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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
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:صعود اليمين واستيراد صراع الحضارات إلى الداخل
حينما تنجب الديمقراطية نقائض الليبرالية
The Rise of the Right and the Clash of Civilizations:
When Democracy Spawns the Antithesis of Liberalism

إن الصراع الدائر في البلدان الغربية المتطورة
ّ ، أو ًلا:تقدم هذه الدراســة ثالث فرضيات رئيســة
 أو صراع،هــو صــراع بين ثقافتين تشــتمالن على مكونات طبقية وثقافية وسياســية وقيمية
أن روسيا والصين في الصراع على المستوى
ّ ، ثان ًيا.بين ثقافات يمكن أن تتحول إلى هويات
ً
ثقافة
العالمــي تب ّنتا عقيدة صراع الحضارات ضد انتشــار الديمقراطيــة والليبرالية بوصفهما
ً
ً
تحالف مع الفئات التي
أن الفجوة بين النخب التي تتبنى القيم الليبرالية في
.غربيــة
ّ ،وثالثــا
ٍ
-  األقليات والنســاء من جهة والطبقة العاملة البيضــاء والريف وغيرهم- عانــت التهميــش
أ ّدت إلــى إضعــاف الرابط التاريخي الحديث العهد بين الديمقراطية والليبرالية واالنتقال إلى
.الصراع بينهما في حاالت متزايدة
. الديمقراطية الليبرالية، صراع الحضارات، دونالد ترامب، اليمين الشعبوي:كلمات مفتاحية
This study presents three main hypotheses: first, that the conflict currently
underway in advanced Western countries is a conflict between two cultures, each
with its own value, class, cultural and political component – or between cultural
identities. Second, that Russia and China have adopted the credo of the clash
of civilizations against the spread of democracy and liberalism, with the view
that these are Western constructs. Third, that the gap between, on the one side,
the elites who embrace liberal values in alliance with the marginalized sector,
minorities and women and, on the other side, the white working class, the rural,
and others, had led to a weakening of the newly-forged and historic tie between
democracy and liberalism, and a shift to growing conflict between them.
Keywords: Populist Right, Donald Trump, Clash of Civilizations, Liberal
Democracy.
. املدير العام للمركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،مفكر عريب
* Arab Public Intellectual , General Director of the Arab Center for Research and Policy Studies.
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عن صعود اليمين الشعبوي
وخصوصيته
هائل من التعليقات والتفسريات
دفق ٌ
تناول
انتخاب دونالد ترامب ٌ
َ
التي نُرشت بعد استيعاب الصدمة األوىل التي تع ّرض لها أغلب
املؤسسات اإلعالمية ومؤسسات استطالع الــرأي العام بسبب
استبعادها هذه النتيجة .وما زالت فئات واسعة من املثقفني
يف الغرب والرشق مندهش ًة من سلوك الناس االنتخايب .وموضوع
تساهل املص ّوتني مع ركاكة شخصية املرشح الذي أصبح
ُ
االندهاش
رئيسا منتخ ًبا ،والــرداءة التي تتناوب عىل الفظاظة يف أسلوبه،
ً
وتعاطفهم مع مجاهرته بأفكار يفرتض أن يخجل صاحبها من البوح
بها يف عرف ثقافة "اللياقة السياسية" الليربالية؛ فأفكار ترامب من
نوع "العيب" السيايس إذا صح التعبري.
وقد سادت قناعة تامة يف أوساط املندهشني أ ّن الرجل ال يليق
مبنصب رئيس الواليات املتحدة الذي ال يعقل أن يشغله شخص
كهذا ،لناحية أهمية هذا املنصب وتأثريه يف أكرب اقتصاد يف العامل،
ويف السياسة الدولية بصورة عامة .وكأ ّن ما ال يُ ْعقَل ال يحصل ،أو هو
غري ممكن الوقوع.
أثناء الحملة االنتخابيةُ ،سمع خطاب ترامب السيايس كأنّه وصل
لت ّوه إىل الحملة االنتخابية من جولة يف "بارات" نيويورك وحاناتها
التي يؤ ّمها الرجال بعد ساعات العمل؛ ساعة احتساء بضع كؤوس
من الرشاب قبل التوجه إىل منازلهم ،وذلك يف ساعات املساء املبكرة
التي تسمى يف الواليات املتحدة "الساعة السعيدة" .Happy Hour
إنّها ثرثرة الرجال املحافظني املتحلقني حول "البار" إذا خطر لهم
عرضً ا أن يع ّرجوا عىل السياسة الدولية مبناسبة ما يُع َرض أمامهم عىل
الشاشة ،أو بعد وقوع عملية إرهابية ،وتباريهم يف طرح الوصفات
دروسا .أما إذا
يف كيفية تلقني اإلرهابيني والدول التي يتحدرون منها ً
تع ّرضت ثرثرتهم إىل السياسة الداخلية ،فإنّها غال ًبا ما تختزل املشكلة
يف سوء تدبري البريوقراطية ،وفساد السياسيني ،وابتعاد املؤسسة عن
"الحياة الحقيقية" ،وتردد الحكام ،وعجزهم عن الحسم واتخاذ القرار
الصحيح ،والسخرية من النساء اللوايت ي ّدعني املعرفة ،والتجرؤ عىل
اإلشارة برصاحة إىل لون البرشة والجنس واألصل والدين وغري ذلك،
والجملة السياسية الغاضبة املشبعة بثقة املتكلم بنفسه وقناعته
أنّه ميتلك الحلول لجميع املشاكل واملعضالت التي تحري السياسيني
والخرباء .وتتألف الحلول السحرية املزعومة من وصفات غري ممكنة
التنفيذ ،واقرتاحات ال تفسري لها سوى الجهل باملعطيات ،ومقوالت
متناقضة فيام بينها.
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هكذا يتكلم الرجال البالغون املتذمرون ،الغاضبون من تحوالت العامل
من حولهم ،إذ يتملكهم شعور بأ ّن بالدهم ت ُصا َدر منهم حتى أصبحوا
يجدون صعوب ًة يف التعرف إليها :رئيس أسود ،وامرأة مرشحة لرئاسة
البيت األبيض((( ،ويف حالة انتخابها سوف يصبح زوجها "السيدة
األوىل" ،وزواج املثليني جنسيًّا ،وتأمني صحي يتذمرون من أنّهم
ميولونه للكساىل الذين ال يعملون ،وهجرة غري منضبطة يشكون من
أنّهم ميولونها أيضً ا برضائبهم .فمع أ ّن الواليات املتحدة دولة بناها
جيل بعد جيل شعو ًرا
املهاجرون ،ين ّمي املهاجرون الذين توطنوا ً
بأنّهم سكا ٌن أصليون ،وأ ّن فقراء العامل يتدفقون إليهم ليشاركوهم
ثروات توافرت بجهدهم وعرق آبائهم وأجدادهم.
ليس هذا املركّب الثقايف السيايس الخطايب  discursiveإذا شئتم،
رصا عىل الواليات املتحدة ،بل ينترش لدى فئات واسعة يف بلدان
مقت ً
االقتصاديات الغربية املتطورة جميعها .فإذا قام رجل طموح من
داخل هذه الثقافة وق ّرر يف أوضاع مواتية تحويل كالم الحانات هذا
سيايس يدغدغ فيه غرائز الناس ويستثمر يف مخاوفهم،
إىل خطاب
ٍّ
الدفينة منها والسافرة ،وتب ّنته قوى سياسية واجتامعية وازنة ،تنشأ
ظاهر ٌة مثل ظاهرة دونالد ترامب .وهي قامئ ٌة وتتمدد حاليًّا يف جميع
الدول املتطورة يف أوروبا وأمريكا الشاملية ،ويف بعض دول أوروبا
الرشقية مثل هنغاريا وبولندا والتشيك التي تطمح إىل أن تتموضع
يف الغرب من حيث ثقافتها.
تلتقي هذه الظواهر مع نزعة أخــرى قامئة يف بلدان كثرية يف
بغض النظر عن مستوى تط ّورها االقتصادي االجتامعي،
العاملّ ،
ميثّلُها ما يسمى عاد ًة "اليمني القومي" الذي يتمحور خطابُه حول
ٍ
مكونات رئيس ًة يف
فكرة السيادة واملجال الحيوي للدولة بوصفها
أيديولوجية نظام سلطوي؛ ويعني ذلك غال ًبا رفض التدخل يف شؤون
الدولة الداخلية بذرائع مثل حقوق اإلنسان ،واملطابقة بني سيادة
النظام الحاكم أو سيادة الرئيس ،من دون قيود ،إال تلك التي يرىض
بها النظام ،وبهامش من الحريات يضيق ويتسع بحسب مصلحته.
وتتجىل هذه النزعة بأوضح صورة يف منوذج بوتني وتح ّوالت النظام يف
ٍ
درجات متفاوتة
روسيا إىل جمهورية قيرصية ،ونقابل مناذج منها عىل
يف الهند وتركيا ومرص والفلبني وغريها.
وفيام عدا توجهاته األصلية املتأثرة كام يبدو مبنظّر مثل ألكسندر
دوغني بكل ما يتعلق باستعادة دور روسيا عىل الصعيد العاملي ومجالها
الحيوي األورو  -آسيوي ،وإيفان إيليني  Ivan Ilyinاملليك اليميني
عامل مساعدًا يف انتخاب ترامب ،ليس فقط لكونها
 1ميكن القول إ ّن ترشيح كلينتون كان ً
امرأة ،بل أيضً ا ألنّها متثل املؤسسة واألليغاركيا الحاكمة ،وبسبب االنطباع الرائج كونها ابنة
النخب الحاكمة املدللة التي ال تتمتع بصدقية.
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املحافظ ومنظّر البيض بعد الثورة البلشفية ،استخدم الرئيس الرويس
فالدميري بوتني النزعة القومية الروسية ملواجهة االنتقادات الشعبية يف
ظل انخفاض أسعار النفط والركود االقتصادي ،موج ًها النقمة ضد القيم
الليربالية العاملية التي ير ّوجها الغرب؛ وهي من وسائل الدعاية غري
املكلفة التي يلجأ إليها أيضً ا زعامء ،مثل عبد الفتاح السييس ،يف العامل
الثالث بخفّاقة الخطاب والشعارات الوطنية فتطفح رغوة الكربياء
الوطني وتغطي عىل الفشل التنموي وبؤس الوضع االقتصادي.

وقد قام بوتني بدعم األحزاب غري الليربالية يف أوروبا الغربية ،مثل
حزب الجبهة الوطنية ورئيسته مارين لوبان .يرى بوتني روسيا
بوصفها "مدنية دول ٍة  state civilizationيحافظ عىل متاسكها
الشعب الرويس ،واللغة والثقافة الروسية ،والكنيسة األرثوذكسية
الروسية"((( .وتصاحب هذا النمط من القومية اليمينية عمو ًما نزعة
ٍ
بغالف وطني.
تغلف العداء للدميقراطية وفكرة حقوق اإلنسان
تنظر العقيدة السائدة يف الصني وروسيا إىل انتشار الدميقراطية
بوصفه متد ًدا للحضارة الغربية ،وأدا ًة لهيمنة الغرب .وهذا يعني
باختصار أ ّن من يتبنى نظرية رصاع الحضارات حاليًا عىل املستوى
الدويل هو هاتان القوتان العظميان ،وبخاصة روسيا .ورمبا لو كان
لص ِدم من الفكرة التي أق ّدمها اآلن ،وهي أ ّن رصاع
هنتنغتون ح ًيا ُ
الحضارات أصبح مذه ًبا روس ًيا وصين ًيا يف العالقات الدولية .ولو فكّر
2 “League of Nationalists,” The Economist, November 19, 2016.
وبسبب دور بوتني يف الرتويج لنظام غري ليربايل كتبت نيويورك تاميز أنه سوف يكون عىل
أنجيال مريكل أن تص ّد مترد روسيا ،وبخاصة أن األخرية تعمل عىل الرتويج للنظام الدميقراطي
غري الليربايل من خالل دعمها األحزاب اليمينية يف أوروبا وتصعيد النزعة الشعبوية .وسيُشكل
إبقاء العقوبات االقتصادية املفروضة عىل روسيا نتيجة لألزمة يف شبه جزيرة القرم وأوكرانيا
رصح عل ًنا بإعجابه بالرئيس الرويس فالدميري بوتني ،انظر:
تح ّديًا ّ
بخاصة أ ّن دونالد ترامب قد ّ
Alison Smale & Steven Erlangernov, “As Obama Exits World Stage, Angela
Merkel May Be the Liberal West’s Last Defender,” The New York Times,
November 12, 2016.
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مل ًيا لوجد األم َر منطق ًيا .ففي الواليات املتحدة تب ّنت نظريته عن
رصاع الحضارات قوى ميينية قومية محافظة تؤمن بسياسات القوة
يف العالقات الدولية؛ وهي بالضبط القوى التي تؤمن بهذه العقيدة
السياسية وتحكم روسيا يف املرحلة الراهنة :إنّها قوى قومية روسية
ميينية محافظة .وهذه أيضً ا حال الصني ،وإن بنمط أداء اقتصادي
سيايس مختلف ،وطموحات مختلفة عىل املستوى الدويل.
ولذلك ،ال غرابة يف التقاء السياسة الروسية مع حركات اليمني من
النمط املوصوف أعاله يف أوروبا الغربية كام يف حالة الجبهة القومية
الفرنسية واإلعجاب املتبادل بني بوتني وترامب .واألدهى من ذلك
ألسباب مشابهة ،ومنها
هو إعجاب فئات من اليسار التقليدي ببوتني
ٍ
الرتكيز يف السيادة واملجال الحيوي ،وكأنّها بح ّد ذاتها مفاهيم معادية
لإلمربيالية (مع أنّها معادية لإلمربيالية بقدر ما كانت الفاشية معادية
لإلمربيالية الربيطانية والفرنسية يف النصف األول من القرن املايض)،
وبوصف الحامئية االقتصادية يف نظر اليسار التقليدي واليمني
القومي الشعبوي الصاعد يف الواليات املتحدة وأوروبا واألنظمة من
نوع النظام الرويس الحايل أم ًرا إيجاب ًيا ،ألنّها ببساطة ض ّد العوملة.
ال يدرك هؤالء أ ّن اليسار والفاشية يفرتض أن يعارضا العوملة من
وألسباب مغايرة .إنّهام ينتقدان أبعا ًدا
منطلقات مختلفة متا ًما
ٍ
مختلفة فيها ،وإذا اتفقا يف دعم "زعيم" شعبوي فهذا يعني أ ّن
أحدهام ض ّيع األهداف بعد أن غادر املنطلقات .لقد حصل أمر
شبيه بهذا يف ثالثينيات القرن العرشين ،وكان املنترص يف تلك املرحلة
واملستفيد من هذا اللقاء هو الفاشية التي س ّمت نفسها اشرتاكي ًة
قومي ًة أو باختصار "نازية" .ويجب ّأل ننىس أ ّن مصطلح نازية هو
اختصار ملصطلح اشرتاكية قومية باألملانية تعب ًريا عن الدمياغوغيا
القومية واالجتامعية يف آن.
تجمع بني الحركات اليمينية الجديدة يف أوروبا والواليات املتحدة
خمسة عنارص أساسية متداخلة ،هي:
•العداء للنخب واملؤسسة ،وتحدي ًدا لغة اللياقة السياسية
 ، politically correctوثقافة الليربالية .ويف الحقيقة تصوغ
نخب
هذا الخطاب املعادي للنخبة الثقافية وتأثريها السيايس ٌ
اقتصادية وثقافية أيضً ا بنربة العداء الشعبي للمؤسسة الحاكمة،
وتستعني يف عملية الصوغ بعنارص ميينية متطرفة كانت دامئًا
من خارج املؤسسة.
•العداء للعوملة والتجارة الح ّرة ،بوصف الوطن هو الخارس منها،
واملستفيد هو األجانب ،واآلخرون الذين يريدون أن يفرضوا
إرادتهم .يأيت هذا العداء غالبًا مع نزعات حامئية اقتصاديًّا،
تؤيدها فئات من اليسار أيضً ا ألسباب مختلفة.
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•مخاطبة خوف الناس من الهجرة الوافدة وموجات الالجئني.

•مخاطبة املشاعر القومية وخوف الناس من ضياع هوية بلدانهم
عرب التعددية الثقافية ،وفقدان السيطرة الذكورية البيضاء
بسبب متكني املرأة واألقليات وغريها.

•"اإلسالموفوبيا" وربط اإلسالم باإلرهاب .واملثري أ ّن فئات كانت
معادي ًة للسامية يف املايض استبدلت موقفها هذا بكراهية
اإلسالم واملسلمني.
وال ترتدد هذه التيارات يف نرش موقف شعبوي ُمعا ٍد للسياسيني
عمو ًما ،وغال ًبا ما ميارس العداء للسياسة والسياسيني موقفًا معاديًا
تعب هذه
للدميقراطية ،أما يف حالة الفوز يف انتخابات ،فغال ًبا ما ّ
التيارات الشعبوية عن نفسها يف مقاربات أكرثوية شعبوية مناهضة
لتدخل املحاكم الدستورية يف الحياة السياسية لحامية املبادئ
الدميقراطية الليربالية حتى بعد فوز اليمني يف االنتخابات ،فتصور
املحاكم وكأنّها تفرض قيم األقلية عىل األكرثية .هنا ترتدي الشعبوية
أقنع ًة دميقراطي ًة يف الدفاع عن السياسة والسياسيني يف رصا ٍع مع قيم
الليربالية التي تتوىل املحاكم الدستورية الدفاع عنها.
علينا أن منيّز بني هذه النزعة وأيديولوجية "املحافظني الجدد"؛
فظاهرة املحافظني الجدد من تجليات العوملة الثقافية السياسية.
كان هؤالء نخبة تح ّدثت بلغة اليسار لناحية الرسالة العاملية ،مع
الفرق أنّها مل تتعظ بالرسالة الثورية التحررية األممية للربوليتاريا ،بل
دعت إىل تح ّمل الدميقراطية الليربالية ،األمريكية عىل وجه التحديد،
مسؤوليتها عىل املستوى العاملي .وبدل تصدير الثورة التي اتُّهم بها
السوفيات يفرتض بحسب وجهة نظرهم أن تقوم أمريكا بتصدير
الدميقراطية ،وهذا يناقض نزعات ترامب وغريه املعارضة لتصدير
الدميقراطية .فبحسب ترامب يف خطابه حول السياسة الخارجية
الذي نقلته وكاالت األنباء يوم  26نيسان /أبريل  ،2016بدأت أخطاء
السياسة الخارجية التي أ ّدت إىل الفوىض يف الرشق األوسط "بالفكرة
الخطرية أنّه ميكننا تحويل بلدان إىل دميقراطيات غربية مع أنه ال
تجربة لديها وال رغبة يف أن تصبح دميقراطيات غربية"(((.
صحيح أ ّن دعوتهم لتصدير الدميقراطية أ ّدت إىل حروب إمربيالية،
واحتال ٍل مدمر للعراق ،وإىل مقاومة وطنية ودينية ضده ،ولك ّن
دوافع هؤالء املحافظني الجدد ،اإلمربيالية بحد ذاتها ،مل تشبه ال
دوافع املحافظني وال الليرباليني .وال تشبه اليمني املتط ّرف .مل يكن
مثل معادين لإلسالم بحد ذاته ،بل روجوا لفكرة
املحافظون الجدد ً
3 “Transcript: Donald Trump’s Foreign Policy Speech,” The New York
Times, April 27, 2016, accessed on 13/12/2016, at: http://nyti.ms/1WTNQXp
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أنّه ال تناقض بني اإلسالم والدميقراطية ،ورأوا أ ّن سبب اإلرهاب
الرئيس هو األنظمة الديكتاتورية الفاسدة وليس اإلسالم ،وبنا ًء عليه،
يجب تصدير الدميقراطية إىل العامل اإلسالمي .وانتقدوا حتى حلفاء
الواليات املتحدة مثل مرص والسعودية يف كل ما يتعلق بالحريات
وحقوق اإلنسان .ولو كانوا حاكمني راه ًنا لتدخّلوا بالتأكيد ضد النظام
مثل .وسبق أن هددوا مبثل هذا التدخل قبل الفشل املد ّوي
السوري ً
يف تصدير الدميقراطية إىل العراق .يف املقابل ال يكرتث ترامب بقضايا
حقوق اإلنسان يف الدول الحليفة ،من املرجح أن يعزز العالقة مع
األنظمة الحليفة يف العامل العريب ،ومع نظام السييس يف مرص .ويع ّد
ترامب جرائم بشار األسد وحقوق اإلنسان والدميقراطية منفرةً،
ولك ّنها مسائل ثانوية تتضاءل أمام مصلحة الواليات املتحدة (أمريكا
أولً ) .وال تتناقض هذه ،يف رأيه ،مع وجود األسد عىل رأس السلطة
يف سورية .وبذلك ،فهو ال يختلف مع املحافظني الجدد فحسب ،بل
أيضً ا مع اليمني األيديولوجي الذي تحالف معه والذي يعادي سورية
ومستقبل ،رمبا يكون
ً
وإيران ألسباب ال عالقة لها بالدميقراطية أيضً ا.
دافع ترامب الوحيد التخاذ موقف من األسد هو مواجهة متدد النفوذ
اإليراين يف سورية ،أي من دون الدخول يف حرب مبارشة معها يف إيران
نفسها .وهذا بحد ذاته ليس مؤك ًدا أيضً ا.

البعد االقتصادي والثقافي
واستيراد نموذج صراع الحضارات
نحو الداخل
لقد تع ّمدتُ أن أبدأ مبا ميكن تسميته خلفية ثقافية ،أل ّن هذا البعد
ال يحظى مبا يستحق من االهتامم عند تناول الظاهرة ،إذ غالبًا ما
يقاربها التحليل اقتصاديًّا وسياس ًّيا فقط .وأصبح مألوفًا الحديث عن
نتائج األزمة املالية االقتصادية عام  ،2008وخراب الصناعة يف بعض
املناطق العاملية التقليدية نتيج ًة لنقلها إىل دول أخرى بحثًا عن
ٍ
أيد عاملة رخيصة ،وتسهم كلها يف إشعال غضب فئات عاملية ضد
العوملة والتجارة الحرة .هذا صحيح ،وميكن الربهنة عليه باإلشارة إىل
خراب مناطق ما بعد صناعية يف أمريكا ،وبأن مناطق صناعية كانت
تع ّد معاقل تقليدية لحزب العامل الربيطاين ص ّوتت ض ّد رأي هذا
الحزب ،وملصلحة الخروج من االتحاد األورويب .ومثة واليات كانت
محسوب ًة عىل الدميقراطيني يف الواليات املتحدة ص ّوتت لرتامب ،ما
يعني أ ّن الطبقة العاملة البيضاء أصبحت متيل إىل التصويت لليمني،
وهي أكرث عرض ًة التخاذ مواقف ضد الهجرة واملهاجرين.

دراسات
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صعود اليمين واستيراد صراع الحضارات إلى الداخل

ويص ّور الجدول ( )1أمرين أساسيني:
•مثة استقرار يف خريطة التصويت يف الواليات تصل إىل حد تبلور
قليل لرأينا استقرا ًرا يف
وسعنا العدسة ً
"هوية سياسية" ،ولو ّ
التصويت حتى عىل مستوى األقضية.

•يق ّدم انتقال واليــات أوهايو وبنسلفانيا ميشيغان وآيوا
وويسكونسن من التصويت للمرشح الدميقراطي (يف االنتخابات
السبعة السابقة تقري ًبا) إىل املرشح الجمهوري ترامب يف
عم أوردناه أعاله.
االنتخابات األخرية ،صور ًة ّ

الجدول ()1
نتائج االنتخابات الرئاسية األمريكية لعام  2016بحسب الوالية ،مقارن ًة بنتائج االنتخابات السابقة منذ عام 1988

نتائج تصويت الوالية يف االنتخابات الرئاسية السابقة
*
منذ عام  1988وحتى عام 2012

نتائج االنتخابات الرئاسية 2016

1

كاليفورنيا

CA

صوتت للمرشح الدميقراطي يف ستة انتخابات من أصل سبعة

55

2

نيويورك

NY

صوتت للمرشح الدميقراطي يف االنتخابات السبعة األخرية

29

3

إلينوي

IL

صوتت للمرشح الدميقراطي يف ستة انتخابات من أصل سبعة

20

4

واشنطن

WA

صوتت للمرشح الدميقراطي يف االنتخابات السبعة األخرية

12

5

نيو جرييس

NJ

صوتت للمرشح الدميقراطي يف ستة انتخابات من أصل سبعة

14

6

ماساتشوستس

MA

صوتت للمرشح الدميقراطي يف االنتخابات السبعة األخرية

11

7

مينيسوتا

MN

صوتت للمرشح الدميقراطي يف االنتخابات السبعة األخرية

10

8

ماريالند

MD

صوتت للمرشح الدميقراطي يف ستة انتخابات من أصل سبعة

10

9

أوريغون

OR

صوتت للمرشح الدميقراطي يف االنتخابات السبعة األخرية

7

10

كونيتيكت

CT

صوتت للمرشح الدميقراطي يف ستة انتخابات من أصل سبعة

7

11

هاواي

HI

صوتت للمرشح الدميقراطي يف االنتخابات السبعة األخرية

4

12

رود آيالند

RI

صوتت للمرشح الدميقراطي يف االنتخابات السبعة األخرية

4

13

فريمونت

VT

صوتت للمرشح الدميقراطي يف ستة انتخابات من أصل سبعة

3

14

ديالوير

DE

صوتت للمرشح الدميقراطي يف ستة انتخابات من أصل سبعة

3

15

واشنطن العاصمة

DC

صوتت للمرشح الدميقراطي يف االنتخابات السبعة األخرية

3

16

ماين

ME

صوتت للمرشح الدميقراطي يف ستة انتخابات من أصل سبعة

17

نيومكسيكو

NM

صوتت للمرشح الدميقراطي يف خمسة انتخابات من أصل سبعة

5

18

نيوهامبشري

NH

صوتت للمرشح الدميقراطي يف خمسة انتخابات من أصل سبعة

4

19

نيفادا

NV

صوتت للمرشح الدميقراطي يف أربعة انتخابات من أصل سبعة

6

20

كولورادو

CO

صوتت للمرشح الجمهوري يف أربعة انتخابات من أصل سبعة

9

21

فرجينيا

VA

صوتت للمرشح الجمهوري يف خمسة انتخابات من أصل سبعة

13

22

أوهايو

OH

صوتت للمرشح الدميقراطي يف أربعة انتخابات من أصل سبعة

18

الوالية

3

1
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بنسلفانيا

PA

صوتت للمرشح الدميقراطي يف ستة انتخابات من أصل سبعة

20

24

ميشيغان

MI

صوتت للمرشح الدميقراطي يف ستة انتخابات من أصل سبعة

16

25

آيوا

IA

صوتت للمرشح الدميقراطي يف ستة انتخابات من أصل سبعة

6

26

ويسكونسن

WI

صوتت للمرشح الدميقراطي يف االنتخابات السبعة األخرية

10

27

فلوريدا

FL

صوتت للمرشح الجمهوري يف أربعة انتخابات من أصل سبعة

29

28

فريجينيا الغربية

WV

صوتت للمرشح الجمهوري يف أربعة انتخابات من أصل سبعة

5

29

تينييس

TN

صوتت للمرشح الجمهوري يف خمسة انتخابات من أصل سبعة

11

30

ميزوري

MO

صوتت للمرشح الجمهوري يف خمسة انتخابات من أصل سبعة

10

31

لويزيانا

LA

صوتت للمرشح الجمهوري يف خمسة انتخابات من أصل سبعة

8

32

كنتايك

KY

صوتت للمرشح الجمهوري يف خمسة انتخابات من أصل سبعة

8

33

أركنساس

AR

صوتت للمرشح الجمهوري يف خمسة انتخابات من أصل سبعة

6

34

تكساس

TX

صوتت للمرشح الجمهوري يف االنتخابات السبعة األخرية

38

35

جورجيا

GA

صوتت للمرشح الجمهوري يف ستة انتخابات أصل سبعة

16

36

كاروالينا الشاملية

NC

صوتت للمرشح الجمهوري يف ستة انتخابات من أصل سبعة

15

37

أريزونا

AZ

صوتت للمرشح الجمهوري يف ستة انتخابات من أصل سبعة

11

38

إنديانا

IN

صوتت للمرشح الجمهوري يف ستة انتخابات من أصل سبعة

11

39

أالباما

AL

صوتت للمرشح الجمهوري يف االنتخابات السبعة األخرية

9

40

كاروالينا الجنوبية

SC

صوتت للمرشح الجمهوري يف االنتخابات السبعة األخرية

9

41

أوكالهوما

OK

صوتت للمرشح الجمهوري يف االنتخابات السبعة األخرية

7

42

مسيسيبي

MS

صوتت للمرشح الجمهوري يف االنتخابات السبعة األخرية

6

43

كانساس

KS

صوتت للمرشح الجمهوري يف االنتخابات السبعة األخرية

6

44

يوتا

UT

صوتت للمرشح الجمهوري يف االنتخابات السبعة األخرية

6

45

نرباسكا

NE

صوتت للمرشح الجمهوري يف االنتخابات السبعة األخرية

5

46

أيداهو

ID

صوتت للمرشح الجمهوري يف االنتخابات السبعة األخرية

4

47

داكوتا الجنوبية

SD

صوتت للمرشح الجمهوري يف االنتخابات السبعة األخرية

3

48

أالسكا

AK

صوتت للمرشح الجمهوري يف االنتخابات السبعة األخرية

3

49

داكوتا الشاملية

ND

صوتت للمرشح الجمهوري يف االنتخابات السبعة األخرية

3

50

وايومنغ

WY

صوتت للمرشح الجمهوري يف االنتخابات السبعة األخرية

3

51

مونتانا

MT

صوتت للمرشح الجمهوري يف ستة انتخابات من أصل سبعة

3

* “How Red or Blue is Your State?” The Hill, 24 October 2014, accessed on 13/12/2016, at: http://bit.ly/1BpNEBR.
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وتنترش ثقافة القومية املنغلقة اإلثنية غري القامئة عىل املواطنة
يف أوروبا والواليات املتحدة لدى البالغني ممن يقارنون الوضع
الحايل مبراحل سابقة .لقد كانوا "ميلكون البالد" .ومع زيادة أعداد
املهاجرين املسلمني يف أوروبا ،وأولئك من غري البيض الربوتستانت
يف الواليات املتحدة األمريكية ،يتفاقم الشعور بأ ّن هذه البالد "كانت"
وسلبت منهم .هنا تربز بقوة مسألة العالقة بني مركبات
بالدهمُ ،
هوية الجامعة القومية وهوية الدولة.
صحيح أ ّن الطبقة العاملة يف هذه البلدان غاضبة ومحبطة من توسع
الفجوة بني الفقراء واألغنياء ،وازدياد ح ّدة ظواهر انعدام املساواة.
ولكن هذا ال يفرس التصويت لرتامب .وميكن فهم سلوك الطبقة
العاملة أو فئات واسعة من الطبقة العاملة البيضاء يف هذه الدول
من زاوية أخرى متا ًما ،بوصفها ردة فعل عىل تنامي املساواة وليس
عدم املساواة .فمع توسع الفجوة بني الطبقات واالستقطاب بني
الغني والفقري ،ازدادت نسبة املساواة لألمريكيني من أصل أفريقي
رص عىل املقاربة االقتصادية
واملرأة وغريها داخل كل طبقة .ومن ي ّ
تنافسا بني األجراء
للقضية ميكنه أن يفهم هذا التطور بوصفه
ً
(العامل ،واملوظفني) تستفيد منه عمو ًما الرأساملية التي ميثّلها
بالتأكيد أمثال ترامب.
يف األعوام من  2005وحتى  ،2013ارتفعت دخول األرس األمريكية
من أصل أفريقي م ّمن يزيد دخلها عىل  200ألف دوالر أمرييك
بنسبة  138يف املئة ،مقارن ًة باملعدل العام ملجموع األرس يف الواليات
املتحدة الذي بلغت نسبة زيادته  74يف املئة .كام أ ّن عدد أصحاب
املاليني من األمريكيني من أصل أفريقي قد ارتفع من  25مليون ًريا يف
ستينيات القرن املايض ليصل اليوم إىل  35ألف مليونري ،واستطاعت
النخبة األمريكية من أصل أفريقي أن توصل أوباما إىل رئاسة الواليات
املتحدة لواليتني ،إال أ ّن الفجوة الطبقية بني األمريكيني من أصول
أفريقية ما زالت واسعة .ومتثّل املرأة األمريكية اليوم نحو نصف
القوى العاملة؛ أي ما نسبته  49.9يف املئة من إجاميل عدد العاملني
يف الواليات املتحدة ،ويشغلن مناصب عليا يف أكرب رشكات العامل،
مثل رشكة بيبيس ،ورشكة Archer Daniels Midland Company
لألغذية والسلع التجارية ،ورشكة  W.L. Goreللمنتجات الصناعية.
ومتثّل نسبته ّن  60يف املئة من حملة الشهادات الجامعية .هذا
إضاف ًة إىل قرار املحكمة الدستورية العليا يف الواليات املتحدة يف 26
حزيران /يونيو  2015الذي ألزم جميع الواليات األمريكية االعرتاف
بحق املثليني يف الزواج بصورة قانونية(((.
”4 Nora Lustig, “Elections in America: It is Also about Rising Equality,
VOX, November 29, 2016, accessed on 29/11/2016, at: http://bit.ly/2g6YU2v

13
ومن نافل القول إ ّن ترامب وفئة أباطرة املال واألعامل املحيطة به
ال ميثالن مصالح العامل ،بل تستفيد هذه الفئة من دون شك من
تأجيج التنافس داخل الطبقة العاملة ،وتوجيه نقمتها نحو األقليات
أي نقايب منذ
والشعوب األخرى وغريها .هذه إسرتاتيجيات يدركها ّ
القرن التاسع عرش .ولكن ال ميكن فهمها يف الظرف التاريخي العيني
من دون البعد الثقايف .ومن هنا ،فإ ّن التفسري يكمن يف التنافس داخل
الطبقات االقتصادية ،وليس بني الطبقات ،ما يعزز قدرة السياسيني
الشعبويني عىل تعبئة معسكرات عابرة للطبقات يجمعها النفور من
القيم الليربالية من جهة ،والخوف من متكني من كانوا مهمشني من
يعب عن نفسه يف تأكيد الهوية.
جهة أخرى ،وهو الخوف الذي ّ
ول اهتام ًما
ويف رأيي املتواضع ،إ ّن البعد الغائب يف التحليل الذي ال يُ َ
كافيًا هو البعد الثقايف الذي يتحول غالبًا إىل هوية؛ فالقوى التي
تصارعت يف انتخابات الواليات املتحدة ويف استفتاء الخروج من
االتحاد األورويب يف بريطانيا بتاريخ  23حزيران /يونيو ( 2016الذي
َع ّده ترامب من بشائر انتصاره يف الواليات املتحدة) ليست طبقات
باملعنى االقتصادي الكالسييك للكلمة ،بل معسكرات ثقافية تشتمل
عىل البعد االقتصادي الطبقي من دون شك .ولك ّن املكون الذي
يجعل للبعد الطبقي االقتصادي أهمي ًة سياسي ًة هو املركب الثقايف/
الطبقي الذي يصوغ املصالح ومشاعر مثل الغضب والنقمة والخوف
وغريها ،ويعيد صوغها ،بلغة سياسية.
ٍ
قطاعات اجتامعية متلربلة
إنّه رصاع بني ثقافتني :تسود األوىل لدى
ثقاف ًيا واجتامع ًيا وسياس ًيا ميكن ترسيم مالمحها بوصفها ٍ
فئات وسطى
من قطاعات خدمية وأكادميية وتكنوقراطية وغريها ،وتعيش يف املدن
الكربى غال ًبا ،وهي مستفيدة من العوملة والتجارة الحرة .إنّها ليست
بريئ ًة متا ًما من العنرصية ومن الشعور بالتفوق تجاه اآلخر ،وال هي
متحررة من الخوف من اآلخر أيضً ا ،ولك ّنها أقدر عىل تح ّمل االختالف
ألنّها مهيمنة وقوية .هذا إضاف ًة إىل أ ّن جز ًءا متنام ًيا منها أصبح
قيم ليربالية أخالق ًيا ،وذلك عرب التنشئة االجتامعية
يتبنى مبدئ ًيا ً
ونتائج رصاعات األجيال؛ أما الثانية فثقافة محافظة وتقليدية عابرة
للطبقات ،ولك ّنها سائدة بخاصة يف األرياف الغنية والفقرية املحافظة
التي تنظر بريبة وشك إىل ثقافة املدن الكربى بوصفها منحلّةً .ويف
رضرة من
مراحل األزمات تلتقي معها فئات اجتامعية حديثة مت ّ
الحداثة والعوملة ناقمة عىل النخب واملؤسسة ،ومنها أوساط واسعة
من الطبقة العاملة البيضاء ،وفئات تدهورت من الطبقة الوسطى إىل
مهاوي الفقر نتيج ًة لتغ ّول االحتكارات الكربى ،أو فقدان العمل ،أو
أزمات البورصة واالستثامرات الخائبة ،وعدم تح ّمل أسعار العقارات
يف املدن ،وعوامل كثرية أخرى.

العدد 23
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الجدول ()2
نتائج استطالع  CNNآراء الناخبني األمريكيني فور خروجهم من مراكز االقرتاع يوم االنتخابات
()Exit Polls

هيالري كلينتون

دونالد ترامب

مرشح آخر /رفض اإلجابة

الجندر
الذكور ()%47

%41

%52

%7

اإلناث ()%53

%54

%41

%5

العمر
)%19( 29-18

%55

%36

%9

)%25( 44-30

%51

%41

%8

)%40( 64-45

%44

%52

%4

 65سنة فأكرب ()%16

%45

%52

%3

العرق
البيض ()%71

%37

%57

%6

غري البيض ()%29

%74

%21

%5

املستوى التعليمي
ثانوي فأقل ()%18

%46

%51

%3

أقل من جامعي ()%32

%43

%51

%6

خريج جامعي ()%32

%49

%44

%7

دراسات عليا ()%18

%58

%37

%5

املنطقة
املدن )%urban (34

%60

%34

%6

الضواحي)%suburban (49

%45

%49

%6

الريف)% rural (17

%34

%61

%5

العرق والجندر
الذكور البيض ()%34

%31

%62

%7

اإلناث البيض ()%37

%43

%52

%5

الذكور السود ()%5

%82

%13

%5

اإلناث السود ()%7

%94

%4

%2

الذكور الالتينيون ()%5

%63

%32

%5

اإلناث الالتينيات ()%6

%69

%25

%6

أخرى ()%6

%61

%31

%8
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ليس هذان معسكرين منسجمني داخل ًيا عىل اإلطالق .ولكن ما مي ّيز
املرحلة الحالية هو تج ّمع هذه القوى املتنوعة املتعددة املصالح
واملشارب واألهداف يف معسكرين؛ أحدهام يبدو ليرباليًا ونخبويًا
يف ثقافته وليس بالرضورة يف طبقته االجتامعية ،واآلخر يبدو وطن ًيا
شعبويًا معاديًا لألجانب والهجرة أيضً ا يف ثقافته وخطابه السيايس.
األول أكرث علامنية والثاين أكرث تدي ًنا .ويجتمع يف األول بصورة عامة
مواطنون ذوو تحصيل علمي أعىل من املتجمعني يف املعسكر الثاين.
نقل إ ّن معدل التحصيل العلمي يف املعسكر األول أعىل منه
ودعونا ْ
يف املعسكر الثاين.
وأسهمت وسائل التواصل االجتامعي يف متكني فئات املعسكر الثاين
من املشاركة السياسية املبارشة من دون رقابة النخب التي تسيطر
عىل وسائل اإلعالم وتحررها ،وتقوم بغربلتها" .تُفلرت" وسائل اإلعالم
املهنية التي تسيطر عليها النخب االقتصادية والثقافية املعلومة،
وذلك ليس فقط بالتمييز بني الحقيقة والخيال ،والواقعة والشائعة،
بل قيم ًيا أيضً ا .أما وسائل التواصل االجتامعي فقد منحت فئات
فمثل وصل
رشا ال مير عرب هيمنة النخبة؛ ً
املعسكر الثاين تعب ًريا مبا ً
متابعو حساب ترامب عىل تويرت إىل أكرث من  16مليون متابع.
ولن يتسع املجال لوصف آليات التعبري عن الثقافة الجامهريية
يف املرحلة التاريخية الراهنة ،هذا عدا ما تقوم به وسائل اإلعالم
الرئيسة ملسايرة هذه الثقافة ومراءاتها وإعادة إنتاجها استهالكيًا.
وأذكر هنا أ ّن ترامب بذاته هو بليونري درس يف جامعات يدرس فيها
أبناء األغنياء ،وهو أيضً ا ابن نيويورك من مراكز الثقافة األوىل مبوجب
التصنيف أعاله .ولكنه ال يبدو للناس الذين صوتوا له نخبويًا ،وذلك
ليس ألنه متواضع ،فأسلوبه يتميز بالغرور ،وال ألنّه ميثّل مصالح
الناس ،بل ألنّه ميثّل هوية هذا املعسكر ويتكلم لغته.
وهنا أعود إىل متييز ٍ
كتاب املجتمع
ات نظرية وتاريخية أجريتها يف َ
املدين واملسألة العربية ،واستخدمتها أيضً ا يف مؤلفات ثالثة حول
الثورات العربية .وهي متييزات بني الدميقراطية والليربالية تق ّدم
التطورات الدليل بعد اآلخر عىل الحاجة إليها.
فمركب الدميقراطية الليربالية مل يكن دامئًا قامئًا ،وتاريخ ًيا مل تكن
التوسع يف
الدميقراطية ليربالي ًة ومل تكن الليربالية دميقراطيةً .وميكننا ّ
فأس الدميقراطية عمو ًما املشاركة الشعبية الواسعة يف
هذا املوضوعّ ،
صنع القرار والتمثيل النيايب الذي يقرر عرب االنتخابات ،وقيمتها الرئيسة
املساواة وتتجىل بخاصة يف املراحل النضالية للدميقراطية .أ ّما الليربالية
فتقوم عىل حريات األفراد وحامية مجالهم الخاص مبا يف ذلك امللكية
الخاصة ،وقيمتها الرئيسة الحرية وما يشتق منها من قيم.
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كانت الليربالية غال ًبا يف القرن التاسع عرش ويف النصف األول من
القرن العرشين تيا ًرا فكريًا سياس ًيا اقتصاديًا نخبويًّا .واهتم ح َملة
هذا الفكر بالحفاظ عىل هذه القيم بوصفها مو ّج ًها لعالقات الدولة
والفرد واملجتمع ،وحاميتها من عسف السلطة التي يفرتض أن يقترص
دورها عىل حامية الحريات .وبدا لهم أ ّن رشط الحفاظ عىل الحريات
املدنية وحامية املجال الخاص هو عدم مشاركة الجامهري الواسعة
التي ال تتبنى هذه القيم غالبًا ،يف عملية صنع القرار .فإذا ترك القرار
لجامهري واسعة سهلة االنقياد ،أي التي يسهل عىل الدمياغوغيني
خداعها ،فسوف تكون النتائج وخيمةً.

ويف رأيي حصل اللقاء بني الدميقراطية والليربالية بعد الحرب العاملية
تبي خطر الدمياغوغيا الشعبوية من جهة ،وعزلة الفكر
الثانية ،حني ّ
الليربايل عن الجمهور الواسع من جهة أخرى؛ إذ أفرزت االنتخابات
ٍ
حاالت متطرفة بعد األزمة االقتصادية
يف عرص الثقافة الجامهريية يف
يف نهاية العرشينيات وعىل خلفية ادعاءات باملظلومية القومية
التاريخية ،وشعور بالخوف عىل الهوية ،واتهامات بانحالل النخب
 ،decadenceأنظم ًة فاشية.
منذ ذلك الوقت ،أصبح الدميقراطيون والليرباليون يسعون إىل ربط
مبادئ الدميقراطية والحقوق والحريات املدنية ،وحتى مطابقتها،
وذلك حني أل ّحت الحاجة إىل مبادئ فوق دستورية تحمي الحريات
من األغلبيات الطارئة التي رمبا ال تؤمن بهذه القيم .وما نشأ بعد
الحرب العاملية الثانية هو واقع تاريخي جديد تتطور فيه دميقراطية
ليربالية عرب دينامكية تفاعلية بني شقّيها هذين؛ ومل يتحول هذا
بالرضورة إىل رابط قيمي بني الليربالية والدميقراطية ّإل عند فئات
محددة من الدميقراطيني الليرباليني .ويف األزمات الكربى يتزعزع هذا
الرابط بني الدميقراطية والليربالية عند فئات واسعة من الجمهور.
وبإمكان شخص مثل ترامب ومارين لوبان وغريهام االستفادة من
املزاج الشعبي يف ظروف املشاركة الشعبية الواسعة (أي الدميقراطية)
ضد الليربالية والليرباليني .وال يُفرتض أن يكون تصور هذا األمر صعبًا
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للفهم بالنسبة إلينا ،نحن شعوب الرشق ،وال أظن أ ّن أح ًدا يف حاجة
إىل أن أع ّدد له الحاالت الكثرية التي يجري فيها تعبئة الجامهري يف
بلداننا بسهولة نسبية ضد هذه القيم بوصفها دخيل ًة ومدسوس ًة تهدد
االستقرار ومنط الحياة القائم ،لتمرير سيطرة أعتى الديكتاتوريات
ض ّد الشعب عىل إيقاع قرع طبول هذه الدمياغوغيا الشعبوية.

عن الشعبوية
نتوقف هنا لحظ ًة عند الدمياغوغيا الشعبوية .كان الدمياغوغ قائد
العامة الذي يشعل غضبها يف أثينا .ومل يكن للتعبري يف البداية تداعياتٌ
سلبية .وتط ّورت هذه بارتسام الخطاب السيايس الدمياغوغي عىل صورة
تحريض يستسهل استغالل جهل العامة واآلراء املسبقة املنترشة بينهم،
فيعب عام يرغب الناس يف سامعه .وهذا ال يشرتط إميان الخطيب بكل
ّ
ما يتفوه به .فقد يكون مؤدل ًجا ويؤمن مبا يقول ،لك ّنه يستخدم خطابًا
مصمم مبوجب ما يعتقد أ ّن الناس يريدون سامعه بنا ًء عىل
دمياغوغيًّا
ً
الغرائز وامليول واملخاوف الدفينة والسافرة .وقد ال يكون أيديولوج ًّيا،
ورمبا يكون سينيك ًّيا بالتعبري الحديث واملعارص (وداللته عكس داللة
اليوناين الفلسفي القديم) ،وذلك حني يكون هدف السيايس الشعبوي
بأي طريقة ،أي تحقيق مصلحة ذاتية.
الوصول إىل السلطة ّ
وقد ثبت عرب التاريخ أ ّن مثة أمناطًا مرن ًة من الشعبوية ال تجد صعوب ًة يف
تغيري املواقف والخطاب بحسب الظرف .وعىل الرغم من أ ّن ترامب يؤمن
تعب عام يرغب
بجز ٍء مام يقول دون شك ،ولكن ّ
كل ما يقوله دمياغوغيا ّ
قطا ٌع واس ٌع من الناس يف سامعه وال يستطيع قوله ،أو يخجل من قوله.
ورمبا كان بإمكانه أن يتحالف مع شعبويني براغامتيني مثله إلدارة الدولة
بعد االنتخابات ،لك ّنه اختار أن يجمع بني مكافأة بعض الشعبويني الذين
ساعدوه يف االنتخابات ،وتعيني رجال أعامل يؤمنون بقدرته عىل إدارة
الدولة بوصفها "بيزنس" أكرث من السياسيني ،وساسة محافظني وآخرين
من اليمني املتط ّرف .وغال ًبا ما يكون اليمني املتطرف نخبويًّا مثل اليسار
املتطرف وليس بالرضورة دمياغوغ ًّيا؛ مبعنى أنّه يقول ما يرى أنّه صحيح.
يريد ترامب أن يستعيد "عظمة أمريكا" مثلام يريد بوتني أن يستعيد
"عظمة روسيا" ،وغريهام يريد استعادة أمجاد الصني ورصبيا وهنغاريا
وفرنسا وبريطانيا .يريد الجميع استعادة عظمة قامئة غالبًا يف املخيلة
وحدها .وغالبًا ما كانت هذه العظمة القومية أو الوطنية التي يريدون
استعادتها أنظم َة طغيانٍ ال يرغب أحد يف العيش يف ظلّها ،هذا عدا
عن أنّها وجدت تعبريها غالبًا يف رصاعات نفوذ للهيمنة عىل ما يع ّدونه
مجالهم الحيوي ،فأشعلت حروبًا ،ومنها حروب عاملية .كام أ ّن عظمة
األمة والدولة التي يهيئونها لجمهورهم هي بالضبط ما يتضاءل أمامه
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اإلنسان وحقوق املواطن .وقد يرى اليمني املتطرف أ ّن عظمة بالده
املنشودة تتناقض مع عظمة البلدان األخرى.
مل يخرتع ترامب إسرتاتيجية تأطري هوية مؤيديه بنا ًء عىل توجيه
االتهامات إىل "اآلخر" داخل املجتمع نفسه ،بوصفها إحدى أهم أدوات
ٍ
لسنوات ع ّدة مبدأ "نحن وهم".
الشعبوية .فقد تب ّنى الحزب الجمهوري
ففي حملته االنتخابية للرئاسة عام  ،1968نجح ريتشارد نيكسون يف
استغالل عنرصية البيض الجنوبيني ،عىل الرغم من أ ّن باري غولدووتر،
املرشح الجمهوري لالنتخابات الرئاسية عام  ،1964استخدم من قبله
اإلسرتاتيجية ذاتها يف حملته االنتخابية وفشل يف ذلك .كام قام رونالد
ريغان بشيطنة املستفيدين من برنامج الرعاية األمريكية من األمريكيني
من أصول أفريقية ليكسب بذلك أصــوات الناخبني يف الضواحي
الشاملية .واستخدم جورج بوش األب هذه اإلسرتاتيجية ضد األمريكيني
من أصول أفريقية املدانني بسجالت إجرامية؛ كام استغل جورج بوش
االبن قلق الناس من زواج املثليني ليضمن الفوز يف انتخابات .2004
هذه انتهازية سياسية مألوفة يف االنتخابات ،ولكنها تساهم يف إبقاء
العنرصية حيةً؛ فهي متنحها جرعات من الرشعية من حني إىل آخر.
مل تجعل هذه االنتهازية السياسية من الحزب الجمهوري حزبًا شعبويًا،
تغي نحو اليمني يف ظل ارتفاع نسب
ّإل أ ّن املشهد السيايس األمرييك قد ّ
املنتسبني إىل حركة "حزب الشاي"((( ،ونحو الشعبوية للعوامل املذكورة
أعاله يضاف إليها الشعور بالسخط تجاه رئاسة أوباما ،واملساعدات
املالية املزعومة لس ّد ديون األمريكيني من ذوي األصول األفريقية
والالتينية ،والدين القومي ،وبرنامج التأمني الصحي ألوباما املعروف
بأوباما كري  ،Obamacareواملوقف من مؤسسة الحزب الجمهوري(((.
ويبقى التعبري األوضح عن طفرة الشعبوية السياسية تغلُّب ترامب
داخل الحزب الجمهوري عىل مرشحي مؤسسة الحزب ،وترشحه
لالنتخابات الرئاسية وفوزه فيها.
يُظهر انتخاب دونالد ترامب وخروج بريطانيا من االتحاد األورويب تح ّو َل
طبيعة الطبقة العاملة يف كلٍ من الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا؛
بتخل النخب
إذ أصبحت هذه الطبقة أكرث شعبوي ًة نتيج ًة لشعورها ّ
 5إ ّن أنصار "حزب الشاي"  Tea Partyأكرث ثرا ًء وتعل ًّم من عامة الناس يف الواليات
املتحدة ،وهم غال ًبا من البيض الذكور املتزوجني والذين تفوق أعامرهم  45عا ًما ،ومن مؤيدي
الحزب الجمهوري .وهم أكرث محافظ ًة من الجمهوريني عمو ًما يف بعض القضايا ،ويعارضون
بشدة إدارة أوباما من منطلق أيديولوجي ،انظر :استطالع للرأي أجرته صحيفة نيويورك تاميز
و"يس يب إس نيوز" يف الفرتة  12 - 5نسيان /أبريل  2010عىل عيّنة حجمها  1580مستجيبًا،
منهم  881مستجي ًبا من مؤيدي "حزب الشاي":
Kate Zernike & Megan Thee-Brenan, “Poll Finds Tea Party Backers Wealthier
and More Educated,” The New York Times, April 14, 2010.
6 Thomas Greven, “The Rise of Right-wing Populism in Europe and the
United States–A Comparative Perspective,” Friedrich Ebert Stiftung, May
2016.
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واألحزاب السياسية الرئيسة /التقليدية عنها اقتصاديًّا ،هذا عدا عن
املسافة التي تفصلها عنها سياس ًيا  -ثقاف ًيا .فقد ص ّوت العامل البيض
يف الواليات املتحدة لدونالد ترامب ،وكسب أيضً ا أصوات الناخبني
"املنسيني" يف املناطق التي ت ُسمى بحزام الصدأ  Rust Beltيف الشامل
الرشقي ،أي املناطق املتداعية بعد هجرة الصناعة منها .وهم الذين
فشلت استطالعات الرأي يف متثيلهم نتيج ًة لصعوبة الوصول إليهم من
خالل شبكة اإلنرتنت والهواتف ،وأيضً ا نتيج ًة لعدم اهتامم القامئني عىل
هذه االستطالعات بهذه الفئة غري النشيطة انتخابيًا ،فالعديد ممن
ينتمون إليها مل يصوتوا منذ مدة ،أو مل يصوتوا عىل اإلطالق .وهذا أيضً ا
ما شهدته بريطانيا يف استفتاء الخروج من االتحاد األورويب ،حني ص ّوت
العديد من الربيطانيني للخروج من االتحاد األورويب م ّمن مل يصوتوا من
أي انتخابات (غري نشيطني انتخابيًا)(((.
قبل يف ّ

يف نهاية تسعينيات القرن املايض ،س ّجل اليمني املتطرف يف الواليات
املعب عنها حزب ًيا ،كام يف حالة
املتحدة يف حاالته العلنية اإلعالمية أو ّ
باتريك بيوكانان  ،Patrick Buchananوحزب الجبهة القومية بقيادة
جان ماري لوبان  Jean-Mary Le Penيف فرنسا ،ويورغ هايدر Jörg
 Haiderيف النمسا((( ،مفاجأ ًة للدميقراطية والدميقراطيات الغربية
عمو ًما ،مبا حققه من ارتفاع يف عدد املصوتني ملصلحته؛ وتوسعت قواعده
يف بداية األلفية نتيج ًة لتوظيف موضوعات الالجئني والعوملة لفائدته.
وهي قضايا متعلقة باالقتصاد والهوية أيضً ا .وهكذا ،فإ ّن قاعدة اليمني
7 “Brexit, the US and the Revenge of the Deplorables,” The Economist
Intelligence Unit, November 9, 2016.
 8يُع ّد حزب الحرية النمساوي ) Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖالذي
مثال عىل األحزاب اليمينية الشعبوية املتطرفة ذات الربامج املرنة ،فحتى
تأسس عام ً ،1955
عام  ،1980قامت األحزاب االشرتاكية القومية السابقة بأدوار مهمة .ولكن يف وقت الحق،
شارك حزب الحرية ،بتمثيل ضئيل ،يف تشكيل ائتالف واسع مع االشرتاكيني الدميقراطيني يف
النمسا حتى عام  ،1986وذلك إىل حني فوز يورغ هايدر  Jörg Haiderبقيادة الحزب ،وظل
رئيسا له حتى عام  .2000يف تلك الفرتة ح ّول هايدر تو ّجه الحزب نحو اليمني مر ًة أخرى،
ً
وعمل عىل توسيع قاعدته لتشمل الناخبني من الطبقة العاملة ،مع تو ّجه متزايد ملعاداة
املهاجرين واملسلمني .كام حمل الحزب رسالة القومية األملانية وقلّل باملقابل من أهمية
االشرتاكية الوطنية.
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املتطرف الشعبوي موجودة منذ  25عا ًما ،وقد توسعت مع زيادة أعداد
الالجئني وتأثريهم يف هوية البلدان التي لجأوا إليها ،إضاف ًة إىل عوامل
تراجع الصناعة التي أث ّرت يف اقتصاد هذه البلدان وانخفاض النمو
االقتصادي نتيج ًة لألزمة االقتصادية يف  .2008والتقى اليمني املتطرف
مع تصاعد النزعة الشعبوية واستفاد منها .ونتيج ًة لذلك ،فقد استطاع
اليمني الشعبوي تحقيق تقدّمٍ يف كلٍ من الواليات املتحدة ،وبريطانيا،
وفرنسا ،وأملانيا ،والنمسا ،والسويد ،وفنلندا ،وسلوفاكيا ،وكرواتيا ،إضاف ًة
إىل وصوله إىل الحكم يف كلٍ من هنغاريا((( وبولندا( .((1وحقق حزب
"البديل من أجل أملانيا"  Alternative für Deutschlandمنذ أن
تأسس عام  2013مكاسب مذهلة يف االنتخابات املحلية ،ويبدو أنّه
سوف يتجاوز نسبة الحسم الالزمة لدخول البوندزتاغ يف االنتخابات
املقبلة .وتقوم شعبيته حرصيًا عىل معاداة األجانب والتعددية الثقافية،
وير ّوج ملعاداة اإلسالم محذ ًرا من تزايد أعداد املسلمني يف أملانيا .وال
شك يف أ ّن النازيني الجدد صوتوا له ،ولكن قاعدته االنتخابية تقوم عىل
شعبويته التي تخاطب مواطنني أملانًا متخوفني من األجانب والعوملة؛
ومنهم من يقف عىل ميني الخريطة السياسية ووسطها.
وتجري عملية تغذية متبادلة بني هذه القوى؛ إذ دعا ستيفن بونان
 ،Stephen Bannonالرئيس التنفيذي لحملة دونالد ترامب االنتخابية،
ماريون مارشال لوبان Marion Maréchal-Le Penمنسقة حملة
مارين لوبان إىل التعاون ،وذلك بعد أيام من فوزه باالنتخابات .وكان
نايجل فاراج  Nigel Farageزعيم حزب استقالل بريطانيا ()UKIP
الذي قاد حملة خروج بريطانيا من االتحاد األورويب أول السياسيني
الزائرين لدونالد ترامب بعد فوزه يف االنتخابات.
ويف أوروبا ،أسهم نفور حزب الجبهة الوطنية يف فرنسا وعدد من
األحزاب اليمينية األوروبية التي ت ُنادي بالهوية القومية اإلثنية ،من
قيادة الواليات املتحدة للنظام العاملي ،وال سيام يف عهد أوباما ،يف
توجهها للتحالف مع نظام فالدميري بوتني يف روسيا؛ ففي ،2014
قامت مارين لوبان ،رئيسة حزب الجبهة الوطنية ،بالحصول عىل
قرض قيمته  9.8ماليني دوالر أمرييك من بنك رويس  -تشييك يف
روسيا بحجة أ ّن بنوك فرنسا لن توافق عىل منحها هذا القرض .كام
 9منذ عام  ،2010أصبح الحزب الحاكم يف هنغاريا ،حزب فيديسز  ،Fideszوهو أقرب
إىل أن يكون حزبًا استبداديًا غري ليربايل .وتبنى االئتالف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء فيكتور
أوربان ،رئيس الحزب ،دستو ًرا جديدًا يُقيّد حرية اإلعالمُ .يثل هذا الحزب مثالً آخر عىل
اليمينية الشعبوية ذات الربنامج املرن ،إذ بدأ هذا الحزب عند تأسيسه يف  1988تحالفًا
ليرباليًا ،وتح ّول نحو اليمني بعد فشله يف عدة انتخابات ،وميكن عدّه اليوم حزبًا قوميًا شعبويًا
محافظًا يتبنى تدخّل الدولة يف االقتصاد ،كام يُنظر إىل مفهوم /تعريف الحزب لـ "األمة
املجرية" بوصفه تهديدًا للدول املجاورة التي فيها مواطنون من أصول مجرية.
10 Matt O'Brien, “The Stunning Truth that Explains the Rise of the Farright in Britain and Elsewhere,” The Washington Post, May 31, 2016.

18
رصح يف شباط /فرباير  2016بأنّه ينوي التقديم عىل قرض
أ ّن الحزب ّ
من روسيا بقيمة  29.3مليون دوالر أمرييك يف حال مل توافق البنوك
الفرنسية عىل منحهم إياه ،بحيث سيقوم الحزب باستخدامه يف حملته
خالل االنتخابات الرئاسية الفرنسية املقبلة(.((1
عمو ًما ،تتخذ القوى القومية املتطرفة من البلدان املختلفة مواقف
مشككة ،إن مل تكن معادي ًة من بعضها ،فأممية اليمني القومي املتطرف
مصطلح متناقض بذاته .ولكن ظواهر مثل التعاون املشار إليه ،وحقيقة
كل منها يستفيد من انتصارات غريه ،والشعور أنّها جز ٌء من موجة
أ ّن ً
كل بلد فحسب،
واحدة ،مصدرها أ ّن الخصم معسك ٌر آخر ليس قامئًا يف ّ
بل عىل مستوى البلدان الغربية كافةً .بعد نحو أسبوع من فوز دونالد
ترامب وزيارة نايجل فاراج( ((1الرسمية األوىل له بعد انتخابه ،كتب
فاراج يف صحيفة صن الربيطانية أ ّن الناخبني يف الغرب يريدون دول ًة
قومي ًة ودميقراطيةً ،تراقب حدودها ،وتكون مسؤول ًة عن شؤونها .وأشار
إىل مفاجآت سياسية أخرى ستشهدها أوروبا ودول أخرى(.((1
مييل اليمني الشعبوي إىل تعريف الشعب بوصفه وحد ًة إثني ًة متجانس ًة
ثقافيًّا وذات تاريخ واحد مشرتك ،واالبتعاد عن فكرة املواطنة بوصفها
حجر األساس يف بناء األمة .وتتمثل إسرتاتيجيته بأن يق ّدم نفسه كأنّه
يحمي هوية الشعب ومنط حياته ،ويفضل مصالح الشعب املع ّرف
إثنيًا عىل مصالح "اآلخرين"؛ واملقصود غالبًا املهاجرون الذين يص َّورون
عىل أنّهم مفضَّ لون لدى النخبة املنحلة انتام ًء وثقافةً .وتتنوع أساليب
رس مدروس للتابوهات "املزعومة" املفروضة ليربال ًيا،
الشعبويني يف ك ٍ
بفظاظة تربك السامع فتبدو له كأنّها استقامة مضادة للنفاق (مع أ ّن
الفظاظة قد ترتافق مع الكذب والنفاق) ،هذا إضاف ًة إىل اعتامدها عىل
العاطفة واستخدام اإلهانات الشخصية والتشهري ،ونظريات املؤامرة،
والدالالت املجازية الجسدية ،وحتى العنف الكالمي.
الشعبوية خطاب سيايس مرتبط غالبًا بأيديولوجيا سياسية معينة
(يسارية أو ميينية ،دينية أو علامنية) ،ولكن العالقة بينهام مركبة كام
أسلفنا .فالشعبويون غال ًبا أقل التزا ًما باأليديولوجية ويبدون براغامتي ًة
11 James McAuley, “Is Trump Reaching out to Europe’s far Right before he
Talks with the Heads of the States?” The Washington Post, November 12, 2016.
 12شهد حزب استقالل اململكة املتحدة ( )UKIPتحت قيادة نايجل فاراج أول نجاح
له يف انتخابات الربملان األورويب وحقق نجاحات عىل مستوى بريطانيا منذ عام  .2011وعىل
الرغم من أ ّن الحزب يُحسب عىل تيار اليمني الراديكايل ،استطاع الحزب أن يُبعد نفسه عن
الحزب القومي الربيطاين  British National Party BNPاملتطرف من خالل تركيزه عىل
سياسته االقتصادية التحررية  ،Economic Libertarianismوعىل مفهومه الشامل للقومية
الربيطانية ،فإ ّن تدفق الالجئني الحايل إىل االتحاد األورويب قد أبرز التشكيك يف موقف الحزب
يف ما يتعلق باملهاجرين.
13 Griff Witte, Emily Rauhala & Dom Phillips, “Trump’s Win May be Just
the Beginning of a Global Populist Wave,” The Washington Post, November
13, 2016.
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مثل ،برئاسة جان ماري
ومرون ًة إذا لزم؛ إذ ظل حزب الجبهة الوطنية ً
لوبان ،يحمل رسال ًة ميينية متطرفة ذات طابع معا ٍد للسامية طوال عقود.
واستند بصورة رئيسة إىل دعم الناخبني من بني الطبقات املتوسطة
وأصحاب األعامل الصغرية واملزارعني ،فتب ّنى مواقف نيوليربالية تستخدم
صيغًا مبسطة من الداروينية االجتامعية .واستطاع الحزب تحقيق
انتصار ٍ
ات انتخابية؛ مثل انتخابات الربملان األورويب والجولة األوىل من
االنتخابات الرئاسية لعام  .2002وعملت رئيسة الحزب الحالية ،ابنة
مؤسس الحزب ،عىل تغيري الصورة امل ُشيطنة للحزب من أجل توسيع
قاعدته؛ وشملت هذه "التسوية" الحتمية تعليق عضوية زعيم الحزب
التاريخي ومؤسسه جان ماري لوبان ،عام  ،2015من جانب ابنته التي
خلفته يف رئاسة الحزب يف  ،2011وجاء قرار تعليق عضويته بسبب
ترصيحاته حول املحرقة اليهودية إضاف ًة إىل أتباعه الراديكاليني ،بل
شملت أيضً ا تحولً يف موقف الحزب من معاداة السامية إىل معاداة
املهاجرين واإلسالم ،وكذلك تح َّول من موقف داعم لليربالية االقتصادية
تغي الخطاب مبوجب توقعات
إىل سياسة حامئية ضد العوملة( .((1لقد ّ
جمهوره ،ولغرض توسيع األوساط الداعمة له بني الفئات املع ّرضة
لخطابه القومي اليميني.
وال ّ
شك يف أ ّن اليمني املتطرف يف الواليات املتحدة الذي سيكون موجو ًدا
يف بعض مفاصل إدارة ترامب املقبلة يرى أ ّن عظمة أمريكا متناقضة مع
عظمة روسيا ،لك ّن أمثال ترامب الشعبويني سيكونون أكرث براغامتي ًة يف
رص براغاميت بالرضورة ،وهي
التعامل مع روسيا ،ففي كل شعبوية عن ٌ
تتد ّرج من الشعبوية األداتية والسينيكية وحتى الشعبوية التي تصل
إىل ح ّد الجنون وتبقى عىل عالقة بالواقع بواسطة الرباغامتية الالزمة
للسيطرة فقط .وقد عرفت منطقتنا العربية مناذج هذه الشعبويات
الحاملي
كلّها .ومن هنا تظهر حرية الرئيس الصيني والرئيس الرويس
ْ
أيضً ا بعظمة بلديهام بخصوص طبيعة القوى املقررة يف إدارة ترامب؛
هل هي القوى الشعبوية الرباغامتية؟ أم الشعبوية غري العقالنية؟ أم
اليمني األمرييك القومي املتطرف؟
تتناقض شعبوية ترامب أيضً ا بني الوعد بتخفيض الرضائب والوعد
بزيادة االستثامر يف البنى التحتية املتأكّلة؛ فهذه البنى املتأكّلة واملهرتئة
بحسب وجهة نظره ،تحتاج إىل زيادة الرضائب وليس تقليلها .أ ّما عن
بناء الجدار مع املكسيك فح ّدث وال حرج .لكنه يحيط نفسه برجال
األعامل ،ويتلقى مكاملة تهنئة من تايوان متجاوزًا ما درج عليه رؤساء
أمريكا يف عدم إغضاب الصني منذ انفتاح إدارة نيكسون عليها.
ويحتاج املرء إىل ص ٍرب ليتابع تقلّب ترصيحات ترامب بشأن فلسطني
من تأييد ما يسمى "عملية السالم" والتحمس لها ،وادعاء القدرة عىل
14 Greven.

دراسات
صعود اليمين واستيراد صراع الحضارات إلى الداخل

الحياد يف الرصاع بني إرسائيل والفلسطينيني حتى خطابه أمام إيباك
وإعالنه أ ّن املستوطنات ليست عقب ًة أمام السالم ،وأنّه ال يجوز الضغط
عىل إرسائيل أو فرض حلول عىل األطراف ،وأنّه سوف ينقل السفارة
األمريكية إىل القدس اعرتافًا منه بالسيادة اإلرسائيلية عليها(.((1

هل من أفق؟
تؤكد التجربة أ ّن مشاركة األحزاب اليمينية الشعبوية يف الحكم تح ّد
من قدرتها عىل استخدام إحدى أهم أدوات التضليل التي متلكها،
وهي ادعاؤها أ ّن النخب السياسية يف البالد تحكم ضد اإلرادة
السياسية للشعب ،فهي تخرس موقع املتحدث باسم "األغلبية
الصامتة" .ولكن بوسعها أن تستمر يف استثامر مسألة األجانب
واألقليات .ويف هولندا والنمسا ،عىل سبيل املثال ،سادت خيبة أمل
يف أوساط واسعة بعد وصول الشعبويني إىل الحكم ،وذلك إلحساسهم
برضورة تجاوز القضايا الرئيسة التي ينادي بها الشعبويون؛ من
وامليض من الحلول
قضية الالجئني وحتى مواضيع الهوية والسيادة،
ّ
التبسيطية التي متيز الدعاية االنتخابية إىل التسويات واملساومات
الالزمة إلدارة دولة والتوصل إىل حلول فعلية.
لقد انتَخب ترامب قطا ٌع من املجتمع األمرييك ال ميثّل أغلبية الناخبني،
وبالتأكيد ال ميثّل أغلبية املجتمع األمرييك .وانتخابه بأقلية نسبية من
األصوات  46.21يف املئة ( 62851402من األصوات) مقابل  48.17يف
املئة من األصوات ( 65527581صوت ًا) لكلينتون ،جاء بفضل النظام
متثيل للواليات يف املجمع االنتخايب ( 306أصوات
الفدرايل الذي مينح ً
لرتامب مقابل  232صوتًا لكلينتون) ،كام مينح التوزيع السكاين
وليس فقط الكثافة السكانية وزنًا ،ما أسهم يف متكني املعسكر الثقايف
عب عنه السيايس الشعبوي.
السيايس الذي ّ
ولكن هذا يعني أ ّن مثة ٍ
فئات أخرى واسع ًة لن تدافع فقط عن
مصالحها بل أيضً ا عن منط حياتها .وهي موجودة غال ًبا يف املدن
الكربى ووزنها النوعي يف االقتصاد والسياسة أكرب حتى من وزنها
الدميوغرايف .وأكاد أجزم أ ّن مشكلة ترامب الرئيسة ستكون داخلي ًة يف
الرصاع عىل هوية الواليات املتحدة االقتصادية والسياسية والثقافية
وليس مشكلة الرشق األوسط أو منطقة املحيط الهادئ عىل أهمية
هذه املناطق .وسوف يز ّودها ترامب بالعديد من األسباب للتحرك

 15ملراجعة هذا املوضوع ،انظر ورقة نرشها موقع املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات يف واشنطن:
Tamara Kharroub, “Trump’s ‘Ultimate Deal’ on Palestine/Israel,” Arab
Center Washington DC, December 08, 2016, accessed on 13/12/2016, at:
http://bit.ly/2gC6MNN
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السيايس .والسؤال إذا كانت قادرة عىل مد خطوط التواصل ثقاف ًيا
مع فئات من املعسكر اآلخر سوف تترضر من سياسات ترامب.
لقد أوصلت الثقة بالنفس القوى السياسية الليربالية عىل الشاطئ
الرشقي والغريب يف الواليات املتحدة ويف االتحاد األورويب إىل أن
تحاول فرض قيم معينة يف الحوار مع قوى دميقراطية يف بلدان العامل
الثالث قبل دعمها ضد الديكتاتوريات وأنظمة الطغيان ،مع أ ّن هذه
القيم ال تنتمي غال ًبا إىل التيار الرئيس يف الليربالية ،بل إىل ثقافة
فرعية  subcultureيف املدن الكربى يف الواليات املتحدة .وقد أرسلت
االنتخابات األمريكية األخرية تذك ًريا للقوى الدميقراطية الليربالية
مفاده أنّه من املفضل أن تلتفت إىل دواخل بالدها وريفها وعاملها
لتكتشف أ ّن هذه القيم مل ترضب لها جذو ًرا لدى أوساط واسعة يف
مجتمعها ولدى شعبها هي.
أما بالنسبة إىل أثر انتخاب ترامب يف الوضع الدويل فإ ّن الصورة أعقد
من أن تشملها دراسة كهذه.

مالحظة
نجح ترامب يف كسب أصوات أقلية بني األقليات من العامل السود
وذوي األصول الالتينية الذين مل يروا يف هيالري مرشح ًة رئاسي ًة
متثلهم ،عىل خالف نتائج التصويت يف االنتخابات السابقة ألوباما.
وعىل الرغم من حصول هيالري كلينتون عىل نسبة أصوات أعىل بني
األمريكيني من أصول التينية يف هذه االنتخابات مقارن ًة بأوباما عام
 ،2012فإن دونالد ترامب أيضً ا رفع حصة الجمهوريني من أصوات
الناخبني األمريكيني ذوي األصول الالتينية مبقدار  2يف املئة ،من
ضمنهم ذوو األصول الكوبية والفنزويلية الذين صوتوا لرتامب ضد
سياسة الدميقراطيني وأوباما يف التصالح مع النظام يف كوبا .والحقيقة
أ ّن املهاجرين القدامى املندمجني يف الحياة األمريكية الذين تب َّنوا
قيم التيار املحافظ رغب ًة منهم يف تأكيد أمريكيتهم ،غالبًا ما ينفرون
من موجات الهجرة الجديدة التي تعيد طرح مسألة هويتهم التي
خلفوها وراءهم ،وتطمس الحدود بينهم وبني املهاجرين الجدد.
لقد شهدنا ذلك تاريخ ًيا يف نفور يهود أوروبا الوسطى والغربية يف
املرحلة الليربالية من تدفّق اليهود الروس غربًا هربًا من موجات
العداء للسامية يف روسيا القيرصية.
كام أ ّن بعض أبناء األقليات الذين ينجحون يف االندماج يطورون
عقيد ًة عصامي ًة تدافع عن النظام القائم مفادها أنّهم نجحوا ألنهم
مؤهلون ومجتهدون ،وأ ّن الفاشلني والخارسين ينتقدون النظام
ويح ّملونه املسؤولية مع أ ّن فشلهم ناجم عن الكسل أو االنجرار إىل
الجرمية واملخدرات وغريها.
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 إعادة إحياء التدخل اإلنساني:مسؤولية الحماية
Legitimizing Intervention and the Responsibility to Protect:
Old Concept in a New Guise

تعالــج هــذه الدراســة مفهوم "مســؤولية الحماية" كما أقــ ّره مؤتمر القمة العالمي لرؤســاء
 وتعــرض النظريــات التــي ابتدعــت لشــرعنة التدخــات فــي.2005 الــدول والحكومــات عــام
 والتدخل باسم،الشــؤون الداخلية للدول األخرى باســم حقوق اإلنســان؛ وهي الحرب العادلة
. والتدخل اإلنساني،اإلنسانية
،ثم تتناول الخلفية التاريخية للمفهوم وجوهره والركائز التي يقوم عليها وقيمته القانونية
ّ وذلــك قبــل أن تبحث إن كان هذا المفهوم
كل من مبادئ ســيادة الدولة
يمثل
ً
ٍ اســتثناء من
 وحظر اســتخدام القوة في العالقــات الدولية؛،وحظــر التدخــل في الشــؤون الداخلية للدولة
.وهي مبادئ راسخة في القانون الدولي
أن مســؤولية الحمايــة ال تبــرر القيــام بــأي عمــل عســكري خــارج اإلطــار
ّ وتخلــص الدراســة إلــى
.المرسوم الستخدام القوة في ميثاق األمم المتحدة
. التدخل باسم اإلنسانية، الحرب العادلة، مسؤولية الحماية:كلمات مفتاحية
This paper explores the concept of “the Responsibility to Protect” (R2P), an
outcome of the 2005 World Summit which entails that the international community
has a moral duty to intervene in the domestic affairs of sovereign states in cases
involving war crimes, crimes against humanity, ethnic cleansing, or genocide.
The author illustrates the historical legacy of the R2P, covering how early legal
philosophers justified the intervention of European powers through theories such
as just war, intervention in the name of humanity, and humanitarian intervention,
before exploring whether R2P represents a violation of well-established principles
of international law: the sovereignty of states and non-intervention in their affairs
and the non-use of force in international affairs. The paper concludes that R2P
does not provide for the use of force in a manner that does not already exist in the
UN Charter
Keywords: Responsibility to Protect, Just War, Humanitarian Intervention.
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دراسات
مسؤولية الحماية :إعادة إحياء التدخل اإلنساني

مقدمة
إ ّن التذرع مبنع انتهاكات حقوق اإلنسان التي يأباها املجتمع الدويل أو
وقفها وإنقاذ أرواح السكان من خطر محدق ،لتتدخل دولة أو مجموعة
من الدول يف الشؤون الداخلية لدولة أخرى دون رضاها ،ليس جدي ًدا؛
إذ ترجع الجذور األوىل لهذه الفكرة إىل عدة قرونٍ خلت .وقد شهدنا يف
ٍ
محاوالت لرشعنة التدخالت يف الشؤون الداخلية للدول
جميع األزمنة
باسم حامية السكان وحقوق اإلنسان .وابتدعت لهذه الغاية عىل
التوايل مفاهيم "الحرب العادلة" و"التدخالت باسم اإلنسانية" و"الحق
يف التدخل" أو "واجب التدخل" و"مسؤولية الحامية" .وتسمية هذه
املفاهيم هي املتغرية .أما من حيث الجوهر فهي تكاد تكون متشابهة
إىل حد التطابق؛ ألنّها تدور حول الفكرة نفسها ،وهي إضفاء الصفة
األخالقية ،وإن أمكن القانونية ،عىل التدخالت العسكرية يف الدول
األخرى .وال نبالغ إذا قلنا :إ ّن مفهوم "مسؤولية الحامية" الحايل هو
إعادة إحيا ٍء لنظرية التدخل اإلنساين التي كانت مبنزلة إعادة إحيا ٍء
لنظرية التدخل باسم اإلنسانية التي تع ّد هي األخرى مبنزلة إحياء
لنظرية الحرب العادلة .فهو مفهوم قديم أُلبس ثوبًا جدي ًدا .ومبعنى
آخر ،هو سليل مفاهيم أخرى سابقة ظن ّنا أنّها طويت إىل غري رجعة
بعد اعتامد ميثاق األمم املتحدة الذي أنهى تصنيف الدول والشعوب
إىل "متمدينة" و"غري متحرضة" أو "همجية" ،وحظر الحرب سواء أكانت
عادلة أم ال .وهذه املفاهيم هي من ابتداع الدول الكربى التي ال تتواىن،
حتى بعد اندحار االستعامر يف شكله التقليدي وظهور  193دولة عىل
مرسح العالقات الدولية ،عن البحث عن ذرائع جديدة تسمح لها
مبواصلة تنصيب نفسها وصي ًة عىل العامل ،وفرض منوذج الحكم فيها
عىل الشعوب األخرى بجميع الطرق مبا يف ذلك استخدام القوة؛ منطلق ًة
يف ذلك كام يبدو من النظرة الدونية النمطية املتأصلة فيها للشعوب
األخرى التي تقوم عىل التاميز والرتاتب والتعايل دون أي مراعاة
لخصوصية هذه الشعوب.

الحرب العادلة
إ ّن فكرة إرسال قوات عسكرية إىل دولة أجنبية بحجة إنقاذ سكانها
من املذابح أو الجوع أو األمراض املعدية أو االضطهاد فكرة قدمية
قدم الحرب نفسها(((؛ فمنذ عدة قرون نادى كتاب وفالسفة عديدون
1 Jean–Baptite Jeangène Vilmer, “L'intervention humanitaire armée
;en Chine antique,” Revue des deux mondes (Janvier 2006), pp. 152 -173
Baron Michel de Taube, “l'apport de Byzance au développement du droit
occidental,” Receuil des cours de l'Académie de droit international (1939), p.
305.
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من أمثال الفيلسوف الروماين شيرشون ( 43-106ق .م) والقديس
أوغسطني (430–354م) بفكرة الحرب العادلة(((.

ولكلٍ من هوغوغروشيوس وفاتيل وشواريز ودو فيتوريا نظريته يف
الحرب العادلة ضد البلدان التي تقع ضحي ًة للطغيان أو االستبداد.
وقد وصف عامل الالهوت اإلسباين فرانسيسكو دو فيتوريا (–1483
 )1546الذي عارص اكتشاف القارة األمريكية الحروب التي تش ّنها
الدول األوروبية املسيحية عىل األمم الهندية بالحروب العادلة؛
وذلك عندما تقف هذه األمم يف وجه املبرشين األوروبيني بالديانة
املسيحية .ودافع دو فيتوريا عن فكرة انطباق قانون الشعوب
(القانون الدويل) عىل أمم العامل كافّةً ،مبا يف ذلك الهنود الحمر الذين
لهم – كام قال  -مصالحهم املرشوعة واملشمولون بقانون الطبيعة
العاملي .ولك ّنه مل يذهب مع ذلك إىل حد االعرتاف باملساواة التامة
بني األمم الهندية يف العامل الجديد والدول املسيحية يف أوروبا ،ولهذا
نراه يؤيد الحروب التي تش ّنها عليها ويصفها بالحروب العادلة.
وصف الفقيه الهولندي هوغوغروشيوس ( )1645–1583الذي ُعرف
بأنّه "أب القانون الدويل" ،يف كتابه الحرب والسالم ،القانون الطبيعي
بأنّه قانون راسخ ومشرتك يف كل األزمنة واألمكنة ،مضيفًا أ ّن القانون
املذكور يجيز التدخل املسلح لحامية الحقوق األساسية للكائن
البرشي وذلك عندما يكون اضطهاد الدولة لرعاياها صارخًا ،وقسوتها
رجل ٌ
عادل(((.
عليهم ال ميكن أن يقبل بها ٌ
وعىل خالف غروشيوس الذي كان يرى أ ّن الحرب العادلة هي
الحرب الرامية إىل رفع الظلم ،رأى الفقيه السويرسي آمير دو فاتيل
2 Francisco de Vitoria, “De indis et de jure belli,” 1532, accessed on
14/12/2016, at: www.cosonstitution.org
3 H. Grotius, Le droit de la guerre et de la paix, trad par pradier–Fodéré
(Paris: PUF, 1999).
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لكل قوة أجنبية
يف منتصف القرن الثامن عرش ( )1767–1714أ ّن ّ
الحق يف تأييد شعب مضطهد ينشد مساعدته(((.

فتحل بذلك سيادتها مؤقّتًا
أعاملهم أو منع تجددها يف املستقبل [ّ ]...
محل سيادة الدول املتدخل يف شأنها"(((.

