيسة عىل املساواة يف السيادة بني الدول ،وهو ما أكده
الحقًا ميثاق األمم املتحدة .إن ذكر هذه الالمساواة وخطورة دميومتها يف
مرحلة ما بعد االستقالل ته ّيئان الظروف إلذال ٍل متوطّن ،وال سيام أ ّن الذين
تسلموا الحكم يف منعطف األلفية عاشوا النظام القديم بكل جوارحهم.
الجدير بالذكر أن االستعامر كان عىل قدر كبري من القساوة يف تجلياته،
لكونه ازدهر يف سياق تداعي النظام الدويل .فمنذ النصف الثاين من القرن
التاسع عرش حتى عام  ،1945كان الغياب شبه الكامل ألي استقطاب يفتح
املجال واس ًعا أمام القوى االستعامرية ويضعها واقع ًيا يف منأى عن أي وصم
يأيت من معسكر منافس غري موجود أصلً  .وعىل العكس من ذلك ،كانت
لعبة التواطؤ ،التي أججت اإلذالل لدى أولئك الذين يعانون وطأته ،تتيح
لهذا الفريق أو ذاك تنفيذ مخططه يف ظروف مواتية.
عىل صعيد األحوال الشخصية ،هناك مزيج من القوانني التي أصدرتها
السلطات الكولونيالية القامئة عىل التمييز العنرصي للسكان املحليني
وإقصائهم عن إدارة شؤون البالد ،إذ كان ينظر إليهم ،يف أفضل األحوال،
عىل أنهم مواطنون سلبيون ،إال يف حال حصولهم عىل الجنسية الفرنسية
مثلً  .وميكن أن نسحب ذلك عىل املجاالت االقتصادية واالجتامعية .ذلك
أن نظام امللكية العقارية اتسم بانعدام املساواة التي بلغت حد اإلذالل
وتُرجم يف أغلب األحيان عرب مصادرة األمالك وعمليات الطرد ،وهذا ما أدى
إىل تفاوت املداخيل بشكل مأساوي بني املستوطنني والسكان األصليني،
مثل زمبابوي عندما حصلت عىل االستقالل كان لديها  4000مزارع من
البيض يستثمرون  11.5مليون هكتار تضم األرايض األكرث خصوبة ،فيام كان
هناك  850ألف مزارع أفريقي تقليدي يتقاسمون  16مليون هكتار من
األرايض األكرث جدبًا .يتكرر منوذج زمبابوي يف فلسطني حيث متت مصادرة
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 42يف املئة من أرايض الفلسطينيني ،وهناك يف وادي األردن  37مستوطنة
إرسائيلية و 9000مستوطن يتقاسمون مع الجيش  87يف املئة من األرايض
الصالحة لالستثامر .وقد رشعت اتفاقية أوسلو هذا التفاوت ،بحيث منحت
 80يف املئة من احتياطي املياه لإلرسائيليني ،و 20يف املئة للفلسطينيني.
إن التنكر للمساواة يندرج يف تفاصيل الحياة اليومية إبان السيطرة
االستعامرية ،فمن خالل اإلذالل املامرس يوم ًيا ،واملرتافق مع العذابات
الجسدية ،تك ّون نظام متثيل أفسح يف املجال أمام نظام سيايس امتزجت فيه
الشعبوية بالتسلط والتعسف والفساد .إن االستعامر الذي كان قامئًا فيام
مىض أنتج من خالل الزبونية السياسية نسخة منقحة أكرث نعومة تبتكر
نسخة جديدة للسيطرة الغربية ،وتطيل أمد إذالل الزمن الغابر .لقد خلقت
السياسة الفرنسية القامئة عىل دمج نخبة صغرية من السود "املتطورين"
و"املتحرضين" بالرتافق مع التمييز والالمساوة الصارخة ضد سائر السكان
رصاع والءات وصفه فانون ٍ
بجلد أسود ذي قنا ٍع أبيض ،وكتب رينيه مينيل
 Rene’ Menilأن األسود يرفض بالتدريج عرقه ،وينتهي به األمر إىل العيش
يف عامل غري حقيقي تحدده املثل واألفكار املجردة لشعب آخر .إن هذا
التذويب للشخصية هو جوهر اإلذالل القائم عىل الالمساواة(((.

المهيكلة:
الثاني :الالمساواة
ِ
أن تكون خارج النخبة
الالمساواة املهيكلة عند بديع هي التي تحول دون أن يكون لكل
فرص متساوية للمشاركة يف القرار الدويل ،ومن
دولة يف النظام الدويل ٌ
فرص متساوية للحصول عىل املوارد .وراحت هذه
مثن أن تكون لها ٌ
الالمساواة تضغط إىل حد أنها مل تعد تعكس حقيقة موازين القوى
الدميوغرافية واالقتصادية ،وحتى الثقافية والسياسية بني الدول.
إن الهرمية يف بنية النظام الدويل التي نشأت بعد الحرب العاملية
الثانية تتسم بالثبات والهيكلية .إن مفعول حق النقض يف مجلس
األمن كان بيد القوى الخمس الفاعلة .وقد استمر حتى بعد سقوط
جدار برلني .لكن فكرة الحكم املشرتك من خالل القوة العسكرية
مل تكن يف طريقها للزوال ،حتى إن مل تكن روسيا يف القرن الحادي
والعرشين بالقوة ذاتها التي كانت عليها طوال نصف قرن بعد
الحرب العاملية الثانية .إن هذه البنية املتدرجة ،والتي أنتجت ثقافة
الرتاتبية الدولية ،ال تتسبب بالالمساواة فحسب ،بل إنها تولّد أيضً ا
ترصفات ومرارات غاية يف التعقيد لدى أولئك الذين يطمحون يف
الرتقي ،أو بكل بساطة ،لتأكيد وجودهم .هذه اإلذالالت املكبوتة إىل
حد ما ،نجدها يف صفوف "القوى الوسطى" التي تحلم بعامل متعدد
 7نايجل يس غبسون ،فانون املخيلة بعد-الكولونيالية ،خالد أبو هديب (مرتجم)،
(الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2013 ،ص .115
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األقطاب ،ويف صفوف "القوى الناهضة" ،كام يسميها املفكّر أبرام
أورغانسيك "غري القانعة" يف النظام الدويل((( ،والتي تعترب أنها بلغت
مكانة القوة العظمى ،ونجدها أيضً ا يف صفوف "الدول الصغرية" التي
تطمح يف البقاء يف النظام الدويل.

الثالث :الالمساواة الوظيفية:
أن تكون خارج الحوكمة
يرى بديع أن الالمساواة التأسيسية والالمساوة املهي ِكلة تستمدان
حيويتهام من "المساواة وظيفية"؛ أي أنّها ترتبط بظرف عمل وحوكمة
النظام الحايل بالذات ،وهذا النظام يصفه باألوليغاريش واإلقصايئ العفن.
إن النظام الدويل وقواعده هشة مل يتم صوغها بشكل تشاريك ،ومطبّقة
عىل بعض الدول دومنا اختيار فعيل ،وتقود إىل حوكمة ال يشكل كثريون
جز ًءا منها .إن اللعبة الدولية تجمع بشكل وثيق ما بني القوة السابقة
والعوملة الحالية ،والتضمني الظاهري والتشبث باإلقصاء ،وذاكرة مؤمتر
فيينا يوم كانت األولغارشية يف أوجها ،والبعد الكوين الذي يتنصل من
أي زعامة مطلقة .إن هذا التمييز املتكلف الذي يقوم به بعض الكبار
طقسا دبلوماس ًيا ،مع ما ميثله ذلك من خطورة يف
يجعل من اإلذالل ً
تجميد آليات الضبط التي تم إرساؤها بصعوبة.