ونجد يف العرص الحديث من يدافع عن الحرب العادلة وعن التدخل
جانب واحد؛ فقد ذهب أحد الكتاب إىل أ ّن أي دولة
اإلنساين من
ٍ
ميكنها أن توقف الجرائم التي تهز الضمري األخالقي لإلنسانية يف دولة
أخرى يحق لها أن تفعل ذلك ،ولك ّنه حرص األوضاع التي تربر التدخل
يف املذابح واالسرتقاق وإبعاد السكان عىل نطاقٍ واسع دون سائر
االنتهاكات األخرى لحقوق اإلنسان((( .غري أ ّن فكرة الحرب العادلة
والتفريق بينها وبني الحرب غري العادلة قد اختفت عمو ًما اآلن من
مؤلفات القانون الدويل ،وإن كانت ال تزال تجد بعض الصدى لها
يف املفاهيم الحديثة للعدوان أو الدفاع الرشعي وحروب التحرير(((.

ويستطرد هذا الفقيه يف تربيره التدخالت لدواف َع إنسانية فيقول ما معناه
أ ّن الحكومة التي تتقاعس عن القيام بوظائفها وتتجاهل املصالح اإلنسانية
لرعاياها وتستخدم القوة خارج الوظائف املوكلة لها( ((1ترتكب ما أطلق
عليه "االنحراف عن السيادة" détournement de souverainété
والدول غري ملزمة باحرتام ترصفاتها ألنه ال يص ُدق عليها وصف ترصفات
ٍ
انتهاكات خطري ًة
ذات سيادة( .((1ومبع ًنى آخر ال تُع ّد الدولة التي ترتكب
لحقوق سكانها دول ًة ذات سيادة ومن حق الدول التدخل فيها لوضع
ح ٍّد لهذه االنتهاكات .ولكن هذه القاعدة ال تطبق يف العالقة بني الدول
"املتمدينة" ،وينحرص تطبيقها يف العالقة بني الدول املذكورة والدول
"نصف املتحرضة" أو "الهمجية" كام وصفها روجيه .ومل يرتدد هذا الكاتب
سمه حق الدول "املتمدينة" األوروبية يف التدخل الدائم
عم ّ
يف الدفاع ّ
يف "الباب العايل" ويف القبائل املتخلفة يف أفريقيا ،عىل حد وصفه ،عىل
أساس ما أطلق عليه "الحق يف الحضارة" ،le droit de la civilisation
واألدهى واألم ّر أنّه مل يستبعد ضم أقاليم هذه الدول إذا اقتىض األمر(.((1
ونقطة االنطالق يف طروحات روجيه هي نظرته الدونية للدول "الهمجية"
أو "الرببرية" التي تقوم فيها السلطة عىل حد وصفه عىل قوة السالح
والتي ال يرت ّدد حكّامها يف إبادة رعاياها من دون حساب أو عقاب .ويف
املقابل فهو يرى أ ّن ضمري الشعوب األوروبية التي تقوم عىل تقديس
األخالق والقانون ال يقبل الوحشية السائدة يف الدول "الرببرية" والنتيجة
كام يرى هي "حق" الدول املتحرضة يف زرع بذور الحضارة يف الدول
األخرى ،بل "واجبها"(.((1

التدخل باسم اإلنسانية
وخصوصا يف
قد يكون مستغربًا أن تتدخّل دولة عسكريًا يف دولة أجنبيّة
ً
معاملة هذه الدولة ملواطنيها بالذات .ويف غياب أي ٍ
أساس قانوين اتفاقي
أو عريف للتدخالت العسكرية التي تقوم بها دولة أو أكرث ،يف إقليم دولة
أخرى ،بهدف وضع ح ٍّد للمذابح واالضطهادات التي يتعرض لها السكان
املدنيون بسبب انتامئهم الديني أو القومي ،ابتدع فقهاء القرن التاسع
عرش مسوغًا جدي ًدا لهذه التدخالت س ّموه "التدخّل باسم اإلنسانية"
.(((l'intervention d'humanité
وتقوم نظرية "التدخل باسم اإلنسانية" عىل افرتاض وجود قاعدة
ولكل فرد ،وهي أسمى من الترشيعات
لكل دولة ّ
قانونية آمرة وملزمة ّ
الوطنية ومن االتفاقيات الدولية ومتثّل ما أطلق عليه "القانون املشرتك
لإلنسانية"((( .ويضيف أنطوان روجيه أستاذ القانون الدويل يف جامعة
بوردو الفرنسية وأبرز رواد النظرية إىل ذلك القول" :عندما تكون الحقوق
لشعب ما موضو َع تجاهل من حكّامه يحق لدولة أو مجموعة
اإلنسانية
ٍ
من الدول التدخل باسم األرسة الدولية ملراقبة هؤالء الحكام ووقف
4 E. Vattel, Le droit des gens ou principes de lois naturelles appliqueés à la
conduite et aux affaires des Nations et des souverains, vol. 1, livre 11, chap 17
(Washington: Carnegie, 1916).
5 A. Wazler, “The Argument about Humanitarian Intervention,” in G.
Meggle (ed.), Ethics of Humanitarian Intervention (Frankfurt: Ontos/ Verlag,
2004), p. 22.
 6محمد علوان ،يف قواعد العدالة واإلنصاف ،القانون الدويل العام ،املقدمة واملصادر
(عامن :دار وائل للنرش والتوزيع ،)2007 ،ص .449
7 Philippe Moreau Defarges, Un monde d'ingérences (Paris: presses de
Sciences politique, 1997), p. 38.
8 Antoine Rougier, “la théorie de l'intervention d'humanité,” Revue
générale de droit international public, vol. 17 (1910), pp. 478 - 479.

وقد صنف أستاذ القانون يف جامعة أدنربة جيمس لورمير يف القرن التاسع
عرش اإلنسانية عىل أساس التفوق املزعوم للحضارة األوروبية إىل دول
متحضة ،وثالثة بربرية أو همج ّية ،وأعطى
متحضة ،وأخرى شبه ّ
أوروبية ّ
للدول األوىل الحق يف التدخل يف هاتني الفئتني من الدول التي ال تنتمي
إىل عائلة "األمم" األوروبية(.((1
9 Ibid., p. 487.
 10السيادة عند روجيه وظيفة ويقع عىل صاحب السيادة عدم استخدام القوة العامة إال
لغاية الوفاء بالوظائف األساسية للدولة ،والوظيفتان األساسيتان للدولة كام يرى هام الحفاظ
عىل وجود حكومة منتظمة وحامية الحقوق اإلنسانية للسكان ،انظر:
Ibid., p. 495.
11 Ibid., pp. 495 - 496 .
12 Ibid., pp. 496 - 497.
13 Ibid., p. 469.
14 James lorimer, Institutes of the Law of Nations. A Treatise of the
Judicial Relations of Separate Political Communities (Edinburgh/ London:
W. Blackwood and Sons, 1883); Rahim Kherad, “du droit d'ingérence à la
responsabilité de protéger,” Extrait de l'ouvrage les droits de l'homme: Une
nouvelle cohérence pour le droit international, Colloque de Tunis (Paris:
Pedone, 2008), pp. 297 - 308.
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وذهب الفقيه جورج سل ( )1961-1878بدوره إىل أ ّن القانون
الدويل ،مثله يف ذلك مثل القانون الداخيل ،يطبَّق عىل األفراد يف
املجتمعات الداخلية املختلفة .وال يتح ّدث هذا الفقيه عن "قانون
ما بني الدول" أو عن" قانون دويل" بل عن قانون "البرش" أي قانون
األف ـراد ،وهو يضيف أ ّن السيادة تعود للمجتمع الــدويل وليس
للدول( .((1وبرر جورج سل تدخّل القوى الكربى يف عدة أجزاء من
اإلمرباطورية العثامنية باالضطهاد الواقع فيها الذي يهدد "النظام
العام الدويل"( .((1والحق يف الحياة هو الحق األبرز الذي يربر انتهاكه
من جانب دولة ما تدخّل الدول األخرى لدوا ٍع إنسانية ،وذلك بوصفه
جرمي ًة فظيع ًة ته ّز الضمري اإلنساين وينبغي منعها أو وقفها بجميع
الوسائل ،مبا يف ذلك التدخّل املسلّح(.((1
أ ّما األشخاص املحم ّيون فهم جميع السكان دون متييز .ولكن هناك
من كان يرى أن التدخّل غري جائز إلّ عندما يلحق الخطر حياة رعايا
البلدان "الصديقة" القريبة ثقاف ًيا من البلدان املتدخلة( ،((1وأنّه ال
يكون مرشو ًعا إلّ إذا كان جامعيًا( .((1ويف كل األحوال ينبغي أن يكون
التدخل مبنزلة املالذ األخري ،وألّ يتجاوز الحد الالزم لحامية السكان
املحليني من حيث الزمان واملكان والوسائل(.((2
هذا عىل الصعيد النظري ،أ ّما عىل الصعيد العميل فيالحظ أ ّن
التدخل لدوا ٍع إنسانية كان نظا ًما مألوفًا يف سلوك الدول األوروبية يف
كل من فرنسا وبريطانيا العظمى
القرن التاسع عرش(((2؛ فقد تدخّل ٌّ
وروسيا عسكريًا يف اإلمرباطورية العثامنية وذلك استنا ًدا إىل معاهدة
عقدتها الدول الثالث لهذه الغاية يف لندن عام  ،1827وأسفر هذا
التدخل الذي تذ ّرعت الدول القامئة عليه بحجة وقف سفك الدماء
عن استقالل اليونان وظهور مملكة اليونان يف  .((2(1830وقد ضم
كل من النمسا وبريطانيا العظمى وبروسيا وروسيا
بروتوكول ً 1860
وفرنسا التي عهد لها مبهمة التدخل العسكري يف لبنان؛ وذلك بحجة
–15 Georges Scelles, Manuel du droit international public (Paris: Domat
Montchrestein, 1948), pp. 18 - 19.
16 Ibid., p. 51.
17 Ibid., pp. 50 - 54.
”18 Elisa pérez – Vera, “la protection d'humanité en droit international,
vol. 2, Revue Belge de Droit international (1969), pp. 401 - 402.
19 Ibid., p. 417.
20 Rougier, p. 523.
21 David Rodogno, “Réflexions liminaires à propos des interventions
humanitaires des puissances européenes au XIXème siècle,” Relations
internationales, vol. 131 (3/2007), p. 11.
22 Manuchehr Ganji, International Protection of Human Rights (Genève:
librairie E. Droz, 1962), p. 22.
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وضع ح ٍّد الضطهاد الدروز املسيحيني املوارنة ،وعدم قيام الباب العايل
بحامية الضحايا .وأسفر هذا التدخل عن حصول جبل لبنان عىل
الحكم الذايت ابتدا ًء من  1861إىل  .((2(1915وباملثل تدخلت روسيا
يف تركيا عام  1878 - 1877بحجة اضطهاد اإلمرباطورية العثامنية
السكان املسيحيني يف البوسنة والهرسك وبلغاريا .وقد انتهى هذا
التدخل بتوقيع معاهدة برلني عام  1878التي جرى االعرتاف فيها
بالحكم الذايت يف بلغاريا وضم إمرباطورية النمسا واملجر لكلٍ من
البوسنة والهرسك( .((2ويالحظ أ ّن تدخالت الدول األوروبية تحت
ذريعة الدوافع اإلنسانية كانت تستهدف اإلمرباطورية العثامنية،
وهي ذات خلفية دينية ألنّها كانت تت ّم لغاية مزعومة واحدة هي
حامية السكان املسيحيني فيها من االضطهاد عىل يد السلطات الرتكية
أو بتواطؤ منها(.((2
وعىل الرغم من دفاعهم عن هذه التدخالت ،يق ّر املنظّرون أ ّن الهدف
منها مل يكن دامئًا حامية السكان؛ فها هو املنظّر األبرز للتدخالت بدواعي
بكل وضوح إ ّن مفهوم اإلنسانية لن يكون
اإلنسانية أنطوان روجيه يقول ّ
أب ًدا هدفها الوحيد ،وذلك أل ّن القوى املتدخلة تكون هي الخصم والحكم
يف آنٍ واحد؛ فهي تق ّرر التدخل من وجهة نظ ٍر شخص ّية محضة ويف ضوء
مصالحها الظرفية( .((2وبدوره أق ّر جورج سل بأ ّن هدف هذه التدخالت
أبعد ما يكون عن االهتامم بكفالة احرتام قانون الشعوب املعارص
والحفاظ عىل السالم ،وهي غري فعالة يف كثري من األحيان ويحدوها
املطامع السياسية والبحث عن عمالء من بني السكان املضطهدين وعن
مزايا خاصة مبا يف ذلك ضم أرايض األقاليم املتدخل فيها( .((2ومن الالفت
أ ّن أيًا من املنظّرين للتدخل لدوا ٍع إنسانية مل يأت عىل ذكر حق السكان
انصب اهتاممهم عىل حق الدول يف التدخل عسكريًا يف
يف الحامية بل ّ
الدول األخرى بحجة حامية السكان فيها .ومن الطبيعي أن يرتك تقدير
الحاجة إىل التدخّل من عدمها للدولة الراغبة يف التدخل.
أساسا فرنسا واململكة
وال شك يف أ ّن التدخالت التي قامت بها ً
كل من النمسا وإيطاليا بعد توحيدها،
املتحدة وروسيا إىل جانب ٍّ
23 Ellery C. Stowell, Intervention in International Law (Washington D.C:
John Byrne and Co., 1921), p. 22; Edmond Rabbath, la formation historique
du liban politique et constitutionnel (Beirut: publications de l'université
libanaise, 1986), pp. 210 - 212.
ومن الجدير بالذكر أن ملك فرنسا كان قد نادى منذ ما يقارب األربعة قرون وتحديدًا عام
 1649بحقّه يف التدخل يف لبنان لحامية األقلية املارونية ،انظر:
”Juanita Westmoreland–Thaoré, “Droit humanitaire et droit d'intervention,
Revue de droit de l'Université de Sterbrooke (2003-2004), p. 161.
24 Ganji, p. 33.
25 Scelles, pp. 50 - 51.
26 Rougier, p. 525.
27 Scelles, pp. 50 - 51.
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قد أسفرت يف بعض األحيان عن وقف الفظائع الجامعية ولكنها مل
تنجح يف أحيانٍ أخرى .ومن الالفت أ ّن القوى األوروبية مل تفعل شيئًا
لوقف مذابح األرمن خالل العقد األخري من القرن التاسع عرش عىل
يد اإلمرباطورية العثامنية (تع ّرض األرمن إلباد ٍة جامعية أخرى بني
عا َمي  1915و .)1916كام أ ّن الدول التي كانت تتدخل تحت ذريعة
الدوافع اإلنسانية كانت تنتهك حقوق اإلنسان يف األقاليم التي
وضعتها تحت سيطرتها االستعامرية .وكان بعض الدول مثل اململكة
املتحدة ال يرى غضاض ًة يف إبادة السكان املحليني ،مثل الهنود الحمر
يف أمريكا والسكان األصليني يف تسامنيا األسرتالية(.((2
ويالحظ أ ّن هذه التدخالت كانت انتقائيةً؛ أل ّن االنتامء الديني كان
هو األساس يف تحديد الضحايا املزعومني النتهاكات حقوق اإلنسان؛
وال مييل هذا النوع من التدخل دامئًا الدواعي اإلنسانية ،وحتى إذا
رئيسا للتدخل،
كان احرتام حقوق اإلنسان وحامية املدنيني داف ًعا ً
فإنّه ليس دافعه الوحيد .وكث ًريا ما تكون الدوافع اإلنسانية مبنزلة
مصالح سياسية توسعية ،ورغبة يف
ورقة التوت التي تخفي وراءها
َ
الهيمنة وبسط النفوذ من جانب الدول الكربى األقدر عىل التدخل
سياس ًيا واقتصاديًا وعسكريًا يف الدول األخرى األضعف منها.
والواقع أ ّن الدول األوروبية قد ط ّورت نوعني من العالقات مع العامل
الخارجي؛ فمع دو ٍل مثل اإلمرباطورية العثامنية وفارس وتايلند
والصني واليابان أقامت أوروبا عالقات عىل أساس نظام االمتيازات
األجنبية الذي يقوم عىل إعفاء رعاياها من الخضوع لقوانني الدول
األخرى أو الختصاص القضاء الوطني فيها .أ ّما العالقات بني الدول
األوروبية والكيانات من غري الدول يف آسيا وأفريقيا فكانت تقوم
عىل أساس السيطرة االستعامرية .ومن املؤسف أ ّن القانون الدويل
التقليدي قد أتاح سن ًدا للظاهرة االستعامرية عندما أجازت اتفاقية
برلني املعقودة يف عام  1885للدول األوروبية بسط سيادتها عىل
األقاليم التي ُوصفت بأنّها ال مالك لها ،وش ّن الحرب عليها يف حالة
مقاومة الحكام املحليني غزوها االستعامري .وهي حرب مل تكن تخضع
ألي من القيود املطبقة عىل الحروب فيام بني "األمم املتمدينة".
ٍ
نصبت الدول األوروبية "املتمدينة"
ويف مطلع القرن التاسع عرشّ ،
نفسها حكوم ًة واقعي ًة عاملي ًة للمجتمع الدويل تحت اسم "الوفاق
األورويب"  Concert Europeanالذي سيطر عىل السياسة العاملية
لقرنٍ كامل من الزمن ()1914-1815؛ وعقدت تلك الدول تحالفًا ضد
اإلمرباطورية العثامنية وسمحت لنفسها بالتدخل فيها تحت ذريعة
الدوافع اإلنسانية(.((2
 29علوان ،ص  51وما يليها.

28 Rodogno, p. 11.

وكانت الدول االستعامرية يف أوروبا تتخذ األغراض اإلنسانية ذريع ًة
لتدخالتها الدامئة يف آسيا وأفريقيا .ومن املؤسف أ ّن عهد عصبة األمم
قد ك ّرس يف املادة ( )22منه الظاهرة االستعامرية ،حينام ابتدع نظام
االنتداب .وهو نظا ٌم استعامري مق َّنع أطلق عليه اسم "االنتداب"
وتضليل .ومبوجب هذا النظام الذي طُبق عىل الدول املهزومة يف
ً
زيفًا
الحرب العاملية األوىل واألقاليم التي تتبعها بخاصة يف أفريقيا والرشق
األوسط ،تعهدت الدول القامئة باالنتداب (وهي دول استعامرية
أساسا) بالعمل عىل رفاهية الشعوب املوضوعة تحت انتدابها
ً
(مستعمرات يف الحقيقة) وتقدمها ،عىل أساس أ ّن ذلك "أمانة مقدسة
يف عنق املدنية" عىل حد وصف عهد عصبة األمم نظام االنتداب.
جاء استخدام تعبري "األمم املتمدينة" يف املادة ( )38من النظام
األسايس ملحكمة العدل الدولية يف السياق ذاته الذي يجعل "املبادئ
العامة للقانون املعرتف بها من األمم املتمدينة" مصد ًرا أصليًا من
مصادر القانون الدويل إىل جانب املعاهدات واألعراف الدولية .وهذا
التعبري العنرصي هو أحد مخلفات العهد االستعامري .وقد ظهر إىل
رصا عىل العالقات بني
حيز الوجود يف زمن كان القانون الدويل فيه قا ً
الدول األوروبية املسيحية( ،((3وهو اآلن جزء من املايض ألنه مل يعد
من املقبول الحديث عن نظمٍ قانونية بدائية أو غري متطورة وأخرى
متحرضة أو "متمدينة" .ومن املتفق عليه حال ًيا أ ّن املبادئ العامة
للقانون تشمل املبادئ القانونية املعرتف بها من جانب جميع النظم
القانونية دون متييز ،وبرصف النظر عن نظامها السيايس أو درجة
التنمية التي وصلت إليها(.((3

"الحق في التدخل"
أو "واجب التدخل"
شهدت العقود األخرية من القرن املايض بد ًءا من حرب انفصال بيافرا
عن نيجرييا ( )1970–1967فظائع جامعية هزت الضمري العاملي،
ووجد املجتمع الدويل نفسه عاج ًزا عن مواجهتها كل ًيا أو جزئ ًيا .وعاد
مفهوم "التدخل العتبارات إنسانية" إىل الواجهة  -يف هذه األثناء  -عىل
يد كلٍ من أستاذ القانون الدويل يف جامعة باريس ( )2ماريو بتايت،
 30انتقد القايض اللبناين السابق يف محكمة العدل الدولية فؤاد عمون يف رأيه املخالف يف
قضية الجرف القا ّري لبحر الشامل مصطلح األمم "املتمدينة" ،كام انتقد عدد من الحكومات
هذا املصطلح يف ردوده عىل استبانة لألمني العام لألمم املتحدة بشأن دور محكمة العدل
الدولية ،ورأى فيه إحدى بقايا الروح االستعامرية التي عفا عليها الزمن ،وطالب بإلغائه ،انظر:
CIJ, Rec. 1969, p. 133; Doc. A/86, pp. 23 - 35.
31 B. Cheng, General Principles of Law as Applied by International Courts
and Tribunals (London: Stevens & sons, 1953), p. 25.

دراسات
مسؤولية الحماية :إعادة إحياء التدخل اإلنساني

والطبيب ورجل السياسة وأحد مؤسيس منظمة "أطباء بال حدود"
برنارد كوشنري اللذيْن نرشا عام  1987كتابًا عنوانه مثري وهو الحق
يف التدخّل :هل ندعهم ميوتون( .((3وقد حظيت أعامل املؤمتر
الذي ُعقد بعنوان "القانون واألخالق اإلنسانية" Droit et morale
 humanitaireوأطلق فيه بتايت وكوشنري مصطلح "الحق يف التدخل"
أو "واجب التدخل" ،بقد ٍر كبري من اهتامم الحكومة الفرنسية.
وتتمثل الفكرة األساسية يف التعبري الجديد "الحق يف التدخل" بأ ّن
السيادة اإلقليمية للدول ال متثّل عقب ًة أمام مساعدة أناس يف خطر
وأ ّن السكان املترضرين من النزاعات املسلحة والكوارث الطبيعية
لهم الحق يف املساعدة اإلنسانية .تهدف فكرة "واجب التدخل"
كل دولة بتقديم يد العون
إىل خلق نوع من االلتزام األخالقي عىل ّ
للسكان ضحايا االنتهاكات الصارخة لحقوق اإلنسان.
ونظرية "الحق يف التدخل اإلنساين" أو "واجب التدخل اإلنساين"
قليل عن نظرية "التدخل لدوا ٍع إنسانية"؛ ألنّها ال تنرصف
مختلفة ً
فقط إىل التدخل العسكري بل تشمل حرية وصول املساعدات
اإلنسانية لضحايا النزاعات املسلحة أو الكوارث الطبيعية .وال
تستبعد النظرية الجديدة التدخل العسكري ولك ّنه ليس ممك ًنا ّإل يف
حالتني هام حامية القوافل اإلنسانية وحامية الضحايا من جالديهم،
وبعد موافقة مجلس األمن عىل عملية قرسية مسلحة عىل حد
قول بتايت(.((3
ر ّحبت دول الشامل بهذه النظرية الجديدة .وهي الدول الوحيدة
القادرة عىل التدخّل .أ ّما دول الجنوب وهي دول حريصة عىل
أي تدخل ميكن أن
استقاللها الذي نالته ّ
بشق األنفس ،فقد رفضت ّ
(((3
يذكّرها بالتجارب املريرة التي عانتها إبان الحقبة االستعامرية .

مسؤولية الحماية
ميكن التعريف بهذا املفهوم الجديد نسبيًا من خالل بيان خلفيته
التاريخية وجوهره أو الركائز التي يقوم عليها وقيمته القانونية.
32 M. Bettati & B. Kouchner (eds.), Le devoir d'ingérence: peut-on les
laisser mourir? (Paris: Editions Denoël, 1987).
”33 Mario Bettati, “Du droit d'ingérence à la responsabilité de protéger,
”Outre Terre, no. 20, 3/2007, pp. 281-282; Bettati, “Un droit d'ingérence,
Revue générale de droit international public (RGDIP), no. 95 (1991), pp.
639 - 670.
34 OLivier Corten, Le droit contre la guerre, l'interdiction du recours à
la force en droit international contemporain (Paris: Pédone, 2008), p. 76; M.
Bedjaoui, “la portée incertaine du concept nouveau de devoir d'ingérence
dans un monde troublé, quelques interrogations,” colloque le droit d'ingérence,
Rabat, 1992, pp. 51 - 55.
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11الخلفية التاريخية
ظهر مصطلح "مسؤولية الحامية" ( R2Pأو  )R to Pإىل الوجود
يف تقرير اللجنة الدولية املعنية بالتدخل وسيادة الدول ()CIISE
الذي صدر يف كانون األول /ديسمرب  2001والذي خلص إىل استبدال
مصطلح "الحق يف التدخل" أو "واجب التدخل" ،وهو مصطلح مثري
للجدل ومحل خالف ،مبصطلح جديد هو "مسؤولية الحامية"( .((3وقد
انحازت اللجنة املعنية بالتدخل وسيادة الدول إىل مصطلح مسؤولية
الحامية وفضّ لته عىل مصطلح "الحق يف التدخل" أو "واجب التدخل"
الذي "عفا عليه الزمن" .وب ّررت ذلك بالقول :إ ّن مصطلح "مسؤولية
الحامية" يركّز االنتباه عىل الحاجات اإلنسانية للذين يلتمسون
الحامية أو املساعدة أو يحتاجون إليها ،وليس عىل وجهة نظر
الذين يفكرون يف التدخل ،مضيف ًة أ ّن لغة "'الحق يف التدخل' أو
ميل إىل املجابهة"( .((3ومبع ًنى آخر
'واجب التدخل' من أساسها أكرث ً
فقد أرادت هذه اللجنة املستقلة من هذا املفهوم الجديد تحويل
الخطاب من الحديث عن "الحق يف التدخل اإلنساين" أو "واجب
التدخل اإلنساين" إىل الحديث عن أهمية وقف الفظائع الجامعية
أو منعها.
وقد وضعت اللجنة املذكورة مجموع ًة من االلتزامات التي تقع
عىل الدولة لحامية سكانها من االنتهاكات األكرث خطورةً ،والتي ت ُع ّد
جرائ َم دولي ًة يف نظر املجتمع الدويل ،وال سيام منذ إنشاء املحاكم
الجنائية الدولية يف تسعينيات القرن املايض.
عب عنها األمني
وجاء إنشاء اللجنة يف أعقاب مشاعر القلق التي ّ
العام لألمم املتحدة أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة بخصوص
الكوارث اإلنسانية ،واالنتهاكات الخطرية والواسعة النطاق لحقوق
اإلنسان التي مر بها العامل يف أواخر القرن املايض( ،((3ودعوته املجتمع
الدويل إىل التوصل إىل توافق حول كيفية مواجهة هذه االنتهاكات.
وأقر األمني العام يف حينه بأ ّن مبدأَي السيادة وعدم التدخل يضمنان
الحامية للدول الصغرى والضعيفة .ولكنه تساءل يف تقريره الخاص
 35جاء إنشاء هذه اللجنة املستقلة مببادرة من الحكومة الكندية يف عام  ،2000وضمت
خرباء دوليني برئاسة مشرتكة بني غارث إيفانز من أسرتاليا ومحمد سحنون من الجزائر ،انظر
تقرير اللجنة :مسؤولية الحامية :تقرير اللجنة املعنية بالتدخل وسيادة الدول ،مركز أبحاث
التنمية الدولية ،كندا ،كانون األول /ديسمرب  ،2001شوهد يف  ،2016/12/14يف:
http://bit.ly/2gRwk8a
انظر أيضً ا دراسة نقدية للتقرير:
D. Chandler, Constructing Global Civil Society, Morality and Power in
International Relations (UK: Palgrave Macmillan, 2005), pp. 82 - 108.
 36تقرير اللجنة املعنية بالتدخل وسيادة الدول ،الفقرات .29 ،22 ،2 / 2
 37تقرير األمني العام لألمم املتحدة الخاص باأللفية :األمم املتحدة ،نحن الشعوب :دور
األمم املتحدة يف القرن  ،2000/3/27 ،21انظر:
UN Doc. A/54/2000, chapter 17, at 48 paragraphs 217 - 219.
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باأللفية" :إذا كان التدخل اإلنساين ميثّل حقًا تعديًا غري مقبول عىل
السيادة ،فعىل أي نح ٍو ينبغي لنا أن نستجيب لحاالت شبيهة برواندا
ورسيربينيتسا ولالنتهاكات الجسيمة واملنتظمة لحقوق اإلنسان التي
متثّل تعديًا عىل كل مبدأ من مبادئ إنسانيتنا املشرتكة"(.((3
وحظي اقرتاح اللجنة ٍ
بتأييد دويل واسع من املنظامت غري الحكومية
التي رسعان ما تجمعت لهذه الغاية يف تحالف هو "التحالف
الدويل ملسؤولية الحامية"(The International Coalition for ((3
).Responsibility to Protect (ICR to P
وأشار "الفريق الرفيع املستوى املعني بالتهديدات والتحديات
والتغيري" الذي شكّله األمني العام لألمم املتحدة حينئذ كويف أنان،
يف تقريره "نحو عامل أكرث أم ًنا :مسؤوليتنا املشرتكة" الصادر يف كانون
األول /ديسمرب  ،2004إىل مسؤولية الحامية بوصفها "مبدأً مستج ًّدا
يتمثّل بوجود مسؤولية جامعية عن الحامية ،ميارسها مجلس األمن
الذي يأذن بالتدخل العسكري مالذًا أخ ًريا عند حدوث إبادة جامعية
أو عمليات قتلٍ أخرى واسعة النطاق ،أو حدوث تطهري عرقي أو
انتهاكات جسيمة للقانون اإلنساين الدويل ،ثبت أ ّن الحكومات ذات
السيادة عاجزة عن منعها أو غري راغبة يف منعها"(.((4

وقد مثّل تقرير اللجنة املعنية بالتدخل وسيادة الدول وتقرير
الفريق الرفيع املستوى املعني بالتهديدات والتحديات والتغيري ماد ًة
للمناقشة يف مؤمتر القمة العاملي ،أحد أكرب اجتامعات رؤساء الدول
 38مقدمة تقرير اللجنة املعنية بالتدخل وسيادة الدول ،معروف أ ّن األمم املتحدة بدت
عاجزة وبال حول وبال قوة ملنع اإلبادة الجامعية يف كل من رواندا التي ذُبح فيها  800ألف
إنسان يف مئة يوم ( ،)1994ويف يوغسالفيا السابقة مبا يف ذلك تلك الواقعة يف رسيربينيتسا
( ،)1995وقد حصلت كوارث إنسانية مامثلة يف كل من الصومال والبوسنة وغريهام.
 39انظر املوقع اإللكرتوين للتجمع ،شوهد يف  ،2016/12/6يف:
http://www.responsibilitytoprotect.org/
وقد كانت مجموعة األزمات الدولية  International Crisis Groupبرئاسة جاريث إيفانز
 Gareth Evansمن رواد مسؤولية الحامية ،وأنشأت املجموعة باالشرتاك مع "مراقبة
حقوق اإلنسان" Human Rights Watchوغريها من املنظامت غري الحكومية ،املركز
العاملي ملسؤولية الحامية ) Global Center for R2P (GCR2Pيف عام  2008ومقره
مدينة نيويورك.
40 UN. Doc A/59/565, paragraph 203.
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والحكومات الذي التأَم يف مدينة نيويورك عام  2005الستعراض
التقدم املح َرز منذ صدور إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية الذي
اعتمدته الدول األعضاء يف األمم املتحدة عام .2000
وتك ِّرس الوثيقة الختامية للمؤمتر التي اعتمدها أكرث من مئة وخمسني
كل دولة عن حامية السكان من اإلبادة
رئيس دولة وحكومة مسؤولية ّ
الجامعية وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية والتطهري العرقي.
وهذه هي املرة األوىل التي يشار فيها إىل "مسؤولية الحامية" يف
ٍّ
صك دويل ،وبإجامع رؤساء الدول والحكومات الحضور ،وذلك بعد
ٍ
مفاوضات طويلة وشاقة؛ وقد اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة
يف الذكرى الستني إلنشاء األمم املتحدة ،نتائج مؤمتر القمة العاملي ،مبا
يف ذلك الجزء املتعلق مببدأ "مسؤولية الحامية" يف الفقرتني  138و139
من قرارها رقم  16( 1 / 60أيلول /سبتمرب .((4()2005
وتجري الجمعية العامة لألمم املتحدة منذ عام  - 2009عىل
أساس من هذه الوثيقة  -حوارات سنوية منتظمة حول "مسؤولية
الحامية" .كام اعتمدت بالتوافق أول قرا ٍر لها مخصص بالكامل
لـمسؤولية الحامية يف  14أيلول /سبتمرب  2009هو القرار .308 / 63
ولك ّن هذا القرار كان حذ ًرا؛ إذ اكتفت الجمعية العامة فيه باإلحاطة
علم بتقرير األمني العام لألمم املتحدة بشأن تنفيذ مسؤولية الحامية
ً
الصادر يف  ،2009وباإلشارة إىل املناقشات املثمرة التي نظمها رئيس
الجمعية بشأن املسؤولية عن الحامية ،وإىل "الوثيقة الختامية ملؤمتر
القمة العاملي لعام  2005وبخاصة الفقرتني  138و ،"139وذلك قبل
أن تقرر "أن تواصل النظر يف مسألة املسؤولية عن الحامية"(.((4
ويعرض األمني العام لألمم املتحدة أمام الجمعية العامة لألمم
املتحدة تقارير سنوية حول مسؤولية الحامية .صدر التقرير األول
منها يف عام  .((4(2009واعتمد مجلس حقوق اإلنسان بدوره ()13
قرا ًرا يشري فيها بوضوح إىل املسؤولية عن الحامية ،مبا يف ذلك ثالثة
قرارات تتعلق بحاالت خاصة ببلدان معينة(.((4
41 A/RES/6024 ,1/ October 2005; UN, 2005 World Summit Outcome,
September 142005 ,16-; UN, Doc. A/60/L.1, September 20, 2005.
42 A/Res/63308/, October 7, 2009.
 43أ ّما التقارير األخرى فنجدها يف وثائق األمم املتحدة:
;)A/64/864 (2010); A/65/877 (2011); A/65/878 (2012); A/67/929 (2013
A/68/947 (2014); A/69/981-5/ 2013; 1/500, 13 July 2015.
ولألمني العام لألمم املتحدة مستشار خاص معني مبسؤولية الحامية وله ممثل خاص معني
مبنع اإلبادة الجامعية ،انظر:
UN Doc. Officials S/2007, 721.
44 “The Role of the Human Rights Council in Implementing the
Responsibility to Protect,” Global Centre for the Responsibility to Protect,
19 Jun 2012, accessed on 6/12/2016, at: http://www.globalr2p.org/
publications/158
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واألهــم من ذلك كلّه تكريس مجلس األمــن مبادئ "مسؤولية
الحامية" يف ستة وأربعني قرا ًرا .وقد بدأ املجلس هذا التقليد مع
قراره رقم  1653بتاريخ  27كانون الثاين /يناير  2006بشأن بورندي
الخاصني بليبيا
مرو ًرا بالقرارين  )2011( 1970و)2011( 1973
ّ
والقرار رقم  )2015( 2216بشأن اليمن والقرارين )2015( 2249
و )2015( 2258الخاصني بسورية وانتها ًء بالقرار )2016( 2286
بشأن "العناية الصحية يف النزاعات املسلحة" الذي يختص بالوضع
الصحي املأساوي يف مدينة حلب السورية الذي نجم عن استهداف
مستشفى القدس فيها.

وتتعلق هذه القرارات مبوضوعات أو أزمات معينة .وتختص القرارات
املواضيعية مبسائل مثل حامية السكان املدنيني أثناء النزاعات
املسلحة واألسلحة الخفيفة ،والحفاظ عىل السلم واألمن الدوليَني،
أ ّما القرارات من النوع الثاين فتعالج فظائع جامعية يف دول عدة
ومن بينها السودان (دارفور) وليبيا وساحل العاج وجنوب السودان
واليمن ومايل والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى وسورية
وجمهورية الكونغو الدميقراطية .وقد أشار املجلس مرا ًرا إشار ًة ال
لبس فيها إىل الفقرتني  138و 139من الوثيقة الختامية ملؤمتر الق ّمة
العاملي لعام  2005بشأن املسؤولية عن حامية السكان من اإلبادة
الجامعية وجرائم الحرب والتطهري العرقي والجرائم ضد اإلنسانية(.((4
وكان مجلس األمن قد أصدر أربعة قرارات فقط تشري إىل مسؤولية
خاصان
الحامية قبل التدخل يف ليبيا يف آذار /مارس  ،2011اثنان منها ّ
بحامية املدنيني واثنان آخران يتعلقان باألزمة يف كلٍ من جمهورية
الكونغو الدميقراطية ويف دارفور (السودان) .ويف املقابل ،شهدت
 45من ذلك قرار املجلس  )2006( 1674بشأن حامية السكان املدنيني يف النزاعات
املسلحة ،والقرار  )2006( 1706بشأن السودان (دارفور) ،والقرار  )2009( 1894بشأن حامية
السكان املدنيني ،والقرار  )2013( 2117بخصوص األسلحة الخفيفة ،والقرار )2015( 2220
بشأن تهديدات السلم واألمن الدوليَني ،انظر القرارات والبيانات الرئاسية ملجلس األمن بهذا
الخصوص ،يف:
Global Centre for Responsibility to Protect, UN Security Council, Resolution
Referencing R2P, January 7, 2016, accessed on 6/12/2016, at:
http://www.globalr2p.org/resources/335
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السنوات الخمس التالية للقرار  )2011( 1973الذي أذن بعملية
لحامية املدنيني يف ليبيا صدور أربعني قرا ًرا ون ّيف تشري رصاح ًة إىل
مسؤولية الحامية .وقد صوتت روسيا والصني إىل جانب الغالبية
العظمى من هذه القرارات ،ما يعني أنّهام ليستا معارضتني من حيث
املبدأ مسؤولية الحامية.
فضل عن الصعيد الدويل  -قبولً واس ًعا عىل الصعيد
ولقيت الفكرة ً -
اإلقليمي .فقد سبق للقانون التأسييس لالتحاد األفريقي أن أخذ
مبسؤولية الحامية قبل خمس سنوات من اعتامد مؤمتر القمة العاملي
عام  2005هذه الفكرة .فاملادة ( 4ج) من هذه املعاهدة املنشئة
لالتحاد تنص رصاح ًة عىل حق االتحاد يف التدخل يف إحدى دوله
ٍ
ظروف خطرية وتحدي ًدا يف
عمل بقرار من الجمعية العامة ،يف
األعضاءً ،
جرائم الحرب واإلبادة الجامعية والجرائم املرتكبة ضد اإلنسانية .ومييز
القانون التأسييس بوضوح بني الدول األعضاء التي يحظر عليها التدخل
يف الشؤون الداخلية لدولة أخرى (املادة ( 4ز)) واالتحاد الذي ميكنه
التدخل ملواجهة "الظروف الخطرية" الثالثة السابقة الذكر(.((4
وقد اعتمدت املفوضية األفريقية املعنية بحقوق اإلنسان والشعوب قرا ًرا
بشأن تعزيز املسؤولية عن الحامية يف أفريقيا(((4؛ وأوىص الربملان األورويب
بدوره االتحاد األورويب بالتنفيذ الكامل ملبدأ املسؤولية عن الحامية(.((4

22جوهر مفهوم مسؤولية الحماية
جوهر مفهوم "مسؤولية الحامية" واح ٌد يف جميع الصكوك السابقة
الذكر ،وقد جاء أوضح صوغ له يف قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة
رقم  ((4(1/60الذي صدر يف أعقاب مؤمتر القمة العاملي عام ،2005
ويف تقرير األمني العام لألمم املتحدة "تنفيذ املسؤولية عن الحامية"
الصادر عام  .((5(2009وميكن القول :إ ّن هذا املفهوم يقوم عىل الركائز
الثالث اآلتية:
•مسؤولية الدولة عن الحامية :تتمثل هذه الركيزة مبسؤولية
الدولة يف املقام األول عن حامية السكان من الجرائم األشد
 46القانون التأسييس لالتحاد األفريقي ،املوقع اإللكرتوين لالتحاد األفريقي ،شوهد يف
 ،2016/12/6يف:
http://au.int/en/about/constitutive_act
47 A/ACHPP/Res. 117 (37) 7.
 48انظر توجيه الربملان األورويب:
P7-TA (2013) 0180.
49 A/Res/6024 ,1/ October 2005.
 50األمم املتحدة ،تقرير األمني العام ،تنفيذ املسؤولية عن الحامية ( )677/A/63بتاريخ
2009/1/12؛ انظر أيضً ا تقرير األمني العام األخري حول مسؤولية الحامية:
A/69/981, 13 July 2015.
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خطور ًة وهي اإلبادة الجامعية ،وجرائم الحرب ،والجرائم ضد
اإلنسانية ،والتطهري العرقي.

•املساعدة الدولية وبناء القدرات :تتلخص هذه الركيزة يف
مسؤولية املجتمع الدويل بالدرجة الثانية عن مساعدة الدول
غري القادرة عىل حامية سكانها املدنيني من الجرائم الفظيعة
األربع التي متثّل إهان ًة لإلنسانية جمعاء .وقد تحتاج دولة
اإلقليم من أجل وقف هذه الجرائم وضامن عدم تكرارها
إىل م ّد يد العون لها من الدول الغري ومن املنظامت الدولية
ومكونات املجتمع الدويل األخرى.

•الرد الحازم يف الوقت املالئم :تعهد هذه الركيزة الثالثة واألخرية
إىل املجتمع الــدويل باملسؤولية عن االستجابة يف "الوقت
املناسب وبشكل حازم"  timely and decisiveعندما يتجىل
إخفاق الدولة يف تأمني هذه الحامية .أَ ّما آلية هذه املسؤولية
فتقوم عىل اتخاذ تدابري سلمية يف إطار الفصل السادس من
ميثاق األمم املتحدة و /أو التدابري القرسية يف إطار الفصل
السابع و /أو التعاون مع الرتتيبات اإلقليمية ودون اإلقليمية
يف إطار الفصل الثامن منه .وتضم هذه الركيزة مجموع ًة
متنوع ًة من التدابري السلمية مثل الضغوط الدبلوماسية
وحظر توريد األسلحة وحظر السفر وتجميد األصول األجنبية
واإلحالة إىل املحكمة الجنائية الدولية ،وقد يصل األمر إىل ح ّد
التدخل العسكري.
أساسا حول الوقاية التي
ومن الواضح أ ّن "مسؤولية الحامية" تدور ً
تع ّد خطو ًة رضوري ًة للتقليل من الحاجة إىل التدخل العسكري ،وال
يجوز بتات ًا أن ينظر إليها بوصفها مرادف ًة لهذا النوع من التدخل.
غري أ ّن هذه املسؤولية تشتمل كذلك عىل مسؤولية الرد عن طريق
التدابري املالمئة مبا فيها التدخل العسكري ومسؤولية إعادة بناء
السالم بعد انتهاء الرصاع(.((5

33القيمة القانونية
لمفهوم "مسؤولية الحماية"
مل تُنشئ "مسؤولية الحامية" باملعنى الواسع قاعد ًة قانوني ًة جديدةً،
ومل يكن يدور يف ذهن اللجنة التي جاءت بهذا املصطلح خلق هذه
القاعدةّ ،
وكل ما كانت تطمح إليه هو توليد الشعور بوجود التزامٍ
فعل .وال ترقى هذه
أخالقي وسيايس بتطبيق القواعد املوجودة ً
 51تقرير اللجنة املعنية بالتدخل وسيادة الدول ،ص  .34 - 18يالحظ أ ّن الوثيقة الختامية
ملؤمتر القمة العاملي وتقارير األمني العام لألمم املتحدة ال تويل أي أهمية ملسؤولية البناء
التي ميكن أن تحول دون عودة املواجهة املسلحة ،إال أ ّن هذا البعد كث ًريا ما يثار يف مداخالت
الدول بشأن مسؤولية الحامية ،ويف الكتابات املتعلقة بهذا الشأن.
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الفكرة إىل مصاف القواعد القانونية الدولية االتفاقية منها أو العرفية(،((5
وال تنشئ حقوقًا وال ترتب التز ٍ
امات قانوني ًة جديدة تضاف إىل الحقوق
وااللتزامات التي كان القانون الدويل يق ّرها يف حينه  -وال يزال  -حينام
يتعلق األمر بجرائم اإلبادة الجامعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم
الحرب والتطهري العرقي.
وقد أظهرت الجلسات الحوارية السنوية األحدث التي تعقدها الجمعية
(((5
العامة حول "مسؤولية الحامية" التي جرت يف أيلول /سبتمرب 2015
أ ّن الركيزتني األوىل والثانية ملسؤولية الحامية مقبولتان أكرث من الركيزة
الثالثة؛ إذ يوافق جميع الدول عىل مسؤولية أي دولة ذات سيادة بحامية
شعبها وعىل مسؤولية املجتمع الدويل عن مساعدتها يف القيام بهذه
املسؤولية .ويعزى ذلك إىل دوران هاتني الركيزتني حول الوقاية أكرث
منه حول ردات الفعل ،وإىل عدم تض ّمنهام إمكانية التدخل القرسي.
ويف املقابل ال تقبل الدول عاد ًة بارتيا ٍح الركيزة الثالثة ملسؤولية الحامية
واملتمثلة باتّخاذ املجتمع الدويل إجر ٍ
اءات جامعي ًة وحاسمة يف حال فشل
الدولة يف القيام مبسؤوليتها يف حامية شعبها .ويكتفي جميع قرارات
مجلس األمن التي تشري إىل مسؤولية الحامية بالتذكري بالركيزة األوىل
ملسؤولية الحامية الخاصة مبسؤولية الدولة الرئيسة عن حامية سكانها.
والركيزة األوىل ملسؤولية الحامية املتمثلة مبسؤولية الدولة عن حامية
سكانها هي قاعدة قانونية دولية ملزمة وكافية بذاتها .فهذه املسؤولية
متأصلة يف دور الدولة بوصفها ذات سيادة .ومصدر هذا االلتزام
للدولة ّ
هو العرف الدويل .وحتى إذا كانت الدول يف كثري من األحيان تضطهد
دليل عىل عدم وجود
السكان عوضً ا عن حاميتها لهم ،فهذا ال يُع ّد ً
القاعدة .ولهذا االلتزام بالحامية بُعدان؛ أحدهام سلبي ،ويتمثّل بعدم
ارتكاب الدولة الفظائع الجامعية التي تستهدفها مسؤولية الحامية،
ٍ
سياسات تلبّي الحاجات األساسية
واآلخــر إيجايب ويكمن يف وضع
لسكان الدولة(.((5
وتسمح الركيزة الثالثة من بني وسائل أخرى باللجوء إىل التدخل
العسكري ،ولك ّنها ال تسمح بهذا النوع من التدخل إال بوصفه مالذًا
 52تقول اللجنة املعنية بالتدخل وسيادة الدول" :وبينام ال يوجد حتى اآلن أساس متني
مبا فيه الكفاية لالدعاء بظهور مبدأ جديد يف القانون الدويل العريف ،توحي املامرسة املتنامية
للدول واملنظامت اإلقليمية ،وكذلك سوابق مجلس األمن ،بأ ّن مثة مبدأً مرشدًا آخذًا يف النشوء
ترى اللجنة أنه ميكن أن يوصف بحق بأنّه 'مسؤولية حامية'" ،انظر :تقرير اللجنة ،الفقرة
 ،24 - 2ص .19
”53 Gareth Evans, “The Responsibility to Protect after Libya and Syria,
Global Centre for the Responsibility to Protect, 20 July 2012, accessed on
6/12/2016, at: http://www.globalr2p.org/publications/146
”54 Alain Pellet, “What Normativity for the Responsibility to protect?,
La responsabilité de protéger, dix ans après, Actes du Colloque de Nancy,
November 2011.
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أخ ًريا لحامية املدنيني .واملوقف الثابت للغالبية العظمى من الدول أثناء
الحوارات التي تدور حول فكرة "مسؤولية الحامية" هو أ ّن هذه الفكرة
ليست قاعد ًة قانوني ًة جديدةً ،وأنّها مل تع ّدل يف قليل أو كثري من مبدأ
حظر استخدام القوة يف العالقات الدولية أو من االستثناءات القانونية
التي ترد عليه(.((5
وميكن القول إ ّن "مسؤولية الحامية" ليست قاعد ًة قانوني ًة تأمر أو
تنهى ،وال يرتتّب عىل اإلخالل بها مسؤولية دولية .عىل الرغم من
أ ّن الرأي العام يف بعض الدول ،ال سيام الغربية منها ،يحبّذ عمو ًما
الفكرة ،فالدول الفاعلة عىل الصعيد الدويل ترتدد يف االنخراط يف
مهامت إنسانية عىل درجة عالية من الخطورة دون موافقة مجلس
األمن ،كام أنّها ترتدد يف املشاركة يف عمليات حفظ السالم التابعة
لألمم املتحدة ،والتي ال تزال "عاملثالثية" بامتياز أل ّن دول العامل
الثالث تتوفر عىل الغالبية العظمى من أفراد هذه العمليات(.((5
وكام ذهب األمني العام لألمم املتحدة يف تقريره بشأن تنفيذ
"مسؤولية الحامية" فإ ّن أحكام الفقرتني  138و 139من الوثيقة
الختامية ملؤمتر القمة العاملي تستند إىل مبادئ راسخة من القانون
الدويل .فالقانونان الدوليان ،التعاهدي والعريف ،يفرضان عىل الدول
التزامات مبنع اإلبادة الجامعية وجرائم الحرب والجرائم املرتكبة ضد
اإلنسانية ومعاقبة مرتكبيها .ومع أ ّن التطهري العرقي ليس جرمي ًة
يف حد ذاته مبوجب القانون الدويل ،فإ ّن أعامل التطهري العرقي رمبا
متثّل واحد ًة من تلك الجرائم الثالث األخرى .كام تجدر اإلشارة إىل
رصا وفقًا
أ ّن اإلجراءات املنصوص عليها يف الفقرتني املذكورتني تتخذ ح ً
ألحكام ميثاق األمم املتحدة ومقاصده ومبادئه ،ويف هذا الصدد
تغي املسؤولية عن الحامية ما يقع عىل عاتق األعضاء يف األمم
ال ّ
املتحدة من التزامات قانونية باالمتناع عن استخدام القوة إال وفقًا
للميثاق ،بل إنّها تعزز هذه االلتزامات(.((5
وميكن القول باختصار إ ّن مفهوم "مسؤولية الحامية" ال يعدو كونه
قاعد ًة دولي ًة أخالقي ًة أو سياسي ًة تستند إىل القانون الدويل النافذ،
وهو ال ميثّل استثنا ًء عىل كلٍ من مبدأ سيادة الدولة ومبدأ حظر
استخدام القوة أو مبدأ حظر التدخل يف الشؤون الداخلية للدول
وهي مبادئ راسخة يف ميثاق األمم املتحدة .وال يخ ّول هذا املفهوم
ٍ
صالحيات جديد ًة ملجلس األمن ،ومعه أو من دونه ميكن استخدام
القوة العسكرية لغاية حامية السكان املدنيني رشيطة موافقة
مجلس األمن.
55 Corten, p. 76.
56 Delcourt, p. 308.
57 A/63677/, paragraph 3, 12, July 2009.

مسؤولية الحماية
ومبدأ سيادة الدولة
تبلورت نظرية السيادة بوصفها رك ًنا من األركان التي تقوم عليها
الدولة ابتدا ًء من صوغها األول عىل يد الفيلسوف الفرنيس جان
بودان ( )1596-1530مرو ًرا مبعاهدة وستفاليا املعقودة عام 1648
وصول إىل اعتامدها مبدأً من املبادئ التي تقوم عليها منظمة األمم
ً
املتحدة (الفقرة األوىل من املادة األوىل من ميثاق األمم املتحدة).
ومن الثابت اآلن أ ّن سيادة الدولة ليست غاي ًة يف ذاتها بل هي وسيل ٌة
لغاية ،والغاية هي خري سكان الدولة واحرتام كرامة الناس وحقوقهم
األساسية وحاميتهم يف الداخل ومن األعداء يف الخارج .وفكرة التزام
الحامية هدفًا أول للدولة ،ومرب ًرا لوجودها ،ليست فكر ًة جديد ًة بل
هي نابع ٌة من مفهوم سيادة الدولة؛ فاألفراد يتنازلون عن الحرية
التي يتمتعون بها يف حالة الطبيعة مقابل تحقيق األمن لهم كام
ذهب فالسفة من أمثال توماس هوبز ( ،)1679-1588وجون لوك
( ،)1704-1632وجان جاك روسو ( .((5()1778-1712وذهب هوبس
إىل أبعد من ذلك فقال ما معناه :إذا مل تعد الدولة قادر ًة عىل أداء
وظائفها ،فلن تبقى ذات سيادة ،وليس هناك واجب الطاعة لها(.((5
وال أحد يقول اليوم بالسيادة املطلقة للدولة؛ مبعنى أنّها سلطة تأمر
دون قيد وال تؤمر وذلك أل ّن هذا املعنى يضع الدولة فوق القانون.
مقبول االختباء وراء السيادة الرتكاب انتهاكات خطرية لحقوق
ً
وليس
اإلنسان أو الرتكاب جرائم وحشية ته ُّز ضمري اإلنسانية أو للسامح
بارتكابها ،وليس مبقدور أي دولة أن تبقى غري مبالية أمام هذه
الجرائم .وكام ذهب الرئيس املشرتك للجنة التدخل وسيادة الدول
غاريث أيفانز إنّه ال يجوز النظر إىل السيادة بوصفها رخص ًة لقتل
املعارضني(.A licence to kill ((6
والدولة ملزم ٌة يف عالقتها مع السكان بشبكة واسعة من االلتزامات
املستمدة من القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل
اإلنساين والقانون الجنايئ الدويل .وقد سبق للمحكم ماكس هوبر يف
وقت مبكر أن خلص يف قراره التحكيمي يف قضية السيادة عىل جزر
باملاس بني هولندا والواليات املتحدة األمريكية إىل أ ّن التزام حامية
58 Anne Peters, “Humanity as the A and Z of Sovereignty,” European
Journal of International Law, vol. 20, no. 3 (2009), p. 525.
59 Thomas Hobbes, Leviathan (Cambridge: Cambridge University press,
1991).
60 Gareth Evans, “Hypocrisy, Democracy war and peace,” 16/6/2007,
;accessed on 6/12/2016, at: http://www.gevans.org/speeches/speech227.html
“Beating Genocide,” project syndicate (Worldwide Distribution), 4 December
2015, accessed on 6/12/2016, at: http://bit.ly/2g4Zr9a
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األفراد هو النتيجة الطبيعية للسيادة( .((6ويف قضاء حديث ملحكمة
العدل الدولية قضت املحكمة بوجود التزام عىل كل دولة استخدام
جميع الوسائل التي تحت ترصفها ملنع اإلبادة الجامعية واملعاقبة عليها،
وذلك قبل أن تخلص إىل انتهاك رصبيا التزامها منع اإلبادة الجامعية التي
ارتكبت يف رسيربينيتسا(.((6
ومل تشكك اللجنة املعنية بالتدخل وسيادة الدول يف مبدأ املساواة يف
السيادة ،بل عىل العكس فإ ّن "مسؤولية الحامية" التي ابتدعتها تكرس هذا
املبدأ .وكام قالت اللجنة فنحن ننتقل مع "مسؤولية الحامية" من السيادة
بوصفها سيطر ًة إىل السيادة بوصفها مسؤولي ًة يف الوظائف الداخلية ويف
الواجبات الخارجية عىل ٍ
حد سواء( .((6وبهذا املعنى تشتمل السيادة "عىل
مسؤولية مزدوجة :يف الخارج احرتام سيادة الدول األخرى ويف الداخل
احرتام كرامة الناس املوجودين داخل الدولة وحقوقهم األساسية"(.((6
وال شك يف أ ّن من األهمية مبكان احرتام كلٍ من مبدأ السيادة ومبدأ
الدفاع عن اإلنسانية ،ولكن املبدأ الثاين أوىل وأجدر باالعتبار من املبدأ
األول .وكام ذهب األمني العام لألمم املتحدة فإ ّن "من املؤكد أ ّن ما من
مبدأ قانوين – حتى مبدأ السيادة نفسه – ميكن أن يحمي الجرائم املرتكبة
ضد اإلنسانية ،وحني ترتكب هذه الجرائم وتستنفد املحاوالت السلمية
رصف
الرامية إىل وقفها ،يكون عىل مجلس األمن واجب أخالقي بأن يت ّ
حيالها نياب ًة عن املجتمع الدويل"(.((6
ويؤكد الفريق الرفيع املستوى املعني بالتهديدات والتحديات والتغيري
بدوره أنّه "عندما توقّع الدول ميثاق األمم املتحدة فإنّها ال تستفيد
فقط من امتيازات السيادة ،ولكنها تقبل أيضً ا مسؤولياتها .ومهام كانت
التصورات التي سادت عندما أ ّدى نظام وستفاليا إىل ظهور مفهوم
سيادة الدولة ألول مرة ،فمن الواضح أنّه يتضمن اليوم التزا ًما من جانب
الدولة بحامية رفاه شعبها والوفاء بالتزاماتها إزاء املجتمع الدويل األوسع
نطاقًا"(.((6
61 Reports of International Arbitral Awards, Island of Palmas Case, vol. 2
(Netherland, USA), April 4, 1928, pp. 829 - 871.
62 ICJ, Case Concerning the Application of the Convention on the
Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Bosnia and
Herzegovina v. Serbia and Montenegro, Judgment of 26 February 2007,
Paragraphs 425-450, Rec 2007.
 63تقرير اللجنة املعنية بالتدخل وسيادة الدول ،الفقرة .2
 64املرجع نفسه ،الفقرة .35 - 1
 65تقرير األمني العام لألمم املتحدة الخاص باأللفية "نحن الشعوب :دور األمم املتحدة
يف القرن" ،انظر:
UN Document, A/54/2000, 27/3/2000, Paragraph 2019.
 66انظر تقرير عامل أكرث أم ًنا :مسؤوليتنا املشرتكة:
A/59/565, 2 December 2004, Paragraph 29.
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كل الدول قادرة عىل حامية سكانها من الفظائع الجامعية.
وليست ّ
واألدهى واألم ّر أ ّن بعض الدول التي يقع عليها يف املقام األول حامية
سكانها متورط يف ارتكاب أشد الفظائع يف حق السكان فيها .وهذه
هي الحال يف الدول التي تشهد فوىض عارمة وتتقاسم السلطة
كل منها أنّه الحكومة الرشعية
فيها عدة جهات أو جامعات ي ّدعي ٌ
املمثِّلة للشعب؛ وال تتو ّرع عن اللجوء إىل العنف بهدف االستيالء
عىل السلطة وإعادة هيكلة الدولة وفقًا ألهدافها ومعتقداتها وقيمها
الخاصة .وال يخفى عىل ٍ
أحد أ ّن بعض الدول العربية يعاين اآلن
رص ٍ
اعات داخلي ًة دمويةً ،تسجل مستوى من الوحشية مل يكن يخطر
ببال أكرث الناس تشاؤ ًما .وال يغيب عن البال أيضً ا أ ّن الدولة ذات
"الحكم الجيد"  good governanceالتي تحرتم القواعد الدميقراطية
ومبدأ عدم التمييز بني السكان ال تكون مبدئيًا ،عرض ًة الرتكاب
الفظائع الجامعية التي تستهدفها "مسؤولية الحامية".

مسؤولية الحماية ومبدأ عدم
التدخل في الشؤون الداخلية
يُع ّد مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى ،أحد املبادئ
التي تقوم عليها األمم املتحدة( ،((6وهو مبنزلة الضامنة القانونية ملبدأ
احرتام استقالل الدولة .والتدخّل املحظور هو عمل تبارشه دولة أجنبية
بطريقة اإلرغام والضغط لتميل إرادتها عىل دولة مستقلة يف أم ٍر داخيل
أو خارجي يعود إىل اختصاص هذه األخرية .وقد يتخذ التدخل شكل
الضغوط السياسية ولكنه قد يتخذ شكل التدابري القرسية العسكرية
التي تقوم بها دولة أو أكرث ضد دولة أخرى .وهذا النوع من التدخل
هو الذي يعنينا يف هذه الدراسة؛ إذ يثري وضعه يف التطبيق مشاكل
ٍ
وصعوبات متليها السياسة فتفسد عىل القانون صفاءه ووضوحه(.((6
ويع ّد استخدام القوة العسكرية بصورة منفردة ويف غري الحاالت املح َّددة
يف امليثاق  -بال شك  -أم ًرا محظو ًرا يف القانون الدويل كام هو كائن .فثمة
مبدأ مستقر يف القانون الدويل ،عا ّم التطبيق ،يقيض بعدم جواز اللجوء
إىل القوة ،وهو مبدأ معرتف به رصاح ًة وبكل وضوح يف الفقرة الرابعة
من املادة الثانية من ميثاق األمم املتحدة.
 67الفقرة السابعة من املادة الثانية من ميثاق األمم املتحدة؛ انظر كذلك إعالن مبادئ
القانون الدويل املتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بني الدول وفقًا مليثاق األمم املتحدة
(قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  ،2625الدورة  25بتاريخ )1970/10/24؛ واملادة ()70
من الربوتوكول اإلضايف األول إىل اتفاقيات جنيف ( )1977املتعلق بحامية ضحايا املنازعات
الدولية املسلحة؛ واملادة ( )3من الربوتوكول اإلضايف الثاين إىل اتفاقيات جنيف ()1977
املتعلق بحامية ضحايا املنازعات املسلحة غري الدولية.
 68محسن الشيشكيل ،مذكرات يف القانون الدويل العام (الكويت :كلية الحقوق جامعة
الكويت ،)1984 ،ص .431
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وميثّل مبدأ حظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها يف العالقات
الدولية "حجر األساس يف ميثاق األمم املتحدة"( ،((6وهو "يحظى بأهمية
أساسية" كام ذهبت محكمة العدل الدولية يف مناسبة أخرى( .((7وتكرس
املادة ( )3/2من امليثاق مبدأ تسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية
الذي يع ّد مبنزلة الصيغة السلبية ملبدأ عدم جواز استخدام القوة يف
العالقات الدولية.
غري أ ّن امليثاق يستثني من هذا الحظر حالة الدفاع الرشعي (املادة
 51من امليثاق) وحالة التدابري الجامعية التي يقوم بها مجلس األمن
أو يجيزها يف إطار الفصل السابع من امليثاق .وهذان االستثناءان عىل
محل ٍ
خالف ،وفيام
مبدأ حظر استخدام القوة يف العالقات الدولية ليسا ّ
عمل
عداهام يكون أي استخدام آخر للقوة حتى لو كان ألغراض إنسانية ً
غري مرشوع ومخالفًا للمبادئ التي تقوم عليها األمم املتحدة.
نص رصيح يف امليثاق يجيز التدخل اإلنساين من جانب و ٍ
احد
وال يوجد ّ
كام أ ّن هذا النوع من التدخل ال يفي برشوط الدفاع الرشعي قانونًا ،وهو
بطبيعته يفتقر إىل موافقة مجلس األمن .ويخرق هذا التدخل االلتزام
الواقع عىل كاهل الدول مبوجب املادة ( )4/2من امليثاق التي تحظر عىل
الدول األعضاء يف األمم املتحدة التهديد باستعامل القوة أو استخدامها
ضد سالمة األرايض أو االستقالل السيايس ألي دولة أو عىل وجه آخر ال
يتفق ومقاصد األمم املتحدة(.((7
ومع ذلك ،فقد جرت محاوالت إلسباغ الصفة القانونية عىل التدخل
جانب واحد .فهناك تيار فقهي يرى أ ّن نبل الهدف ي ِّربر
اإلنساين من ٍ
الوسيلة املستخدمة .والهدف ،كام قيل :هو حامية األفراد من الخروقات
الصارخة لحقوق اإلنسان ،بغض النظر عن جنسيتهم أو إعادة الحكومات
املنتخبة التي تن ّحى بالقوة عن السلطة .ويذهب هذا التيار إىل أ ّن
التدخل لحامية حقوق اإلنسان ال يخالف مقاصد األمم املتحدة وغاياتها،
بل عىل العكس فهو يتّفق مع هذه املقاصد التي من بينها "تعزيز
احرتام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس جمي ًعا والتشجيع
عىل ذلك"(( ((7املادة ( )1/2من ميثاق األمم املتحدة) .فاستنا ًدا إىل هذه
الحجة ،ميكن للدول أن تلجأ إىل استخدام القوة ضد دولة ترتكب جرمية
69 ICJ, Case Concerning Armed Activities on the Territory of the Congo,
ICJ Reports (2005), 168 at par. 148.
70 ICJ, Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and
against Nicaragua (Merits), ICJ Reports (1986), 17 at par. 190.
B. Simma, “Nato, the Use of Force: Legal Aspects,” European 71
.Journal of International Law (1999), pp. 1 - 22
72 Anthony D'Amato, “The Invasion of Panama was a Lawful Response
to Tyranny,” American Journal of International Law (1990), p. 516; Thomas
Franck, “The Emerging Right to Democratic Governance,” American Journal
of International Law (1992), p. 46; Bettati, “Un droit d'ingérence,” pp.
639 - 670.
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ٍ
انتهاك جسيم آخر لحقوق اإلنسان األساسية
اإلبادة الجامعية أو أي
لوقف هذه األفعال .ويظهر التدخل اإلنساين ،يف رأي هذا التوجه،
وسيل ًة لتعزيز أحد األهداف األساسية لألمم املتحدة ،وهو ال يتعارض
مع نص املادة ( )4/2من امليثاق إال يف الحالة التي يتضمن فيها
انتهاك سالمة األرايض أو االستقالل السيايس للدولة املتدخل فيها.
وقيل أيضً ا إ ّن التدخل اإلنساين ال ميس بالسالمة اإلقليمية للدولة
بل وحتى إذا ع ّد هذا التدخل خرقًا للسيادة اإلقليمية أو استقاللها
السيايس ،فهو ال يعدو أن يكون خرقًا مؤقتًا رسعان ما ينتهي بإعادة
الحكومة املنتخبة دميقراط ًيا إىل السلطة أو وقف االنتهاكات الصارخة
لحقوق اإلنسان أو كليهام وعودة القوات املتدخلة إىل بلدانها(.((7
والواقع أ ّن تاريخ صوغ نص املادة ال يؤيد وجهة النظر القائلة بجواز
جانب واحد .فقد كان الهدف من عبارة "ضد
التدخل العسكري من ٍ
سالمة األرايض أو االستقالل السيايس" وعبارة "ال يتفق مع مقاصد
األمم املتحدة" تعزيز مبدأ الحظر العام الستخدام القوة الوارد يف
الفقرة الرابعة من املادة الثانية وترسيخه ،وليس تقييد هذا املبدأ
رأي آخر "لس ّد أي ثغرات
أو الحد منه( .((7وقد أضيفت العبارتان ،يف ٍ
ممكنة يف مبدأ استخدام القوة ،وليس لفتح ثغرات أخرى جديدة"(.((7
كام أضيفت عبارة "سالمة األرايض أو االستقالل السيايس ألي دولة"
بنا ًء عىل طلب الدول األصغر ولتأكيد مبدأ حظر استخدام القوة
وليس لعمل استثناء عىل هذا الحظر(.((7
من جهة أخرى ،يالحظ أ ّن الدول املتدخلة قلّام تستند إىل الحق يف
التدخل اإلنساين ،وهي تربر عاد ًة استخدامها الق ّوة عىل أساس الحق
يف الدفاع الرشعي أو عىل أساس اإلجازة الضمنية ملجلس األمن(.((7
73 Julie Mertus, “Reconsidering the Legality of Humanitarian
Intervention: Lessons from Kosovo,” William & Mary Law Review, vol. 41,
no. 5 (2000), p. 1743.
74 Oscar Schachter, “The Legality of Pro-democratic Invasion,” American
Journal of International Law, vol. 78 (1984), pp. 646, 649.
75 Jonathan Charney, “Anticipatory Humanitarian Intervention in
Kosovo,” Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 32, no. 5 (1999), pp.
1231 - 1234.
76 Simon Chesterman, Just War and Just Peace, Humanitarian Intervention
and International Law (Oxford: Oxford University Press, 2001).
 77لتربير تدخلها يف باكستان الرشقية يف عام  1971الذي أدّى إىل استقالل بنغالدش،
كل من تنزانيا التي تدخلت يف أوغندا
استندت الهند إىل حالة الدفاع الرشعي وكذلك فعل ٌ
عام  ،1979لقلب نظام حكم عيدي أمني دادا ،وفيتنام التي تدخلت عسكريًا يف كمبوديا يف
أي من هذه الدول إىل الطبيعة اإلنسانية
عام  1978إلزاحة نظام الخمري الحمر .ومل يستند ٌ
للتدخل ،يستثنى من ذلك تربير اململكة املتحدة تدخّلها يف العراق بعد حرب الخليج يف
عام  1991بحجة حامية الشيعة واألكراد ،أ ّما الواليات املتحدة فربرت التدخل بحصوله عىل
موافقة ضمنية من مجلس األمن ،ومل تستند منظمة حلف شامل األطليس وال أعضاء املنظمة
إىل نظرية التدخل اإلنساين لتربير التدخل يف كوسوفو.
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ومن الجدير بالذكر أ ّن فرنسا كانت قد اقرتحت يف مؤمتر سان
فرانسيسكو تعديل مرشوع امليثاق ،إذ يجيز للدول التدخل يف دولة
أخرى برصف النظر عن موافقة مجلس األمن ،وذلك عندما "يشكل
االنتهاك الواضح للحريات األساسية وحقوق اإلنسان تهدي ًدا ميكن
أن يع ّرض السلم للخطر" ،ولكن هذا االقرتاح مل يلق آذانًا صاغية(.((7

والراغبة يف مزيد من التدخالت يف الدول األخرى باسم اإلنسانية.
ومعروف أ ّن الدول الكربى هي األقدر عىل التدخل العسكري ،وهذه
الدول ستغدو متمتع ًة إذا ما اعرتف لها بالحق يف التدخل بالكلمة
األوىل يف تحديد الدول املناوئة لحقوق اإلنسان أو للدميقراطية
والتدخل فيها.

جانب واحد أيًّا كانت أهدافه
باختصار ،ال يزال التدخل العسكري من ٍ
محظو ًرا يف القانون الدويل الوضعي .وقد قبلت محكمة العدل
الدولية هذه النتيجة يف حكمها يف قضية األنشطة العسكرية وشبه
العسكرية يف نيكاراغوا وضدها (الواليات املتحدة ضد نيكاراغوا)
الصادر يف  ،1986فقد أكدت أ ّن مبدأ عدم التدخل "يع ُّد جز ًءا ال
يتجزأ من القانون الدويل العريف" .وأضافت املحكمة أ ّن الواليات
بسجل حقوق اإلنسان يف نيكاراغوا
ّ
املتحدة ال ميكنها االحتجاج
لتربير األنشطة العسكرية األمريكية فيها وذلك قبل أن تخلص إىل
خرق الواليات املتحدة التزاماتها مبوجب القانون الدويل العريف بعدم
التدخل يف الشؤون الداخلية لدولة أخرى وبعدم استخدام القوة
ضدها أو انتهاك سيادتها(.((7

وليس هناك ما يدل عىل أ ّن التدخالت تنزع دامئًا إىل الدفاع عن
"قوانني اإلنسانية" يف معاملة الدول لشعوبها .وتغض الدول القادرة
ٍ
حاالت يكون انتهاك حقوق اإلنسان فيها
عىل التدخل الطرف عن
وجسيم ،ويكون التدخل فيها رضور ًة إنساني ًة ال غ ًنى عنها.
صار ًما
ً

وسبق للمحكمة أن استبعدت بشدة وجود حق يف التدخل يف قرارها
الصادر يف قضية مضيق كورفو بني ألبانيا واململكة املتحدة عام 1949
فقد أكدت أ ّن "حق التدخل املزعوم ال يعدو أن يكون تعب ًريا عن
سياسة القوة وهي سياسة أدت يف املايض إىل تجاوزات يف منتهى
الخطورة وليس لها أي مكان يف القانون الدويل ،أيًا كانت مظاهر
الضعف الحالية يف التنظيم الدويل"(.((8
ويشار إىل أ ّن انتهاكات حقوق اإلنسان شائعة يف العامل أجمع،
ويق ّدر تقرير برنامج األمم املتحدة للتنمية عدد الذين قتلوا عىل
يد حكوماتهم يف القرن العرشين فقط بـ  170مليون نسمة( .((8غري
أ ّن القول بوجود استثناء جديد عىل مبدأ حظر استخدام القوة يف
العالقات الدولية هو التدخل اإلنساين ،سيجعل من هذا املبدأ ح ًربا
عىل ورق .فمن املرجح أن يفتح هذا االستثناء شهية الدول القادرة
78 Oren Gross, “Applying the Extra-Legal Measures Model to
Humanitarian Interventions, a Reply to Devon Whittle,” European Journal of
International Law (2015), vol. 26, no. 3, pp. 699 - 708.
79 ICJ, Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua
(Nicaragua V. United States: Recueil, 1986), 14 at par. 202, 268.
80 CIJ. Affaire du détroit de corfou, Arrêt du 9 Avril 1949, Recueil 194,
p. 35.
81 United Nations Development Programme, Human Development
Report 2000: Deepening Democracy in a Fragmented world (New York:
Oxford university press, 2002), p. 6.

وقد ال يكون الدافع الحقيقي والرئيس لهذه التدخالت االنتصار
للدميقراطية وحقوق اإلنسان أو التخفيف من معاناة البرش بل
إنشاء مناطق نفو ٍذ أو الحصول عىل مزايا إسرتاتيجية أو اقتصادية.
جانب ٍ
واحد دامئًا العوامل
ومبعنى آخر ال مييل التدخل اإلنساين من
ٍ
اإلنسانية؛ وقد يُتّخذ ذريع ًة من جانب الدول الكربى الحتالل الدول
الصغرى أو غزوها أو التدخل يف شؤونها الداخلية .وكث ًريا ما يكون
الغرض من هذا النوع من التدخل للمصلحة الخاصة للدول الكربى
املتدخلة وليس املصلحة العا ّمة للمجتمع الدويل ،فال ضامنة لتجرد
التدخل اإلنساين من األهواء واملصالح الشخصية للدول أو ملوضوعية
فضل عن أ ّن االعرتاف بوجود حق يف التدخل
التدخل وحياديته .هذا ً
اإلنساين للدول يعني أ ّن منوذج الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف
الدول املتدخلة ،وهي عمو ًما دول غربية ،هو النموذج الوحيد يف
العامل ،هذا يف حني أ ّن الدميقراطية وحقوق اإلنسان ليست حك ًرا
أشكال عديد ًة ملراعاة
ً
عىل أحد دون اآلخر ،ومن املمكن أن تتخذ
الواقع املحيل.
والتدخل عمل غري قانوين يف ذاته وال يعقل وال يستقيم القول بوجود
حق أو واجب يف القيام بعمل غري قانوين .وهو يشتمل عىل أعامل
ٍّ
عسكرية وهذه األعامل ال ميكن وصفها باألعامل اإلنسانية بل هي
بطبيعتها غري إنسانية حتى إذا كان الغرض منها حامية أو مساعدة
أمس الحاجة إىل الحامية أو املساعدة.
السكان الذين هم يف ّ

مسؤولية الحماية والتدخل
العسكري من جانب واحد
ال تضيف فكرة مسؤولية الحامية جدي ًدا يف ما يتعلق باستخدام
القوة وال تعدل من اختصاصات مجلس األمن املحددة يف ميثاق

دراسات
مسؤولية الحماية :إعادة إحياء التدخل اإلنساني

األمم املتحدة؛ فامليثاق يعهد يف املادة  24منه إىل املجلس باملسؤولية
الرئيسة  Responsabilité principaleيف أمر حفظ السلم واألمن
الدوليَني ،ومبوجب الفصل السابع من امليثاق ميلك املجلس أن يأذن
باستخدام القوة للرد عىل الجرائم الجامعية من خالل تكييفها بأنّها
فعل عىل تفسري فكرة
تهديد للسلم أو إخالل به .وقد درج املجلس ً
تهديد السلم بتوسع إذ تشمل أوضا ًعا ال إنسانية عديدة ،وهي
أوضا ٌع تستهدفها مسؤولية الحامية ،وذلك حتى قبل ظهور فكرة
مسؤولية الحامية(.((8
وتكييف وضع ما بأنّه تهديد للسلم مرتوك يف الوضع الحايل للقانون
الدويل ملحض تقدير املجلس ،وقد يتخذ املجلس تدابري جامعية
قمعية مبوجب الفصل السابع لوقف الفظائع الجامعية أو منعها.
ورمبا يكتفي بالوسائل غري العسكرية لهذه الغاية .كام أ ّن الدول
الدامئة العضوية يف املجلس ليست ملزمة قانونًا بعدم استخدام
حقها يف النقض( ((8يف أي وضع كان ،مبا يف ذلك الوضع الذي يواجه
فيه العامل بهذه الجرائم األبشع ،حتى وإن كان الدفاع عن تقاعس
املجلس يف هذه األوضاع صعبًا.
وال ميثّل تدخل حلف شامل األطليس يف كوسوفو وقصف العاصمة
الرصبية بلغراد يف  23آذار /مارس  1999و 10حزيران /يونيو 1999
دون تفويض من مجلس األمن .ويف ٍ
تحد سافر ملبدأ حظر استخدام
القوة سابقة صالحة لنشوء عرف دويل يسمح بالتدخل عسكريًا من
جانب واحد يف غياب هذا التفويض .وحتى إذا قبلنا وجهة النظر
ٍ
القائلة بتعسف كلٍ من روسيا والصني يف استخدام حق النقض يف
أساسا قانون ًيا للتدخل دون إذن
حالة كوسوفو( ،((8فإ ّن هذا ال ميثّل ً
املجلس .صحيح أ ّن عدم ترصف مجلس األمن واستخدام دولة دامئة
 82عىل سبيل املثال قرارات املجلس بشأن العراق ( ،)1991 /688والصومال (/794
 ،)1992وأنغوال ( ،)1993 /864وكوسوفو ( ،)1998 /199وهاييتي ( ،)1994 /940وتيمور
الرشقية (.)1999 /1264
 83كان هناك اقرتاح بتضمني الوثيقة الختامية ملؤمتر القمة العاملي ( )2005بدعوة الدول
الدامئة العضوية إىل االمتناع عن استخدام حق النقض يف حاالت اإلبادة الجامعية والجرائم
ضد اإلنسانية والتطهري العرقي ،ولكن هذا االقرتاح قوبل برفض أمريكا له ،ويف النتيجة ،فقد
غاب عن الوثيقة ،انظر:
The Washington Post, August 25, 2005, p. A1; Alicia Bannon, “The
Responsibility to Protect: the U. N. World Summit and the Question of
Unilateralism,” The Yale Law Journal, vol. 115 (2006), p. 1157.
 84لقي التدخّل يف كوسوفو إدان ًة شبه عاملية ومل تطلب الدول األعضاء يف حلف شامل
األطليس إذنًا من مجلس األمن يسمح لها بالتدخل ،ومل تحصل عليه وذلك خشي ًة منها
تحتج هذه الدول بحق قانوين لها يف التدخل
الستخدام روسيا والصني الحق يف النقض ،ومل ّ
العسكري ،ولكنها حاولت تربيره أخالقيًا ،وكأن لسان حالها يقول :القانون يجب أن يرتاجع
أمام األخالق ،واملرشوعية  légitimitéأوىل باالعتبار من الرشعية  légalitéويشار إىل أن روسيا
والصني استخدمتا حق النقض يف أربع مناسبات يف الحالة الراهنة يف سورية ،آخرها يف أيار/
مايو  ،2014وعىل مرشوع قرار بإحالة الحالة إىل املحكمة الجنائية الدولية أما االستخدامات
األخرى فكانت يف ترشين األول /أكتوبر  ،2011وشباط /فرباير  ،2012ومتوز /يوليو .2012
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العضوية يف املجلس حقها يف النقض ميكن أن يع ّدا يف أوضاع معينة
تعسفًا يف استعامل الحق ،غري أ ّن هذا أو ذاك ال يرقى إىل عملٍ
غري مرشوع ميكن أن يرتب املسؤولية القانونية لألمم املتحدة أو
للدولة املذكورة( .((8وال يخضع استخدام دولة عضو دائم يف املجلس
حق النقض أو التهديد باستخدامه يف الوضع الحايل للقانون الدويل
ألي رقابة(.((8
وتؤكد اللغة املستخدمة يف الفقرتني  138و 139من قرار الجمعية
العامة لألمم املتحدة الذي اعتمد مفهوم "مسؤولية الحامية" الوضع
القانوين الحايل الستخدام القوة :فاتخاذ "إجراء جامعي" مرشوط بأن
يكون "عن طريق مجلس األمن ،وفقًا للميثاق مبا يف ذلك الفصل
كل حالة عىل ِحدة ،وبالتعاون مع املنظامت
السابع منه ،عىل أساس ّ
اإلقليمية ذات الصلة بحسب االقتضاء ،يف حالة قصور الوسائل
البي عن حامية سكانها من اإلبادة
السلمية وعجز السلطات الوطنية ّ
الجامعية وجرائم الحرب والتطهري العرقي والجرائم املرتكبة ضد
اإلنسانية"(.((8
وكام قال األمني العام السابق لألمم املتحدة "إن تدبري استخدام القوة
ال ينبغي أخذه يف الحسبان إال بوصفه مالذًا أخ ًريا" .وميكن أن يأذن
مجلس األمن بهذه التدابري الجامعية مبوجب املادتني  14و 42من
امليثاق ،أو أن تأذن بها الجمعية العامة مبوجب قرار "االتحاد من
أجل السالم" ،أو أن تأذن بها الرتتيبات اإلقليمية أو دون اإلقليمية
مبوجب املادة  53بإذن مسبق من مجلس األمن( .((8وميكن ملجلس
األمن أن يتخذ قراره بالتدخل باالستناد إىل الفصل السابع من ميثاق
األمم املتحدة وبرصف النظر عن مفهوم مسؤولية الحامية .فالجرائم
85 Anne Peters, “le droit d'ingérence et le devoir d'ingérence: vers une
responsabilité de protéger,” Revue de droit international et de droit comparé
(2002), p. 301; Christine Gray, International Law and the Use of Force
(Oxford: Oxford University Press, 2008), pp. 39 - 51.
هذا وقد دعا الفريق الرفيع املستوى يف تقريره األعضاء الدامئني يف املجلس إىل االمتناع عن
استخدام حق النقض عندما يتعلق األمر بوحشية عىل نطاق واسع ،ولكن الوثيقة الختامية
ملؤمتر القمة العاملي جاءت خالية من هذه املقرتحات ،انظر:
Pace, W. R. & Deller N, “Preventing Future Genocides: An International
Responsibility to Protect,” World Order, vol. 36, no. 4 (2005), p. 31.
 86يثار التساؤل حول إن كان ميكن مساءلة الدولة الدامئة العضوية يف املجلس أو
املجلس نفسه عن اإلخالل بالتزامهام الترصف يف حالة ارتكاب الجرائم التي يستهدفها مفهوم
"مسؤولية الحامية" وإن كان يجوز للمجلس أن يحتج بقواعده الداخلية للتهرب من التزاماته
من مجال حفظ السلم واألمن الدوليني ولعل مشاريع املواد املتعلقة مبسؤولية املنظامت
الدولية ومشاريع مواد مسؤولية الدول عن األفعال غري املرشوعة دوليًا تجيب عن هذه
التساؤالت التي تخرج عن اإلطار املرسوم لهذا البحث.
 87قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم:
A/RES/60/1, 20 October 2005.
 88تقرير األمني العام لألمم املتحدة "تنفيذ املسؤولية عن الحامية":
A/63/677, 12 January 2009, paragraphs 4, 52.
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املستهدفة يف مسؤولية الحامية متثّل "تهدي ًدا للسلم واألمن الدويل أو
إخاللً به" وميكن للمجلس أن يترصف يف حالة ارتكاب هذه الجرائم
أو الخشية من ارتكابها وفقًا للامدة  39من امليثاق التي استهل بها
الفصل املذكور.
ومل تذهب اللجنة املعنية بالتدخل وسيادة الــدول التي ابتدعت
مصطلح "مسؤولية الحامية" يف تقريرها الذي خصصته لهذا املصطلح
إىل إمكانية التدخل العسكري دون إذن من مجلس األمن .فهي تؤكد
أنّه "ال يوجد لدى اللجنة أدىن شك يف أنه ال توجد هيئة أفضل وال
أنسب من مجلس األمن للتعامل مع قضايا التدخل العسكري ألغراض
الحامية البرشية"( .((8ويف مكان آخر من التقرير تضيف اللجنة "يجب
التامس اإلذن من مجلس األمن يف جميع الحاالت قبل القيام بأي تدخل
عسكري [ ]...ينبغي أن ينظر مجلس األمن عىل الفور يف أي طلب إذن
بالتدخل إذ توجد ا ّدعاءات بفقدان أرواح برشية عىل نطاق واسع أو
تطهري عرقي"(.((9
وقد أخذت اللجنة يف الحسبان إمكانية استخدام حق النقض (الفيتو)
من دولة دامئة العضوية يف املجلس ،فها هي تقول "من املرجح أن
يكون استخدام الفيتو استخدا ًما نزويًا أو التهديد باستخدامه ،العقبة
الرئيسة التخاذ تدابري فعالة يف الحاالت التي يلزم فيها اتخاذ تدابري
حاسمة ورسيعة لوقف أو تجنب وقوع أزمة إنسانية كبرية"(.((9
وملواجهة هذا الواقع تقرتح اللجنة أن تتفق الدول الدامئة الخمس
عىل "مدونة لقواعد السلوك" يف استخدام الفيتو يف ما يتعلّق بالتدابري
أساسا هي أن ميتنع
الالزمة لوقف أزمة إنسانية أو تج ّنبها .والفكرة ً
العضو الدائم يف املسائل التي ال ي ّدعي أنّها متس مصالحه القومية
عن استخدام الفيتو وسيل ًة ملنع اتخاذ قرار ينال موافقة األغلبية .ويف
املايض كان مصطلح "االمتناع البناء" يستخدم يف هذا السياق"(.((9
وتثار املشكلة عندما ال تتمكن دولة اإلقليم من منع أو وقف
الكوارث اإلنسانية التي تقع يف إقليمها والتي قد تكون هي املتسببة
يف وقوعها ،وال يتمكن مجلس األمن ،بسبب استخدام حق النقض أو
التهديد باستخدامه ،من الترصف ملواجهة هذه الكوارث .فهل يبقى
املجتمع الدويل متفر ًجا وال مبال ًيا ومكتوف األيدي أمام هذه الكوارث
أم أ ّن هناك جهة ما مثل الجمعية العامة لألمم املتحدة واملنظامت
اإلقليمية وحتى الدول القادرة والراغبة ميكنها أن تتدخّل عسكريًا
دون موافقة دولة اإلقليم ومجلس األمن.
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وعالجت اللجنة حالة رفض املجلس رصاح ًة اقرتا ًحا بالتدخل حني تكون
املسائل اإلنسانية أو مسائل حقوق اإلنسان معرض ًة لخطر كبري ،أو
تخلّف املجلس عن معالجة هذا االقرتاح يف فرتة زمنية معقولة(.((9
واقرتحت لهذه الغاية أن تقوم الجمعية العامة بالنظر يف إمكانية
التدخل العسكري وذلك استنا ًدا إىل قرار "االتحاد من أجل السالم"؛
ولكنها رسعان ما خلصت إىل افتقار الجمعية العامة إىل صالحية األمر
باتخاذ إجراء ما(.((9
أما عن إمكانية قيام املنظامت اإلقليمية أو دون اإلقليمية بالتدخل
العسكري ألغر ٍ
اض إنسانية ،فقد خلصت اللجنة إىل أ ّن "نص امليثاق
يقيض أن يكون عمل املنظامت اإلقليمية مرهونًا دامئًا بإذن مسبق من
مجلس األمن" ،لكنها الحظت أيضً ا أنه "كانت هناك حاالت يف اآلونة
األخرية طلبت فيها املوافقة بعد الحدث (ليبرييا ،وسرياليون) ،ورمبا
يكون هناك متسع إىل ٍ
حد ما للترصف عىل هذا النحو يف املستقبل(.((9
وعىل صعيد الفقه هناك من يرى أنه يف ظل فظائع جامعية خطرية
تهز ضمري اإلنسانية مثل جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية التي
ترتكب أو عىل وشك أن ترتكب يف دولة ما ،يكون من واجب الدول
األخرى أخالق ًيا التدخل لوقف هذه الفظائع أو منعها( .((9غري أ ّن القول
بوجود التزام أخالقي بتقديم املساعدة اإلنسانية ويف الحاالت القصوى
باستخدام وسائل عسكرية ال يعني أ ّن التدخل اإلنساين يغدو قانون ًيا
عمل مرشوع .Legitimate
 legalوإن كان ميكن أن يوصف بأنه ٌ
l
وهناك من يذهب إىل حد اقرتاح أنه حينام تكون الظروف عىل
األرض استثنائي ًة حقًا ،ويكون مجلس األمن غري قادر أو غري راغب
جانب واحد وال حاجة إىل محاولة
يف التدخل فإنه ميكن التدخل من ٍ
تربير هذا التدخل قانونيًا أو محاولة رشعنة غري الرشعي to legalize
 .((9(the illegalوال يشكك بعض أصحاب هذا الرأي يف مبدأ حظر
استخدام القوة يف العالقات الدولية ،وال يجعل من التدخل اإلنساين من
جانب واحد استثنا ًء من املبدأ ،ولكنه يضيف بأ ّن استخدام القوة لوضع
ٍ
حد للفظائع الجامعية م ّرب ٌر برشط أن تكون الرضورة جلي ًة والنوايا
اإلنسانية واضحة(.((9
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دراسات
مسؤولية الحماية :إعادة إحياء التدخل اإلنساني

والواقع أ ّن حالة الرضورة هي أحد الظروف التي تنفي عدم رشعية
الترصف الذي يصدر عن الدولة والتي لوالها لكان هذا الترصف
مخالفًا اللتزاماتها الدولية .وقد ورد النص عىل عذر الرضورة يف
املادة  25من مرشوع املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعال
غري املرشوعة دوليًا الذي أعدته لجنة القانون الدويل يف  ،2001إلّ
أ ّن هذا العذر مرهو ٌن بالوفاء برشوط صارمة .وكام ذهبت اللجنة
فقد جرى االحتجاج بعذر الرضورة يف حاالت قليلة لتربير أعامل
عسكرية يف الخارج وال سيام يف سياق ادعاءات التدخل لدوا ٍع
إنسانية (احتجاج بلجيكا بحالة الرضورة لتربير تدخلها العسكري
يف الكونغو عام  .)1960غري أ ّن اللجنة تقر يف التعليق العام عىل
مرشوع املواد بأ ّن املادة  25ال تغطي مسألة إذا ما كانت تدابري
التدخل اإلنساين القرسي غري املنصوص عليها يف الفصلني السابع أو
الثامن من ميثاق األمم املتحدة ،تدابري مرشوعة مبقتىض القانون
الدويل الحديث(.((9

وقد أبقت اللجنة املعنية بالتدخل وسيادة الدول الباب مفتو ًحا أمام
عمل من جانب واحد يف بعض األوضاع .فهي مل تستبعد احتامل قيام
تحالف خاص أو دولة منفردة بتدخل عسكري دون موافقة مجلس
األمن ولكنها مل تصل إىل حد إضفاء الرشعية عىل هذا النوع من
التدخل( .((10ويف مكان آخر من التقرير ذهبت اللجنة إىل أنه "بنا ًء
عىل قراءتنا ملامرسات الدول ،وسوابق مجلس األمن ،والقواعد الثابتة،
واملبادئ املرشدة الناشئة ،والقانون الدويل العريف املتطور ،تعتقد
اللجنة بأن انحياز امليثاق القوي ضد التدخل العسكري ال ينبغي
ع ّده انحيازًا مطلقًا حني يلزم اتخاذ تدابري حاسمة بدعوى الحامية
 99الظروف األخرى هي املوافقة ،والدفاع عن النفس والتدابري املضادة والقوة القاهرة
وحالة الشدة ،انظر :األمم املتحدة ،تقرير لجنة القانون الدويل ،حولية لجنة القانون الدويل،
مج  ،2ج  ،)2001( 2ص .108
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البرشية( .((10ولكنها أضافت أ ّن درجة الرشعية التي تعطى للتدخل
يف العادة تتوقف عىل اإلجابة عن عدة أسئلة من بينها الجهة التي
متنح اإلذن بالتدخل" ،ما يعني أ ّن اللجنة ال تقر التدخل العسكري
من دون إذنٍ من مجلس األمن.
ويبدو أ ّن األمني العام لألمم املتحدة قد قبل ،هو اآلخر ،بإمكانية
اللجوء إىل القوة ألسباب إنسانية ،ولكنه اكتفى بدعوة مجلس األمن
إىل النظر يف إمكانية اللجوء إىل العمل املسلح وإىل اإلذن به إذا
كان ال ب ّد من ذلك لوضع ٍ
حد ألزمة إنسانية .وطلب األمني العام
من األعضاء الدامئني تح ّمل مسؤولياتهم يف الحامية باالمتناع عن
استخدام الفيتو(.((10
والنتيجة هي أ ّن التدخل العسكري من جانب واحد لدوا ٍع إنسانية،
أيًا كانت ،غري جائز قانونيًا حتى اآلن دون موافقة مجلس األمن.
وميلك املجلس يف الوضع الحايل للقانون الدويل أن يتخذ ما يلزم
لحفظ السلم واألمن الدوليَني أو إلعادتهام إىل نصابهام إذا ثبت
له أ ّن التدابري التي ال تتطلب استخدام القوات العسكرية ال تفي
بالغرض (املادتان  41و 42من ميثاق األمم املتحدة)( .((10وقد ت ّم
صوغ مجموعة من املعايري لهذا االستثناء عىل عدم جواز التدخل يف
تقارير كلٍ من اللجنة املعنية بالتدخل وسيادة الدول( ((10والفريق
الرفيع املستوى املعني بالتهديدات والتحديات والتغيري( ((10واألمني
العام لألمم املتحدة.
والواقع أنّه من الصعوبة مبكان وضع هذه املعايري أو املبادئ
التوجيهية( ((10يف التطبيق ،وهي باستثناء إذن مجلس األمن بالتدخل
ليست جز ًءا من القانون الدويل كام هو عليه اآلن .ومام له داللته يف
هذا الصدد أ ّن هذه املبادئ مل تدرج يف الوثيقة الختامية ملؤمتر القمة
العاملي التي ظهر فيها مفهوم "مسؤولية الحامية" إىل حيز الوجود،
واعتمدتها الجمعية العامة لألمم املتحدة يف قرارها  1 / 60بتاريخ
 16أيلول /سبتمرب .((10(2005
 101املرجع نفسه ،الفقرات .37 ،36 - 6 ،13 - 4 ،27 - 2
 102تقرير األمني العام ،الفقرات  ،126و.)2005/A/59( 135-134
 103تقرير اللجنة املعنية بالتدخل وسيادة الدول ،الفقرات  15 - 4إىل  ،41 - 4انظر:
http://bit.ly/2gRwk8a
 104املرجع نفسه ،الفقرة  15 - 4وما يليها.
 105تقرير عامل أكرث أم ًنا مسؤوليتنا املشرتكة:
A/59/565. 2, paragraph 207 - 209.
 106هذه املعايري هي السلطة املختصة باإلذن بالتدخل واملتمثلة يف مجلس األمن التابع
لألمم املتحدة ،وذلك بوصفه املسؤول الرئيس عن حفظ السلم واألمن الدوليني ،والقضية
العادلة التي ت ّربر التدخل العسكري وحسن نية القامئني عليها وعدم التدخل إال بوصفها مالذًا
أخ ًريا ،وتالؤمه مع الهدف اإلنساين املراد تحقيقه واالحتامالت املعقولة بنجاحه.
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الخاتمة
أساسا حول الوقاية من الفظائع
تدور فكرة مسؤولية الحامية ً
الجامعية ،وال ينبغي أن ينظر إليها بوصفها مرادف ًة للتدخل العسكري.
وحتى إذا بدا أ ّن استخدام القوة ال بد منه إلعامل مسؤولية الحامية،
فإنّه ال مناص من مراعاة املبادئ الراسخة يف القانون الدويل التي
تحكم هذه املسألة وأبرزها موافقة مجلس األمن .وهذه الفكرة
ليست جديدةً ،والهدف الذي تنشده هدف نبيل يتمثل بإخراج
الدول التي تعاين الفظائع الجامعية التي رمبا متثّل واحد ًة من جرائم
رصا ،وهي :اإلبادة الجامعية وجرائم الحرب ضد
جامعية محددة ح ً
اإلنسانية والتطهري العرقي من دوامة العنف وتعزيز السلم األهيل
فيها .وهي تخلو يف ذاتها من أي قيمة قانونية ،ولك ّنها ذات قيمة
سياسية ومعنوية ال يُستهان بها ،وقد تكون خطو ًة مهم ًة يف الطريق
الطويل نحو قانونٍ دويل لحقوق اإلنسان وقانون إنساين دويل وقانون
جنايئ دويل عىل قدر أكرب من الفاعلية.
وتعاين الفكرة يف الوقت الراهن أزمة ثقة بها .فال شك يف أ ّن الرغبة يف
تدخالت عسكرية جديدة تعتمد عىل مسؤولية الحامية قد تضاءلت
بعد خروج التدخل العسكري يف ليبيا عام  2011عن الهدف املحدد
له وهو حامية املدنيني ،إىل هدف إسقاط نظام الحكم يف الدولة،
وهو ليس له صلة مبفهوم "مسؤولية الحامية".
ممثل مبجلس األمن يف ات ّخاذ موقف موحد
وقد فشل املجتمع الدويل ً
من الفظائع الجامعية التي ت ُرتكب يف سورية منذ عام  2011والتي
ترقى إىل إبادة جامعية وجرائم ض ّد اإلنسانية ويتحمل املسؤولية
كل من قوات النظام وقوات املعارضة واملدعومة
املبارشة عنها ٌ
سياس ًيا وعسكريًا من دول وأط ـراف عديدة من داخل املنطقة
وخارجها .ولكن الفشل يف وضع ٍ
حد للفظائع الجامعية األخطر عىل
فشل لفكرة مسؤولية
اإلطالق ويف حامية املدنيني يف سورية ليس ً
الحامية يف ذاتها ،بل هو فشل للدول الفاعلة عىل الصعيد الدويل وال
سيام منها الدول الدامئة العضوية يف املجلس التي تتحمل املسؤولية
األوىل عن حفظ السلم واألمن الدوليَني.
ومن بني املخاطر التي ميكن أن تنزلق إليها "مسؤولية الحامية"
احتجاج الدول الدامئة العضوية يف املجلس بها لتربير تدخالت
عسكرية يف دول ال تشهد أيًّا من الفظائع الجامعية التي تستهدف
مسؤولية الحامية ،ورفض العمل بها عندما يتعلق األمر بدول صديقة
تشهد هذا النوع من الفظائع التي تستوجب تدخل املجتمع الدويل.
ومن هذا القبيل تذ ّرع روسيا يف  2008مبسؤولية الحامية لتربير
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تدخلها العسكري يف جورجيا بح ّجة حامية املواطنني الروس فيها،
رص فيه ،ومنذ عام  ،2011عىل عدم تحقق هذه
هذا يف الوقت الذي ت ّ
الفكرة يف الحالة السورية.
ومن الجدير بالذكر أ ّن التدخالت العسكرية وأيًّا كان نبل األهداف
املحركة لها محفوفة باملخاطر .فقد تطيل األزمات التي يفرتض أنّها
جاءت ملعالجتها ،وقد تسفر عن ظهور نزاعات جديدة تع ّرض املدنيني
ملجازر أخرى تضاف إىل املجازر التي تستهدف هذه التدخالت وقفها
أو منع وقوعها .ومن املؤسف أ ّن هذه التدخالت تتمخض يف كثري
من األحيان عن تح ّول الدولة املتدخَّل فيها إىل دولة فاشلة تسودها
رصاعات دموية تهدد السلم األهيل واالستقرار يف املنطقة ويف العامل
أجمع ،وقد تنتهي إىل تقسيم الدولة الواحدة إىل دويالت إثنية أو
دينية ليسهل التحكم فيها أكرث.
وال ننىس أن نشري إىل فشل مجلس األمن يف مامرسة مسؤوليته بحامية
السكان املدنيني يف األرايض الفلسطينية املحتلة؛ إذ تنتهك إرسائيل
قرارات األمم املتحدة دون عقاب منذ نحو ستني عا ًما .وال شك يف
أ ّن هذا الفشل يعزز فقدان الثقة مبجلس األمن ويقلل إىل ٍ
حد كبري
إمكانية التعويل عليه يف حامية السكان املدنيني من جرائم اإلبادة
الجامعية والجرائم ض ّد اإلنسانية وغريها من الفظائع الجامعية التي
تستهدفها مسؤولية الحامية.

المراجع
Bannon, Alicia. “Responsibility to Protect: The UN
World Summit and Question of Unilateralism.” Yale Law
Journal. vol. 115 (2006).
Bedjaoui, M. “La portée incertaine du concept nouveau
de devoir d'ingérence dans un monde troublé: quelques
interrogations.” in colloque le droit d'ingérence
(Rabat, 1992).
Bettati, Mario & Kouchner, Bernard. Le devoir d'ingérence.
Paris: Editions Denoél, 1987.
_____________. “un droit d'ingérence.” Revue gérérale de
droit international public (RGDIP). no. 95 (1991).
_____________. Le droit d'ingérence, Mutation de l'ordre
international. Paris: Editions Odile, Jacobe, 1996.

دراسات

37

 إعادة إحياء التدخل اإلنساني:مسؤولية الحماية

Delcourt, Barbara. “La responsabilité de protéger et
l'interdiction du recours à la force: Entre normativité et
opportunité.” Actes du Colloque de la société française
pour le droit international. Nanterre-Paris (2008).
Droit pénal humanitaire. 2 edn. Bruxelles: Bruylant, 2009.
éme

Evans, Gareth. “Beating Genocide.” Project Syndicate
(Worldwide Distribution). 4 December 2015.
_____________. “The Responsibility to Protect: After
Libya and Syria.” Global Centre for the Responsibility to
Protect. 12/11/2015.
_____________. “The Responsibility to Protect:
Rethinking Humanitarian Intervention.” American Society
of International Law proceedings. 98th annual meeting
(2004).
Franck, Thomas. “The Emerging Right to Democratic
Governance.” American Journal of International
Law (1992).

Boustani, Catia. “Intervention humanitaire et intervention
d'humanité évolution ou mutation en droit international?”
Revue Québecoise de droit international. vol. 8 (1979).
Brugere, Anne-Laurence. “Le droit international
de l'assistance humanitaire en cas de catastrophes
naturelles.” in La responsabilité de protéger. colloque de
Nanterre/ société française pour le droit international.
Paris: Pédone, 2007.
Cattori, Silvia. “La responsabilité de protéger: une
façade légale pour légitimer l'ingérence.” Résau Voltaire.
September 24 2009.
Chandler, D. Constructing Global Civil Society,
Morality and Power in International Relations. Palgrave:
Macmillan, 2005.
Charney, J. “Anticipatory Humanitarian Intervention in
Kosovo.” Vanderbilt Journal of Transnational Law. no. 32
(1999).

Gray, Christine. International Law and the Use of Force.
Oxford: Oxford University Press, 2008.

Chataway, Teresa. “Towards Normative Consensus on
Responsibility to Protect.” Griffith Law Review. vol. 16. no.
1 (2007).

Gross, Oren. “Applying the Extra-Legal Measures Model to
Humanitarian Interventions: A Reply to Devon Whittle.”
European Journal of International Law. vol. 26. no. 3 (2015).

Cheng, B. General Principles of Law as Applied by
International Courts and Tribunals. London: Stevens &
Sons, 1953.

Hobbes, Thomas. Leviathan. UK: Cambridge University
press, 1991.
“Humanity as the A and Z of Sovereignty.” European
Journal of International Law. vol. 20. no. 3 (2009).
Les droits de l'Homme: une nouvelle cohérence pour le droit
international. Colloque de Tunis. Paris: Pedone, 2008.
Lorimer, James. Institutes of the Law of Nations: A Treatise
of the Juridicial Relations of Separate political communities.
vol. 2. Edinburgh/ London: W. Blackwood & Sons, 1883.
Marcelo, Kohen. “L'emploi de la force et la crise de Kosovo:
vers un nouveau désordre juridique international.” Revue
Belge de droit international. no. 32 (1990).

Chesterman, S. Just War and Just Peace: Humanitarian
Intervention and International Law. Oxford: Oxford
University Press, 2001.
Condorelli, Luigi & de Chazournes, Laurence. “De la
'responsabilité de protéger', ou d'une nouvelle parure
pour une notion déjà bien établie.” Revue générale de droit
international public. no. 1 (2006).
Corten, Olivier. Le droit contre la guerre, l'interdiction du
recours à la force en droit international contemporain. Paris:
Pédone, 2008.
D'amato, Anthony. “The Invasion of Panama was a Lawful
Response to Tyranny.” American Journal of International
Law (1990).

23 العدد
2016  نوفمبر/ تشرين الثاني

Springborg, Robert. “State-Society Relations in Egypt:
The Debate over Owner-Tenant Relations.” Middle East
Journal. vol. 45. no. 2 (Spring 1991).
Statement to U.N. General Assembly, Informal Interactive
Dialogue on the Possibility to Protect. New York (2009).
Szurek, Sandra. “La responsabilité de protection: Du
principe à son application. Quelques remarques sur
les enjeux du 'law making process' en cours.” Annuaire
français de relations Internationales. vol. XI (2011).
____________. “la responsabilité de protéger: Mauvaises
querelles et vraies questions.” Anuario Colombiano de
Derecho International. vol. 4 (2011).
“The Responsibility to Protect: An Idea Whose Time Has
Come and Gone.” International Relations (2008).
The Independent International Commission on Kosovo.
The Kosovo Report, International Response. Lessons
Heard (2000).
UN Secretary-General Defends. Clarifies “Responsibility
to Protect” at Berlin Event on Responsibility to Protect:
International Cooperation for a Changed world. July
15, 2008.
United Nations Development Programme. Human
Development Report 2000: Deepening Democracy in
a Fragmented World (2002).
Van Steenberghe, Raphael. “Responsabilité de
protéger et protection des civils dans les conflits
armés: un rapprochement au détriment du droit
international humanitaire.” Revue Québécoise de droit
international. no. 26.2 (2013).
Welsh, Jennifer. Humanitarian Intervention and
International Relations. Oxford: Oxford University
Press, 2004.

38
Moreau, Defarges. Un monde d'ingérence. Paris: presses de
sciences politiques, 1997.
Ozden, Melik & Astruf Maëli. “Responsabilité de protéger
progrés ou recul du droit international public?” CETIM.
Cahier no. 12. December 2013.
Pace, W.R. & N. Deller, “Preventing Future Genocides: An
International Responsibility to Protect.” World Order. vol.
36, no. 4 (2005).
Pellet, Allain. “What Normativity for the Responsibility to
Protect.” La responsabilité de protéger, dix ans après. Actes
du Colloque de Nancy. November 2011.
Peters, Anne. “Le droit d'ingérence et le devoir d'ingérence,
vers une responsabilité de protéger.” Revue de droit
international et de droit comparé (2002).
Pommier, Bruno. “The Use of Force to Protect Civilians
and Humanitarian Action: The Case of Libya and
Beyond.” International Review of the Red Cross. no. 848.
December 2011.
Reports of international Arbitral Awards. Island of Palmas
case (Netherlands, USA). vol. 2. April 4, 1928.
Rodogno, David. “Réflexions Liminaires à propos des
interventions humanitaires des puissances européenes au
XIXème siècle.” Relations internationales. no. 131. 3 / 2007.
Rougier, Antoine. “La théorie de l'intervention d'humanité.”
Revue générale de droit international public. vol. 17. no. 1
(1910).
Schachter, Oscar. “The Legality of Pro-democratic
Invasion.” American Journal of International Law. no. 78
(1984).
______________. International Law in Theory and Practice.
Netherlands: Springer, 1991.
Simma, B. “Nato, The Use of Force: Legal Aspects.”
European Journal of International Law. no. 10 (1999).

39

Harith Hasan | حارث حسن

*

 النظرية والتطبيق والنتائج:التجربة التوافقية في العراق
Is Iraq a Consociational State? Power - Sharing
and its Shortcomings in Post - 2003 Political Process

،2003 تتنــاول هذه الدراســة تجربة اعتمــاد نظام الديمقراطية التوافقية فــي العراق بعد عام
،وهــي تنطلــق مــن محاولــة فهــم النظــام التوافقــي واألســس النظريــة التــي قــام عليهــا
ثــم مقارنة ذلــك بالنظام
ّ  ومن،والخصائــص التــي تم ّيــزه من األنظمــة الديمقراطيــة األخرى
 وتشــير الدراســة إلى.تم اعتماده في العراق والمدى الذي تنطبق عليه صفة التوافقية
ّ الذي
 وكذلك فــي نموذجه الــذي اعتمد في،بعــض اإلشــكاليات النظريــة فــي النظام التوافقــي
عددا كثي ًرا من العناصر التي تدعو إليهــا النظرية التوافقية؛ كالنظام
ً  والذي اســتعار،العــراق
لكن
. وبعض الصيــغ العرفية لتمثيــل المكونات،االنتخابــي القائــم علــى التمثيل النســبي
ّ
وأن بعــض عناصر نظام
بــأن النموذج العراقي ليــس توافق ً ّيا على
ٍّ نحــو
ّ ،تام
ّ الدراســة تجــادل
ٍ
ُ
وأن التطبيق افترق في حاالت كثيرة عن أســس الديمقراطية
ّ ،الحكــم األغلبــوي موجودة فيه
ً
 وطبيعة،عالقــة بكل إشــكالية من اإلشــكاليات النظريــة لهذا النظــام
وأن لألمــر
ّ ،التوافقيــة
.الصراع السياسي في العراق
، توزيع الســلطة، المحاصصــة، االنقســام اإلثنــي والطائفــي، التوافقية:كلمــات مفتاحية
.نظام حكم األغلبية
Consociationalism is a system of government recommended for ‘divided societies’.
Starting with a discussion of its theoretical components and criticisms it has
received, this article addresses how consociationalism has been implemented in
in post - 2003 Iraq. The article asks whether the Iraqi constitution and institutions
formed by it represented a successful case of consociationalism. Key consociational
mechanisms such as an electoral system based on proportional representation,
governments based on big multi - party coalitions and a federal and decentralized
governance were adopted. However, this model was not entirely consociational as
some practices that are common in the majoritarian government have also been
used. In fact, divisions between majoritarian and consociational perspectives
have polarized, and sometimes paralyzed, the political process. In light of this,
the article discusses the sustainability of the current model and its likely future
trajectories.
Keywords: consociationalism, power - sharing, ethnic division, majoritarian
government.
*
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مقدمة
يف تقويم تجربة ما يُعرف بالدميقراطية التوافقية Consociational
 Democracyيف العراق ،نتصدى يف هذه الدراسة ألسئلة أساسية مثل:
ما هي الخلفية التاريخية والسياسية والفكرية التي م ّهدت لظهور هذا
أي ح ّد ميكن وصف النظام
املفهوم يف التداول السيايس العراقي؟ وإىل ّ
السيايس ما بعد عام  2003بأنه نظام توافقي؟ وأي نو ٍع من التوافقية
سادت خالل العقد األخري منذ إقرار الدستور العراقي النافذ عام 2005؟
وإذا كان هناك ٌ
اتفاق عا ّم عىل أ ّن تلك التجربة قد أَثبتت فشلها  -كام
يرى املتشامئون  -أو عىل األقل مل تحقق ما كانت تصبو إليه من ِسلمٍ
أهيل ،واستقرا ٍر سيايس ،وتراكمٍ دميقراطي  -كام يرى األقل تشاؤ ًما  -فإ ّن
الفشل نتيج ًة لتطبيق
ُ
طرح أسئلة من قبيل :هل كان هذا
ذلك يَفرتض َ
التوافقية كام يجادل بعضهم؟ أم نتيج ًة للخروج عن قواعد التوافقية
ألسباب ال عالقة لها بطبيعة النظام السيايس،
كام يرى آخرون؟ أم
ٍ
والشكل الذي أخذتْه تركيبتُه املؤسساتية؟
نناقش هذه األسئلة يف ثالثة محاور :يتناول أولها مفهوم الدميقراطية
التوافقية والسياق الذي تطور فيه كإطار منوذجي؛ بحسب املؤيدين
له يف إدارة العملية السياسية يف البلدان غري املتجانسة ،ويناقش الثاين
دخول التوافقية يف التداول السيايس العراقي ،والعنارص التوافقية
يف الدستور واملؤسسات العراقية ،يف حني ينرصف الثالث إىل دراسة
التطبيق العميل للتوافقية يف العراق ،واإلشكاليات التي ظهرت من جهة
العالقة بهذا التطبيق .ويف االستنتاجات ،نُق ّدم تقوميًا للتجربة التوافقية،
وتصو ًرا لالتجاهات املستقبلية املحتَملة يف ضوء التحوالت األخرية التي
شهدها العراق.

ً
أوال :في الديمقراطية التوافقية
يقرتن مفهوم الدميقراطية التوافقية بعالِم السياسية األمرييك (من
أصلٍ هولندي) أريند ليبهارت الذي بدأ محاولتَه مناقشة النظرية
كتاب نرشه بعنوان سياسات االستيعاب(((.
الدميقراطية وتطبيقاتها يف ٍ
ويف هذا الكتاب ،راجع ليبهارت الكالسيكيات الغربية املتمثلة بكتابات
مهم
أرسطو ،وميل ،وروسو ،وتوكفيل ،وماديسون .لكنه خصص حي ًزا ًّ
ملناقشة التقسيم الذي ق ّدمه عالِم السياسية األمرييك غابرييل أملوند
للنظم الدميقراطية ،من أجل محاولة تطوير نظرية للدميقراطية يف
سمه "سياسات االستيعاب".
املجتمعات "املنقسمة" ،تقوم عىل ما ّ
1 Arend Lijphart, The Politics of Accommodation: Pluralism and Democracy
in the Netherlands (Berkeley: University of California Press, 1975).
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لكن املــرة األوىل التي استخدم فيها ليبهارت مفهوم التوافقية
 ،Consociationalismكانت يف مقالة جادل فيها بأ ّن هناك نو ًعا
من النظم الدميقراطية التي أغفلها غابرييل أملوند؛ هي الدميقراطية
املستقرة يف املجتمع الشديد التنوع((( .وبالنسبة إىل ليبهارت ،مثَّلت
هولندا النموذج األول إلمكانية ظهور دميقراطية ناجحة ،عىل الرغم
ٍ
انقسامات اجتامعية وثقافية عميقة .ث ّم ُوسع هذا النموذج
من وجود
ليشمل بلجيكا ،وسويرسا ،والنمسا ،مجادلً بأنه يف اإلمكان تكييف
الدميقراطية الحتياجات هذا النوع من املجتمعات عرب تج ّنب مناذج
الدميقراطية القامئة عىل ُحكم األغلبية  .Majoritarian Systemsوأق ّر
ليبهارت بأنه من الصعب إقامة ُحكم دميقراطي ،والحفاظ عليه يف
قياسا عىل املجتمعات املتجانسة؛ ولذلك فإ ّن األمر
مجتمعات منقسمة ً
ٍ
ترتيبات خاص ًة تقوم عىل "تقاسم السلطة" Power-Sharing
يتطلب
(((
و"الدميقراطية القامئة عىل اإلجامع" . Consensus Democracy

سمه "تحالف
وتقوم الدميقراطية التوافقية ،بحسب ليبهارت ،عىل ما ّ
النخب"  ،Elite Cartelاملمثّلة لجامعاتها اإلثنية أو الدينية أو العرقية
(سنسميها "الجامعات الفرعية") ،عىل نح ٍو يضمن ما ييل:
•استيعاب املطالب واملصالح املختلفة لتلك الجامعات.

•القدرة عىل تجاوز االنقسامات ،والدخول يف إطار برنامج مشرتك مع
النخب املمثلة للجامعات األخرى.
•االلتزام بالحفاظ عىل النظام السيايس القائم عىل توافق تلك النخب،
بوصفه السبيل املثىل للحفاظ عىل االستقرار ووحدة الكيان السيايس.
•أن تكون تلك النخب مدرك ًة ملخاطر التشظي السيايس وفشلِ
الوصول إىل توافق.

2 Arend Lijphart, “Consociational Democracy,” World Politics journal,
vol. 21, no. 2 (January 1969), pp. 207-225.
3 Arend Lijphart, “Constitutional Design for Divided Societies,” Journal of
Democracy, vol. 15, no. 2 (2004), pp. 96 - 109.
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ويرى ليبهارت ،أيضً ا ،أ ّن استقاللية الجامعات الفرعية عن بعضها
 Group Independencyيُ َع ّد أم ًرا رضوريًا لنجاح النظام التوافقي؛
ألنه مينع التنازع بني النخب يف قواعدها التمثيلية ،ويُس ّهل عليها
ادعاء متثيل جامعاتها .فالحدود الواضحة بني الجامعات تعزز ،يف
نظره ،التامسك الداخيل لها؛ ومن ث ّم من احتامل انتظام األحزاب
وجامعات املصالح وفق هذه الخطوط ،وهو ما يسمح لتحالف
رسا.
النخب إدارة تلك املصالح بطريقة أكرث ي ً
يشري ليبهارت إىل أ ّن تب ّنيه للتوافقية يف نهاية الستينيات من
القرن العرشين جاء يف إطار التعامل مع التحديات التي ظهرت يف
تلك املرحلة الزمنية ،مع ظهور عد ٍد كبريٍ من الدول الجديدة يف
آسيا وأفريقيا بعد نهاية االستعامر ،واتضاح وجود مشكلة تتعلق
ٍ
تحديات للنمط
بالتجانس الثقايف يف تلك الــدول ،ومع ظهور
الدميقراطي الكالسييك القائم عىل حكم األغلبية يف الدول الغربية
نفسها؛ وقد متثلت حينذاك بحركات الشباب واالحتجاجات واملطالب
بالحقوق املدنية(((.
وقد تبِعه يف االتجاه ذاته باحثون آخرون تأثروا باالنطباع املتنامي،
يف ذلك الوقت ،بفشل تجربة التحديث الكالسيكية يف مجتمعات
العامل  -الثالثية ،وهو ما أ ّدى يف نظر هؤالء الباحثني إىل تعميق
االنقسامات الداخلية؛ بسبب سعي الجامعة املهيمنة لفرض سلطتها،
واستتباع الجامعات األصغر ،أو تقويضها ،ما خلق توت ًرا أحيَا مجد ًدا
املشاعر ال ُهوياتية التقليدية .وقد حاول هؤالء الباحثون االستجابة
لتلك التحديات؛ باقرتاح ُسبلٍ مؤسساتية لتنظيم العالقات يف
املجتمعات املتنوعة ثقافيًا ،ومن بني هؤالء جريارد ملربورخ Gerhard
 Lehmbruchالذي كتب مقالتني عن "الدميقراطية الوفاقية"
 ،Concordant Democracyووليام بلوم  William T. Bluhmالذي
نش عام  1968مقال ًة عن "الدميقراطية التعاقدية"Contratarian
َ
 ، Democracyيف حني اقرتح رونالد رغوسيك Ronald Rogwski
ولويس ورسسربنغ  Lois Wasserspringمفهوم "النظام اإلجامعي
املهيكل" .(((Corporate Consensualism
ومبراجعة رسيعة لهذه األطروحات التي يظل عمل ليبهارت األكرث
رياد ًة وشهر ًة من بينها ،ميكن القول إ ّن األساس الذي حكمها؛ هو
محاولة صوغ نظرية محافظة إلدامة الوحدات السياسية القامئة
وفق سياقٍ
أيديولوجي ُيركز فكرة الدميقراطية النخبوية ،ولذلك
ٍ
4 “Arend Lijphart on Sharing Power in Africa and the Future of
Democracy,” Theory Talks, 26/5/2008, accessed on 11/12/2016, at: http://
www.theory-talks.org/2008/05/theory-talk-8.html
5 Ian S. Lustick, “Lijphart, Lakatos, and Consociationalism,” World
Politics, vol. 50, no. 1 (1997), pp. 88 - 117.
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ميكن القول إ ّن النظرية التوافقية مل تكن منعزل ًة عن سياق الرصاع
األيديولوجي يف الحرب الباردة ،وأنها مثّلت  -ولو عىل نح ٍو غري
انعكاسا لأليديولوجية السائدة داخل املعسكر الغريب ،وقد
مبارش -
ً
خصوصا يف نظرتها إىل العامل الثالث  -إىل إعطاء أولوية
كانت متيل -
ً
للعوامل الثقافية عىل حساب العوامل االجتامعية  -االقتصادية،
ولالنقسامات اإلثنية عىل حساب الطبقية.
يف الوقت نفسه ،ال ميكن إغفال أ ّن التوافقية كانت أيضً ا استجاب ًة لآلثار
الخطرة لنزعتني سياسيتني :األوىل ،هي النزعة اإلدماجية التي سادت
ٍ
انقسامات عمودي ًة عىل
تحدي ًدا يف الدول الحديثة العهد التي تعيش
ٍ
انقسامات أفقية عىل أسس اجتامعية  -طبقية ،إذ
أُسس ثقافية ،ال
تتحول هذه النزعة إىل محاولة ِ
فرض هوية أحادية مهيمنة تلغي
فمثل ،قاد استرشاء هذه النزعة يف ٍ
بلد كالعراق
التعددية االجتامعيةً .
خصوصا يف مرحلة حكم صدام حسني  -إىل املبحث عن ُسبلٍ بديلة
ً
إلدارة العالقات السياسية ،وقضية التعددية الثقافية يف البلد بعد
سقوط النظام.

أ ّما النزعة الثانية ،فهي تلك التي شهدتها بعض ال ُّنظم الدميقراطية
القامئة عىل حكم األغلبية ،والتي اعتقد التوافقيون أنها مل ت ُعد تنسجم
مع حاجة األقليات للتعبري عن نفسها وعن خصوصياتها ،يف إطار من ّو
املفاهيم وصيغ ما بعد الحداثة واملقاوِمة لفكرة املجانَسة .وعىل
ٍ
كنقيض لل ُّنظم األغلبوية؛
الرغم من أ ّن التوافقية مل تطرح نفسها
بل كإطار ملنع استبداد األغلبية يف املجتمعات الشديدة التنوع؛
خصوصا إذا كان هذا االستبداد يقود إىل رصاعات عنيفة ،فإنها مع
ً
ذلك جاءت يف سياقٍ
فكري يدعم فكر َة االعرتاف باالختالف ،وإظهار
ٍ
الخصوصيات ،وقَبول ال ُهويات املركّبة.
بوج ٍه عا ٍّم ،ط ّورت النظرية التوافقية ٍ
آليات وأُط ًرا مؤسساتي ًة لضامن
متثيل الجامعات املختلفة يف املؤسسات الحكومية ،وإعطاء األقليات
القدر َة عىل كَبح جامح األغلبية ونزعتها إىل الهيمنة .ومتيل األطر
التوافقية إىل تفضيل النظام الربملاين عىل النظم الرئاسية وشبه
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الرئاسية؛ ألنه يسمح بتشكل تحالفات عريضة تقوم عليها الحكومة،
ويقلل من ح ّدة املنافسة بني السلطة الترشيعية والتنفيذية .وع ّدت
التوافقية النظام االنتخايب القائ َم عىل التمثيل النسبي ،أيضً ا ،أح َد
األمثل لتجسيد التنوع الداخيل وفق
أه ّم مقوماتها؛ ألنه ميثل النظام َ
األوزان الحقيقية للجامعات ،ويقلّل ه ْدر األصوات الذي يحدث
يف األنظمة االنتخابية األخرى .كام دعم ليبهارت وبقية التوافقيني
فكر َة الفدرالية (أو الالمركزية الشديدة)؛ ألنها تسمح بقد ٍر عا ٍل
من االستقالل الذايت للجامعات الفرعية بإدارة شؤونها ،وتُقلّل متركز
السلطة لدى الحكومة والسلطات املركزية .غري أ ّن هذه العنارص
مبفردها  -وجميعها اعتُ ِمدت يف العراق كام سرنى ذلك  -ال ت ُنشئ
ٌ
اتفاق بني النخب املمثّلة
بالرضورة نظا ًما توافق ًيا ما مل يسندها
للجامعات الفرعية عىل تقاسم السلطة يف الجهاز التنفيذي ،وعىل
ٍ
ضامنات لحامية تقاسم السلطة(((.
إيجاد
واجهت النظرية التوافقية كث ًريا من النقد إىل ح ّد أخذت معه تَفْق ُد
خصوصا
جاذبيتها يف األوساط األكادميية منذ منتصف الثامنينيات،
ً
مع صعود املناهج البنائية  Constructivist Approachesيف
تحليل الهويات ،وتطور نظريات الهيمنة ،Hegemonic Theories
النامذج التي
والخيار العقالين(((  .Rational Choiceوطال النق ُد
َ
بنى عليها ليبهارت مرشو َعه ،واألط َر املفهومي َة التي حكمته ،والصي َغ
املؤسساتي َة التي اقرتحها .فَربيان باري  Brian Barryتحدى األدلة
التجريبية عىل أ ّن الدميقراطية التوافقية هي األساس الذي ميكن
مبوجبه تفسري االستقرار الدميقراطي يف الدول التي اعتمدها ليبهارت
منوذ ًجا؛ وتحدي ًدا هولندا ،وبلجيكا ،وسويرسا ،والنمسا ،رافضً ا أيضً ا
مناذج مثالي ًة للمجتمعات املنقسمة ،ومشككًا يف
ع ّد هذه البلدان
َ
(((
أصل توصيف بعضها كنظمٍ توافقية .
رأى بعضهم أ ّن التوافقية أخفقت يف تقديم تفسريٍ واض ٍح ملفاهيم
مثل "املجتمعات املنقسمة" و"املجتمعات الشديدة التنوع" .فهل
التنوع يف ح ّد ذاته مشكلة تتطلب عال ًجا؟ أم أ ّن املشكلة تتعلق
بتسييس التنوع وتح ّوله إىل رصاع؟ وإذا كان األمر كذلك ،فهل من
ضامنات حتى ال تؤدي التوافقية إىل النتيجة نفسها التي تدعي أنها
تحاول تجاوزها؛ أي إىل تسييس التنوع وتحويله إىل رصاع .وهكذا
كان أكرث االنتقادات توات ًرا هو ذلك الذي يرى أ ّن التوافقية نظام
يعيد إنتاج االنقسامات ،بدلً من أن يتجاوزها ،وحتى لو ُس ِمح بإرضاء
6 Lijphart, “Consociational Democracy;” Lijphart, “Constitutional
”Design.
7 Lustick.
”8 Brian Barry, “Political Accommodation and Consociational Democracy,
British Journal of Political Science, vol. 5, no. 4 (October 1975), pp. 477 - 505.
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النخب امل ُمثلة للجامعات املختلفة ،فإنه ناد ًرا ما يتحقق النجاح يف
ضامن إطار ف ّعال للحوكمة واملحاسبة .و ُو ّجه النق ُد كذلك إىل تركيز
التوافقية يف التنوع الثقايف (اإلثني والديني تحدي ًدا)؛ وكأ ّن املجتمعات
ال ميكن أن تنقسم إال عىل هذه األسس ،ونُظر إىل التوافقية بهذا
املعنى عىل أنّها تتب ّنى تعريفًا مختزلً ملا يشكّل "االجتامع البرشي"،
خصوصا من حيث إغفالها للعنارص االجتامعية واالقتصادية(((.
ً
وانتقد البنائيون ،عىل نح ٍو خاص ،فكر َة ليبهارت عن ال ُهويات
الفرعية؛ بوصفها ُه ٍ
ويات ثابت ًة ونهائيةً ،وهي املقدمة التي استند
إليها يف الدعوة إىل أن تكون مه ّمة النظام التوافقي الرئيسة إدارة
العالقات والرصاعات سلميًا بني الجامعات التي متثلها تلك الهويات.
وهذا التفسري الذي يُضفي ماهوية ثابتة  Essentialismعىل
الهويات الجمعية ،يغاير ما توصلت إليه النظريات الحديثة يف
علم االجتامع واألنرثوبولوجيا؛ من جهة أ ّن الهويات متغرية ومتبدلة
وعالقاتية ،وأنّها تَ ُربز أو تَخفُت يف عمليات متوضعٍ متحركة ضمن
شبكة معقدة من العالقات السياسية واالجتامعية(((1؛ لذلك رأى
كثري من الدارسني أ ّن التوافقية تسعى ملأسسة االنقسامات الثقافية
ٍ
كيانات
وإدامتها ،بدلً من تجاوزها ،إىل ح ّد تصبح فيه تلك ال ُهويات
سياسي ًة حقيقي ًة يف عيون أتباعها ،ت َستبدل فكر َة األ ّمة أو املجتمع
السيايس املو ّحد .ففي ٍ
بلد متعد ِد الجامعات يقوم نظامه عىل تأكيد
االختالف بني جامعاته (ال نفيها) ،ال يعود من مع ًنى ألصل وجود
املجتمع السيايس الوطني(.((1
انتقد بعضهم تأكيد ليبهارت لدور النخبة يف إنجاح النظام التوافقي،
ٍ
سيايس معتد ٍل ،وإىل
سلوك
وتصوره أ ّن النخب ستميل إىل تب ّني
ٍ
تفضيل التسويات مع النخب املمثلة للجامعات األخرى؛ حني تدرك
أ ّن تكلفة دميومة النظام هي أقل من تكلفة التخيل عنه .ويشكك
فعل بالطريقة التي يفرتضها ليبهارت؛
بعضهم يف أ ّن النخب ستترصف ً
بأنها عىل العكس قد متيل إىل رفع سقف مطالبها يف إطار تنافسها
الداخيل عىل متثيل الجامعة الفرعية ،ما يقلّل فُرص الوصول إىل
دليل يُثبت أ ّن
أي حا ٍل ،يجادل بعضهم ،فإنه ال يوجد ٌ
تسويات .وعىل ّ
النخب ستفضل سياسات االستيعاب عىل التنافس الراديكايل .وذهب
9 Zachary Elkins & John Sides, “Can Institutions Build Unity in
Multiethnic States,” American Political Science Review, vol. 101, no. 4 (2007),
pp. 693-708; Ravi Kanbur, Prem Kumar Rajaram & Ashutosh Varshney,
“Ethnic Diversity and Ethnic Strife: An Interdisciplinary Perspective,” World
Development, vol. 39, no. 2 (February 2012), pp. 147 - 158.
10 Fredrik Barth, “Introduction,” in Fredrik Barth (ed.), Ethnic Groups
and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference (Boston: Little
Brown, 1969), pp. 9 - 37.
11 Elkins & Sides.
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بعضهم إىل نقد الفهم الذي تطرحه التوافقية للدميقراطية ،إذ إنها
خصوصا بسبب
تتب ّنى تعريفًا محدو ًدا  Minimalistللدميقراطية،
ً
املركزية التي تعطيها لسياسات النخب ومواقفها ،بغري عناية مبسألة
فعل عن مصالح القطاعات االجتامعية التي
مدى تعبري تلك النخب ً
ت ّدعي متثيلها ،أو ضامن أ ّن هناك ٍ
آليات دميقراطي ًة تحكم العالقات
داخل الجامعة الفرعية نفسها(.((1
حاول ليبهارت وآخرون الرد عىل هذه االنتقادات ،وتطوير النظرية
مناذج جديدة لتقاسم السلطة وبناء اإلجامع ،وانتقل من
بتقديم
َ
الرتويج إىل مناذج أوروبية للتوافقية ،إىل تقديم بلدان (كالهند
وماليزيا) بوصفها أمثل ًة عىل نجاح التطبيقات التوافقية( .((1ونُظر
إىل التوافقيني عىل أنّهم ال يسعون إىل مأسسة االنقسامات ،بل إىل
إيجاد نظام تشاريك تتمثل فيه ال ُهويات املتعددة ،وفق ما صار يُعرف
بنموذج "الوطنية املركّبة" التي ال تسعى لصناعة مجتمع بهوية
واحدة وقمع الخصوصيات وإلغائها .ويعتقد التوافقيون أ ّن منوذجهم
قابل للتك ّيف بحسب وضع البلد ومستوى االنقسام فيه ،لك ّنه يجب
ٌ
أن يعمل عىل عدم متركز السلطة كهدف رئيس .ورأى ليبهارت كذلك
أ ّن االتجاه الذي تنامى منذ الثامنينيات نحو تفضيل نظام التمثيل
دليل عىل أ ّن بعض اقرتاحاته املبكرة
النسبي يف االنتخابات ،يشكّل ً
أخذت تلقى روا ًجا ومقبولي ًة عامليةً ،عىل الرغم من أ ّن باحثني كبا ًرا
آخرين (مثل دونالد هورويتز  ،)Donald Horowitzرفضوا موقف
سبيل لتخفيف الرصاعات
ليبهارت الذي يرى نظام التمثيل النسبي ً
يف البلدان املنقسمة .وحاول آخرون( ،((1يف دراسة نرشت عام ،2012
تح ّدي تفضيل التوافقية لنظام التمثيل النسبي والنظام الربملاين
بدراسة أكرث من مئة وإحدى عرشة حالةً ،مستنتجني أ ّن هذين
بدل
فاقم العنف السيايس يف البلدان الشديدة االنقسامً ،
النظامني َ
من أن يؤديَا إىل تخفيفه.
ال ميكن الزعم أ ّن النظرية التوافقية أصبحت خارج العمل ،عىل
الرغم من ق ّوة التحدي الذي واجهته أكادمييًا .فهي ما زالت عرض ًة
متواصل .من هنا ،تبدو
ً
للتطوير والنقاش ،والجدل حولها ما زال
دراسة التجربة التوافقية يف العراق وفهمها  -كتجربة حديثة -
خصوصا بعد موجة "الربيع العريب"،
مه ّم ًة يف إنضاج هذا الجدل،
ً
و"الحروب األهلية" يف سورية ،وليبيا ،واليمن ،وظهور أصوات تتب ّنى
أطاريح توافقي ًة كمخارج من هذه الرصاعات.
12 Lustick.
”13 “Arend Lijphart on Sharing Power in Africa.
?14 Joel Selway & Khris Templeman, “The Myth of Consociationalism
Conflict Reduction in Divided Societies,” Comparative Political Studies, vol.
45, no. 12 (2012), pp. 1542 - 1571.

ثان ًيا :التوافقية عراق ًيا
11تراث الدولة اإلدماجية
مل تكن "التوافقية" كلم ًة سائد ًة يف خطابات املعارضة العراقية قُبيل
إطاحة نظام صدام حسني .فدخولها إىل القاموس السيايس العراقي هو
دخول حديث نسبيًا .وقد ظل املفهوم اإلدماجي لبناء األ ّمة مهيم ًنا يف
العراق منذ بواكري دولته الحديثةَ ،وهو أم ٌر مفهوم يف ذلك السياق
التاريخي؛ ذلك أ ّن تلك الدولة ولدت من رحم معاهدة االنتداب التي
خ ّولت القو َة املستعمر َة اإلرش َاف عىل تح ّول اململكة العراقية إىل أ ّمة
أي إنها افرتضت أ ّن هناك صريور ًة تحكُم هذا التحول تجري
حديثةْ ،
كمحاكاة لعملية ظهور الدولة  -األ ّمة يف أوروبا .كانت تلك حقبة صعود
شعب من الشعوب له حق امتالك كيانه
لفكرة "تقرير املصري" ،وأ ّن كل ٍ
السيايس الخاص به .لك ّن هذه الفكرة اصطدمت أيضً ا بعقبات سياسية
ومفهومية .فمصالح الدول املستعمرة أ ّدت دو ًرا كب ًريا يف َصوغ الخريطة
السياسية ووضع حدود الكيانات الجديدة ،يف حني مل تتبلور تفسريات
قانونية ثابتة ومتفق عليها ملعنى كلامت (مثل "شعوب" و"أمم")،
خصوصا حني ن ْقلِها إىل أط ٍر لُغوية وثقافية غريِ غربية ،وهو ما ص ّعب
ً
مه ّمة إدارة "حق تقرير املصري" بتوازن ومعايري موحدة.
أي حا ٍل ،فإ ّن النخبة ما بعد  -االستعامرية العراقية رأت أ ّن من
عىل ّ
مسؤوليتها َصوغ عملي ِة بناء األ ّمة وفق أيديولوجية التحديث السائدة
حينها ،عرب تأكيد سلطة الدولة عىل حساب مراكز السلطة التقليدية
(وهي عملية بدأت منذ أواخر القرن التاسع عرش مع اإلصالحات
العثامنية) ،وتوسيع الفضاء الرسمي  -القانوين عىل حساب الفضاءات
َخل هذه العملية البتّة من محاولة تكريس
غري الرسمية وال ُعرفية .ومل ت ُ
الهيمنة السياسية واالجتامعية للنخبة الجديدة؛ عرب توظيف بناء الدولة
لتوطيد سلطاتها الخاصة .وقد قامت تجربة التحديث وبناء األ ّمة عىل
سياسات املركزة  ،Centralizationوالعلمنة ( Secularizationمبعنى
(((1
محاولة إخضاع الفضاء الديني لسيطرة الدولة) ،واملجانسة الثقافية
 ،Homogenizationإال أ ّن الدرجة التي َجرى بها اعتام ُد تلك
السياسات اختلفت من مرحلة إىل أخرى .فحني كانت الدولة ضعيف ًة
ويف بداياتها ،حاول امللك فيصل األول اتبا َع عملية تدرجية تقوم عىل
نوع من "سياسات االستيعاب" ،كام متثّل ذلك برسالته املعروفة إىل
أعضاء حكومته عام  .((1(1933غري أ ّن النم ّو املتزايد لسلطة الدولة،
 15ملزيد من التفصيل حول سياسات العلمنة واملجانسة الثقافية يف املنطقة ،انظر:
Jocelyne Cesari, The Awakening of Muslim Democracy: Religion, Modernity,
and the State (Cambridge/ New York: Cambridge University Press, 2014).
 16عبد الكريم األزري ،مشكلة الحكم يف العراق (لندن :د .ن.)1991 ،
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وصعود "األدلوجة" القومية العربية ،أ ّديا إىل تقوية االتجاه الساعي
لبناء الدولة عىل أساس هويّة أحاديّة مهيمنة .ث ّم إ ّن التجسيد
الراديكايل لهذا االتجاه مل يحصل إال يف ظل حكم حزب البعث العريب
خصوصا بعد أن توافرت لدى النخب الحاكمة إمكانات
االشرتايك،
ً
مالية كبرية ،بسبب صعود أسعار النفط ،ساعدتها عىل توسيع
آليات السيطرة االجتامعية والتنشئة السياسية ،وكذلك تطوير البنى
القمعية ،وقنوات التثقيف الرسمي ،وبناء هياكل لدولة شمولية
ال تعرتف بالتنوع الداخيل.
خصوصا بتزامنها مع
أفرزت هذه العملية أمناطًا عنفي ًة غري مسبوقة،
ً
حروب خارجية (كحرب السنوات الثامين مع إيران) ،وأخرى داخلية
(التمرد يف كردستان) ،أ ّدت إىل عمليات قمعٍ شاملٍ ،وإبادة جامعية؛
كام حصل يف عمليات األنفال ،ويف الهجوم باألسلحة الكياموية عىل
مدينة حلبجة .وترافقت مساعي النظام للدمج الثقايف القرسي ،وصناعة
مجتمع متجانس بهوية أحادية ،مع بناء طابع إقصايئ للسلطة يقوم ،إىل
ح ّد كبري ،عىل الوالءات القرابية (العشائرية واملناطقية) ،معززًا بذلك
مظه َر السلطة كسلطة عربية ُ -سن ّية ،عىل الرغم من أ ّن النظام مل يكن
يتب ّنى خطابًا طائف ًيا رصي ًحا؛ ذلك أنّه قاوم يف معظم سنوات ُحكمه
َ
دخول الدين كمع ّر ٍف أسايس للهويات.
وجاء صعود التشيع السيايس كعقيدة سياسية مضادة للمفهوم البعثي
السن ّية؛ يف سياق تنامي حركات اإلسالم
للقومية العربية ذي املركزية ُ
السيايس يف عموم املنطقة ،وطرحها مفاهي َم بديل ًة للهويّة يف مواجهة
املفهوم "ال َعلامين" لألمة .لك ّن ذلك أكّد ،يف الحالة العراقية ،التامي َز
خصوصا خالل انتفاضة 1991
السني  -الشيعي وش َح َنه أيديولوج ًيا،
ً
ُ
وبعدها يف املدن ذات األغلبية الشيعية .ومنذ ذلك الوقت ،ومع تخلخل
سلطة النظام وقدرته عىل السيطرة االجتامعية ،بدأت تتطور املفاهيم
البديلة للهوية ،وأخذ النظام يفقد هيمنتَه الثقافية ،أو يحاول أن يُكيفَها
مع املتغريات الجديدة ،وغ َدا من الواضح أ ّن املفهوم اإلدماجي التقليدي
بشكله الذي طُبق يف السبعينيات والثامنينيات مل يعد قاد ًرا عىل البقاء.
بدأت تتطور مقارباتٌ لدى جامعات املعارضة العراقية حول بناء نظام
دميقراطي بديلٍ يعرتف بالتنوعات اإلثنية ،والدينية ،واملذهبية ،وال
يسعى لفرض صيغة أحادية للهوية ،وأخذت مفاهيم مثل الفدرالية
ٍ
بضغط من القوى الكردية.
خصوصا
تُتداول يف مؤمترات املعارضة،
ً
تلك أيضً ا كانت املرحلة التي تلت نهاية الحرب الباردة ،وانهيار بعض
خصوصا
دول املعسكر الشيوعي عىل نح ٍو أفىض يف بعض الحاالت -
ً
حروب أهلية ،وعمليات تطهريٍ إثني ،وهو ما دعا إىل
يوغسالفيا  -إىل
ٍ
تداول صيَغٍ جديدة للحكم؛ تقوم عىل االعرتاف بالخصوصيات ،ومن
بينها الصيغة التي أق ّرتها اتفاقية "دايتون" إلدارة جمهورية البوسنة
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والهرسك؛ وفق نظام توافقي يقوم عىل تقاسم السلطة بني النخب
املسلمة ،والكرواتية ،والرصبية.
انتعشت يف التفكري األمرييك تحدي ًدا فكرة النموذج التعددي للدولة
"ما بعد  -السوفياتية" كتسوية ت ُحافظ ،عىل قدر اإلمكان ،عىل
الحدود السياسية القامئة ،ولكنها ت ُوقف محاولة مجموعة إثنية ،أو
دينية واحدة ،الهيمن َة عىل الجامعات األخرى .وأخذ هذا التفكري
يلتقي مع التصور املتزايد عن العراق بوصفه دول ًة مصطنع ًة قامت
عىل اضطهاد جامعة واحدة للجامعات األخرى ،وهو تصو ٌر غ ّذت ْه
أيضً ا طبيعة املعارضة العراقية يف املنفى التي مل متتلك مظل ًة عابر ًة
ميل كرديًّا وشيع ًّيا إىل رفض
لل ُهويات الفرعية ،وعكست إىل ح ّد كبريٍ ً
الدولة املركزية القوية ،مساهم ًة بذلك يف َصوغ اإلطار السيايس
لعراق ما بعد .2003

22األسس التوافقية لعراق ما بعد البعث
عىل الرغم من أنّه مل يكن هنالك إجامع عىل التوافقية يف أوساط
املعارضة العراقية ،فإ ّن بعض مامرساتِها املبكرة كانت تتجه نحو تأكيد
متثيل الجامعات الفرعية ،وهو ما ط َبع ،عىل نح ٍو خاصَ ،
سلوك القوى
الكردية التي وضعت مسألة ضامن االستقالل الذايت لكردستان وفق
إطار فدرايل يف ُسلّم أولوياتها ،وسلوك القوى اإلسالمية الشيعية التي
كان هاجسها تأكيد متثيلها لألغلبية الشيعية يف العراق .وقد تجسدت
أولويات األطراف الكردية والشيعية يف "مؤمتر لندن لفصائل املعارضة
العراقية" الذي ُع ِقد برعاية أمريكية عام  ،2002والذي صدر عنه بيا ٌن
يؤكد أ ّن العراق "دولة دميقراطية برملانية تعددية فدرالية" ،ورضورة
وضْ ع دستو ٍر ٍ
جديد "تُرا َعى فيه تركيبة الشعب العراقي" .وقد خصص
كامل للمسألة الطائفية واضطهاد الشيعة ،داع ًيا إىل "رعاية
سم ً
البيان ِق ً
وقسمي آخرين لالضطهاد
جميع الحقوق املرشوعة املنتَهكة للشيعة"،
ْ
الذي تعرض له الكرد ،عا ًّدا الفدرالية صيغ ًة مناسب ًة للحكم يف العراق،
ولضامن استمرار االتحاد االختياري لـ "مكوناته"(.((1
دخل مفهوم "املكونات" إىل الخطاب السيايس العراقي كـ "تيمة"
أساسية لتعريف النسيج العراقي .ويبدو أن املفهوم فرض نفسه
كتسوية لُغوية تحقق هدفني ،هام:
تجنب استخدام التعبري األكرث مبارشةً ،وهو "الجامعات"؛ بسبب ما فيه
ٍ
دالالت تقسيمية ،ومن ث ّم إرضاء الفصائل ال َعلامنية والفصائل ذات
من
النزعة الوطنية التي ستتشكك من التأكيد الشديد لل ُهويات الفرعية.
 17نص البيان الختامي ملؤمتر املعارضة العراقية يف لندن ،الجزيرة نت،2002/12/17 ،
شوهد يف  ،2016/12/11يف:
http://bit.ly/2ge0M8w

دراسات
التجربة التوافقية في العراق :النظرية والتطبيق والنتائج

تجنب استخدام معيا ٍر ٍ
واحد يف تصنيف الجامعات الفرعية .فاملعيار
القومي يُحيل عىل ثنائية "عريب  -كردي" ،واملعيار الديني املذهبي
"سني  -شيعي".
يُحيل ،بدرجة أساسية ،عىل ثنائية ُ
لك ّن االنطباع العا ّم هو أ ّن التطبيقات التوافقية بدأت تتحقق عمل ًيا
مع تشكيل مجلس الحكم العراقي من طرف سلطة االئتالف املؤقتة
التي أُنيطت بها مسؤولية إدارة العراق من جهة الحكومة األمريكية،
وبعد إصدار قرار مجلس األمن  ،1433وهو قرار َمنح الوجود األمرييك
صف َة االحتالل .وقد تَك ّون هذا املجلس الذي أُري َد له أن يضطلع
بوظيفة استشارية من خمسة وعرشين عض ًوا ،ويبدو أ ّن اختيارهم
جرى ،إىل ح ّد كبريٍ ،عىل أساس الخلفية اإلثنية ،أو الدينية  -املذهبية
لكل منهم ،يف حني أ ّدت االعتبارات األيديولوجية ،واملناطقية،
والخلفية الطبقية أدوا ًرا ثانوي ًة(.((1

كان هناك ٌ
جدل داخل ُسلطة االئتالف املؤقتة حول صيغة مجلس
الحكم االنتقايل ومعايري االختيار .ووفقًا ألحد األشخاص الذين عملوا
ٌ
متشكك عىل هذه املعايري(،((1
فريق
السلطة حينذاك ،اعرتض ٌ
يف تلك ُ
املجلس املكون يف أغلبيته من
ويبدو أنه كان هناك اتفاق عىل أ ّن
َ
فعل
أعضاء املعارضة العراقية التي كانت تعيش يف املنفى ،ال يعكس ً
الرتكيب َة السكانية العراقية ،والطابع امل ُركّب لل ُهويات يف هذا البلد؛
 18حصل ممثلو الشيعة عىل  13مقعدًا ،وممثلو العرب السنة عىل خمسة مقاعد،
ممثل واح ٌد لكل من الرتكامن واملسيحيني.
وممثلو الكرد عىل خمسة مقاعد ،وكان هناك ٌ
 19حوار خاص ،ورفض املتحدث نرش اسمه ألنه ما زال يشغل منصبًا حكوميًا.
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ٍ
صالحيات كاملة
لهذا السبب مل تكن سلطة االئتالف مقتنع ًة بإعطاء
للمجلس ،وكانت تسعى ألن تستبدل منه إطا ًرا "أكرثَ متثيليةً"؛ من
أجل اإلعداد للعملية الدستورية يف البالد ،بحسب ما ذكر باول
برميري رئيس سلطة االئتالف املؤقتة ،يف إجابته عىل أسئلة ُو ّجهت
إليه( .((2يقول برميري :كان هناك انطبا ٌع لدى املعارضة العراقية
ُنسق
بأننا سنسلّمهم السلطة مبارش ًة بعد سقوط النظام وقد ك ّنا ن ّ
مع مجموعة مؤلفة من سبعة عراقيني لك ّن تلك املجموعة مل
النسيج العراقي؛ وكانت مؤلف ًة من سياسيّي املنفى
تكن تُ ثل
َ
غياب للرتكامن
السنة العرب ،يف ٍ
(ماعدا الكرد) ،وعدد قليل من ُ
واملسيحيني واأليزديني(.((2
التصنيف اإلثني،
يتضح من اللغة التي استخدمها برميري أ ّن
َ
والديني ،واملذهبي ،كان هو املهيمن يف طريقة النظر إىل املجتمع
العراقي لدى املسؤولني األمريكيني ،وأ ّن االعرتاض األسايس بخصوص
املعارضة العراقية مل يكن متعلقًا بالتصنيف؛ بل مبدى متثيليتها لكل
"الجامعات" .ويشري برميري إىل أنّه اتفق مع ممثل األمني العا ّم لألمم
املتحدة سريجيو دي ميلّو ،عىل تأسيس حكومة عراقية مؤقتة أكرث
متثيليةً ،عرب إرسال موظفني يتحدثون العربية إىل مختلف مناطق
العراق ،بحثًا عن مرشحني مناسبني ،وقد ت ّم بالفعل تشخيص 85
مرش ًحا .إال أ ّن القادة الشيعة ُ -متبعني إرشادات املرجع األعىل
أي عملية لن
للطائفة الشيعية السيد عيل السيستاين  -احتجوا عىل ّ
تفرز أغلبي ًة شيعيةً .ويف النهاية "أدى اإلرصار الشيعي عىل األغلبية
إىل تحديد تركيبة مجلس الحكم( ."((2ويؤكد برميري أنه "مل تكن
 20ت ّم إرسال األسئلة واإلجابة عنها عرب الربيد اإللكرتوين خالل الفرتة .2015/7/21–20
 21نص ما ذكره برميري باإلنكليزية:
“American representatives had been discussing the Interim Government with
a small group of seven Iraqis. But as I found (and have written) that Iraqi
exile group had the impression that we would hand over power to them
immediately. This was an unrepresentative group…), all exiles (except for
the Kurds), all men, few Sunnis (other than the Kurds), no Turcoman,
Christians, Yazidis, etc. This group refused my suggestion that they find a
way to broaden themselves”.
 22نص ما ذكره برميري يف هذا الشأن باإلنكليزية:
“So working with de Mello, the CPA and the UN mission sent Arabic
speaking officers to all regions of Iraq to seek out possible candidates for an
Interim Government which would be more representative than the seven.
Over the next two months we were able to come up with a list of some
85 candidates [...] At this point in the process, the Shia leaders, following
guidance from Grand Ayatollah al-Sistani, were cooperating with the
Coalition, but made clear that since the Shia were a majority of the Iraqi
population, they had to have a majority in the still-to-be-named Interim
Government. This set off a round of protest from the other major groups-with the Kurds asserting that they represented 40% of the population, the
Sunnis protested that in fact they were in the majority”.
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أي نظرية سياسية ،أو خطة م ّهدت لهذه النتيجة ،عدا اإلرصار
هناك ّ
(((2
عىل أ ّن الحكومة املؤقتة يجب أن تكون ُممثل ًة للشعب العراقي ".
عىل األرجح ،كان نظام "الكاوكاس"  Caucusالقائم عىل االجتامعات
املحلية ،والذي أرادت سلطة االئتالف اتباعه يف اختيار "ممثيل
الشعب العراقي" ،مدا َر ّ
شك من القوى الشيعية النافذة .فكلمة
"الكاوكاس" ليس لها ترجمة واضحة يف اللغة العربية ،ومل تكن طريقة
عملِها وأهدافها واضح ًة( ،((2كام أ ّن تلك القوى كانت تخىش من خلْق
ٍ
زعامات محلّية بديلة منها يف الوسط الشيعي ،ومن سعي األمريكيني
الستغالل تلك العملية إلنتاج نخبة سياسية موالية لهم.
سعت القوى الشيعية لتقديم نفسها كممثلة لـ "أغلبية السكان"،
أي
وهو ما تطلّب تأكيد أ ّن "الشيعة" مك ّون أكرب ،وأ ّن مقاومة ّ
ٍ
تصنيفات بديلة من شأنها أن تج ّرد تلك القوى من القاعدة السياسية
الرئيسة لها .واستفادت تلك القوى من املشاعر العميقة باملظلومية
التي سادت يف الوسط الشيعي ،ومن عودة التعبريات عن الهوية
لتحتل الفضاء العا ّم .وانسجم ذلك مع رغبة السياسيني
الشيعية بقوة ّ
أي عودة إىل السياسات
الكرد يف تأكيد الهوية الفرعية ومقاومة ّ
اإلدماجية وفكرة األغلبية القومية املهيمنة ،ل ُيدفع بالعملية السياسية
يف اتجاه مسا ٍر ُيركز فكر َة "املكونات" .ووسط االستعجال األمرييك
بتسليم السلطة والضغط الشيعي من أجل ذلك ،ت ّم إصدار "قانون
إدارة الدولة االنتقايل" ،وتسليم السلطة إىل حكومة مؤقتة بقيادة
إياد عــاوي ،وهو الشيعي ال َعلامين الذي أرشفت حكومته عىل
ٍ
انتخابات عا ّمة الختيار الجمعية االنتقالية املكلّفة
اإلعداد أل ّول
بصوغ الدستور.
َ
وقد ح ّدد قانون إدارة الدولة االنتقايل بعض الصيغ التوافقية
التي ستؤث ّر يف طريقة َصوغ الدستور .ومن بني تلك الصيغ إقامة
ٍ
مجلس رئايس ثاليث خالل الفرتة االنتقالية التي استمرت من بدء
أعامل الجمعية الوطنية االنتقالية ،حتى انتخاب أ ّول برملانٍ دائمٍ
بحق استخدام النقض ضد
يف البالد ،ومتتع أعضاء املجلس الثالثة ّ
ٍ
ترشيعات تصدر عن الجمعية الوطنية (كوسيلة لحامية التوافق
أي
ّ
وصدور الترشيعات وفق إجامع ال ُكتَل الرئيسة) .كام َع َّد القانو ُن
العر َاق دول ًة اتحادي ًة (فدرالية) ،مؤك ًدا ،يف املادة  ،52رضورة "تصميم
 23نص ما ذكره برميري باإلنكليزية:
“There was no political theory or plan behind this outcome, other than
our insistence that the interim government should be 'representative of all
.”'Iraqi people
24 Faisal Al-Istrabadi, “Sectarian Visions of the Iraqi State: Irreconcilable
Differences,” in Social Differences and Constitutionalism in Pan-Asia, Susan
H. Williams (ed.), (New York: Cambridge University Press, 2014), pp.
195 - 229.
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النظام االتحادي يف العراق بشكل مينع تركيز السلطة يف الحكومة
االتحادية ،ذلك الرتكيز الذي جعل من املمكن استمرار عقود
االستبداد واالضطهاد يف ظل النظام السابق"(.((2
واشرتط القانون ،يف املادة  ،60رضورة عرض الدستور عىل االستفتاء
العا ّم ،ويف حالة حصوله عىل األكرثية ومل يرفضه ثلثا الناخبني يف ثالث
محافظات أو أكرث يُع ّد تصديقه قد ت ّم .وقد أُري َد بهذه الفقرة ضامن
والسنة .ويف االستفتاء الذي
عدم إقرار الدستور من دون موافقة الكرد ُ
جرى يف ترشين األول /أكتوبر  ،2004حصل الدستور عىل دعمٍ كبريٍ
يف املحافظات ذات األغلبية الشيعية والكردية ،لكنه ُرفض يف ثالث
محافظات ذات أغلبية عربية ُسن ّية (صالح الدين واألنبار واملوصل).
وعىل الرغم من ذلكُ ،ع ّد أنّه ت ّم تصديقه أل ّن نسبة الرفض يف املوصل
كانت  56%ومل تتجاوز الثلثني .وكانت تلك النتيجة أ ّول تح ٍّد ٍ
رئيس
للنهج التوافقي؛ ألنها َسمحت بنفاذ الدستور عىل الرغم من الرفض
الرصيح له من إحدى "املكونات" الفرعية الرئيسة .ويرى بعضهم أنه
كان ينبغي عدم االستعجال بكتابة الدستور ،من دون االطمئنان إىل
محل
السني له؛ أل ّن متريره بهذه الطريقة سيضع رشعيته يف ّ
الدعم ُ
(((2
الشك ،ويجعل النظام التوافقي عرض ًة لتحديات مستقبلية .

33العناصر التوافقية للدستور
جرت عملية كتابة الدستور يف أجوا ٍء من العنف املتصاعد ،ويف غياب
رؤية مو ّحدة متثّل العرب السنة .فمن جهة ،مل يكن هناك اتفاقٌ ُس ّني
عىل دعم الخيار السيايس ،يف ٍ
وقت كانت الجامعات األكرث راديكالي ًة
السنة .ومن جهة أخرى،
تفرض سيطرتها يف مناطق واسعة يقطنها العرب ُ
كانت هناك مقاومة ُسن ّية لتصنيف "العرب السنة" كهوية سياسية
ومصد ٍر رشعي للتمثيل .فخالفًا للشيعة والكرد ،مل تكن هناك ق ًوى سياسية
السني ميكنها أن تدعي متثيل هذا الوسط
منظمة ومؤث ّرة يف الوسط ُ
والحديث باسمه ،ومل تكن هناك مؤسسات دينية هرمية ،عىل غرار
املرجعية الشيعية ،ميكنها أن تؤث ّر يف والءات السكان املحليني .وطوال
السن ّية من سيطرتها عىل
عمر الدولة الحديثة ،استفادت النخب العربية ُ
السلطة لتب ّني شبكات الزبائنية ،والوالءات املحلية يف هياكل السلطة ،ومل
تكن هناك حاجة إىل بناء مثل هذه الشبكات باالستقالل عن السلطة.
وقد أفىض سقوط النظام البعثي إىل خلق فرا ٍغ سيايس كبري يف املجتمعات
السنيّة.
العربية ُ
السن ّية عىل الدولة كانت ت َُش َعن و"تُخفَى" عرب
كام أ ّن هيمنة النخب ُ
أي رشعية سياسية.
أيديولوجية قومية عربية ال تق ّر للعامل املذهبي ّ
" 25قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية" ،ميديا ،2004/3/9 ،شوهد يف
 ،2016/12/11يف:
http://bit.ly/2gs1og8
26 Al-Istrabadi.
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"سنيتها"،
وبذلك مل متارس تلك النخب هيمنتَها عرب التأكيد العلني لـ ُ
بل عرب إزاحة هذا "التصنيف" عن الفضاء العا ّم .لكن مع سقوط النظام
وتب ّني القوى الشيعية إسرتاتيجي ًة معاكسةً ،من خالل تأكيد التصنيف
السنيّة
املذهبي ك ُمع ّر ٍف للتمثيل السيايس ،كان عىل املجتمعات العربية ُ
أن تدخل يف رص ٍ
اعات – ال تزال متواصل ًة  -حول إنتاج هويتها السياسية.
يف ذلك السياق ،كانت هناك معارضة من القوى ال َعلامنية والقوى
ذات النزوع القومي ،وحتى من بعض القوى اإلسالمية الشيعية
ذات النزوع اإلدماجي (مثل التيار الصدري وحزب الدعوة) ،لفكرة
التعامل مع العراق وكأنه يفتقر متا ًما إىل الهوية الوطنية وليس
أكرث من مجموع مكوناته القومية والدينية واملذهبية .وكانت هذه
املعارضة قوي ًة عىل نح ٍو ٍ
كاف لتدفع املجلس األعىل اإلسالمي (آنذاك
التخل
ّ
كان يسمى املجلس األعىل للثورة اإلسالمية يف العراق) إىل
شيعي عىل غرار اإلقليم الكردي .ويف
عن الدعوة إىل إقامة إقليمٍ
ٍ
يعب عن نزعتني متعارضتني يف الوسط
الحقيقة ،كان هذا االختالف ّ
الشيعي :نزعة تريد تأكيد عراقية الشيعة وقدرتهم  -كأغلبية  -عىل
قيادة العراق ٍ
كبلد مو ّحد ،ونزعة انعزالية تريد تأكيد "شيعيتهم"
"السنة"؛ ملنع اخرتاق الوسط الشيعي من جديد
وترصني الحدود مع ُ
من ِقبل تيارات أيديولوجية ت ُضعف هيمنة املؤسسات واألحزاب
الدينية ذات الرتاث املحافظ؛ (مثل املجلس األعىل).
بسبب تلك التباينات ،انتهت عملية َصوغ الدستور إىل نو ٍع من
التسوية بني التيار التوافقي الذي يؤكد الفصل بني املكونات ،ومثّل
الكرد املتب ِّني الرئيس له ،ومثّل التيار اإلدماجي خليطًا متنو ًعا من قوى
َعلامنية وإسالمية أق ّرت بالوضع الخاص للكرد ،لكنها فضّ لت عدم
السني  -الشيعي .من أجل ذلك ،اعتمد الدستور
مأسسة االنقسام ُ
(((2
سمه ماكغاري وأولريي "التوافق الليربايل" ؛ إذ يرى
الجديد عىل ما ّ
الكاتبان أ ّن الدستور تب ّنى تسوي ًة تتجنب التوافقية الحادة من دون
أن تدعم النهجني اإلدماجي واألغلبوي ،ومتثّل هذه التسوية أفضل
صيغة للتعامل مع خصوصية الوضع العراقي؛ ألنها تسمح للجامعات
حق إنشاء األقاليم
الفرعية بقد ٍر من االستقالل الذايت االختياري عرب ّ
الفدرالية من جهة ،لكنها ال تفرض صيغ ًة محدد ًة لتلك األقاليم من
أي إقليمٍ
جهة أخرى ،بل تعطي املحافظات ّ
حق عدم االنضواء إىل ّ
فدرايل ،واإلبقاء عىل ارتباطها بالحكومة املركزية .وبهذا املعنى ،مل
يفرض الدستور ،باستثناء اعرتافه بكردستان كإقليم فدرايلِ ،صيغًا
مح ّدد ًة سلفًا لشكل الرتتيب السيايس  -اإلداري الذي يُعتمد يف الجزء
ظل يُفضّ له دعاة التوافقية
العريب من العراق ،وهي صيغة مغايرة ملا ّ
27 John McGarry & Brendan O'Leary, “Iraq’s Constitution of 2005:
Liberal Consociation as Political Prescription,” International Journal of
Constitutional Law, vol. 19, no. 2 (2015), pp. 670 - 698.
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املهيكلة  Corporate Consociationalismالذين يدعمون فكرة
توافقي
مأسسة الفصل بني كيانٍ شيعي وآخر ُسني ،وإقامة نظام
ٍ
يشبه النموذج البوسني.
تكمن ميزة هذا الرتتيب ،وفق ماكغاري وأولريي ،يف أنه ال يفرض
شكل صار ًما من التصنيف الهويايت عىل السكان؛ ومن ث ّم يسمح
ً
باستيعاب التحوالت يف َم ْيلهم وكذلك التغريات الدميوغرافية التي
قد تحصل الحقًا( .((2فإ ْن كان معظم الشيعة ال مييلون إىل االنتظام يف
تغي
إقليم شيعي خاص بهم ،فإ ّن الدستور مينحهم هذا الخيار .وإ ْن ّ
مستقبل ،فإ ّن الدستور َح ّدد ،يف املادة  ،119طرائق إقامة
ً
هذا املوقف
إقليمٍ فدرا ٍيل عرب اتحاد محافظتني أو أكرث .وهذه الصيغة تسمح أيضً ا
بإمكانية تحويل العراق إىل اتحا ٍد فدرايل عريب  -كردي؛ يف الحال
التي تق ّرر فيها املحافظات العربية أن تنتظم يف إقليمٍ واحد ،كام أنه
وسني ،وشيعي).
يُسمح باالتجاه إىل منوذج األقاليم الثالثة (كرديُ ،

يف الوقت نفسه ،اعتمد الدستور النظام الفدرايل وح ّدد الصالحيات
الحرصية للسلطة االتحادية يف املادة  ،110والصالحيات املختلطة
نص عليه يف
مع سلطات األقاليم يف املادة  ،114وترك كل ما مل يَ ّ
الصالحيات الحرصية للسلطة االتحادية؛ ليكون من صالحيات
األقاليم واملحافظات غري املنتظمة يف إقليم ،وم َنح األولوية لقوانني
األقاليم واملحافظات غري املنتظمة يف اإلقليم عىل القوانني االتحادية
يف ما يتعلق بالصالحيات املختلطة (املادة  .)115وقد مثّل ذلك
تحول جذريًا من تراث الدولة املركزية الذي هيمن عىل العراق خالل
ً
ِ
رئيسا لتهميش األقليات والجامعات
الحقَب السابقة ،و ُع ّد سب ًبا ً
الفرعية ،ومنع الهويات املحلية من التعبري عن خصوصياتها.
عاكسا
إىل جانب الفدراليةّ ،
نص الدستور عىل اعتامد النظام الربملاينً ،
ميل آخ َر لدى املدرسة التوافقية؛ أل ّن هذا النظام يقلّل من
بذلك ً
 28وهي صيغة أكرث مرون ًة يف رأي الكاتبني من تلك التي سادت يف لبنان ،والتي مل
تستوعب التحوالت الدميوغرافية التي جعلت من املسيحيني أقليةً ،ما أنتج توتر ٍ
ات سياسيةً،
وعنفًا ،وحربًا أهلي ًة أفضت إىل اتفاق الطائف ،وهي ما زالت أيضً ا منوذ ًجا للتوافقية غري املرنة
التي مل تستوعب مبا يكفي التحوالت يف األوزان الدميوغرافية.
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ٍ
تحالفات
فرص إقامة ُحكم أغلبوي ،ويدفع النخب إىل تشكيل
عريضة ال تخضع لهيمنة جامعة فرعية مع ّينة ،ويسمح بعدم متركز
قوي .ومن أجل ضامن إفضاء هذا
الصالحيات التنفيذية بيد رئيس ّ
النظام إىل صيغة توافقية يف توزيع السلطة ،ف َرض الدستور ،يف املادة
 ،138قيا َم الربملان بانتخاب هيئة رئاسة بأغلبية الثلثني تتوىل تكليف
رئيس الوزراء يف أ ّول دورة انتخابية تيل إقرار الدستور .وتتكون الهيئة
حق الفيتو تجاه مشاريع
من ثالثة أعضاء؛ كل واحد منهم ميتلك ّ
رئيس للجمهورية بعد نهاية
القوانني ،عىل أ ْن يُستبدل من الهيئة ٌ
تلك الدورة( .((2وقد أُريد بهذا الرتتيب تقاسم املناصب الثالثة بني
لكل من هذه
والسنة ،عىل نح ٍو يصبح فيه ٍّ
ُممثلني للشيعة والكرد ُ
حق ضامن التأكد من أ ّن املرحلة التأسيسية ستأخذ يف
الجامعات ّ
الحسبان مصالحها ومطالبها.
كام جرى اعتامد نظام انتخايب وفق مبدأ التمثيل النسبي .وهذه
الصيغة االنتخابية هي املفضلة بالنسبة إىل املدرسة التوافقية؛ ألنها
تعكس األوزان الدميوغرافية للجامعات املختلفة ،وتسمح بتمثيل
األقليات .ومنذ ذلك الحني ،شهد النظام االنتخايب ع ّدة تعديالت.
فبعد أن جرت انتخابات الجمعية االنتقالية عىل أساس ج ْعل العراق
منطق ًة انتخابي ًة واحد ًة (وهو منوذج انتخايب يُعزز َميل الناخبني
إىل التصويت عىل أساس إثني وديني ومذهبي) ،ت ّم اعتامد نظام
الدوائر املتعددة يف االنتخابات الالحقة؛ بج ْعل كل محافظة عراقية
دائر ًة انتخابي ًة واحدةً .ويف حني اعتَمدت االنتخابات األوىل نظام
القامئة املغلقة الذي يؤدي ،عادةً ،إىل تأكيد دور زعامء األحزاب يف
اختيار تسلسل املرشحني ،ويُضعف قدرة الناخبني عىل املفاضلة بني
املرشحني ،فإ ّن االنتخابات الالحقة قد اعتمدت نظام القامئة املفتوحة
الذي مينح هامشً ا أوسع للناخبني يف اختيار مرشحيهم ،من دون أن
ميثّل تخليًا عن منوذج القامئة الحزبية(.((3
غري أ ّن العنارص التوافقية التي اعتمدها الدستور ال تعني أنه كان
ميثّل ترجم ًة كامل ًة للنظرية التوافقية عىل النحو الذي عرضه ليبهارت.
وكام يرى بعضهم ،فإ ّن هناك عنارص تنتمي إىل نظام ُحكم األغلبية ت ّم
تضمينها يف الوثيقة ،كام أ ّن هناك ضامنات تقرتحها النظرية التوافقية
مثل ،يسمح بانتخاب رئيس الجمهورية
مل يت ّم اعتام ُدها .فالدستورً ،
باألغلبية البسيطة يف حالة تعذّر حصول أحد املرشحني عىل أغلبية
الثلثني ،وهو ما يسمح للمك ّون الذي ميثّل األغلبية بفرض خياراته،
ٍ
تنازالت ،ومشاركة السلطة مع الجامعات
ويقلل الحوافز لتقديم
 29دستور جمهورية العراق.
30 Nussaibah Younis, “Set up to Fail: Consociational Political Structures
in Post-war Iraq, 2003–2010,” Contemporary Arab Affairs, vol. 4, no. 1
(2011), pp. 1 - 18.
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األخرى .ومل يح ّدد الدستور صيغًا واضح ًة لتقاسم السلطة داخل
خصوصا
الجهاز التنفيذي ،وهي الفكرة التي دعمها ليبهارت بقوة
ً
يف كتاباته املتأخرة ،تاركًا بذلك هذه الرتتيبات مرتهن ًة باألوضاع التي
قد تجري عىل نح ٍو ال يتفق مع النزعة التوافقية .لهذا السبب ،ذهب
ماكغاري وأولريي إىل ح ّد املجادلة بأ ّن مشكلة الدستور العراقي
تكمن يف أنه ليس توافقيًا عىل نح ٍو ٍ
نصوصا تهدد
كاف ،وأنه يحتوي
ً
استمراري َة بعض ترتيباته التوافقية(.((3
ميس ًة للنظام التوافقي ،وترك
يف النهاية ،يبدو أ ّن الدستور أق ّر صيغ ًة ّ
تطوير هذه الصيغة ،أو تغيريها ،ملجموعة القوانني املتعلقة بتشكيل
مجلس االتحاد؛ ليكون جز ًءا من السلطة الترشيعية عرب متثيل األقاليم
واملحافظات غري املنتظمة يف إقليم ،وقانون املحكمة االتحادية
فض النزاعات بني السلطة االتحادية واألقاليم ،أو يف ما
املسؤولة عن ّ
بني األقاليم ،وقوانني عديدة أخرى مل ت َر النور حتى اليوم.