تداعيات اإلذالل وخطره:
نحو نظام معاكس
يبحث بديع يف القسم الثالث من الكتاب يف السلوكيات التي تتبلور
نتيجة اإلذالل ،لذا ينبغي وضع مناذج سلوك تندرج ضمن إطار الرد
املعاكس عليه .إن رد الفعل املعاكس ،حسب رأيه ،يأيت يف مستويات
مختلفة يعمل عىل وصفها وتصنيفها .ويبحث أيضً ا يف الصلة التي تربطها
معاكسا يتعارض
ببعضها ليشكل منها نظا ًما ،ال بل يشكل منها نظا ًما
ً
 8أحمد قاسم حسني ونريوز ساتيك" ،التغريات يف بنية النظام الدويل وانعكاساتها عىل
الثورات العربية" ،مجلة سياسات عربية ،العدد ( 3متوز /يوليو  ،)2013ص .82-68

العدد 21
تموز  /يوليو 2016

مع ما يجري يف الساحة الدولية الرسمية .والجدير ذكره ،أن هذا النظام
يندرج ضمن الحداثة ،بل إنه يف صلب العوملة.
مستوى املجتمعات :ال ميكن تحليل النظام الدويل من خالل االكتفاء
بالنظريات الوضعية يف العالقات الدولية التي تشكل ركيزة أساسية يف
مهتم
تفسري القوى املحركة الخاصة بالسياسة العاملية ،سواء أكان الفرد ً
باإلقليمية أم بالهوية أم باألمن أم بالسياسة الخارجية ،فقد دخلت
املجتمعات يف اللعبة الدولية .كام أن انخراطها يف الحياة الدولية قد
رسع مامرسات اإلذالل وع ّممها .وهذا قاد إىل دخول "الثأرية" بقوة
ّ
إىل املجتمعات املعنية وساهمت يف تعبئتها من جهة ،ويف إثارة
النزعات الشعبوية ومختلف أشكال املشاعر الوطنية من جهة أخرى،
مام جعل مناذج اإلذالل القامئة عىل "الالمساواة ،واالنتقاص ،والوصم"،
تشمل املجتمعات.
ويستشهد بديع بثورات الربيع العريب التي وصفها باالنتفاضة االجتامعية،
فال يوجد قادة سياسيون يتزعمونها ،وال أحزاب طليعية تتوىل تنظيمها.
هناك خيط رفيع يجمع بني هذه الثورات االجتامعية ،تم التوافق يف
أغلب األحيان عىل أن يطلق عليه اسم "الكرامة"؛ وهي الرد الحديث ،بل
ر ّد ما بعد الحداثة عىل اإلذالل .إ ّن رسد الوقائع األوىل لهذه الحركة يعلمنا
كيف أ ّن مزي ًجا من الحقيقي واملتخيل بنى بشكل متعمد صورة اإلنسان
املذلول وسطة تعبئة اجتامعية تتمتع باالستقاللية .نعلم أن الحكاية
بدأت مع محمد بوعزيزي الذي أرضم النار يف نفسه يف  17كانون األول/
ديسمرب  2010ورسعان ما تحول إىل رمز للحظة من التاريخ الجامعي
الذي يتخطى حدود املجتمع التونيس .يف رصخته اليائسة الرافضة للعيش
يف حالة ذل ،واملتجسدة يف إحراق الذات ،نوع من الغضب املوجه ضد
الظلم الذي يشعر به الكثري من أبناء جيله(((.
مستوى الدبلوماسيات الخارجة عىل النظام :يتساءل بديع إن كان للدول
الخاضعة ألي منوذج من مناذج اإلذالل أن تستعيد زمام املبادرة من خالل
صوغها سياسات خارجية مستقلة تواجه التحوالت يف بنية النظام الدويل
وتساعد عىل التخلص من اإلذالل املامرس عليها أو التقليل من آثاره.
ويرى أننا يف هذه الحالة أمام مفرتق طرق :إما أن نكون أمام زبونية قوية
تستسلم لها أنظمة الجنوب وتقودها إىل العزوف عن اعتامد سياسة
خارجية مستقلة ،أو عىل العكس من ذلك ،أن تتحول هذه السياسة
إىل محور مركزي يف لعبة املسؤولني ووسيلة لتكوين تحالفات جديدة
وتعبئة السكان املحللني .يف الحالة الثانية ،هناك نوعان من الدبلوماسية:
دبلوماسية االعرتاض ودبلوماسية الجنوح ،وكالهام تظهران أكرث فأكرث
عىل أنّهام "خروج عىل النظام":
 9عزمي بشارة ،الثورة التونسية املجيدة :بنية ثورة وصريورتها من خالل يومياتها
(الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2012 ،ص.139-138
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زمن المذلولين :باثولوجيا العالقات الدولية

قسم كب ًريا
•دبلوماسية االعرتاض :نوع من الدبلوماسية التي تخصص ً
من حركتها لالعرتاض عىل النظام الدويل بأكمله أو جزء منه ،بهدف
جني املكاسب من ذلك ،سواء عىل الساحة اإلقليمية أو الدولية.
وكانت حركة عدم االنحياز ومؤمتر باندونغ ومجموعة الـ  77تقوم
كلها عىل أساس دبلوماسية االعرتاض.

•دبلوماسية الجنوح :إن الحدود الفاصلة بني دبلوماسية االعرتاض
والجنوح ليست واضحة دامئًا .فهذه األخرية ميكن أن تبدو كأنّها
قياسا باألوىل ،وتدل عىل فن تحقيق املكاسب
زيادة يف التشدد ً
داخل النظام الدويل من خالل تجاوز قواعده ،ومعايريه ،وقيمه.
ومثال ذلك ،عندما سمح القذايف ملنارصيه اقتحام السفارة األمريكية،
وإعالنه عن عالقات تربطه بالجيش الجمهوري اإليرلندي .وكذا
عندما استقبل روبرت موغايب محمود نجاد يف هراري ووقّع معه
مثاين اتفاقيات تجارية ،فهو يعلن للمأل عن التضامن بني املعدمني
وأولئك الذين تفرض عليهم العقوبات الدولية.
مستوى الرصاعية :ال يشبه العنف الدويل اليوم ما كان عليه يف املايض،
فقد خرس من فرادته ومن طبيعته املنتظمة ،ومل تعد الجيوش تتواجه
معتمدة عىل االنضباط والتقاليد العسكرية املكتسبة عىل م ّر العصور.
مل يعد العنف حصيلة قتال بني متساويني ،وال هو يخضع للقواعد التي
حل رصاع املجتمعات
وضعها كارل فون كالوزوفيتز أو كارل شميت .لقد ّ
محل رصاع الدول وجيوشها ،وأصبح العنف الدويل اجتامعيًا .مل يعد
للعنف عالقة كربى بالحدود ،بل راح يشكل استمرارية مقلقة بني الداخل
والخارج ،وهو يرتبط بالحرمان والقهر ،ومن ث ّم باإلذالل .إنه عنف
اجتامعي منترش ،ومتشظّ ،ال ميكن ملنطق الدولة أن ميسك به ويحتويه.
إن إعادة إرشاك املجتمعات يف الحرب انطلقت يف البداية من عملية
التحرر من االستعامر ،ففي إطار هذه العملية مل تعد املواجهة تتم بني
دولتني وإمنا بني الدولة املستع ِمرة واملجتمعات ،التي تحركها يف األساس
وتؤلبها رغبة يف االنتصار وتجاوز اإلذالل.

خاتمة
نجد أن بديع يف هذا الكتاب يستقرئ التاريخ والسوسيولوجيا
السياسية ليصل إىل منابع اإلذالل وتنامي نزعات الثأرية يف حقبة ما
بني الحربني العامليتني والتحرر من االستعامر غري مضبوط اإليقاع.
ويحاول إظهار كيف أن مامرسة اإلذالل بشكل معتاد أدت بصورة
محرجة إىل دخول الرأي العام واملجتمعات الساحة الدولية .لكنها

كشفت أيضً ا عن عدم تأقلم القوى القدمية ودبلوماسيتها املعتمدة
مع عامل يتعومل أكرث فأكرث .لذا أصبح مل ًحا بناء نظام دويل جديد
يجد فيه املذلولون ومجتمعاتهم مكانًا لهم ،وبخاصة أن اإلذالل
بات اليوم أم ًرا عاديًا ومألوفًا يف العالقات بني الدول ،وخري دليل عىل
ذلك املامرسات الدبلوماسية التي نشهدها كل يوم والتي تحط من
قدر الدولة ،أو تخضعها للوصاية ،أو تبعدها عن مراكز القرار ،أو
تش ّوه سمعة مسؤوليها .لقد أصبحنا نعيش يف عامل يبدو فيه القهر
االجتامعي  -سواء أكان ماديًا أم رمزيًا  -أكرث تأث ًريا من حجة السلطة
أو القوة .فالنظام الدويل – أو الالنظام الدويل  -الذي كان يقوم فيام
مىض عىل الهيمنة ،يتشكّل اليوم عىل وقع قدرة املحكومني التفاعلية.
إن الرغبة يف إحالل السلم يف عرصنا الحايل تفرض علينا ،وأكرث من أي
وقت مىض ،أن نوافق الشاعر الروماين فرجيل الرأي يف هذا البيت
الشهري من الشعر الذي وضعه عىل لسان بطله أنشيز" :البد من
األخذ بيد املقهورين ،ومقارعة املتسلطني".
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ما بعد االستشراق :المعرفة والسلطة في زمن اإلرهاب