ً
ثالثا :التوافقية في التطبيق
ُدعمت الصيغ التوافقية التي أقرها الدستور بقوانني ومامرسات
عرفية ذات طابع توافقي ،مثل ضامن متثيل أعضاء مجلس الرئاسة
والسن ّية الرئيسة ،وتشكيل هيئة رئاسة
َ
الكتل الكردية والشيعية ُ
نواب لرئيس الوزراء مع
ثالثية للربملان وفق الصيغة نفسها ،وتعيني ٍ
مراعاة متثيل الجامعات الفرعية الرئيسة .وت ّم ضامن متثيل األقليات
ٍ
حصص مح ّددة سلفًا يف القانون االنتخايب ،واعتُ ِمد نظام
الصغرية عرب
النقاط لتوزيع الوزارات يف السلطة االتحادية عىل الكتل الرئيسة
يف إطار حكومة "الرشاكة الوطنية" ،وقد تكررت هذه العملية يف
الدورات االنتخابية الثالث التي تلَت نفاذ الدستور.
لك ْن بالحكم عىل النتائج التي أفىض إليها تطبيق الصيَغ التوافقية،
الدستورية منها والعرفية ،ومبقارنتها بالفرضيات التي استندت إليها
النظرية التوافقية ،ميكن القول إ ّن النظام السيايس العراقي مل ينجح
حتى اآلن يف تحقيق االستقرار السيايس ،ويف ضامن رضا الجامعات
الفرعية وم ْنع الرصاع بينها من أن يأخذ أشكالً عنيفةً .ويرى بعضهم
أ ّن التطبيقات التوافقية ساهمت يف تأجيج التوتر اإلثني واملذهبي،
ويف تعزيز االنقسام االجتامعي ،وك ّرست عىل نح ٍو ٍ
السني
خاص التباي َن ُ
– الشيعي ،وأ ّدت إىل إضعاف الكُتل العابرة للطوائف ،وال َعلامنية
التي تب ّنت منظو ًرا وطن ًيا لل ُهوية( .((3ويعتقد تويب دودج أ ّن النظام
إدماجي نظ ًرا إىل
السيايس العراقي كان يجب أن يستند إىل منظو ٍر
ٍ
31 McGarry & O'Leary.
32 Younis.
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وجود رغبة من أغلبية العراقيني  -وعىل نح ٍو خاص العرب – يف
الحفاظ عىل الهوية العراقية وإعطائها األولوية ،ويف اإلبقاء عىل
وجود دولة مركزية فاعلة(.((3
إ ّن إحدى الطرائق التي ميكن من خاللها تقدير مدى التأثري الذي
تركته التطبيقات التوافقية يف العالقات بني الجامعات الفرعية ،هي،
النظر إىل طبيعة التحالفات االنتخابية والقواعد التي تتجه إليها.
ففي حني شهدت االنتخابات الربملانية األوىل ،يف كانون الثاين /يناير
 ،2005تشكُّل ثالث كتلٍ رئيسة (التحالف الكردستاين ،واالئتالف
العراقي املوحد الذي ض ّم األحزاب الشيعية الرئيسة ،وجبهة التوافق
السن ّية الرئيسة) ،شهدت انتخابات  2010ظهور
التي مثّلت القوى ُ
كُتلٍ كبرية تق ّدم قوائ َم مختلط ًة للمرشحني ،وعىل نح ٍو خاص القامئة
العراقية التي فازت باملركز األول يف االنتخابات وطرحت نفسها
ٍ
أقل ائتالف دولة القانون الذي حل
كائتالف عاب ٍر للطوائف ،وبقدر ّ
السنة إىل جانب
يف املركز الثاين ،وضم أيضً ا عد ًدا ً
قليل من أعضاء ُ
أغلبية شيعية واضحة .غري أ ّن االنتخابات الربملانية األخرية ،يف نيسان
السن ّية
ً
 ،2014شهدت مجد ًدا
انفصال واض ًحا بني القواعد االنتخابية ُ
والشيعية ،وتراج ًعا كب ًريا يف أوزان القوى ذات القوائم املختلطة.
ويرى بعضهم أ ّن النظام االنتخايب القائم عىل التمثيل النسبي ساهم
يف تأكيد الفرز الطائفي بني القواعد االنتخابية .وتذهب نصيبة يونس
إىل تب ّني فكرة هورويتز القائلة إ ّن هذا النظام يثري االنقسامات ويُع ّزز
َميل النخب إىل تب ّني خطابات راديكالية ،ويُضعف إمكانية ظهور اتجاه
َوسطي عىل مستوى البلد .وقد اقرتح هورويتز اعتام َد النظام القائم
عىل الصوت البديل  ،Alternative Voteوهو نظام يسمح بالتنافس يف
اعتدال لكسب الناخبني
ً
دوائر صغرية ،ويدفع املرشحني إىل مواقف أكرث
(((3
املحتَملني من خارج قواعدهم االنتخابية التقليدية .
ميكن القول إ ّن هناك عوامل أخرى ال تتعلق بالطبيعة التوافقية للنظام
السيايس ،رمبا كانت أكرث أهمي ًة من جهة التأثري يف طبيعة التحالفات
تحسن الوضع األمني وتراجع
االنتخابية .فانتخابات  2010جرت بعد ّ
السنيّة فرص ًة أكرب
العنف الداخيل ،وهو أم ٌر منح املجتمعات العربية ُ
التباع الخيار السيايس ،ومحاولة تغيري النظام من الداخل ،يف حني نجح
املاليك كزعيمٍ شيعي من خارج العوائل الدينية التقليدية يف بناء ٍ
ائتالف
مستقلٍ ،بربنامج ُيركز مفاهي َم بناء الدولة وحكم القانون واإلعامر.
ميل فرضته طبيعة القاعدة
وعىل الرغم من أ ّن كِ َل االئتالفني كان لهام ٌ
لكل منهام ،فإ ّن طبيعة التنافس بينهام يف تلك املرحلة
االنتخابية الرئيسة ٍّ
33 Toby Dodge, State Collapse and the Rise of Identity Politics in Iraq:
Preventing a New Generation of Conflict, Markus E. Bouillon & David M.
Malone & Ben Rowswell (eds.), (Boulder: Lynne Rienner, 2007).
34 Younis.
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َسمحت بظهور قواعد انتخابية ال تعطي األولوية للخلفية املذهبية يف
تغي يف االنتخابات األخرية؛ بسبب التحول يف
عملية االختيار .لك ّن األمر ّ
التكتيكات االنتخابية التي تأثرت كث ًريا بال ُحكم الذي أصدرته املحكمة
يحق لها تشكيل
االتحادية ،بعد النزاع يف مفهوم الكتلة األكرب التي ّ
الحكومة بعد انتخابات  ،2010حني فرست املحكمة النص الدستوري
عىل أساس أ ّن تلك الكتلة ميكن أن تكون القامئ َة االنتخابي َة الفائزة،
ٍ
ائتالف برملاين يضمن األغلبية من عدد مقاعد الربملان .وقد
أي
أو ّ
أدركت األحزاب أنه ليس من مصلحتها الدخول يف ائتالفات كبرية قبل
ألي منها الحصول عىل
االنتخابات ،مادام الفوز باملركز األول ال يضمن ٍّ
حق تشكيل الحكومة .فق ّررت النزول يف قوائ َم منفصلة ،وخلق ذلك
ّ
خريط ًة كثرية التشظّي ،وكبح محاوالت تشكيل ائتالفات كبرية تبحث
عن قواعد انتخابية مختلطة.
وإ ْذ تبدو الفرضية التي مفادها أ ّن نظام التمثيل النسبي كان سببًا
السني  -الشيعي قابل ًة للجدل ،فإنّه
رئيسا يف تعميق االنقسام ُ
ً
يل أ ّن هذا النظام مل يخدم كث ًريا يف تخفيف ح ّدة االنقسام
من الج ّ
الطائفي .وتجدر اإلشارة إىل أ ّن مؤيدي النظرية التوافقية ال ي َر ْون
يف هذا االنقسام مشكل ًة يف ح ّد ذاتها (لو ت ّم الحؤول دون تحويله
إىل رصا ٍع عنيف) .وكام سبق القول ،فإ ّن للنموذج التوافقي ،بحسب
فرصا أكرب بالنجاح إذا كانت الحدود بني الجامعات
رؤية ليبهارتً ،
تداخل بينها.
ٌ
الفرعية واضحةً ،وال يوجد
ويف وقت يبدو فيه انفصال القاعدة االنتخابية الكردية عن العربية
طبيعيًا ،نظ ًرا إىل االستقالل السيايس واللغوي والثقايف الواسع الذي
يحظى به إقليم كردستان ،وانفصاله العميل عن إدارة السلطة
املركزية منذ عام  ،1991فإ ّن وجود تداخلٍ لُغوي وعرقي ،وأحيانًا
السن ّية والشيعية ،سمح بظهور
أيديولوجي وعقائدي بني القواعد ُ
محاوالت لتجاوز هذا التاميز وتقديم برامج وخطابات عىل ٍ
أسس
تفرتق نسب ًّيا عن املطالب املحدودة واملمركزة للجامعة الفرعية،
ٍ
قطاعات من الجامعة الفرعية األخرى
وتتعداها إىل محاولة د ْمج
ضمن دائرة النفوذ .وقد جرى التنافس بني َ
ائتالف "العراقية" ،و"دولة
دليل عىل أ ّن
القانون" عام  2010ضمن هذا السياق ،إال أنّه ال يوجد ٌ
هذا التنافس كان أش ّد من التنافس بني الكيانات التي متثّل الجامعات
الفرعية ،وال تحاول تخطّيها ،بل إ ّن بعض مظاهر التنافس أوحت بأنه
خصوصا حينام ت ّم تفسري نجاحات القامئة العراقية
كان أكرث ح ّدةً،
ً
بكسب نسبة مه ّمة من األصوات الشيعية ،بوصفه تهدي ًدا للقاعدة
التقليدية للقوى اإلسالمية الشيعية ،ما دفعها إىل االتحاد مجد ًدا
وتأكيد التصنيف الهويايت الفرعي .ومن هنا ،جرى الرتكيز من جانب
السني،
القوى الشيعية يف أ ّن تلك القامئة يجب أن متثّل املكون العريب ُ
متثيل أوس َع ال ينطبق مع "الشيفرة" التوافقية
وأ ّن ادعاءها أ ّن لديها ً
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التي يعمل بها النظام .ونتيج ًة للضغط الذي ُمورس عىل هذه القامئة
سواء كان ذلك بالتهديد؛ بعدم إدخالها ضمن الحكومة ،أو بإغراء
فعل إىل كتلة ُسنيّة كبرية،
أعضائها مبناصب حكومية .فقد تشظّت ً
وأخرى ذات طابع شيعي ،ومل ي ُعد لزعيمها إياد عالوي سوى عددٍ
قليلٍ من النواب املوالني(.((3
لهذا السبب يق ّدم أنصار املدرسة التوافقية محا ّجتهم عىل أساس
أ ّن الفشل الذي أصاب العملية السياسية يف العراق مل يحصل
بسبب النظام التوافقي ،بل أل ّن هذا النظام مل يُطبّق بطريقة
صحيحة ،واحتوى عنارص سمحت بتصاعد النزعة األغلبوية ،بخاصة
لدى الطرف الشيعي الرئيس "ائتالف دولة القانون" الذي تب ّنى
برنام ًجا لتشكيل حكومة أغلبية يف االنتخابات األخرية .وقد أخذت
شكل الدعوة إىل االنتقال
األطروحات التوافقية يف السنوات األخرية َ
إىل "توافقية مهيكلة"  ،Corporate Consociationalismوغري
كل من جوزيف بايدن ،وقد
مرنة ،وهو النموذج الذي كان طرحه ّ
كان عض ًوا يف الكونغرس قبل أن يصبح نائبًا للرئيس ،وليزيل غيلب
الرئيس الرشيف ملجلس الشؤون الخارجية ،يف مقالة نرشاها بعنوان
"الوحدة من خالل االستقالل"( .((3ودعت املقالة إىل محاكاة النموذج
البوسني يف العراق عرب إعطاء كل الجامعات اإلثنو  -دينية استقاللي ًة
ذاتي ًة إلدارة شؤونها ،مع الحفاظ عىل حكومة مركزية إلدارة املصالح
املشرتكة ،وتحدي ًدا أ ْمن الحدود والسياسة الخارجية وعوائد النفط.
وسنيّة ،وشيعية) مع إبقاء
وتقرتح املقالة تأسيس ثالثة أقاليم (كرديةُ ،
بغداد منطق ًة فدراليةً.
لقي هذا الطرح ر ًدا غاض ًبا من السياسيني العراقيني الذين رأوا أنّه
َ
محاولة لتقسيم العراق ،يف حني انفرد السياسيون الكر ُد بالرتحيب به.
بعض حيويته
وقد استعاد ما صار يُعرف عراقيًا بـ "مرشوع بايدن" َ
بعد استيالء تنظيم "داعش" عىل املوصل ومناطق ُسنيّة أخرى،
إذ بدأت اإلدارة األمريكية بإلقاء اللوم عىل السياسات "السلطوية
والطائفية" لرئيس الوزراء نوري املاليك ،واقرتاح إطار جديد للرشاكة
يف السلطة( .((3وكان أحد أه ّم العنارص يف الرؤية األمريكية هو
تشكيل ق ّوة ٍ
حرس وطني ُسن ّية تتوىل مواجهة "داعش" يف املناطق
35 Harith Hasan Al-Qarawee, “Iraq’s Sectarian Crisis: A Legacy of
Exclusion,” Carnegie Middle East Center, 23/4/2014, accessed on 11/12/2016,
at: http://ceip.org/2gol8MN
”36 Joseph Biden Jr. & Leslie H. Gelb, “Unity Though Autonomy in Iraq,
The New York Times, 1/5/2006, accessed on 11/12/2016, at: http://nyti.
ms/2hj6xUc
37 Akbar Shahid Ahmed, “Obama Officials Pin Blame for ISIS on Iraqi
Government,” The Huffington Post, 31/10/2014, accessed on 11/12/2016, at:
http://huff.to/1wOKzLC
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بدل من
السن ّية ،وت ُسيطر عىل األرض بعد طر ِد داعشً ،
ذات األغلبية ُ
السامح لقوة ذات أغلبية شيعية بعمل ذلك؛ ألنّه من شأنه أن يقود
إىل ٍ
مزيد من االحتقان الطائفي( .((3لك ّن هذه الرؤية ما زالت تلقى
مقاوم ًة من جانب الحكومة العراقية ومعظم األطراف الشيعية التي
ال تثق بقوة عسكرية ُسن ّية منظّمة.
ويرى ناقدو اتجاه االنتقال نحو فدرالية مهيكلة أنه سيؤدي عمل ًيا
إىل إقامة ثالثة كيانات سياسية متنازعة يف الحدود واملوارد ،من دون
ٍ
ضامنات لتب ّنيها سياسات استيعاب معتدلة .وأحد أسباب ّ
الشك هو
السني املفرتض ال ميتلك ثروات نفطي ًة مستغلةً،
اعتقاد أ ّن اإلقليم ُ
وأنه إن فقدت الحكومة التي تهيمن عليها القوى الشيعية يف بغداد
سبب يدعو إىل
السياد َة الفعلي َة عىل تلك املناطق ،فإنه ال يوجد ٌ
االعتقاد أنّها ستكون مستعد ًة لتقاسم عوائد النفط مع هذا اإلقليم،
خصوصا أ ّن معظم تلك العوائد تأيت عن طريق تصدير النفط من
ً
البرصة .وبالنظر إىل الرصاع املستمر حول إدارة حقول النفط بني
إقليم كردستان وبغداد ،ال يوجد احتامل كبري إلمكانية الوصول إىل
صيغة ملشاركة تلك العوائد يف ظل ترتيب من هذا النوع.
ويرى بعضهم أنه عىل الرغم من الفرز اإلثني والطائفي الذي حصل
يف العراق خالل العقد األخري ،فإنه ال تزال هناك العديد من املناطق
صعب التحقيق،
املختلطة التي تجعل سيناريو األقاليم الثالثة
َ
ومدخل لرص ٍ
اعات جديدة .وبالنسبة إىل أولئك الذين ي َر ْون أ ّن أصل
ً
الرصاع يف العراق ليس إثن ًيا أو طائف ًيا ،وأنّه رصا ٌع بني النخب ت ُستخد ُم
فيه التعبئة اإلثنية والطائفية من أجل السلطة واملوارد ،فإ ّن هذا
السيناريو لن مينع ظهور رص ٍ
اعات جديدة حول الهيمنة عىل السلطة
واملوارد يف داخل تلك األقاليم ،قد تفيض إىل ٍ
مزيد من االنقسامات
وظهور لوردات حرب ،وإىل تعقّد الوضع السيايس ،وهو ما يسمح
ٍ
مبزيد من التدخالت الخارجية(.((3
وخالفًا للفريق الذي يرى الحل يف التوافقية املهيكلة ،فإ ّن هناك فريقًا
آخ َر يعتقد أ ّن املشكلة تكمن يف النظام التوافقي؛ ألنه نظام يك ّرس
ترشذ َم الدولة ،ومينع ظهور حكومة فاعلة ،ويُع ّمق الرشوخات اإلثنية
واملذهبية .ويتب ّنى املؤيدون لالتجاه اإلدماجي هذا املوقف ،ويرون
ٍ
تطبيقات مل تُ ثّل يف الحقيقة رشاك ًة يف السلطة،
أ ّن ما حصل من
38 Brett McGurk, “Statement for the Record: Deputy Assistant Secretary
Brett McGurk,” Senate Foreign Relations Committee Hearing: Iraq at
a Crossroads: Options for U. S. Policy, 24/7/2014, pp. 10-11, accessed on
11/12/2016, at: http://bit.ly/2hjcyjK
39 Anthony H. Cordesman, “Dividing Iraq: Think Long and Hard
First,” Center for Strategic and International Studies, 1/5/2006, accessed on
11/12/2016, at: http://bit.ly/2hsjJJL
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بل محاصص ًة بني األحزاب النافذة .ويعتقد اإلدماجيون أ ّن تعدد
مراكز السلطة يُضعف الدولة ويُشتّت جهدها ومواردها ،وأ ّن مركزة
السلطة بقد ٍر أكرب هو رضورة لبناء الدولة .وقد بدأ تب ّني رئيس
الوزراء السابق ،نوري املاليك ،لشكلٍ من أشكال الخطاب اإلدماجي
بعد إعالنه عن تشكيل ائتالف دولة القانون ،وشعوره بثقة أكرب يف
إثر تراجع العنف الداخيل وعودة بعض مظاهر سيطرة الدولة.
ترافق هذا الخطاب مع محاوالت املاليك توسيع نفوذه الشخيص،
والتحرر من القيود التي فرضتها اتفاقيات الرشاكة .واستخدم املاليك
مفهوم "املحاصصة" بوصفه التعبري السلبي عن عملية توزيع املناصب
التنفيذية بني األحزاب ،عا ًّدا أنها تَحرمه ،بوصفه رئيس حكومة ،من
املقصين منهم .وقد حفلت دورتاه
السيطرة عىل أداء وزرائه ،ومحاسبة ّ
االنتخابيتان ( 2010-2006و )2014-2010بالعديد من االنسحابات
أو التهديدات باالنسحاب من القوى التي شعرت أ ّن املاليك أخذ يركّز
السلط َة يف يده ،ويف مكتبه الشخيص ،ويف املؤسسات املوازية التي أخذ يف
إنشائها .وخالل دورته الثانية ،اندفع املاليك نحو تأكيد سلطته الشخصية،
وص ّعد نقده للمحاصصة ،وبنى حملته االنتخابية األخرية عىل الدعوة
َ
رئيسا للوزراء،
بوصفه
رأيه،
بحسب
ستسمح،
التي
األغلبية
لحكومة
ً
ٍ
متجانس ،ومحاسبتهم عند الرضورة.
باختيار وزرائه ،والعمل كفريقٍ
دعم يف الكثري من األوساط الشعبية؛ وتحدي ًدا
لقي خطاب املاليك ً
الشيعية ،بسبب الشعور العام بأ ّن تقاسم السلطة بني األحزاب
فعل إىل تحويل املؤسسات الحكومية إىل جها ٍز لتوزيع املغانم
أدى ً
بني هذه األحزاب ،وهو ما يُغذي شبكات األتباع الخاصة بها .وقد
أ ّدى الطابع الريعي لالقتصاد العراقي دو ًرا كب ًريا يف تكريس الثقافة
الزبائنية  ،Patronage Cultureوتحويل الرصاع الحزيب عىل املواقع
التنفيذية إىل رصا ٍع عىل انتزاع املوارد والريوع لتمويل تلك األحزاب
وشبكات األتباع املرتبطة بها .وال يبدو أ ّن النظرية التوافقية قد
أَولت طبيعة االقتصاد ومصادر الدخل الحكومي اهتام ًما كب ًريا ،بقدر
عنايتها باألطر املؤسساتية للتوافق .لك ّن التجربة العراقية تُشري إىل
أهمية االقتصاد السيايس ومصادر الدخل يف تشكيل العالقات بني
النخب ،وبينها وبني وكالئها االجتامعيني .ومبا أ ّن االقتصاد الريعي
يقوم عىل مراكمة العوائد النفطية يف الجهاز التنفيذي ،فإ ّن ق ّوة هذا
الجهاز واملسيطرين عليه تتضخم عىل نح ٍو يخلق حال ًة من الالتوازن
بني التوزيع النظري للسلطة عرب مؤسسات الرشاكة ،والرتاكم الفعيل
لتلك السلطة .ومثل هذه الحالة تزيد الفجوة بني الهياكل الرسمية
يل
والعالقات غري الرسمية ،إذ تتحول األوىل إىل بنا ٍء
فوقي وشك ٍّ
ٍّ
ال يُحدد نظام توزيع القوة الفعيل.
وقد بلغت هذه الحالة ذروتها يف ظل حكومة حيدر العبادي الحالية.
ففي حني تأخذ الحكومة شكل حكومة الرشاكة الوطنية عرب منوذج
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تحالف النخب الذي تحدث عنه ليبهارت ،تكون القوة الفعلية
عىل األرض  -عىل نح ٍو متزايد  -يف قبضة مؤسسات غري رسمية،
أو شبه رسمية ،خارجة عن محددات تلك الرشاكة .فقوات الحشد
الشعبي التي تأسست ملواجهة تنظيم داعش أصبحت مظل ًة لعد ٍد
من امليليشيات ،وبعضها ميليشيات لقوى سياسية موجودة فعل ًيا يف
الربملان والحكومة .وما زال من غري الواضح االتجاه الذي سيأخذه
شكل العالقة بني املؤسسة الرسمية والحشد الشعبي يف املستقبل،
وإن كانت األخرية قابل ًة للتصنيف كميليشيا رسمية ،أو هي ميلشيا
تشكّل تحديًا للدولة.
كام أ ّن إعادة توزيع املناصب عىل أساس التوافق اإلثني والطائفي،
ومن ث ّم عىل أساس الحصص الحزبية ،أعاد خلق حكومة مرتهلة غري
بعض مساوئها مع األزمة االقتصادية التي دخل فيها
فعالة ،تكشّ فت ُ
العراق ،منذ أيلول /سبتمرب  ،2014بفعل تراجع أسعار النفط .وميكن
النظر إىل موجة االحتجاجات الشعبية التي شهدتها بغداد واملدن
ذات األغلبية الشيعية يف العراق ،يف متوز /يوليو وآب /أغسطس
 ،2015التي دفعت العبادي إىل إعالن خطة إصالحية ابتدأت بإلغاء
مناصب "توافقية" (مثل منصبَي نائب رئيس الجمهورية ونائب
رئيس الوزراء) ،بوصفها تنطوي عىل تح ٍّد لبنية املحاصصة يف النظام
التوافقي ،وعىل نح ٍو خاص للطابع النخبوي الذي بدأ يطبع سلوك
الطبقة السياسية ،ومراكمة بعض أعضائها ٍ
ثروات هائل ًة عرب االمتيازات
املالية الكبرية التي ُصفت لهم ،ومن خالل العالقات الزبائنية التي
أتاحتها عملية توزيع املؤسسات الحكومية بني األحزاب ،وما عناه
ذلك من إنهاء لفكرة املحاسبة؛ سواء كان ذلك من ِقبل الربملان أو
املؤسسات الرقابية.
ٍ
إصالحات ،من دون اإلخالل
وليس واض ًحا املدى الذي ميكن فيه إجراء
بنظام التوافق القائم عىل صفقة نخبوية بني القادة الشيعة والكرد
ٍ
لضغط من
والسنة .فاإلصالحات متت ّد إىل الحكومة االتحادية استجاب ًة
أي تغيري ٍ
رصح بعض النواب واملسؤولني
الشارع الشيعي ،لك ّن ّ
ات ،كام ّ
متس بنظام التوافق بني "املكونات" .ويضع هذا
الكرد ،يجب ألّ ّ
ٍ
إصالحات ت ُريض شار َعه
األمر قي ًدا كب ًريا عىل قدرة العبادي يف إجراء
سقف حركته عىل نح ٍو ال يهدد التسويات بني ممثيل
الشيعي ،ويُح ّدد َ
فأي اصطدام مبارش بالنظام التوافقي يف هذه األوضاع
املكوناتّ .
قد يهدد وحدة البلد ،مع افتقار بغداد لقدرة ف ْرض سيطرتها أو
السن ّية.
قوانينها عىل إقليم كردستان ومعظم املناطق ذات األغلبية ُ
وهنا تكمن املفارقة الكبرية من جهة أ ّن نظام التوافق ،عىل الرغم من
الدور الكبري الذي أ ّداه يف إعادة إنتاج االنقسام السيايس واملجتمعي،
يبدو الوسيل َة الوحيد َة للحفاظ عىل العراق ككيانٍ سيايس مو ّحد.
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االستنتاجات
بعد هذا االستعراض ،بوسعنا اإلشارة إىل ثالثة استنتاجات رئيسة ،هي:
•ط ِ
ُرحت النظرية التوافقية كنموذ ٍج للتعامل مع املجتمعات
التي تتسم بأنّها شديدة االنقسام ،والتي يكون ِسلْمها الداخيل
ووحدتها عرض ًة للتهديد بسبب هذا االنقسام ،إال أنّها عانت من
ٍ
مقياس واض ٍح لتعريف "االنقسام"،
خللٍ نظري يتعلق بغياب
ومتييزه من "التنوع" ،كام أنها تناولت االنقسام بوصفه نتيج ًة
لوجود جامعات إثنية أو دينية مختلفة داخل حدود دولة غريِ
متجانسة ثقافيًاُ ،مغ ِفل ًة عوامل أخرى ُمن ِتجة للرصاع ،ال ترجع
ٍ
جامعات ثقافية مختلفة فحسب ،ومن بينها التدخل
إىل وجود
الخارجي ،وطبيعة االقتصاد السيايس ،والوضع االجتامعي،
ومستوى العنف السائد .وعىل األرجح ،فإ ّن التوافقية قابلة
للحياة والنجاح عندما تكون الحدود بني الجامعات شديدة
الوضوح ،ويصبح السلوك السيايس محكو ًما بالوالء للجامعة
بفض
الفرعية أكرث من الوالء للدولة  -األ ّمة ،عىل نح ٍو يسمح ّ
االشتباك بني تلك الجامعات والسامح لها بتنظيم عالقاتها يف
أُط ٍر مؤسساتية محدودة ،وإدارة شؤونها الذاتية باستقاللية
كبرية عن بعضها.
ويبدو أ ّن هذه الرشوط مل تكن تنطبق عىل العراق بعد االحتالل
األمرييك .فالبلد مل يكن يعيش رصا ًعا إثنيًا أو دينيًا عندما دخلت
حس متز ٍ
ايد بالوالء
إليه القوات األمريكية .وعىل الرغم من وجود ٍّ
خصوصا يف حالة الجامعات التي اضطُهدت
للجامعة الفرعية،
ً
يف زمن النظام السابق كالكرد والشيعة ،فإ ّن هذا الوالء كان
يف تداخلٍ وتنازع مع الوالء للمجتمع السيايس العراقي ،وأخذ
ٍ
رسديات
شكل التنافس بني
يف حالته الرصاعية ،إىل ح ّد كبريٍَ ،
مختلفة حول ال ُهوية العراقية ،والوطنية العراقية .وقد كانت
هناك مقاومة داخل الجزء العريب من العراق للمبالغة مبأسسة
ال ُهويات الفرعية وتسييسها ،وهو ما دفع صانعي الدستور إىل
اختيار منهج مركّب يجمع بعض العنارص التوافقية إىل جانب
بعض العنارص اإلدماجية ،مع ترك تحديد املسار املستقبيل
للنخب السياسية؛ عرب مجموعة من القوانني والصيغ التي كان
يُفرتض من خاللها استكامل البناء املؤسسايت للنظام السيايس.
غري أ ّن ذلك فتح الباب الستمرار النزاع بني التوافقيني واإلدماجيني
الذي وصل ذروته يف الفرتة الثانية لرئيس الوزراء نوري املاليك،
وبعد أن متّت خلخلة املؤسسات التي كان يُفرتض أن تحقق
عادل وتوافق ًيا للسلطة.
توزي ًعا ً
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•إذا كانت أوضاع الرصاع الحايل وإخفاقات نظام الحكم يف الحفاظ
عىل السلم األهيل تشري إىل فشل للبنى املؤسساتية القامئة ،فمن
الخطأ تحميل تلك املؤسسات وطريقة َصوغها مسؤولية الفشل
خصوصا مع غياب الدليل عىل أ ّن النتائج ستكون أفضل
كلّه،
ً
ٍ
ترتيبات مؤسساتية أخرى .وتتعلق كثري
يف حال االعتامد عىل
ٍ
بإشكاليات مستقلة عن
من التوترات والرصاعات يف العراق
الطريقة التي انتظمت بها هياكل النظام السيايس ،ومن بينها
ِ
شكل
املحتدم الذي اتخذ يف السنوات األخرية ً
الرصاع اإلقليمي
طائف ًيا ،وأخذ يهدد استقرار دو ٍل تعتمد نظ ًُم سياسي ًة مغاير ًة
ٍ
لعالقات
للعراق ،واالقتصاد الريعي الذي عاد ًة ما يشتغل حاف ًزا
ٍ
ووالءات غريِ مؤسساتية ،وهو ما يُضعف املؤسسات الدستورية
أيًّا كان النظام الذي تعتمده تلك املؤسسات .من أجل ذلك،
يجب ّأل ننتقل من االستنتاج الصحيح املتمثّل بالقول إ ّن
"التطبيقات التوافقية يف العراق مل تُحقق النتائج التي افرتضت
النظرية التوافقية أنها ستحققها" إىل االستنتاج الخاطئ القائل
إ ّن "التطبيقات التوافقية هي السبب الوحيد يف ما آلت إليه
األمور يف العراق".
•إ ّن الوضع الراهن يف العراق الذي يشهد استمرار الرصاع العسكري
بني الحكومة العراقية والحشد الشعبي والبيشمركة الكردية
من جانب ،وتنظيم داعش الذي يسيطر عىل عدة محافظات
جانب آخر ،يحمل سامت الحرب األهلية
ومناطق من البلد من ٍ
وكل
فعلّ .
حسم الرصاع بها ،إن ت ّم حس ُمه ً
والطريقة التي س ُي َ
ذلك سيؤ ّدي دو ًرا كب ًريا يف تحديد املسار املستقبيل للعراق .فإ ْن
متكّن تحالف الحكومة والحشد الشعبي من استعادة السيطرة
عىل املناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش ،فإ ّن ذلك رمبا
سيفتح املجال أمام إعادة النظر يف التصنيف املذهبي ،ويعطي
فرص ًة لتوطيد ُسلطة ذات مركزية شيعية يف الجزء العريب من
العراق ،ويُقوي املنظور اإلدماجي عىل حساب التوافقي ،ويفتح
ٍ
ترتيبات بديلة مع إقليم كردستان قد تقوم عىل
املجال أمام
االنفصال أو االتحاد الكونفدرايل.
أ ّما يف حال استمرار هيمنة داعش عىل تلك املنطقة ،أو يف
الحال التي يتعذّر فيها عىل تحالف الحكومة العراقية والحشد
ٍ
ترتيبات دولية
الشعبي حسم الرصاع ،وهو ما يفتح املجال أمام
وإقليمية أوسع ،فإ ّن النهج التوافقي املهيكل وفق النموذج
البوسني قد يُط َرح كمخر ٍج إلدارة العالقات بني الجامعات
الفرعية التي ترصنت الحدود بينها وتعمقت متايزاتها ،بسبب
الرصاع الذي استمر منذ عام 2003؛ لذلك فإ ّن االستنتاج القائل
متعجل .ويف
ً
إنّنا بلغنا نهاية التوافقية يف العراق قد يكون
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خصوصا
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العالقات األوروبية  -الروسية في مجال الطاقة:
ضغوط التعاون وصراع المصالح
Russo-European Relations in the Energy Sector:
Pressure for Cooperation and Conflict over Interests

تســلط الدراســة الضــوء على العالقــات األوروبية  -الروســية فــي مجال الطاقــة ،وهي عالقة
معقــدة يتداخــل فيها السياســي واالقتصادي واالجتماعي .فروســيا اليوم تعد أحد الشــركاء
األساســيين فــي القضايــا األمنيــة األوروبيــة ،وال يمكــن الحديــث عــن األمــن األوروبــي من دون
التطــرق إلــى الــدور الروســي وتأثيره فــي المنظومــة األمنية األوروبيــة ،وهي ً
مصدر
أيضــا أكبر
ِّ
للطاقة إلى أوروبا ،وأكبر شريك تجاري لها .في المقابل ،يعد االتحاد األوروبي أكبر مستهلك
لصــادرات روســيا مــن الطاقــة ،وتربطه بها عالقــات تجارية مهمــة .ويجعل هذا كلــه العالقات
األوروبية  -الروســية في مجال الطاقة تخضع لثنائية ضغوط الصراع والمصالح في توازنات
القوى في بنية النظام الدولي من جانب ،وضرورات االعتمادية والتعاون من جانب آخر .ومن
ً
ً
وعمقــا فــي فهــم
دقــة
ثــم ،تســاعد دراســة هــذه العالقــة الباحثيــن فــي تكويــن صــورة أكثــر
ّ
الصراعــات التــي تدور فــي محيط كل من روســيا واالتحاد األوروبي ،وفهم ســلوك كل منهما
بوصفهما فاعلين أساسيين في بنية النظام الدولي اآلخذة في التحول والتغير.
كلمات مفتاحية :االتحــاد األوروبــي ،االتحاد الفدرالي الروســي ،سياســات الطاقــة ،خطوط
إمداد الطاقة ،بنية النظام الدولي.
This study sheds light on European-Russian relations in the energy field, a
complex relationship where the political, economic, and social interact. Russia,
today, is a key partner in European security issues, and it is impossible to talk
about European security without addressing the Russian role and its effect on
the European security system. Russia is also the largest exporter of energy to
Europe and its main trading partner. The EU, conversely, is the largest consumer
of Russian energy exports, and the EU states have important trade relations with
Russia. All this makes European-Russian relations in the energy sphere subject
to tension between pressure for cooperation and conflict over interests in the
balances of power in the international order.
Keywords: EU, Russian Federation, Energy Policy, Energy Supply Lines, Structure
of the International Order
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دراسات
العالقات األوروبية  -الروسية في مجال الطاقة

مقدمة
إذا كانت العالقات الدولية تشري إىل محصلة التفاعالت املتبادلة
واملرتابطة بني وحدات النظام الدويل يف مراحل تاريخية عديدة،
تسعى خاللها الدولة الوحدة األهم يف بنية النظام الدويل لتحقيق
مصالحها عىل كل املستويات السياسية واالقتصادية والثقافية
واالجتامعية ،فإ ّن دارس العالقات الدولية وفقًا لهذا السياق ال ميكن
أن مير عىل دراسة االتحاد الرويس الفدرايل من دون دراسة ارتباطه
العضوي بالقارة األوروبية والوحدات الفاعلة األساسية يف النظام
يعب عن ذاته اليوم بصورة االتحاد األورويب.
اإلقليمي األورويب الذي ّ
لذا تتسم العالقات األوروبية  -الروسية بالتشابك والتعقيد ،إذ
تتداخل فيها األبعاد السياسية واالقتصادية والجغرافية .وال ميكن
دراسة االتحاد الفدرايل الرويس مبعزل عن دراسة التحوالت التاريخية
يف القارة األوروبية التي كان لها تأثري مبارش يف روسيا يف مراحل
عديدة ،كام كانت موسكو عامل تأثري يف مسار األحداث والتحوالت
الكربى يف القارة األوروبية ،وكذا يف بنية النظام الدويل .تُع ّد موسكو
رشيكًا أساس ًّيا يف القضايا األمنية املتصلة بالقارة األوروبية ،وال ميكن
التطرق لألمن يف االتحاد األورويب من دون فهم الدور والسلوك
الروسيني وتحليلهام.
تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء عىل العالقات األوروبية  -الروسية
يف مجال أمن الطاقة ،ومحاولة كل طرف تعظيم مصالحه من خالل
االستغالل األفضل لهذا القطاع ،إذ تخضع العالقة بني بروكسل
وموسكو يف مجال الطاقة لضغوطات الرصاع واختالف املصالح والرؤى
يف مناطق جيوسياسية عديدة تقع يف نطاق اهتامم الطرفني من
ناحية ،إضافة إىل رضورات التعاون واالعتامدية Interdependency
من ناحية أخرى ،ما يجعل صانع القرار يف كل من بروكسل وموسكو
أمام تحد ومهمة صعبة يف صوغ خطاب سيايس خارجي يراعي
ضغوط الرصاع ورضورات االعتامدية.
تجدر اإلشارة إىل أنه يف دراسة عالقات الطاقة األوروبية  -الروسية تم
تسليط الضوء عىل سلوك الطرفني ومحاوالتهام إعادة توجيه عالقات
الطاقة مبا يخدم مصالحهام ،انطالقًا من افرتاض تراجع االلتزامات
األمنية للواليات املتحدة األمريكية يف القارة األوروبية يف السنوات
العرش األخرية .وال يعني ذلك مطلقًا عدم فعالية دور الواليات
املتحدة وأهميته يف القارة األوروبية التي مل تغادر الفضاء األورويب
 األطليس ،أو عىل أقل تقدير عدم إمكانية استمرارها عىل الوتريةالسابقة ،خاصة بعد النقاشات التي تدور يف أروقة االتحاد األورويب،
فاعل مؤث ًرا يف بنية النظام الدويل
وتتطرق إىل دور هذا االتحاد ً
وطبيعة العالقة مع حلف شامل األطليس "الناتو" .فاالتحاد األورويب
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قوة اقتصادية عاملية ،لكنه يفتقر إىل القوة العسكرية التي متكنه
من إحداث نوع من التوازن مع القوى األخرى الصاعدة كالصني
والربازيل والهند .أ ّما موسكو فتقرأ بدورها التحول يف بنية النظام
الدويل من حيث صعود قوى جديدة إىل جانب الواليات املتحدة،
وتسعى جاهدة الستعادة دورها ونفوذها يف محيطها اإلقليمي من
خالل بوابة الطاقة بصفتها قوة دولية مصدرة للطاقة.
إذا كان الرصاع التقليدي يعتمد عىل سباق التسلح وامتالك األسلحة
النووية والرصاع عىل مناطق نفوذ ،فإ ّن التنافس يف عامل اليوم يعتمد
أساسا عىل الطاقة وخطوط إمدادها وتنويع مصادرها ،وخاصة
ً
مع اكتشاف النفط والغاز .لقد دخل التنافس مرحلة جديدة
عىل مناطق جيوسياسية يف العامل ،وأصبح كل من الغاز الطبيعي
والذهب األسود السلعة األكرث أهمية يف اقتصاديات الدول ،وازداد
عليهام طلب القوى الصاعدة يف بنية النظام الدويل أيضً ا ،وهذا
األمر قاد بالطبع إىل تغريات جوهرية يف أسعار الطاقة وأسواقها
التي أصبحت تحدد سياسات الدول وإسرتاتيجياتها .ومتثّل الطاقة
املحرك األسايس للتصنيع يف القارة األوروبية ،وارتبطت برفاه الناس
وبتطور الصناعة والتنمية املستدامة ،وأصبحت الطاقة متس مسارات
الحياة االقتصادية واالجتامعية كافة .ومتثّل الطاقة يف االتحاد األورويب
أحد أهم التحديات التي يحاول قادته مواجهتها ،وستبقى عىل قمة
أجندة االتحاد للسنوات اآلتية ،يف حني تحاول موسكو استخدام
ورقة الطاقة أداة لتحقيق سياستها الخارجية واستعادة دورها
ونفوذها بصفتها قوة عاملية يف مجال الطاقة .وبنا ًء عليه ،فإ ّن إلقاء
الضوء عىل العالقات األوروبية  -الروسية يف مجال الطاقة يعطي
صورة واضحة لسلوك صانع القرار يف مناطق جيوسياسية مختلفة؛
هذه العالقات التي تحكمها ضغوط الرصاع والتنافس ورضورات
التعاون واالعتامدية.

االتحاد األوروبي واالتحاد السوفياتي:
صعود قوى وانهيار أخرى
كانت أوروبا مرس ًحا للرصاع والتنافس بني القطبيني العامليني االتحاد
السوفيايت والواليات املتحدة ،خالل الفرتة التي تلت الحرب العاملية
الثانية عام  .1945وقامت كل من إنكلرتا وفرنسا ودول البنلوكس
أمام تحول بنية النظام الدويل بتوقيع اتفاق بروكسل عام  ،1947وهو
اتفاق تعاون اقتصادي واجتامعي وثقايف ودفاعي مشرتك ،وجاء يف
املادة  4منه أن تلتزم كل دولة تقديم املساعدة للدولة التي تكون
ضحية اعتداء مبا فيها املساعدة العسكرية .سعت هذه االتفاقية
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لخلق نظام دفاعي إقليمي جامعي ضد أي تهديد يف املستقبل(((،
ولكن الواليات املتحدة سارعت إىل بسط نفوذها عىل أوروبا الغربية
وتم توقيع اتفاقية حلف شامل األطليس عام  ،1949وتزامن ذلك
مع حزمة املساعدات االقتصادية األمريكية التي عرفت باسم وزير
الخارجية األمرييك جورج مارشال عام  ،1947لتصبح أوروبا الغربية
منطقة نفوذ أمريكية عسكريًا عرب حلف الناتو ،واقتصاديًا من خالل
مرشوع مارشال((( .وباتت أوروبا الرشقية هي األخرى تحت نفوذ
االتحاد السوفيايت وسيطرته.

وميكن القول إ ّن بنية النظام الــدويل يف الفرتة ما بعد الحرب
العاملية الثانية ساعدت عىل تحقيق التكامل األورويب European
 ،Integrationإذ كان للواليات املتحدة دور يف ترسيع وتريته .ذلك
أ ّن التكامل األورويب كان جز ًءا من إسرتاتيجية الواليات املتحدة يف
إدارة الحرب البادرة وسياسات الرصاع مع االتحاد السوفيايت ،كام
أدركت دول أوروبا الغربية مسألتني مهمتني:
•األوىل أنها فقدت دورها الفاعل يف بنية النظام الدويل ،ومن ث ّم
فهناك رضورة إسرتاتيجية يف دعم التحالف مع الواليات املتحدة.
•والثانية أ ّن حل املشكالت الداخلية يف أوروبــا ال ميكن أن
يتم باستخدام القوة ،ومن ث ّم فإ ّن إعادة بناء أوروبا يتطلب
حالة من االستقرار والسالم .وقد نشأ وعي جمعي يف أوروبا
الغربية بأ ّن الشمولية  Totalitarianismقادت إىل العسكرة
 ،Militarizationواألخرية قادت إىل سلوكيات عدائية .وبنا ًء
1 Maria Paola Mariani, Le relazioni internazionali dell’ U.E: Aspetti
`giuridici della politica estera, di sicurezza e difesa comune (Milano: giuffre
editore, 2005), p. 8.
 2أعلن جورج مارشال ،يف الخامس من حزيران /يونيو  1947يف جامعة هارفرد ،عن
مرشوع مساعدة أمريكية إلعادة إعامر ما دمرته الحرب يف أوروبا تحت عنوان European
 ،Recovery Programلكن املرشوع ارتبط باسمه وبات يعرف مبرشوع مارشال الذي رفضته
دول أوروبا الرشقية التي كانت تحت تأثري نفوذ االتحاد السوفيايت.
Ibid., p. 15.
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عليه ،فإ ّن الدميقراطية أصبحت بالنسبة إىل تلك الدول مطل ًبا
لتحقيق السالم والتطور االقتصادي وإعادة بناء ما دمرته الحرب
تحت املظلة األمنية األمريكية .وبالنتيجة ،سيكون من األفضل
انتهاج طريق التعاون واالعتامدية التي توفر السالم واالزدهار
االقتصادي ومنع أي رصاعات عسكرية يف املستقبل.
ونتيجة لذلك ،بدأت دول أوروبا الغربية منذ خمسينيات القرن
املايض سلسلة من االتفاقيات((( كان آخرها اتفاقية لشبونة لعام
 ،2009والتي قادت إىل تعزيز التكامل وتطويره واستطاعت مبوجبها
أن تؤسس االتحاد األورويب ،ذلك أ ّن هيكليته املؤسساتية اليوم ال
تعطيه وصف دولة فدرالية أو منظمة دولية؛ ويف الوقت نفسه له
جوانب فوق قومية وفوق حكومية ،إذ تنازل أعضاء االتحاد األورويب
السبعة والعرشون عن جزء كبري من سيادتهم ملصلحة مؤسسات
االتحاد (مثل السوق األوروبية املشرتكة ،والتجارة الخارجية ،والعملة
املوحدة ،وجزء كبري من السياسات الزراعية) ،ولك ّن تلك الدول
حافظت عىل سيادتها يف قطاعات أخرى كالسياسة األمنية والدفاعية
والخارجية ،وسياسات الرفاه االقتصادي ،والسياسات الرضيبية .ويف
الوقت الذي كانت فيه عجلة التكامل األورويب تتسارع ،كان دور
االتحاد السوفيايت يف تراجع وأفول.
لقد كان انهيار االتحاد السوفيايت يف مطلع تسعينيات القرن املايض
بطريقة مل يكن أحد يتوقع رسعتها ،وأصبح الستار الحديدي من
الحقبة السوفياتية املاضية ،وكان ذلك نتيجة توقف سياسات اإلصالح
االقتصادي التي تضمنت إدخال مبادئ السوق ،ما قاد إىل تعطيل
فضل عن حركات
أصل ،وخلق ندرة يف السلعً ،
االقتصاد املتهالك ً
االستقالل والنزاعات القومية والعرقية التي كانت تتفجر عىل امتداد
جغرافيا االتحاد السوفيايت .كانت سيطرة النظام املركزي يف موسكو
عىل املحك ،وبدأت الجمهوريات الخمس عرشة تطالب باالستقالل
والحكم الــذايت ،وانتقد املحافظون سياسات الرئيس ميخائيل
غورباتشوف ألنهم شعروا أ ّن االتحاد السوفيايت يف طريقه إىل االنهيار،
وخاصة بعد أن تم ترسيب معاهدة االتحاد الجديد للصحافة التي
كان غورباتشوف بصدد توقيعها وتنص عىل تشكيل اتحاد جديد
من الجمهوريات املستقلة .مل يكن ذلك مقبولً لدى املحافظني
 3االتفاقيات املؤسسة لإلتحاد األورويب :بدأ االتحاد األورويب بتوقيع اتفاقية الجامعة
األوروبية للفحم والصلب  ECSCعام  ،1952اتفاقية روما املنشئة للجامعة االقتصادية
األوروبية  EECوالجامعة األوروبية للطاقة الذرية  EAECعام  ،1957والقانون األورويب
املوحد املنشأ السوق األوروبية املشرتكة عام  ،1985واتفاقية ماسرتخت املنشئة لالتحاد
األورويب عام  ،1992واتفاقية أمسرتدام عام  ،1997واتفاقية نيس عام  ،2001أخ ًريا اتفافية
لشبونة عام  .2009للمزيد انظر:
Stephen George et al. (eds.), Politics in the European Union, 4th edn. (Oxford:
Oxford University Press, 2001).
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املتشددين ،أل ّن هذه االتفاقية ستقوم بتفكيك القوات اإلسرتاتيجية
التي كانت مسؤولة عن الصواريخ النووية ،واألمر ينطبق عىل قوات
الدفاع الجوي ،ما يعني تقسيم القوة العسكرية بني الجمهوريات
وهو أمر بالغ الخطورة.
حاول املحافظون من الحزب الشيوعي دفع غورباتشوف ملنعه من
توقيع هذه االتفاقيةّ ،إل أنهم فشلوا يف ذلك ،األمر الذي دفعهم إىل
القيام بانقالب عسكري يف  19أب /أغسطس  ،1991وشكلوا لجنة
الدولة للطوارئ((( .كان بوريس يلتسن رئيس الجمهورية الروسية
يقف ضد املحافظني الذين قادوا انقالبًا عسكريًا يف موسكو ،ورأى
فيه خرقًا للدستور ،ألنه من غري املمكن إعالن حالة طوارئ من دون
وجود الرئيس ميخائيل غورباتشوف .قاد يلتسن انقالبًا مضا ًدا ضد
املحافظني كانت نهايته انهيار االتحاد السوفيايت وزواله قطبًا عامليًا.
تزامن ذلك مع ظهور فاعل دويل جديد يف النظام الدويل هو االتحاد
األورويب الذي تأسس مبوجب اتفاقية ماسرتخت عام  ،1992وقد
دخلت هذه االتفاقية حيز التنفيذ عام  .1993أصبح بوريس يلتسن
أول رئيس رويس منتخب ،وكان موضع أمل الشعب الرويس يف
حياة كرمية وخروج من األزمات االقتصادية التي عصفت بالبالد.
لكن ،وأمام محاولته اإلصالحية وقعت البالد يف دوامة من الفساد
وظهور الجرمية املنظمة ،ما بات يعرف اليوم باملافيا الروسية وتأثريها
السلبي يف مناحي الحياة السياسية واالقتصادية كافة .ويف انتخابات
رئيسا لدورة جديدة ،ولكن
عام  1996استطاع يلتسن الفوز ،وأصبح ً
مل يحدث أي تغري يف السياستني الداخلية والخارجية وبقيت البالد
تعاين تداعيات الفساد االقتصادي والسيايس وتعاظم املشكالت
االجتامعية إىل أن استقال عام  ،1999وترك املنصب خلفه ليأيت
الرئيس فالدميري بوتني وتبدأ معه مرحلة جديدة يف العالقات الروسية
 األوروبية التي ما زالت تحكمها الرصاعات عىل النفوذ والتوسع.ويف هذا السياق ذهب املفكر الواقعي جون مارشهامير إىل أ ّن مغادرة
القوى العاملية من وسط أوروبا ،يف إشارة إىل انهيار االتحاد السوفيايت
وتراجع التزامات الواليات املتحدة األمنية فيها ،سيقود إىل تحول
النظام يف القارة األوروبية من نظام ثنايئ القطبية إىل نظام متعدد
األقطاب .فقد تعود كل من أملانيا وفرنسا وإنكلرتا التي صوتت يف
استفتاء عام يف  23حزيران /يونيو  2016ملصلحة الخروج من االتحاد
األورويب ،ورمبا إيطاليا ألداء دور جديد يف بنية النظام الدويل((( ،ما
4 Ennio Di Nolfo, Storia delle relazioni internazionali:dal 1918 ai giorni
nostri, 3rd edn. (Bari: editore Laterza, 2009), p. 434.
5 John Joseph Mearsheimer, “Back to the Future: Instability in Europe
After the Cold War,” International Security, vol. 15, no. 1 (Summer 1990),
p. 7.
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يعني بداية حقبة جديدة يف العالقات األوروبية البينية ،وهو ما
يحمل معه صورة جديدة للعالقة مع موسكو يف مجاالت عديدة
أهمها وأبرزها مجال الطاقة.

موسكو وبروكسل:
اختالف القيم والرؤى والمصالح
تتصف العالقات األوروبية – الروسية بالتعقيد ،إذ يتداخل فيها
السيايس واالقتصادي واالجتامعي ،ذلك أ ّن روسيا اليوم تع ّد أحد
الرشكاء األساسيني يف القضايا األمنية األوروبية ،وال ميكن الحديث عن
األمن األورويب من دون التطرق إىل الدور والتأثري الروسيني يف املنظومة
األمنية األوروبية .وهي أيضً ا أكرب مورد للطاقة والرشيك التجاري
األكرب لالتحاد األورويب .ومن جهة أخرى ،فإ ّن االتحاد األورويب هو
أكرب مستهلك للطاقة الروسية ،وتربط دول االتحاد األورويب بروسيا
عالقات تجارية مهمة ،فقد أخذت العالقات األوروبية  -الروسية
صبغة جديدة مع توقيع اتفاقيتي بيلوفياجا((( وماسرتخت ،فجاءت
األوىل لتعلن انهيار اتحاد وفاعل دويل (االتحاد السوفيايت) ،يف حني
أ ّن الثانية أسست قيام اتحاد وفاعل جديد يف بنية النظام الدويل
(االتحاد األورويب).
ويف عام  1994وقّع االتحاد األورويب مع روسيا اتفاق الرشاكة
والتعاون ،والذي دخل حيز التنفيذ يف كانون األول /ديسمرب ،1997
وميتد لعرش سنوات قابلة للتجديد ،إذ يوفر هذا االتفاق قاعدة
انطالق لتطوير العالقات الروسية  -األوروبية(((.
وقد أ ّدى وصول فالدميري بوتني إىل السلطة يف روسيا عام  2000إىل
إعطاء دفعة قوية يف إعادة ترتيب العالقات بني موسكو وبروكسل،
إذ قام مرشوع بوتني اإلصالحي عىل إعادة بناء االقتصاد الرويس
املتهالك ،وتعزيز النمو االقتصادي ،واستعادة الدور الداخيل لروسيا
 6وقعت اتفاقية بيلوفياجا  Białowieżaيف الثامن من كانون األول /ديسمرب ،1991
ومبوجبها تم حل االتحاد السوفيايت وإنشاء رابطة الدول املستقلة .ترجع تسميتها بهذا االسم
نسبة إىل املكان الذي اجتمع فيه قادة كل من روسيا وأوكرانيا و بيالروسيا .بيلوفياجا هي
غابات يف بيالروسيا عىل الحدود مع بولندا وقد صنفتها اليونسيكو موق ًعا للرتاث العاملي ،فقد
كانت محمية صيد للملوك والنبالء يف الحقبة القيرصية ،وكانت منتج ًعا للقادة السوفيات
فيام بعد .وتجدر اإلشارة إىل أهمية االطالع عىل حيثيات اتفاقية بيلوفياجا ألهميتها يف فهم
الرصاع الدائر حال ًيا يف أوكرانيا ،إذ ركزت االتفاقية يف مسائل القوة العسكرية السوفياتية
والصواريخ النووية وكذلك االقتصاد ،انظر:
Di Nolfo, p. 395.
 7لالطالع عىل نص اتفاق الرشاكة والتعاون الرويس  -األورويب ،انظر:
“Agreement on Partnership and Cooperation,” accessed on 242016/11/, at:
http://bit.ly/2h3ca8K
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من خالل سيطرة الدولة عىل القطاعات االقتصادية اإلسرتاتيجية
وخاصة قطاع الطاقة .ترافق االستقرار الداخيل يف روسيا يف عهد
بوتني مع إعادة تفعيل سياستها الخارجية ،وظهرت لدى موسكو
رغبة يف الوقوف يف وجه الواليات املتحدة يف حرب العراق ،وتجىل
كل من روسيا
ذلك يف قمة سان بطرسبورغ عام  2003التي جمعت ً
وفرنسا وأملانيا التي عارضت الحرب عىل العراق يف مواجهة لسياسات
واشنطن .وقد رفعت هذه القمة من سقف التوقعات بإعادة توجيه
السياسة الخارجية الروسية تجاه االتحاد األورويب مبا يتوافق مع
الرؤى والتوجهات األوروبية ،ولكن يف عمق إسرتاتيجية بوتني مل يكن
الغرب يف هذه الفرتة ّإل وسيلة لتحقيق نوع من التوازان واستعادة
روسيا ملوقعها وقوتها  Position/Powerيف بنية النظام الدويل .ومل
يكن الهدف من هذا التقارب بناء تحالف إسرتاتيجي مع االتحاد
عب
األورويب عىل أساس القيم املشرتكة للجامعة األوروبية ،وهذا ما ّ
عنه ألكسندر فريشبو((( سفري واشنطن لدى موسكو.
لقد اتسم الخطاب الخارجي الرويس تجاه االتحاد األورويب بني
عامي 2000و 2008باملهادنة .وكانت ترصيحات املسؤولني الروس بأ ّن
روسيا هي جزء من أوروبا الحضارية ،وقد جاء عىل لسان بوتني أمام
الربملان األملاين عام  2001بأ ّن روسيا جزء من أوروبا وتسعى إلقامة
رشاكة متينة معها ،وأضاف أنه ال ميكن ألوروبا وروسيا االستمرار يف
ظل النظام القديم ،يف إشارة إىل الحقبة السوفياتية((( .ويف قمة سان
بطرسبورغ عام  ،2003قرر االتحاد األورويب وروسيا تعزيز العالقات
بينهام ،وتم إنشاء أربع مساحات مشرتكة للتعاون هي التالية:
•منطقة اقتصادية.

•منطقة األمن والعدالة والحرية.
•منطقة األمن الخارجي.

•منطقة التعليم والبحث.
لذا وضع صانع القرار الرويس املساومة هدفًا تكتيكيًا لتوفري رشوط
أفضل ،وتعزيز موقع روسيا يف إطار الرشاكة مع االتحاد األورويب.
قادت سياسة املهادنة إىل نجاح الكرملني يف الحصول عىل مكاسب
 8ألكسندر فريشبو  :Alexander Vershbowعمل سف ًريا للواليات املتحدة األمريكية يف
موسكو بني عامي  2001و .2005واضطلع مبسؤولية تنسيق السياسات األمنية والدفاعية
األمريكية املتعلقة بالدول واملنظامت الدولية من أوروبا (مبا يف ذلك منظمة حلف شامل
األطليس) ،والرشق األوسط وأفريقيا .انظر:
“Alexander Vershbow NATO Deputy Secretary General2012–2016 ,” NATO,
accessed on 15/12/2016, at:
http://bit.ly/2gOcL0a
9 Cynthia A. Roberts, Russia and EU: The Sources Limits of Special
Relationship )Pennsylvania: Strategic Studies Institute, 2007(, p. 36.
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اقتصادية ،وقد ترجمت موسكو التحسينات يف ظروفها السياسية
واالقتصادية إىل نفوذ أكرب ،وتحول يف صورة عالقتها مع دول االتحاد
األورويب .وأدى ارتفاع أسعار الطاقة إىل تعزيز قبضة موسكو عىل
احتكار توزيع الغاز ألوروبــا ،وقد عزز موقف موسكو وموقعها
لدى االتحاد األورويب ،من حيث هي قوة ال غنى عنها يف مجال
الطاقة .وترافق ذلك مع استقرار سيايس داخيل يف روسيا وتوفري
أغلبية برملانية لبوتني وحزبه "روسيا املوحدة" .سن بوتني عد ًدا من
الترشيعات والقوانني التي عززت قبضته عىل السلطة ،ما أدى إىل
تشكيك يف صدقية روسيا يف مواصلة التزامها إصالحات تتوافق مع
قيم الجامعة األوروبية ومعايريها ،وبالنتيجة التشكيك يف نية موسكو
يف بناء رشاكة إسرتاتيجية مع بروكسل.
بدت روسيا غري راغبة يف التكيف مع املعايري األوروبية يف حقيل
السياسة واالقتصاد ،األمر الذي قاد إىل انتهاء اتفاقية التعاون والرشاكة
يف كانون األول /ديسمرب  ،2007مع أ ّن االتفاقية يتم تجديدها بصفة
تلقائية .لقد أدرك كل من االتحاد األورويب واالتحاد الفدرايل الرويس
أ ّن اتفاق التعاون والرشاكة مل يعد كاف ًيا لتنظيم العالقات الثنائية،
وقد تم االتفاق عىل البدء يف مفاوضات تنظم اتفاقًا جدي ًدا .وبناء
عليه ،بدأ الرشوع يف مفاوضات بني الجانيني يف حزيران /يونيو ،2008
ّإل أ ّن هذه املفاوضات توقفت بسبب اندالع أزمة جورجيا.
وحاول االتحاد األورويب يف بداية األزمة الجورجية تبني خطاب
سيايس توافقي ،يدعو فيه روسيا إىل حل النزاع الدائر يف جورجيا
بالطرق السلمية ،بعي ًدا عن استخدام القوة العسكرية .لك ّن التحول
يف الخطاب حدث يف قمة طارئة لالتحاد األورويب دعت إليها فرنسا
يف أيلول /سبتمرب  2008ملناقشة األوضــاع يف جورجيا ،إذ أبدت
دول االتحاد قلقًا بالغًا إزاء النزاع يف جورجيا ،ومتت إدانة روسيا
العرتافها باستقالل كل من أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية ،وجاء يف تلك
القمة دعوة موسكو إىل البدء يف مفاوضات لتشكيل اتفاق رشاكة
وتعاون جديد(.((1
سهل،
يف تلك الفرتة ،مل يكن إبرام اتفاق مشرتك للرشاكة والتعاون أم ًرا ً
فصل ينظم جميع مجاالت التعاون
فاالتحاد األورويب يريد اتفاقًا ُم ً
بدل من ذلك
الثنايئ ووفقًا للمعايري األوروبية ،يف حني تفضل موسكو ً
اتفاق إطار عام وأن تتم مناقشة كل مجال من مجاالت التعاون
عىل ِحدة .بهذا تتجنب موسكو ربط التعاون مع االتحاد األورويب
 10لالطالع عىل بيان القمة الطارئة ملجلس االتحاد األورويب التي عقدت يف بروكسل
بتاريخ  ،2008/9/1انظر:
Council of the European Union, “Presidency Conclusions,” 1/9/2008,
accessed on 24/11/2016, at:
http://bit.ly/2h49oRi
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يف مجاالت محددة ،وأهمها الطاقة ،برتتيبات احرتام حقوق اإلنسان
والحريات األساسية والدميقراطية من جهة .ومن جهة أخرى تتجنب
موسكو مواءمة ترشيعاتها مع ترشيعات الجامعة األوروبية .لذا
فإ ّن االتحاد األورويب يدفع يف اتجاه معاهدة جديدة واتفاق تعاون
بضامنات قوية حول إمكانية االعتامد عىل إمدادات الطاقة الروسية،
وهذا ال ميكن ترجمته ّإل من خالل مطالبة روسيا بأن تحرر قطاع
الطاقة ،وال سيام كرس احتكار رشكة غازبروم عمالق الغاز الرويس
صادرات الطاقة ،والسامح بقدر أكرب للرشكات األوروبية بالوصول إىل
السوق الروسية(.((1
املشكلة األخرى التي تواجه االتفاق بني موسكو وبروكسل هي القيم
املشرتكة ،إذ تقوم السياسة الخارجية األوروبية عىل قيم الدميقراطية
والحرية وحقوق اإلنسان ،أو عىل أقل تقدير التوظيف الرباغاميت
للقوة الناعمة  Soft powerالتي تخدم مصالح القوى الفاعلة
ضمن االتحاد األورويب ،يف حني تقوم سياسة موسكو الخارجية عىل
القوة الصلبة  ،Hard powerوهذا ال يتوافق إطالقًا مع التوجهات
األوروبية .وعىل الرغم من النشوة يف العالقات الروسية األوروبية
واستثامر موسكو لها برباغامتية ،فإ ّن اختالف القيم والرؤى وحتى
املصالح جعل هــذه العالقة تتسم بالغموض وعــدم الوضوح
واالصطدام أحيانًا.

االتحاد األوروبي :سياسات التكامل
في مجال الطاقة
احتلت القارة األوروبية مرتبة مهمة يف استهالك الطاقة ،وكانت
الدول األوروبية يف تنافس محموم عليها منذ الثورة الصناعية ،فقد
تنافست القوى األوروبية (أملانيا ،وفرنسا ،وإنكلرتا ،وبلجيكا) فيام
بينها عىل الفحم مصد ًرا أساسيًا للطاقة ،ومع اكتشاف النفط والغار
دخل التنافس مرحلة جديدة عىل املناطق الجيوسياسية يف العامل.
أصبح الذهب األسود هو السلعة األكرث أهمية يف اقتصاديات الدول،
وازداد الطلب عليه أيضً ا من القوى الصاعدة يف النظام الدويل كالهند
والصني والربازيل .قاد هذا األمر إىل تغريات جوهرية يف أسعار الطاقة
وأسواقها التي أصبحت تحدد سياسات الدول وإسرتاتيجياتها .ومتثّل
الطاقة املحرك األسايس للتصنيع يف القارة األوروبية ،وارتبطت برفاه
الناس وبتطور الصناعة والتنمية املستدامة ،وأصبحت الطاقة متس
مسارات الحياة االقتصادية واالجتامعية كافة .واليوم متثّل الطاقة يف
11 Riccardo Alcaro and Valerio Birani, “Le realzioni della Russia con la
Nato e l’UE,” Istituto Affari Internazionali, Roma (2008), pp. 11 - 12.
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االتحاد األورويب أحد أهم التحديات التي يجب مواجهتها ،وستبقى
عىل قمة أجندة االتحاد األورويب للسنوات اآلتية.
بدأت فكرة االتحاد األورويب يف خمسينيات القرن املايض مع جان
مونيه( ((1من خالل طرحه إلعادة توجيه عملية التكامل األورويب عىل
أساس االستخدام السلمي للطاقة النووية ،وذلك من خالل جمعية
تُنشئ سوقًا أوروبية مشرتكة للطاقة تحول دون حدوث أزمات يف
مجاالت الطاقة ،وكذلك تحول دون ظهور صناعات نووية قومية.
لقد كان التخوف واض ًحا من أملانيا واستعادة دورهــا ونفوذها
التوسعي .يف التاسع من أيار /مايو  1950أعلن وزير الخارجية
الفرنيس روبرت شومان  Robert Schumanعن مبادرة إنشاء
سوق مشرتكة للفحم والصلب بني فرنسا وأملانيا ودول البنلوكس
(هولندا ،وبلجيكا ،ولوكسمبورغ) ،وقد قبلت الدعوة أملانيا وإيطاليا،
ووقعت الدول الست االتفاقية املؤسسة للجامعة األوروبية للفحم
والصلب European Coal and Steel Community, ECSC
يف باريس يف  18نيسان /أبريل  ،1951ودخلت حيز التنفيذ يف
 23متوز /يوليو .1952
وقد كان الهدف األساس للجامعة هو خلق حالة من االنسجام بني
اقتصاديات تلك الدول والحؤول دون سيطرة إحداها عىل مصادر
الطاقة يف أوروبا ،والتوسع االقتصادي من خالل سوق مشرتكة تسهم
يف زيادة فرص العمل ورفع املستوى املعييش يف الدول األعضاء(.((1
واجتمع أعضاء الجامعة األوروبية للفحم والصلب يف روما ووقعوا
اتفاقية روما التي أسست الجامعة االقتصادية األوروبية ،والجامعة
األوروبية للطاقة الذرية .ودخلت اتفاقية روما حيز التنفيذ يف األول
من كانون الثاين /يناير  ،1958لتبدأ مع هذه االتفاقيات محاوالت
جادة للعمل عىل تأسيس سياسة طاقة أوروبية مشرتكة(.((1
تجدر اإلشــارة إىل أ ّن التحدي األول الذي واجه دول املجموعة
خلل يف
األوروبية يف مجال الطاقة كان أزمة عام  ،1973إذ أظهرت ً
أمن الطاقة من ناحيتني:
•اعتامد الدول األوروبية الكبري عىل استرياد الطاقة من الخارج،
وخاصة من منطقة الخليج العريب.
فضل عن
•أظهرت األزمة أهمية تنويع مصادر الطاقة ورضورتهاً ،
البحث عن تطوير بدائل حقيقية وفاعلة.
 12جان مونييه )1979-1888( Jean Monnetأحد اآلباء املؤسسني لالتحاد األورويب،
دبلومايس ورجل دولة فرنيس أدى دو ًرا محوريًا يف تأسيس الجامعة األوروبية.
13 Ugo Villani, Istituzioni di diritto dell’Unione europea, 2nd edn. (Bari:
Cacucci editore, 2012), p. 5.
14 Ibid., p. 6.
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أدى هذا األمر إىل إعادة رسم سياسات أوروبية تتالءم مع التغريات
يف قطاع الطاقة من ناحية استقرار األســواق واألسعار والبدائل
الفاعلة وقت األزمات .أصبحت الطاقة من القطاعات األساسية يف
املجموعة األوروبية وتطورت السياسات يف هذا مجال مع تطور
عمليات التكامل السيايس واالقتصادي ،والذي أفىض يف النهاية إىل
تأسيس االتحاد األورويب عام  ،1992وفق اتفاقية ماسرتخت .يف
كانون األول /ديسمرب  ،1995دعمت املفوضية األوروبية "الورقة
البيضاء :سياسة الطاقة لالتحاد األورويب" White paper: An
 ،Energy Policy for UEوقد تم فيها تحديد أهداف االتحاد يف
مجال الطاقة( .((1وتهدف هذه الورقة إىل حامية اإلمدادات ،وكذلك
خلق استقرار يف السوق الداخلية للطاقة وحامية البيئة.
يف عام  ،2006أصدرت املفوضية األوروبية الورقة الخرضاء( ((1تحت
عنوان اإلسرتاتيجية األوروبية لالستدامة والتنافسية وأمن الطاقة ،إذ
كان الهدف األساس منها التأسيس لسياسة أوروبية يف هذا املجال.
ومن بني األهداف التي أكدتها االستدامة والنمو االقتصادي ،وتأسيس
تنافسية يف مجال الطاقة ،وتأمني إمداداتها لالتحاد .وقد ساهمت
هذه الورقة يف رسم مالمح سياسات طاقة مشرتكة وكذلك الخطوط
األساسية ملستقبل سياسات االتحاد األورويب يف هذا املجال.
يتجه االتحاد األورويب اليوم إىل تنويع مصادر الطاقة كاالعتامد
عىل الطاقة الشمسية الحرارية والشمسية الكهروضوئية والطاقة
املائية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية األرضية( ،((1والتقليل من
االعتامد عىل الغاز الرويس ،خاصة مع تفجر األزمات يف كل من
جورجيا وأوكرانيا فقد ازدادت مخاوف دول االتحاد من احتامل
فضل عن االضطرابات القامئة يف دول شامل
توقف إمدادات الطاقةً ،
مهم للطاقة لعدد من دول
أفريقيا وخاصة ليبيا التي تع ّد مصد ًرا ًّ
 15لالطالع عىل نص "الورقة البيضاء :سياسة االتحاد األورويب يف مجال الطاقة"،
 ،1995انظر:
European Commission, “White Paper: An energy policy for the European
Union,” accessed on 24/11/2016, at:
http://bit.ly/2h43IXv
 16لالطالع عىل نص "الورقة الخرضاء :اإلسرتاتيجية األوروبية لالستدامة والتنافسية وأمن
الطاقة" ،2006 ،انظر:
European Commission, “Green Paper: A European Strategy for Sustainable,
Competitive and Secure Energy,” accessed on 24/11/2016, at:
http://bit.ly/1zk3a6o
 17تجدر اإلشارة إىل أ ّن الطاقة البديلة مثلت  15يف املئة من اإلجاميل النهايئ العام
الستهالك الطاقة يف االتحاد األورويب عام  ،2013وهو تقدم مقارنة بعام  2004الذي شكلت
فيه الطاقة البديلة ما نسبته  8.3يف املئة وفقًا لـ "يوروستات" و"املكتب اإلحصايئ األورويب"
 ،Eurostat, the EU’s statistical officeللمزيد انظر:
European Commission, “Renewable energy met 15% of EU energy demand
in 2013,” ENERGY, 26/3/2015, accessed on 24/11/2016, at:
http://bit.ly/1FYUgMn
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االتحاد األورويب وعىل رأسها إيطاليا ،وكذا االضطرابات يف املرشق
العريب التي تهدد خطوط الطاقة وطرق وصولها إىل أوروبــا .كل
هذه املخاوف والهواجس دفعت صانع القرار يف االتحاد األورويب يف
شباط /فرباير  2015إىل إعداد إسرتاتيجية جديدة تهدف إىل إقامة
اتحاد أورويب للطاقة يعمل عىل مواجهة التبيعة وضامن اإلمدادات
واالستدامة وتوفري القدرة التنافسية يف مجال الطاقة للمؤسسات
األوروبية .ووصف ماروس سيفكوفيتش  Maroš Šefčovičنائب
رئيس املفوضية األوروبية لشؤون الطاقة اإلسرتاتيجية بأنها مرشوع
أورويب طموح يف مجال الطاقة ،وهو املرشوع الذي سيدمج أسواق
الطاقة يف الدول الـ  27األعضاء ضمن اتحاد طاقة واحد ،ما مينح
املستثمرين القدرة عىل التنبؤ مبا يحتاجون إليه بشدة لخلق فرص
العمل والنمو .وأضاف أ ّن التحديات السياسية خالل الشهور األخرية
أظهرت األهمية الحيوية لتنويع مصادر الطاقة وإمداداتها وطرق
نقلها من أجل ضامن إمدادات مستقرة وآمنة ومرنة .والبيانات
الحديثة الصادرة عن املفوضية األوروبية تشري إىل أ ّن االتحاد األورويب
يستورد  53يف املئة من إمداداته من الطاقة ،وأ ّن ست دول أعضاء
يف االتحاد تعتمد عىل مصدر وحيد السترياد كل احتياجاتها من
الغاز ،يف إشارة إىل روسيا ،لذلك تظل هذه الدول عرضة ملخاطر
اضطراب اإلمدادات.

سياسات االتحاد األوروبي
في مجال الطاقة تجاه روسيا:
ضرورات التعاون
مهم ملنظومة دول االتحاد األورويب،
متثّل الطاقة الروسية مصد ًرا ً
وبالنظر إىل اإلحصائيات املتعلقة بواردات الطاقة الروسية لالتحاد
األورويب ،يالحظ ارتفاع نسبتها يف السنوات العرش األخرية ،إذ مثّلت
ما نسبته  29.47يف املئة عام  .2012وتعود هذه العالقة الوطيدة
يف مجال الطاقة إىل سبعينيات القرن املايض ،فقد تم االتفاق بني
مجموعة من الدول األوروبية (النمسا ،وأملانيا ،وفرنسا ،وإيطاليا)
واالتحاد السوفيايت عىل ما ُعرف باتفاق التعويضات Compensation
 ،Agreementsإذ ظهرت رغبة لدى االتحاد السوفيايت يف التوجه
إىل بناء عالقات مع دول أوروبا الغربية يف سبعينيات القرن املايض
لحاجته إىل رأس املال والتكنولوجيا الغربية من معدات وتجهيزات
مختلفة ،خاصة يف حقل الطاقة ،لتطوير استخراج الطاقة يف منطقة
سيبرييا .مبوجب اتفاق التعويضات تقوم دول أوروبا الغربية بالتمويل
وإرسال التكنولوجيا املتطورة لالتحاد السوفيايت ،مقابل تزويد االتحاد

دراسات
العالقات األوروبية  -الروسية في مجال الطاقة

السوفيايت تلك الدول بالطاقة .وقد كانت النمسا قد وقّعت أول
اتفاق مع االتحاد السوفيايت يف هذا املجال عام  ،1968ومن ث ّم قامت
كل من إيطاليا وفرنسا وأملانيا الغربية بتوقيع اتفاق مامثل .مبوجب
هذا االتفاق تم تزويد أوروبا الغربية بـ  11.5مليون مرت مكعب من
الغاز الطبيعي عام  ،1976وارتفع ليصل إىل  34مليون مرت مكعب
عام .((1(1985

واستمرت العالقات يف مجال الطاقة حتى بعد انهيار االتحاد
السوفيايت ،وأصبحت روسيا خليفة االتحاد السوفيايت رشيكًا
إسرتاتيج ًّيا ملنظومة دول االتحاد األورويب يف مجال الطاقة .لذا تسعى
دول االتحاد األورويب للحفاظ عىل عالقات جيدة مع هذا الرشيك
اإلسرتاتيجي ،وعىل الصعيد ذاته تحاول تلك الدول جاهدة كرس حالة
االعتامد عىل الطاقة الروسية وتنويع مصادرها من خالل البحث
عن مصادر طاقة بديلة .لك ّن دول االتحاد األورويب تواجه عد ًدا من
املشكالت فيام يتعلق بالحديث عن سياسة أوروبية يف مجال الطاقة.
ذلك أ ّن االتحاد األورويب ليس وحدة متامسكة ومنسجمة قادرة عىل
تحديد سياسات طاقة موحدة تجاه روسيا ،فعىل الرغم من أ ّن دول
االتحاد تنازلت عن سيادتها يف مجاالت محددة كالعملة املوحدة
والسوق األوروبية املشرتكة والتجارة الخارجية ،فإنها ما زالت تحتفظ
وبصفة كبرية بسيادتها يف مجاالت األمن والدفاع والسياسة الخارجية
وقطاع الطاقة.
إ ّن سياسات الطاقة لــدول االتحاد األورويب متفاوتة ومتباينة
الرؤى واألهداف ،إضافة إىل اختالف احتياجات دول هذا االتحاد
إىل واردات الطاقة التي تحول أيضً ا دون وجود توجه عام لصوغ
سياسة أوروبية مشرتكة .كل دولة لديها كمية مطلوبة من الطاقة
18 Central Intelligence Agency, “Urss: The Role of Compensation
Agreements in the Trade with the West,” (November 1978), p. 2, accessed on
24/11/2016, at: http://bit.ly/2h4U2i6
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تختلف عن الكمية التي تحتاجها دولة أخرى ،وهذا االختالف يف
الطلب بني دول االتحاد األورويب يؤثر مبارشة يف عالقاتها مع مورد
الطاقة ،يف هذه الحالة روسيا ،ما يعني عدم القدرة عىل صوغ خطاب
فضل عن عدد من
سيايس خارجي لالتحاد األورويب يف مجال الطاقةً ،
(((1
االتفاقيات الثنائية التي تربط تلك الدول مبوسكو يف مجال الطاقة .
وقد ظهرت محاوالت أوروبية عديدة لخلق سياسة أوروبية
موحدة يف مجال الطاقة مع موسكو ،ففي أيلول /سبتمرب 2000
كانت خطة برودي  ،Prodi Planوالتي طرحها رئيس املفوضية
األوروبية آنذاك رومانو برودي ،تهدف إىل تعزيز الحوار مع روسيا
يف مجال الطاقة والعمل عىل تنسيق سياسات أعمق يف هذا
الجانب .وقد تم وفق هذه الخطة الحديث عن رضورة مضاعفة
كمية الــواردات الروسية من الغاز إىل  240مليار مرت مكعب
بحلول عام  .2020استمر الحوار مع روسيا بصفة منتظمة يف عدة
جوالت يف باريس يف ترشين األول /أكتوبر  ،2000ويف لندن يف
ترشين األول /أكتوبر  .(((2(2005كام أ ّن اتفاق الرشاكة والتعاون
الرويس األورويب  PCAأكد أهمية العالقات الروسية األوروبية ،فقد
جاء يف املادة  65منه رضورة تعزيز نوعية واردات الطاقة وأمنها.
ويؤخذ عىل اتفاق الرشاكة أنه تطرق ملجاالت عديدة من التعاون بني
الطرفنيّ ،إل أ ّن الطاقة مل تحصل عىل نصيب وافر من التفصيل فيه(.((2
وقد شهدت العالقات األوروبية  -الروسية عامة تطو ًرا ملحوظًا بعد
عام  ،2000فقادت الحوارات مع موسكو إىل انفراج يف العديد من
امللفات منها انضاممها إىل منظمة التجارة الدولية ،والتصديق عىل
اتفاقية طوكيو عام  2004التي دخلت حيز التنفيذ عام  .2005يف
مجال الطاقة ،طرح االتحاد األورويب يف تلك الفرتة مرشوع نظام
املراقبة إلمدادات النفط والغاز Observation System of Oil
 ،and Gasوذلك بهدف تصميم هيكل ترشيعي متامسك ضمن
الجامعة األوروبية ملراقبة فعالية توريد الطاقة وكفاءته ،ما يؤدي إىل
ربط روسيا بهذا النظام وتعزيز الشفافية واألمن يف إمداد الطاقة(.((2
 19تستورد فرنسا طوال الـ  40عا ًما املاضية من روسيا ما نسبته  20يف املئة من احتياجات
السوق الفرنسية للطاقة ،ويعمل يف روسيا عدد من الرشكات الفرنسية كرشكة غاز دي فرانس
وتوتال والستوم ،ويف عام  2008تم متديد اتفاق بني رشكتي غاز دي فرانس ورشكة غازبروم
لغاية عام .2030
20 Pami Aalto (ed.), The EU-Russia: The Energy Dialogue: Europe’s Future
Energy Security (Burlington: Ashgate Publishing Limited, 2008), pp. 98 - 99.
21 “Agreement on partnership and cooperation”.
 22للمزيد من املعلومات عن املفوضية األوروبية وتعزيز إمدادات الغاز والنفط ،انظر:
“Commission Wants to Improve Security of Oil and Gas Supply,” Euractiv ,
29/1/2010, accessed on 11/12/2016, at:
https://goo.gl/fJEvSL
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الجدير بالذكر أ ّن العالقات األوروبية  -الروسية يف مجال الطاقة مل
تخرج عن منطق االعتامد املتبادل  .Interdependencyفمنظومة دول
االتحاد األورويب تقدم التكنولوجيا والتمويل ملشاريع الطاقة الروسية
مقابل تزويد تلك الدول بالطاقة الروسية ،ذلك أ ّن روسيا ما زالت يف
حاجة دامئة إىل تحديث صناعاتها وتطويرها ،وكذلك بنيتها التحتية
من شبكات نقل الغاز والبرتول والصناعات املرتبطة بها مرو ًرا بأمنها
وسالمتها وفقًا للمعاير األوروبية .إ ّن حالة االعتامدية التي تسعى إليها
دول االتحاد األورويب يف مجال الطاقة مع موسكو تعود بالنفع عىل
الطرفني ،من خالل تحسني شبكات نقل الطاقة وتطويرها وتعزيز
كفاءتها وفعاليتها يف تزويد دول االتحاد التي تحتاج إىل الطاقة باطراد.
ذلك أ ّن ما نسبته  14يف املئة من إجاميل  15490كيلوم ًرتا من أنابيب
الغاز الرويس يف حاجة إىل االستبدال ،كام أ ّن  80يف املئة منها تحتاج
إىل الصيانة والحامية بصفة دورية .ووفقًا لتقديرات موسكو ،فإ ّن هذا
يعني أنها تحتاج من  480إىل  600مليار دوالر أمرييك لالستثامر يف هذا
املجال( ،((2األمر الذي يقود إىل حاجة موسكو إىل التكنولوجيا والتمويل
األورويب ،ويقوم االتحاد األورويب بتغطية الطلب الرويس عىل صيانة
شبكة نقل الطاقة لضعف إمكانيات موسكو يف هذا املجال مقابل
ضامن استمرار تدفقات الطاقة إىل دول االتحاد.

إىل حل توافقي الختالف املصالح بني الدول األعضاء .وظهر ذلك جل ًيا
يف السنوات الخمس األخرية ،إذ دخلت العالقات األوروبية  -الروسية
مرحلة جديدة عنوانها التصادم .كان لألزمات يف كل من جورجيا
وأوكرانيا وسورية وكذلك أزمة نرش الدرع الصاروخية يف بولندا تأثري
سلبي يف العالقة مع موسكو .فقد أعلنت املفوضة األوروبية للسياسة
الخارجية فيدريكا موغرييني يف ختام اجتامع وزراء خارجية االتحاد
األورويب ،يف بروكسل يف  19كانون الثاين /يناير  ،2015بأن االتحاد
مستعد لتفعيل التعاون الدبلومايس مع موسكو من أجل تسوية عدد
من القضايا امللحة وعىل رأسها أزمة أوكرانيا .وأكدت موغرييني أ ّن
االتحاد سيواصل الضغط عىل موسكو عن طريق العقوبات ما مل تغري
موقفها من الرصاع الدائر يف شبه جزيرة القرم( .((2يف السياق ذاته فإ ّن
سياسات الرئيس فالدميري بوتني مل ت ُرق للرأي العام األورويب ،وخاصة
بعد تضييقه عىل الحريات والدميقراطية يف البالد ،وما قامت به
حكومته عام  2003مع رشكة يوكوس التي مثّلت تهدي ًدا لحكم بوتني.
فقد دفعت الحكومة الروسية تلك الرشكة إىل حافة اإلفالس وتم إلقاء
القبض عىل مالكها ميخائيل خودوركوفسيك ،بسبب مواقفه املعارضة
للرئيس بوتني وارتباطه بالواليات املتحدة ودول أوروبية من ناحية،
وتأثريه يف الربملان الرويس فميخائيل كان ذا تأثري مبارش يف عدد من
الكتل الحزبية الروسية من ناحية أخرى.

تجدر اإلشارة إىل أ ّن االعتامدية املتبادلة يف مجال الطاقة بني موسكو
وبروكسل ال ميكن وصفها دامئًا بالناجحة ،فهي يتخللها العديد من
العوائق واملشكالت ،وذلك الختالف الرؤى واملصالح والقيم املشرتكة
بني الطرفني ،واألمثلة عىل ذلك خط أنابيب ساوث سرتيم South
 Streamوخط نابوكو  Nabuccoوالتصديق عىل ميثاق الطاقة(.((2
ترى موسكو أ ّن ميثاق الطاقة األورويب غري قادر عىل حل كل املسائل
العالقة وتسويتها ،وأ ّن امليثاق من وجهة نظر روسية هو مبنزلة محاولة
أوروبية لوقف احتكار موسكو للطاقة ،كام أنه يركز عىل ضامن
حقوق املستهلكني(.((2

وعىل الرغم من تدهور العالقات األوروبية  -الروسية منذ حرب الغاز
األوكرانية عام  2006والحرب الجورجية يف آب /أغسطس  ،2008فإنّه
ميكن القول إ ّن أملانيا هي الدولة األقرب إىل موسكو مقارنة بباقي
دول االتحاد .ففي الوقت الذي يعمل عدد من قادة دول االتحاد
وخاصة يف رشقه عىل تطبيق إسرتاتيجيات احتواء ملوسكو الصاعدة
ومقاطعتها وعزلها ،نجد أ ّن برلني تدفع يف اتجاه التعاون مع موسكو.
وميكن وصف العالقة بني برلني وموسكو باإلسرتاتيجية ،منذ وصول
املستشار األملاين غرهايرد رشويدير إىل السلطة يف أملانيا ،وهو يدعم
بناء عالقات إسرتاتيجية مع موسكو يف املجاالت كافة ،وخاصة مجال
الطاقة .وقد عقد الطرفان عد ًدا من االتفاقيات الثنائية التي يتعارض
بعضها مع مصالح دول أوروبا الرشقية .واستمرت السياسة الخارجية
األملانية تجاه موسكو عىل الوترية نفسها يف عهد املستشارة أنجيال
مريكل التي أبدت تحفظًا عىل إنشاء سوق أوروبية مشرتكة للطاقة ،ما
قد يسبب تقليل االعتامد عىل الطاقة الروسية ،كذلك تحفظت عىل
خطط واشنطن نرش الدرع الصاروخية يف رشق أوروبا التي تنظر إليها
فضل عن عدم وضوح
برلني عىل أنها منطقة نفوذها اإلسرتاتيجيً ،
موقف برلني من أزمة جورجيا ومحاوالتها الحثيثة لحل أزمة أوكرانيا

وال تُتَوج اإلسرتاتيجيات األوروبية دامئًا بالنجاح يف التعامل مع موسكو،
فالعديد من القضايا واملسائل بقيت معلقة وفشلت األطراف يف الوصول
23 Cheng Jian, Relations Between Russia and Euorope from the
Prespective of Energy Strategy (Hamburg: Institut für Friedensforschung und
Sicherheitspolitik, 2008), p. 13.
كامل ،انظر:
 24لالطالع عىل نص امليثاق ً
Energy Charter Secretariat, “The Energy Charter Treaty, Trade Amendment
and Related Documents,” accessed on 7/12/2016, at:
http://bit.ly/2hQGMuc
25 Andrei Balyei, “Russian’s Position in the Enrgy Chatrer,” Chatham
House, Meeting Summary: Russia and Eurasia Programme (April 2012), p.
3, accessed on 24/11/2016, at: http://bit.ly/2g6YSru

" 26موغرييني :االتحاد األورويب مهتم بحوار سيايس مع روسيا حول عدد من القضايا
الدولية" ،روسيا اليوم ،2015/1/19 ،شوهد يف  ،2016/11/24يف:
https://goo.gl/wKF8sM
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بالطرق السلمية بعي ًدا عن أي تصعيد مع موسكو .وقد وتضاعفت
املبادالت التجارية بني برلني وموسكو  4مرات من  15مليار يورو عام
 1998إىل  68مليار يورو عام  .2008وقد افتتحت املستشارة أنجيال
مريكل مع الرئيس الرويس دميرتي ميدفيديف ورئيس وزراء فنلندا
عام  2011خط أنابيب الشامل لتزويد أملانيا بالغاز الرويس مبارشة
من بحر البلطيق ،ويبلغ طول الخط الذي أطلق عليه نورد سرتيم
 Nord Streamنحو  2300كيلومرت وبقدرة نقل  55مليار مرت مكعب
سنويًا .وقد بنته مجموعة من الرشكات العاملة يف حقل الطاقة ،هي
 Gaspromبنسبة  51يف املئة ،و BASF/ Wintershallبنسبة 20
يف املئة ،و E.ON Ruhr gasبنسبة  20يف املئة ،و Gasunieبنسبة
 9يف املئة(.((2
وال بد من التأكيد أنه عىل الرغم من محاوالت دول االتحاد األورويب
الحفاظ عىل عالقة متوازنة مع موسكو يف مجال الطاقة ،فإ ّن هذه الدول
تسعى جاهدة لتنويع مصادر الطاقة .ووفقًا لهذه الرؤيا ظهر مرشوع
من منظمة غري ربحية تسمى  ،Desertec Foundationوهي تهدف
بديل
من خالل مشاريعها العديدة إىل االعتامد عىل الطاقة الشمسية ً
صديقًا للبيئة بدلً من النفط والغاز ،وتخفيف االعتامد عىل الطاقة
الروسية ،من خالل بناء شبكة من الخاليا الشمسية يف كل من شامل
أفريقيا ومنطقة الرشق األوسط .ويطمح الخرباء وفق هذا املرشوع إىل
أن يزود تلك الدول بالطاقة الالزمة لتوليد الطاقة الكهربائية ،وكذلك
سد ما نسبته  15يف املئة من احتياجات دول االتحاد األورويب إىل الطاقة
بحلول عام  .2050فالصحارى يف تلك الدول مكان منوذجي الستثامر
الطاقة الشمسية يف توليد الطاقة ،لكن مل ت َر هذه املحاوالت النور،
وخاصة بعد قيام الثورات العربية يف مطلع عام  ،2011األمر الذي حال
دون استقرار دول شامل أفريقيا (مرص ،وتونس ،وليبيا) ،ذلك أ ّن تطبيق
مثل تلك املشاريع يحتاج إىل حالة من االستقرار السيايس واالجتامعي.
وعىل الصعيد ذاته ،تحاول دول منظومة االتحاد األورويب تنويع مصادر
الطاقة من خالل بناء عالقات إسرتاتيجية يف مجال الطاقة مع دول آسيا
الوسطى ،والتي كانت سابقًا جز ًءا من منظومة دول االتحاد السوفيايت،
وخاصة كازخستان وتركامنستان وأذربيجان التي تحتوي احتياطات
كبرية من النفط والغاز .ويف املقابل تحاول تلك الدول أن تؤدي دو ًرا
حيويًا يف لعبة الطاقة العاملية ،فهي تتموضع يف موقع جيوسرتاتيجي بني
آسيا وأوروبا ،بني بحرين بحر القوقاز والبحر األسود ،حيث يوجد خط
نابوكو الذي تم تشييده ليكون قاد ًرا عىل إيصال الغاز من تركامنستان
من دون املرور باألرايض الروسية ،فهو يقلل من االعتامد عىل الطاقة
الروسية ويحرم موسكو من ميزة نقل الطاقة عرب أراضيها ،األمر الذي
27 Immanuel Wallerstein, “Nord Stream, un fatto tra tanti nonavvenimenti,” Diciottobrumaio, 23/11/2011, accessed on 24/11/2016, at:
http://bit.ly/2hwjsFy
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جعلها تنظر إىل خط نابوكو عىل أنه ال يخدم مصالحها .وتفضل موسكو
خط ساوث سرتيم الذي رشعت يف إنشائه بالتعاون بني رشكتي غازبروم
الروسية وإين اإليطالية  Eniعام  .2007ويتألف من قسم تحت املاء
بطول  930كيلوم ًرتا عرب البحر األسود يف املياه اإلقليمية الروسية
والبلغارية والرتكية ،وأجزاء من أرايض بلغاريا ورصبيا واملجر وسلوفينيا
وإيطاليا حتى تارفيزيو يف مقاطعة أوديني.

ويف الفرتة بني عامي  2008و ،2011تم توقيع جميع االتفاقات
والرتتيبات مع كل حكومات الدول التي سيمر بها خط ساوث سرتيم.
لكن مع اندالع األزمة األوكرانية مارست واشنطن ضغوطات عىل دول
االتحاد األورويب لتقليل االعتامد عىل الطاقة الروسية ،وبناء عىل ذلك
أعلنت بلغاريا عن توقف العمل مبرشوع خط ساوث سرتيم .رفضت
املفوضية األوروبية املرشوع تحت مربرات انتهاك قوانني االتحاد
الخاصة باملنافسة التجارية ،كام أ ّن الرئيس فالدميري بوتني ح ّمل دول
االتحاد األورويب مسؤولية توقف العمل بهذا املرشوع ،وخالل زيارته
لرتكيا أعلن أ ّن بالده ألغت مرشوع ساوث سرتيم ،وأنها تدرس عوضً ا
عن ذلك إنشاء مجمع للغاز عىل الحدود الرتكية اليونانية(.((2
وظهرت مرة أخرى حالة من عدم االنسجام والتوافق بني دول االتحاد
األورويب يف املوقف من خط ساوث سرتيم  . South Streamوعىل
الرغم من الجهد الذي تبذله املفوضية األوروبية لتأسيس سياسة
مشرتكة أوروبية يف مجال الطاقة ،فإ ّن القوة ما زالت بيد الدول
القومية األوروبية ،إذ ترى دول أوروبا الرشقية أ ّن خط نورد سرتيم
بني روسيا وبرلني يعود بالنفع عىل أملانيا وليس عىل بولندا ودول
البلطيق ،وكذلك نابوكو وخط ساوث سرتيم سيعظامن مصالح بعض
دول االتحاد األورويب .وبناء عليه ،فإ ّن دول االتحاد تنظر إىل روسيا
من خالل احتياجاتها وموقعها الجيوسيايس عىل أنها رشيك يف مجال
الطاقة وكذلك خطر يهدد أمنها القومي ال مفر من التعامل معه.
”28 Nicolò Sartori, “Putin chiude l’autostrada del gas di South Stream,
AffarInternazionali, Istituto Affari Internazionali, 2/12/2014, accessed on
23/11/2016, at: http://bit.ly/2hz6y6P
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Nord Stream خريطة توضح خط نورد سرتيم

:املصدر
Friedbert Pflüger, “Can Nord Stream 2 be stopped?” Energypost, 142016/4/, accessed on 82016/12/, at:
http://bit.ly/2gO6UYS

Nabuccoخريطة توضح خط نابوكو

:املصدر
“Nabucco Gas Pipeline Project,” Cambridge Forecast Group Blog, 122008/10/, accessed on 24/11/2016, at:
http://bit.ly/2g8x4qF
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إستراتيجية موسكو في مجال
الطاقة :تحديات التنافس
عىل الرغم من أ ّن روسيا ليست مثل أي "دولة أوروبية" ،فإنها تظل
قوة إقليمية رئيسة ،ومن غري املمكن أن تتجاهلها أوروبا ،فهي قريبة
جغرافيًا ،ومتتلك قدرات نووية وعسكرية ،وغنية مبوارد الطاقة .يف
املقابل لدى موسكو رغبة يف استعادة مكانتها املفقودة ،خاصة أنها ت ُع ّد
واحدة من القوى الصاعدة يف النظام الدويل إىل جانب الصني والهند
والربازيل (دول الربيكس) ،إذ شهدت تلك القوى الصاعدة من ًوا اقتصاديًا
جعلها قادرة عىل االضطالع بدور بارز يف املرسح الدويل(.((2
وقد أدت روسيا القيرصية والسوفياتية دو ًرا مؤث ًرا يف السياسات
الدولية ،وتطمح روسيا اليوم إىل استعادة هذا الدور املفقود ،وأن يكون
لها بصفتها قوة صاعدة تأثري يف السياسة الدولية .ظهر هذا الطموح
جل ًيا مع وصول فالدميري بوتني إىل الحكم ،محاولً استعادة مكانة روسيا
من بوابة الطاقة التي يزداد الطلب العاملي عىل مصادرها املتنوعة.
وهذا يعني عودة لدور أشد تأث ًريا يف السياسة الدولية ،وهي التي متتلك
مهم ،ومتتلك موارد هائلة من الطاقة .فبعد أن كانت
موق ًعا جيوسياس ًّيا ًّ
قوة االتحاد السوفيايت تتجسد خاصة يف قوته العسكرية النووية ،فإ ّن
أساسا عىل قوتها يف مجال الطاقة التي متثّل أداة
روسيا اليوم تعتمد ً
فاعلة من أدوات سياستها الخارجية.
واتسمت عالقة روسيا بأوروبا مبحاوالت األخرية يف تسعينيات القرن
املايض احتواء موسكو وضمها لتصبح جز ًءا من املنظومة الغربية .مل تلق
هذه املحاوالت صدى لدى صانع القرار الرويس الذي لديه طموحات
إمرباطورية يف تأسيس سياسة خارجية ودفاعية مستقلة عن سياسات
منظومة دول االتحاد األورويب ،وأن يكون التعاون قامئًا معها عىل أساس
تعظيم مصالح روسيا القومية .ويف الوقت ذاته ،نجد روسيا متلك أوراقًا
إسرتاتيجية عديدة يف رسم سياستها الخارجية وعىل رأسها الطاقة،
فموسكو من أكرب منتجي الغاز الطبيعي وبلغ إنتاجها السنوي 573.3
مليار مرت مكعب عام  ،2015ويبلغ احتياطي روسيا من الغاز الطبيعي
 1.688ترليون مرت مكعب وفقًا إلحصائيات مجلة النفط والغاز لعام
 ،2015أي ما نسبته  25.02يف املئة من االحتياطي العاملي وتأيت يف
املرتبة األوىل عامليًا ،تليها إيران باحتياطي  1.187ترليون مرت مكعب
بنسبة  15.57يف املئة من االحتياطي العاملي ،وتأيت قطر يف املرتبة
الثالثة باحتياطي  885ترليون مرت مكعب بنسبة  13.39يف املئة من
االحتياطي العاملي(.((3
 29كارن أبو الخري" ،عامل بال أقطاب :الحقائق االسرتاتيجية الجديدة يف النظام الدويل"،
السياسة الدولية ،شوهد يف  ،2016/11/23يف:
http://bit.ly/2hz4xrr
30 U.S Energy Information Administration (EIA), “Country Analysis
Brief: Russia,” 25/10/2016, accessed on 24/11/2016, at:
http://bit.ly/2gB2mm5

كام تحتل موسكو املرتبة السابعة يف امتالك احتياطات النفط عامل ًيا،
وترتكز تلك االحتياطات يف غرب سيبرييا واألورال وشامل القوقاز ،فقد
بلغ إنتاجها من النفط يف النصف األول من عام  2016نحو 10.843
ماليني برميل يوم ًيا ،وبلغت صادراتها من النفط الخام يف النصف األول
من العام نفسه نحو  5.55ماليني برميل يوم ًيا ،بنسبة زيادة  4.9يف املئة
مقارنة بالفرتة نفسها يف العام املايض ،وخالل عام  2015ارتفعت النسبة
إىل أكرث من  5.5يف املئة وقد وصلت إىل  97.6مليون طن .كام تؤ ّمن
روسيا  25يف املئة من احتياجات أوروبا النفطية .ويع ّد النفط الرويس
منافسا قويًا لنفط إيران التي بدأت تعود إىل سوق الطاقة
()Urals
ً
بعد توقيع االتفاق النووي اإليراين ورفع العقوبات عنها .فقد تضاعفت
صادرات إيران من النفط ووصلت إىل  2.1مليون برميل يوميًا منها
نحو  445ألف برميل لدول االتحاد األورويب ،مقارنة بـ  600ألف برميل
منافسا حقيقيًّا لروسيا يف
كانت تصدرها عام  ،2012ما يجعل إيران
ً
سوق أوروبا للطاقة إىل جانب اململكة العربية السعودية ،خاصة بعد
قيام عدد من مصانع تكرير النفط األوروبية برشاء النفط السعودي
الذي بدأ بتعزيز وجوده هو اآلخر يف سوق االتحاد األورويب.
إنتاج روسيا السنوي من الغاز الطبيعي
السنة

مليار مرت مكعب

2005

580.1

2006

595.2

2007

592.1

2008

601.8

2009

572.7

2010

588.9

2011

607

2012

592.3

2013

604.8

2014

640

2015

573.3
املصدر:

BP Statistical Review of World Energy, June 2016, “Natural gas:
Production in billion cubic metres,” p. 22, accessed on 29/11/2016,
at: http://on.bp.com/2bSW4Mf
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هذه اإلمكانيات الهائلة من الطاقة تجعل روسيا دولة ذات دور
فاعل يف خريطة الطاقة العاملية ،ومن ث ّم يف السياسات الدولية ،ولك ّن
وجود منافسني حقيقيني لها يدفعها إىل تطوير إسرتاتيجياتها يف مجال
الطاقة .ففي آب /أغسطس  ،2003طورت موسكو إسرتاتيجية الطاقة
لالتحاد الفدرايل الرويس قبل عام  ،2020ومتثّل هذه اإلسرتاتيجية
اإلطــار الواسع لسياسات موسكو يف هذا املجال .وتهدف هذه
اإلسرتاتيجية إىل تقليل التأثري يف البيئة تحقيقًا ملفهوم االستدامة
والتطور من خالل زيادة الكفاءة والفعالية لقطاع الطاقة ،األمر الذي
يتطلب سلسلة من التعزيزات واإلصالحات الهيكلية والعمل عىل
تقليل سعر الطاقة وتطوير الصناعات املرتبطة به ،وهذا األمر يجعل
موسكو قوة قادرة عىل املنافسة يف األسواق العاملية .ووفقًا لهذه
اإلسرتاتيجية فإنه من املتوقع أن يرتفع الناتج القومي الرويس مبعدل
زيادة من  4.7يف املئة إىل  5.2يف املئة سنويًّا ،ويتزامن ذلك مع منو
اقتصادي وعدم تجاهل ارتفاع نسب االستهالك املحيل للطاقة.
أساسا
وإىل جانب الطاقة املستخرجة من باطن األرض ،تعتمد روسيا ً
عىل الطاقة النووية عرب شبكة من املحطات النووية لتوليد الطاقة
الكهربائية التي تؤمن مصد ًرا أساس ًيا ومستق ًرا للطاقة الكهربائية.
وتسعى موسكو وفقًا إلسرتاتيجية الطاقة إىل زيادة إنتاج الطاقة
الكهربائية عرب شبكة املفاعالت النووية السلمية لتصل إىل ما بني 25
يف املئة و 30يف املئة بحلول عام  .2030وهي تزود املفاعالت النووية
السلمية اليوم بـ  16يف املئة من الطاقة الكهربائية الروسية .كام
تعتمد موسكو عىل املحطات الحرارية التي تعمل بالفحم ،ولها دور
فضل عن عدد
أسايس يف املساهمة يف تزويد السوق املحلية بالطاقةً ،
مهم لتوليد الطاقة يف روسيا.
من األنهار التي تع ّد مصد ًرا ًّ
وعىل الرغم من محاوالت الرئيس بوتني إعطاء أهمية كربى لقطاع
الطاقة بصفتها أداة اقتصادية لتحقيق النمو واالستقرار الداخيل،
وكذلك استخدامها أداة من أدوات السياسة الخارجية املؤث ّرة ،فإ ّن
عقبة أساسية تواجهه هي احتياجات السوق املحلية الروسية للطاقة،
إذ ال تغطي اإلسرتاتيجية الروسية للطاقة متطلبات السوق املحلية
والسوق الخارجية ،لذا تربز محاوالت صانع القرار الرويس العديدة
للتوجه رشقًا يف محاولة للبحث عن أسواق جديدة .ففي عام ،2008
تم وضع الخطوط العريضة إلقامة منشأة تصدير الغاز الطبيعي
املسال عىل جزيرة سخالني قبالة الساحل الرويس الرشقي ،وقد تم
إبرام االتفاق مع رشكة طوكيو غاز لتوريد الغاز الطبيعي لليابان.
كام وقّعت رشكة غازبروم ورشكة البرتول الوطنية الصينية ()CNPC
اتفاقًا يف  21أيار /مايو  ،2014ينص عىل توريد موسكو نحو  38مليار
مرت مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا إىل الصني عرب أنابيب تربط
حقول النفط يف سيبرييا بنقاط االستهالك الرئيسة يف الصني ،وتقدر
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قيمة الصفقة بـ  400مليار دوالر أمرييك( .((3وتطمح موسكو أيضً ا إىل
اقتحام سوق النفط األمريكية التي متثّل أكرب مستورد للطاقة عامل ًيا،
وقد تم تسليم أول دفعة من النفط الرويس إىل الواليات املتحدة
عام  ،2002وشجع ذلك خط أنابيب يربط سورغوت غرب سيبرييا
ومورمانسك الشامل ،ويتيح الخط وصول الناقالت النفطية األمريكية
إىل مرفأ جديد يف بحر بارنتس.
وعىل الرغم من ازدياد عدد الدول املتعطشة إىل الطاقة ،ما يعطي
روسيا ميزات اقتصادية وسياسية يف سوق الطاقة الدولية ،فإ ّن
صادرات روسيا تبقى غري كافية لتأمني الطاقة للسوق األوروبية
وكذلك تغطية احتياجات السوق املحلية ،إضافة إىل ضعف البنية
التحتية يف قطاع الطاقة الرويس ،ما يجعل من الصعوبة إعادة توجيه
فضل عن
خطوط تصدير الطاقة الروسية من الغرب يف اتجاه الرشقً ،
األزمات التي تعرفها روسيا يف أوكرانيا وجورجيا والتدخل العسكري
يف سورية .كل هذه العوامل تجعل مسألة متويل تطوير مشاريع
يف قطاع الطاقة أم ًرا صع ًبا يف بيئة استثامر غري مستقرة ،عالوة عىل
العقوبات األوروبية واألمريكية املطبقة عىل قطاع الطاقة الرويس،
خاصة بعد اندالع األزمة يف أوكرانيا .فقد منعت الواليات املتحدة
وصول رشكات نفط روسية إىل أسواق العاصمة واشنطن دي يس
منها ) ،(Novatek, Rosneft, Transneft, Gazprom Neftإضافة
إىل منع تصدير عدد من السلع والخدمات والتقنيات املتقدمة إىل
موسكو .ومع ذلك سيبقى االتحاد األورويب يف املدى املنظور املستهلك
األول للطاقة الروسية.

سياساتالطاقةالروسية
تجاه االتحاد األوروبي :ضغوط الصراع
ينطلق املنظور الواقعي يف العالقات الدولية من افرتاض أ ّن الدولة هي
الفاعل األسايس يف النظام الدويل الذي يوصف بالفوضوي Anarchy
أي غياب السلطة املركزية التي تفرض القواعد والنظام ،ومن ث ّم تكون
التنافسية هي السمة املميزة للنظام الدويل .ويع ّد مبدأ املساعدة
الذاتية  Self helpالوسيلة األساسية للكفاح من أجل البقاء يف النظام
الدويل .وبناء عليه ،فإ ّن الهدف األسايس للدول هو تعظيم قوتها وضامن
دميومة مصالحها وأمنها القومي ،والتقليل من فقدان القدرة عىل التأثري
والنفوذ من خالل سلوك عقالين.
" 31موسكو وبكني توقعان عىل صفقة ضخمة لتوريد الغاز الرويس إىل الصني" ،روسيا
اليوم ،2014/5/21 ،شوهد يف  ،2016/11/27يف:
https://goo.gl/2KoVRd
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يف نظام دويل يتسم بالفوىض  ،Anarchyيكون توازن القوى Balance
 Powerهو الوسيلة لتحقيق نوع من االستقرار يف بنية هذا النظام
وفق املنظور الواقعي .وطاملا أ ّن الهيمنة تع ّد خط ًرا يف النظام الدويل،
فمن الرضوري السعي لتحقيق هذا التوازن يف القوى مع الدول التي
تسعى للهيمنة والوقوف دون طموحاتها التوسعية(.((3

إ ّن املتابع للفرتة الرئاسية لفالدميري بوتني ،بني عامي  1999و،2008
يالحظ أ ّن نهجه واقعي بامتياز ،وقد ظهر جليًا يف إنشائه قوة روسية
دولية يف مجال الطاقة  ،Superpower Energyوتعزز هذا الهدف
مع جملة املبادرات والترشيعات التي حالت دون خصخصة قطاع
الطاقة لتبقى الدولة هي املسيطر عليه .ويف الوقت الذي يتم الضغط
عىل موسكو لتحرير أسواق الطاقة من جانب االتحاد األورويب ،فإنها
ترفض ذلك كليًّا وتحاول مامرسة الهيمنة املطلقة عىل قطاع الطاقة
بديل من وزارة
من خالل رشكة غازبروم التي تم انشاؤها عام ً 1989
الغاز السوفياتية السابقة ،Soviet Ministry of Gas Industry
عي
ومتلك أكرب شبكة خطوط أنابيب نقل الغاز يف العامل .وقد ّ
بوتني ،منذ توليه رئاسة االتحاد الفدرايل الرويس عام  ،2000دميرتي
رئيسا للمجلس اإلداري لرشكة غازبروم ،وحال دون
ميدفيديف ً
املحاوالت الرامية إىل كرس احتكارها قطاع الطاقة يف روسيا ،وقد زاد
الكرملني من حصته يف رشكة غازبروم عام  2005بنسبة  51يف املئة(.((3

وبناء عليه ،فإ ّن اإلسرتاتيجية الروسية يف مجال الطاقة تتسم بالواقعية،
فموسكو تتعامل برباغامتية مع قواعد التعاون ومعايريه التي تحاول
فرضها دول االتحاد األورويب .ويظهر ذلك من خالل عدم التزامها يف
كثري من األحيان الرؤى والقيم واملعايري األوروبية للتعاون يف مجال
الطاقة .ذلك أ ّن موسكو تؤكد دامئًا أ ّن التعاون يف هذا املجال يقلل
من تحقيق مصالحها القومية ،وأ ّن منظومة االتحاد األورويب تستخدم
تلك املعايري والقواعد استخدا ًما براغامت ًّيا يهدف إىل تعزيز مواقعها
ومصالحها يف سوق الطاقة الروسية من جهة ،وتعزيز وجودها يف
مناطق نفوذ روسيا من جهة أخرى .كام تقرأ موسكو توسع االتحاد
األورويب رشقًا بأنه خطر عىل نفوذها ومحاولة أوروبية للحد من دور
روسيا يف رشق القارة األوروبية .وطاملا أ ّن روسيا هي قطب مرشح
يف النظام الدويل تقوم بالتفاعل مع وحداته املختلفة عىل أساس
تعظيم مصالحها وزيادة دورها ونفوذها ،فقد بات من الرضوري أن
تحدث توازنًا مع األقطاب األخرى الصاعدة يف بنية هذا النظام ومنها
االتحاد األورويب.

وهكذا ،أنشأت اإلدارة الرئاسية الروسية نو ًعا من الهيمنة عىل
اكتشاف الغاز ونقله عرب األرايض الروسية وكذلك خارجها من خالل
رشكة غازبروم ،والتي تجاوزت دورها من حيث هي رشكة تجارية
لتقوم بعمل وزارة الخارجية الروسية ،وحتى أن تكون مرادفة
للكرملني ذاته .إ ّن هذه السيطرة السياسية عىل غازبروم واحتكارها
عمليات النقل واالستخراج يجعلها أداة فعالة بيد الكرملني يف تنفيذ
السياسة الخارجية .ففي الوقت الذي تدفع منظومة االتحاد األورويب
يف اتجاه عدم تسيس قطاع الطاقة الرويس وخلق حالة من التعاون،
فإ ّن وزارة الطاقة الروسية تنص رصاحة عىل أ ّن موارد الطاقة الروسية
أداة فعالة إلدارة السياسة الداخلية والخارجية الروسية .وقد استخدم
الكرملني صادرات الغاز وسيلة لفرض نفسه وتأكيد دوره عىل دول
املحيط املجاورة يف مناسبات عديدة حتى قبل أزمة عام ،2006
فقد استُخدمت سياسة تخفيض إمــدادات الغاز لدول البلطيق
لفرض الضغط عليها يف أثناء النزاع حول األقليات ومتوضع املنشآت
العسكرية الروسية يف دول البلطيق بني عامي  1992و ،1993وكذلك
ويف الفرتة نفسها استخدمت موسكو قطع إمدادات الغاز خالل النزاع
مع أوكرانيا بشأن أسطول البحر األسود.

إ ّن التعامل الرباغاميت الرويس مع مقاربات االتحاد األورويب يف مجال
الطاقة ينطلق من إدراك موسكو لألبعاد الجيوسياسية يف سياسات
الطاقة التي تحول دون قبولها وتعاملها بحذر مع تلك املقاربات،
وتعمل موسكو عىل استخدام الطاقة أداة للسياسة الخارجية
الروسية من خالل متكني الدولة من السيطرة املطلقة عىل قطاع
الغاز الطبيعي.
32 Kenneth Waltz, Teoria della politica internazionale (Bologna: Società
editrice il Mulino, 1997), p. 202.

إ ّن سياسة الطاقة الروسية ميكن النظر إليها عىل أنها محاولة من
صانع القرار الرويس للحفاظ عىل القوة ضمن تصور االمتداد الجغرايف
للنفوذ القديم ضمن جمهوريات االتحاد السوفيايت السابق ،ومن ث ّم
" 33بوتني يدير "املرشوع السوفيتي" رشكة غازبروم النفطية سالح سيايس يف ترسانة
روسيا" ،االقتصادية ،العدد  30) 4553آذار /مارس  ،(2006شوهد يف  ،2016/11/24يف:
http://bit.ly/2hQyPVF
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تستخدم موسكو ملف الطاقة يف مواجهة متدد االتحاد األورويب رشقًا،
فقد ظهرت املواجهة جلية بني موسكو وبروكسل يف مناطق جيوسياسية
كجورجيا وأوكرانيا .ويقوم االتحاد األورويب عىل نحو فعال خالل العقدين
األخريين باقتطاع املجال الحيوي لروسيا والسيطرة عليه سياسيًا واقتصاديًا،
إذ تم دمج العديد من مناطق النفوذ السابقة لالتحاد السوفيايت يف
منظومة االتحاد األورويب وحلف شامل األطليس ،ما أفقد روسيا جز ًءا كب ًريا
من نفوذها يف هذه املنطقة .لقد تم استغالل تراجع القوة الصلبة ملوسكو
اقتصاديًا وعسكريًا منذ مطلع تسعينيات القرن املايض ،ومل يكن لديها
ما تقدمه من حيث القوة الناعمة التي متكنها من أن تنافس املكاسب
االقتصادية واألمنية التي يقدمها االتحاد األورويب لتلك الدول.
عالوة عىل ما سبق ذكره ،تعددت محاوالت االتحاد األورويب إلقناع دول
منطقة بحر قزوين بتوقيع جدول أعامل اقتصادي وترشيعي ،وهذا
يتعارض مع طموحات موسكو اإلقليمية ،إذ ينظر إىل تلك املناطق عىل
أنها أيضً ا مناطق نفوذ تاريخي ملصالح موسكو ،ومن ث ّم فمن غري املعقول
أن تتحول إىل مناطق لها ارتباط عضوي مبنظومة االتحاد األورويب ،ما
يعني بالنسبة إىل موسكو خسارة نفوذها الجيوسيايس يف هذه املناطق.
إ ّن زيادة نفوذ االتحاد األورويب يغذي لدى صانع القرار الرويس هذا
االنطباع من خالل محاوالت االتحاد تنويع مصادر الطاقة وخلق خطوط
التفافية لنقل الطاقة كخط إمداد الطاقة نابوكو وخلق ممرات جديدة
للطاقة ،األمر الذي ينظر إليه عىل أنه محاولة أوروبية ضد غازبروم .أضف
إىل ذلك التحول الكبري يف توقيع اتفاق اإلطار مع طهران بشأن امللف
النووي اإليراين ،ما يدفع الرشكات األوروبية لالستثامر يف الطاقة اإليرانية
ضمن إسرتاتيجية االتحاد األورويب لتنويع مصادر الطاقة وتقليل االعتامد
تنافسا مع روسيا
عىل الغاز الرويس .واقرتاب طهران من الغرب يعني ً
وهي انزياح جيوسيايس يف آسيا الوسطى .ويُقر املسؤولون األوروبيون بأن
بديل يج ّهز الغاز ألوروبا يف املستقبل ،وذلك يف إطار جهدهم
تكون إيران ً
املبذول مؤخ ًرا للتقليل من االعتامد عىل الواردات الروسية .وقد رصح
نائب وزير النفط اإليراين عيل مجيدي يف وسائل اإلعالم اإليرانية الرسمية
بأ ّن الغاز الطبيعي اإليراين هو املنافس الوحيد لروسيا يف أوروبا .وتابع
قائل بأنه ميكن للدول األوروبية استرياد الغاز اإليراين من خالل ثالث طرق
ً
منفصلة :تركيا ،والعراق أو خط أنابيب مير عرب أرمينيا وجورجيا ،ومن ث ّم
تحت البحر األسود(.((3
إ ّن أهمية قطاع الطاقة يف تحقيق االنتعاش االقتصادي الرويس تجعل
مسألة تطبيق قواعد السوق يف هذا القطاع أم ًرا يستبعده صانع القرار
الرويس .وروسيا التي استخدمت املهادنة يف الفرتة التي استعادت فيها
34 Brenda Shaffer, “A Nuclear Deal with Iran: The Impact on Oil and
Natural Gas Trends,” Polycy Analysis, The Washington Institiute, 27/1/2015,
accessed on 24/11/2016, at: http://bit.ly/2hft2fY
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قوتها ونفوذها تسعى اليوم لضامن موقع لها يف بنية النظام الدويل،
من خالل عنارص قوتها العديدة وعىل رأسها قدراتها يف مجال الطاقة.
كام أ ّن قبول روسيا مطالب االتحاد األورويب يف البداية ال يعني مطلقًا
أنها أصبحت جز ًءا من منظومة دول االتحاد األورويب .فهي اليوم
ترفض وبحزم إغراءات عروض الطاقة الغربية وتحاول تسخريها لتكون
أداة فعالة الستعادة دورها ونفوذها .إ ّن سياسات الطاقة االحتكارية
الروسية هي حيوية وأساسية بالنسبة إىل املوارد واألرباح ،ومن ث ّم
القوة والنفوذ بصفتها قطبًا يف مجال الطاقة ،ذلك أ ّن االتحاد األورويب
ال ميلك إلّ القليل لتقدميه ملوسكو لتشجيع الروس عىل توقيع اتفاق
تعاون يف إطار الطاقة يتوافق مع املعايري والقيم األوروبية.
لكن وعىل الرغم من قدرة املنظور الواقعي عىل تحليل سياسات
الطاقة الخارجية الروسية ،فإ ّن للنظرية الواقعية أوجه قصور يف
تفسري سياسات موسكو يف مجال الطاقة عىل املستوى الداخيل
املحيل ،ذلك أ ّن الطاقة مسيسة يف روسيا داخل ًيا ويرجع ذلك إىل
التزام موسكو توريد الغاز للسوق املحلية ،والذي ميثّل نسبة كبرية
ويدخل يف الصناعات املحلية ،ولذا يتم استخدام أكرث من ثلثي إنتاج
روسيا من الغاز سنويًا لالستهالك املحيل والصناعات والنقل والتدفئة،
والدعم الحكومي ملزم ومكلف ج ًّدا لرشكة غازبروم ،ويثقل االقتصاد
الرويس ذلك أ ّن رشكة غازبروم تسعى لكسب العائدات التي ميكن أن
تعوض خسارتها يف السوق املحلية.
وتجدر اإلشارة إىل أ ّن رؤية موسكو يف مجال االستخدام اإلسرتاتيجي
لصادرات الطاقة وسيلة الستعادة الدور والنفوذ أمر مبالغ فيه،
ال سيام قدرة موسكو عىل استثامر القدرة التصديرية أمام ضعف
التمويل يف إنتاجها الخاص ،وقد تفاقم ذلك األثــر عىل نطاق
استثامرات النقل واإلنتاج .أضف إىل ذلك زيادة الرقابة الحكومية عىل
قطاع الطاقة الرويس ،ووجود إطار ترشيعي يحمي جهات خاصة من
الدولة ويساعد الحكومة عىل التدخل التعسفي مبا يخدم مصالحها.
كل ذلك قاد إىل تهميش الرشكات الخاصة ،وهو ما يسبب خسائر
كبرية يف اإلنتاجية ،وقضية حرق الغاز مثال توضيحي لهذه املشكلة،
بسبب احتكار رشكة غازبروم استخراج الغاز الطبيعي وبيعه ونقله،
فإ ّن رشكات النفط يف روسيا غري قادرة عىل بيع الغاز املستخرج مع
النفط وتلجأ إىل حرقه .وعىل الرغم من تسييس الطاقة يف روسيا،
فإ ّن العالقة مع االتحاد األورويب رضورية يف املرحلة الحالية ،ذلك أنّها
تحصل عىل عائدات من سوق االتحاد ،وهذا من املمكن أن يستمر
لفرتة يف املستقبل القريب ،ما يفرض قيو ًدا عىل خطاب موسكو
الواقعي لتظهر رضورات ملحة لتأطري العالقات يف مجال الطاقة
بطريقة تعاونية اعتامدية نسب ًيا.
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دراسات
 الروسية في مجال الطاقة- العالقات األوروبية

خاتمة
 الروسية بالتعقيد والتشابك يف مجاالت- تتسم العالقات األوروبية
 فكالهام قوة صاعدة يف النظام،عديدة سياسية واقتصادية وأمنية
الدويل تسعى إىل تعظيم مصالحها والبحث عن دور أشد تأث ًريا
وفاعلية يف السياسات الدولية والحصول عىل مصادر آمنة وثابتة
 وتنويع مصادرهام أو تطوير استخراجها من جهة،للطاقة من جهة
 فإ ّن االتحاد األورويب ال ميكنه االستغناء عن روسيا، وبناء عليه.أخرى
 كام أ ّن روسيا ال تستطيع التخيل،بصفتها مصد ًرا قري ًبا لتوريد الطاقة
عن السوق األوروبية اآلمنة والنهمة لترصيف مواردها من الطاقة
 وهذا.إضافة إىل التكنولوجيا األوروبية لتطوير آليات استخراجها
األمر يفرض عىل الطرفني نو ًعا من االعتامدية القرسية يف مجال
. عىل ما بينهام من االختالف يف التوجهات والقيم واملصالح،الطاقة
قاد االختالف الذي توظفه بروكسل يف مواجهة موسكو إىل نوع
من املواجهة يف مناطق جيوسياسية بالنسبة إىل الطرفني يف جورجيا
 ويحاول االتحاد األورويب "كقوة ناعمة" التمدد رشقًا.وأوكرانيا
 ويحاول كذلك جاه ًدا تنويع مصادر،واقتطاع مناطق نفوذ روسيا
 ويف املقابل.الطاقة وعدم االعتامد عىل الغاز والنفط الروسيني
تستخدم روسيا ورقة الطاقة أداة ضغط عىل مراكز القوى الفاعلة يف
 كام تعمد إىل استخدم "قوة صلبة" لتؤكد وجودها،االتحاد األورويب
بصفتها قوة إقليمية طامحة إىل دور دويل أكرب
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 عقدة التجزئة،قضية الصحراء المغربية
 رؤية مغربية:في المغرب العربي
Western Sahara: Moroccan Anxieties of
Fragmentation in the Arab Maghreb

ّ تعالــج هــذه الدراســة إشــكالية
 علــى الرغم مــن التحديات،تعثر إنشــاء اتحــاد مغاربي حقيقي
 في ظل سيادة ظاهرة،السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية التي تواجه معظم دوله
ً مرك
ِّ ،العولمة
ّ
نحو
زة على اقتراح المغرب ح ً ّلا سياس ً ّيا
ٍ لفض هذا النزاع وإنهاء المشكلة على
واســعا لدى
صدى
ً  وهــو اقتراح وجد،ســمى "الحكم الذاتي" فــي المنطقة
ً
ُ ضمــن ما ي،نهائــي
ّ
ّ بدعم كبيرٍ من طرف
جل الدول الكبرى والفاعلة في السياسة
 كما أنّه حظي،المجتمع الدولي
ٍ
الدوليــة؛ لكونه يفســح المجال أمام تحقيــق تنمية اقتصادية واجتماعيــة دائمة في المنطقة
ِّ ُ وخلق مناخ جديد ي،برمتها
.مكن من مواجهة التحديات المستقبلية المنتظرة
. الجزائر، المغرب، الصحراء المغربية، المغرب العربي:كلمات مفتاحية
This paper investigates the factors that hindered the accomplishment of the Arab
Maghreb Union, despite the economic, political, social, and security challenges
posed to its countries by globalisation. The paper focuses mainly on the reasons
that held back Algerian politicians from supporting the efforts of the regional
countries and the international community for putting an end to the dispute over
the Western Sahara, along with acknowledging the historical rights of Morocco in
it. As a way out of this gridlock, Morocco proposed a political solution through a
Saharan self-rule; a move that is widely welcomed by the international community
as a viable means for the economic and social development, as well as for facing
anticipated future challenges.
Keywords: The Maghreb, Moroccan Sahara, Morocco, Algeria.
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دراسات
قضية الصحراء المغربية ،عقدة التجزئة في المغرب العربي

مقدمة
ت ُع ّد فكرة إنشاء اتحاد املغرب العريب ،بالنسبة إىل الدول الخمس يف
الشامل األفريقي ،من األفكار الرائدة التي أعلن عنها رؤساء هذه
الدول خالل الثامنينيات من القرن العرشين ،وعىل الرغم من الجهد
املبذول من بعض دول املنطقة واملجتمع الدويل ،عىل نحو مستمر،
فإ ّن الفكرة ما زالت ترت ّدد يف مكانها؛ نظ ًرا إىل تضارب مصالح دول
املنطقة ،بخاصة املغرب والجزائر ،وهي فكرة ترتبط بقضايا جوهرية
وأساسية وال سيام قضية الوحدة الرتابية .فعىل الرغم من االرتباط
التاريخي والجغرايف بني األقاليم الشاملية والجنوبية واسرتجاع
املناطق الصحراوية للسيادة املغربية ،فإ ّن بعض األطراف مازالت
كل ما يف وسعها لتقويض كل املجهودات املغربية الهادفة إىل
تبذل ّ
خلق تنمية اقتصادية واجتامعية يف املنطقة ،ما يجعلنا نطرح العديد
من األسئلة التي تتمحور حول ما ييل:
•هل تُع ّد مشكلة الصحراء الشوكة العالقة يف حلق االتحاد؟ أم أ ّن
األمر أبعد من ذلك كث ًريا؟
•ما الدوافع األساسية وراء استمرار بعض دول الجوار عىل
الوقوف ض ّد املصالح املغربية؟
•ما السبل التي من شأنها أن تحقّق اندما ًجا مغاربيًّا حقيقيًّا؟

الروابط التاريخية
والخلفية السياسية
لقضية الصحراء المغربية
11الروابط التاريخية للمغرب بصحرائه
من الثابت أ ّن الصحراء املغربية ظلت معروف ًة بالتبعية الفعلية
للمغرب ،فالحجج التاريخية والجغرافية والبرشية تؤكد ،عىل نحو
ال ّ
شك فيه ،املطالب املغربية بالصحراء الغربية .ف ِمن الناحية
(((
مم ذكره املؤرخون القدامى  ،مثة جز ٌم باتحاد
البرشية ،وانطالقًا ّ
األصول الجنسية بني سكان الصحراء وسكان املغرب األقىص .أ ّما من
الناحية الجغرافية ،وانطالقًا من طبيعة األرايض الصحراوية يف طبقات
أرضها وجغرافيتها ومناخها وحيواناتها ونباتاتها ،فقد أكّد العلامء أنها
 1أبو عبيد البكري ،املغرب يف ذكر بالد إفريقية واملغرب ،ط ( 2الجزائر :دوسالن،)1911 ،
ص  ،164-163وانظر :عبد الرحمن بن خلدون ،كتاب العرب وديوان املبتدأ والخرب يف أيام
العرب والعجم والرببر ومن عارصهم من ذوي السلطان األكرب ،ج ( 6بريوت :مؤسسة جامل
للطباعة والنرش ،)1979 ،ص .204

71
امتداد لطبيعة املغرب يف جنوبه املحرر((( ،وأ ّن هذا االمتداد الطبيعي
والبرشي كانت توازيه تبعية سياسية ،عىل الرغم من البعد الجغرايف
لهذه املناطق عن مركز السلطة املغربية ،ومن حيث أصول الدول
التي تعاقبت عىل حكم املغرب ،وانطالقًا من دولة امللثمني حتى عهد
الدولة العلوية .يقول امللك الحسن الثاين يف هذا الصدد:
"إ ّن هذه الصحراء هي التي أعطتنا دولة املرابطني الصحراويني،
وج ّديت خناتة زوجة املوىل إسامعيل صحراوية ،وأم سيدي محمد بن
عبد الله صحراوية ،وثالثة من أجدادي صحراويون من قبائل جنوب
الصحراء عن طريق الساللة النبوية ،فليست الصحراء مغربية باألمس
فقط ،وال املغرب صحراوي باألمس .ويف الحقيقة هل نحن الذين
سرنجع الصحراء أم أ ّن الصحراء هي التي سرتجع إىل املغرب(((".
يروي التاريخ أ ّن املخزن ،حينام كانت تقوم منازعات بني سكان
وخصوصا بني قبائل معقل العربية والقبائل الرببرية،
الصحراء،
ً
(((
لحل املشكالت بني الطرفني  .ففي عهد السلطان
كان يتدخل ّ
املوىل عبد الرحمن ،قام الحسن األول الذي كان خليف ًة ألبيه بعدة
تحركات إىل نواحي الجنوب بسوس الذي كانت تتبعه أقاليم الصحراء
املغربية .وعندما أصبح سلطانًا للمغرب ،قام بعدة تحركات إىل
نواحي الجنوب بسوس ودرعة ،وقام خالل الفرتة  1886-1882ببناء
العديد من املوانئ والحصون؛ حتى يت ّم الربط واالتصال بني مناطق
اململكة من الناحية العسكرية واالقتصادية ،ث ّم إ ّن ما يؤكد االرتباط
الوثيق بني السلطة املركزية واألقاليم الجنوبية البيعة والطاعة اللتان
كانتا تُق ّدمهام القبائل الصحراوية للسالطني املغاربة((( .فعىل عهد
املوىل عبد العزيز ( )1907-1814قدمت العديد من القبائل الطاعة
لخليفته املوىل إدريس عىل هذه املناطق .فإ ْن كان األمر غري ما ذكره
التاريخ ،فكيف نفرس جهد السالطني العلويني املتع ّدد يف الدفاع عن
األقاليم الصحراوية؟ وكيف نفرس مضامني االتفاقيات التي أُبرمت بني
املغرب والدول االستعامرية ،والتي يشري جلّها إىل سيادة السالطني
املغاربة عىل هذه املناطق؟
 2عبد الكبري الفايس ومحمد الفايس ،الصحراء املغربية الواقعة تحت االستعامر
اإلسباين (الرباط :وزارة الدولة لشؤون االعالم واالتصال ،)1975 ،ص  .7وانظر :محمد
الحداد" ،الصحراء املغربية بني حق الوحدة وحق االنفصال" ،دراسات عربية ،العدد 4
(شباط /فرباير  ،)1976ص .106
 3الخطاب املليك مبناسبة عيد العرش ،آذار /مارس .1977
 4بشأن أسباب هذه التدخالت املخزنية ومضامينها ،انظر :جرمان عياش ،دراسات يف
تاريخ املغرب (الدار البيضاء :الرشكة املغربية للنارشين املتحدين ،)1986 :ص .163-145
 5عبد الحق دهبي ،قضية الصحراء املغربية ومخطط التسوية األممي :دراسة قانونية
وسياسية يف مسارات التسوية يف نطاق املنظامت الدولية (الرباط :دار أيب رقراق،)2003 ،
ص  .99وانظر :عبد الحميد شعبان" ،البيعة ومغربية الصحراء" ،جريدة األحداث املغربية،
.2000/1/19
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ويف الناحية االقتصادية ،أكرب دليل عىل ذلك التواصل االقتصادي بني
شامل الصحراء وجنوبها (التجارة الصحراوية أو القوافلية) ،إذ شكلت
مهم((( ،ومجالً لتنقّل القوافل التجارية من
الصحراء نسي ًجا اقتصاديًا ً
(((
الشامل نحو الجنوب ومن الجنوب نحو الشامل .
بوجه عا ّم ،شكّل املجال الصحراوي امتدا ًدا جغراف ًيا وتاريخ ًيا وعمقًا
مهم للدولة املغربية .وعىل الرغم من أ ّن املغرب استطاع
إسرتاتيج ًيا ً
الحفاظ عىل استقالله مدة أربعة عرش قرنًا أمام أعتى الدول التي
استهدفت املنطقة املغاربية؛ كاإلمرباطورية العثامنية التي سيطرت
عىل الدول املجاورة ،فإ ّن املغرب مع مطلع القرن العرشين ،ونظ ًرا
إىل أوضاع داخلية وأخرى خارجية متثلت باحتدام النزاع بني القوى
االستعامرية لفرض سيطرتها عىل ما تبقى من الدول املستقلة بالقارة
األفريقية ،ونظ ًرا إىل موقعه اإلسرتاتيجي وقربه من أوروبا وما يزخر
به من ثروات ،سقط يف براثن االستعامر الغريب مد ًة تصل إىل 44
عا ًما ،من تاريخ توقيع الحامية عام  1912إىل حني حصوله عىل
االستقالل عام .1956

22الخلفية التاريخية والسياسية
لقضية الصحراء المغربية
جل الدراسات املهتمة مبلف الصحراء املغربية عىل أ ّن
تتفق ّ
االستعامر اإلسباين هو سبب نشأة مشكلة الصحراء املغربية ،وترجع
االهتاممات اإلسبانية باملغرب وصحرائه إىل السبعينيات من القرن
الخامس عرش .فقد أبرمت إسبانيا معاهدة "الكوسوماس" مع
الربتغال عام  1479التي تخول لها احتالل جزر الكناري "الخالدات"
والوجود بسبتة ومليلية والصحراء املغربية ،وتسمح للربتغال باحتالل
مملكة فاس والشواطئ الغينية من جهة أخرى((( ،إال أ ّن االحتالل
الفعيل اإلسباين للصحراء املغربية بدأ عام  1844حينام احتلت
إسبانيا وادي الذهب املعروف بـ "ريو دي أورو" ،إذ أقامت يف ما
مم كان معروفًا بالصحراء(((.
بعد مدينة "فيال سيزنريوس" وهي جزء ّ
وقد اشتد النزاع حول املغرب يف البداية بني الدولتني االستعامريتني،
فرنسا وإسبانيا ،ف ّوقعتا معاهدة أوىل بباريس ،يف  28حزيران /يونيو
 ،1900حددت املمتلكات الفرنسية واإلسبانية عىل ساحل الصحراء
 6دهبي ،ص .92
 7عبد الوهاب بن منصور ،حفريات صحراوية مغربية (الرباط :املطبعة امللكية،)1975 ،
ص .3
 8دهبي ،ص  .108وانظر :إدريس فرشاخ" ،قضية الصحراء من االستعامر إىل املسرية
الخرضاء" ،مجلة املقاومة وجيش التحرير ،العدد  ،)1994( 35ص .22
 9محمد الحسيني مصيلحي ،منظمة الوحدة األفريقية من الناحيتني النظرية والتطبيقية
(القاهرة :دار النهضة العربية ،)1967 ،ص .370

العدد 23
تشرين الثاني  /نوفمبر 2016

وخليج غينيا ،من دون أن توضح الحدود الرشقية والغربية ملا كان
يُسمى "أفريقيا الغربية الفرنسية"(.((1
وبعد ذلك بسنتني ،رشع الفرنسيون واإلسبان يف تقسيم املغرب
يف ما بينهم ،فكان مرشوع املعاهدة اإلسبانية  -الفرنسية التي
أدخلت تندوف يف منطقة االحتالل الفرنيس ،مع االعرتاف إلسبانيا
باحتالل ما هو بجنوب رأس أيب جدور ،ومع االعرتاف أيضً ا بالسيادة
املغربية عىل تندوف ووصول منطقة سوس إىل وادي الذهب التي
احتلها اإلسبان(.((1
مل يقف األمر عند هذا الحد ،بل وقعت العديد من االتفاقات الرسية
بني الدول األوروبية لتوزيع الغنيمة وضمنها املغرب(ّ .((1
وملا اشتد
النزاع بني الدول العظمى ،ومن أجل تجاوز خالفاتها حول اقتسام
املناطق املستهدفة ،عقدت عدة مؤمترات دولية كان أهمها مؤمتر
 1904الذي أرىس لَبِنات مخطط دويل القتسام العامل.
ويشري بطرس غايل ،خبري العالقات الدولية األفريقية ،إىل معاهدة
ثانية يف  8ترشين األول /أكتوبر  ،1904وهي معاهدة وقعت يف
باريس ،كان الهدف منها الحصول عىل تأييد إسبانيا لإلعالن الفرنيس
الربيطاين ،مقابل اعرتاف فرنسا إلسبانيا مبنطقة نفوذ يف شمــال
مراكش "املغرب" ،كام نصت املادتان الخامسة والسادسة عىل إدماج
حق اإلقامة يف إفني
الساقية الحمراء داخل النفوذ اإلسباينً ،
فضل عن ّ
أي وقت(.((1
يف ّ
لعل أخطر املؤمترات التي كان املغرب محو ًرا ملفاوضاتها هو مؤمتر
الجزيرة الخرضاء ،عام  ،1906بني بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وأملانيا.
فقد متكنت من خالله هذه الدول إيجاد أرضية للتفاهم؛ إذ ت ّم
تخل فرنسا عن بعض
اقتسام املغرب بني فرنسا وإسبانيا مقابل ّ
مستعمراتها يف أفريقيا السوداء لفائدة أملانيا .ولعل هذا التقسيم
الذي خضع له املغرب كان من بني األسباب املهمة التي دفعته إىل
عدم قبول "مبدأ احرتام الحدود السياسية املوروثة عن االستعامر"؛
ألنه كان يرى أنه خضع لنظام استعامري فريد من نوعه تجىل يف
تفتيته إىل مناطق خاضعة إلسبانيا (الشامل والجنوب) ،وأخرى
 10بطرس غايل" ،حرب الصحراء يف املغرب العريب" ،السياسة الدولية ،العدد ( 44نيسان/
أبريل  ،)1976ص .215
 11الفايس ،ص .12
 12بشأن اتفاق  3ترشين األول /أكتوبر  1904بني فرنسا وإسبانيا ،و 8نيسان /أبريل 1904
بني إنكلرتا وفرنسا ،واتفاقي األول من أيلول /سبتمرب  1905بني فرنسا وإسبانيا ،انظر :روم
الندو ،تاريخ املغرب يف القرن العرشين ،ترجمة نقوال زيادة (بريوت :دار الثقافة،)1980 ،
ص  .92 - 91وانظر :ألبري عياش ،املغرب واالستعامر :حصيلة السيطرة الفرنسية ،ترجمة
عبد القادر الشاوي ونور الدين السعودي (الدار البيضاء :دار الخطايب للطباعة والنرش،
 ،)1985ص  84وما بعدها.
 13غايل ،ص .215
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خاضعة لفرنسا (الوسط) ،مع وجود جيوب تابعة للنفوذ اإلسباين
(إفني وطرفاية) داخل املنطقة الخاضعة لفرنسا ،إضاف ًة إىل وضع
مدينة طنجة تحت نظام دويل( ،((1وذلك دامئً ا مع الرتتيبات السياسية
بني الدولتني اللتني انفردتا باملغرب.
ويف  19حزيران /يونيو  ،1934ت ّم اجتامع بالرباط بني لجنتني فرنسية
وإسبانية انتهت بتقسيم املغرب إىل سبتة ومليلية وجزر رأس املاء
(الجعفرية) وحجرة النكور عىل الشاطئ املتوسطي ،وإىل منطقة
سيدي إفني وحامية طرفاية والعيون ،ومستعمرة وادي الذهب عىل
الشاطئ األطليس ،وكل ذلك تقسيم استعامري محض ت ّم يف غياب
املعنيني باألمر؛ أي املغاربة(.((1

عند انتهاء عام  ،1934كان املغرب قد خضع ،بصفة نهائية للسيطرة
االستعامرية .وعىل الرغم من األوضاع الداخلية الصعبة والتحالف
االستعامري ،فإ ّن ذلك مل مينع الشعب املغريب من مقاومة االحتالل
والذود عن البالد ،وكام شكّل عام  1934انتها ًء للمقاومة املغربية
املسلحة ،فإنه شكّل أيضً ا بداي ًة للمقاومة السياسية التي انطلقت
بقيادة الحركة الوطنية املغربية التي ضمت أطيافًا متعددة؛ أبرزها
العلامء واملثقفون واملناضلون الشباب ،بتنسيقٍ مع امللك محمد
الخامس ،ليتوج كفاح الشعب املغريب بعودة امللك إىل العرش عام
 ،1955والدخول يف مفاوضات مع كل من فرنسا وإسبانيا ،أسفرت
عن استقالل الجزء الذي كان خاض ًعا للسيطرة الفرنسية مبوجب
اتفاقية فاس يف  30آذار /مارس  ،1912والجزء الشاميل الذي كان
تحت وطأة االحتالل اإلسباين يف  07نيسان /أبريل  ،1956يف حني
ظلت الصحراء وبعض الجيوب األخرى تحت سيطرة النفوذ اإلسباين
(إفني وطرفاية يف الجنوب وسبتة ومليلية يف الشامل)(.((1
 14رشيد الركيبي ،األمم املتحدة وقضية الصحراء املغريب :أرضية عامة حول تطورات
قضية الصحراء املغربية (الرباط :املعهد العايل لإلعالم واالتصال ،)2002 ،ص .18
 15الفايس ،ص .15
 16الركيبي ،ص .19
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وأمام اشتداد املقاومة املغربية للوجود اإلسباين بالصحراء املغربية،
ستضطر إسبانيا وفرنسا إىل التحالف من جديد لرضب جيش التحرير
بالصحراء املغربية ،يف إثر عملية تُعرف بـ "إيكوفيون" أسفرت عن
خروج جيش التحرير من الصحراء ،ونزوح آالف املقاتلني وعائالتهم
الصحراوية إىل املناطق املستقلة من اململكة ،هربًا من آلة القمع
اإلسبانية؛ وذلك عام .((1(1958
ومـ ّـا يدل عىل أ ّن املغرب عــازم عىل مواصلة اسرتجاع أراضيه
الصحراوية ،تأسيسه إلدارة خاصة تدير شؤون الصحراء تحولت يف ما
بعد إىل وزارة ،بعد وصول وفود عديدة من الصحراء املغربية ،وقد
انتهى هذا الجهد الدبلومايس والعسكري املغريب بإجالء اإلسبان عن
مدينة طرفاية عام  ،1958ومنذ هذا التاريخ مل يتوقف املغرب عن
املطالبة باسرتجاع أراضيه املغتصبة من اإلسبان.
وعندما اكتشفت إسبانيا ،منذ عام  ،1963األهمية االقتصادية الكربى
للمنطقة ،ومن أجل كسب الوقت إلبقاء نفوذها عىل الصحراء
املغربية ،أوعزت إىل بعض عمالئها يف األمم املتحدة فكرة تنظيم
استفتاء يف الصحراء تحت مراقبة األمم املتحدة وذلك عام .((1(1966
وعىل الرغم من ذلك ،واصل املغرب تحركاته السياسية والدبلوماسية
عىل الصعيد الدويل والقاري ،وداخل املنظامت الدولية للمطالبة
بتحرير صحرائه .ويف هذا السياق ،طلب املغرب من األمم املتحدة
تسجيل قضية احتالل األرايض املغربية من جهة إسبانيا ،وبدأت
تصدر سنويًا توصيات حول قضية احتالل األرايض املغربية(.((1
تُربز سلسل ُة هذه القرارات كلّها الرواب َط التاريخية بني املغرب وتلك
فضل عن مطالبة
املناطق املحتلة ،وتؤكد مرشوعية املطالب املغربيةً ،
االستعامر اإلسباين بالرحيل عن املنطقة( ،((2وقد كللت هذه التحركات
باسرتجاع مدينة إفني من قبضة االحتالل اإلسباين عام  .1969ومع
بداية السبعينيات ،ازدادت ق ّوة النزاع بني املغرب وإسبانيا من أجل
كسب الدعم والتأييد لهذه القضية .ففي عام  ،1974وأمام تشبث
املغرب بقرارات األمم املتحدة ،ستتجه السلطات االستعامرية نحو
تنظيم استفتاء وخلق كيان تابع لها يف املنطقة .سيلجأ املغرب من
جهته ،عام  ،1974ملواجهة هذه املناورات اإلسبانية ،إىل محكمة
 17املرجع نفسه ،ص .20
18 Raoual Weexteen, L’O.U.A et la question saharienne in Annuaire de
l’Afrique du nord (Paris: Editions C. N. R. S, 1979), p. 217.
 19بشأن سلسلة القرارات التي أصدرتها األمم املتحدة بهذا الخصوص إىل حدود سنة
 ،1973انظر :العريب برنمضان" ،ميثاق منظمة الوحدة األفريقية بني التنظري والتطبيق (دراسة
تاريخية مع دراسة للقضية املوريتانية وقضية الصحراء املغربية يف الجانب التطبيقي)" ،رسالة
دكتوراه ،كلية اآلداب سايس ،فاس  -املغرب ،2006 ،ص .224
 20الركيبي ،ص .21
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العدل الدولية بطلب التحكيم يف نزاعه مع إسبانيا حول الصحراء
أي عالقة
التي كانت مدريد تدعي أنها كانت أرضً ا خال ًء وال تربطها ّ
باململكة املغربية( .((2ويف  16ترشين األول /أكتوبر  1975كان قرار
حاسم ،إذ أدلت برأيها االستشاري بشأن الصحراء اإلسبانية
املحكمة
ً
كاآليت" :يف ما يخص السؤال األول :أ ّن الصحراء الغربية مل تكن أرضً ا
بال صاحب  Terra Nulluisعندما احتلتها إسبانيا ،ويف ما يخص
السؤال الثاين كانت هناك عالقات قانونية تربط بينها وبني املغرب
من جهة ،وموريتانيا من جهة أخرى"(.((2

كان هذا القرار مبنزلة السند الرشعي الذي اعتمد عليه املغرب ،إذ
أعلن امللك الحسن الثاين عن تنظيم مسرية خرضاء سلمية السرتجاع
أقاليمه الجنوبية ،بداي ًة من  6ترشين الثاين /نوفمرب  ،1975أربكت
حسابات مدريد( ،((2ما أجرب سلطات االحتالل عىل الدخول يف
مفاوضات مع كل من املغرب وموريتانيا ،انتهت بإبرام اتفاقية مدريد
الثالثية يف  14ترشين الثاين /نوفمرب  ،1975وأنهت االستعامر اإلسباين
يف  28شباط /فرباير  ،1976عىل أن يوضع اإلقليم حتى هذا التاريخ
وكل هذه األحداث والنزاعات مل تت ّم مبنأًى عن
تحت إدارة ثالثيةّ .
النزاع بني املعسكرين الرشقي والغريب لتعزيز مناطق النفوذ بالعامل،
وخصوصا يف
عالو ًة عىل الشعارات الثورية التي كانت تكتسح العامل
ً
األوساط الجامعية.
استقرت جبهة "الرشطة أوريو" يف الجزائر .وقد ازداد األمر تعقي ًدا بني
املغرب والجزائر حني أعلنت هذه الجبهة يف  27شباط /فرباير ،1976
قيام "الجمهورية العربية الصحراوية الدميقراطية" كيان الصحراويني
املستقل( .((2ونشري ،يف هذا السياق ،إىل أ ّن املطالب املغربية الرتابية
حظيت بدعم قوي غري مرشوط من الجزائر ،وقد جاء ذلك عىل
21 Weexteen, p. 224.

 22غايل ،ص .221
 23الطاهري النوفايل ،الصحراء املغربية بني مرشوعية االندماج ومرشوع االنفصال
(مراكش :املطبعة والوراقة الوطنية ،)1997 ،ص .37
 24فؤاد أخريف ،قضية الصحراء ما بني التاريخ والقانون والسياسة (الرباط :مطبعة
املعارف الجديدة ،)1988 ،ص .35

لسان الرئيس الجزائري الهواري بومدين أثناء زيارته للمغرب عام
قائل" :إ ّن شعبينا
 ،1972حينام و ّجه خطابه إىل امللك الحسن الثاين ً
متضامنان وإ ّن الجزائر تؤكد دعمها للمغرب السرتجاع كل أراضيه
املحتلة وبسط سيادته عليها"(.((2

الجزائر وملف الصحراء المغربية
يتضح من خالل التطورات التي عرفها ملف الصحراء املغربية ،منذ
نشأتها إىل اليوم ،أ ّن املسألة يف جوهرها نزاع مغريب  -جزائري .وهذه
املوضوعة التي تُع ّد من البديهيات بالنسبة إىل املغاربة ،جرى تأكيد
حقيقتها مع التغريات التي طرأت عىل شبكة األطراف املتدخلة يف
النزاع .فعند بداية املشكلة كانت هناك ثالثة أطراف معنيّة (إسبانيا،
واملغرب ،وموريتانيا) .ومع مرور الزمن ،وأمام نزوع العديد من
الدول نحو الحياد تجاه هذا امللف ،اتخذت قضية الصحراء مسا ًرا
خالصا ،ويظهر ذلك جل ًّيا من خالل التطورات
جعلها نزا ًعا ثنائ ًيا
ً
األخرية املصاحبة لتقري َري كويف أنان األخريين ( 24حزيران /يونيو
 ،2001و 19شباط /فرباير  ،((2(2002ما يجعلنا نطرح التساؤل التايل:
ما هي األسباب الكامنة وراء التدخل الجزائري يف هذا امللف؟
لنبادر إىل القول إ ّن التدخل الجزائري يف ملف الصحراء تنوع بني
عدة مستويات؛ منها ما هو اقتصادي وجيوسيايس وأيديولوجي،
وقد أشعل ذلك نار املواجهة بني البلدين ،وهي مواجهة اختلفت،
أيضً ا ،بني مستويات ثالثة :عسكرية ،ووسيطية (الرشطة أوريو)،
وحمالت دبلوماسية.
جعل اختالف العنارص السالفة الذكر هذا النزاع يتسم بالقوة
واالستمرارية ،إىل ح ّد أ ّن عدة منظامت دولية وقارية (األمم املتحدة،
وجامعة الدول العربية ،ومنظمة الوحدة األفريقية ...إلخ) عجزت
حل مريض للطرفني ،وهذا يدل عىل اختالف
حتى اآلن عن إيجاد ّ
لحل النزاع الذي
وجهات نظر كل من الطرفني تجاه الحلول املقرتحة ّ
يرتبط ،عىل نحو مبارش ،مبصالح الدولتني الجارتني عىل املستويني
الداخيل والخارجي.
لقد شكّل عام  1976النواة األوىل لنشأة النزاع املغريب  -الجزائري،
ذلك أ ّن دولة الجزائر مل توافق عىل االتفاق الثاليث بني املغرب وإسبانيا
 25الركيبي ،ص  .21ونشري إىل لقا َء ْي قمة بإفران عام  1969وتلمسان عام  1970بني
الهواري بومدين والحسن الثاين .وقد أسفر اللقاء األول عن توقيع اتفاقية لألخوة وحسن
الجوار والتعاون.
 26نزار الفراوي ،تحليل مواقف الجزائر والبوليساريو للتطورات األخرية لقضية الصحراء
(الرباط :منشورات منتدى  21للحوار والتنمية ،نيسان /أبريل  ،)2002ص .179
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وموريتانيا الذي خلق نو ًعا من اإلحباط لدى املسؤولني الجزائريني،
وإحساسا بنوع من السخرية أمام سياسة "األمر الواقع" التي نهجها
ً
كل من املغرب وموريتانيا ،بدعمٍ من فرنسا والواليات املتحدة
األمريكية( .((2وبحسب املتتبعني للشؤون األفريقية ،فإ ّن أسباب النزاع
ثانوي.
رئيس وبعضها اآلخر ٌّ
بعضها ٌ

11األسباب الرئيسة للنزاع المغربي – الجزائري
حول الصحراء
ميكن حرص األسباب الرئيسة يف أسباب ثالثة تبدو ماثل ًة يف التناقض
الحاصل بني القوميتني املغربية والجزائرية ،واستمرار الخالف
املطروح بني البلدين حول الحدود ،والتعارض الحاصل بني األطروحة
حق تقرير مصري أبناء الصحراء واألطروحة
الجزائرية الداعية إىل ّ
املغربية املعتمدة عىل الحق التاريخي.
.أمن الناحية التاريخية

يبدو أ ّن االستعامر الغريب للقارة األفريقية كانت له آثار عديدة ومختلفة
يف الدول األفريقية ،وهو ما أث ّر سلب ًيا يف العالقات بني الدول بعد حصولها
عىل االستقالل .فإضاف ًة إىل مشكلة الحدود ،أ ّدى االستعامر إىل تنوع
األنظمة السياسية بدول شامل غرب أفريقيا( ،((2إذ كان لخصوصيات
املقاومة من أجل االستقالل والتجارب االستعامرية املختلفة أث ٌر يف بناء
الدول الوطنية بأنظمة سياسية متفاوتة؛ ذلك أنّنا نجد َملكي ًة تقليدي ًة
كل من تونس وموريتانيا وآخر
يف املغرب وثالثة أنظمة جمهورية يف ّ
(((2
ثوريًّا اشرتاكيًّا يف الجزائر ،وأخ ًريا الحكومة الجامهرية الشعبية بليبيا ،
وإن كنا ال نوافق صاحب هذا الرأي يف كالمه؛ أل ّن الدول األفريقية
مل تنشأ كلّها عن التدخل االستعامري وتأثرياته ،ذلك أنه توجد ع ّدة
دول كان لها وجود تاريخي غري أ ّن االستعامر ألغى استمرارها .وهذا
األمر ينطبق عىل العديد من الدول األفريقية كمرص واملغرب والحبشة
ورواندا وبروندي التي كانت بها ماملك قدمية ذات نظام إقطاعي.
أ ّدى هذا االختالف يف األنظمة السياسية بني الدول املغاربية إىل
تعارض بني مغرب مليك ذي تعددية حزبية ،والجزائر الجمهورية التي
يقودها حزب خاض حربًا تحريري ًة ضد االستعامر ،عىل غرار باقي
الدول املغاربية يف أفريقيا الشاملية( .((3فمن الناحية التاريخية شهد
27 Abdelkhalak Benramdane, Le Sahara occidental enjeu maghrébin
(Paris: Karthala, 1992), p. 59.
 28فان بيلسن" ،التطور السيايس واإلداري لدول أفريقيا الحديثة" ،السياسة الدولية،
العدد ( 13متوز /يوليو  ،)1968ص .23-22
 29ميغيل هريناندو دي الرامندي ،السياسة الخارجية للمغرب ،سلسلة ضفاف ( 9الرباط:
منشورات الزمن ،)2005 ،ص .273
 30عبد الجبار مطعيش ،العالقات املغربية الجزائرية من  1830إىل اليوم ،رسالة دبلوم
الدراسات العليا ،كلية الحقوق ،الرباط ،1992 ،ص .262

املغرب مترك ًزا للسلطة وتوايل األرس الحاكمة ،كام جمع بني التاريخ
اإلسالمي – العريب – يف شامل أفريقيا ،وبنية داخلية تجمعها حاجة
إىل استعادة وحدة ماضيه .فكل هذه العنارص ت ُع ّد وسائل متيّز ميلكها
املغرب بالنسبة إىل الجارة الجزائر(.((3
لقد استعمل البَلدان العديد من الحجج التاريخية لتربير موقف
التفوق يف منطقة الشامل املغريب األفريقي ،وهكذا ركزت الجزائر
من جهتها عىل تراث تجربة التحرير ،وشعارات استقاللية ،وعدم
االنحياز ،ومحاربة اإلمربيالية ،وتطور النموذج االشرتايك والحديث
املتواصل عن تاريخ الجزائر العريق لتربير قيام األمة الجزائرية .أ ّما
املغرب ،فقد اعتمد عىل تراثه القتايل ضد املسيحيني ،وعىل تراتب
سيايس يظهره كدولة إسالمية عريقة يف الحكم والذود عن الثغور(.((3
اعتام ًدا عىل املعطيات التاريخية السالفة الذكر ،نجد أ ّن املغرب
ركّز ،بعد حصوله عىل االستقالل ،عىل استكامل وحدته الوطنية التي
أعطت للقومية املغربية طابع تحرير وطني ،يف حني أ ّن الجزائر التي
تعارض هذه الرغبة من منطق املصالح الوطنية الضيقة( .((3يقول عيل
الشامي "إ ّن القناعة داخل البلدين بعدم قيام مغرب عريب عىل املدى
القريب عىل األقل ،وبروز نزعة عند طرح موضوع الوحدة ،دورها
يف جعل التناقضات ،تناقضات قوميات ،فالجزائر تتحصن ضد قومية
مغربية قادرة عىل إذابة قومية جزائرية قيد النشأة ،واملغرب يتحصن
بدوره ضد قومية ناشئة تحارصه من جميع الجهات وتحيل وحدته
التاريخية إىل فئات"(.((3
خالصة القول ،إذن ،أ ّن نزعة االنفراد بالقيادة يف شامل غرب أفريقيا،
واالختالف يف النشأة والتوجه السيايس ،من العوامل التي جعلت
القومية الجزائرية ،عىل الرغم من حداثتها ،تحاول إيجاد موطأ قدم
لها باملنطقة ،يف حني أ ّن العمق التاريخي للقومية املغربية جعلها
تسعى للحفاظ عىل هذا املوروث التاريخي ،وترميم كل ما أفسده
االستعامر ،ما جعل هذه االختالفات تطفو فوق السطح ،عىل نحو
يل ،يف النزاع حول الصحراء املغربية.
ج ّ
.بالتداخل الحاصل بين ملف الصحراء
والخالف الحدودي بين البلدين

جل الدراسات التي تناولت العالقات الثنائية بني املغرب
ت ُج ِمع ّ
والجزائر عىل أ ّن النزاع بني البلدين يُع ّد إحدى صور منازعات الحدود
بني الدول األفريقية ،وهي منازعات ناتجة من عدم ترسيم الحدود
 31عيل الشامي ،الصحراء الغربية عقدة التجزئة يف املغرب العريب (بريوت :دار الكلمة
للنرش ،)1980 ،ص .214
 32مطعيش ،ص .263
33 M. Raffinot & P. Jacquenot, Le Capitalisme de l’état Algérien (Paris:
Maspero, 1977), p. 252.
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بصفة كل ّية بواسطة املستعمر األجنبي .فمنذ استقالل املغرب عام
 ،1956تكونت لجنة مشرتكة بينه وبني فرنسا من أجل تعيني الحدود
بصفة نهائية ،إال أ ّن املغرب انسحب منها عام  1958بعد اعرتافه
بالحكومة الجزائرية سلط ًة وحيد ًة رشعي ًة لها صالحية التباحث حول
الحدود بني البلدين(.((3
رسي بني املغرب والحكومة الجزائرية
ويف عام  ،1961ت ّم اتفاق ّ
املوقّتة التزم خالله مسؤولو البلدان بالتأييد املطلق للجزائر يف
بحل
كفاحها ضد املستعمر من جهة املغرب ،يف حني التزمت الجزائر ّ
مشكلة الحدود ما إن تحصل عىل االستقالل( .((3ويرى املغاربة أ ّن
الجزائر مل تلتزم بهذا الرشط ،وهو ما أ ّدى إىل اندالع حرب الحدود
بني البلدين عام  ،1963وقد ُعرفت بـ "حرب الرمال"( ،((3وتجددت
هذه االشتباكات يف عــام  ،1966وانتهت بتوقيع معاهدة تضامن
وتعاون بني البلدين عام  1969أُطلق عليها معاهدة "إفران"(.((3

تشرين الثاني  /نوفمبر 2016

الخالف بينهام يف قضية الصحراء ،إذ أصبحت الورقة التي سيستعملها
كل طرف تشكّل وسيل َة ٍ
ضغط بخصوص هذه القضية(.((4
من جهة الجزائر ،فإ ّن مغربية الصحراء يجب أن يقابلها بالرضورة
تنازل املغرب عن مدينة تندوف واملناطق الرشقية التي يطالب
باسرتجاعها واإلقرار بجزائريتها ،من أجل إغالقٍ نها ٍّيئ مللف الحدود.
أي تفوقٍ
يف حني ظل املغرب رافضً ا لهذه الرغبة الجزائرية لتفادي ّ
إسرتاتيجي عليه متجسد يف املراقبة الجزائرية للعمق املغريب ،انطالقًا
من مدينة تندوف .ث ّم إ ّن املغرب بوصفه يحظى مبوقف جغرايف ت ُع ّد
أمس الحاجة إليه الستغالل مناجم حديد كارة جبيالت،
الجزائر يف ّ
سيستعمل هذه االمتيازات ملساومة الجزائر التي ستجد يف الصحراء
املغربية وسيل ًة للتقليل من التفوق املغريب(.((4
إنها القضية  -العقدة التي تشابكت حولها أسباب النزاع بني البلدين.
فليس املغرب مستع ًّدا للموافقة عىل أنها أه ّم مشكلة جزائرية
وملف الصحراء املغربية مل يغلق بعد ،وليست الجزائر راغب ًة يف
تقوية املغرب صحراويًا ،وبذلك أصبحت مسألة الحدود ماد ًة غني ًة
استغلها كل طرف ملواجهة الطرف اآلخر.
.جالخالف في سبل ّ
حل
قضية الصحراء المغربية

وبعد استقالل موريتانيا عام  1970اتفق الطرفان املغريب والجزائري
عىل تشكيل لجنة ف ّنية لرسم الحدود بطريقة نهائية ،وعىل الرغم من
إعالن امللك الحسن الثاين أثناء مؤمتر القمة األفريقي التاسع الذي
ُعقد يف الرباط ،خالل الفرتة  15 - 12حزيران /يونيو  ،1972عن انتهاء
النزاع رسم ًيا بني البلدين والتوصل إىل تسوية نهائية للنزاع السيايس
أي نحو كان ،أ ّن البلدين
اإلقليمي بينهام( ،((3فإ ّن ذلك ال يعني ،عىل ّ
قد توصال إىل تسوية نهائية ملسألة الحدود التي ظلت مشكل ًة مزمن ًة
ترمي بظاللها عىل العالقات الثنائية بينهام ،إىل أن انعكست عىل
 35أحمد نبيل جوهر ،قرارات منتظم الوحدة األفريقية :النظرية والتطبيق ودورها يف
حل مشاكل القارة (اإلسكندرية :دار املعارف ،)1987 ،ص .287
 36جوهر ،ص .287
 37غايل ،ص  244وما بعدها؛ ومصيلحي ،ص .534
 38بطرس غايل" ،أفريقيا وأزمة الحركة الوحدوية" ،السياسة الدولية ،العدد ( 27كانون
الثاين /يناير  ،)1972ص .123 - 100
 39جوهر ،ص .291

سبقت اإلشارة إىل أ ّن املغرب والجزائر اختلفا حول أسلوب الحل النهايئ
لقضية الصحراء املغربية .ففي وقت اعتمد فيه املغرب عىل أطروحة
معلل ذلك
الحق التاريخي السرتجاع سيادته عىل الصحراء الغربيةً ،
بحق
بالعديد من الحجج التاريخية ،نادت الجزائر ،منذ عام ّ ،1975
(((4
تقرير املصري عن طريق استفتاء تنظمه األمم املتحدة وترشف عليه .
هذا االختالف يف الطرح مرتبط باالختالف يف التفسري بني البلدين.
حق تقرير املصري ،فإنّه يعني بالنسبة إىل املغرب
ففي ما يتعلق مببدأ ّ
"استقالل دولة عن الدولة املحتلة ،وتكوين دولة جديدة" و"أ ّن املغرب
باسرتجاعه للصحراء املغربية من املستعمر اإلسباين يكون قد حقق هذا
حق تقرير املصري جاء عىل
املبدأ"( .((4أ ّما بالنسبة إىل الجزائر ،فإ ّن تعريف ّ
لسان ممثلها السيد اليحياوي أثناء تدخله لدى محكمة العدل الدولية
حل مشكلة الصحراء يجب
بالهاي ،يف  16متوز /يوليو 1976؛ إذ أكد أ ّن ّ
حق تقرير املصري الذي يُع ّد من بني القواعد األساسية،
أن تكون يف إطار ّ
والذي تتفرع منه املبادئ األخرى التي تحكم املجموعة الدولية ،وأ ّن
40
41
42
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حق
أي نحو كان ،يف ّ
املطالبة باسرتجاع األقاليم الصحراوية ال تؤث ّر ،عىل ّ
تقرير املصري الذي يدخل يف إطار قانون الشعوب.
املنطق تعب ًريا عن مرشو ِع هيمن ٍة ،وتطويقًا
ويَ ُع ّد عيل الشامي هذا
َ
عني ًدا ملشاريع الوحدة املغربية كلّها ،ويرى أنّه يتعارض ومواقف
الجزائر العلنية ،وغري العلنية ،بخصوص العديد من القضايا املامثلة،
كسب مؤيدين ملوقفها
ما يكشف عن هدفها الحقيقي املتجيل يف رغبة ْ
من قضية الصحراء املغربية(.((4
ومن خالل التطورات التي عرفتها قضية الصحراء املغربية خالل السنوات
األخرية ،بخاصة بعد صدور تقري َري كويف أنان ( 24حزيران /يونيو
 2001و 19شباط /فرباير  ،)2002دانت الجزائر فكرة اتفاق اإلطار التي
اقرتحتها األمم املتحدة يف  ،2001ووصفتها بأنها منحازة إىل املغرب
(يف  22حزيران /يونيو  ،)2001وعادت يف  27آب /أغسطس ،2001
فوصفتها بأنها تكريس لالحتالل.