مقدمة تعريفية :الكاتب ،الكتاب
والنسق المعرفي للفكرة
ينتمي هذا الكاتب إىل إحدى أهم صور الكتابة النقدية ،التي حملت
عىل عاتقها مسؤولية طرح (ومن ثم محاولة اإلجابة عن) سؤال
التمثيل /التحدث والفعل ،واإلنابة عن آخر ،واملشكل املحوري،
والشاغل ،الذي حرك كوامن الطاقات الفكرية الفريدة واملتميزة،
ملثقفني وأكادمييني ،انتموا جغراف ًيا وحضاريًا أحيانًا ،لعوامل ثالثية،
وأحيانًا انحازوا فكريًا ووجدان ًيا لهذه العوامل املقهورة ،فجاءت
مساهامتهم يف تعرية خطاب اآلخر /الغرب الكولونيايل وتفكيكه،
وبيان تهافت ادعاءاته عرب مساهامت فكرية رصينة ومتامسكة ال تزال
تكتيس أهميتها حتى هذه اللحظة ،ورمبا قامئة األسامء ليست طويلة،
لكنها تبدأ من فرانز فانون الطبيب النفساين واملثقف الثوري املارتنييك
وأعامله املركزية (وجوه سوداء وأقنعة بيضاء 1952؛ ومعذبو األرض
 ،)1961وإدوارد سعيد بأعامله املفتاحية يف نقد سلطة التمثيل يف
سياقات معرفية (االسترشاق 1978؛ ومسألة فلسطني 1979؛ وتغطية
اإلسالم 1981؛ والثقافة واإلمربيالية 1993؛ وصور املثقف .)1993
وتأيت ضمن هذه القامئة الفيلسوفة والناقدة الهندية غاياتري سبيفاك،
بأعاملها التأسيسية يف النقد ما بعد الكولونيايل (هل باستطاعة التابع
أن يتكلم؟ 1988؛ ونقد العقل ما بعد الكولونيايل .)1999
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بطرحها سؤال التمثيل يف السياقات ما بعد الكولونيالية((( ،بشكل
أقوى من أي وقت مىض ،لرتسم من خالل أعاملها النقدية مسا ًرا
واض ًحا للدراسات وتيار ما بعد الكولونيالية.
يأيت ضمن هذه القامئة حميد دبايش األكادميي اإليراين األصل وأستاذ
الدراسات اإليرانية واألدب املقارن بجامعة كولومبيا يف نيويورك واألستاذ
الزائر مبعهد الدوحة للدراسات العليا ،وهو من املؤسسني ملعهد االجتامع
واألدب املقارن ،ومركز الدراسات الفلسطينية بجامعة كولومبيا ،وله أكرث
من عرشين مؤلفًا تُرجم بعضها إىل العربية منها "الربيع العريب؛ نهاية
حقبة ما بعد االستعامر" وكتاب حول السينام االيرانية بعنوان "لقطة
مقربة" ،وهذا الكتاب الذي بني أيدينا اآلن ،الذي يحتل موضع القلب
من املرشوع الفكري لحميد دبايش ،الذي يقتفي فيه أثر هؤالء السابقني،
ويعلن يف أكرث من موضع انتامءه إىل هذه الساللة املتمردة من الكتّاب،
ولكن دون أن يعني ذلك أنه يتبع خطاهم حذو النعل يف النعل ،فلدبايش
أسلوبه الخاص يف الكتابة ،ومعالجة األمور واجتياز العقبات التي تواجه
طريقه ،لذلك نجده أيضً ا ال يبخل عىل سعيد وسبيفاك بالنقد ،فيسجل
اختالفاته مع طرائقهم يف التفكري بوضوح ومن دون مواربة ،إىل جانب
تقريظاته وإشاداته بأفكارهم.

فبينام طرح فانون إشكاالته يف سياق تجربة الكولونيالية االستيطانية
وخصوصا الجزائر ،حاولت أطروحاته
الفرنسية ألجزاء من أفريقيا
ً
أن تتعمق أكرث يف التحليل النفيس االجتامعي لكلٍ من مجتمعات
محلل جوانبها وكاشفًا عللها ،كتب جون بول
املستع َمر واملستع ِمرً ،
سارتر عام  1961يف مقدمته لكتاب فانون "معذبو األرض" ،ناع ًيا
أوروبا وواصفًا كيف أن فانون عىل الرغم من كونه يتحدث عن أوروبا،
فإنه ال يوجه حديثه إليها مطلقًا بل إىل اخوته فقط ،يقول "يا له من
سقوط ،لقد كان اآلباء ال يتحدثون إال إلينا [يقصد جيل االستقالل يف
أهل ألن
العامل الثالث] ،فإذا باألبناء أصبحوا يرفضون حتى أن يعدونا ً
يخاطبوننا"((( .ومتفصلت أعامل إدوارد سعيد يف تتبع أطوار خطاب
التمثيل منذ منابعه األوىل مرو ًرا بفرتاته الكولونيالية السافرة وانتهاء
بالفرتة ما بعد الكولونيالية ،فقدم قراءة طباقية لخطاب االستعامر/
التمثيل ،املتجيل واملسترت يف ثنايا االسترشاق االورويب ،كيف خلق/
متخيل وكيف سعى المتالكه((( ،لتأيت سبيفاك
ً
اخرتع هذا الخطاب رشقًا

الكتاب الذي يص ّدره صاحبه بإهدا ٍء أنيقٍ يقول "إىل ذكرى إدوارد
سعيد الزميل العزيز ،الصديق الغائب والرفيق الدائم" هو عبارة عن
دراسات ،كانت خالصة لتأمالت الكاتب عىل مدى سنوات حول سؤال
التمثيل ،أو ما يسميه "سلطة التمثيل املدعاة ،وقوتها الظاهرة عىل
وجه التحديد ،من ميثل من ،وبأي سلطة؟" (ص  .)15فسؤال التمثيل
الذي غال ًبا ما يتخذ أشكالً جد سافرة وعنيفة ،وذات تبعات كارثية
عىل من يتم متثيلهم والتحدث والفعل باسمهم ،هو ما يشعل جذوة

 1فرانز فانون ،معذبو األرض ،سامي الدرويب وجامل أتايس(مرتجامن)( ،من مقدمة جون
بول سارتر)( ،بريوت :دار الفارايب ،)2004 ،ص .4
 2إدوارد سعيد ،االســتـراق؛ املفاهيم الغربية للرشق ،محمد عناين (مرتجم)،
(القاهرة :دار رؤية للنرش والتوزيع ،)2006 ،ص .44 ،43 ،42

3 G. Ch. Spivak, A Critique of Postcolonial Reason (Massachusetts:
Harvard University Press, 1999), pp. 198 - 311; G. Ch. Spivak, “Subaltern
Talk, An interview with the editors,” in D. Landry & G Maclean, The Spivak
Reader (New York: Routledge, 1996), p. 307.
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االتقاد النقدي التي تقود دبايش يف هذا الكتاب ،إىل تعرية وتفكيك
املفاعيل التي يتم عربها إنتاج عمليات التدخل السيايس والعسكري
للواليات املتحدة األمريكية وإخراجها واملتورطة يف عملية التمثيل
هذه ،عرب مسارح أفغانستان والعراق وفلسطني ولبنان ،ولن ننىس
هنا سورية أيضً ا ،التي أصبح مصريها ومستقبلها ،اليوم مرتبطًا أكرث
فأكرث بهذا التدخل /التمثيل ،وهو ما يسميه الكاتب بالزعم املتأصل
واملتجذر للعقل اإلمربيايل ،بجدارة هذا التمثيل األخالقي واملعياري.
ال يعترب دبايش كتابه مبنزلة بيان لتوضيح كيف أ ّن الرشق ال يزال
ممثل باإلنابة ،عىل الرغم من إقراره بحتمية تحديث مالحظات
ً
إدوارد سعيد ،وال حتى كذلك اعرتاف الكاتب بأنه ميارس فعل التفكري
من خالل رؤى سعيد وانعكاساتها عىل حارضنا ،ولكن أبعد من ذلك،
تبدو غاية الكتاب محاولة إليجاد وسائل جديدة ملقاومة قوة التمثيل
هذه .مبعنى توسيع مضامني الرغبة يف املقاومة ومعانيها ،يف مواجهة
الرغبة يف السيطرة /التمثيل .ويحاول الكاتب أن يجيب عن هذا
السؤال بتوضيح كيف ميكن أن يتم ذلك ،وبأي مصطلحات خاصة
ميكن مقاومة هذه الرغبة يف السيطرة ،ببناء منوذج صلب من قوة
التمثيل الذايت ،عرب عدة اسرتاتيجيات ،متر أولً بنقد أنسنية سعيد،
ودحض مقولة سبيفاك باستحالة التمثيل الذايت للتابع ،واقرتاح
اسرتاتيجيات جديدة تعيل من قيمة الجامليات الثورية ملا لها من
تأثري عميق يف املقاومة ،عىل حساب املعارضة السياسية ،وكل ذلك
ضمن تواشج ينهض باألساس عىل فكرة مركزية لدى دبايش ،ويطلق
عليها مسمى اسرتاتيجية "تغيري املحاور"؛ وهي منط يف إنتاج املعرفة
يُعرض مرة وإىل األبد عن توجيه خطابه للقوى املهيمنة عىل العامل،
بدل من ذلك إىل البقية املكتومة
والتي تكتم صوت التابع ،ويوجهه ً
الصوت من العامل ،لتدرك قدرتها عىل الكالم /التمثيل الذايت ،ومن
ثم تصدح بجامليات متثيلها الذايت ،من دون أن يعني ذلك أن صليل
كلامتها لن يصل إىل أولئك الذين ظنوا يو ًما أنهم قد أقنعوها بعدم
قدرتها مطلقًا عىل الكالم ،ليقض مضاجعها منه ًيا وإىل األبد خرافة
التمثيل ،والتحدث والفعل باإلنابة.