22األسباب المركزية للنزاع
المغربي  -الجزائري
.أالعنصر األيديولوجي

يبدو ،من خالل الكتابات التي تناولت موضوع نزاع الصحراء بني
املغرب والجزائر من جميع جوانبه املختلفة ،أ ّن العنرص األيديولوجي
ليست له أهمية كربى يف تأجيج النزاع بني الطرفني ،بل إنّه اتخُذ
ذريعةً ،فقط ،للتغطية عىل باقي الدوافع السالفة الذكر من جهة،
ولكسب تعاطف باقي الدول الكربى التي لها التوجه األيديولوجي
نفسه من جهة أخرى.
إ ّن يف النظام املغريب ذي التوجه الرأساميل املوايل للغرب ،والنظام
الجزائري ذي التوجه االش ـرايك املــوايل للرشق ،واألساليب التي
يعتمدانها يف إدارة شؤون الدولة وتسيريها ،دالل ًة عىل أ ّن البلدين
خصوصا عىل مستوى الطبقة السياسية التي تتميز
مييالن إىل التطابق
ً
بالتكنوقراطية( ،((4كام أ ّن اقتصاد البلدين يتضمن االتجاهات نفسها،
ولو بدرجة متفاوتة ،من جهة تعايش قطاعني؛ قطاع عا ّم مسيطر،
وقطاع آخر خاص مازال ضعيفًا .يقول بنمسعود "إ ّن النظام الجزائري
هو نظام يعتمد رأساملية الدولة .وهذا النوع من النظام نجده
أيضً ا داخل املغرب ،والدليل عىل ذلك أ ّن وسائل اإلنتاج األساسية
ما تزال كلّها أو يف جزئها األكرب يف ملكية الدولة"( ،((4أ ّما من حيث
الطبقة االجتامعية ،فنجد يف كال البلدين طبق ًة برجوازي ًة مشكّل ًة يف
44
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مسيي
جزء منها من أصحاب القطاع الخاص ،ويف الجزء اآلخر من ّ
القطاع العا ّم(.((4
إ ّن ما يؤكد أ ّن العنرص األيديولوجي ليس من العنارص األساسية يف
النزاع ما جاء عىل لسان بعض املسؤولني املغاربة ،إذ قال محمد
بن هيمة أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة عام " 1963إ ّن نزاعنا
مع الجزائر ال ميكن أن يوصف بالنزاع األيديولوجي ...هناك خالف
حول الحدود وال ميكن إغراقه داخل مشكل خيايل"( ،((4وهو التأكيد
الذي جاء عىل لسان عبد الرحيم بو عبيد حينام قال" :إ ّن مشكلة
الحدود قامئة بذاتها [ ]...أ ّما القول برصاع األنظمة ،فهو دليل نابع
من السياسة الداخلية فحسب [ ]...إ ّن االشرتاكية ليست بضاع ًة قابل ًة
للتصدير"(.((4
ومن ث ّم ،يبقى العنرصان االقتصادي والسيايس أكرث العنارص تحك ًّم يف
الخالف املغريب – الجزائري .وانطالقًا من املعلومات السالفة الذكر،
يتضح أ ّن للخالف بني البلدين خصوصيات متشعب ًة تشمل الجانب
االقتصادي والسيايس اإلسرتاتيجي.
أ ّما بشأن التدخل األجنبي يف هذا النزاع ،فقد آثرنا عدم الحديث عن
هذا الجانب ،أل ّن الدول الكربى آثرت الحياد وعدم التدخل؛ للحفاظ
عىل مصالحها االقتصادية والتجارية باملنطقة ،وعدم االنسياق وراء
الجوانب األيديولوجية.
.بالعداء الجيوسياسي

لقد تحكّم العنرص الجيوسيايس عىل نحو كبري يف السياسة الجزائرية
منذ نشأة النزاع إىل اليوم ،فقد أدىل الرئيس بومدين عام 1975
بترصيح أكّد فيه أ ّن الجزائر لن تسمح بانكسار "التوازن يف املنطقة،
بحل ملشكلة الصحراء ال تكون الجزائر طرفًا فيه" وقد
ولن تقبل ٍّ
ظلت السياسة الجزائرية وف ّي ًة للمرحلة البومدينية التي استحكم فيها
املنظور الجيوسيايس عىل نحو صارم لتوازن القوى إقليم ًيا ،وقوامه
تحويل إقليم الصحراء إىل منطقة عازلة بني املغرب والجزائر من
جهة ،وبني املغرب وامتداده التاريخي األفريقي من جهة أخرى(.((5
ونظ ًرا إىل التغريات التي عرفتها منطقة شامل غرب أفريقيا مع مطلع
عام  ،1975والتي اتسمت بفقدان الجزائر لتحالفها مع الحكومة
املوريتانية ،فقد اشتمل املغرب عىل مم ّر عرب موريتانيا ميكّنه من
47 Said Ihrai, Pouvoir et influence: état, partie et politique étrangère au
Maroc (Rabat: Edino, 1986), p. 26.
”48 “La diplomatie algérienne demeure orientée en priorité vers l’Afrique,
Le Monde, 24/10/1963.
49 “Un litige difficile à régler,” Le Monde, 5/11/1963.
 50الفراوي ،ص .191
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التوغل داخل أفريقيا السمراء والوقوف عىل قدم املساواة مع الجزائر
بخصوص عالقتها بالدول األفريقية جنوب الصحراء( ،((5يف حني ترى
الجزائر  -من الناحية الجيوسياسية دامئًا  -أ ّن خلْق كيان مستقل
يف الصحراء سيؤدي إىل عزل املغرب ويح ُّد من حركته الدبلوماسية
داخل هذه املناطق األفريقية(.((5
يتضح أيضً ا العداء الجيوسيايس يف التسابق نحو الزعامة .فبالنسبة إىل
الجزائر ،يبدو أنها تحاول ،عرب هذه السياسة ،فرض االقتناع بزعامتها
للمنطقة ،عىل الرغم من الصعوبات التي تعرتض هذه الزعامة؛ ذلك
أ ّن بن بلة كان يتوق إىل مغرب عريب يتألف حول الجزائر بـ "االعتامد
عىل الثوريني يف كل من تونس واملغرب" .أ ّما بومدين ،فتنقل الباحث ُة
الفرنسية نيكول غرميو ،املختصة يف السياسة الخارجية الجزائرية ،أنه
مل يكن يؤمن باملغرب العريب بسبب مشاعر ترجع إىل أيام الثورة(،((5
لك ّن رؤيته تختلف بالنسبة إىل القارة كلّها ،إذ أكّد أ ّن بالده معنيّة
بكل ما يجري يف أفريقيا من القاهرة إىل رأس الرجاء الصالح وأنّه
ال بد أن يُؤخذ برأيها يف كل ما يه ّم القارة(.((5
وقد ظل هذا التفكري القديم يؤطر نظرة رؤساء الدولة الجزائرية
لدولتهم حتى اآلن كدولة محورية يف املنطقة ،معتمدين يف ذلك عىل
بعض املرتكزات يف خطاباتهم من بينها "أ ّن الجزائر دولة رائدة يف
تعزيز الدميقراطية ،وهي ذات موقع إسرتاتيجي يجعلها دولة محورية
يف املنطقة بوصفها قط ًبا يعمل عىل إخامد التوتر ،كام صنعت حينام
توسطت يف النزاع بني إريرتيا وإثيوبيا ،بعد أن فشل آخرون .ث ّم إنها
أي إنّها ق ّوة
ماضية يف العمل عىل اكتساب االستقرار والوئام"(((5؛ ْ
محورية تقوم بأدوار عاملية ،كام أ ّن القادة الجزائريني يرون أ ّن تونس
سبق لها أن حكمت املنطقة أيام الفاطميني ،وأ ّن املغرب شبع أدوا ًرا
تاريخيةً ،وأنه آن األوان لتقوم الجزائر اآلن بدور قيادي يف املنطقة
ليك ينصفها التاريخ ،بعد أن اكتملت أدوات هذا الدور املتمثلة يف
شساعة ترابية ،ومواد طبيعية ،وكتلة برشية وازنة(.((5
إضاف ًة إىل ذلك كلّه ،ظلت الجزائر دامئًا تتطلع إىل صنع االزدواجية
بني البحر األبيض املتوسط واملحيط األطليس ،وهو رشط أسايس يف
نظر املسؤولني الجزائريني للوصول إىل درجة من القوة والقدرة عىل
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احتالل الصدارة ،عىل مستوى املغرب العريب والقارة األفريقية .غري
أ ّن املغرب بوصفه دول ًة تتميز مبوقع جغرايف خاص ،ومبيوالت أفريقية
متولدة من التاريخ ،سيقوض هذه النظرة الجزائرية باسرتجاعه
للصحراء ،وسيصبح ق ّو ًة يُحسب لها حساب داخل القارة األفريقية(.((5
وهناك من ذهب إىل أبعد من ذلك حينام ربط بني ما يجري داخل ًيا
بدولة الجزائر واستغاللها للخارج ،إذ جرت اإلشارة إىل أ ّن الحكم
الجزائري دأب يف استغالل مسألة الصحراء للتنفيس عن االحتقانات
السياسية واالقتصادية الداخلية ،وهي معادلة ال تزال قامئ ًة مفادها
أ ّن املغرب عد ّو احتياطي لترصيف األزمة الداخلية التي تستفحل
حاليًا يف ظل "فشل سياسة الوئام املدين واالنتفاضات املتوالية
ملنطقة القبايل(.((5
.جالعنصر االقتصادي

يقول الرئيس األمرييك فرانكلني روزفلت" :إ ّن الحاجات االقتصادية
واملالية لدولة ما تدوس عىل جميع الحقوق حتى الدولية" ،وهذا ما
ينطبق عىل جميع الدول املعنية بالنزاع أو املهتمة به يف املنطقة .فهي
تتطلع إىل الحصول عىل هذا الربح االقتصادي حتى لو كان ذلك عىل
حساب حقوق الغري.
وتتميز األقاليم الصحراوية يف هذا الجانب بخاصيتني أساسيتني:
الفوسفات واملواد البحرية ،إضاف ًة إىل معادن مهمة كالحديد جنوب
السامرة والفحم الحجري عىل بعد  20كيلوم ًرتا جنوب بوجدور ،إضاف ًة
إىل احتامل اكتشاف ثروات برتولية مهمة باملنطقة والغاز الطبيعي
والنحاس واليورانيوم( .((5فهذه الرثوات التي تشتمل عليها هذه األقاليم
ال ميكنها إال أن ت ُثري املزيد من األطامع ،ونبدأ مع دولة إسبانيا البلد
املحتل؛ ذلك أ ّن اكتشاف الفوسفات ومعادن أخرى أ ّجج أطامع مدريد،
إضاف ًة إىل األهمية التي تحتلها الرثوات السمكية يف اقتصادها ،كام
أ ّن بقاءها يف الصحراء سيمكنها ،من جهة أخرى ،من تطوير عالقاتها
التجارية مع دول أفريقيا الغربية التي متثّل سوقًا مهم ًة للمنتوجات
اإلسبانية قبالة جزر الخالدات غري البعيدة عن السواحل األفريقية(.((6
أ ّما موريتانيا التي متثل أضعف حلقة من بني دول املنطقة ،فقد كانت
تتمنى الحصول عىل حظها من الرثوات الفوسفاتية والسمكية؛ ذلك
57 Mohamed Maazouzi, Tindouf et les frontières méridionales du Maroc
(Maroc: Casablanca, 1977), p. 137.
 58الفراوي ،ص .192
59 Mouhsen Toumi, Le Maghreb, Collection Que sais-je? (Paris: P.U.F,
1982), p. 113.
 60محمد البغدادي" ،النزاع الجزائري  -املغريب حول الصحراء الغربية :أسبابه وآفاقه
املستقبلية" ،مجلة ألوان ،العددان ( 5 - 4صيف  ،)2005ص .19

دراسات

79

قضية الصحراء المغربية ،عقدة التجزئة في المغرب العربي

أ ّن منجم الحديد ،وهو الرثوة الوحيدة التي يحتضنها باطن األرض
املوريتانية ،يوجد يف حالة من الرتاجع بسبب انهيار أمثان الحديد يف
السوق العاملية ،لذلك كانت نواكشوط يف حاجة إىل مصادر جديدة
حتى تتمكن من تعويم خزينتها العامة(.((6
أ ّما املغرب ،فهو يصبح باسرتجاعه للصحراء يف وضع يؤهله ألن يكون
أ ّول دولة مصدرة للفوسفات ،يف وقت تضاعف فيه مثن هذه املادة
أربع مرات ،كام سيمكنه ذلك ،عىل نحو أو آخر ،من مراقبة السوق
الفوسفات العاملية ،ومن فرض األسعار يف هذا املجال( .((6ولنئ كانت
اهتاممات املغرب باسرتجاع األقاليم الصحراوية ال تعود بالدرجة األوىل
ألي ٍ
طرف كان بالسيطرة عىل
إىل العنرص االقتصادي( ،((6فإنه ال يُسمح ّ
أقاليمه الصحراوية؛ حتى ال يوجد أمام منافسني له بخصوص تصدير
مادة الفوسفات.
إذن ،بقيت الجزائر ،البلد األكرث اهتام ًما من بني دول املنطقة مبا يجري
يف الصحراء املغربية من تطورات ،إذ يعتقد بعض الباحثني أ ّن الجزائر
ترى أ ّن وجود صحراء مستقل ًة تحت إرشافها سيمكنها من االشتامل
 إضاف ًة إىل الرثوات البرتولية  -عىل الفوسفات الذي تع ّده ماد ًةحيوي ًة غري قابلة للتبديل ،كام أنّه سيمكنها من الضغط عىل املغرب
منافسها الوحيد عىل الزعامة يف املنطقة ،ومن تقوية مركزها تجاه العامل
العريب واألفريقي(.((6
عالو ًة عىل ذلك ،تستفيد الجزائر اقتصاديًا يف حالة استقالل الصحراء.
فوجود مناجم حديد كارة أجبيالت الغنية عىل بعد  400كيلومرت من
املحيط األطليس عرب الصحراء سيعوض نقله إىل موانئ شامل الجزائر
التي توجد عىل بعد يضاعف ثالث مرات املسافة السالفة الذكر ،وهي
عملية مريحة بالنسبة إليها ،بخاصة إذا علمنا أ ّن استغالل الجزائر
ملثل هذه الرثوات سيصبح أم ًرا رضوريًا ،نظ ًرا إىل ضعف احتياطاتها
مستقبل(.((6
ً
من البرتول ،إضاف ًة إىل املشكلة الدميوغرافية التي ستعرفها
وحاليًّا يظهر التنافس الجيو اقتصادي للدولة الجزائرية تجاه املغرب يف
ثالث نقاط أساسية ،وهي كام ييل:
•من املعلوم أ ّن املغرب ،وال سيام يف السنوات األخرية ،دشن سياس ًة
جديد ًة تتمثل بتنمية األقاليم الجنوبية .لذا ،يعتقد بعضهم أ ّن
األوساط القيادية يف الجزائر ترى أ ّن إطالة أمد نزاع الصحراء من
شأنه أن يواجه هذه املشاريع.
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•تُع ّد مسألة الحدود مسأل ًة حيوي ًة للبلدين م ًعا ،ويظهر ذلك من
خالل اللقاءات العديدة بني مسؤويل البلدين حول مسألة فتح
الحدود إال أ ّن الجزائر ترى أ ّن ذلك من شأنه أن ينشط الطلب
داخل السوق املغربية وينعش عمليات االستثامر باملنطقة
الرشقية املغربية.
•عىل مستوى املشاريع ،يرى بعضهم أ ّن الجزائر تسعى لحرمان
املغرب من حصته كبلد عبور من قيمة الغاز املنقول عرب أنبوب
الغاز املغاريب األورويب ،وذلك عن طريق تجميد املقرتح ،وإنشاء
خط مبارش يف اتجاه إسبانيا من شأنه حرمان املغرب من موارد
اقتصادية مه ّمة(.((6

خاتــمة
يتضح من خالل املعطيات السالفة الذكر أ ّن فكرة "اتحاد املغرب
العريب" كانت تعب ًريا قويًا ين ّم عىل مدى استيعاب رؤساء الدول
املغاربية للتحوالت التي شهدتها العالقات الدولية .فمن املعلوم أ ّن
العامل يف السنوات األخرية اتجه نحو خلق تكتالت إقليمية وجهوية؛
من أجل مواجهة التحديات التي بدأت تفرضها ظاهرة العوملة عىل
مستويات عديدة .ويُع ّد االتحاد األورويب من بني أبرز النامذج الذي
شهدها العامل يف هذا املضامر.
إ ّن بلدان املغرب العريب ،بالنظر إىل موقعها اإلسرتاتيجي امله ّم املتمثل
بالربط بني الشامل والجنوب والرشق  -وهو عامل إيجايب يجب استغالله
 أصبحت أكرث عرض ًة للتحديات التي تفرضها العوملة املتوحشة اليوم.فالدول املغاربية اليوم تواجه تحديات سياسية واقتصادية واجتامعية
وثقافية عديدةً .فعىل املستوى االقتصادي مازالت اقتصاديات الدول
املغاربية هش ًة وضعيفةً ،غري قادرة عىل مواجهة اقتصاديات الدول
العظمى ،يف ظل االنفتاح االقتصادي العاملي ،كام أنها غري قادرة عىل
إيجاد فرص الشغل لفئة عريضة من شباب املنطقة ،ما يفتح الباب عىل
مرصاعيه أمام آفات اجتامعية ِ
خطرة؛ من قبيل ارتفاع نسبة البطالة
وخصوصا
وتهديد االستقرار االجتامعي ،إضاف ًة إىل ظاهرة الهجرة
ً
غري الرشعية ،نحو بلدان الشامل .ومن بني أبرز املظاهر التي تتّسم
بالخطورة ،والتي أصبحت تدق أبواب املنطقة برمتها ،ظاهرة اإلرهاب
الذي ميتد عىل طول الساحل الصحراوي؛ من شامل مايل إىل دولة
متسلل نحو جنوب الجزائر ،وهو أم ٌر ال يشكّل مصدر قلق
ً
التشاد،
بالنسبة إىل الدول املعن ّية فحسب ،بل إنه ميكن أن يتمدد ،عىل نح ٍو
66 N. Soudi, “Maroc Algérie, le Maghreb ou le suicide,” l’essentiel (Juin
2001), p. 15.
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أفقي أو عمودي .ومن ث ّم ،لن تصبح القضية قضي ًة جزائري ًة أو مالي ًة
أو موريتانيةً ،بل قضية منطقة بأكملها.
أمام هذه التحديات واإلكراهات املستعصية ،أضحى تفعيل االتحاد
رضور ًة ملح ًة بوصفه املرشوع القادر عىل تحقيق آمال شعوب املنطقة،
يف ظل التكتالت اإلقليمية والعاملية ذات الطبيعة االقتصادية والسياسية
واألمنية .فبنا ُء مغرب عريب مو ّحد هو بناء للمجتمع واالقتصاد املغاريب،
وأي فشل يعني إقبا ًرا لفكرة التغيري الجذري للواقع االقتصادي
ّ
واالجتامعي للمنطقة ،كام أ ّن أمن املنطقة الجامعي من األخطار
املتعددة املهددة للمنطقة واستقرارها مرهون بالوحدة والتنسيق
والتحرك الجامعي ،وال ميكن أن يت ّم ذلك إال إذا ج َرت معالجة كل
اإلشكاليات املرتبطة بقضية الصحراء املغربية بني املغرب والجزائر وت ّم
تجاوزها .فقد شكّل اختالف أنظمة الحكم والخيارات األيديولوجية
والتوجهات االقتصادية أحد أه ّم العوائق األساسية التي ح ّدت من
نجاح االتحاد املغاريب .بل أكرث من ذلك ،يُع ّد تضارب املصالح ،بني
املغرب والجزائر ،املرتبطة بالعالقات الثنائية وامللفات اإلقليمية،
مم متتد جذوره
بوصف هذين البلدين الطرفني الرئيسني يف االتحادّ ،
إىل ما هو أبعد من موضوع الصحراء ،مع االقرار بأ ّن هذا املوضوع هو،
من دون ّ
شك ،العقدة املستعصية اليوم يف الرهان املغاريب( .((6فالنزاع
رصا يف نزاع الصحراء ،ومن تكون له
القائم اآلن هو حول من يخرج منت ً
الحظوة لدى الدول العظمى ،وأخ ًريا من سيفلح يف ربط عالقات مع
القوى العاملية الصاعدة.
أمام تعرث هذا الطموح املؤجل لتحقيق الوحدة املغاربية وربح رهان
التنمية ،أصبح تحرك النخب الفكرية والسياسية والثقافية رضوريًا
ومل ًحا للتفكري يف مستقبل العالقات املغربية  -الجزائرية ،كام حان
الوقت لتحرك قوى املجتمع املدين للقيام مببادرات يف اتجاه ّ
فك العزلة
فجل اإلشكاليات املطروحة حاليًّا بني البلدين
عن شعوب املنطقةّ .
معلّق عىل هذه القوى مجتمع ًة ألداء دورها التاريخي يف خلق ر ًؤى
مشرتكة وبلورتها.
أ ّما الحل الثاين ،فيكمن يف تفعيل مؤسسات االتحاد املعطلة منذ زمن ،إذ
إ ّن التفكري املشرتك والجامعي من شأنه أن يساهم يف اقرتاح مخرجات
قادرة عىل خلق اندماج ناجح بني دول املنطقة ،كام يُع ّد مقرتح الحكم
الذايت املوسع يف الصحراء الذي اقرتحه املغرب ،والذي لقي ص ًدى واس ًعا
وكل القوى السياسية الكربى ،مقرت ًحا من شأنه
لدى املجتمع الدويل ّ
وطي صفحة املايض ،والتوجه نحو املستقبل .ومفتاح هذا
إنهاء النزاعّ ،
الحل هو بيد كل من املغرب والجزائر بوصفهام البلدين املعنيني بهذه
 67عبد الله الرتكامين" ،كيفية التعاطي املغاريب املجدي مع التحديات ،يف نصف قرن عىل
املرشوع املغاريب كلفة الالمغرب" ،أشغال الندوة املغاربية املنظمة من جهة مخترب الدراسات
الدستورية والسياسية ،مراكش (ترشين الثاين /نوفمرب  ،)2008ص .124
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املشكلة .ولن يت ّم ذلك إال إذا توافرت اإلرادة السياسية للطرفني من
حل قضية الصحراء عىل نحو سلمي ،وهو أم ٌر من
أجل التوافق حول ّ
شأنه أن ينهي النزاع يف املنطقة ،ويُعيد تطبيع العالقات بني البلدين،
ويُحيِي اتحاد املغرب العريب.
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أزمة السياسة الخارجية الجزائرية بين ميراث المبادئ:
وحسابات المصالح :دراسة حالة "الربيع العربي"
Algerian Foreign Policy Crisis Between Principles Legacy
and Interests Accounts: ‘Arab Spring’ as a Case Study

مزيــدا من التحدي على
أضفــى تغ ّير المعطيات الدولية الخاصة بانهيار المعســكر الشــرقي
ً
أهــم مبــدأ َحكم عقيدة السياســة الخارجيــة الجزائرية منذ االســتقالل (مبدأ
اســتمرارية تطبيــق
ّ
عدم التدخل في شؤون الداخلية للدول) ،وهذا ما أدى إلى ظهور السياسة الخارجية الجزائرية
في حال ٍة من األزمة ك ّلفت الجزائر تراجع دورها وانحسار تأثيرها الدولي .وترى هذه الدراسة ،من
أن حالة هذه األزمة
خالل مناقشــة مقاربة السياســة الخارجيــة الجزائرية لموجة الربيع العربــيّ ،
يمكن فهمها في عدم قدرة صانع القرار الجزائري على إنتاج خطاب خارجي يوائم بين ميراث
ً
ً
دولية بمواصفات المحايد والوســيط المقبول،
هوية
مبــدأ "عدم التدخل" الذي صنع للجزائر
ً
ً
واعتبــارات المصلحــة الوطنيــة التــي تقتضي تكييفــا مرنا لهذا المبــدأ .و ِمثل هــذا العجز هو
ســمي "الربيع
الــذي يفســر تراجــع أداء الدبلوماســية الجزائريــة فــي التعامــل مــع تداعيــات مــا ُ
عموما.
العربي" والقضايا الدولية الراهنة
ً
كلمات مفتاحية : :أزمة السياســة الخارجيــة ،المصلحة الوطنيــة ،مبدأ عدم التدخــل ،الربيع
العربي.
The changing international conditions after the collapse of the Eastern bloc, have
creating more challenges to the continuity of the main principle that have governed
the Algerian foreign policy “the non-interference principle”. This led to a crisis in
the Algerian foreign policy, which appear in the decline of its international role
and regional influence. Through discussing the Algerian approach to the Arab
Spring, This article proposes that the crisis can be understood in the inability
of the Algerian decision -maker to produce an external speech that reconcile
between Algerian foreign policy doctrine and its national interests considerations
.Such a deficit is what explains the decline of Algeria in dealing with the aftermath
of the Arab spring and current international issues in general.
Keywords: Foreign Policy Crisis, National Interest, Non-interference principle,
Arab Spring.
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دراسات
أزمة السياسة الخارجية الجزائرية بين ميراث المبادئ وحسابات المصالح

مقدمة
لطاملا شكّلت السياسة الخارجية أحد مجاالت السياسة العامة
القليلة ج ًّدا يف الجزائر التي تتقارب ،يف أغلب األحيان ،بشأنها ر ًؤى،
وتلتقي آمال الفاعلني السياسيني من نخبة حاكمة ،وأحزاب سياسية،
وفعاليات املجتمع املدين .فكث ًريا ما كانت تجتمع يف املواقف ويحصل
التوافق يف ما بينها حول العديد من القرارات الدبلوماسية الجزائرية
يف محيطها الخارجي بعد االستقالل ،بل كث ًريا ما كانت السياسة
الخارجية الجزائرية تجلب تأييد فئة واسعة من الرأي العا ّم الجزائري،
وتخلق لديه رضً ا  -يكاد يكون ناد ًرا  -حول أداء الحكومات املتعاقبة.
ويجد ذلك تفسريه يف ما تعكسه مواقف السياسة الخارجية من نسق
عقيدي وطني ثوري بطبعه؛ أي خصائص الشخصية الوطنية للشعب
الجزائري املتش ّبثة برفض كل أشكال الظلم والتبعية ،والعقيدة الثورية
لهذا الشعب املتشبعة بالروح االستقاللية ومعاداة التدخل األجنبي.

منذ االستقالل ،سنة  ،1962ومتاش ًيا والنسق العقيدي الوطنيّ ،أسس
صانع القرار الجزائري سياس ًة خارجي ًة مستند ًة إىل عقيدة االستقاللية
يف اتخاذ القرار الخارجي ،قامئة عىل فلسفة عدم التدخل يف شؤون
اآلخرين ،مع رفض مظاهر اإلمربيالية ،واالنحياز إىل الشعوب
املستع َمرة ،واحتضان التيار الثوري التحرري .وقد كان لتب ّني
الدبلوماسية الجزائرية ،وثباتها عىل تلك املبادئ ،واالستمرار عليها،
أث ٌر مزدوج يف سمعة السياسة الخارجية الجزائرية داخليًا وخارجيًا.
كسب املزيد من الرشعية السياسية
فعىل املستوى الداخيل ،جرى ْ
الثورية وخلْق توافق سيايس داخيل مقبول حول الدبلوماسية
الخارجية .وعىل املستوى الخارجي ،جرى تكوين سمعة خارجية
إيجابية للجزائر مكّنتها من اكتساب صورة الدولة املحرتمة لسيادة
الدول وغري املستعدة للتدخل يف شؤونها الداخلية ،والدولة املقبولة
لدى األطراف املتنازعة كوسيط محايد وغري منحازٍ ،ما أ ّهلها لتحقيق
نجاحات دبلوماسية بارزة طوال فرتة الحرب الباردة.
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إذا ما استثنينا عقد التسعينيات حني دخلت الجزائر يف أزمة داخلية
متعددة األبعاد فرضت عليها ركو ًدا يف النشاط الدبلومايس الخارجي،
فإ ّن مواقف السياسة الخارجية الجزائرية تجاه األحداث الدولية
واإلقليمية بعد انحسار األزمة الداخلية تتطلّب أن نالحظ الرتاجع يف
مكاسب السياسة الخارجية السابقة .فالرتاجع يتضح ،داخليًا ،من جهة
تراجع اإلجامع الداخيل حول السياسة الخارجية ،وتصاعد األصوات
املعارضة لبعض خياراتها .أ ّما الرتاجع من الناحية الدولية ،فهو يتضح
من جهة الرتاجع امللحوظ يف حضور الدبلوماسية الجزائرية وفعاليتها
يف فضاءات تأثريها التقليدية عربيًا ،وأفريقيا ،وعىل مستوى الدول
النامية؛ إذ أصبحت السياسة الخارجية الجزائرية تكتفي بر ّدة الفعل،
بدلً من املبادرة بالفعل ،وتتعامل مع األحداث الدولية واإلقليمية
حال ًة بعد حالة ،من دون رؤية إسرتاتيجية متكاملة كام هو الشأن
مهم من
يف السابق ،ما أدى إىل فقدان الدبلوماسية الجزائرية جز ًءا ًّ
حضورها التقليدي الوازن ،وإىل تراجع مكاسبها الدولية السابقة
يف الوساطة.
عىل الرغم من محاوالت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إعادة املجد
الدبلومايس للجزائر ،لتضطلع بدور أكرب وحضور أقوى عىل الساحة
رئيسا لربنامج حملته
الدولية  -وهو الجانب الذي كان محو ًرا ً
االنتخابية سنة  1999الذي تحقق دوريًا يف بعض القضايا اإلقليمية
والدولية مثل الوساطة يف النزاع اإلثيويب اإلريرتي عام  2000ويف أزمة
الساحل األفريقي عام  2015ويف ملّ شمل الدول املصدرة للنفط يف
أقل من املتوقع واملأمول
اجتامع الجزائر عام  - 2016فإ ّن ذلك يظل ّ
لدولة بالثقل اإلسرتاتيجي للجزائر ،وهو أم ٌر يفرتض أن يؤهلها
لالضطالع بدو ٍر أكرب وحضو ٍر أكرث فاعليةً ،عىل نح ٍو يؤرش يف الحصيلة
إىل أ ّن السياسة الخارجية الجزائرية تعيش حال َة أزم ٍة ،هي أزمة
التوفيق بني املبادئ الراسخة التي تؤكد عدم التدخل يف الشؤون
الداخلية للدول ،ومتطلبات الدور وحسابات املصلحة الوطنية التي
تقتيض نشاطًا دبلوماس ًيا أكرب ومتابع ًة أعمق لألحداث الدولية.
مم ُعرف بـ "ثورات الربيع العريب" ميثل النموذج
إ ّن موقف الجزائر ّ
األكرث وضو ًحا لحالة األزمة يف السياسة الخارجية الجزائرية عىل الوجه
السابق ذكره .فحتى يف حال اختالف الخطاب الجزائري الرسمي يف
تعامله مع تلك الثورات من دولة إىل أخرى من حيث درجته وقوته،
فإ ّن جوهره كان واح ًدا يعكس تقاليد الدبلوماسية الجزائرية يف عدم
التدخل يف الشؤون الداخلية للدول .فلقد جاء الحرص واض ًحا عىل
أي طرف عىل حساب اآلخر يف
التزام الحياد ،وعدم امليل إىل تأييد ّ
تلك األحداث ،كام حرصت السياسة الخارجية الجزائرية عىل اللجوء
إىل توظيف الدبلوماسية الوقائية  -عرب مركزها يف هيئات ومؤسسات
إقليمية كاالتحاد األفريقي وجامعة الدول العربية  -يف إبداء املواقف
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والقيام مبسا ٍع ومبادرات ،وكل ذلك بدلً من أن تكون دول ًة فاعل ًة
مبادرةً ،مؤث ّر ًة يف محيطها ،تؤدي أدوا ًرا فاعل ًة من خالل مسؤوليها
وفق نظرة تحفظ املصالح ،وتق ّدر الرهانات التي جرت بعضها عند
حدود البالد(((.

إشكالية الدراسة
تبحث هذه الدراسة يف تراجع دور السياسة الخارجية الجزائرية يف
محيط تأثريها اإلقليمي القريب ويف املحيط الدويل عمو ًما ،وتقارن ذلك
بتاريخ دبلوماسيتها الحافل؛ فهي تبدو مرتاجع ًة عىل نح ٍو غري مالئمٍ
للثقل التاريخي واالقتصادي والجيوسيايس للجزائر ،وال يتالءم ذلك أيضً ا
مع املتطلبات املرتبطة بـ "الدور"؛ أي املتطلبات التي تقتيض أن تكون
الدبلوماسية الجزائرية ديناميةً ،نشيطةً ،مبا ِدر ًة ال تكتفي بر ّدة الفعل.
بحسب أطــروحــة "نظرية ال ــدور الوطني" National Role
 ،Conceptionفإ ّن سلوك الدول يف سياساتها الخارجية يعكس ،يف
أغلب األحيان ،الخصائص املادية والثقافية الداخلية التي تخلق لها
دو ًرا ما يُعطي مع ًنى وهدفًا لحركتها يف البيئة الخارجية .ويف ضوء ذلك
تتحدد الخيارات واألهداف والسلوكيات املالمئة للدولة يف سياستها
الخارجية .ووظيفة هذا الدور هو إرضاء الفهم الوطني العا ّم حول دور
دولهم يف العامل .فالدور الوطني هو "تعريف ص ّناع القرار باألنواع العامة
من القرارات ،السلوكيات ،القواعد واألفعال املناسبة لدولهم والوظائف
الواجب عىل دولهم تأديتها [ ]...إنها تصوراتهم عن التوجهات أو
الوظائف املناسبة لدولهم نحو البيئة الخارجية"((( .إ ّن تقدير مواقف
السياسة الخارجية الجزائرية عىل الساحة الدولية ،وتحدي ًدا مقاربتها
قص ًة يف أداء
ملا ُس ّمي "الربيع العريب" ،تُظهر الدبلوماسية الجزائرية ُم ّ
دورها تحت مربر االلتزام باملبادئ الراسخة للدبلوماسية الجزائرية
أساسا مبعث البحث يف إشكالية
بعدم التدخل .وهذا التعارض هو ً
العالقة ما بني املبادئ واملصالح يف السياسة الخارجية الجزائرية عرب
السؤال املركزي :هل تعرف السياسة الخارجية للجزائر حالة أزم ٍة يف
التوفيق بني مرياث مبادئها ومتطلبات دورها ومصالحها؟
 1مثنى فائق العبيدي وإميان موىس النمس" ،تعامل العراق والجزائر مع الربيع العريب:
دراسة مقارنة يف املوقف واالنعكاسات" ،مركز بريوت لدراسات الرشق األوسط،2015/3/25 ،
شوهد يف  ،2016/12/14يف:
http://www.beirutme.com/?p=10123
2 Joshua W. Busby, “Good States: Prestige and Reputational Concerns of
Major Powers under Unipolarity,” paper presented at the Annual Meeting
of the American Political Science Association, Washington, DC 1-4/9/2005,
p. 10.
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يف مناقشة هذه اإلشكالية تستعني هذه الورقة مبساهامت الجهد
كل من
التنظريي امل ُقدم يف نظرية السياسة الخارجية ،إ ْذ تزودنا ّ
النظريتني الواقعية والبنائية بر ًؤى نظرية متضاربة بشأن العالقة بني
الـ "مصالح" والـ "مبادئ" يف السياسة الخارجية وترتيبهام يف أولوية
أهداف الدول الخارجية؛ بني التصور الواقعي الذي يُعيل من شأن
املصالح عىل حساب املبادئ ،والتصور البنايئ الذي يُعطي األولوية
للمبادئ عىل حساب املصالح املادية .وتعرف هذه الدراسة األزمة
يف السياسة الخارجية يف صورة عدم التوفيق بني مرياث املبادئ
وحسابات املصالح ،ويظهر ذلك يف صورتني :األوىل ،هي صورة االلتزام
بالدفاع عن املصالح مع التنكر للمبادئ .والثانية ،هي صورة االلتزام
بالدفاع عن املبادئ حتى إ ْن أ ّدى ذلك إىل تضييع بعض املصالح.

فرضية الدراسة
ترى هذه الدراسة أ ّن السياسة الخارجية الجزائرية تعيش حالة
أزم ٍة تظهر يف صورة الحرص عىل االلتزام بالدفاع عن املبادئ ،حتى
يف الحال التي يؤ ّدي فيها ذلك إىل التفريط يف املصلحة واالضطالع
بدور أكرب يف املحيط اإلقليمي والدويل .وعمل ًيا ،تفحص الدراسة هذه
الفرضية من زاوية تتعلق بجدوى مبدأ عدم التدخل كتقليد ٍ
ثابت يف
السياسة الخارجية الجزائرية .وهي يف ذلك تنطلق من افرتاض مفاده
أ ّن هذا املبدأ "الحميد" إ ْن كان حقّق سابقًا مكاسب للدبلوماسية
الجزائرية جمعت ما بني الحفاظ عىل املصالح واالحتفاظ بالسمعة
الدولية للجزائر ودورها الفاعل ،فإ ّن االستمرارية يف التمسك مببدأ
غري متغري يف التعامل مع عامل متغري وقضايا متغرية أ ّدى إىل القطيعة
ما بني الحفاظ عىل املصالح واالحتفاظ مبرياث املبادئ.

أهداف الدراسة
الهدف الرئيس لهذه الدراسة هو البحث يف أسباب تراجع تأثري
السياسة الخارجية الجزائرية يف محيطها الجيوسيايس القريب ،ويف
العامل ،مقارن ًة بتاريخ دبلوماسيتها الحافل باإلنجازات ،مع السعي
لبلوغ أهداف فرعية أهمها:
•التعريف بعقيدة السياسة الخارجية الجزائرية وأبعاد هويتها
الداخلية "الهوية الوطنية" والدولية "السمعة الدولية".
•التعريف مببدأ عدم التدخل كمبدأ ثابت يف السياسة الخارجية
الجزائرية؛ من جهة مفهومه ،وكيفية نشأته وتطبيقاته.

دراسات
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•تقييم املوقف الجزائري من ثورات الربيع العريب واملحددات
املتحكمة يف ذلك املوقف.
•تقييم مدى مواءمة مبدأ عدم التدخل كمبدأ ثابت يف السياسة
الخارجية الجزائرية يف عامل فقَد فيه هذا املبدأ وزنه أمام
مفاهيم "واجب التدخل" و"حامية حقوق اإلنسان".
•تحديد مع ًنى جديد ملبدأ عدم التدخل يف معناه اإليجايب بأن
تكون السياسة الخارجية ديناميةً ،نشيطةً ،حيويةً ،تستجيب
لألحداث برسعة ،وقــادرة عىل الدفاع عىل مواقفها وكسب
الحلفاء؛ من أجل الدفاع عن تصوراتها.

الدراسات السابقة
يف حقيقة األمر ،عىل الرغم من أهمية املوضوع ،فإننا نجد أ ّن الكتب
واملقاالت األكادميية التي تناولت البحث يف السياسة الخارجية
الجزائرية الحديثة قليلةً ،وأكرث ما كُتب يف املوضوع جاء ،يف أغلب
بكل ٍ
أسف،
األحيان ،يف رسائل جامعية غري مطبوعة .وهذا ما يُقلّلّ ،
من فُرص وصولها إىل القارئ العريب .ومن أمثلة تلك الدراسات ما ييل:

يف حني أنّنا نعاملها يف هذه الدراسة كمتغري تابعٍ يستدعي
تحليل وتفس ًريا.
ً
•رسالة محمد الطاهر عديلة "أهمية العوامل الشخصية يف
السياسة الخارجية الجزائرية  .((("2004-9199وقد خصصت
يل يكون تأثريه ،يف أغلب
الرسالة لفحص تأثريِ مست ًوى تحلي ٍّ
األحيان ،كب ًريا يف السياسات الخارجية لدول العامل الثالث؛ هو
املستوى الفردي املتعلق بشخصيات ص ّناع القرار .وغاصت
الدراسة يف فحص الخصائص والدوافع الشخصية ،إضاف ًة إىل
النسق العقيدي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة ،وبحثت يف
العوامل الداخلية والخارجية املساهمة يف تعظيم أسباب انفراد
الرئيس باتخاذ قرار السياسة الخارجية يف النظام السيايس
الجزائري .وعىل الرغم من أهمية هذا العامل يف محاولة فهم
السياسة الخارجية الجزائرية منذ االستقالل ،فإ ّن التحليل من
هذا املستوى مبعزل عن عوامل تأثري أخرى يبقى مس ًعى غري
ٍ
مضلل ،أحيانًا ،يف ضوء معطيات الدور وقيود
ً
كاف ،وحتى
املبادئ الراسخة للسياسة الخارجية الجزائرية ،وهذا ما تحاول
هذه الدراسة تبيان أهميته.

•كتاب عبد الله بالحبيب السياسة الخارجية الجزائرية يف ظل
خاص،
األزمة  .(((1997-1992ففيه درس الباحث ،عىل نحو ّ
موضوع السياسة الخارجية الجزائرية يف فرتة العزلة الخارجية
سمها "مرحلة األزمة" ،وتناول املوضوع يف بعدين
للجزائر التي ّ
رئيسني؛ هام صنع السياسة الخارجية وتنفيذها .وتعرض الباحث
يف الجزء األول ملجموع املتغريات البيئية املساهمة يف صنع
السياسة الخارجية الجزائرية ،يف حني خصص الجزء الثاين لتنفيذ
السلوك السيايس الخارجي وعالقته بإدارة األزمة .وبرصف النظر
عن املجال الزمني الذي تغطيه دراسة الباحث التي ال متتد
إىل راهن السياسة الخارجية الجزائرية  -وهو السياق الزمني
لدراستنا هذه  -فإنه يُسجل يف شأنها ،عىل الرغم من اعتامد
الباحث متغريات بحثي ًة ضمن مستويات تحليل متعددةُ ،
إغفال
املتغري املجتمعي املعرف بالنسق العقيدي الوطني الذي يؤسس
عقيد ًة متميز ًة للسياسة الخارجية الجزائرية ،وهذا ما تحاول
هذه الدراسة تبيانه .ث ّم إ ّن الباحث ركّز يف طريقة إدارة األزمة
الداخلية من خالل توظيف السياسة الخارجية ،وهذا ما جعل
مستقل،
ّ
السياسة الخارجية الجزائرية تبدو يف بحثه كمتغري

أساسا ،عىل املنهج "املقارن" ،إ ْذ نقارن بني
اعتمدنا يف هذه الورقةً ،
تطبيق الجزائر ملبدأ عدم التدخل يف فرتة الحرب الباردة وما بعدها؛
ذلك أ ّن التغيري يف بنية السياسة الدولية ومواضيعها أ ّدى إىل انكفاء

 3عبد الله بالحبيب ،السياسة الخارجية الجزائرية يف ظل األزمة ( 1997 - 1992عامن:
دار الراية للنرش والتوزيع.)2012 ،

 4محمد الطاهر عديلة" ،أهمية العوامل الشخصية يف السياسة الخارجية الجزائرية
 ،"2004-1999رسالة ماجستري ،قسم العلوم السياسية ،جامعة قسنطينة ،الجزائر.2005 ،

أهمية الدراسة
من خالل بحثنا يف موضوع السياسة الخارجية الجزائرية نسجل
مالحظتني أساسيتني؛ أوالهام غلبة الدراسات التي تركّز يف الجانب
الدبلومايس للسياسة الخارجية عىل حساب الجانب اإلسرتاتيجي ،ما
يجعل الدراسات متيل إىل تقدير السياسة الجزائرية ،يف ضوء نجاحات
الجزائر يف الوساطة والتسوية السلمية يف عدد من القضايا الدولية
واإلقليمية بدلً من تقييمها ،وهذا ما سوف تحاول هذه الورقة البحثية
تجاوزه .أ ّما ثان َيتهام ،فهي متمثّلة بأ ّن ما كُتب أكادمي ًيا حول املوقف
قليل ،مقارن ًة بالكتابات اإلعالمية،
الجزائري من ثورات الربيع العريب جاء ً
وهذه الورقة البحثية هي محاولة أكادميية متواضعة لتدارك هذا النقص.

المقاربة المنهجية
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بعض مبادئ السياسة الخارجية ،وهو ما انعكس عىل سياسات
خارجية لع ّدة دول؛ منها الجزائر.

المصلحة والهوية بوصفهما
هدفين للسياسة الخارجية:
مقاربة نظرية
تفرتق نظريات السياسة الخارجية بشأن الهدف األسمى للدول ،يف
ما يتعلّق بتحركاتها يف البيئة الدولية ،بني التصور املادي للنظرية
الواقعية التي تفرتض أ ّن الدول يف سياساتها الخارجية – كفواعل
عقالنية  -إمنا تسعى لتحقيق مصلحتها الوطنية املع ّرفة بالبقاء
واألمــن ،والتصور االجتامعي للنظرية البنائية التي تجادل بأ ّن
الدول  -كفواعل اجتامعية  -تسعى من خالل سياستها الخارجية
لتأكيد هويتها الوطنية "املعايري الوطنية" وهويتها الدولية "السمعة
الدولية" حتى تشعر بالرضا.

11الواقعية السياسية :المصلحة الوطنية
ً
رئيسا للسياسة الخارجية
هدفا
ً
تنطلق النظرية الواقعية للسياسة الخارجية من مسلمة مركزية أُوىل
متعلقة بالفاعل ،مقتضاها أ ّن الدولة فاعل "واحد" و"مو َّحد" و"عقالين"،
وفقًا الفرتاضات منوذج "الفاعل العقالين" الذي تتبناه .وهي تأخذ بعد ذلك
مبسلمة ثانية مرتبطة بنسق التفاعل؛ أي إنّها متعلقة بفوضوية النسق
الدويل املع ّرف بغياب سلطة مركزية دولية لتحقيق األمن واالستقرار
دول ًيا ،لتنتهي إىل التسليم أخ ًريا بالطبيعة النفعية ألهداف السياسة
الخارجية النهائية التي تسعى الدولة لتحقيقها؛ أي الدفاع باستمرار عن
املصلحةالوطنية(((.
يشري مفهوم املصلحة الوطنية إىل مجموعة قيمٍ أساسية مرتبطة بوجود
الدولة ،مع ّرفة عرب تاريخها كلّه ،وهي بذلك أهداف وجود واستمرار
ال تتغري عىل الرغم من أ ّن وسائل تحقيقها قد تتغري .وتجادل الواقعية بأ ّن
أه ّم مصالح الدولة تبقى يف تأمني بقائها .ففي ظل نسق دويل فوضوي،
أي خطر
تكون مجرب ًة عىل أن تضمن ،إىل أقىص ح ّد ممكن ،تقليص ّ
خارجي قد يهدد أمنها .وعىل الرغم من أ ّن الواقعية ال تع ّد األمن الهدف
أي هدف
الوحيد للدولة ،فإنّها ترى أنّه يبقى الهدف األسايس؛ ألن تحقيق ّ
أساسا بتحقيق درجة كافية
يف قطاعات أخرى غري القطاع األمني مرتبط ً
 5بشأن النظرية الواقعية للسياسة الخارجية ،انظر :رابح زغوين" ،تفسري السياسة الخارجية
الفرنسية تجاه العراق منذ حرب الخليج الثانية :فحص للمقاربات النظرية" ،رسالة ماجستري
يف العالقات الدولية ،قسم العلوم السياسية ،جامعة باتنة ،الجزائر ،2008 ،ص .36 - 21

العدد 23
تشرين الثاني  /نوفمبر 2016

من األمن .لذا ،تكافح الدول من أجل أن تحافظ عىل أمنها((( ،أو من
أجل زيادة هذا األمن((( .نتيج ًة لذلك ،تكون املصلحة يف تحصيل األمن
هي املصلحة األساسية لجميع الدول ،وهي التي تح ّدد وتع ّرف باستمرار
سلوكياتهاالخارجية.
إذن ،يُ َع ّد سلوك السياسة الخارجية للدول محكو ًما باملصلحة الوطنية ،عىل
ألي مصلحة وطنية تكون بتحقيق البقاء ،وضامن
أ ّن املسألة األكرث أهمي ًة ّ
األمن الوطني يف شكل السالمة الرتابية ،واالستقرار السيايس واالزدهار
االقتصادي يف بيئة دولية تنافسية ،ما يعني أ ّن السياسة الخارجية للدولة
تتعلق كل ًيا أو نسب ًيا  -عىل األقل  -بالقيم املادية ،وأنه ميكن قياسها
باملنظور االقتصادي للتكاليف واملكاسب؛ أي كيف ميكن تحقيق املكاسب
(((
بأقلالتكاليف؟
ّ
ويف مسعى تحقيق أمنها ،تفرتض الواقعية أ ّن الدول تكافح من أجل زيادة
ق ّوتها ،أو ما يعرف يف أدبيات الواقع ّيني مبفهوم "سياسية القوة" Power
 Politicsالتي ميكن تحصيلها عرب خياري االستقالل  Autonomyأو
النفوذ  Influenceكأهم مكونني للقوة السياسية الواقعية .فأ ّما االستقالل،
فهو يعني مدى قدرة الدولة عىل تجنب سيطرة الدول األخرى يف النسق
أي قصور يف ذلك ميكن
الدويل عىل إقليمها ،وتوجهاتها ،وقراراتها ،وأ ّن ّ
أن يؤدي إىل اختزال قدرتــها يف "االعتامد عىل الذات" كسلوك رضوري
لتحقيق األمن .وأ ّما النفوذ ،فهو يعني مدى قدرة الدولة عىل مامرسة
التأثري يف بيئتها ،سواء كان ذلك بالنسبة إىل السياسات الخارجية للدول
األخرى أو القرارات الجامعية التي تخدم مصالحها؛ فأكرث الدول قدر ًة عىل
التأثري يف بيئتها تكون هي األكرث فعالي ًة يف متابعة مصالحها وتحقيقها(((.

22البنائية االجتماعية :الثبات على الهوية
ً
هدفا للسياسة الخارجية
تنطلق النظرية البنائية للسياسة الخارجية من مسلّمة أوىل ،هي أ ّن
فاعل اجتامعي وليس عقالن ًيا؛ فهي تو ّجه سياستها الخارجية
الدولة ٌ
ب ًناء عىل مجموعة من التوقعات القيمية حول السلوك املالئم أو
ما يسمى "املعايري" .وهي تؤكد يف مسلّمة ثانية أ ّن الدولة كفاعل
اجتامعي إمنا تتخذ قرارات سياستها الخارجية وفق "منطق املالءمة".
بديل ما إلّ بعد أن تقيّم مدى مالءمة نتائج ذلك لدورها
فهي ال تختار ً
6 Volker Rittberger, “Approaches to the Study of Foreign Policy
Derived from International Relations Theories,” Tübinger Arbeitspapiere
zur internationalen Politik und Friedensforschung, Tübingen's work on
international politics and peace research, Working Paper no. 30 a, Tübingen,
Germany (2004), p. 12.
7 Rittberger, p. 12.
8 Olav Knudsen, “National Interests and Foreign Policy: On the National
Pursuit of Material Interests,” Cooperation and Conflict, vol. 14, no. 11
(1979), p. 12.
9 Rittberger, pp. 12 - 13.
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االجتامعي ،وهويتها ،أو عقيدة سياستها الخارجية؛ وفق منطق "املالءمة
االجتامعية" ،لتنتهي إىل التسليم أخ ًريا بأ ّن أهداف السياسة الخارجية
أساسا ،معيارية ،يسعى من خاللها الفاعل للحفاظ عىل
للدولة هيً ،
(((1
دوره االجتامعي .إنها بتعبري آخر "سياسة الثبات عىل الهوية" .
ترفض البنائية معاملة الدول كوحدات عقالنية تتخذ قراراتها ب ًناء عىل
حسابات عقالنية دقيقة .وبدلً من ذلك ،ت ُع ّد أ ّن قراراتها ت ُتخذ عىل
أساس املعايري؛ وهي "القواعد التي تعكس عوامل تذاتانية وتجارب
تاريخية ثقافية ومضامني مؤسساتية"( .((1ومن ث ّم ،تقرتح البنائية أن
يكون "االلتزام باملعايري" هدفًا للسياسة الخارجية للدول عىل نح ٍو
يتجاوز هدف "املصلحة الوطنية" الضيق عند الواقعية .فالبنائية تتحدى
التفسري املادي للواقعية حول املصلحة الوطنية كمعطًى موضوعي
مسبق ،وتجادل بدلً من ذلك ،بأ ّن املصلحة الوطنية تتشكّل عرب تفاعل
أي إنها ذاتية التكوين بالنسبة إىل الفاعل .إ ّن املصلحة الوطنية
"تاذاتاين"؛ ْ
هي نتاج للمعايري من أفكار ،ومعتقدات ،ومبادئ .وهذه املعايري هي
التي تضع مقاييس ،يف سلوك السياسة الخارجية ،لتحديد ما هو صحيح
وما هو خاطئ ،وما هو عادل وما هو غري عادل .وبالنسبة إىل صانع
القرار ،تصبح هذه املعايري مبنزلة "توجيهات" للسلوك السيايس(.((1
ومبا أ ّن نسق التفاعل بالنسبة إىل الدولة مزدوج (داخيل وخارجي) ،فإ ّن
محل
معايري السياسة الخارجية تجد مصدرها يف مستويني أحدهام ّ
املحل ،فهي ت ُعرف بـ "الهوية الوطنية"
واآلخر دويل .أ ّما يف املستوى ّ
 National Identityالتي تعكس ثقافة األمة وقيمها وتصوراتها،
وتتضمن القيم املشرتكة والرؤى حول ما متثّله الدولة ألعضائها وللعامل
الخارجي ،واألدوار التي يُفرتض أن تضطلع بها يف قضايا السياسة العاملية
اضطال ًعا ينسجم وهوية املجتمع الداخيل .وأ ّما يف املستوى الدويل،
فهي ت ُعرف بـ "هوية الدولة" State Identity؛ أي مجموعة املعايري
املشرتكة التي تتلقاها الدولة ضمن املجتمع الدويل وتقتنع بها وتتب ّناها
وعامل مع ّرفًا بأهدافها
ً
إىل ح ّد تصبح فيه تعب ًريا عن هويتها الدولية
الجامعية (كمبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول) ،وتجعل
الدول باستمرار من ِمثل هذه املعايري مرج ًعا لسياستها الخارجية؛
 10ملزيد من التفصيل بشأن النظرية البنائية للسياسة الخارجية ،انظر :زغوين،
ص .63 - 49
11 Henning Boekle et al., “Norms and Foreign Policy: Constructivist
Foreign Policy Theory,” Tübinger Arbeitspapiere zur internationalen Politik
und Friedensforschung, Tübingen, Germany, Working Paper, no. 34 a
(1999), p. 4.
12 Pinar Ipek, “Ideas and Change in Foreign Policy Instruments:
Soft Power and the Case of the Turkish International Cooperation and
Development Agency,” Foreign Policy Analysis, vol. 11, no. 2 (2015), p. 175.
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تأكي ًدا لهويتها الدولية التي ت ُعرف يف هذه الحالة بـ "السمعة الوطنية"
.((1( National Reputation

عقيدةالسياسةالخارجيةالجزائرية:
الهوية الوطنية والدولية
للدبلوماسية الجزائرية
من زاوية تحليل النظرية البنائية ،فإ ّن قرارات الدول يف سياساتها
الخارجية ال تتشكل فجأ ًة يف أذهان صانعي القرار ،كام أنّها ال تُتّخذ
مبعزل عن بيئة القرار االجتامعية املعقدة؛ أل ّن السياسة الخارجية
إمنا هي متث ٌّل لخربات الدول السابقة وللمعتقدات السياسية التي
تراكمت لها عرب الزمن ،والتي ميكن النظر إليها كعوامل مكونة
لـ "نسق الدولة األسطوري"( ((1أو ما ميكن أن يُس ّمى "عقيدة السياسة
الخارجية" أو "هويتها".
يف حالة الجزائر ،متكّنت السياسة الخارجية الجزائرية من بناء هوية
خاصة بها مع ّرفة لها )هوية وطنية( ومع ّرفة بها عىل املستوى الدويل
)هوية دولية( ،فتك َّون لديها منذ االستقالل ما ميكن تسميته عقيدة
السياسة الخارجية الجزائرية .وقد جاء ذلك نتيج ًة حتمي ًة لتب ّني
الجزائر مجموع ًة من القيم ومعايري السلوك والثبات عليها يف مواقفها
الدولية ،وااللتزام بها واقعيًا يف سلوكياتها الخارجية.
وقد مكّن ذلك الدبلوماسية الجزائرية من اكتساب صورة الدولة
املحرتمة لسيادة الدول ،وصورة الدولة غري املستعدة للتدخل يف
فضل عن صورة الدولة املقبولة لدى األطراف
شؤون الدول الداخليةً ،
املتنازعة كطرف ثالث غري منحاز ،ومحايد ،ما أ ّهل الجزائر لتحقيق
نجاحات دبلوماسية بارزة واالضطالع بدور "الوسيط" يف عدد من
القضايا الجهوية والعاملية ،ومنحها يف الوقت ذاته دو ًرا قياديًا متمي ًزا
كقوة إقليمية يف سياق الفضاء العريب األفريقي ،وعىل مستوى دول
العامل الثالث كـ "قلعة للثوار".
ترجع عقيدة السياسة الخارجية الجزائرية حتى إىل ما قبل ظهور
الدولة املستقلة الحديثة يف عام 1962؛ ذلك أنّها إىل ح ّد كبري نتاج
للكفاح السيايس والعسكري الذي انتهجته الحركة الوطنية ض ّد
االستعامر الفرنيس .فقد ورثت النخبة السياسية ،يف فرتة ما بعد
 13زغوين ،ص .60
 14لويد جنسن ،تفسري السياسة الخارجية ،ترجمة محمد بن أحمد مفتي ومحمد السيد
سليم (الرياض :عامدة شؤون املكتبات بجامعة امللك سعود ،)1989 ،ص .83
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االستقالل ،تجرب ًة رائد ًة تراكمت للجزائر يف النشاط الدبلومايس إبّان
فرتة الكفاح املسلح ،ساهمت يف تكوين املبادئ األساسية لسياستها
الخارجية والتحالفات الناشئة ،وحتى شخصيتها الدبلوماسية( .((1وإ ّن
هذه املرحلة الخاصة من التاريخ الجزائري ساهمت – بعمق – يف
التأثري يف رؤية صانع القرار الجزائري للبيئة الدولية ،ومن ث ّم َصوغ
تصوره ملبادئ السياسة الخارجية الجزائرية وأسسها الحقًا .وإ ّن
ما ميكن تسميته "مرياث الثورة" شكّل املرجعية الرئيسة للسياسة
الخارجية الجزائرية ،ومثلت دبلوماسية جبهة التحرير الوطني اإلطار
الرسمي غري القابل للمراجعة لصانع السياسة الخارجية الجزائرية يف
فرتة ما بعد االستقالل(.((1

11الهويةالدوليةللسياسةالخارجيةالجزائرية
منذ أن تحصلت الجزائر عىل استقاللها ،دافعت يف سياستها الخارجية
عن عالقات دولية تحرتم سيادة الدول ،وعن الحق يف االستقالل،
وعن تصفية االستعامر وتقرير الشعوب مصريها .وقد أرىس ذلك
مبدأَ رفض اإلمربيالية واالستعامر يف السياسة الخارجية الجزائرية ،ومل
يكن هذا املبدأ يعكس بالرضورة األيديولوجية االشرتاكية ،ولكنه كان
شكل من أشكال التعبري الذي استعملته الحركات الوطنية للتعبري
ً
عن رفضها الشديد للنظام االستعامري الغريب اإلمربيايل .ويجد مبدأ
معاداة اإلمربيالية واالستعامر جذوره أيضً ا يف تاريخ الحركة الوطنية
من خالل رصاعها مع املستعمر الفرنيس الذي وقفت إىل جانبه القوى
الغربية ممثل ًة يف حلف شامل األطليس .ونتيج ًة لذلك ،استلهمت
السياسة الخارجية الجديدة مبادئها ،بعد االستقالل ،من دبلوماسية
الحركة الوطنية يف معاداة النظام اإلمربيايل والنظام االستعامري.
لقد كانت الهوية الدولية للسياسة الخارجية الجزائرية ،أو سمعتها
الدولية ،مرتبط ًة باملرجعية الثورية التي أفادت منها بعد االستقالل،
ٍ
حينئذ يف صورة
ومرتبط ًة أيضً ا بالتوجه الثوري للنخبة الحاكمة
الرئيسني أحمد بن بلة وهواري بومدين اللذين أرا َدا للجزائر أن
تضطلع بدور "قلعة الثوار" يف توجهها الخارجي .وقد بدا هذا املنحى
جل ًيا يف كلمة الرئيس بن بلة مبناسبة قبول عضوية الجزائر يف الهيئة
 15بالحبيب ،ص .16
16 Mohamed Redha Bougherira, “Algeria's Foreign Policy 1979-1992:
Continuity And/ Or Change,” Submitted in Partial Fulfilment of the
Requirement of the Degree of Doctor of Philosophy, School of English,
Sociology, Politics and Contemporary History, University of Salford, Salford
– UK, June 1999, p. 60.
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األممية" :تصفية االستعامر يف شكله التقليدي واملق ّنع سيكون عقيد ًة
لتحركاتنا السياسية والدبلوماسية"(.((1

وبتموقع الجزائر يف طليعة كتلة دول العامل الثورية ،أصبحت السياسة
الخارجية الجزائرية ملزم ًة عىل نطاق واسع بالوقوف ض ّد االستعامر،
وض ّد االستعامر الجديد واإلمربيالية ،طوال فرتة الحرب الباردة يف عهد
الرؤساء الثالثة أحمد بن بلة ،وهواري بومدين ،والشاذيل بن جديد،
بدرجات متفاوتة وأشكال مختلفة ،طبقًا لتغري األوضاع الداخلية
والدولية .ويف عهد أحمد بن بلة ،كان النشاط الدبلومايس الجزائري
أكرث اتجا ًها إىل أفريقيا .لهذا ،صارت الجزائر عاصم ًة لحركات التحرر
األفريقية من أجل الدعم املادي والتدريب العسكري .أ ّما مرحلة
توسع النشاط الدبلومايس نحو كتلة العامل
هواري بومدين ،فشهدت ّ
تحول يف
ً
الثالث بامتداداتها الالتينية واآلسيوية ،وشهدت كذلك
االهتامم بالقضايا االقتصادية والتنموية؛ من خالل الدعوة إىل نظام
اقتصادي عاملي جديد أكرث عدلً يف إطار حركة عدم االنحياز .لك ّن
أقل التزا ًما بهذا املبدأ(((1؛ بسبب ع ّدة عوامل
فرتة بن جديد كانت ّ
أهمها نهاية النظام االستعامري ،وبداية تصدع الثنائية القطبية،
فضل عن بداية
ومقاومة الغرب ملرشوع نظام اقتصادي عاملي جديدً ،
بوادر األزمة االقتصادية داخليًا ،ليتقلص طموح السياسة الخارجية
الجزائرية نحو الفضاء املغاريب األقرب.

22الهوية الوطنية
للسياسة الخارجية الجزائرية
ميكن القول إ ّن مبدأ "االستقالل الوطني" هو أه ّم مبدأ مع ّرف يف
السياسة الخارجية الجزائرية ،وهو يعني استقاللية القرار السيايس،
ورفض التدخل األجنبي يف الشؤون الداخلية؛ لتحقيق مفهوم السيادة
الوطنية( .((1وعىل غرار املبدأ السابق ،يجد مبدأ االستقاللية جذوره،
17 Ibid., p. 63.
18 Anouar Boukhars, “Algerian Foreign Policy in the Context of the Arab
Spring,” CTC Sentinel, vol. 6, no. 1 (January 2013), pp. 17 - 18.
 19بالحبيب ،ص .28
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أيضً ا ،يف مرياث الحركة الوطنية الجزائرية وقاعدة جبهة التحرير
الوطني من جهة رفض أدىن تدخّل خارجي يف قراراتها الوطنية.
وبعد تحقيق االستقالل ،كان الشعور العا ّم للنخبة الوطنية الجزائرية
ال يزال متمث ًّل بالقضاء النهايئ عىل االستعامر وكان تحقيق االستقالل
خصوصا أ ّن اتفاقية "إيفيان" منحت
الكامل ال يزال هدفًا مستم ًرا -
ً
فرنسا بعض االمتيازات االقتصادية والعسكرية والثقافية  -من أجل
منع التدخل األجنبي يف الشؤون الداخلية ،والعمل عىل االستغالل
الكامل للموارد الوطنية والتحكم يف مستقبل االقتصاد الوطني(((2؛
أي باختصار رضورة استقاللية القرار الوطني السيايس واالقتصادي
عن التأثري الخارجي.
ويف مجال السياسة الخارجية ،كان مبدأ االستقالل الوطني يعني
االستقاللية التامة يف القرارات املتخذة والسلوكيات املنتهجة يف
ألي تأثري
الشؤون الخارجية ،والرفض القاطع للهيمنة أو الخضوع ّ
عب الرئيس هواري بومدين
خارجي كان ،أو ّ
أي طرف كان .وقد ّ
آنذاك عن هذا املبدأ رصاحة:
"يجب أن منلك القدرة عىل مقاومة كل القوى الخارجية  -مهام
كان موقعها  -من التأثري يف سياستنا وقراراتنا ،بالنسبة لنا االستقالل
وأي محاولة للتأثري
الوطني يعني رفض التدخل يف شؤوننا الداخلية ّ
عىل سياستنا وعىل القرارات مهام كانت داخلية أو خارجية ،االستقالل
الوطني ميثل لدولتنا شعبنا وثورتنا أحد املثل العليا التي يجب أن
نحفظها ونعززها"(.((2
ولعل أكرث ما يثري االنتباه هو أ ّن هذا املبدأ كان يعني يف االتجاه
املقابل حرص السياسة الخارجية الجزائرية الثابت عىل احرتام سيادة
الدول األخرى واستقالليتها وعدم التدخل يف شؤونها الداخلية.
ومنذ تأسيس الدولة الجزائرية ،كان مبدأ عدم التدخل مبدأً أساس ًيا
ومحوريًا بالنسبة إىل سياستها الخارجية ،انطالقًا من اعتقاد مفاده
أ ّن السيادة الجزائرية مقدسة وأ ّن تطبيق هذا املبدأ يجب أن يبدأ
باحرتام سيادة الدول وعدم التدخل يف شؤونها الداخلية(.((2
20 Bougherira, p. 62.
21 Ibid., p. 71.
 11 22مالك رداد" ،الخبري األمرييك بورتر ينصح برضورة التخيل عن مبدأ عدم التدخل.
الجزائر مطالبة بإعادة النظر يف سياستها الخارجية ال سيام اإلقليمية" ،الفجر،2016/10/21 ،
شوهد يف  ،2016/12/14يف:
http://bit.ly/2gYf5PW
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ترجمة
"33مبدأ عدم التدخل" بوصفه
لعقيدة السياسة الخارجية الجزائرية
ينص ميثاق األمم املتحدة ومواثيق مختلف املنظامت اإلقليمية
التي متلك الجزائر عضوية فيها مثل جامعة الدول العربية واالتحاد
األفريقي عىل مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول ،وت ُ َع ّد
الجزائر من ضمن الدول امللتزمة بهذا املبدأ والحريصة عىل تطبيقه؛
من منطلق أ ّن التقيد بهذا املبدأ يفرض االحرتام املتبادل لألنظمة
السياسية واالقتصادية واالجتامعية ما بني الدول املتجاورة ،وهو
أم ٌر مؤسس لعالقات ُحسن الجوار الرضورية لحفظ السلم وخلق
االستقرار الدائم .غري أ ّن محاولة تفسري حرص الدبلوماسية الجزائرية
املتواصل عىل تطبيق مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول
يف ضوء االلتزامات القانونية الناشئة عن العضوية يف املنظامت
الدولية واإلقليمية ،ال ميكن إال أ ّن يؤدي إىل فهمٍ سطحي للمبدأ يف
وبدل من ذلك ،ت ُز ّودنا عقيدة السياسة الخارجية
الحالة الجزائريةً .
الجزائرية بتفسري أكرث عمقًا للمبدأ .وانطالقًا من النسق العقيدي
الوطني وخربة املجتمع الجزائري يف التعامل مع االستعامر ،ت ّم
امتالك ثقافة سياسية تحمل تصو ًرا سلب ًيا للتدخل الخارجي ،بوصفه
يحمل االضطراب والفوىض للمجتمع الذي يكون عرض ًة للتدخل.
ومن أجل ذلك نشأت السياسة الخارجية الجزائرية عىل مبدأ سيايس
تأسس عىل رفض التدخل يف النزاعات الداخلية؛ قصد مساعدة
ثابت ّ
املجتمعات املشتّتة عىل تجاوز أزمتها واستعادة وحدتها ،وقد ت ُرجم
ذلك إىل عقيدة عسكرية متنع إرسال الجيش الجزائري خارج الحدود
الوطنية حتى لو تعلّق األمر بعمليات حفظ السالم وبنائه.
لقد ترجم الدستور الجزائري هذه العقيدة إىل مواد دستورية رسمية،
إذ تب ّنت الدساتري الجزائرية منذ االستقالل مبادئ عدم التدخل
و ُحسن الجوار التي تضمنتها املواثيق الدولية ،إال أ ّن الجزائر كانت
خاصا يتامىش وعقيدة سياستها الخارجية .وإذا
قد أعطتها مضمونًا ً
كان التقيد مببدأ عدم التدخل يُفيض  -من حيث املبدأ  -إىل التزام
الدول بعالقات ُحسن الجوار ،فإ ّن الدبلوماسية الجزائرية أضفَت عىل
خاصا حني س ّمتها "عالقات ُحسن الجوار
عالقات ُحسن الجوار مع ًنى ً
اإليجايب"( .((2ومن خالل مفهوم املخالفة ،إ ْن جاز تسميته ُحسن
ألي دولة أن تزعم عدم التدخل يف الشؤون
الجوار السلبي ،ميكن ّ
الداخلية لدولة مجاورة ،وأنّها ال تعتدي عىل إقليمها ،لكن ذلك رمبا ال
مثل،
مينعها من أن تسمح بإقامة قواعد عسكرية أجنبية فوق أراضيها ً
 23محمد قجايل" ،ضبط الحدود اإلقليمية للدول ومبدأ ُحسن الجوار الحالة الجزائرية
 التونسية" ،رسالة ماجستري يف القانون الدويل والعالقات الدولية ،جامعة الجزائر ،الجزائر، ،1990ص .301 - 299
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أي مامرسة من املامرسات التي ال متثّل  -باملعنى السلبي  -خرقًا
أو ّ
ملبادئ ُحسن الجوار املقرر يف املنظامت الدولية واإلقليمية .ولكن
باملعنى اإليجايب "يعني ُحسن الجوار العمل عىل تنمية السلم بني
دول الجوار ويقتيض التخلص من كل عوامل سوء التفاهم عن طريق
حل كل الخالفات التي ميكن
فتح قنوات الحوار والتشاور من أجل ّ
أن تنشأ بني الدول املجاورة ،وكذلك استغالل كل اإلمكانات لتنمية
عالقات التعاون والتضامن وتحرير املبادالت بني الدول ،لتصبح
مصالح الدول مرتبطة بروابط متينة ال ميكن أن تتالىش مبجرد سوء
التفاهم"(.((2
يف الحقيقة ،ويف انسجام مع ما تطرحه النظرية البنائية من أفكار ،ب َدا
واض ًحا أ ّن صانع القرار الجزائري بعد االستقالل قد أدرك أ ّن املصلحة
الوطنية للدول يجب ّأل تُختزل يف الرصاع عىل القوة فحسب من
أجل تحقيق األمن .فاملصلحة الوطنية هي نتاج لعمليات اجتامعية
ومسارات تاريخية .لذا ،وجب االهتامم بنوع الخطاب السائد يف
املجتمع؛ ألن هذا الخطاب يعكس األفكار والتصورات السائدة،
ويشكّل املصالح ،ويؤسس معايري مقبولة للسلوك .وبنا ًء عىل ذلك،
قامت صناعة السياسة الخارجية الجزائرية وتنفيذها ،منذ االستقالل
حتى عام  ،1991عىل القناعات واملعتقدات الثورية الناشئة عن
حرب التحرير .فحرب االستقالل ط ّورت ،لدى صانع القرار الجزائري،
حامس ًة ثوري ًة شكّلت عقيد ًة ثابت ًة لسلوك السياسة الخارجية
الجزائرية طوال هذه الفرتة .وقد جاءت مواقف السياسة الخارجية
الجزائرية وقراراتها دو ًما استجاب ًة لهويتها الوطنية ،وسمعتها الدولية
املنبثقة من هذه العقيدة ،فتحركت آلة الدبلوماسية الجزائرية
لدعم أجندتها يف تقرير املصري ،واح ـرام الحدود ،واملساواة يف
السيادة ،وعدم التدخل .لكنها استطاعت يف الوقت ذاته أن تحقق
املصلحة الوطنية الجزائرية يف االستقالل الوطني والنفوذ اإلقليمي
والقيادة ضمن كتلة العامل الثالث ،واالضطالع بدور الوسيط املقبول
وكل ذلك شكّل نجا ًحا للدبلوماسية الجزائرية
يف النزاعات الدوليةّ .
يف التوفيق بني حسابات املصالح الوطنية ومرياث املبادئ الوطنية،
ج ّنبها أزمة التعارض بني الهدفني.
إذا ما استثنينا الفرتة  1999 - 1991التي عرفت أدىن مستويات
املشاركة للدبلوماسية الجزائرية يف الشؤون الدولية بسبب األزمة
الداخلية ،فإ ّن مرحلة ما بعد عام  ،1999عىل الرغم من بعض مالمح
الرباغامتية التي أضفاها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عىل السياسة
خصوصا بتنويع الرشكاء( ((2رشقًا وغربًا بعي ًدا
الخارجية الجزائرية،
ً
24

املرجع نفسه ،ص .302

25 Boukhars, p. 18.

ميس جوهر عقيدة
عن الفضاء الشاميل األورويب القريب ،فإ ّن ذلك مل ّ
السياسة الخارجية الجزائرية ،وال سيام يف ما يتعلّق مببدأ تقرير املصري
(قضية الصحراء الغربية( ،وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول
حتى لو كان ذلك لدوا ٍع إنسانية؛ أل ّن سيادة الدول تبقى األساس
املتني لألمن واالستقرار وفق املقاربة الجزائرية للسياسة الخارجية،
وهذا ما سنؤكده تال ًيا يف قراءة املوقف الجزائري من الربيع العريب.