المثقف كمفسر مضاد
Counter Interpreter
يف الفصل األول (ص  )44-25املعنون "يف مثقفي املنفى" ،وانطالقًا
من رؤية سعيد يف كتابه "صور املثقف" ،يجدد دبايش السجال حول
دور املثقف يف اإلمرباطورية الجديدة ،مستعي ًدا مالحظات توكفيل
حول الفلسفة العمالنية والنفور من الفكر التأميل لدى املثقف
األمرييك ،مرو ًرا بحقبة انغرس فيها املثقف أكرث يف تربة مختلفة عام
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وصفه توكفيل ،وانتها ًء بسجاالت هارولد ستينز وجوليان بندا وراسل
جاكويب ،وبقية األكادمييني األمريكيني ممن شارك يف هذا السجال،
ومن بينهم بالطبع إدوارد سعيد ،عىل دور املثقف األمرييك ،بوصفه
صاحب عبء مضاعف ملقى عىل عاتقه ،ذلك أنه املثقف الوحيد
الذي ميلك ميزة االتصال بالوسط املحيل لإلمرباطورية الجديدة ،التي
تشكل خط ًرا يتهدد العامل كله نتيجة انفرادها بقيادته.

يأيت استناد دبايش إىل طرح سعيد حول صور املثقف ،دون األعامل
األخرى لألخري ،كاالسترشاق والثقافة واإلمربيالية ،استجابة لطلب
ملح تفرضه راهنية السؤال املطروح حول التمثيل ،ورضورة تفكيك
دعاويه ،وتجاوزها عرب طرح اسرتاتيجية التمثيل الذايت .وهذا ما عرب
عنه دبايش بأولوية دور املثقف يف هذه اللحظة املفصلية من عمر
التمثيل اإلمربيايل ،والتي تقتيض إعادة ترتيب خطاب املقاومة ،عرب
تقديم دور املثقف وتأخري االسترشاق ،بوصف هذا األخري قد أشبع
تحليل ،حتى يتسنى للكاتب إنجاز الهدف البعيد ملرشوعه ،ومواجهة
ً
الرغبة املتزايدة يف التمثيل املسيطر ،والرغبة املتمردة والثائرة،
والراغبة يف إحراز قوة التمثيل الذايت  .Agencyوهذا هو الدور
الذي يوكله دبايش للمثقف ،وتحدي ًدا مثقف املنفي ،يف سعيه ضمن
مرشوعه الراغب يف تجاوز املستنقع الذي أفرزته النقاشات السياسية
السترشاق إدوارد سعيد ،والساعي لخلخلة البنى غري املتوازنة داخل
إطار الهيمنة /التمثيل اإلمربيايل ،يف مقابل الرغبة يف التمثيل الذايت.
فدبايش يعترب إطالق سعيد صفة "املثقف املنفي" حقيقة أو مجازًا
مثال ،مبنزلة االسرتاتيجية القمينة مبواجهة
(سعيد وتشومسيك) ً
وهزمية قوى التحالف املصلحي ذات الروح التنسكية الربوتستانتية
ومنطقها العمالين ،الذي يلتف حول دفة قيادة اإلمرباطورية ،يف
مواجهة ما يسميه بالقطاع املعطل ،بثقافته االحرتافية املضادة.
عند هذا الحد من التفكري يطرح دبايش خطرين يتهددان قيام مجتمع
من املفرسين املضادين ،هام ً
أول :ما يسميه خطر النجومية ،كون

مراجعات وعروض كتب
ما بعد االستشراق :المعرفة والسلطة في زمن اإلرهاب

سعيد وتشومسيك نجمي مجتمع أكادميي ،داخل فضاء أوسع تسيطر
عليه الثقافة األخالقية الربوتستانتية ،بوصفها مضادة لثقافة اإلنتاج
العفوي ،غري املرشط مس ّبقًا ،أو ثقافة الخمول ،ومن ث ّم تقف الثقافة
حائل دون وجود مثقف غري مسؤول ،بكل ما يحمله
الربوتستانتية ً
مبدأ "عدم املسؤولية" من دالالت إيجابية ،أي مبا يتعارض مع القيود
التي يفرضها العمل األكادميي عىل املثقف .وثان ًيا :ثقافة االحرتافية
املتزايدة يف أوساط الطلبة الجامعيني ،والتي تحثهم لنبذ التفكري
النقدي الحر واستبداله مبراكمة سلسلة من التدريبات العملية يف
مسار وظيفي ،هذا جن ًبا إىل جنب مع انعدام املناخ الحر واملحفّز
للخيال اإلبداعي يف البيئة الجامعية يف أمريكا ،والرغبة املتزايدة يف
أوساط صغار األكادمييني يف الحصول عىل وظائف ضمن املؤسسات
الواعدة عىل حساب حريتهم الفكرية.

يف مقابل هذه األخطار ،يطرح دبايش إمكانية أن يتشكل مجتم ٌع من
املفرسين املضادين ،تؤكد عليه تجارب كل من (سعيد وتشومسيك
وجاكويب وغور فيدال) الذين عملوا عىل التضاد مع مصالحهم املهنية
والطبقية ودون أن يخشوا أحد ،فوجدوا من يصغي لحديثهم .وقد
احتاجوا فقط من أجل هذه املهمة أن يكونوا "ساخرين ومتشككني
بدون أي سلبية" بكلامت سعيد ،وغري غيتويني أو متحزبني إثنيًا
ودينيًا أو ساقطني يف الوهدة املحلية ،كام حذّر غراميش ،و"تهكميني"
كام يويص ريتشارد روريت ،يف مواجهة عالقات القوة داخل أنساق
الثقافة السياسية ،ليصبحوا أخ ًريا مسؤولني عن إضعاف العنف
الكامن يف التصنيفات املاورائية كام يجادل جياين فاتيمو.

غولدتزيهر؛ أو االستشراق
الذي لم يعرفه سعيد
يخصص الكاتب الفصل الثاين (ص  ،)166-45وهو أطول فصول
الكتاب ،للتعريف بحياة املسترشق الهنغاري إغناتس غولدتزيهر
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( )1921-1850وأعامله ،والــذي يصفه دبــايش بأنه أحد أغنى
املسترشقني ذخرية علمية ،كونه ميثل االسترشاق يف ذروة صعوده
التاريخي وأخصب مراحله ،املصحوبة باعتقاد املسترشقني آنذاك
أنهم استحوذوا عىل أكداس املعارف التي مل تستغل كام يجب،
ودون أن يغفل دبايش عن انعدام جدوى النظر يف أعامل أي من
املسترشقني ،بعد أن أطلق سعيد "رصاصة الرحمة عىل االسترشاق"
عرب مرشوعه املعريف ،بحسب كلامت الكاتب .إال أن أهمية أعامل
غولدتزيهر كانت أكرب من أن يتم تجاوزها ،فهي استرشاق ذو طابع
خاص ،مضاد لالسترشاق الكولونيايل ،وأكرث عمقًا ومعرفة باإلسالم ،ما
حدا بصاحبه أن يتلقى دعوة لعرض رؤيته حول اإلسالم يف أمريكا،
بأجر مايل سخي ج ًدا آنذاك ،لكنه رفضها لدوا ٍع صحية ،وخوفًا أيضً ا
من عدم توافر ترجمة إنكليزية أمينة ملحارضاته ،إذ يعترب دبايش أن
حرفية هذا املسترشق وأناقة كتاباته العلمية ومرونة تفكريه وعمقه،
وأمانته العلمية هي ما يجيز تقريظه اليوم ،يف مواجهة عامل يسيطر
عليه "متخصصون بال روح" (بتعبري فيرب ،الذي يستعمل الكاتب
عبارته النبوئية هذه) يضعون أنفسهم يف خدمة مشاريع لتشكيل
الرأي العام ،وفقًا لنيات سيئة وتفسريات جاهزة وتوصيفات ناجزة،
ضد ثقافات بعينها (اإلسالم مثالً ) ،يف مقابل أكادمييني من أصحاب
املهارات العالية لكنهم يف جزر معزولة عن الرأي العام.
فصل دبايش((( كيف أن غولدتزيهر كان يرى يف نفسه فقي ًها مسلمً
يُ ّ
عىل طريقته ،عىل الرغم من أنه كان يدين باليهودية ومؤم ًنا تق ًيا
حتى مامته ،دون أن يتعارض ذلك مع اعتقاداته ،بل مل يُخف حقيقة
دينه عىل شيخ األزهر وزمالئه الطالب ،حينام أراد أن يصبح فقيها
أزهريًا حتى يتعلم جي ًدا عن هذا الدين التوحيدي .فغولدتزيهر
يعترب أن رابطة التوحيد هي ما يجمع اإلســام واليهودية دون
املسيحية ،وفوق هذا وذاك كان ذا وعي ثوري عابر للوطنية واإلثنية
والدين ،فخرج يف أول أسبوع له باألزهر متظاه ًرا مع الطالب وجموع
املرصيني ضد االحتالل األجنبي يف مرص ،وكتب البيانات املناهضة
لالستعامر واملنادية بالوطنية املرصية .هذا بالطبع إىل جانب رفضه
دعم الحركة الصهيونية ،والتي كانت تتطلع لدعمه باعتباره أكادمي ًيا
يهوديًا ذا وزن رفيع ،مام جلب عليه سخط كثري من داعمي الحركة
خصوصا رافائيل باتاي ،الذي كتب يتهمه
الصهيونية ومؤرخيها
ً
يكف دبايش مطلقًا عن اإلشادة مبساهامت غولدتزيهر يف هذا الفصل ،واصفًا أبحاثه
 4ال ّ
بالتنوع والرثاء ،عىل الرغم من إيراد هذا األخري أوصافًا قاسية لإلسالم الشيعي بأنه كان
"الرتبة الخصبة التي أمثرت يف كنفها دراسات تفتقر إىل املنطق ،وتتفق مع تقويض املعتقد
اإلسالمي الربويب بكليته" ،ومييض دبايش لوصف هذه املالحظات بأنها ما ال ميكن أن يقبله
القارئ الشيعي ،وهي تجعل من غولدتزيهر مراقبًا غري محايد أو عادل متا ًما للمذاهب
اإلسالمية ،ص .255
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باالنحطاط واإلعجاب باإلسالم ،وبأقذع الصفات التي كان براء منها
جميعها .وترافق ذلك مع عدة ظروف تاريخية كتصاعد العداء
للسامية يف أوروبا إىل جانب رفض غولدتزيهر ترك يهوديته والتحول
إىل املسيحية يف حرمانه من الحصول عىل منصب أكادميي مرموق
وهو صاحب السرية العلمية املبهرة ،فقد كتب أول دراسة له ونرشها
وهو يف سن الثانية عرشة((( ،وحصل عىل الدكتوراه وهو يف التاسعة
عرشة .ويقيم دبايش بني هذه السرية املرشقة لغولدتزيهر وبني سرية
معلمه املسترشق أرمينوس فامربي التي أعجبت باتاي ،ففامربي الذي
ال يتورع عن تبديل دينه أولً لإلسالم حتى يحظى بعطايا السلطالن
العثامين ،ثم للمسيحية ثانيًا ،وفوق ذلك فهو جاسوس مزدوج
للربيطانيني والعثامنيني ،ليضيف الكاتب أن اإلشادة بغولدتزيهر يأيت
يف معرض إعادة االعتبار لعمل إدوارد سعيد "االسترشاق" بوصفه
مساهمة علمية رصينة ،ضد محاوالت برنارد لويس وأتباعه ،بوصمه
شخيص من سعيد عىل املسترشقني ،وهي املحاوالت التي
أنه تجنٍ
ٌ
تحاول نقل االسترشاق من كونه نقد صلب ومؤسس ضد منط لإلنتاج
املعريف الكولونيايل ،إىل حرب كالمية يف قضايا سياسية ،ليشيد الكاتب
مبساهامت كل من القزويني وايزنشهر ،وهام باحثان إيرانيان ،وكيف
أنهام بعد ما يزيد عىل نصف قرن من صدور عمل إدوارد سعيد ،كانا
قد كتبا عن االسترشاق وأوضحا أنه ميكن أن يحتوي كتابات جيدة
بقدر أحتوائه عىل أحابيل وشعوذات ،ليشري يف األخري إىل خطأ سعيد
األسايس املتمثل يف ضمه غولدتزيهر إىل ثلة املسترشقني اآلخرين
أمثال رينان وماكونالد ولويس ،متأث ًرا بتوصيف أنور عبد امللك.
ويخلص دبايش إىل االتفاق مع سعيد يف نقده للنزعة اإلبستيمية
لالسترشاق ،من دون أن يتفق معه عىل ضم غولدتزتايهر إىل بقية
املسترشقني من أصحاب النظرة الدونية تجاه اإلسالم والرشق عمو ًما،
معت ًربا ذلك إجحافًا وتجنيًا يف حق غولدتزيهر .

حديث التابع Subaltern
يف الفصل املعنون "أنا لست تابع ًيا" (ص  ،)206-167يقتفي دبايش
أثر مقولة سبيفاك "هل مبقدور التابع أن يتكلم؟" ودورها يف تفكيك
مقولة السيادة ،وكيف أ ّن عنوانًا بهذه القوة قد فرضته الصدفة املحضة،
فسبيفاك أعطت بحثها ذاك العنوان "السلطة ،الرغبة ،املصلحة" ،بينام
 5يذكر دبايش أن غولدتزيهر كتب دراسته تلك ونرشها عن تطور الصلوات اليهودية،
ويورد قوله" :كان ذلك العمل األديب حجر الزاوية األول يف تطور سمعتي السيئة كمفكر حر"،
ما ييش بأن إعجاب الكاتب بغولدتزيهر يتجاوز أن هذا األخري كان باحثًا بار ًعا ومسترشقًا أمي ًنا
إىل كونه مثقفًا امتلك منذ نعومة أظفاره ميزة التفكري خارج الصندوق.
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كانت "هل مبقدور التابع أن يتكلم؟" وهي الجملة االفتتاحية فيه .ويقرأ
دبايش جملة سبيفاك تلك كأسلوب مهذب يف طلب الحديث ،ولكن
أيضً ا كاستعارة تطرح سؤالً لتجيب عنه يف ثنايا سؤالها ،كونها تتساءل
عن قدرتها عىل الكالم يف الوقت نفسه الذي تطلب فيه فرص ًة للحديث.
وهذا هو الفصل الذي يُفصح فيه الكاتب عن بالغة ثورية ونزعة متمردة
كانت ثاوية يف كلامته ،لكنها تتفجر حينام تلتقي مبا تسميه سبيفاك
بـ "موقعي املتداعي" ،ليعطي الكاتب لهذا املوقع قوته املفرتضة ،حني
يشبه فعل سبيفاك بحصان طروادة ،الذي يجلبه املنترصون إىل داخل
مدينتهم .وما هي إال برهة حتى تخرج سبيفاك بعساكرها /كلامتها،
لتثري بحديثها الخراب داخل أسوار املدينة التي استضافتها ،مرتكزة عىل
خلفيتها اليسارية ومستعينة مباركس ودريدا .وتنقل سبيفاك الحوار إىل
فضاء أوسع متجاوزة النزعة املحلية املوهنة كام يصفها الكاتب ،ضمن
التقاطع الذي ترسم مخططه بني مقوالت "الطبقة ،والعرق ،والجنس".
كل من فوكو ودولوز مبا يتجاوز طروحاتهم ،يف قضية
وتنتقل لتنتقد ً
النموذج الغريب للمعرفة وارتباطه باملصلحة .لكنها تعود لتسقط داخل
دائرة االنسجام مع تفسريات املثقفني البيض ،كام يصف الكاتب ،حينام
ال تجد غري التفسريات املحلية الرائجة لنموذج طقس "السايت" الهندي.
وتعجز عن رؤية التحول الذي طرأ عىل "السايت" مبجرد تجريم االحتالل
الربيطاين له ،ليتحول مبارشة إىل طقس مقاومة لالستعامر كام يوضح
ذلك دبايش .وهذا هو ما يجعلها يف آخر شوط من رحلتها الطروادية
الباسلة ،تتحول إىل راوية محلية ،وهو ما حذر منه الكاتب .ويظهر
الكاتب أخ ًريا تالقي كلٍ من سبيفاك وسعيد يف موضوع دور املثقف،
قبل أن ينتقل ملناقشة راناجيت جحا حول دراسات التابع ،معي ًدا قراءة
هيجل وتصوره للتاريخ من هذه الزاوية ،ومشي ًدا بروايات تاريخية
أصيلة ال تقل أهمية ملنطقة فارس والهند والرشق عمو ًما.