الموقف الجزائري
من الربيع العربي :أزمة المصالح
في مواجهة المبادئ
مثّلت أحداث ما ُعرف بـ "الربيع العريب" النموذج الخاص باملنطقة
العربية للتحول الدميقراطي ،من خالل انتفاضات جامهريية للتخلص
من األنظمة االستبدادية واملطالبة باملزيد من اإلصالح السيايس
واالقتصادي .وعىل الرغم من أنّها بدأت بطريقة سلمية ،فإنّها ما
أشكال من العنف ،وأدخلت بعض
ً
لبثت أن اتخذت يف بعض الدول
دولها يف حروب أهلية وطائفية )ليبيا ،وسورية( ،أو يف حاالت عدم
استقرار غري مسبوقة )تونس ،ومرص) .هذه الحالة من االضطراب
يف الفضاء العريب للجزائر ،ومثّلت تحديًا جديًا للسياسة الخارجية
الجزائرية ،من جهة أنّها جعلت صانع القرار الجزائري إزاء موقف
قراري غري اعتيادي؛ إذ تتقاطع املبادئ الثابتة للسياسة الخارجية
مع املصالح الوطنية واإلسرتاتيجية للبلد .فإ ّما االنحياز إىل خيارات
الشعوب مع ما يف ذلك من تح ٍّد لـ "العدوى" والقفز عىل مبدأ عدم
التدخل يف الشؤون الداخلية للدول ،أو مراعاة مبدأ عدم التدخل
واحرتام سيادة الدول مع ما يف ذلك من خطر االتهام باالنحياز إىل
األنظمة عىل حساب الشعوب ،ومن ث ّم تهديد مكاسب السياسة
الخارجية الجزائرية ،وبخاصة دور الجزائر وصورتها؛ بسبب االكتفاء
مبجاراة األحداث وعدم املبادرة بالفعل.
إ ّن قراءة املوقف الجزائري من الربيع العريب يؤكد استقرار صانع
القرار الجزائري عىل الخيار الثاين ،حني َع ّدت الجزائر ما يحدث
حق حكومات هذه الدول
يف دول الربيع العريب شأنًا داخل ًيا من ّ
التعامل معه؛ وذلك يف إطار احرتام سيادتها وعدم التدخل يف شؤونها
عب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رصاح ًة عن هذا
الداخلية .وقد ّ
التوجه يف خطابه املو ّجه إىل الشعب الجزائري بشأن اإلصالح ،من
جهة أ ّن الجزائر ال ميكنها أن تتخىل عن مبدئها الراسخ املتمثّل بعدم
التدخل يف شؤون الدول الداخلية .وقد رشح وزير الخارجية آنذاك
رصح بأ ّن الجزائر
"مراد مدليس" ذلك لنواب الربملان الجزائري حني ّ
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اتخذت "مواقف مسؤولة"( ((2بخصوص التطورات التي عرفتها تونس،
وليبيا ،ومرص ،وسورية ،ورأى أ ّن املوقف الجزائري ناب ٌع من املبادئ
التي تحكم الدبلوماسية الجزائرية منذ ع ّدة عقود ،وأنها تتمثل بعدم
التدخل يف شؤون الدول الداخلية واحرتام خيارات الشعوب وإرادتها
يف تقرير مصريها.
لقد حدثت االنتفاضات الشعبية يف العواصم العربية حدوث ًا رسي ًعا
متوال ًيا ،عىل نحو كان من املمكن أن يؤثر يف قدرة ص ّناع القرار يف
الجزائر عىل فهمها من دون الوقوع يف سوء اإلدراك ،ولكن مل يكن
يغي كث ًريا من محددات املوقف الجزائري الذي تحكمه يف مثل
ذلك لِ ّ
هذه الحاالت ،يف أغلب األحيان ،مبادئ عامة مجردة تُ ليها العقيدة
الثابتة للسياسة الخارجية الجزائرية بعدم التدخل يف شؤون الدول
الداخلية؛ وذلك من دون إغفال النظر يف كل حالة عىل نح ٍو منفصل،
انطالقًا من تأثريها يف مصالح الجزائر العامة وتداعيات هذا التغيري
عىل النظام العريب والجزائر عىل نح ٍو ٍ
خاص .من أجل ذلك ،اختلفت
ح ّدة الخطاب الدبلومايس الجزائري الرسمي وقوته يف تعامله مع
التغيري الذي رافق الثورات العربية  -يف بداياتها  -من دولة إىل
أخرى .فمن الحذر والرتقب يف دولتني قريبتني مثل تونس ومرص،
والرفض للتدخل العسكري األجنبي يف ليبيا ،إىل تفضيل الحلول
السلمية يف سورية ،يف حني كان املوقف خافتًا يف ما يتعلق بدول،
مثل اليمن والبحرين مع بداية االنتفاضات الشعبية يف البلدين(.((2
متسك
يعب عن ُّ
لك ّن املوقف الجزائري ،عىل سبيل التعميم ،كان ّ
صانع القرار الجزائري مببدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول.
لذا ،اكتفت الجزائر ،يف أكرث األحيان ،بالدعوة إىل ضبط النفس ،وب َدا
الحرص واض ًحا عىل إظهار الحياد لجميع األطراف املتنازعة خالل تلك
األحداث .وحتى يف حال اتهام مواقف الجزائر أحيانًا بأنّها منحازة
إىل األنظمة الحاكمة عىل حساب الشعوب ،فإ ّن ذلك االنحياز مل يَزِد
عىل كونه موقفًا سياس ًيا دبلوماس ًيا ثابتًا ،وهو مختلف متا ًما عن دعم
الحلفاء املقربني لألنظمة اقتصاديًا وعسكريًا .كام ب َدا تو ّجه الجزائر
رصي ًحا نحو احرتام الرشعية الدولية باللجوء إىل هيئات ومؤسسات
إقليمية يف إبداء املواقف والقيام مبسا ٍع ومبادرات ،إذ جاءت مواقفها
يف املنابر الدولية أو أثناء التصويت داخل جامعة الدول العربية دو ًما
ألي مشاريع تدخلية أو اعرتاف باملعارضة.
رافضً ة ّ

والدولية الواسعة النتقاد نظام القذايف ومطالبته بالرحيل ،عىل
الرغم من االعتداءات الواضحة لهذا النظام ض ّد الشعب الليبي،
كام أنها – من منطلق الحياد  -رفضت التعليق حول املطالب
الجامهريية السلمية بإصالح النظام أو تغيريه .وتحت غطاء املبادئ
الثابتة للدبلوماسية الجـــــــزائرية ،رفضت الجزائر بشدة تدخّل
حلف شامل األطليس يف ليــبــيا ،ومل تسمــــح بعــد ذلك لطائراته
باستــخـــدام أراضيها أو مجالها الجوي .وأصبح املوقف الجزائري
أكرث وضو ًحا حني رفضت السلطات الجزائرية االعرتاف باملعارضة
الليبية ممثل ًة يف املجلس الوطني االنتقايل الليبي حتى بعد سقوط
النظام السابق ،إال أنّها وجدت نفسها مضطر ًة للقبول باألمر الواقع
بعد أن ُمنح املجلس صفة املمثل الرشعي للشعب الليبي و ُمنح
مقعد ليبيا يف األمم املتحدة(.((2

تفسيرات أمنيّة محدودة
ً
عمقا
ألزمة سياسية أكثر
لقد مثّلت تفسريات الخوف من العدوى واالنتشار جز ًءا كب ًريا من
التحليالت السياسية واإلعالمية التي حاولت أن تفهم التمسك الجزائري
مببدأ عدم التدخل يف موقفها من الربيع العريب .إنه بدافع تحقيق
األمن ،بوصفه أ ّول أهداف السياسة الخارجية ،ميكن للنظرية الواقعية
أن تجادل بأ ّن تشكيل دبلوماسية جزائرية تتميز بالتوجس والحذر من
انتقال موجة االنتفاضات الشعبية يف الدول العربية نحو الجزائر كان
أول ،تخوفًا من اتساع االنتفاضات لتض ّم الجزائر
خيا ًرا عقالن ًيا .وذلكً ،
التي ال يزال النظام السيايس فيها يستند إىل الرشعية الثورية كغطاء
أي انتقال للربيع
يضمن دميومة السلطة السياسية القامئة( ،((2ومن شأن ّ
العريب للجزائر أن يضع النظام السيايس القائم ومؤسساته أمام مأزق
الرشعية .ث ّم ،ثان ًيا ،تخوفًا من الفوىض واالضطراب املرتتب عىل عدم
االستقرار السيايس املرافق للثورات الشعبية ،والتهديدات التي ميكن أن
ينقلها إىل الداخل الجزائري يف ظل أزمات اجتامعية واقتصادية وأمن ّية
خصوصا أ ّن الجزائر كانت قد خربت النتائج
يعيشها املجتمع الجزائري،
ً
السلبية لعدم االستقرار السيايس وما نجم عنه من عنف مسلح منذ
توقيف املسار االنتخايب عام .1991

لقد مثّلت األزمة يف ليبيا التعبري األكرث وضو ًحا عن املوقف الجزائري
من الربيع العريب .فالحكومة الجزائرية مل تنخرط يف الحملة العربية

من املؤكد أ ّن الخوف من عدوى انتقال امل ّد الدميقراطي ،وفق منوذج
الربيع العريب ،مل يكن سوى تفسري للجزء اليسري من التخوف الجزائري

" 26وصف موقف الجزائر من الثورات العربية بأنه 'مسؤول'" ،جزايرس،2011/12/5 ،
شوهد يف  ،2016/12/14يف:
http://www.djazairess.com/annasr/25751
 27العبيدي والنمس.

28 Boukhars, p. 20.
 29محمد سنويس" ،البعد األمني للسياسة الخارجية الجزائرية باتجاه دول الربيع العريب
منذ  ،"2011الحوار ،ترشين الثاين /نوفمرب  ،2015شوهد يف  ،2016/12/14يف:
http://elhiwardz.com/?p=33389
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من ثورات الربيع العريب .فهناك فرضية أخرى تربط بني االنكفاء الذايت
الذي طبع مواقف السياسة الخارجية الجزائرية تجاه ثورات الربيع
العريب ،والبحث عن ضامن االستقرار الداخيل واستتباب األمن؛ وذلك يف
وخصوصا عىل
ظل األخطار الحدودية املتوقعة من دول الجوار القريب،
ً
مستوى الحدود الرشقية مع تونس وليبيا ،واحتامل تزايد التهديدات
الالمتاثلية؛ وذلك بتزايد نسب اللجوء والهجرة غري الرشعية ،وتزايد تأثري
الحركات املتطرفة والجهادية عىل الحدود الجزائرية وتناميها ،والتخوف
من انتقال عملياتها إىل العمق الجزائري( .((3وبسبب هذه الهواجس
األمنية ،اندفع صانع القرار الجزائري إىل تشكيل سياسة خارجية تجاه
دول الربيع العريب تتميز بغلبة بُعدها األمني .ومن أجل ذلك ،رفعت
الحكومة الجزائرية ميزانية الدفاع منذ عام  2012تبا ًعا ،لتصل عام
 2014إىل  20مليار دوالر سنويًّا ،وهي أعىل ميزانية من بني ميزان ّيات
كل القطاعات؛ إذ مثّلت نحو  15يف املئة من امليزانية العامة للبالد(.((3
شغل
وبالنسبة إىل الحالة يف ليبيا ،نجد أ ّن صانع القرار الجزائري كان ُم ً
فعل باعتبارات املصلحة الوطنية العليا يف حامية األمن الوطني،
ً
والحقيقة أ ّن عوامل عديد ًة تؤيد مثل هذا الفهم املرتبط بالحسابات
األمنية اإلسرتاتيجية للدولة الجزائرية .فصانع القرار الجزائري رأى
أ ّن التدخل باسم الحامية اإلنسانية يُخفي وراءه مصالح إسرتاتيجي ًة
واقتصادي ًة ملن ي ّدعون ذلك ،قد تكون عىل حساب األمن واملصلحة
شغل بإمكانية حدوث تعديل يف ميزان القوى
الجزائرية .ث ّم إنّه كان ُم ً
اإلقليمي ملصلحة املغرب يف حال َميْل النظام الجديد يف ليبيا أكرث نحو
املغرب(((3؛ فذلك قد يكون عىل حساب الطموح الجزائري املتمثّل
بأن تكون الجزائر هي املحور القيادي الضابط لالستقرار يف املنطقة.
يُضاف إىل ذلك أ ّن صانع القرار الجزائري كان مدركًا لحقيقة أ ّن سقوط
النظام الليبي ستنجم عنه تحوالت غري مرغوب فيها ،يف حال تدفّق
السالح ،وموجات الالجئني ،والجرمية املنظمة ،عرب الحدود ،ويف حال
تدفّق مصادر التمويل والتموين والتجنيد للجامعات اإلرهابية يف محور
الساحل ،وظهور حركات مت ّرد انفصالية عىل أُسس إثنية.
 30املرجع نفسه.
 31قوي بوحنية" ،الجزائر واالنتقال إىل دور الالعب الفاعل يف إفريقيا" ،مركز الجزيرة
للدراسات ،2014/1/29 ،شوهد يف  ،2016/12/14يف:
http://bit.ly/2hkYcSz
32 Boukhars, p. 20.
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أزمة السياسة الخارجية الجزائرية:
مبدأ غير متغير في عالم متغير
عرب االحتكام إىل أطروحات النظرية الواقعية للسياسة الخارجية،
أبانت األحداث السياسية املتتابعة يف دول الربيع العريب ،إضاف ًة إىل
ما صاحبها من فوىض وعدم استقرار سيايس ،عن رجاحة مواقف
الدبلوماسية الجزائرية .فمن وجهة النظر األمنية املحضة ،نجحت
الجزائر يف م ْنع انتقال الفوىض إىل داخل حدودها؛ وهكذا حافظت
عىل متطلبات مصلحتها الوطنية يف تحقيق األمن وتحقيق االستقرار،
رئيسا للسياسة الخارجية الواقعية .ويف وقت تعالت
بوصف ذلك هدفًا ً
فيه األصوات يف الداخل والخارج منتقد ًة مواقف الجزائر من "الربيع
رصت الجزائر عىل التمسك مببدئها القائم عىل عدم التدخل يف
العريب" ،أ ّ
الشؤون الداخلية للدول ،رافض ًة التدخل األجنبي يف شؤون الدول؛ من
ميس سيادتها ويعمل عىل تفتيت وحدتها الوطنية ،وهو ما
منطلق أنه ّ
(((3
يُع ّرض الدول املجاورة إىل أخطار محدقة بها  .ويف الحالة الليبية عىل
وجه الخصوص ،أعطت األحداث املتالحقة بعد سقوط نظام القذايف
صدق ّي ًة للقراءة الجزائرية األمنية لألحداث ،وأكدت الرؤية االسترشافية
السليمة للسياسة الخارجية الجزائرية )الهجوم اإلرهايب يف تيقنتورين
جنوب الجزائر ،والحرب يف شامل مايل ...إلخ( وص ّحة ادعاء صانعيها،
عىل الرغم من االنتقادات الكثرية ،أ ّن املوقف الجزائري إمنا هو نابع من
حامية املصلحة الوطنية العليا للبلد.
بحق الجزائر املستمر يف
وإذا انطلقنا ،من التحليل الواقعي؛ من التسليم ّ
الدفاع عن مصلحتها الوطنية يف ضامن السيادة واألمن واالستقرار ،فإ ّن
الذي يحمل عىل انتقاد السياسة الخارجية الجزائرية من ثورات الربيع
العريب  -بعي ًدا عن البعد األمني  -هو أ ّن تحقيق أهداف املصلحة
الوطنية العليا يف األمن كان عىل حساب أهداف سياسية ودبلوماسية
أخرى تتعلق مبرياث مبادئها وهوية سياستها الخارجية ،وعىل حساب
متطلبات دورها يف السياسة الدولية ،بل إ ّن املوقف الجزائري بَ َدا أقرب
ليكون تربي ًرا أمنيًا لفشل سيايس أكرث عمقًا .وإ ّن الذي أهمله صانع
قرار السياسة الخارجية الجزائرية تجاه ثورات الربيع العريب ،هو أ ّن
تحقيق املصلحة الوطنية املع ّرفة بلغة األمن واالستقرار – بوصف ذلك
مطلبًا حيويّا  -يجب ألّ تكون بالرضورة عىل حساب صورة الجزائر
ومكانتها ،ودورها القيادي يف فضاءات تأثريها ،والصورة اإليجابية التي
يحتفظ بها الجزائري عن دبلوماسية بلده .وقد أ ّدى املوقف الجزائري
من الربيع العريب إىل تضاؤل ثقة األطراف املتنازعة بحياد الجزائر،
رض بصورتها لدى الرأي العا ّم العريب وإدراكها كطرف مه ّم قيادي
وأ ّ
وحيادي .وإ ّن اإلرصار عىل التمسك مببدأ عدم التدخل يف ظل ثورات
 33سنويس.

دراسات
أزمة السياسة الخارجية الجزائرية بين ميراث المبادئ وحسابات المصالح

الربيع العريب ،أعطى للجزائر صور ًة مناقض ًة لهوية الجزائر الدولية ،حني
تظهر  -سواء كان ذلك عن قصد أو من دون ٍ
قصد  -كمؤيد لألنظمة
التسلطية عىل حساب خيارات الشعوب .وإ ّن ذلك هو ما يدفع إىل
التساؤل عن مدى مواءمة املبدأ التقليدي الثابت للسياسة الخارجية
الجزائرية؛ املتمثّل بعدم التدخل ،ملصالح البلد العليا يف عامل متغري(.((3
فالجزائر -بالنظر إىل ثقلها اإلسرتاتيجي وقوتها االقتصادية والعسكرية
تكتفي مبجاراة األحداث وال بر ّدة الفعل؛ إذ يُنتظر منها أن
 يجب ألَّ
تكون دول ًة مبادر ًة ومؤث ّرةً ،وضابط ًة للتحوالت يف فضاءات تأثريها .أ ّما
رض
عدم رغبتها يف االضطالع بهذا الدور ،أو عدم قدرتها عىل ذلك ،فإنّه ي ّ
بصورتها وصدق ّيتها يف الخارج ،ويف الداخل أيضً ا.
إ ّن مقاربة الجزائر للربيع العريب تؤكّد أ ّن السياسة الخارجية الجزائرية
فعل حال َة أزم ٍة يف التوفيق بني حسابات املصالح الوطنية ومرياث
تعيش ً
املبادئ الوطنية؛ ذلك أ ّن تحقيق أهداف األوىل كان عىل حساب أهداف
الثانية يف لعبة صفرية كان يف اإلمكان تج ّنبها .وإ ّن هذه األزمة ميكن
فهمها يف عدم القدرة عىل التكيف مع واقع دويل جديد غري ذلك الذي
صنعت فيه الدبلوماسية الجزائرية أمجادها .فاملوقف الجزائري يعكس
مزي ًدا من التباعد بني املبادئ الراسخة للسياسية الخارجية الجزائرية
ونظامٍ دويل وإقليمي متغريٍ برسعة ،سائ ٍر يف اتجاه معاكس للمبادئ
التي دأبت فيها السياسة الخارجية الجزائرية( .((3ويبدو صانع القرار
الجزائري كأنه عاجز أو غري مدرك  -أو رمبا كان مدركًا عىل نح ٍو خاطئ -
رص عىل التمسك مببدأ غري متغري يف عامل
للتغيري الحاصل يف العامل ،حني ي ّ
متغري؛ فمبدأ عدم التدخل يف شؤون اآلخرين هو مبدأ "حميد" لكن
عىل ألّ يضع مصلحة البلد وعقيدته وسمعته عىل املحك(.((3

خاتمة
بلغة نظرية ،يطرح السلوك الخارجي الجزائري يف مرحلة ما بعد األزمة
الداخلية إشكالي ًة عميق ًة ضمن النقاش يف نظرية السياسة الخارجية،
حول العالقة ما بني املصالح واملبادئ يف سلوك الفاعل الدويل؛ أي
إشكالية التوفيق بني حسابات املصلحة الوطنية كهدف وحيد للسياسة
الخارجية من منظور واقعي عقالين ،ورضورة مالءمة السلوك للمعايري
املجتمعية كهدف رئيس للسياسة الخارجية من منظور بنايئ اجتامعي.
وتظهر هذه اإلشكالية يف الحالة الجزائرية ،بلغة الواقع ،يف صورة
34 Abdelaziz Rahabi, “L’Algérie a-t-elle une diplomatie?,” Le Matin
d’Algérie, 16/4/2009, accessed on 14/12/2016, at: http://bit.ly/2htbSsn
35 Boukhars, p. 20.
36 Ahmed Adimi, “L’Algérie a perdu son âme révolutionnaire, sa
diplomatie a pris un coup de vieux,” Le Matin d’Algérie, 10/11/2011, accessed
on 14/12/2016, at: http://bit.ly/2gJnI2Z
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أزمة ميكن فهمها يف العجز عن التوفيق بني ما يوصف باملبدأ الثابت
للدبلوماسية الجزائرية املؤكِّد لعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول
من جهة ،واملعايري املرتبطة بعقيدة السياسة الخارجية التي تقتيض
النشاط والحيوية والحضور الفاعل يف املسائل اإلقليمية والدولية من
جهة أخرى .ولعل من أه ّم نتائج هذه األزمة أ ْن تبدو الجزائر متنازل ًة
عن الدور الذي مينحها إياها ثقلها الجيوسيايس يف االضطالع بدور
إقليمي ما عرب املبادرة الدبلوماسية ،والقيادة ،والوساطة .وقد ترك
املوقف الجزائري مام حدث يف فضائها العريب القريب انطبا ًعا قويًّا يف
بغض النظر عن توجه موقفها -
الخارج ُمجمله أ ّن ردة فعل الجزائر ّ -
مم مينحه إيّاها دورها كقائد إقليمي.
كان ّ
أقل ّ
قد نجد يف مقولة نظرية السياسة الخارجية الشائعة "إ ّن السياسة
الخارجية هي امتداد للسياسة الداخلية" تفسريات مقبول ًة لحالة األزمة
التي تبدو عليها الدبلوماسية الجزائرية ،وهو ما قامت عليه عديد
التحليالت للسياسة الخارجية الجزائرية بعد عام  ،1999ويظهر ذلك
يف صورتني .فالصورة األوىل هي ارتباط صنع القرار الخارجي بإرادة
الرئيس ،سواء كان ذلك ألسباب مؤسساتية تتعلق مبا مينحه النظام
الرئايس للرئيس من صالحيات واسعة يف هذا الشأن ،أو ألسباب فردية
تتعلق باهتامم بالغ للرئيس عبد العزيز بوتفليقة  -وهو وزير خارجية
يف عهد الرئيس بومدين  -بالسياسة الخارجية ورفضه القاطع منازعته
أي جهة كانت يف التخطيط لها وتنفيذها .وبنا ًء عىل ذلك ،كان
من ّ
رش يف
النتكاسة ص ّحة الرئيس وعزوفه عن النشاط الخارجي أث ٌر مبا ٌ
تراجع حضور الدبلوماسية الجزائرية إقليم ًّيا ودول ًّيا .أ ّما الصورة الثانية،
فتتعلق مبا يبدو انقسا ًما داخل دوائر ص ّناع القرار يف الجزائر ،ما جعل
من قضايا الخارج شأنًا ثانويًّا أمام تحديات الداخل ،وقد ظهرت بعض
مالمح ذلك عىل السياسة الخارجية يف أحد التعديالت الوزارية حني ت ّم
تعيني ،يف آنٍ واحد ،ممثلني للدبلوماسية الجزائرية هام وزير الخارجية
ووزير التعاون الدويل قبل أن يلغيه تعديل الحق.
يظل
مع اإلقرار ب َع ّد عوامل السياسة الداخلية املبارشة تفسريات معززةًّ ،
االعتامد عليها وحدها غري ٍ
مضلل ،أيضً ا ،يف تفسري حالة األزمة
كاف ورمبا ً
يف السياسة الخارجية الجزائرية التي تبدو أكرث عمقًا من كونها معطيات
أساسا؛
داخليةً ،وإ ّن األزمة كام تفهمها هذه الدراسة هي أزمة تكيف ً
إنّها متعلقة بقدرة الدبلوماسية الجزائرية عىل التكيف مع التحوالت
العاملية الجديدة ،حتى ال تتجه نحو مزيد من العزلة.
تواجه الجزائر اليوم لحظ ًة مفصلي ًة يف ما يخص سياستها الخارجية،
وعليها أن تحاول التوفيق بني مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية
للدول األخرى ،مع التقليل يف الوقت نفسه من املخاطر الخارجية التي
تهدد مصالحها وأمن مواطنيها وسالمتهم .فالنظام الدويل الجديد ،خالل
فرتة ما بعد نهاية الحرب الباردة ،من جهة بنيته (القطبية األحادية)
وموضوعاته (املسائل اإلنسانية) ،والتحوالت املتسارعة يف النظامني
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الدويل واإلقليمي ،يفرض مزي ًدا من التحدي عىل عقيدة السياسة
الخارجية الجزائرية ومبادئها الثابتة منذ عام  ،1962بوضعها املقاربة
الجزائرية القامئة عىل قدسية السيادة ورفض التدخلية يف تصادم مع
النامذج الجديدة للتدخل اإلنساين و"مسؤولية الحامية" يف العالقات
الدولية .وإ ّن إرصار الدبلوماسية الجزائرية عىل التمسك مببادئ
سياستها الخارجية ،من دون محاولة تكييفها وفق التغريات يف البيئة
الدولية ،هو الذي أظهرها يف حالة أزمة ،ويف وضع غري اعتيادي وغري
الذي يجب أن تكون عليه .فالذي م ّيز السياسة الخارجية الجزائرية
طوال العقود املاضية هو قدرتها عىل املالءمة بني مبادئها ومصالحها،
لكنها تظهر يف الفرتة األخرية ،من خالل األحداث يف العامل العريب ويف
الساحل األفريقي ،كأنها عاجزة عن فعل ذلك.
بالطريقة نفسها التي اجتهدت بها الدبلوماسية الجزائرية يف ابتكار
مفهوم ُحسن الجوار اإليجايب بدلً من مبدأ ُحسن الجوار مبعناه الشكيل
السلبي ،ليس من الصعب عىل صانع قرار السياسة الخارجية الجزائري
أن يتجاوز املعنى الشكيل السلبي ملبدأ عدم التدخل نحو مع ًنى أكرث
إيجابيةً .وإ ّن مبدأ عدم التدخل يف السياسة الخارجية ،ينبغي ألّ يُفهم
منه استباحة التدخل يف شؤون الدول املجاورة وتجاوز سيادتها ،أو
االنحياز إىل طرف عىل حساب آخر ،أو الوقوف ض ّد خيارات الشعوب
يف صنع قراراتها وتقرير مصريها بنفسها ،بل يجب أن يُفهم منه أن
تكون اآللة الدبلوماسية ديناميةً ،نشيطةً ،حيويةً ،تستجيب لألحداث
برسعة ،وقادر ًة عىل الدفاع عن مواقفها وكسب الحلفاء من أجل الدفاع
عن تصوراتها.

المراجع

العدد 23
تشرين الثاني  /نوفمبر 2016

قجايل ،محمد" .ضبط الحدود اإلقليمية للدول ومبدأ حسن الجوار
الحالة الجزائرية  -التونسية" ،رسالة ماجستري يف القانون الدويل
والعالقات الدولية ،جامعة الجزائر ،الجزائر.1990 ،

األجنبية
Boekle, Henning et al. “Norms and Foreign Policy:
Constructivist Foreign Policy Theory.” Tübinger
Arbeitspapiere zur internationalen Politik und
Friedensforschung, Tübingen, Germany, Working Paper,
no. 34 a (1999).
Bougherira, Mohamed Redha. “Algeria's Foreign Policy
1979-1992: Continuity And/ Or Change.” Submitted
in Partial Fulfilment of the Requirement of the Degree
of Doctor of Philosophy, School of English, Sociology,
Politics and Contemporary History, University of
Salford, Salford – UK, June 1999.
Boukhars, Anouar. “Algerian Foreign Policy in the
Context of the Arab Spring.” CTC Sentinel, vol. 6, no. 1
(January 2013).
Ipek, Pinar. “Ideas and Change in Foreign Policy
Instruments: Soft Power and the Case of the Turkish
”International Cooperation and Development Agency.
Foreign Policy Analysis, vol. 11, no. 2 (2015).

العربية
بالحبيب ،عبد الله .السياسة الخارجية الجزائرية يف ظل األزمة
 .1997 - 1992عامن :دار الراية للنرش والتوزيع.2012 ،

Joshua W. Busby. “Good States: Prestige and Reputational
Concerns of Major Powers under Unipolarity.” paper
presented at the Annual Meeting of the American Political
Science Association, Washington, DC 1-4/9/2005.

جنسن ،لويد .تفسري السياسة الخارجية .ترجمة محمد بن أحمد مفتي
ومحمد السيد سليم .الرياض :عامدة شؤون املكتبات بجامعة امللك
سعود.1989 ،

Knudsen, Olav. “National Interests and Foreign
”Policy: On the National Pursuit of Material Interests.
Cooperation and Conflict, vol. 14, no. 11 (1979).

زغوين ،رابح" .تفسري السياسة الخارجية الفرنسية تجاه العراق منذ
حرب الخليج الثانية :فحص للمقاربات النظرية" ،رسالة ماجستري يف
العالقات الدولية ،قسم العلوم السياسية ،جامعة باتنة ،الجزائر.2008 ،

Rittberger, Volker. “Approaches to the Study of Foreign
”Policy Derived from International Relations Theories.
Tübinger Arbeitspapiere zur internationalen Politik und
Friedensforschung, Tübingen's work on international
politics and peace research, Working Paper no. 30 a,
Tübingen, Germany (2004).

عديلة ،محمد الطاهر" .أهمية العوامل الشخصية يف السياسة الخارجية
الجزائرية  ،"2004-1999رسالة ماجستري ،قسم العلوم السياسية،
جامعة قسنطينة ،الجزائر.2005 ،

95

95

المؤشر العربي
Arab Opinion Index

96

97

97

Public Opinion Polling Unit | وحدة استطالع الرأي العام

2016 اتجاهات الرأي العام العربي نحو االنتخابات الرئاسية األميركية
Arab Public Opinion Trends Towards US Presidential Elections 2016

98
مقدمة
غني عن القول إن االهتامم باالنتخابات الوطنية (سواء كانت
رصا عىل مواطني ذلك
ترشيعية أو رئاسية) يف بلد ما مل يعد مقت ً
البلد ،بل أصبحت االنتخابات يف كثريٍ من دول العامل تحظى باهتامم
إقليمي وعاملي .ولعل هذا االهتامم تعب ٌري عن مدى االرتباط بني
دول العامل واعرت ٌاف بأثر التغريات السياسية يف بلد ما يف عالقاته
االقتصادية واالجتامعية وسياساته تجاه مجموعة من السياسات
التي أصبحت ذات طبيعة عاملية .ولعل سياسات الهجرة والطاقة
والتجارة – عىل سبيل املثال ال الحرص  -هي سياسات عاملية بامتياز،
تغي مواقف البلدان نحوها يف بلدان أخرى .ومام ال شك فيه
إذ يؤثر ّ
أن تطورات وسائل االتصال واالنفجار اإلعالمي يف القنوات الفضائية
ووسائل اإلعالم الجديد من مواقع إلكرتونية وإذاعات وتلفزة عىل
اإلنرتنت ،ووسائل التواصل االجتامعي وما أتاحته من إمكانية واسعة
لألفراد ،جعلتهم متابعني لقضايا العملية االنتخابية يف بلدان أخرى،
وأحيانًا منخرطني يف التفاعل والتعليق.
وتعد االنتخابات األمريكية عاملية بامتياز؛ فالواليات املتحدة تعترب
الدولة األقوى يف النظام العاملي الذي ميكن وصفه بنظام أحادي
القطبية ،وهي متتلك أكرب قوة عسكرية وترسانة حربية وقواعد
عسكرية ممتدة عرب القارات الخمس ،وتقود حلف شامل األطليس
"الناتو" ،بينام يعد االقتصاد األمرييك األكرب عامليًا ،وللواليات املتحدة
نفوذ كبري يف النظام النقدي العاملي .إن هذه املعطيات املوضوعية
وأهمية الواليات املتحدة عىل الساحة الدولية ،تسمح بالقول إ ّن
االنتخابات األمريكية ونتائجها والتغري يف الرئاسة وطاقمها لها تأثري يف
السياسة الدولية والعالقات األمريكية مع الدول األخرى.
إن االنتخابات األمريكية منذ بداية األلفية الجديدة لديها أهمية
نسبية إضافية ،وبخاصة أن هنالك تعبريات عن سياسات جديدة
مل تكن مألوفة سابقًا؛ كام كان الحال يف املحتوى السيايس الذي
جاء مع الحملة االنتخابية لجورج بوش االبن وإدارته ،والذي جرى
التعبري عنه بصعود تيار املحافظني الجدد وسياستهم الخارجية
التدخلية يف بلدان العامل ،وانعكاسات ذلك عىل العالقات الدولية.
كام أن انتخابات أوباما كانت أيضً ا انتخابات ذات أهمية خاصة ليس
للواليات املتحدة فحسب ،بل عامل ًيا ،إذ إنها مثلت جردة حساب
جدية لسياسات الواليات املتحدة الخارجية ،إضافة إىل أهميتها عىل
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صعيد الوعد يف التغيري يف سياسات الواليات املتحدة دول ًيا وتبني
برنامج تقدمي يف بعض املوضوعات املتعلقة بالسياسات البيئية
وسياسات التأمني الصحي.
ولعل االنتخابات األخرية قد عربت عن التنافس بني تيار املؤسسة
الحاكمة والتيار الناقد لها .وقد عرب عن التيار الناقد دونالد ترامب
املتحالف مع اليمني املتطرف واملمثل لليمني الشعبوي عن هذا التيار
يف داخل الحزب الجمهوري ،بينام عرب بريين ساندرز اليساري عن
التيار النقدي يف الحزب الدميقراطي ،وأصبحت الحملة االنتخابية بني
املرشحني هيالري كلينتون ودونالد ترامب بني تيار املؤسسة الحاكمة
وبني التيار اليميني الشعبوي املتحالف مع ميني متطرف يتضمن
خطابه هجو ًما عىل األجانب واملهاجرين واألمريكيني من ذوي األصول
غري البيضاء.
ويف سياق أهمية االنتخابات األمريكية يف املنطقة العربية انطالقًا
من الدور الرئيس الذي تؤديه الواليات املتحدة يف منطقة الرشق
األوسط ،والذي تزايد بشدة منذ احتالل العراق عام  ،2003إضافة
إىل تدويل مجموعة من األزمات مثل ليبيا والعراق وسورية واليمن،
تغي عىل صعيد سياسات
وأهمية ما سوف تأيت به االنتخابات من ّ
الواليات املتحدة نحو هذه القضايا ،أخذ املركز العريب عىل نفسه
القيام يف استطالع الرأي العام يف املنطقة العربية نحو االنتخابات
الرئاسية األمريكية .وقد أجراه املركز عىل عينة مكونة من 3600
ُمستجيب و ُمستجيبة موزعني عىل تسعة مجتمعات عربية ،وهي:
الجزائر ،ومرص ،والعراق ،والكويت ،واملغرب ،واألردن ،وفلسطني
(الضفة الغربية وقطاع غزة) ،والسعودية ،وتونس ،مبعدل 400
مستجيب من كل بلد خالل الفرتة  31-21ترشين األول /أكتوبر
 .2016وجرى تنفيذ االستطالع من خالل مقابالت هاتفية باالعتامد
عىل قاعدة بيانات استطالعات املؤرش العريب املخ ّزنة يف املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات .إن إجراء هذا االستطالع قبل االنتخابات
األمريكية كان بهدف التعرف إىل انعكاسات الحملة االنتخابية عىل
املنطقة العربية وأزماتها ،فقد مثلت جز ًءا معت ًربا من التنافس بني
املرشحني .وعىل الرغم من أن هذا االستطالع أجري قبل االنتخابات
التي أصبحت نتائجها معروفة ،فإنه يقدم معلومات تفصيلية أيضً ا
حول مدى اهتامم املواطنني يف املنطقة العربية يف االنتخابات
وتقييمهم للسياسات األمريكية فيها ،ومدى اقتناع املواطن العريب
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تغي من السياسات األمريكية نحو املنطقة بصفة
بأن االنتخابات قد ّ

خاصة أو العامل بصفة عامة.

ُسحبت العينة بطريقة العينة العنقودية الطبقية (يف املستويات)
املتع ّددة املراحل ،املنتظمة واملوزونة ذات ًيا ،والتي تضمن احتاملية
متساوية لكل فرد من أفراد املجتمع لتمثيله يف العينة ،وكذلك متثيل
لكل ٍ
بلد من البلدان املستطلعة وبحسب وزنها
املناطق الجغرافية ِّ

بالنسبة إىل عدد السكان .وبهذا ،فإن العينات امل ُستخدمة يف كل بلد
من البلدان املستطلعة آراء مواطنيها يف هذا االستطالع هي عينات
ممثلة لهذه املجتمعات ،ممن أعامرهم  18عا ًما فام فوق ،عىل صعيد

التنوع الجندري ،والتحصيل العلمي .وتبلغ نسبة الثقة يف استطالع
كل مجتمعٍ  %95وبهامش خطأ يرتاوح .%±5
ّ

اتجاهات الرأي العام العربي
نحو الواليات المتحدة
انقسم الرأي العام يف املنطقة العربية يف نظرته تجاه الواليات املتحدة؛
إذ إن  %48من املستجيبني أفادوا أن نظرتهم إىل الواليات املتحدة
هي "إيجابية ج ًدا" أو "إيجابية إىل ٍ
حد ما" عندما سئلوا عن آرائهم
بصفة عامة تجاهها ،مقابل  %42أفادوا أنها "سلبية" أو "سلبية إىل
ٍ
حد ما" .وأفاد  %66من املستجيبني أن نظرتهم إىل السياسة األمريكية
يف العامل العريب سلبية .إن هذه النتائج تتوافق مع نتائج استطالعات
املؤرش العريب عرب السنوات الثالث املاضية التي تظهر أن املواقف
السلبية من الواليات املتحدة هي يف جوهرها مواقف سلبية تجاه
السياسات األمريكية يف املنطقة العربية وليست مواقف ضد الواليات
عب %73
املتحدة كبلد أو ضد الشعب األمرييك .ويف الوقت نفسه ّ
من العرب عن نظرة إيجابية تجاه الشعب األمرييك .ويع ّد مستجيبو
كل من العراق  ،%33واملغرب  ،%33وتونس  %31األكرث إيجابية يف
تقييم السياسات األمريكية ،أما الرأي الجزائري  ،%78والفلسطيني
 ،%78واملرصي  ،%72فهم األكرث سلبية يف تقييم السياسات األمريكية.
إن نتائج هذا االستطالع الذي نفذ عشية االنتخابات ،تعكس أن
جردة الحساب مع سياسات أوباما يف املنطقة هي جردة حساب
قاسية وتعكس موقفًا سلب ًيا من سياسات إدارته يف املنطقة العربية.
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الرأي العام العربي
واالنتخابات األميركية
أفادت نسبة كبرية من مواطني املنطقة العربية  %59أنها تتابع
االنتخابات األمريكية إما بشكل دائم أو أحيانًا .وأفادت أغلبية املتابعني
لالنتخابات األمريكية أنها تعتمد يف متابعتها للحمالت االنتخابية عىل
محطات التلفزة ( )%59واإلنرتنت (.)%30
أما بالنسبة إىل آرائهم نحو مرشحي االنتخابات الرئاسية ،فقد عرب
 %56من املستجيبني عن أن نظرتهم تجاه املرشحة الدميقراطية
هيالري كلينتون إيجابية أو إيجابية إىل ٍ
حد ما .وكان الرأي العام
التونيس ( )%65هو األكرث إيجابية نحو كلينتون ،بينام كان الرأي
العام الفلسطيني وبنسبة  %54األكرث سلبية تجاهها.
أما بالنسبة إىل اآلراء تجاه املرشح الجمهوري دونالد ترامب ،فقد أفاد
 %60من الرأي العام يف املنطقة العربية أن نظرته سلبية تجاهه.
وكان الرأي العام الكويتي األكرث سلبية تجاه ترامب ( ،)%69فيام أفاد
 %34من العراقيني أن نظرتهم إيجابية.
بصفة عامة ،فإ ّن الرأي العام العريب يفضّ ل هيالري كلينتون لتكون
رئيس الواليات املتحدة القادم بنسبة  ،%66بينام فضّ ل  %11من
املستجيبني ترامب ،يف حني أفاد ّ %11أل فرق بينهام .وكانت أعىل
نسبة ٍ
تأييد لوصول كلينتون إىل سدة الحكم يف كلٍ من املغرب ،%78
وتونس  .%76بينام كانت أقل النسب تفضل وصول كلينتون لرئاسة
الواليات املتحدة يف كلٍ من مرص  ،%56وفلسطني  ،%59والعراق
 .%59وباملقابل ،فإن أعىل نسبة من املستجيبني عربت عن تفضيلها
لوصول دونالد ترامب لسدة الحكم كانت يف العراق  ،%20ومرص
 .%18فيام كانت أعىل نسبة أفادت أنها ال تفضل أح ًدا عىل اآلخر
هي يف فلسطني ،وبنسبة %19؛ إذ ال فرق بينهام.
تعكس النتائج أن أغلبية املواطنني يف املنطقة العربية ،ويف كل بلد
من البلدان املستطلعة ،كانت تتابع االنتخابات األمريكية بشكل كبري.
وقد تصل نسب املتابعة لها إىل ٍ
حد يفوق متابعة املواطنني لقضايا
إقليمية أو محلية .كام أن هنالك تصورات لدى مواطني املنطقة
حول هذه االنتخابات واملرشحني ،فقد بلغت نسبة الذي أفادوا أنهم
ال يعرفون من سيكون أفضل لرئاسة الواليات املتحدة  %11فقط.
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هل االنتخابات الرئاسية
ستغير من السياسات األميركية؟
هنالك شبه انقسام يف الرأي العام العريب نحو أثر انتخابات الرئاسة
يف سياسات أمريكا الخارجية؛ إذ أفاد  %53أن انتخاب رئيس جديد
التغي ( )%34يف سياسات
تغي كبري ( )%19أو بعض ّ
سوف يؤدي إىل ّ
الواليات املتحدة يف العامل .مقابل  %13أفادوا أن انتخاب رئيس جديد
يغي يف سياسات الواليات املتحدة .وكانت نسبة الذين قالوا إنه
لن ّ
تغي عىل اإلطالق  .%26وكان الفلسطينيون وبنسبة %53
لن يحصل ّ
تغي يف سياسات أمريكا عامل ًيا ،بينام كان
األكرث اعتقا ًدا بأنه لن يحدث ّ
تغيات
املرصيون  ،%58والعراقيون  %56هم األكرث توق ًعا بحصول ّ
يف سياسات أمريكا عىل الصعيد الدويل.
ويبدو االنقسام يف الرأي العام العريب أكرث وضو ًحا عندما ُسئل
تغي يف
املستجيبون إن كانت االنتخابات الرئاسية سوف تؤدي إىل ّ
السياسات األمريكية نحو العامل العريب؛ إذ أفاد  %50أن االنتخابات
التغي ( )%32يف السياسات
تغي جوهري ( )%18أو بعض ّ
ستؤدي إىل ّ
األمريكية نحو العامل العريب ،مقابل  %43أفادوا أن االنتخابات لن

تغي عىل اإلطالق ( )%30يف
تغي جوهري ( )%13أو لن ّ
تؤدي إىل ّ
سياسات الواليات املتحدة.
وتعتقد أكرثية الفلسطينيني  ،%62والجزائريني  ،%38أنه لن يكون
تغي يف سياسات الواليات املتحدة يف املنطقة مع انتخاب رئيس
هناك ّ
بتغي السياسات
جديد .بينام كان مستجيبو العراق األكرث توق ًعا ّ
األمريكية نحو املنطقة؛ إذ أفاد  %28منهم أنه سيكون هنالك تغري
جوهري يف هذه السياسة.
عند املقارنة بني هيالري كلينتون ودونالد ترامب ،أفاد  %70من
املستجيبني أن كلينتون سيكون لها أثر إيجايب إىل ٍ
حد ما يف السياسة
األمريكية عىل الصعيد الدويل ،مقارنة بـ  %13أفادوا ذلك بالنسبة إىل
ترامب .وعند سؤال املستجيبني عن أثر املرشحني يف السياسة األمريكية
يف املنطقة العربية ،أفاد  %66من املستجيبني أن أثر انتخاب كلينتون
قد يكون إيجابيًا أو إيجابيًا إىل ٍ
حد ما يف السياسات األمريكية نحو
املنطقة العربية ،فيام اعتقد  %14بأن انتخاب ترامب سيكون له أثر
إيجايب أو إيجايب إىل ٍ
حد ما يف السياسات األمريكية يف املنطقة العربية.

الشكل ()1
بصفة عامة ،كيف تق ّيم السياسة الخارجية األمريكية نحو العامل العريب؟
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الشكل ()2
بغض النظر عن السياسة الخارجية األمريكية ،فإن رأيي /نظريت تجاه الشعب األمرييك هي ...
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الشكل ()3
املرشحي كلينتون وترامب ،ما هو رأيك بكل منهام؟
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الشكل ()4
املرشحي للرئاسة األمريكية تفضل أن يصبح الرئيس األمرييك؟
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الشكل ()6
املرشحي يف االنتخابات األمريكية
توقعات املستجيبني إثر فوز أحد
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أهم أولوية وثاين أهم أولوية من قضايا املنطقة يجب عىل الرئيس األمرييك املنتخب الرتكيز عليها
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توقعات ما بعد االنتخاب
ُسئل املستجيبون حول توقعاتهم إثر فوز أحد املرشحني (ترامب
وكلينتون) عن أربعة موضوعات رئيسة هي:
•دعم التحول الدميقراطي يف البلدان العربية.
•تعزيز أمن املنطقة العربية واستقرارها.

•زيادة املشاعر السلبية تجاه الواليات املتحدة.

•زيادة العنرصية تجاه العرب واملسلمني يف العامل.
وأظهرت النتائج أن نسبة  %56من الرأي العام العريب تعتقد أن فوز
كلينتون يف الرئاسة سيساهم يف دعم التحول الدميقراطي يف املنطقة
العربية ،مقابل  %38أفادت أنه لن يساهم يف ذلك .ويرى  %60من
الرأي العام العريب أن انتخاب ترامب لن يساهم يف دعم التحول
الدميقراطي ،فيام يرى  %58أن انتخابه سيزيد من املشاعر السلبية
تجاه أمريكا ،ويعتقد  %59أن انتخابه سيزيد العنرصية يف العامل.
يعتقد  %42من الرأي العام العريب بأن انتخاب كلينتون لن يساهم
يف تعزيز األمن واالستقرار يف املنطقة ،بينام يعتقد  %61بأن انتخاب
ترامب لن يساهم يف تعزيز األمن واالستقرار يف املنطقة العربية.

العدد 23
تشرين الثاني  /نوفمبر 2016

نظرة الرأي العام العربي
للسياسة األميركية
في المنطقة العربية
يف ما يتعلق بأهم القضايا التي يجب عىل الرئيس القادم للواليات
املتحدة أن يركز عليها من وجهة نظر مواطني املنطقة العربية،
جاءت أعىل نسبة من املستجيبني بأنه عىل الرئيس القادم عدم
التدخل يف شؤون الدول العربية ( .)28%يف حني يرى ربع املستجيبني
( )23%أن أولوية الرئيس القادم يف املنطقة العربية يجب أن تكون
وعب عن ذلك  %45من
محاربة تنظيم الدولة اإلسالمية «داعش»ّ ،
العراقيني ،و %39من التونسيني .وأفاد نحو نصف الفلسطينيني
( )46%وثلث األردنيني ( )32%وربع الجزائريني ( )23%أن إيجاد
حل عادل للقضية الفلسطينية يجب أن يكون عىل رأس أولويات
الرئيس القادم للواليات املتحدة.
وعندما ُسئل املستجيبون عن أكرث الجهات تأث ًريا يف صنع السياسة
الخارجية للواليات املتحدة األمريكية من وجهة نظرهم ،جاء
الكونغرس األمرييك باملرتبة األوىل باعتباره األكرث تأث ًريا ،يليه رئيس
الواليات املتحدة ،ثم اللويب املؤيد إلرسائيل يف املرتبة الثالثة.
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 2016/9/11دعا مبعوث األمم املتحدة لليمن ،إسامعيل ولد الشيخ
أحمد ،إىل تقديم تنازالت من كال طريف املشاورات اليمنية للتوصل
إىل حل سلمي لألزمة ،ونفى التقارير التي ت ُفيد بتعليق املشاورات
يف الكويت .وقال ولد الشيخ" :مشاورات الكويت فرصة تاريخية من
الصعب أن تتكرر ،تقديم التنازالت للتوصل إىل حل سلمي ليس بأمر
غريب ،الغريب هو اإلرصار عىل النزاع وعدم تقديم التنازالت".
(يس إن إن بالعربية)2016/9/11 ،

عم
 2016/9/21طالبت  8منظامت حقوقية تونسية ،بالتوقف ّ
أسمته "سلسلة انتقام النظام من منظامت املجتمع املدين املستقلة"
يف مرص ،وخاصة بعد حكم بالتحفظ عىل أموال  5حقوقيني بارزين،
إضافة إىل  3منظامت .وأورد البيان أن هذا التضييق الخطري عىل
املنظامت الحقوقية يأيت يف سياق هجومات متعددة ما انفك النظام
العسكري يف مرص يشنها منذ مدة عىل الحقوقيني واإلعالميني
والنقابات وكل املعارضني لتوجهاته.
(البداية املرصية)2016/9/21 ،

 2016/9/21أعلن املجلس األعىل للدولة ،أحد األجسام املنبثقة
من االتفاق السيايس الليبي ،عن توليه مهامت السلطة الترشيعية
يف البالد .وطالب ،يف بيان له ،املجلس الرئايس برضورة توفري مكان
آخر غري طربق لعقد جلساته ،مش ًريا إىل إدانته "التغطية السياسية
التي يوفرها رئيس مجلس النواب لالنقالب العسكري" ،يف إشارة إىل
سيطرة قوات الجيش التابعة ملجلس النواب عىل الهالل النفطي .كام
دعا إىل رضورة التوافق عىل تشكيل حكومة وفاق ،وناشد املجلس
القوات التابعة لرئاسة األركان ووزارة الدفاع بحكومة الوفاق إىل رص
الصفوف من أجل مواجهة خطر االنقالب العسكري.
(العربية نت)2016/9/21 ،

 2016/9/26أنهى مجلس النواب العراقي الجدل حول تقسيم
محافظة نينوى شامل العراق ،عندما صوت املجلس عىل بقاء الحدود
اإلدارية ملحافظة نينوى عىل ما قبل عام  ،2003بينام ع ّد أي تغيري
وباطل .وأكد القرار أن الشعب العراقي مبمثليه
ً
فيها مخالفًا للدستور
كافّة يرفضون عملية التقسيم ،كام ّبي أن مصري املحافظة يحدده
أبناؤها بعد عملية التحرير.
(القدس العريب)2016/9/27 ،

 2016/9/27دعا رئيس الوزراء الليبي فائز الرساج إىل مبادرة مصالحة
وطنية لوضع حد لالنقسامات ،وقال إن الحرب يف رست ضد تنظيم
داعش املتش ّدد تدخل مراحلها األخــرة ،عىل الرغم من استمرار
تحدي التفجريات والرشاك امللغومة .وأضاف الرساج :إن "ليبيا خالل
السنوات املاضية م ّرت مبرحلة صعبة وحرجة ج ًدا .حدث بها كثري من
التشظي ،وكثري من االنقسامات والتفكك يف النسيج املجتمعي نتيجة
الرصاعات الدموية".
(رويرتز)2016/9/27 ،

 2016/9/29اتهمت منظمة العفو الدولية القوات السودانية
باستخدام أسلحة كيميائية يف هجامت عىل قرى يف إقليم دارفور
املضطرب ،تسببت يف مقتل أكرث من مئتي مدين ،بينهم أطفال ،منذ
مطلع العام الجاري .وأوردت املنظمة يف تقريرها" :جمع محققو
منظمة العفو أدلة عىل استخدام متكرر ملا يرجح أنه أسلحة
كيميائية ضد املدنيني مبن فيهم األطفال ،بواسطة قوات الحكومة
السودانية يف واحدة من املناطق النائية بإقليم دارفور خالل األشهر
الثامنية املاضية".
(دويتشه فيله)2016/9/29 ،

 2016/10/3قضت املحكمة العسكرية يف تونس العاصمة بسجن
مدير صحيفة الثورة نيوز ومالكها ،محمد ناعم الحاج منصور ،عىل
"باملس بكرامة الجيش التونيس وتحقريه" .وترتبط
خلفية تهم تتعلق
ّ
القضية مبوضوع كُتب يف الصحيفة ،حول عالقة الجيش التونيس
بأحد الجيوش العربيةُ ،ع ّد ما جاء فيه تحق ًريا وحطًا من قيمة
الجيش التونيس.
(العريب الجديد)2016/10/3 ،

 2016/10/5شهدت الساحة التونسية حراكًا متسار ًعا خالل املدة
األخرية ،يهدف إىل بناء "جبهة سياسية" دميقراطية ،تعمل عىل إعادة
التوازن الحزيب ،وضامن توفري حزام سيايس قوي ومؤثر لحكومة
"الوحدة الوطنية" .لعل هذا ما يفرس الترسيبات التي تشري إىل وجود
حرصا
دعم لهذه املبادرة ،من "قرص الرئاسة" بقرطاج؛ الجهة األكرث ً
عىل نجاح حكومة يوسف الشاهد .وكشفت أزمة حزب "نداء تونس"
الذي تفككت هياكله ومؤسساته القيادية وانقسمت كتلته الربملانية،
عن حصول اختالل توازن كبري يف املشهد السيايس والحزيب ،متثل يف
إعادة هيمنة "حركة النهضة" عىل الحياة السياسية.
(العربية نت)2016/10/5 ،

 2016/10/8كشف أعضاء يف الربملان العراقي ،لـ "العريب الجديد"،
عن تلقيهم تهديدات من جهات داخل العراق وخارجه ،يف حال
مضيهم مبلف استجواب وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري
يف الربملان ،بتهم تتعلق بالفساد املايل واإلداري ،واستخدام السفارات
العراقية يف دول عدة لـ "أغراض غري املقررة لها" ،وجلب أعضاء من
حزب الدعوة بال مؤهل وتنصيبهم عىل مفاصل مهمة يف الوزارة ،من
بينهم محمد كوثراين الذي يقال إنه مسؤول ملف العراق يف "حزب
الله" اللبناين.
(العريب الجديد)2016/10/8 ،

 2016/10/8فاز حزب العدالة والتنمية ،ذو التوجهات اإلسالمية
الحاكم يف املغرب ،يف االنتخابات الربملانية فيها ،بحسب بيان لوزارة
الداخلية املغربية .وأوضحت وزارة الداخلية أنه بعد فرز جميع
األصوات ،تبني فوز حزب العدالة والتنمية برئاسة رئيس الوزراء
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الحايل عبد اإلله بن كريان بـ  125مقع ًدا مقابل  102من املقاعد
ملنافسه حزب األصالة واملعارصة العلامين ،والذي حشد يف حملته
االنتخابية ضد "أسلمة" املجتمع املغريب .وقال حزب العدالة والتنمية
إن فوزه بدورة ثانية سيسمح له بامليض قد ًما يف تنفيذ إصالحاته
االجتامعية واالقتصادية.
(يب يب يس عريب)2016/10/8 ،

 2016/10/9اقرتح الرئيس الجزائري ،عبد العزيز بوتفليقة وزي ًرا
إسالم ًيا سابقًا لرئاسة اللجنة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات ،والتي
استُحدثت أول مرة يف البالد مبوجب تعديل دستوري جرى بداية
العام الجاري .وجاء يف بيان للرئاسة نرشته وكالة األنباء الرسمية أن
بوتفليقة "ينوي تعيني الوزير األسبق ورجل القانون عبد الوهاب
دريال عىل رأس الهيئة املستقلة العليا" .وتابع البيان" :تنفيذًا
لتعليامت رئيس الدولة قام ديوان رئاسة الجمهورية باطالع األحزاب
السياسية املعتمدة بأن رئيس الجمهورية ينوي تعيني عبد الوهاب
دربال عىل رأس الهيئة املستقلة العليا ملراقبة االنتخابات وطلب
منهم إبداء رأيهم بهذا الخصوص".
(وكالة أنباء األناضول)2016/10/9 ،

 2016/10/9أثار تأييد مرص ملرشوعني متعارضني مبجلس األمن
بخصوص حلب السورية ،انتقادات واسعة ،كان أبرزها من السعودية
وقطر اللتني وصفتا تأييد القاهرة ملرشوع القرار الرويس باألمر
"املؤسف" و"املؤمل" .جدير بالذكر أن االنتقاد السعودي ملرص كان
أول مرة ظاهريًا يف وسائل اإلعالم .تولّد غموض املوقف املرصي
عندما أيدت القاهرة أيضً ا مرشوع القرار الفرنيس الذي استخدمت
روسيا حق النقض ضده ،ما وضع موقف مرص يف دائرة الحرية.
(هافينغتون بوست عريب)2016/10/9 ،

 2016/10/16أصدر أمري الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر
الصباح مرسو ًما يقيض بحل مجلس األمة (الربملان) ،وذلك بعد مرور
ساعات من انتهاء جلسة استثنائية ملجلس الوزراء ملناقشة التقدم
بطلب الحل .وبرر رئيس الربملان طلب الحل بأن "يف املرحلة القادمة
تحديات داخلية وخارجية تحيط بالكويت ،وتتطلب فريقًا حكوميًا
جدي ًدا والعودة إىل صناديق االقرتاع".
(الجزيرة نت)2016/10/16 ،

 2016/10/18مل تنته الخالفات الداخلية يف املجموعة النيابية لحزب
"نداء تونس" ،فعىل الرغم من سيل الترصيحات ،حول التوافق
والوحدة وانتهاء الخالفات؛ فإن ذلك مل يحجب حقيقة الوضع املتوتر
داخل ًيا ،والذي انفجر ،باستقالة أربعة أعضاء ،وتجميد خمسة عرش
نائ ًبا لعضويّاتهم رسم ًيا من الكتلة ،احتجا ًجا عىل ما ع ّدوه انفرا ًدا
من رئيس الكتلة ،سفيان طوبال ،بالقرارات ،وتعيينه موالني له يف
هياكل الربملان.
(العريب الجديد)2016/10/18 ،

 2016/10/18أعلنت تونس متديد حالة الطوارئ مدة ثالثة أشهر،
والتي فرضتها قبل أقل من عام ،إثر تصاعد هجامت تنظيامت
متطرفة .وقالت رئاسة الجمهورية ،يف بيان" :ق ّرر رئيس الجمهورية
الباجي قائد السبيس ،وبعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس
مجلس نواب الشعب (الربملان) متديد حالة الطوارئ يف كامل تراب
الجمهورية ،وذلك مل ّدة ثالثة أشهر ابتدا ًء من  19أكتوبر ."2016
وتتيح حالة الطوارئ للسلطات حظر تجول األفراد واملركبات ،ومنع
اإلرضابــات العاملية ،وفرض اإلقامة الجربية وحظر االجتامعات،
ليل ونها ًرا ومراقبة الصحافة واملنشورات والبث
وتفتيش املحالت ً
اإلذاعي والعروض السينامئية واملرسحية ،من دون إذن قضايئ.
(سكاي نيوز عربية)2016/10/18 ،

 2016/10/18حذرت منظمة العفو الدولية ،من أن الفارين من
املناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش يف العراق ،وخاصة يف
املوصل ،يواجهون التعذيب واالختفاء القرسي واإلعدام خارج نطاق
القضاء ،وذلك يف هجامت انتقامية من جانب امليليشيات والقوات
الحكومية العراقية .وقالت املنظمة يف تقرير لها إن األدلة املستمدة
من مئات املقابالت تكشف عن ردة فعل شديدة ضد املدنيني الذين
يفرون من األرايض الخاضعة لسيطرة داعش ،وخاصة من املسلمني
السنة ،وتعكس خط ًرا النتهاكات جامعية ،يف حني تجري العملية
العسكرية إلعادة السيطرة عىل مدينة املوصل الواقعة تحت سيطرة
التنظيم االرهايب.
(الدستور املرصية)2016/10/18 ،

 2016/10/18أعلنت غرفة عمليات "ثوار ليبيا" ،تأييد حكومة
لتول مهامتها يف
اإلنقاذ الوطني ،واملؤمتر الوطني العام ،ودعمهام ّ
العاصمة طرابلس .وذكرت يف بيان لها أ ّن "رشعية الكتائب ما زالت
قامئة بخصوص تكليفها بتأمني العاصمة" ،مؤكد ًة أنّها "لن تخىش
غامر الحرب إذا فرضت عليها" .وأعربت عن تأييدها "عودة حكومة
اإلنقاذ إىل مامرسة أعاملها التنفيذية" ،الفت ًة إىل أنها ستنفذ "أي أوامر
وتعليامت تصدر إليها من هذه الحكومة".
(العريب الجديد)2016/10/18 ،

 2016/10/18خلص االقرتاع الداخيل الذي أجراه الربملان املرصي،
النتخاب قيادات جديدة للجانه النوعية بدور االنعقاد الثاين ،إىل
هيمنة تحالف "دعم مرص" الذي ميتلك الغالبية النيابية ،عىل صناعة
القرار داخل اللجان البالغ عددها  25لجنة ،بينام قدم نواب إىل رئيس
الربملان عيل عبد العال طل ًبا لعقد لقاء عاجل مع الرئيس املرصي
عبد الفتاح السييس ملناقشة املشهد املرصي .وكانت هيئات مكاتب
اللجان النوعية يف الربملان ( 25لجنة) ،انتهت من انتخاباتها بدور
االنعقاد الثاين عىل منصب الرئيس والوكيلني وأمني الرس ،إذ شهدت
االنتخابات تغيري رؤساء  7لجان ،أبرزها لجنة الشؤون الخارجية.
(الحياة اللندنية)2016/10/19 ،
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 2016/10/20قال رئيس حركة النهضة راشد الغنويش إن اإلسالم
مرادف للسالم ،مشد ًدا عىل أولوية ضامن مصلحة تونس قبل مصلحة
الحزب .ونقل التلفزيون الحكومي عن "الغنويش" ،قوله ،يف كلمة
ألقاها أمام لجنة الشؤون الخارجية مبجلس النواب اإليطايل بنا ًء
عىل دعوة منها ،إن "كلمة اإلسالم مرادف للسالم" .وأضاف أن حزبه
سعى لـ "إيجاد توازن بني الدين والدولة ،مع احرتام جذور اإلسالم
يف الثقافة التونسية" .وأشار إىل أن "عوامل نجاح النشاط السيايس
التونيس تكمن يف وجود مجتمع مدين متطور ،وحياد القوات املسلحة
التونسية تجاه السياسة".
(الوطن املرصية)2016/10/20 ،

 2016/10/20جددت املعارضة السورية املسلحة رفضها املطلق
الخروج من مدينة حلب ،وأكدت أن ما أعلنه النظام السوري،
وحليفته روسيا ،عن هدنة يف املدينة ،ال تعدو أن تكون "مرسحية"
محكومة مسبقًا بالفشل الذريع .وأكد النقيب عبد السالم عبد الرزاق
الناطق باسم حركة نور الدين الزنيك الفاعلة يف حلب يف حديث
مع "العريب الجديد" ،أن "هذه الهدنة املزعومة تأيت استكاملً لحملة
القصف التي أدت ملقتل وإصابة آالف املدنيني ،وتدمري أجزاء واسعة
من املدينة".
(العريب الجديد)2016/10/20 ،

 2016/10/24أجريت يف تونس ،انتخابات املجلس األعىل للقضاء.
وبذلك أصبح املجلس الجديد أول املؤسسات الدستورية التي يتم
تفعيل للدستور ،وأول هيكل قضايئ منتخب يف تاريخ
ً
إرساؤها
البالد .وشارك يف االنتخابات  46.9يف املئة من إجاميل من يحق لهم
التصويت .وأرشف عىل مراقبة سري االقرتاع مراقبون ميثلون مثا َين
منظامت من املجتمع املدين.
(روسيا اليوم)2016/10/24 ،

 2016/10/24كشف تقرير "املؤرش العاملي لإلفالت من العقاب"
الذي تصدره "لجنة حامية الصحافيني" ( ،)CPJأ ّن الجامعات اإلسالمية
املتطرفة قتلت عد ًدا كب ًريا من املراسلني واملصورين الصحافيني من
َ
الصومال كأسوأ
دون أي خوف من العقاب .وأظهرت نتائج التقرير
بلد بالنسبة إىل الصحافيني للسنة الثانية عىل التوايل ،حيث يشتبه
يف "حركة الشباب" ،يف ارتكاب معظم جرائم القتل التي استهدفت
صحافيني ،وتليها العراق وسورية ،حيث قتل أفراد من تنظيم الدولة
اإلسالمية "داعش" ستة صحافيني عىل األقل يف العام املايض.
(العريب الجديد)2016/10/30 ،

 2016/10/22وضعت االستقالة "املفاجئة" لألمني العام لحزب جبهة
التحرير الوطني الحاكم يف الجزائر عامر سعداين الحزب ،يف مفرتق
طرق عىل مقربة من انتخابات نيابية مقررة العام القادم .وأعلن
سعداين استقالته من قيادة أقدم أحزاب الجزائر أمام اجتامع للجنة

املركزية (أعىل هيئة قيادية يف الحزب) ،وقال إنها ألسباب صحية ،كام
اقرتح جامل ولد عباس خلفًا له ،وهو قرار متت تزكيته.
(الجزيرة نت)2016/10/24 ،

 2016/10/28أطلقت فصائل املعارضة هجو ًما واس ًعا عىل قوات
النظام السوري ،يف محاولة لفك الحصار عن األحياء الرشقية يف حلب،
واستهدفت مبئات القذائف األحياء الغربية للمدينة؛ ما تسبب مبقتل
 15مدن ًيا عىل األقل ،وإصابة العرشات بجروح .وقال أبو يوسف
املهاجر القائد امليداين واملتحدث العسكري باسم حركة أحرار الشام
اإلسالمية" ،تعلن كل فصائل جيش الفتح وغرفة عمليات فتح حلب
بدء معركة فك الحصار عن حلب التي ستنهي احتالل النظام لألحياء
الغربية ،وتفك الحصار عن أهلنا املحارصين" يف األحياء الرشقية.
(الرياض)2016/10/29 ،

 2016/10/29أكد املجلس األعىل اإلسالمي برئاسة عامر الحكيم
ومستقبل ،ورفضه ألي انتهاك للسيادة
ً
وحدة العراق أرضً ا وشعبًا
الوطنية تحت أي ذريعة ،ودان التدخالت واالنتهاكات الرتكية ،ودعا
إىل حوار يحل الرصاعات اإلقليمية ،واحرتام متبادل بني األطراف،
وتعزيز أوارص األخوة والصداقة .ووصف املجلس وثيقة "التسوية
الوطنية" للمصالحة التي عرضتها بعثة األمم املتحدة بأنها خريطة
الطريق للوئام املجتمعي ،وبناء الدولة ،وصيغة إلنقاذ البالد واملجتمع،
ومرشوع سيايس ينبغي اعتامده يف جلب االنتصارات العسكرية،
وخاصة بعد تصديق قوى التحالف الوطني عليها ،واعتامدها من
قبل األمم املتحدة ،وتسويقها بني الرشكاء والدول اإلقليمية.
(األهرام)2016/10/29 ،

 2016/10/29قال مصدر يف الرئاسة اليمنية ،إن الرئيس عبد ربه
منصور هادي رفض ،خطة سالم اقرتحها مبعوث األمم املتحدة
إسامعيل ولد الشيخ أحمد .وبحسب وكالة "فرانس برس" ،قال املصدر
إن هادي "استقبل ولد الشيخ ورفض استالم الرؤية األممية" .وأكدت
مصادر مطلعة أن الخطة تتضمن نقل سلطات هادي إىل نائبه.
(الرشق القطرية)2016/10/29 ،

 2016/10/30شهد عدد من املدن املغربية ،وخاصة التي تقع
شامل اململكة مسريات احتجاجية ضد مقتل بائع السمك ،محسن
فكري ،والذي لقي حتفه ،عندما كان يهم باسرتجاع بضاعته التي
صادرتها السلطات املحلية ،لكنه فوجئ بآلة دهس النفايات تطحن
قتيل عىل الفور .واستجاب آالف املغاربة للدعوات
جسده لرتديه ً
التي أطلقها ناشطون عىل مواقع التواصل االجتامعي ،للخروج إىل
الساحات لالحتجاج وتحميل الحكومة مسؤولية ما جرى.
(روسيا اليوم)2016/10/30 ،
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 2016/10/31انتخب مجلس النواب اللبناين "الربملان اللبناين" قائد
رئيسا للبالد منه ًيا  29شه ًرا من
الجيش السابق العامد ميشال عونً ،
الفراغ الرئايس .وبحسب وكالة أنباء "رويرتز" ،يأيت االنتخاب كجزء
من صفقة سياسية من املتوقع أن يصبح مبوجبها الزعيم السني سعد
رئيسا للوزراء .وفاز عون ،باالنتخابات الرئاسية يف الجولة
الحريري ً
الرابعة ،بحصوله عىل تأييد  83نائبًا أو أغلبية أعضاء املجلس املؤلف
من  128مقع ًدا.
(الرشق القطرية)2016/10/31 ،

 2016/11/1استبعدت السلطات االنتخابية الكويتية أسامء 47
مرش ًحا؛ ما يعني منعهم من خوض االنتخابات الترشيعية التي
ستجري يف نهاية ترشين الثاين /نوفمرب  ،2016وذلك بسبب صدور
أحكام بحقهم يف املحاكم أو عدم مطابقتهم لرشوط الرتشح .ومن
بني املرشحني الذين تم شطب أسامئهم ،نائبا املعارضة السابقان؛ بدر
الداهوم وصفاء الهاشم ،إضافة إىل النائب السابق عبد الحميد دشتي
الذي حكم عليه غيابيًّا بالسجن بعد إدانته باإلساءة إىل النظامني

السعودي والبحريني .كام استبعد من االنتخابات الشيخ مالك
الحمود الصباح ،وهو من األرسة الحاكمة ،وكان أعلن عن ترشحه يف
خطوة نادرة يف الكويت التي يبتعد فيها أفراد األرسة الحاكمة عاد ًة
عن االنتخابات.
(العامل اليوم)2016/11/1 ،

 2016/11/1جدد السيايس املرصي ،الدكتور محمد الربادعي ،النائب
جدل واس ًعا بني
السابق لرئيس الجمهورية املوقت ،عديل منصورً ،
القوى السياسية ،بإصداره بيانًا توضيح ًيا بشأن عمله يف امل ّدة التي
تلت االنقالب العسكري ،يف الثالث من متوز /يوليو  .2013وأعلن
الربادعي عن وجود نية مبيتة لالنقالب العسكري ،بدأت باحتجاز
الرئيس املعزول محمد مريس ،قبل اجتامع  3متوز /يوليو وإعالن
خارطة الطريق .وأكّد السيايس املرصي رفضه اللجوء إىل القوة يف فض
االعتصامات؛ إذ قال إ ّن "اعرتايض ليس ألسباب أخالقية فقط ،وإنّ ا
لوجود حلول سياسية شبه متفق عليها ،كان ميكن أن تنقذ البالد من
االنجراف يف دائرة مفرغة من العنف".
(وكالة أنباء األناضول)2016/11/1 ،
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الوقائع الفلسطينية

 2016/9/1قال نائب املكتب السيايس لحركة "حامس" موىس أبو مرزوق
إن حركته ال ميكن أن تقيم أي "صلح دافئ" مع إرسائيل ،وإن املبادرة
املرصية للسالم مل تنضج بعد ،وهي قيد اإلعداد داخل املؤسسة املرصية،
لكن ما فهمناه من ترصيح الرئيس عبد الفتاح السييس أن خطواتها هي
توحيد حركة فتح ،وبعدها الذهاب إىل مصالحة فلسطينية داخلية،
ثم تقدم إرسائيل رؤيتها حول السالم ،لتتم بعد ذلك استضافة القاهرة
صل ًحا بني الجانيني الفلسطيني واإلرسائييل.
(العريب الجديد)2016/9/1 ،

 2016/9/1رصح عضو يف اللجنة املركزية نبيل أبو ردينة لـ "القدس
العريب" أن الحركة موقفها واضح ،وهو أنها مستعدة إلعادة النظر يف
قضية املفصولني باستثناء محمد دحالن .وأضاف" :سنقابلهم واح ًدا
واح ًدا ونراجع ملفاتهم ،ومن يرتاجع عن مواقفه السابقة وليس ضده
أي قضايا أخرى ،يعود اىل أطر الحركة "معززًا مكر ًما" .أما بالنسبة
إىل دحالن عضو اللجنة املركزية املفصول واملتهم بقضايا فساد مايل
وسيايس ،عىل حد قوله ،فال مجال له للعودة إىل صفوف الحركة أيًّا
كانت األسباب.
(القدس العريب)2016/9/1 ،

 2016/9/1شن وزير األمن اإلرسائييل أفيغدور ليربمان هجو ًما عنيفًا
عىل رئيس السلطة محمود عباس ،واصفًا نظام الفساد الذي أقامه
عباس بأنه العائق الرئيس يف وجه التطور االقتصادي يف الضفة الغربية.
وزعم ليربمان أنه التقى رجال أعامل فلسطينيني يقولون إنه يجب
التخلص من عباس؛ ألنه يقف يف وجه التطور االقتصادي.
(الرشق األوسط)2016/9/1 ،

 2016/9/3يخوض ستة شبان تعتقلهم أجهزة األمن الفلسطينية إرضابًا
عن الطعام منذ خمسة أيام؛ احتجا ًجا عىل استمرار اعتقالهم منذ
شهور ،من دون تقديم الئحة اتهام بحقهم حتى اللحظة .وكانت أجهزة
املخابرات الفلسطينية قد أعلنت اعتقال ثالثة منهم بعد عرشة أيام من
اختفائهم قرب مدينة رام الله ،ثم اعتقل ثالثة آخرون من أصدقائهم
من دون توجيه تهم إليهم.
(الجزيرة نت)2016/9/3 ،

 2016/9/3تعرضت الصناعات الجوية اإلرسائيلية لرضبة هي األصعب
منذ عرشات السنني ،وذلك بانفجار القمر الصناعي "عاموس  ،"6وتسبب
انفجار الصاروخ الدافع للقمر الصناعي األربعاء بقاعدة إطالقه بوالية
فلوريدا األمريكية بانفجار القمر ،ومن ث ّم خسارة  195مليون دوالر.
وعمل عرشات املهندسني اإلرسائيليني عىل مدار  4سنوات لتصميم
القمر األحدث ،والذي كان سيحل محل قمر "عاموس  ،"2وجرى فقدان
 5.2طن من املعدات التي كان يحملها القمر.
(الرأي األردنية)2016/9/3 ،

 2016/9/4قال الناطق باسم حركة املقاومة اإلسالمية "حامس" سامي
أبو زهري ،إن أي توجه من حركة فتح بغزة إىل محكمة العدل العليا

يف رام الله ،وتجاوز املحاكم املختصة يف القطاع؛ ميثل انتهاكًا للقانون
والتفافًا عىل قرارات لجنة االنتخابات املركزية التي أسقطت بعض
قوائم حركة فتح .وأشار أبو زهري يف ترصيح صحفي مساء األحد ،إىل
أن املادة  23من قانون االنتخابات املحلية تنص عىل أن محكمة البداية
(كل يف محافظته) هي املحكمة املختصة بالنظر يف الطعون عىل قرارات
لجنة االنتخابات املركزية.
(موقع حركة حامس)2016/9/4 ،

 2016/9/4أثارت قرارات لجنة االنتخابات املركزية إسقاط قوائم "فتح"
غضب أنصار الحركة الذين أكدوا متسكهم
يف ثالث مناطق بقطاع غزةَ ،
بحقهم يف املنافسة وخوض االنتخابات البلدية .وفور إعالن قرار لجنة
االنتخابات املركزية ضجت أوساط حركة "فتح" بالغضب ،عا ّدين قرار
اللجنة غري قانوين ،وأنّه يتعارض مع القانون الفلسطيني ،مؤكدين
عزمهم عىل مواصلة الخطوات القانونية.
(األيام الفلسطينية)2016/9/4 ،

 2016/9/6نرشت صحيفة يديعوت أحرونوت أمس تحقيقًا أفاد بأن
وزارة األمن الداخيل اإلرسائييل ،متيز ضد يهود الفالشا يف مسألة منح
ترخيصا لحمل السالح
الراغبني منهم يف العمل يف رشكات الحراسة
ً
الخاص .وتشري هذه الواقعة إىل استمرار التمييز العنرصي ضد اليهود
الذين استقدمتهم إرسائيل قبل نحو ثالثة عقود من إثيوبيا ،وبات
عددهم يتعدى مئة ألف ،عىل رغم الوعود املتكررة من س َدنة الدولة
بالعمل عىل وقف التمييز ،وهي وعود تلقّى مثلها اليهود املتحدرون
من أصول أفريقية وآسيوية (سفارديم) منذ أكرث من  60عا ًما ،لكنها
مل تلغِ بعد تفضيل اليهود "األشكناز" (الغربيني) عليهم .وطبقًا لتقرير
"يديعوت أحرونوت" ،فإن عد ًدا من اليهود "الفالشا" الذين أنهوا
خدمتهم العسكرية اإللزامية ،ورغبوا يف العمل يف رشكات حراسة
لكسب لقمة العيش؛ ُرفض ألنه يفتقر إىل ترخيص يف حمل السالح.
(الحياة اللندنية)2016/9/6 ،

 2016/9/8قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية وقف االنتخابات
البلدية املحلية املزمع إجراؤها يف ترشين األول /أكتوبر يف الضفة
الغربية وقطاع غزة .وكان من املقرر أن ت ُجرى االنتخابات املحلية يف
الثامن من الشهر ذاته .وذكرت مصادر فلسطينية أن املحكمة أصدرت
قرارها بناء عىل دعوى قدمها محام محيل ،يعرتض فيها عىل عدم
الدعوة إىل إجراء االنتخابات يف القدس املحتلة .ويأيت قرار محكمة
العدل العليا يف وقت أعلنت فيه حركة حامس أنها لن تقدم أي
قوائم حزبية باسمها يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،وستدعم "قوائم
الكفاءات" ،بينام يعوق الخالف السيايس بني حركتي فتح وحامس إجراء
االنتخابات الترشيعية والرئاسية.
(موقع عرب )2016/9/8 ،48

 2016/9/18قامت الرشطة اإلرسائيلية ،بحملة اعتقاالت يف صفوف
حزب "التجمع الوطني الدميقراطي" نالت أكرث من عرشة من أعضائه،
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بينهم قيادات بارزة ،وفق ما علمته العريب الجديد ،وذلك يف سياق
الحملة املتواصلة عىل الحزب ،وبادعاءات حول خروق يف عمليات
ونشاط متويل التجمع .ويف مقدمة املعتقلني رئيس الحزب ،عوض
عبد الفتاح ،وأعضاء من اللجنة املركزية ُعرف منهم "مخلص برغال،
حسني سلطاين ،جامل دقة ،مراد حداد ،لولو طه ،عز الدين بدران،
صمود ذياب" ،وأعضاء آخرون يف الحزب ومؤيدون له ،ومنهم "إياد
خاليلة ،محمد طربيه ،منيب طربيه ،عامر طه ،عوين بنا ،رياض
أبو مخ" .ونفى املكتب السيايس للحزب ،يف بيان ،كل التهم التي
تناقلتها وسائل اإلعالم ،عا ًّدا "هذه االعتقاالت التعسفية هي حلقة
جديدة يف سلسلة املالحقات السياسية ،التي يتعرض لها التجمع ،يف
محاولة سلطوية مكشوفة للنيل من دوره الوطني والدميقراطي".
(العريب الجديد)2016/9/18 ،

 2016/9/29دانت العديد من الفصائل الفلسطينية ،مشاركة رئيس
السلطة الفلسطينية ،محمود عباس يف جنازة الرئيس التاسع إلرسائيل،
شمعون بريس ،ودعته إىل العدول عن قراره ،وعدم املشاركة يف الجنازة.
وأجمعت الفصائل أن تقديم التعازي واملشاركة يف الجنازة يلحق الرضر
بالقضية الفلسطينية ،ومبنزلة استخفاف بدماء الشهداء ،وشددت عىل
أن مثل هذه الخطوات تشجع وتحفز عىل تطبيع العالقات مع تل
أبيب عىل حساب القضية الفلسطينية.
(موقع عرب )2016/9/29 ،48

 2016/10/2نرشت صحيفة معاريف ،استطال ًعا للرأي يكشف عن
مواصلة تصدر يائري البيد وحزبه "ييش عتيد" بفارق خمسة مقاعد
عن حزب الليكود ،بينام تحافظ القامئة العربية املشرتكة عىل قوتها
املتمثلة بـ  13مقع ًدا .والالفت للنظر يف هذا االستطالع هو إمكان
تشكيل حكومة برئاسة البيد من دون ض ّم املتدينني لالئتالف ،وهو
ما بنى عليه البيد حمالته االنتخابية السابقة ،مع أنه حاول متلقهم
مؤخ ًرا ،وشوهد عدة مرات يرتدي املالبس الدينية اليهودية ويؤدي
صلوات معينة .وعىل الرغم من تفوق حزبه يف االستطالعات ،أشار
االستطالع الذي نرشته الصحيفة إىل أن البيد يتأخر بواقع  %10يف
حال تخيري املنتخبني بينه وبني نتنياهو؛ إذ قال  %44إنهم يفضلون
رئيسا للحكومة ،بينام فضل  %34البيد ،وقال  %21إنهم
نتنياهو ً
ال يعلمون.
(موقع عرب )2016/10/2 ،48

 2016/10/3قال القيادي يف حركة حامس موىس أبو مرزوق يف تغريدة
له عرب حسابه عىل موقع "تويرت"" :قرار محكمة العدل العليا بإجراء
االنتخابات يف الضفة دون غزة ،هو تسييس للقضاء وتعميق لالنقسام".
وأوضح أبو مرزوق أن قرار املحكمة هو مبنزلة تقسيم مرفوض للوطن.
قائل" :رفضه مطلوب من الجميع".
وطالب الجميع برفض القرار ً
(املركز الفلسطيني لإلعالم)2016/10/3 ،

 2016/10/3قال وزير األمن العام اإلرسائييل جلعاد أردان ،إن هناك
تعاونًا إيجاب ًيا مع إدارة "فيسبوك" التي تلبي احتياجات إرسائيل،
إال انه ع ّد تعاون إدارة شبكة التواصل االجتامعي غري كاف ملواجهة
ما وصفه بـ "التحريض من قبل الفلسطينيني" .وأضاف أن هناك
ارتفا ًعا يف حدة "التحريض" عرب شبكات التواصل االجتامعي ،وبخاص ًة
"فيسبوك"؛ ما يزيد من احتامل تجدد الهجامت مع بدء األعياد
اليهودية واملخاوف من ذلك .ويرى أردان يف مقابلة مع موقع "واال"
العربي ،أن األمور وصلت إىل مرحلة "تجاوز عتبة التحريض".
(الرأي األردنية)2016/10/3 ،

 2016/10/4أجمعت الدوائر الرسمية واملحافل االقتصادية يف تل
أبيب ،عىل أن صفقة بيع الغاز الضخمة لألردن ،تنطوي عىل عوائد
اقتصادية وإسرتاتيجية هائلة لالحتالل اإلرسائييل ،عالوة عىل أنها
ستعزز من مكانة رئيس الحكومة بنيامني نتنياهو .فهذه الصفقة
التي تعد األوىل من نوعها لبيع الغاز اإلرسائييل لدولة أجنبية بعد
استخراجه من حقل "ليفيتان" ،وصفت من قبل دوائر الحكم والنخب
يف تل أبيب بأنها "تاريخية" ،وستحسن من هامش املناورة املتاح أمام
الحكومة ،يف كل ما يتعلق بسياساتها املستقبلية إزاء قطاع الطاقة.
(العريب الجديد)2016/10/4 ،

 2016/10/4أظهر استطالع جديد للرأي العام اإلرسائييل أن %25
من اإلرسائيليني ،فكروا يف إمكان الهجرة من إرسائيل ،خالل السنوات
وبي
الخمس األخرية ،بينام قال  %77إنهم مل يفكروا يف الهجرةّ .
شخصا مبن
االستطالع الذي أجراه موقع "واال" العربي مبشاركة ً 646
فيهم من املجتمع العريب ،أن  %25من اإلرسائيليني يفكرون يف الهجرة
من إرسائيل ،بسبب سوء األوضاع األمنية السائدة فيها.
(األيام الفلسطينية)2016/10/4 ،

 2016/10/5واصل االحتالل اإلرسائييل خالل أيلول /سبتمرب املايض
عمليات االقتحام للمناطق الفلسطينية ومداهمة املنازل وتفتيشها،
واستمر يف حمالت االعتقال التعسفية ضد أبناء الشعب الفلسطيني؛ إذ
رصد "مركز أرسى فلسطني للدراسات"  450حالة اعتقال ،من بينهم 75
رصا ،و 13امرأة وفتاة.
ً
طفل قا ً
(موقع عرب )2016/10/5 ،48

 2016/10/5أكدت اللجنة الوزارية الرباعية العربية املعنية بالتحرك
إلنهاء االحتالل اإلرسائييل لألرايض الفلسطينية ،أهمية مواصلة االتصال
والتنسيق مع الجانب الفرنيس ،بشأن دعم مبادرته لعقد مؤمتر دويل
للسالم قبل نهاية العام الحايل ،بهدف إنهاء االحتالل اإلرسائييل وفق
إطار زمني محدد.
(القدس العريب)2016/10/5 ،

 2016/10/5أيد مجلس طلبة جامعة البابوية الكاثوليكية يف
تشييل باألغلبية ق ـرا ًرا ينص عىل دعم حركة مقاطعة إرسائيل،
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وسحب االستثامرات منها ،وفرض العقوبات عليها ( ،)BDSومطالبة
الجامعات بإلغاء اتفاقياتها مع الجامعة العربية يف القدس املحتلة
ومعهد إرسائيل للتكنولوجيا "التخنيون" املشارك َْي يف انتهاكات
إرسائيل للقانون الدويل.
(األيام الفلسطينية)2016/10/5 ،