مشكلة االستالب
في العملية اإلبداعية
يسلط دبايش الضوء يف الفصل الذي يحمل العنوان "األزمة اإلبداعية
للمستلب" (ص  )238-207عىل تجربة املخرج السيناميئ اإليراين
محسن مخملباف ،باعتباره من أفضل الذين جسدوا مسألة املواجهة
داخل الرشط ما بعد الكولونيايل من دون أن يتخىل عن حسه الثوري.
وهو الثائر الذي رمى البندقية ليحمل بدلً منها الكامريا .وبالنسبة إىل
الكاتب تشبه تجربة مخملباف تجربة تيش جيفارا ،الذي رمى عدة
الطبيب ليحمل البندقية ،مستهديًا بفرانز فانون ورشيعته يف العنف
ضد اختالالت العامل .يقرأ الكاتب تجربة مخملباف ،الذي يقول عنه

مراجعات وعروض كتب
ما بعد االستشراق :المعرفة والسلطة في زمن اإلرهاب

"لقد اسرتعى انتباهي منذ عرفت أنه يف سن السابعة عرشة ،كان قد
مهاجم رشط ًيا يك يسلبه سالحه ثم يرسق مرصفًا معل ًنا
شهر مدية بنية
ً
قيام الثورة" (ص  .)266وهكذا يسري الفصل إىل نهايته بقراءة بتجربة
مخملباف الثورية ،وقوة خطابه الجاميل املتمرد يف مواجهة سؤال
التمثيل ،واسرتاتيجيات التابع؛ تلك التجربة التي خصص لها دبايش
منفصل(((.
ً
كتابًا

حجيج ثائر وقبلة نضالية واحدة
يف الفصل املعنون "تق ّدم الحجيج؛ يف الثوري العابر للحدود" (ص
 )264-239يحاول الكاتب أن يطرح تحدي التمثيل ،أو حديث
التابع ،يف حي ٍز آخر غري حيز جامليات املقاومة ،وضمن إطار نقدي
شامل وفق سياسات ثورية .وهنا يختار دبايش مناذج ثورية عابرة
للحدود ،ميثلها كل من تيش جيفارا ومالكوم إكس وفرانز فانون
وعيل رشيعتي ،يف مواجهة عامل تسيطر عليه املقوالت الجاهزة
لربنارد لويس وفرانسيس فوكوياما وصموئيل هنتينغتون ،تسخّر لها
مؤسسات اإلعالم الجامهريي ،ويؤدي فيه كل من فؤاد عجمي وآذر
نفييس دور الراوية املحلية يف خدمة األطامع الكولونيالية.
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ينتقل الكاتب إىل منوذج آخر هو مالكوم إكس ،الذي ينظر إليه
بوصفه استطاع أن يصهر تجربته كأمرييك أفريقي مع الروح الثورية
اإلسالمية للوصول إىل رؤية تحررية عاملية ،خارج األطر الهوياتية
الضيقة .ويختتم الكاتب هذه النامذج باملفكر اإليراين الثائر عيل
رشيعتي املتأثر بالثورتني الكوبية والجزائرية وأفكار تيش جيفارا.
ويصف دبايش نهج رشيعتي" :مستعي ًنا بإميانه العميق باالشرتاكية
وحامسة شيعية متفجرة ،صعد اسم رشيعتي كناقد ثوري لعب دو ًرا
مؤث ًرا يف اندالع الثورة االيرانية" (ص  .)275يرى الكاتب أن هذه
النامذج تحدت الطابع املحيل للثقافة يف بلدانها بهدف عوملة ميولها
الثورية الفطرية.
يجادل الكاتب يف الفصل املوسوم "تناضح داخيل؛ معرفة بال فاعلية،
إمرباطورية بال هيمنة" (ص  )287 265-حول الشكل الجديد الذي
متمثل يف
ً
يتخذه االسترشاق األمرييك وحالة املوات التي يعيشها،
أقسام دراسات الرشق األوسط ،لكن الخطر الذي ال يزال محدقًا
اآلن ،هو ذلك الشكل من املعرفة النفعية التي يتم إنتاجها يف أكرث
من مكان ،ليجري استخدامها مرة واحدة فقط ،فهي ال تصلح ألكرث
من استخدام واحد ألنها مزيفة وغري حقيقية ،بل مهمتها األساسية
هي خلق حالة من االرتياح الجامهريي العام إزاء جرمية جديدة
تزمع اإلدارة األمريكية عىل ارتكابها.

في البحث عن المثقف البرمائي

يف مواجهة مثل هذا العامل ،يرى دبايش رضورة استدعاء هذه النامذج
الثورية التي متثل كأمناط مقاومة متميزة ،قافلة من الحجيج ،ذات
وجهة نضالية واحدة .فبالنسبة إىل األرجنتيني جيفارا ،يعترب الكاتب
أن تجاوزه ألصوله الطبقية وانتامئه الوطني هو ما جعله منوذ ًجا
ثوريًا عامليًا يتخطى حدود بالده ومن بعدها حدود أمريكا الالتينية
لينتمي إىل بقية العامل املحروم .أما املارتنييك فانون بقدرته الفكرية
الهائلة يف الربط بني العنرصية والكولونيالية والعنف متكّن من أن
يصوغ نظرية ثورية تتوسل العنف كسالح يف وجه االستعامر .ث ّم
6 The Making of a Revel Filmmaker (London: I. B. Tauris, 2007).

يعود الكاتب من جديد يف الفصل األخري من الكتاب "نحو عضوانية
جديدة" (ص  )336 289-لعمل إدوارد سعيد صور املثقف ،ليجادل
حول رضورة بعث مناذج ملثقفني برمائيني ،بتوصيف سعيد ،لهم
القدرة عىل العيش يف كل البيئات والقدرة عىل مواجهة التقلبات.
هذه الرضورة بحسب الكاتب ميليها الظرف الراهن املتمثل يف حالة
الرأساملية املعوملة التي تتحكم يف أقدار بقية العامل املغلوب ،ملغية
الحدود الوطنية والجنسية من دون أن يح ّدها ح ٌد ،والتي يرافقها
خطاب كولونيايل جديد يعيد تأكيد الفروق الثقافية والدينية حتى
مينع أي شكل من أشكال االنتقال يف موازين القوى ،وحتى يتسنى له
خنق النموذج الذي يسعى الفرتاسه يف الحدود التي يرسمها له سلفًا،
وهو ما يرى الكاتب أنه يفشل بسبب التغيريات الدميوغرافية الكبرية
التي تشهدها الواليات املتحدة وحركة املهاجرين التي تتنامى معها
العضوانية الجديدة ،ما يزيد من ُسعار املحافظني الجدد وهجامتهم
الرشسة ضد الجامعات األمريكية ودورها يف املجتمع.

العدد 21
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تغيير المحاور كاستراتيجية
لتفكيك مقولة السيادة
تأيت اسرتاتيجية تغيري املحاور /مبعنى املستقبل للرسالة التي تصوغها
الجاملية الثورية أو املناضل /املتمرد /التابع ،الذي يتكلم دون أن
يطلب أذنًا من أحد ،ألنه هذه املرة لن يتكلم ملحاور أبيض قط،
مبنزلة خالصة للكتاب وتفكيك ملقولة السيادة .فبالنسبة إىل دبايش،
مل يعد الغرب هو املحاور الذي يجب أن نتوجه إليه بكالمنا ،والذي
ننتظر منه أن يقبل حجتنا لتكتسب موقعها ضمن الحقائق .ويرى أنه
بقليل من التعديل الذي نجريه عىل خطابنا الجاميل /الثوري ،ووضعه
ضمن سياقات حقائق وخطابات مخنوقة وليس لها القدرة عىل
الكالم ،أي بوضع قضيتنا بالرتافق مع قضايا العوامل املنسية األخرى،
نكون قد اكتسبنا قو ًة مضاعفةً ،وجمهو ًرا جدي ًدا من الثائرين .كام
نكون قد وجهنا خطابنا إىل محاورين آخرين ينتظرون سامعه .ليست
هناك رضبة أقوى من تجاهل املحاور األورويب والتغايض عن فكرة
فضل عن فكرة إقناعه ،وهي رضبة إذا
توجيه خطابنا إليه باألساسً ،
ما توالت فهي كفيلة بتحطيم وهم السيادة الغربية إىل األبد.

خاتمة
حاول الكاتب أن ميسك يف آنٍ ٍ
واحد بعدة خيوط مختلفة ومتشابكة،
وقضايا ،ومواقف ،ضمن طرحه مسألة التمثيل والسيادة واإلنتاج
املعريف ،يف سياق ال يزال متثل فيه القوى الغربية يف طورها ما بعد
الكولونيايل /اإلمربيايل ،مرك ًزا للعامل واإلنتاج املعريف ،يف محاولة منه
لتفكيك مقوالت هذه السيادة /التمثيل ،وإتاحة الفرصة للتابع
ليصدح بصوته ،ويتكلم .ولكن ليس كام تعود أن يتكلم دامئًا ،بروح

تموز  /يوليو 2016

النوستالجيا ،إىل جنة /وطن مل يعد موجو ًدا ،موج ًها حديثه ألوروبا،
خطاب متمر ٍد ومغاي ٍر يتوسل العنف يف
كمحاور أبدي .وإمنا عرب
ٍ
مواجهة الظلم الجاثم عىل صدره ،ومستهديًا بالنامذج الثورية
الجاملية والنقدية التي مر عربها الكاتب ،مثل فانون ،وسعيد،
وسبيفاك ،وجيفارا ،ومالكوم إكس ،ورشيعتي ،ومخملباف ،لينسج
كام يقول عىل نول رؤية واحدة ،خطابًا مختلفًا يحطم وهم السيادة
األوروبية ،وينتقل كنموذج أخالقي جديد إىل رسم معامل جديدة
ملوازين القوى معرف ًياٍ ،
بحس ثوري ذي طابع عاملي .هذا ما حاول
حميد دبايش أن يقدمه من خالل هذا الكتاب املتامسك معرف ًيا
ونظريًا ،والذي يع ّد محاول ًة جاد ًة للتنظري الثوري املعريف يف كيفية
أن نفكر خارج األطر املرسومة لنا سلفًا.
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• ً
أي وسيلة نرش
أصيل مع ّدا
أول :أن يكون البحث ً
ً
خصيصا للمجلة ،وألّ يكون قد نرش جزئيًا أو كليًّا أو نُرش ما يشبهه يف ّ
أي جهة أخرى.
إلكرتونية أو ورقية ،أو قُ ّدم يف أحد املؤمترات العلمية من غري املؤمترات التي يعقدها املركز ،أو إىل ّ
•ثان ًيا :أن يرفق البحث بالسرية العلمية للباحث باللغتني العربية واإلنكليزية.
•ثالثًا :يجب أن يشتمل البحث عىل العنارص التالية:

•عنوان البحث باللغتني العربية واإلنكليزية ،وتعريف موجز بالباحث واملؤسسة العلمية التي ينتمي إليها وآخر إصداراته
باللغتني العربية واإلنكليزية.
•امللخّص التنفيذي باللغتني العربية واإلنكليزية يف نحو  125 - 100كلمة لكل لغة ،والكلامت املفتاحية ()Key Words
بعد امللخص ،ويق ّدم امللخص بجمل قصرية ودقيقة وواضحة إشكالية البحث الرئيسة ،والطرق املستخدمة يف بحثها،
توصل إليها البحث.
والنتائج التي ّ

•تحديد مشكلة البحث ،وأهداف الدراسة ،وأهميتها ،واملراجعة النقدية ملا سبق وكُتب عن املوضوع ،مبا يف ذلك أحدث
مؤشاته
ما صدر يف مجال البحث ،وتحديد مواصفات فرضية البحث أو أطروحته ،ووضع التص ّور املفاهيمي وتحديد ّ
الرئيسة ،ووصف منهجية البحث ،والتحليل والنتائج ،واالستنتاجات .عىل أن يكون البحث مذيّ ًل بقامئة بيبليوغرافية
تتضمن أهم املراجع التي استند إليها الباحث إضاف ًة إىل املراجع األساسية التي استفاد منها ومل يرش إليها يف الهوامش.
وتذكر يف القامئة بيانات البحوث بلغتها األصلية(األجنبية) يف حال العودة إىل عدة مصادر بعدة لغات.
•أن يتقيد البحث مبواصفات التوثيق وفقًا لنظام اإلحاالت املرجعية الذي يعتمده املركز) ملحق  :1أسلوب كتابة الهوامش
وعرض املراجع).
•ال تنرش املجلة مستالت أو فصولً من رسائل جامعية أق ّرت ّإل بشكل استثنايئ ،وبعد أن يع ّدها الباحث من جديد للنرش
يف املجلة ،ويف هذه الحالة عىل الباحث أن يشري إىل ذلك ،ويق ّدم بيانات وافية عن عنوان األطروحة وتاريخ مناقشتها
واملؤسسة التي جرت فيها املناقشة.
•أن يقع البحث يف مجال أهداف املجلة واهتامماتها البحثية.

بأي لغة من اللغات ،رشط
•تهتم املجلة بنرش مراجعات نقدية للكتب املهمة التي صدرت حديثًا يف مجاالت اختصاصها ّ
وأل يتجاوز عدد كلامتها  3000 - 2800كلمة .ويجب أن يقع
ألّ يكون قد مىض عىل صدورها أكرث من ثالث سنواتّ ،
هذا الكتاب يف مجال اختصاص الباحث أو يف مجال اهتامماته البحثية األساسية ،وتخضع املراجعات إىل ما تخضع له
البحوث من قواعد التحكيم.
خاصا للمناقشات لفكرة أو نظرية أو قضية مثارة يف مجال العلوم السياسية والعالقات الدولية ال يتجاوز
•تفرد املجلة بابًا ً
عدد كلامت املناقشة  3000 - 2800كلمة ،وتخضع املناقشات إىل ما تخضع له البحوث من قواعد التحكيم.
•يراوح عدد كلامت البحث ،مبا يف ذلك املراجع يف اإلحاالت املرجعية والهوامش اإليضاحية ،والقامئة البيبليوغرافية
وكلامت الجداول يف حال وجودها ،وامللحقات يف حال وجودها ،بني  8000 - 6000كلمة ،وللمجلة أن تنرش ،بحسب
تقديراتها وبصورة استثنائية ،بعض البحوث والدراسات التي تتجاوز هذا العدد من الكلامت.
•يف حال وجود مخططات أو أشكال أو معادالت أو رسوم بيانية أو جداول ،ينبغي إرسالها بالطريقة التي استغلت بها يف
ترسل صو ًرا.
األصل بحسب برنام َجي اكسل( )Excelأو وورد( ،)Wordوال تقبل األشكال والرسوم والجداول التي َ
اختصاصا دقيقًا يف موضوع
كل بحث إىل تحكيم رسي تام ،يقوم به محكّامن من املحكّمني املختصني
•راب ًعا :يخضع ّ
ً
البحث ،ومن ذوي الخربة العلمية مبا أنجز يف مجاله ،ومن املعتمدين يف قامئة املحكّمني  -الق ّراء يف املركز .ويف حال تبايُن
تقارير املح ّك َمني ،يحال البحث إىل محكّم مر ّجح ثالث .وتلتزم املجلة موافاة الباحث بقرارها األخري؛ النرش /النرش بعد
إجراء تعديالت محددة /االعتذار عن عدم النرش ،وذلك يف غضون شهرين من استالم البحث.
خامسا :تلتزم املجلة ميثاقًا أخالقيًا يشتمل عىل احرتام الخصوصية والرسية واملوضوعية وعدم إفصاح املح ّررين واملراجعني
• ً
ٍ
أي ٍ
شخص آخر غري املؤلّف واملحكّمني وفريق
أي
معلومات بخصوص البحث املحال إليهم إىل ّ
وأعضاء هيئة التحرير عن ّ
التحرير (ملحق .)2
•تلتزم املجلة جودة الخدمات التدقيقية والتحريرية التي تق ّدمها للبحث ...إلخ.
•يخضع ترتيب نرش البحوث إىل مقتضيات فنية ال عالقة لها مبكانة الباحث.

•ال تدفع املجلة مكافآت ماليّة عن املوا ّد  -من البحوث والدراسات واملقاالت  -التي تنرشها؛ مثلام هو متَّبَ ٌع يف الدوريات
أي رسوم عىل النرش فيها.
العلمية يف العامل .وال تتقاىض املجلة ّ

ملحق 1
أسلوب كتابة الهوامش وعرض المراجع
الكتب

السلسلة  -مبا يف ذلك رقم املجلّد أو العدد املستخدم (مكان
اسم املؤلّف ،عنوان الكتاب ،اسم املرتجم أو املح ّرر ،الطّبعة ،اسم ّ
الصفحة.
ال ّنرش :ال ّنارش ،تاريخ ال ّنرش) ،رقم ّ

أمثلة:
الوطني للثّقافة والفنون واآلداب،
يل ،الثّقافة العرب ّية وعرص املعلومات ،سلسلة عالَم املعرفة ( 265الكويت :املجلس
 نبيل ع ّّ
كانون الثاين  /يناير  ،)2001ص .227
 كيت ناش ،السوسيولوجيا السياسية املعارصة :العوملة والسياسة والسلطة ،حيدر حاج إسامعيل (مرتجم) (بريوت :املنظمةالعربية للرتجمة ،)2013 ،ص .116
ويستشهد به يف الهامش الالحق غري املوايل مبارشة عىل ال ّنحو التايل :ناش ،ص ( .116ما مل يكن هناك أكرث من مرجع واحد
رصا :ناش ،السوسيولوجيا ،ص .)116
للمؤلّف نفسه ،ويف هذه الحالة يت ّم استخدام العنوان مخت ً
أ ّما يف قامئة املراجع فريد عىل ال ّنحو التايل :ناش ،كيت .السوسيولوجيا السياسية املعارصة :العوملة والسياسة والسلطة ،حيدر
حاج إسامعيل (مرتجم) (بريوت :املنظمة العربية للرتجمة.)2013 ،
ويف حال امل َؤلَّف الذي اشرتك يف تأليفه أكرث من ثالثة مؤلِّفني ،يكتب اسم املؤلِّف الرئيس أو املح ّرر أو املرشف عىل تجميع
(إدارة) املادة مع عبارة "وآخرون".
القومي العريب ،ط ( 4بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية،)1991 ،
السيد يسني وآخرون ،تحليل مضمون الفكر
مثالّ :
ّ
ص .109
ويستشهد به يف الهامش الالحق :يسني ،ص .109
القومي العريب ،ط ( 4بريوت :مركز دراسات الوحدة
السيد وآخرون .تحليل مضمون الفكر
ويف قامئة املراجع :يسنيّ ،
ّ
العربية.)1991 ،
ال ّدوريّات

الصفحة.
مقالة يف دورية :اسم املؤلّف" ،عنوان ال ّدراسة أو املقالة" ،اسم املجلّة ،املجلّد و  /أو رقم العدد (سنة ال ّنرش) ،رقم ّ
القومي العر ّيب" ،اسرتاتيجيّات ،املجلد  ،15العدد  ،)2009( 1ص .129
مثال :محمد حسن" ،األمن
ّ

القومي العريب" ،اسرتاتيجيات ،املجلد  ،15العدد  ،)2009( 1ص ( 350 – 120أرقام
يف قامئة املراجع :حسن ،محمد" .األمن
ّ
صفحات املقالة).
يف الهوامش وقامئة املراجع العربيّة ينبغي أن يكون عنوان الكتاب أو املجلّة بالخ ّط العريض ،وباللغة األجنبية بالخ ّط املائل.
مقاالت الجرائد

يشار إليها فقط يف الهوامش ،وليس يف قامئة املراجع.
مثال :إيان بالك" ،األسد يحثّ الواليات املتحدة إلعادة فتح الطّرق الدبلوماسية مع دمشق" ،الغارديان.2009/02/17 ،
المنشورات اإللكترونيّة

يُشار إليها فقط يف الهوامش ،وليس يف قامئة املراجع ،وينبغي أن تتضمن اإلحالة تاريخ الزيارة (املشاهدة).
مثال :ييل صالحي" ،العنوان" ،االنتفاضة اإللكرتون ّية ،2010/9/3 ،عىل الرابط:
مقابالت شخصية

اسم الشّ خص ،نوع املقابلة (مقابلة شخصيّة أجراها؟ ،مقابلة عرب الهاتف ،مقابلة بالربيد اإللكرتوين ،وغريها) ،املكان ،والتاريخ.
مثال :توين بلري ،مقابلة شخصية أجراها؟ ،لندن.2006/08/3 ،

ملحق 2
أخالقيات النشر في مجالت المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات

•تعتمد مجالت املركز قواعد الرسية واملوضوعية يف عملية التحكيم ،بالنسبة إىل الباحث واملحكّمني عىل ح ّد سواء ،وت ُحيل
ّمي معتمديْن لديها من ذوي الخربة واالختصاص الدقيق مبوضوع البحث ،لتقييمه
كل بحث قابل للتحكيم عىل محك ّ
وفق نقاط محددة .ويف حال تعارض التقييم بني املحكّمني ،ت ُحيل املجلة البحث عىل قارئ مر ّجح آخر.
•تعتمد مجالت املركز م ّحكمني موثوقني ومج ّربني ومن ذوي الخربة بالجديد يف اختصاصهم.

تنظيم داخليًا دقيقًا واضح الواجبات واملسؤوليات يف عمل جهاز التحرير ومراتبه الوظيفية.
•تعتمد مجالت املركز
ً

•ال يجوز للمح ّررين واملحكّمني ،باستثناء املسؤول املبارش عن عملية التحرير (رئيس التحرير أو من ينوب عنه) أن يبحث
أي ٍ
رأي جرى الحصول عليه من
أي معلوم ٍة متميّزة أو ٍ
شخص آخر ،مبا يف ذلك املؤلّف .وينبغي اإلبقاء عىل ّ
الورقة مع ّ
أي منهام الستفاد ٍة شخصية.
رسية ،وال يجوز استعامل ٍّ
خالل التحكيم قيد ال ّ
•تق ّدم املجلة يف ضوء تقارير املحكمني خدمة دعم ف ّني ومنهجي ومعلومايت للباحثني بحسب ما يستدعي األمر ذلك
ويخدم تجويد البحث.
•تلتزم املجلة بإعالم الباحث باملوافقة عىل نرش البحث من دون تعديل أو وفق تعديالت معينة ،بنا ًء عىل ما يرد يف تقارير
التحكيم ،أو االعتذار عن عدم النرش ،مع بيان أسباب االعتذار.

•تلتزم مجالت املركز بجودة الخدمات التدقيقية والتحريرية والطباعية واإللكرتونية التي تقدمها للبحث.

•احرتام قاعدة عدم التمييز :يق ّيم املح ّررون واملراجعون املا ّدة البحثية بحسب محتواها الفكري ،مع مراعاة مبدأ عدم
التمييز عىل أساس العرق أو الجنس االجتامعي أو املعتقد الديني أو الفلسفة السياسية للكاتب.
•قاعدة عدم تضارب املصالح بني املحررين وبني الباحث ،سواء كان ذلك نتيجة عالقة تنافسية أو تعاونية أو عالقات أخرى
الصلة بالبحث.
املؤسسات ذات ّ
أو روابط مع ّ
أي مؤلّف من املؤلّفني ،أو الرشكات ،أو ّ
أي من أعضاء هيئتها أو املحررين املواد غري املنشورة التي يتضمنها البحث امل ُحال
•تتقيد املجالت بعدم جواز استخدام ّ
عىل املجلة يف أبحاثهم الخاصة.
•النسخة النهائية للبحث والتعديالت :تعرض املجلة النسخة املحررة شبه النهائية من البحث بصيغة  PDFعىل الباحث
ٍ
تصحيحات أو تصويبات
أي تعديالت مه ّمة أو إضافات عىل البحثّ ،إل ما كان من
قبل النرش .ويف هذه املرحلة ،ال ت ُقبل ّ
أو تعديالت طفيفة؛ وذلك ضمن ٍ
أمد زمني وجيز ج ًدا تُح ّدده رسالة املجلة إىل الباحث.
•حقوق امللكية الفكرية :ميلك املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات حقوق امللكية الفكرية بالنسبة إىل املقاالت
املنشورة يف مجالته العلمية املحكّمة ،وال يجوز إعادة نرشها جزئيًّا أو كلّيًا ،سوا ٌء باللغة العربية أو ترجمتها إىل لغات
أجنبية ،من دون إذنٍ خطي رصيح من املركز العريب.
كامل بالحصول عىل إذن الدورية األجنبية النارشة ،وباحرتام حقوق
•تتقيد مجالت املركز يف نرشها ملقاالت مرتجمة تق ّي ًدا ً
امللكية الفكرية.
مجلت املركز العريب مب ّجانية النرش ،وتُعفي الباحثني واملؤلّفني من جميع رسوم النرش.
•املجانية .تلتزم ّ
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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.
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