 2016/10/6أعلنت مصادر إرسائيلية ،أن سفينة "زيتونة" التي كانت
يف طريقها لكرس الحصار عىل قطاع غزة ،دخلت عند الثالثة من
فجر يوم الخميس  6ترشين األول /أكتوبر ،إىل ميناء أسدود ،بعدما
جرتها قطع سالح البحرية اإلرسائيلية .واعرتض سالح البحرية يف جيش
االحتالل ،طريق سفينة "زيتونة" ،عند الخامسة من بعد ظهر األربعاء 5
ترشين األ ّول /أكتوبر .وقامت قطع البحرية بتوجيه وجر السفينة و َمن
عىل متنها إىل ميناء أسدود .ووفقًا ملصادر إرسائيلية ،فقد تم احتجاز
الناشطات عىل منت السفينة لغرض التحقيق معهن.
(الجزيرة نت)2016/10/6 ،

 2016/10/8فضّ ت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية يف مدينة نابلس،
مسرية سلمية ملواطنني من عائلة "حالوة" يطالبون باإلفراج عن أبنائهم
املعتقلني لدى األمن الفلسطيني منذ نحو ثالثة أشهر .وقالت مصادر
محلية فلسطينية وشهود عيان :إن أمن السلطة أطلق قنابل الغاز
املسيل للدموع والقنابل الصوتية باتجاه مسرية للعرشات من عائلة
"حالوة" مبيدان الشهداء ،قبل أن يُفرقها .وأفادت املصادر أن املسرية
ت ُنظم لليوم الثاين ،ويُطالب خاللها املواطنون باإلفراج عن أبناء لهم،
اعتقلتهم أجهزة أمن السلطة خالل مواجهات وأحداث شهدتها مدينة
نابلس يف آب /أغسطس املايض.
(فلسطني أون الين)2016/10/8 ،

 2016/10/8قالت الربملانية الجزائرية ،سمرية ضوايفية التي شاركت يف
سفينة "زيتونة" لكرس الحصار عن قطاع غزة ،إن السلطات اإلرسائيلية
ضغطت عىل املشاركات "ضغطًا نفس ًيا رهي ًبا" ،لدى توقيفهن ،وخالل
التحقيق معهن .وأوضحت ضوايفية أن  14جنديًا من جنود االحتالل
"اقتحموا السفينة زيتونة بعد محارصتها بقوارب صغرية ،وبعد االقتحام
بدأوا بجر السفينة إىل ميناء أسدود".
(موقع عرب )2016/10/8 ،48

 2016/10/9كشفت جمعية يهود إثيوبيا "الفالشا" ،النقاب عن أن
 64يهوديًا إثيوبيًا ،سيصلون إىل إرسائيل يوم األحد املوافق  9ترشين
األول /أكتوبر ،عقب موافقة السلطة اإلرسائيلية عىل هجرتهم إليها.
وقال رئيس الجمعية اليهودية "تسفاهون أمدوآمل" ،إن إرسائيل سمحت
الكل املقدر بـ  9آالف من اليهود
للدفعة األوىل من إجاميل العدد ّ
اإلثيوبيني ،بالهجرة إىل إرسائيل.
(املستقبل اللبنانية)2016/10/9 ،

 2016/10/10أكد النائبان جامل زحالقة وحنني زعبي أن تحقيقات
الرشطة املتواصلة مع قادة حزب التجمع وأعضائه وناشطيه ،تندرج يف

نطاق املالحقة السياسية للحزب وسعي املؤسسة اإلرسائيلية لتصفية
العمل السيايس للجامهري العربية يف البالد ،ورضب األحزاب والحركات
السياسية والوطنية واإلسالمية.
(موقع عرب )2016/10/10 ،48

 2016/10/10أظهرت إحصاءات فلسطينية رسمية أن قطاع غزة يشهد
حالة والدة جديدة كل  10دقائق مبعدل سبعة مواليد كل ساعة .وذكرت
اإلحصاءات الصادرة عن مكاتب اإلدارة العامة لألحوال املدنية يف وزارة
الداخلية يف غزة ،أن القطاع شهد  4983مولو ًدا جدي ًدا خالل أيلول/
سبتمرب املايض ،بواقع  166مولو ًدا يوميًا .يف املقابل تظهر اإلحصاءات أن
مكاتب األحوال املدنية سجلت  291حالة تبليغ عن وفاة خالل أيلول/
سبتمرب املايض ،بواقع  10حاالت وفاة يوميًا.
(رأي اليوم)2016/10/10 ،

 2016/10/12نرشت وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية (وفا)
أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قبل استقالة املستشار
سامي رصصور ،رئيس املحكمة العليا ،ورئيس مجلس القضاء األعىل.
وكلف املستشا َر عامد سليم قامئًا بأعامله .وأشار موقع عرب  48يف
نقل عن محمد وتد ،إىل أن اإلعالن عن قبول استقالة
ً ،2016/10/12
املستشار رصصور جاء بعد أسبوعني من حدوث تراشق إعالمي بينه
وبني عضو اللجنة املركزية لحركة فتح توفيق الطرياوي الذي اتهمه
بالتزوير واستخدام مكانته وسلطاته ألغراض شخصية.
(موقع عرب )2016/10/12 ،48

 2016/10/12قال القيادي يف حركة "الجهاد اإلسالمي" ،خرض عدنان،
إن االعتقاالت التي تشنها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية يف الضفة
الغربية ،بحق قادة وعنارص من الحركة "تندرج يف إطار التنسيق األمني
مع االحتالل ومالحقة كل من يحمل فكر املقاومة" .ورأى عدنان يف
حديث لـ "قدس برس" ،أن الفلسطينيني وعالقاتهم "البينية" هم الخارس
الوحيد من جراء املالحقات واالعتقاالت التي يقوم بها أمن السلطة،
والتي تستهدف قادةً ،ورموزًا ،وأرسى محررين ،وأبناء شهداء.
(قدس برس)2016/10/12 ،

 2016/10/14صوت أعضاء الهيئة اإلدارية (مجلس املدراء) ملنظمة
األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة "اليونسكو" ( 58عض ًوا) ،يف
اجتامعهم يف العاصمة الفرنسية باريس ،ملصلحة مرشوع قرار يقطع
العالقات اليهودية بالحرم القديس الرشيف يف القدس املحتلة .وأيد
القرار 24 ،دولة ،مقابل  6ضده ،بينام امتنع عن التصويت  26عض ًوا،
وتغيبت دولتان هام رصبيا وتركامنستان .وصوت ملصلحة القرار إىل
جانب فلسطني ،الربازيل ،والصني ،ومرص ،وجنوب أفريقيا ،وبنغالدش،
وفيتنام ،وروسيا ،وإيران ،ولبنان ،وماليزيا ،واملغرب ،وموريشيوس،
واملكسيك ،وموزمبيق ،ونيكاراغوا ،ونيجرييا ،وعامن ،وباكستان ،وقطر،
وجمهورية الدومينيكان ،والسنغال ،والسودان .وانتقلت فرنسا وبضغط
إرسائييل من مؤيد للقرار يف املرة األوىل إىل ممتنع ،إىل جانب السويد
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وسلوفينيا والهند واألرجنتني والتوغو .ومل يصوت ملصلحة القرار أي من
الدول األوروبية .وصوت ضد القرار الواليات املتحدة وبريطانيا والتفيا
وهولندا وأستونيا وأملانيا.
(القدس العريب)2016/10/14 ،

 2016/10/17قال الخبري العسكري اإلرسائييل يف صحيفة معاريف
ألون بن دافيد إن املعطيات الرقمية الفلسطينية تثري قلق اإلرسائيليني؛
ألن عدد سكان قطاع غزة تجاوز حاجز املليونني ،وهم ينضمون إىل
 2.9مليون فلسطيني يعيشون يف الضفة الغربية ،وهناك  1.786مليون
عريب يعيشون داخل إرسائيل.
(الجزيرة نت)2016/10/17 ،

 2016/10/18رشعت إرسائيل وأملانيا يف التفاوض من أجل بناء غواصة
جديدة ،هي السادسة من طراز "دولفني"؛ لتنضم إىل أسطول الغواصات
اإلرسائييل .ويتوقع أن تصل الغواصة الجديدة إىل إرسائيل ،إذا تم
االتفاق نهائ ًيا عىل بنائها ،يف نهاية  .2018وعىل الرغم من أن أسطول
الغواصات اإلرسائييل كبري نسب ًيا ،فإن دور الغواصات يف الردع والحرب
اإللكرتونية يدف ُع سالح البحرية يف الكيان اإلرسائييل إىل املطالبة باملزيد.
(السفري اللبنانية)2016/10/18 ،

 2016/10/21طالب النظام املرصي برئاسة عبد الفتاح السييس،
السلطة الفلسطينية يف رام الله ،بعدم اتخاذ أي إجراءات ضد إرسائيل
يف مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ،إىل ما بعد االنتخابات الرئاسية
األمريكية ،وفق ما أفاد مسؤول فلسطيني لصحيفة هآرتس اإلرسائيلية.
وبحسب ما قاله املسؤول الفلسطيني الذي مل يكشف عن اسمه ،فإ ّن
الواليات املتحدة أبلغت الجانب الفلسطيني بعدم اتخاذ أي خطوات
يف مجلس األمن وعدم تقديم مشاريع قرارات جديدة ،قبل االنتخابات
األمريكية ،مهددة باستخدام حق النقض (فيتو) ضد أي من هذه
املشاريع ،حتى لو بشأن النشاط االستيطاين اإلرسائييل.
(العريب الجديد)2016/10/21 ،

 2016/10/21قدم األمني العام لحركة الجهاد اإلسالمي محمد
رمضان شلح مبادرة من عرش نقاط ،هدفها الخروج من املأزق الذي
تعيشه القضية الفلسطينية؛ تبدأ أوالها بإعالن الرئيس عباس إلغاء
"اتفاق أوسلو" .وشمل برنامج "النقاط العرش" التي قدمها األمني
العام للجهاد اإلسالمي ،إعادة بناء منظمة التحرير؛ لتصبح "الوعاء
الجامع للشعب الفلسطيني" ،وأن تعلن املنظمة سحب االعرتاف
بإرسائيل .وشمل الربنامج أيضً ا إعالن املرحلة التي يعيشها الشعب
الفلسطيني بأنها ما زالت "مرحلة تحرر وطني من االحتالل وإعادة
االعتبار للمقاومة وتعزيز وتطوير انتفاضة القدس".
(القدس العريب)2016/10/21 ،

 2016/10/22يقود رئيس االئتالف الحكومي اإلرسائييل النائب عن
الليكود ،دافيد بيطون ،مبادرة لتقديم مرشوع قانون مينع مبوجبه

كل من يحمل املواطنة اإلرسائيلية ،الدعوة إىل فرض عقوبات عىل
"إرسائيل" يف الهيئات واملؤسسات الدولية .ومن املتوقع أن يبدأ بيطون
املسار الترشيعي فور العودة إىل الكنيست إىل دورتها الشتوية ،ويفرض
مرشوع القانون املحتمل من ًعا لإلرسائيليني من الظهور يف املؤسسات
الدولية التي متلك "صالحيات إجرائية" ،مثل مجلس األمن الدويل،
والطلب منها فرض عقوبات عىل "إرسائيل" ،ومن يتجاوز القانون سيتم
تجريده من املواطنة اإلرسائيلية.
(موقع عرب )2016/10/22 ،48

 2016/10/22أفاد رئيس "هيئة شؤون األرسى واملحررين" ،يف
رام الله ،عيىس قراقع ،أن ثالثني أس ًريا فلسطين ًيا يف سجون االحتالل
اإلرسائييل ،يعيشون أوضا ًعا صحية صعبة؛ نتيجة إصابتهم بأمراض
خبيثة وأورام خطرية ،يف ظل تعمد االحتالل عدم تقديم العالج.
وأشار قراقع خالل كلمته يف اعتصام تضامني مع أسري مريض يف
مدينة قلقيلية ،إىل أن "سياسة اإلهامل الطبي أصبحت سياسة
موت بطيء وقتل متعمد بحق األرسى املرىض ،نتيجة عدم تقديم
العالجات الالزمة لهم وإجراء الفحوصات الدورية للمعتقلني؛ ما
يؤدي إىل تفاقم األمراض يف أجسامهم إىل درجة الخطر الشديد".
(قدس برس)2016/10/22 ،

 2016/10/29أعلن اللواء عدنان ضمريي الناطق باسم األجهزة
األمنية عن االستمرار يف مالحقة الخارجني عىل القانون يف مخيم
بالطة .موض ًحا أنه مل يتم إلقاء القبض عىل أي من املطلوبني .وأضاف
الضمريي لـ "الحياة الجديدة" أن "التحرك األمني يستهدف نحو
 10مطلوبني للعدالة ،وخارجني عىل القانون ،متهمني بجرائم قتل
وإطالق النار عىل قوات األمن"؛ إذ أسفرت محاولة فجر األمس عن
اشتباك مسلح بني أفراد األمن واملطلوبني.
(الحياة الجديدة)2016/10/29 ،

 2016/10/29كشفت مصادر مطلعة أن اللقاء األخري الذي عقد بني
الرئيس محمود عباس وقادة حركة حامس يف الدوحة ،مل يحقق أي
اخرتاق باتجاه املصالحة وإنهاء االنقسام الوطني .وقالت املصادر إن
اللقاء الذي شارك فيه عن حامس رئيس املكتب السيايس للحركة خالد
مشعل ونائبه إسامعيل هنية ،توقف عند جميع العقبات التي حالت
دون إمتام املصالحة وإنهاء االنقسام ،لكن مل يتم التغلب عىل أي منها.
(الحياة اللندنية)2016/10/29 ،

 2016/10/29أصيب عدد من املواطنني الفلسطينيني وعنارص
أمن السلطة الفلسطينية ،يف اشتباكات مسلحة عنيفة ،بني مواطنني
ومسلحني من جهة ،وأجهزة أمن السلطة التي اقتحمت مخيم بالطة
رشق نابلس بأعداد كبرية من جهة أخرى .إذ شهد املخيم أعنف
مواجهات مسلحة بني املئات من عنارص أجهزة أمن السلطة ومسلحني.
(املركز الفلسطيني لإلعالم)2016/10/29 ،
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مؤلف الكتاب((( جاي سولومون هو صحايف يعمل يف صحيفة وول
سرتيت جورنال ،بدأ بالكتابة عن الرشق األوسط يف  2006مع
اندالع الحرب بني إرسائيل وحزب الله .وكان أول من كشف عن
املحادثات الرسية التي جرت بني الواليات املتحدة وإيران يف سلطنة
عامن ،ومهدت التفاق فيينا حول برنامج إيران النووي .كذلك كان
سولومون الصحايف الذي اختاره الرئيس السوري بشار األسد إلجراء
أول مقابلة معه بعد اندالع الثورات العربية .ويف هذا الكتاب يعرض
املؤلف للظروف التي متت فيها املقابلة .تكمن أهمية الكتاب يف أنه
مفصل للمحادثات الرسية والعلنية بني إيران والواليات
ً
يقدم رس ًدا
املتحدة ،واملواجهات التي حدثت بني الطرفني ،كام أنّه الكتاب األول
الذي تناول العالقات األمريكية – اإليرانية عقب توقيع اتفاق فيينا.
ويغطي الكتاب خمس عرشة سنة من العالقات بني البلدين ،أي
منذ هجامت الحادي عرش من سبتمرب  ،2001ألن هذه الهجامت
مثّلت نقلة نوعية يف سياسة البلدين ،إذ استغلتها إيران للتعاون
مع الواليات املتحدة للتخلص من أعدائها عىل حدودها الرشقية
والغربية .واتفاقية فيينا هي تكريس لهذا التحول الذي بدأ يف عام
 .2001يشري املؤلف إىل أ ّن أنصار االتفاق يقارنونه باالنفراج détente
الذي حدث بني الصني والواليات املتحدة يف عهد الرئيس ريتشارد
نيكسون يف عام .1972

يف الفصل الثاين "الفرصة الضائعة" ،يروي سولومون كيف بدأت
نظرة البلدين إىل بعضهام تتغري .فبعد أن عرضت إيران التعاون مع
الواليات املتحدة يف حربها عىل طالبان يف أفغانستان ،استغل وزير
خارجية أمريكا كولن باول املؤمتر السنوي لألمم املتحدة يف ترشين
الثاين /نوفمرب  ،2001ليك يصافح وزير خارجية إيران آنذاك كامل
خرازي (ص ّ .)42إل أ ّن االتصاالت مل تؤ ِد إىل تقارب وتعاون أكرب
1 Jay Solomon, The Iran Wars: Spy Games, Bank Battles, and the Secret
Deals that Reshaped the Middle East (New York: Random House, 2016).
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بسبب عدم ثقة الواليات املتحدة بإيران .فبينام عرفت محادثات
بون (أملانيا) من أجل مستقبل أفغانستان تعاونًا ،كان يعقد اجتامع
بني خرباء أمريكيني وعنارص من املعارضة اإليرانية يف روما يف كانون
األول /ديسمرب  2001من أجل إسقاط النظام الحاكم يف إيران .فقد
كان املحافظون الجدد يعتقدون أ ّن غزو العراق سيؤدي إىل إسقاط
النظام يف إيران (ص  ،)19وهو الفكر الذي عرب عنه ديفيد ورمزير
 David Wurmserيف كتابه حليف الطغيان :فشل أمريكا يف هزمية
صدام حسني (.)1999
يف الفصل الثالث "الهالل الشيعي" ،يتناول املؤلف استعداد أمريكا
لغزو العراق واتصاالتها باملعارضة العراقية املقيمة بالخارج ،مبا
فيها تلك املقيمة يف إيـران .قبل بداية الحرب ،سافر فرانسيس
بروك  Francis Brookeمع أحمد جلبي إىل إيران التي أبلغتهام
عدم معارضتها إلسقاط صدام حسني رشط أال تحتل أمريكا العراق
لفرتة طويلة (ص  .)61كانت الواليات املتحدة تعرف منذ البداية
وجود "غزو إيراين رسي" (ص  )64للعراق ،وهذا ما أكده محافظ
الديوانية خليل جليل حمزة (قتل بعبوة ناسفة يف  )2007يف مقابلة
جرت مع مايكل روبن – وهو خبري بالشؤون اإليرانية أرسلته وزارة
الدفاع األمريكية ليساعد يف بناء الحكومة االنتقالية يف العراق – يف
قائل إ ّن املخابرات اإليرانية بدأت يف
كانون الثاين /يناير ً ،2004
أيار /مايو  2003تعرب الحدود العراقية  -اإليرانية مع العراقيني الذين
كانوا مقيمني يف إيران خالل حكم صدام حسني ،إذ مل تعد الحدود
بني البلدين مراقبة بعد سقوط صدام (ص  .)66واشتىك حمزة إليه
روبن أنه بينام كانت إيران تغدق األموال عىل أنصارها يف العراق ،مل
تكن الواليات املتحدة تدعم العراقيني غري املنارصين إليران مبشاريع
تنموية (ص  .)67وكان مايكل روبن قد حذر وزارة الدفاع األمريكية
يف تقرير أرسله يف متوز /يوليو  ،2003أي بعد ثالثة أشهر من إعالن
جورج بوش نهاية العمليات العسكرية ،من تصاعد النفوذ اإليراين.
عىل الرغم من تحذير روبن ،فإ ّن وزارة الدفاع األمريكية اختارت عدم
مواجهة اإليرانيني يف العراق لتفادي اندالع صدام معهم" ،لذلك ُسمح
لطهران وحلفائها بالعمل تقريبًا دون مضايقات" (ص  .)63هنا ال
يوضح املؤلف ملاذا احتلت أمريكا العراق إذا كانت غري مستعدة
ملواجهة النفوذ اإليراين يف العراق؟ أمل يكن تربير احتالل العراق هو
إحداث تغري يف املنطقة كان سيؤدي إىل سقوط نظام الحكم يف إيران،
كام ادعى ديفيد ورمزير؟ بعد تأسيس نفوذها يف العراق انتقلت
إيران إىل مرحلة إخراج الواليات املتحدة من العراق من خالل
إرسال أسلحة وتكنولوجيا العبوات الناسفة املزروعة يف الطرقات،
والتي قتلت  20يف املئة من جنود االحتالل يف الربع األخري من 2006
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(ص  .)73أجربت هذه الهجامت الجيش األمرييك عىل تأسيس وحدة
خاصة ملواجهة إيران وحلفائها يف العراق (ص  ،)76وقامت بأول
عملية ضد قوات القدس اإليرانية يف كانون األول /ديسمرب ،2006
عندما ألقت القبض عىل الجرنال محسن شيزاري – أحد أعوان
قائد قوات القدس قاسم سليامين – وحققت معه لعرشة أيام (ص
 .)77وبعد ذلك بأسبوعني هاجم الجنود األمريكيون البعثة اإليرانية
يف أربيل واحتجزوا خمسة إيرانيني .من بني املقرات التي هاجمتها
والشخصيات التي ألقت القبض عليها بسبب عمليات معادية للجيش
األمرييك كان األخوان قيس وليث الخزعيل ،اللذان انشقا عن جيش
املهدي وأسسا عصائب أهل الحق يف  .2006بعد تعيني برتايس قائ ًدا
للقوات األمريكية يف العراق ،تبادل رسائل التهديد مع قاسم سليامين
مرتني ،األوىل عرب جالل طالباين والثاين عرب هادي العامري ،أحد قادة
حركة بدر (ص .)80 -81

يف الفصل الرابع "محور املامنعة" ،ينتقل املؤلف إىل سورية ليناقش
تعاونها مع إيران من أجل إفشال الخطط األمريكية للهيمنة عىل
العراق من جهة ،ومواجهة تحرك رئيس وزراء لبنان الحريري الذي
حاول إنهاء تحكم النظام السوري يف لبنان أو تقليصه من جهة أخرى.
يشري املؤلف إىل امللفات التي استولت عليها وزارة الدفاع األمريكية يف
سنجار يف نهاية  ،2007وتعود إىل فروع القاعدة يف العراق .وضمت
هذه امللفات معلومات جمعتها الدول اإلسالمية يف العراق بني
آب /أغسطس  2006والشهر نفسه من  ،2007عن حركة نحو 700
جهادي أجنبي سافر أغلبهم إىل مطار دمشق الدويل قبل العبور إىل
العراق (ص  .)93-92كذلك يتناول هذا الفصل دور جون كريي يف
قائل إ ّن كريي أصبح ممثل "الدكتاتور
العالقات السورية  -األمريكيةً ،
السوري" يف واشنطن (ص  .)99كان للسناتور كريي اهتامم بسياسة
الرشق األوسط ،وقد ك ّون عالقات مع العديد من قادة املنطقة من
خالل زياراته املتكررة لها ،وكانت إحدى هذه الزيارات لدمشق
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يف  2006عىل الرغم من معارضة الرئيس بوش لها .وتوطدت العالقة
بني األسد وكريي بعد عشاء استمر أربع ساعات يف دمشق جمع كريي
وزوجته مع األسد وزوجته يف آذار /مارس  .2009ويف العام نفسه،
أصبح كريي رئيس لجنة العالقات الخارجية يف مجلس الشيوخ ،وأخذ
يسافر إىل دمشق وتل أبيب ملحاولة إحياء عملية السالم بني البلدين.
بعد رسد اغتيال بعض علامء الطاقة النووية اإليرانيني يف الفصل
الخامس وتفاصيل الحصار املرصيف الذي فرضته أمريكا عىل إيران يف
الفصل السادس ،ينتقل املؤلف ليتناول يف الفصل السابع محاولة
أوباما الفاشلة يف فرتته الرئاسية األوىل للتوصل إىل اتفاق مع إيران.
ويف الفصل الثامن "الذهب األسود" ،يصف املؤلف تحرك الواليات
قائل إ ّن
انعكاسا عىل االقتصاد اإليراينً ،
املتحدة يف املجال األكرث
ً
فرض حصار نفطي عىل إيران كانت أولوية السياسة الخارجية
ألوباما .يف هذا املجال كان للمملكة العربية السعودية واإلمارات
العربية املتحدة والكويت الدور الرئيس يف إنجاح هذا الحصار ،إذ
إ ّن فرض حصار نفطي ،يك ّمل الحصار املرصيف ،تطلّب تعويض نفط
إيران بزيادة إنتاج نفط دول أخرى غنية به .لذلك أرسل أوباما يف
 2009دنيس روس يف جولة ليقنع هذه الدول برفع إنتاجها بصفة
كبرية لكيال يرتفع سعر النفط عند بدء الحصار النفطي عىل إيران.
فسيناريو كهذا كان سيضعف مساعي أوباما إلخراج االقتصاد األمرييك
من أكرب أزمة اقتصادية حلت به منذ الركود الكبري يف  .1929وبالفعل
بدأت السعودية واإلمارات برفع إنتاجهام للنفط بعد زيارة روس.
كذلك سافر روس إىل الصني إلقناعها برشاء النفط العريب بدل اإليراين.
تال ذلك ،بحسب سولومون ،قيام ويل عهد أبو ظبي محمد بن زايد
بزيارة رسية إىل الصني يف  2010ليبلغها استعداد بالده لرفع إنتاجها
للنفط بأربعة أضعاف لتأمني حاجات الصني من دون أن يرتفع سعر
النفط (ص  .)197-196ويف مقابلة خاصة ،رصح رئيس مخابرات
السعودية السابق تريك الفيصل ،يف ربيع  2011يف قاعدة عسكرية
قريبة من لندن بحضور جنود أمريكيني وبريطانيني ،أ ّن السعودية
بإمكانها أن تعوض عن النفط اإليراين بكل سهولة (ص  .)197بعد
إطباق الحصار عىل النفط اإليراين يف النصف الثاين من  ،2012هبط
مليون برميل يوم ًيا إىل 750
َ
تصدير إيران للنفط من أكرث من 2.5
ألف برميل يوم ًيا (ص .)201
يف الفصل العارش "الطريق إىل فيينا" ،يصف سولومون دور سلطنة
عامن يف االتفاق النووي .بعد انتخاب أوباما لفرتة ثانية ،وحصول
السلطان قابوس عىل موافقة إيران ،أرسل السلطان رجل األعامل
العامين سامل بن نارص اإلسامعييل لعرض وساطة مسقط بني إيران
والواليات املتحدة .ومل تعرتض الواليات املتحدة عىل محاولة
اإلسامعييل إقامة عالقات تجارية مع إيران ،عىل الرغم من حصارها
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املرصيف عىل األخرية (ص  .)237اضطلع سامل والسلطنة بدور رئيس
يف إطالق رساح ثالثة سجناء أمريكيني ،كانت إيران قد اتهمتهم
بدخول أراضيها بطريقة غري رشعية بينام كانوا يتجولون يف جبال
كردستان .نجح سامل يف وساطته ،إذ أطلق رساح الثالثة مقابل نصف
مليون دوالر عن كل واحد منهم ،إضافة إىل إطالق الواليات املتحدة
وبريطانيا رساح أربعة سجناء إيرانيني .هذه الصفقة غري املتوازنة
(ثالثة أمريكيني مقابل أربعة إيرانيني ونصف مليون دوالر عن كل
أمرييك) هي أحد دالئل املؤلف عىل أ ّن الواليات املتحدة كانت
تريد الوصول إىل اتفاق مع إيران مهام كان الثمن ،وتربير الحكومة
األمريكية هذا السلوك عىل أ ّن الخيار اآلخر هو تطوير إيران لقنبلة
ذريةّ .إل أ ّن سلومون يشكك يف هذا التربير مش ًريا إىل أ ّن الواليات
املتحدة خففت الضغط عىل إيران متا ًما يف الوقت الذي بدأ الحصار
االقتصادي يؤيت مثاره .لك ّن سلومون ال يسأل ملاذا فعلت الواليات
املتحدة ذلك.
بعد نهاية هذه الوساطة يف أيلول /سبتمرب  ،2011سافر كريي إىل
مسقط يف الثامن من كانون األول /ديسمرب  ،2011ليناقش مع
السلطان قابوس بدء املحادثات بخصوص برنامج إيران النووي .بعد
ستة أشهر (يف متوز /يوليو  ،)2012حدث أول لقاء بني املتفاوضني
األمريكيني واإليرانيني .عقب انتخاب روحاين يف حزيران /يونيو ،2012
حاول الطرفان عقد لقاء بني روحاين وأوباما يف نيويورك عىل هامش
غي رأيه يف آخر لحظة،
الدورة السنوية لألمم املتحدةّ ،إل أ ّن روحاين ّ
خوفًا من أن تضعه هذه املقابلة يف موقف محرج مع املتشددين يف
إيران .بعد فشل هذا اللقاء ،أجرى أوباما مكاملة استمرت نحو 15
دقيقة مع روحاين عندما كان األخري يف طريقه إىل مطار نيويورك
(ص  .)254وهذا دليل ثان عىل أ ّن أوباما كان يسعى وراء االتفاق
أكرث من إيران.
يف الفصل الحادي عرش ِ
"ظل خامنئي" ،يبني سولومون أ ّن الواليات
املتحدة هي التي قدمت التنازل تلو اآلخر للتوصل إىل اتفاق .وأهم
هذه التنازالت كان حول التخصيب ،إذ انتقلت الواليات املتحدة من
معي منه .يقول سلومون إ ّن إيران أدركت
موقف رفضه إىل قبول حد ّ
أ ّن الواليات املتحدة تريد االتفاق أكرث منها بقدر التوصل إىل االتفاق
املؤقت يف  ،2013والذي سمح إليران بالحصول عىل  700مليون
دوالر شهريًا (ص  .)263يضيف الكاتب "البيت األبيض كان يدعم
اإليرانيني ليك يبقوا يف املفاوضات مام قلل من قدرة الواليات املتحدة
عىل الضغط ماليًا" (ص  .)263يف ترشين الثاين /نوفمرب  ،2014أرسل
أوباما رسالته الرابعة إىل خامنئي عارضً ا عليه التعاون ضد تنظيم
الدولة يف العراق يف حال التوصل إىل اتفاق حول برنامج إيران النووي.
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يف خامتة الكتاب ،يشري املؤلف إىل أ ّن قاسم سليامين زار موسكو
بعدعرشة أيام من توقيع اتفاق فيينا يف  14متوز /يوليو  ،2015وبحث
مع وزير الدفاع الرويس سريغي شويغو خطط إنقاذ النظام يف سورية
بعد تقدم املعارضة يف ربيع ( 2015ص  .)285-283مهد هذا االجتامع
لتدخل روسيا يف سورية الذي بدأ يف نهاية أيلول /سبتمرب  .2015يقول
سولومون إ ّن أمل كريي والبيت األبيض بأن يؤدي اتفاق فيينا إىل اتفاق
إلنهاء الحروب يف سورية واليمن يدل عىل أنهم مصابون "بالطرش"
(ص  ،)285ألن إيران أكدت عدة مرات بأن االتفاق لن يكون له أي
انعكاس عىل سياستها يف املنطقة .مل ينعكس االتفاق حتى عىل سلوك
إيران مع الواليات املتحدة ،إذ استمرت إيران بإلقاء القبض عىل أمريكيني
واتهامهم بالتجسس كام فعلت مع مراسل صحيفة واشنطن بوست
جايسون ريزايان .وكام حدث سابقًا ،قامت اإلدارة األمريكية بإطالق
رساح سبعة إيرانيني متهمني بتهريب األسلحة مقابل إطالق رساح أربعة
أمريكيني سجناء يف إيران .قبل يوم من إطالق رساحهم ،أرسلت الواليات
املتحدة مليا ًرا وسبعمئة مليون دوالر إىل إيران ،قائلة إنها جزء من
أموال إيران منذ فرتة الشاه (ص .)294
انعكس ارتياب املؤلف من االتفاق عىل عالقاته مع اإلدارة األمريكية
التي منعته من أن يكون بني اإلعالميني عىل منت الطائرة التي كانت
تقل وزير الخارجية جون كريي خالل مباحثات برنامج إيران النووي.
ّ
وكان سبب منعه من الطائرة هو ادعاء اإلدارة بأنه انتهك قاعدة عدم
التكلم عن أمور يتم الحديث عنها يف الطائرة .يؤكد سولومون بأنه
مل يكن يدري بوجود برتوكول كهذا .السبب الحقيقي ملنع سولومون
سؤال محر ًجا فيام إذا كانت الواليات املتحدة قد
هو أنه سأل ً
"خ ّوفت" فرنسا وأجربتها عىل قبول االتفاق ،إذ كان موقف فرنسا من
التخصيب أكرث تشد ًدا من أمريكا (ص  .)291ويف هذا الكتاب ينتقم
الصحايف من كريي من خالل توجيه نقد ٍ
قاس مل يخص به أي سيايس
آخر ،إذ يقول إ ّن تعامل كريي مع بشار األسد "أظهر بصفة مقلقة
ضعف قدرة يف الحكم عىل األشياء ،ما يثري تساؤالت حول قدرته عىل
فهم أهداف قادة العامل" (ص .)101
يف كتاب سلومون نقطتا ضعف يجب التنويه إليهام .األوىل هي أ ّن
سلومون يق ّدم العديد من االدعاءات التي تتناقض مع معلومات
وردت يف مصادر أخرى ،أو معلومات ال ميكن دعمها أو التأكد من
مثل ،يقول املؤلف إ ّن أمريكا أُجربت عىل إعطاء إيران أسلحة
صحتهاً .
خالل الحرب العراقية اإليرانية من أجل إطالق رساح املختطفني
األمريكيني يف لبنان ،وهذه رواية يكررها الصحافيون واملؤرخون .لكن
روبرت غيتس ،وزير دفاع أمريكا السابق ( ،)2011-2006يقول يف

مراجعات وعروض كتب
حروب إيران:
ألعاب الجاسوسية ،المعارك المصرفية ،والصفقات السرية التي أعادت تشكيل الشرق األوسط.

كتابه الواجب ( )2014إ ّن سياسة الواليات املتحدة خالل الحرب بني
ألي من
العراق وإيران كانت "واقعية بال رحمة ،فنحن مل نكن نريد ٍّ
الطرفني أن ينترص ،ويف بعض األوقات كنا نعطي مساعدات رسية
متواضعة لكال الطرفني"((( .أي إ ّن إعطاء األسلحة إليران مل يكن فقط
مقابل إطالق رساح رهائن أمريكيني ،بل من أجل إطالة الحرب .شهادة
غيتس هذه لها وزنها ،ألنه كان يف خضم األحداث يف تلك الفرتة .فقد
انضم غيتس إىل وكالة االستخبارات األمريكية يف  ،1966وأصبح نائب
مديرها بني عامي  1986و .1989وكان الرئيس ريغان قد رشحه يف
 1987ليصبح رئيس الوكالة املركزية ،إلّ أ ّن عالقته بفضيحة "إيران-
كونرتا" أدت إىل سحبه هذا الرتشيح .ولكنه أصبح مدير الوكالة
املركزية يف  ،1991يف عهد بوش األب.

ي ّدعي املؤلف كذلك أ ّن االتفاق النووي قيّد أيدي أمريكا يف سورية
(ص  ،)11لذلك مل َي ِض أوباما يف تهديده بخصوص استخدام النظام
السوري لألسلحة الكيميائيةّ .إل أ ّن سفري إرسائيل األسبق يف الواليات
املتحدة ( )2013-2009مايكل أورن كشف يف كتابه حليف ()2015
أ ّن الوزير اإلرسائييل وعضو حزب الليكود يوفال ستاينيتز Yuval
 Steinitzهو صاحب الفكرة .يضيف أورن بأن إرسائيل قامت
بعرض الفكرة عىل روسيا ،وعرضها نتنياهو عىل أوباما الذي قبلها.
ال يربط أورن بني عدم الرد عىل استخدام النظام السوري لألسلحة
الكيميائية ومسار املحادثات األمريكية  -اإليرانية حول برنامج إيران
النووي((( .ومن املغالطات التي يرتكبها املؤلف االدعاء يف بداية
الكتاب (ص  )10ويف نهايته (ص  )299بأ ّن مواجهة دور إيران يف
املنطقة دفع بالسعودية وتركيا وقطر إىل دعم الجامعات الجهادية،
ما أدى إىل ظهور تنظيم الدولة ،وهي محاولة لرمي مسؤولية ظهور
2 Robert M. Gates, Duty: Memoirs of Secretary at War (New York: Alfrend
A. Knopf, 2014), pp. 178 - 179.
3 Michael B. Oren, Ally: My Journey across the American-Israeli Divide
(New York: Random House, 2015), pp. 344 - 345.
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تنظيم الدولة عىل الدول التي دعمت الثورة السورية ،وإغفال دور
السياسة األمريكية يف املنطقة التي أوجدت أوضا ًعا ساهمت يف ظهور
هذا التنظيم.
إحدى النقاط التي يجب نقاشها هي االدعاء األمرييك بأن هذا االتفاق
ت ّم من أجل تفادي حرب بني إرسائيل وإيران أو إيران والواليات
املتحدة .ولكن هل كانت حرب كهذه ممكنة؟ فإيران دولة كبرية
ذات قدرة عىل القتال أثبتتها خالل حرب طويلة مع العراق .إذا
كانت الواليات املتحدة مل تستطع إخضاع العراق ،وهي بثلث حجم
إيران مساحة ونصفها سكانًا ،إضافة إىل أنها كانت منهكة بسبب
الحروب والحصار االقتصادي ،فكيف كانت الواليات املتحدة ستفعل
أصل .ولو كانت إرسائيل
ذلك مع إيران؟ أي إ ّن الحرب مل تكن خيا ًرا ً
قادرة عىل تدمري برنامج إيران النووي لفعلت ذلك من دون انتظار
الواليات املتحدة ،كام كانت قد فعلت مع برنامجي العراق وسورية.
قد يكون هناك عامل آخر يف االتفاق مع إيران وهو رغبة أمريكا يف
إرشاك إيران يف الحرب عىل تنظيم الدولة .ولكن ملاذا مل تتجه أمريكا
إىل حلفائها العرب :دول الخليج واألردن ومرص؟ وملاذا تحالفت مع
الكرد بدل التحالف مع تركيا؟ هذه أسئلة ال يطرحها املؤلف ،ولكن
يجب نقاشها لفهم إسرتاتيجية العالقة بني إيران والواليات املتحدة.
نقطة الضعف الثانية يف الكتاب هي أنه عىل الرغم من متيزه بعمق
التفاصيل حول تطور العالقات بني البلدين منذ  ،2001فإنه يتجاهل
كل الكتب التي نرشت يف الواليات املتحدة منذ  2001عن إيران
ودورها اإلقليمي وعالقتها بالواليات املتحدة ،وهي عديدة ،كتبها
أمريكيون وإيرانيون  -أمريكيون ،مثل حميد دبايش وراي تقية .وأهم
هذه الكتب وأكرثها تأث ًريا هو صحوة الشيعة ( )2006لويل نرص(((،
أستاذ العالقات الدولية الذي أصبح لفرتة سنتني أحد مستشاري
البيت األبيض ،قبل أن يستقيل ويهاجم سياسية أوباما يف كتابه األ ّمة
التي ميكن االستغناء عنها ( .((()2013غياب هذه األبحاث يجعل فهم
سولومون لديناميكية العالقات اإليرانية  -األمريكية سطحيًا ،ما يؤدي
إىل سوء فهم البعد اإلسرتاتيجي لهذه العالقات.
يدعو خبري الرشق األوسط روبرت بري ،والذي كان يعمل سابقًا يف
وكالة االستخبارات املركزية ،يف كتابه عن إيران ،الشيطان الذي نعرفه
( ،((()2008إىل حلف بني إيران والواليات املتحدة ،فمثل هذا الحلف
4 Vali Nasr, The Shia Revival: How Conflicts within Islam will Shape the
Future (New York: W. W. Norton, 2007).
5 Vali Nasr, The Dispensable Nation: American Foreign Policy in Retreat
(New York: Doubleday, 2013).
6 Robert Baer, The Devil We Know: Dealing with the New Iranian
Superpower (New York: Crown Publishers, 2008), p. 239.
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سيقوي نفوذ الواليات املتحدة يف الرشق األوسط .إ ّن إعادة قراءة
كتاب بري بعد مثاين سنوات من رئاسة براك أوباما يسلط الضوء عىل
نقاط التشابه بني ما دعا إليه بري وسياسة أوباما يف الرشق األوسط.
ما قاله بري هو تأكيد ملا كان وايل نرص قد قاله يف صحوة الشيعة ،إذ
ادعى نرص بأن إيران هي حليفة الواليات املتحدة يف الرشق األوسط
يف مواجهة التطرف السني .أي إ ّن كتاب بري يك ّمل كتاب نرص ،فهو
مل ِ
يأت من رجل ولد يف إيران قد يشكك بعض األمريكيني يف والئه،
ولكن من خبري كان قد عمل يف وكالة االستخبارات األمريكية .أي إ ّن
بري يضفي املزيد من الرشعية عىل ما كان نرص قد خطه.
عىل الرغم من تجاهل كتاب سولومون لهذه الكتب ،فإنه غني
بالتفاصيل ،وهو إضافة ق ّيمة إىل الكتب التي تناولت العالقات
اإليرانية  -األمريكية .يحتاج فهم البعد اإلسرتاتيجي لهذه العالقات إىل
دراسة تحلل كل هذه األعامل ،إضافة إىل األخذ يف الحسبان تاريخ
العالقات اإليرانية  -األمريكية قبل هجامت سبتمرب  ،2001وقبل
اندالع الثورة اإلسالمية يف إيران .وقد سلط أندرو سكوت كوبر الضوء
عىل هذه الفرتة من حكم الشاه وأورد تفاصيل مل تكن معروفة من
قبل يف كتابه ،ملوك النفط :كيف غريت الواليات املتحدة وإيران
والسعودية ميزان القوى يف الرشق األوسط ( (((.)2011وكان تريتا
باريس قد كشف يف كتابه ،التحالف الغادر :املحادثات الرسية بني
إرسائيل وإيران والواليات املتحدة ( ،((()2008عن العالقات الرسية
بني إيران وإرسائيل بعد الثورة اإلسالمية .تعطي كل هذه الكتب
الباحث الفرصة لفهم أعمق للعالقات بني إيران والواليات املتحدة.

7 Andrew Scott Cooper, Oil Kings: How the U.S., Iran, and Saudi Arabia
& Changed the Balance of Power in the Middle East (New York: Simon
Schuster, 2011).
8 Trita Parsi, Treacherous Alliance: The Secret Dealings of Israel, Iran, and
the United States (Yale: Yale University Press, 2008).
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ما زالت قضية "اختفاء" عدة آالف من األطفال اليهود اليمنيني
يف إرسائيل يف أوائل سنوات تأسيسها تطرح نفسها عىل األجندة
اإلرسائيلية .ومثة  3500ملف يف أرشيف الدولة اإلرسائييل تحتوي
عىل مليون ونصف املليون صفحة عن هذه القضية((( .وكان من
املفرتض أن يظل معظَم هذه امللفات يف طي الكتامن عقو ًدا طويلة
آتية .ولكن عىل إثر االحتجاجات األهلية التي تقودها العديد
من الجمعيات والفعاليات التي ما انفكت تطالب بكشف جميع
عي رئيس الحكومة
الوثائق واملعلومات املتعلقة بهذه القضيةّ ،
اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو ،يف حزيران /يونيو  ،2016الوزير تساحي
هانغبي لفحص هذه الوثائق وتقديم توصية للحكومة يف شأن
مسألة الكشف عنها .وكانت الحكومة اإلرسائيلية قد عينت ثالث
لجان يف السنوات  1967و 1988و 1995للتحقيق يف هذه القضية.
وعىل الرغم من أن اللجنة األخرية كانت لجنة تحقيق رسمية ذات
صالحيات واسعة ،بخالف سابقتيها ،فإنه يسود مؤخ ًرا اقتناع عند
فضل عن أهايل األطفال املفقودين ،بأن هذه
متابعي هذه القضية ً
اللجنة ،واللجنتني األخريني ،مل تس َع للتوصل إىل الحقيقة ،وإمنا دأبت
عىل التغطية عىل اختفاء األطفال وخطفهم .وقد جرى التكتم عىل
معظَم الوثائق واملعلومات والشهادات التي جمعتها اللجان الثالث
بذرائع مختلفة؛ منها أنها رسية ،وأنها محارض لجلسات مغلقة ،وأنها
متعلقة بخصوصيات األفراد.
وصدر يف حزيران /يونيو  2016كتاب الولد ال يزال غري موجود
الذي عالج قضية اختفاء أطفال اليهود اليمنيني يف إرسائيل يف امل ّدة
( .)1956 - 1948وجاء الكتاب الذي ألفته املربية شويش زايد يف 248
صفحة ،وقد قسمته إىل مقدمة وخمسة فصول وخالصة .وقد وجهت
املؤلفة يف هذا الكتاب أصابع االتهام إىل النخبة اليهودية األشكنازية
الحاكمة حينئذ ،بخطف األطفال اليهود اليمنيني وبيعهم عىل نحو
منهجي ومنظّم .واتهمت املؤلفة الدولة اإلرسائيلية مبؤسساتها
املختلفة ،وال سيام السياسية والقضائية واإلعالمية ،بالعمل بطرق
مختلفة عىل إخفاء عملية الخطف ،وإسكات أي محاولة ملعالجة
هذه القضية عقو ًدا طويلة ،وبشتى الوسائل.
رشحت املؤلفة أسباب اهتاممها بهذه القضية؛ فذكرت أنها كانت ال
تصدق ،مثل األغلبية الساحقة من اإلرسائيليني ،ما يقال عن اختفاء
األطفال اليهود اليمنيني ،وعن اتهام مؤسسات الدولة بخطفهم وبيعهم.
وعندما تزوجت ابنتها أحد الناشطني الذين يعملون يف كشف هذه
القضية وإظهارها ،قررت أن تثبت البنتها وزوجها أن ما يقال عن
 1عوفر أديرت" ،قضية أطفال اليمن" ،هآرتس ،2016/6/30 ،شوهد يف  ،2016/12/4يف:
http://bit.ly/2cQVmnU
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اختفاء األطفال وخطفهم ما هو إال هراء ومحض خيال .فرشعت املؤلفة
يف االهتامم بهذه القضية ولكنها اكتشفت شيئًا فشيئًا ،بعد البحث
والتقيص ،كم كانت هي نفسها مخطئة .فازداد اهتاممها بهذه القضية،
وكلام اطلعت عليها أدركت الفجوة الواسعة ج ًّدا بني حقيقة ما حدث
وما تدعيه الدولة ومؤسساتها .واكتشفت املؤلفة من خالل تقصيها
ودراستها أن هذه القضية وصلت إىل الكنيست يف إبان اختفاء الكثري
من األطفال ،وأن أحد أعضاء الكنيست أثار أن مثة أمهات تبحنث عن
أطفالهن املفقودين منذ أكرث من سنة ،وأن أهايل األطفال املفقودين
بحثوا كث ًريا عن أطفالهم ،واشتكوا إىل الرشطة ،بيد أنها مل تحرك ساك ًنا،
وأن وزارة الصحة علمت بالقضية ولكنها مل تعالجها ،وأن قضاة ووزراء،
وأعضاء يف الكنيست ،عرفوا هذه القضية منذ بدايتها ولكنهم مل يفعلوا
شيئًا .وأضافت املؤلفة أنها اكتشفت يف دراستها للقضية أنه كان يف
طلب لرشاء األطفال وتب ّنيهم ،وأن الطلب
حني حوادث الخطف هذه ٌ
كان أكرث من العرض ،وأن املسؤولني كانوا يعرفون أنه يتم بيع األطفال
ونقلهم إىل الخارج ،وأن الثمن كان مرتف ًعا .واتضح للمؤلفة أنه جرى
يف العام  1960الحديث يف لجنة للكنيست عن بيع أطفال ألثرياء يف
خارج البالد ،مببلغ يرتاوح بني خمسة آالف وعرشة آلف دوالر لكل
طفل .وأضافت املؤلفة أنها أدركت أن املؤسسة اإلرسائيلية قامت بجهد
متشعب من أجل طمس هذه القضية ،وفعلت كل ما يف وسعها ليك ال
يتم الكشف عن األطفال املفقودين ،وعن أماكن وجودهم (ص .)73

قضية اختفاء األطفال اليهود
اليمنيين وخطفهم
هاجر إىل إرسائيل يف العامني التاليني لتأسيسها خمسون ألف يهودي
ميني من عدن مبارشة ،ملا كانت تخضع لالحتالل الربيطاين .وعند
وصولهم أسكنتهم السلطات اإلرسائيلية يف عدة معسكرات كانت
تابعة للجيش الربيطاين قبل تأسيس الدولة اليهودية .كام أخضعتهم
السلطات اإلرسائيلية لنمط حياة شديد الرصامة ،أداره يهود غربيون.
وأطفال ،ما يزالون متمسكني
ً
وكان اليهود اليمنيون ،رجالً ونسا ًء
بلباسهم اليمني العريب التقليدي ،ويتحدثون اللغة العربية باللهجة
اليمنية وال يجيدون العربية .وقد فصلت السلطات اإلرسائيلية بني
األطفال وأهاليهم يف املعسكر ،وأقامت فيه "بيوت أطفال" ،وضعت
فيها جميع أطفال املعسكر .يف حني سكن األهايل يف خيام املعسكر،
وس ِمح لألمهات بالذهاب إىل "بيوت األطفال" إلرضاع أطفالهن .وقد
ُ
مكث املهاجرون اليهود اليمنيون نحو عام ونصف العام يف هذه
املعسكرات ،ثم جرى نقلهم إىل مجمعات موقّتة للسكن أطلق

مراجعات وعروض كتب
الولد ال يزال غير موجود

عليها "معربوت" .فقد أقيم يف بداية الخمسينيات نحو  200تجمع
سكني موقّت (معربوت) بغرض إسكان مئات آالف املهاجرين اليهود
الذين هاجروا إىل إرسائيل يف ذلك الوقت .وتشكلت هذه املساكن
من الخيام ،ومن أكواخ من التنك واإلسبست ،وكانت تفتقر إىل
الخدمات األساسية .وعىل الرغم من أن عدد املهاجرين اليهود من
الدول العربية إىل إرسائيل يف السنوات األوىل لتأسيسها كان يعادل
عدد املهاجرين اليهود من أوروبا الرشقية ،فإن أكرث من  80يف املئة
من سكان الـ "معربوت" الذين وصل عددهم يف عام  1952إىل ربع
مليون نسمة ،كانوا من الدول العربية.

تشري املؤلفة إىل أنه من هذه املعسكرات والـ "معربوت" جرى خطف
عدة آالف من األطفال الرضع ،يف امل ّدة ( .)1956–1948ويطلق عىل
هذه القضية قضية "أطفال اليمن"؛ ألن أكرث من  75يف املئة من
األطفال املخطوفني كانوا أطفال يهود مينيني ،وألن اليهود اليمنيني
كانوا أول من احتج عىل الخطف ،واستمروا يف إثارة هذه القضية
عقو ًدا طويلة ،وإن كان ربع األطفال املفقودين – إىل جانب األطفال
اليمنيني – من طوائف رشقية أخرى.
تؤكد املؤلفة أن عملية اختفاء األطفال وخطفهم مل تكن حوادث
فردية ،وال محض مصادفة ،وال بسبب وقوع أخطاء إدارية ،وإمنا كانت
عملية منهجية منظمة ،قامت بها مؤسسات الدولة التي خطفتهم
وباعتهم ألثرياء يهود – عىل العموم – سواء أكانوا يف إرسائيل أم
خارجها ،وال سيام يف الواليات املتحدة .وقد اتسمت عملية الخطف
بنمط ثابت ،استمر نحو مثانية أعوام ،شارك فيها موظفو الدولة،
والوكالة اليهودية ،وممرضون وممرضات ،وعاملون اجتامعيون
وعامالت اجتامعيات ،وسائقو سيارات إسعاف؛ انتزعوا األطفال ،وفق
شهادات مئات األهايل ،من عائالتهم مبارشة أو من "بيوت األطفال"،
عن طريق الخداع أو القوة الجسدية ،بذرائع مختلفة ،مثل ادعاء أن
"الطفل مريض" ويجب نقله إىل املستشفى .ويف كثري من الحاالت
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قيل ألهل الطفل عند زيارتهم للمستشفى إن طفلهم قد مات .أما
يف حاالت أخرى فقد سمح لألهل برؤية طفلهم ،ولكن قيل لهم بعد
عدة أيام عندما جاءوا ثانية لزيارته إن طفلهم قد مات .وعندما احتج
الكثري من األهايل عىل هذا االدعاء ،وأخربوا املسؤولني يف املستشفى
أنهم رأوا أطفالهم معافني قبل ساعات فقط من ادعاء موتهم ،أرص
املسؤولون عىل هذه االدعاءات .وعندما استفرس األهل عن شهادات
الوفاة وعن جثث أطفالهم ،رفض املسؤولون اإلجابة عن هذه
األسئلة ،ومل يصدروا شهادات الوفاة لألطفال ،ومل يعطوا األهل جثث
أطفالهم ،بل مل يخربوهم أين دفنوا (ص  .)15وتشري املؤلفة إىل أنه
وفق الشهادات التي أدىل بها املمرضون واملمرضات وسائقو سيارات
اإلسعاف ،اتضح أنه جرى نقل الكثري من األطفال من املستشفى وهم
معافون ،إىل العديد من املؤسسات يف مناطق مختلفة من البالد،
ومن ثم جرى بيعهم ألثرياء قاموا بتبنيهم.
خطف أبنائهم ،وتشري
تعالج املؤلفة مسألة مقاومة أهايل األطفال َ
إىل العوامل التي ساعدت املؤسسة اإلرسائيلية يف خطف هذا العدد
الكبري من األطفال .فاملهاجرون اليهود اليمنيون كانوا ضعفاء ،وال
يتحدثون العربية ،ويعتمدون يف معيشتهم ،وال سيام يف السنوات
األوىل ،عىل مؤسسات الدولة .وعىل الرغم من ذلك ،تشري املؤلفة إىل
أنه عندما كرثت عمليات اختفاء األطفال وادعاء السلطات اإلرسائيلية
أن هؤالء األطفال ماتوا ،ازداد وعي األهايل بخطر املؤسسة اإلرسائيلية
املحدق بأطفالهم .وتورد املؤلفة العديد من الحاالت التي متكن فيها
بعض األمهات من إنقاذ أطفالهن من الخطف .ففي عام 1949
نقلت طفلة يهودية مينية إىل مستشفى "رامبام" يف حيفا بسبب
آالم يف الحنجرة .وعندما ذهبت أمها لزيارتها بعد عدة أيام قال
لها املسؤولون يف املستشفى إن الطفلة غري موجودة ،فاتهمتهم األم
بالكذب ،وأرصت عىل رؤية ابنتها ،فطلبوا منها مغادرة املستشفى،
ولكن األم رفضت ،ورشعت يف البحث عن ابنتها يف املستشفى،
ولكنها مل تتمكن من دخول جميع األماكن فيها .فاتصلت األم
بالرشطة مطالب ًة إياها بالتدخل ،بيد أن الرشطة مل تحرض .ومل تيأس
األم ،فبقيت يف املستشفى تطالب بابنتها ،ويف املساء أشفق بعض
املمرضات عليها ودعونها للمبيت عندهن .ويف الليل سمعت األم
املمرضات وهن يتحدثن بينهن ،ويقلن إن األم لن تتنازل عن ابنتها،
وإنه من األفضل أن يعيد املستشفى ابنتها إليها .ويف الصباح ،عادت
األم إىل املستشفى واستمرت يف املطالبة بابنتها ،وأخذت ترصخ
بصوت مرتفع ،وتتهم املستشفى برسقة ابنتها .وبينام األم يف هذه
رجل يهوديًّا مينيًّا ،كان يعمل يف
الحالة من الرصاخ والهيجان ،شاهدت ً
املستشفى ،يشري إليها لتتبعه ،فسارت خلفه األم .فسألها متى أخذوا
منك ابنتك؟ قالت :يوم األربعاء املايض .فسألها :بإمكانك التعرف عىل
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مثني.
ابنتك؟ فأجابته :بالطبع ،فعمر ابنتي عامان ،وأحد أصابعها ّ
فطلب منها أن تستمر يف السري خلفه ،ففعلت .ثم فتح لها أحد
األبواب وأشار إليها أن تدخل الغرفة .وعندما دخلت شاهدت الكثري
من األطفال يف الغرفة الواسعة ،وبينام هي تنظر إليهم إذ بابنتها
تقفز عليها .فتدخلت املمرضة املوجودة يف الغرفة ودفعت األم إىل
خارج الغرفة وأبقت ابنتها يف الغرفة .فنزلت األم إىل غرفة االستقبال
يف املستشفى وهي هائجة وترصخ بأعىل صوتها :أحرضوا إ ّيل ابنتي.
وظلت عىل هذه الحالة ،إىل أن أحرض املسؤولون الطفلة إىل أمها
فعادت بها إىل البيت (ص .)19-17

عدد األطفال المخطوفين
عىل الرغم من مرور أكرث من ستة عقود عىل اختفاء األطفال
واختطافهم ،فإنه ال يوجد حتى اليوم اتفاق عىل عدد األطفال
املفقودين أو املخطوفني .تشري املؤلفة إىل أن أهايل األطفال املخطوفني
قدموا  1083شكوى رسمية عىل اختفاء أطفالهم إىل اللجان الثالث التي
شكلتها الحكومة اإلرسائيلية لبحث هذه القضية .وتوضح املؤلفة أن
هذا العدد ال يشمل جميع أهايل األطفال املفقودين .وتعرض املؤلفة
وجهتي النظر األساسيتني يف شأن عدد األطفال املفقودين؛ األوىل،
وجهة نظر الدولة التي تبنتها لجان التحقيق الثالث والتي ادعت أن
مئات األطفال اختفوا يف الفرتة ( )1956 - 1948وأن معظ َمهم ماتوا،
حل بهم .أما وجهة النظر
طفل فقط ال إجابة عن ما ّ
ومثة تسعون ً
األخرى فطرحتها العديد من الجمعيات التي أسسها يهود مينيون،
وتؤكد أن عدد األطفال املفقودين يف الفرتة ( )1956–1948بلغ
 4500طفل ،وأنهم مل ميوتوا كام ادعت الدولة ،وإمنا جرى خطفهم
وبيعهم ألثرياء من إرسائيل والواليات املتحدة ،تبنوهم بعد رشاء كل
طفل منهم مببلغ  5000دوالر أمرييك أو أكرث .ويف حني ترفض املؤلفة
وجهة نظر الدولة ،فإنها تقبل عمو ًما وجهة نظر الجمعيات األهلية
اليمنية ،يف ما يتعلق بعملية الخطف ،ويف ما يخص عدد األطفال
املخطوفني .وتشري املؤلفة إىل أن يف حوزة جمعية "مشكان أوهليم"
(مسكن الخيام) معلومات مفصلة عن  1700طفل مفقود ،جرى
خطفهم يف الفرتة ( ،)1956–1948وأنه توجد معلومات دقيقة عن
كل طفل منهم؛ كتاريخ الوالدة وأسامء الوالدين ومكان اختفاء كل
منهم وتاريخه ،ومعلومات عن الذين مل تصدر الدولة شهادة وفاة
لهم .إىل جانب ذلك ،تؤكد هذه الجمعية أن لديها معلومات دقيقة
عن األطفال املخطوفني املستندة إىل سجل السكان ،وسجل الوالدات،
وسجل الوفيات ،وسجل أرقام بطاقات الهوية التي منحت لهم يف
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الفرتة ( ،)1956–1948والتي تؤكد اختفاء  4500طفل يف هذه املدة،
والذين ال يوجد لهم أي ذكر يف سجل الوفيات (ص .)33

تبنّي األطفال
تشري املؤلفة إىل الكثري من الشهادات واإلفادات التي أكدت أنه جرى
إرسال األطفال "املفقودين" من املستشفيات ومن "بيوت األطفال"،
إىل العديد من املؤسسات اإلرسائيلية مثل مؤسسات "فيتسو"
و"أمهات عامالت" و"نساء أغــودات يرسائيل" ووزارة الشؤون
االجتامعية .وقد جاء إىل هذه املؤسسات يهود أثرياء وأناس كانوا
يبحثون عن أطفال لرشائهم وتبنيهم ،ولكن ليس بصفة رسمية .وجاء
الكثري منهم من خارج البالد ،وال سيام الواليات املتحدة ،واشرتوا
وتبنوا األطفال برسية ،وبصورة غري قانونية ،مقابل  5000دوالر أو
خاص
أكرث لكل طفل .ومل يكن يف إرسائيل يف ذلك الوقت قانو ٌن ٌ
بتبني األطفال .وتشري املؤلفة إىل العنرصية والعقلية االستعالئية
التي كانت مسترشية يف أوساط اليهود الغربيني تجاه اليهود الذين
هاجروا إىل إرسائيل من الدول العربية يف ذلك الوقت .فالعقلية
االستعالئية العنرصية السائدة يف تلك امل ّدة يف مؤسسات الدولة
التي كانت جلها من اليهود الغربيني ،كانت ترى أن من مصلحة
األطفال فصلهم عن عائالتهم التي كانت تعاين الفقر املدقع ،وتعيش
يف أوضاع سكنية واجتامعية واقتصادية صعبة ج ًّدا .أضف إىل ذلك
أن الكثري من األمهات اليهوديات اليمنيات ك ّن صغريات يف السن
تبلغ أعامر الواحدة منه ّن  14عا ًما .وقد شكلت هذه العوامل تربي ًرا
يف نظر أصحابها العنرصيني النتزاع األطفال من أهلهم وبيعهم ألثرياء
يتبنونهم (ص .)35-34

موقف المؤسسة اإلسرائيلية
من القضية
تتابع املؤلفة ،فتحلل موقف املؤسسة اإلرسائيلية من هذه القضية
منذ حدوثها وحتى اليوم (ص  .)126-76وتؤكد املؤلفة من خالل
تقديم األدلة الكثرية ،أن املسؤولني كانوا عىل علم بهذه القضية منذ
بدايات حدوثها ،ولكنهم تغاضوا عنها ،وغطوا عليها عند حدوثها،
واستم ّروا عىل ذلك طوال العقود التالية .فعىل الرغم من احتجاجات
أهايل األطفال املفقودين املستم ّرة ،فإن املسؤولني ومتخذي القرارات
يف إرسائيل ا ّدعوا أن األطفال املفقودين قد ماتوا ،ووصفوا ادعاءات
األهل بخطف أطفالهم أنها ليست إال افرتاء ومحض خيال .وتتابع

مراجعات وعروض كتب
الولد ال يزال غير موجود

املؤلفة ذكر موقف الدولة اإلرسائيلية من هذه القضية يف عقود
الخمسينيات والستينيات والسبعينيات والثامنينيات والتسعينيات،
وتظهر ضعف ادعاءاتها وتربز التناقضات الداخلية فيها ،وال سيام
التناقضات يف ادعاءات لجان التحقيق التي شكلتها الدولة ،والتي
تظهر املؤلفة عرب الكثري من األمثلة أن هذه اللجان ما جاءت لكشف
الحقيقة بل لطمسها ،ولتب ّني موقف الدولة من هذه القضية .وتؤكد
املؤلفة أن موقف الدولة من هذه القضية سواء عند حدوثها أو
يف التسرت املستمر عليها ،والقيام بأنواع متنوعة من الضغط عقو ًدا
طويل ًة عىل املطالبني بكشف الحقيقة ،ينبع من دوافع عنرصية
استعالئية .وتربز املؤلفة الفرق الكبري ج ًّدا بني تعامل الدولة مع
خطف طفل يهودي إرسائييل غريب ،وتعاملها مع خطف عدة آالف
من أطفال اليهود اليمنيني .ففي بداية عقد الستينيات جرى خطف
الطفل اليهودي الغريب يوسيل شوحمخر فتجندت الدولة كلها للبحث
عنه ،إىل أن متكن جهاز املوساد من العثور عليه وإعادته إىل والديه.
ولكن الدولة نفسها التي تجندت كلها للبحث عن الطفل اليهودي
الغريب ما انفكت ،كام تؤكد املؤلفة ،تتجاهل خطف آالف أطفال
اليهود اليمنيني وتتسرت باستمرار عىل جرمية خطفهم.

وتقدم املؤلفة العديد من األمثلة التي تدحض موقف الدولة من
هذه القضية ،فرتوي حكاية أحد األطفال ،جرى خطفه وبيعه لعائلة
يهودية غربية ،وكيف أخذ الطفل يسأل "أهله" الذين تبنوه عن
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سبب اختالف لون برشته السمراء عن لون برشتهم البيضاء .فام
كان أمامهم إال االعرتاف له بأنهم تبنوه يف العام  1950من إحدى
املؤسسات .وتحيك املؤلفة من ناحية أخرى الجهد الذي بذلته عائلته
الحقيقية البيولوجية يف البحث عنه وكيف متكنت من الوصول إليه
والتعرف عليه .وتذكر املؤلفة أيضً ا حكاية الطفلة اليهودية اليمنية
التي أخذها يغآل ألون ،أحد قادة إرسائيل ،من املستشفى وقدمها
هدية إىل صديقه وصديقته املتزوجني ،من أعضاء كيبوتس غينوسار،
واللذين مل يكونا قادرين عىل اإلنجاب .وعندما كربت الطفلة وبلغت
السادسة عرشة سألت والديها عن سبب اختالف لون برشتها السوداء
عن لون برشتهام البيضاء ،فأخرباها بحقيقة أنهام تبنياها عندما كانت
طفلة .وحاولت الفتاة فتح ملف تبنيها من أجل التعرف عىل أهلها
الحقيقيني ،بيد أن الدولة رفضت ذلك (ص .)218
وتنتقد املؤلفة بشدة موقف وسائل اإلعالم اإلرسائيلية من هذه
القضية (ص  ،)191-180وتؤكد أن كل من يستقي معلوماته من
وسائل االعالم اإلرسائيلية ،وليس له صلة بهذه القضية ،فإنه من
الصعب عليه معرفة حقيقتها ،وإدراك خطورتها ،واتساع نطاقها،
ومدى تورط املؤسسة اإلرسائيلية بوزاراتها املختلفة وأحزابها إىل
جانب الوكالة اليهودية يف هذه القضية .وتضيف املؤلفة ،أن وسائل
اإلعالم اإلرسائيلية تعاونت مع الدولة تعاونًا منهجيًا ،ليس يف تجاهل
هذه القضية فحسب ،بل دأبت أيضً ا عىل االستخفاف بها من ناحية،
وعىل تشويه صورة الجمعيات التي قامت من أجل هذه القضية،
واألشخاص الذين تابعوها ،وأهايل األطفال املخطوفني الذين ثابروا
عىل املطالبة بكشف الحقيقة ،من ناحية أخرى .وتشري املؤلفة إىل أن
وسائل اإلعالم اإلرسائيلية مل تتعامل مع هذه القضية بالحد األدىن من
املهنية ،بل قامت بتغطيتها ،وتغطية عمل لجان التحقيق ،عىل نحو
انتقايئ ومنحاز إىل موقف الدولة .وأنها ق ّدمت مواقف أهايل األطفال
املخطوفني ونشاطهم ،والجمعيات التي طالبت بكشف الحقيقة،
تقدميًا سلب ًيا.
والحظت املؤلفة ،يف ختام كتابها ،االزدياد امللحوظ يف نشاط الجيل
الثاين والثالث ألهايل األطفال املخطوفني ،والذين يعملون مع
متطوعني كُرث ،والعديد من الجمعيات التي أقيمت لكشف الحقيقة.
وتساءلت املؤلفة يف نهاية كتابها :إىل متى تستمر الدولة يف رفضها
كشف املستور يف هذه القضية؟

صـدر حديـ ًثا

التعبئة االنتخابية في تونس
دراسة حالة االنتخابات التشريعية 2014
أصدر المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات كتاب التعبئة االنتخابية في تونس :دراسة حالة
االنتخابات التشريعية  .2014وهو كتاب جماعي ( 368صفحة ،من القطع المتوسط) ،ط ّيه بحث
ميداني أجراه فريق من منتدى العلوم االجتماعية التطبيقية في تونس ،اختبر فرضيات دوائر التأثير
والوالء واالنخراط الفردي ،والمناخ االنتخابي ،وصناعة الرموز السياسية واالنتخابية ،وعزوف فئة
الشباب عن المشاركة ،والتصويت الجندري ،واعتمد استطالع الرأي وتحليل مضمون الخطاب
وآليات التعبئة.
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عقد املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات مؤمتره السنوي يف
قضايا التحول الدميقراطي يف الوطن العريب ،يف مقر معهد الدوحة
للدراسات العليا ،حول موضوع "الجيش والسياسة يف مرحلة التحول
الدميقراطي يف الوطن العريب" .وبهذا يكون املؤمتر قد انعقد خمس
دورات ،منذ أول مرة عقد فيها؛ إذ بحثت دورته األوىل يف موضوع
"اإلسالميون ونظام الحكم الدميقراطي :تجارب واتجاهات" (ترشين
األول /أكتوبر  ،)2012وتناولت ثانيتُها موضوع "اإلسالميون ونظام
الحكم الدميقراطي :مسائل املواطنة والدولة واألمة" (أيلول /سبتمرب
 ،)2013وبحثت ثالثتُها يف "املسألة الطائفية وصناعة األقليات يف
املرشق العريب الكبري" يف البحر امليت /األردن (أيلول /سبتمرب ،)2014
وناقشت رابعتُها "العنف والسياسة يف املجتمعات العربية" يف تونس
(أيلول /سبتمرب .)2015
ُعقد املؤمتر يف  3 - 1ترشين األول /أكتوبر  ،2016وقدمت فيه 50
ورقة بحثية محكمة ،أنجزها أكادمييون وباحثون بارزون ،من أصل
 90ورقة بحثية قدمت للمشاركة ،إضافة إىل محارضتني عامتني من
تقديم كل من عزمي بشارة وزولتان براين.

الجيش والسياسة :هل يمكن أن
يبني االنقالب ديمقراطية؟
يعد موضوع "الجيش والسياسة يف مرحلة التحول الدميقراطي" بالغ
األهمية من النواحي العلمية والسياسية والتاريخية؛ فقد برز كحقل
علمي يف العلوم االجتامعية يف الواليات املتحدة منذ الخمسينيات
من القرن العرشين ،بينام برز يف فرنسا ابتدا ًء من الستينيات.
وقد تبلورت يف هذا الحقل ثالثة حقول فرعية؛ األول ،نشأ يف
بداية الخمسينيات ،ويضم محور األبحاث عن املهنة العسكرية
 professionمن قبيل مهنة الجندي وحالته ،وعالقته بالدولة،
والهوية العسكرية ،واملسارات املهنية داخل املؤسسة التي هي
تراتبية وهرمية بطبيعتها ...إلخ .والثاين ،الجيش كمؤسسة شاملة،
بينام اهتمت مجموعة أخرى من األبحاث – يف هذا الفرع  -بدراسة
تاريخ نشأة الجيوش ،والنظام الداخيل للمؤسسة العسكرية ،ونوع
اإلدارة والرتاتبية ،وآلية مامرسة السلطة وتطور مفهوم القيادة ،كام
تناولت بعض األبحاث الجانب االجتامعي يف املؤسسة وانتامءات
العسكر االجتامعية والطبقية ،والجهوية ،والدينية ،واإلثنية .أما
الفرع الثالث ،فبحث يف موقع الجيش يف املجتمع مقارن ًة باملؤسسات
جسم
الشاملة األخرى (كاملؤسسة الدينية واملؤسسة األمنية) ،بوصفه ً
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شامل له كيانه الخاص داخل املجتمع ،وأنظمته الخاصة ومواقعه،
ً
وسكنه ،ومؤسساته االقتصادية والرتبوية والقضائية.
افتتح املؤمتر مبحارضة عامة قدمها عزمي بشارة ،أكد فيها أنّه ال
يوجد جيش بعيد من السياسة بحكم تعريفه؛ فالجيش يتعامل
يوم ًيا مع شؤون الحرب والدفاع ،وقضايا أخرى يطلق عليها تسمية
"األمــن" و"األمــن القومي" ،وتـراوح بني شؤون عسكرية محضة،
ومسائل متعلقة باالستقرار السيايس واالقتصادي واالجتامعي .فهذه
حتم يف الدول الدميقراطية وغري
العالقة بني الجيش والسياسة قامئة ً
الدميقراطية .غري أ ّن الحالة التي يدرسها املؤمتر هي تطلّع الجيش
إىل السياسة مبعناها الضيق ،أي مامرسة الحكم ،واالستيالء عليه ،أو
املشاركة فيه ،أو اتخاذ القرار بشأنه .وأشار بشارة إىل نزوع الجيش
نحو الحكم واتخاذ القرار صيغة "االنقالب" يف مراحل متعددة
من التاريخ يف أقطار عربية مختلفة .ولفت االنتباه إىل الفرق بني
االنقالب والثورة بوصفهام مفهومني مختلفَني .وعىل الرغم من أ ّن
هدف كليهام هو خلع رأس النظام ،فإن الثورة تستخدم عاد ًة يف
أي مترد أو عصيان شعبي من خارج النظام ضد الحاكم ،يف
وصف ّ
حني أ ّن االنقالب العسكري يأيت من داخل النظام وغالبًا ما ينتهي
بتغيري الحاكم مع الحفاظ عىل النظام .ولكن مثة حاالت أطلق فيها
االنقالب صريورة تغيري ،تحالفت فيها السلطة االنقالبية مع قطاعات
فعل .ولخّص بشارة
اجتامعية مترضرة لتغيري النظام ،وجرى تغيريه ً
آخر السامت التي استنبطها يف تحليله لعالقة الجيوش العربية
بالحكم بعنوان "ال يقوم الضباط بانقالب من أجل أن يحكم آخرون"،
إذ وقعت قوى سياسية واجتامعية يف البلدان العربية عدة مرات
ضحية وهْمِ أ ّن الضباط يقومون بانقالب يف خدمتها .وقد اتضح أ ّن
بالتخل عن الحكم ملصلحة حزب سيايس إال ناد ًرا.
ّ
الضباط ال يقومون
ويف أحيان كثرية ،كان االنقالب يف الدول العربية هو انقالب النظام
القديم عىل العملية السياسية التي تتجه نحو تغيريه ،يف محاولة
للحفاظ عىل امتيازاته من جهة وعىل النظام الحاكم .إنّه انقالب من
داخل النظام للحفاظ عىل النظام .يتميز هذا النوع من االنقالبات
باالستقرار؛ فال مجموعة أو شلة ،أو أخوية ضباط هنا ،بل الجيش
النظامي ذاته ،وال تدور بعد االنقالب رصاعات الضباط ،فالهرمية
رئيسا.
الرتاتبية واضحة متا ًما ،ويصبح قائد الجيش ً
واختتم بشارة بالقول إن "الجيش مؤسسة تعمل وفق مصالحها،
وهي متيل إىل تصوير مصالحها يف مراحل االنتقال كأنها مصالح
وطنية عامة ،كام ال تعمل هذه املؤسسة مبوجب نظام أفكار.
إنها مؤسسة منظمة أعىل من حزب أو حركة أو خزان أفكار []...
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من ناحية أخرى ثبت يف تركيا كام يف مرص أ ّن االنقالب يحتاج إىل
التحالف مع قوى مدنية وسياسية ،ليك يتمكن من فرض نفسه عىل
املجتمع .فهو يفشل من دونها ،وهذا ما وقع يف تركيا عىل عكس
مرص ،ال سيام وأ ّن انقسا ًما وقع بني مؤيدي الدميقراطية ومؤيدي
االنقالب .أما حني انقسم املجتمع بني مؤيدي حزب سيايس بعينه
(مثل اإلخوان املسلمني) ومعارضيهم( ،وليس بني مؤيدي الدميقراطية
واملنقلبني عليها) فنجح العسكر".

الجيش والسياسة :قضايا
وإشكاليات نظرية
بعد املحارضة االفتتاحية بدأت جلسات اليوم األول من املؤمتر
وخصصت لطرح قضايا وإشكاليات نظرية ملوضوع الجيش
والسياسة ،ومحاولة تقيص نشوء العسكرية العربية الحديثة وتطور
أدوارها السياسية.

135
الالحقة التي حاولت تفكيك هذه العالقة وفهمها؛ وذلك يف محاولة
للخروج من التفسريات الكالسيكية ،واملساهمة يف صوغ إطار نظري
أصيل ميكنه تفسري هذه العالقة وفهم تحوالتها وتشابكاتها .بينام
قدم طيبي غامري ورقة بحثية تحمل عنوان "تجاوز النظريات
التصنيفية للعالقات العسكرية املدنية :من أجل تفسري العالقة بني
العسكر والثورات العربية" ،تناول فيها النظريات التصنيفية ،وعمد
بدل منها دراسة الجيوش العربية
إىل نقدها ومحاولة تجاوزها ،ليق ّدم ً
حالةً ،وفق شبكة تحليلية خاصة ،وليكتشف األسباب التي جعلت
جيوش الثورات العربية تترصف بطريقة خاصة.
أما الجلسة الثانية فرأسها سيف الدين عبد الفتاح ،وعالجت مقاربات
تحليلية قارنت بني أمناط انقالبية متعددة يف سياق الحرب الباردة،
وقدم فيها أحمد حجاجي ورقة بعنوان "إسرتاتيجيات املعارضة يف
مواجهة الحكم العسكري" ،ركز فيها عىل اإلسرتاتيجيات املختلفة
التي تتبعها املعارضة الساعية لتكريس الدميقراطية يف وجه السلطة
العسكرية الحاكمة .وتقوم يف سبيل ذلك بتقييم ستة خيارات متاحة
أمام هذه املعارضة ،من حيث املكاسب والخسائر ،والرشوط الواجبة
للميض قد ًما فيها .أما مهند مصطفى
لكل منها ،والحاجات الرضورية
ّ
ّ
فجاءت ورقته بعنوان "دور العسكر يف التحول الدميقراطي وتعرثه:
ثالث حاالت مقارنة" ،حاول من خاللها فهم املشرتك واملختلف بني كل
من حاالت تركيا واألرجنتني وتايلند ،من خالل املتغريات أو العوامل
التالية :الرشعية السياسية لتدخّل الجيش يف الحياة السياسية،
واألزمة االقتصادية وفاعلية النظام السيايس ،وتأثري التدخل الخارجي،
ومستوى التكتل والرصاعات بني القوى السياسية الفاعلة يف النظام
السيايس ،وتوجهات الجيش الفكرية وقواعده االجتامعية.

وقد رأس الجلسة األوىل محمد املرصي ،وقدم أول عرض فيها عبد
الوهاب األفندي ،الذي تناول القضايا املحورية التي تشكّل أساس
السجاالت يف هذا املجال ،يف ورقته املعنونة "بني عسكرة السياسة
ومتدين العسكرية :نحو إطار نظري ملعالجة إشكالية (الدولة
املتخندقة)" ،التي ناقش فيها االفرتاض الضمني بأولوية املدين سياس ًّيا
عىل العسكري ،ث ّم العوامل السياسية واالجتامعية واالقتصادية
التي تعمل عىل عسكرة السياسة ،والرشوط الالزمة لتمدين الجهاز
العسكري ،وإخضاعه للسلطة الرشعية ،وتأثري ذلك يف فعالية الهياكل
العسكرية واألمنيّة .ت ُضاف إىل ذلك اإلشكاليات التي تطرحها أوضاع
التحول والتمكني الدميقراطي ،وما يرتبط به من أوجه تشابه وفوارق
بني العالقات املدنية والعسكرية يف سياقات متع ّددة ،وال سيام أوضاع
خاص.
العامل الثالث عىل نح ٍو عا ٍّم ،واملنطقة العربية عىل نح ٍو ٍّ

نشوء العسكرية العربية
الحديثة وتطور أدوارها السياسية

وقدم خليل العناين البحث الثاين ،وجاء بعنوان "تحوالت العقيدة
األيديولوجية للجيوش العربية :قراءة يف األدبيات واألطر النظرية
العربية" ،وسعى فيه إللقاء الضوء عىل االقرتابات التفسريية العربية
لفهم عالقة الجيش بالسياسة طوال العقود الخمسة املاضية ،وال
سيام بعد الربيع العريب ،مع الرتكيز عىل الحالة املرصية التي تبدو
دال ًة عىل تحوالت هذه العالقة وكاشف ًة عنها ،سواء كان ذلك من
خالل الكتابات املؤث ّرة للمفكرين والباحثني املرصيني ،من أمثال
أنور عبد امللك ومجدي حامد ونزيه األيويب ،أو من خالل الدراسات

أما الجلسة الثالثة ،التي رأسها يوسف العبد الله ،فركزت عىل
موضوع نشوء العسكرية العربية الحديثة وتطور أدوارهــا
السياسية .وق ّدم أول عرض فيها خالد زيادة الذي درس "األدوار
املبكرة للعسكريني يف السياسة والزعامة العسكرية" ،عا ًّدا تحديث
العسكرية وإنشاء جيوش نظامية تخضع للتعليم والتدريب
كل من الدولة العثامنية ومرص ،املؤسسة
والرتاتبية ،أم ًرا أوجد يف ّ
األكرث تحديثًا وانخراطًا يف العلوم والتقنيات العائدة إىل القرن
التاسع عرش .وقد كان إيجاد جيش نظامي يف الدولة العثامنية
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يهدف إىل ال ّحد من الخسائر التي ُمنيت بها الدولة ،بينام قدم
محمد املرصي بحثًا حمل عنوان "الضباط األحــرار يف األردن:
تجربة تسييس الجيش" ،حاول فيها بيان مدى اختالف الحالة
األردنية واقرتابها من النامذج التي سادت يف بلدان املرشق العريب؛
من خالل إعادة دراس ٍة وتحليلٍ إلحدى التجارب املفصلية لعالقة
الجيش بالسلطة السياسية ،وانخراط الضباط يف الشأن السيايس
وما يُعرف بتأسيس التنظيم الرسي للضباط الوطنيني (الحقًا
تنظيم الضباط األحرار) .فتنظيم الضباط األحرار منذ تأسيسه،
عقب حرب  ،1948حتى إنهائه ،يعكس النموذج األردين لدور
الجيش يف السياسة التي كان ميكن أن متثل تكرا ًرا للنمط الذي
ٍ
تغيريات جوهري ًة
ساد يف بلدان املرشق .كام ّأسست هذه التجربة
يف بنية النظام السيايس األردين ،ودو َر املؤسسة العسكرية فيه،
وعالقاتها بالسلطات املدنية.
وقدم محمد جامل باروت ورقة عن "جذور التسلطية العسكرية:
ازدواجــيــة السلطة العسكرية – املدنية يف سورية (-1950
ٍ
وفحص لدور الرصاع الناجم
 ،")1970سعى من خاللها ملعرف ٍة
عن االزدواجية العسكرية  -املدنية يف الجيش السوري يف بناء
تلك التسلطية كربنامج تحويل اجتامعي  -اقتصادي شعبوي
وخصوصا من جهة تحديد جذورها التاريخية
أيديولوج ًّيا،
ً
التكوينية التي تقوم فرضي ُة البحث وتحليالتُه ونتائجه عىل أنها
تعود إىل االنقالبَني الثالث والرابع ،قبل انقالب الضباط األحرار
قليل ،وأ ّن انقالب الضباط األحرار متيز يف العديد
مبرص وبعده ً
ِ
محددات سياس ِة االنقالبَني عىل املستوى املقارن ،كام مثّل يف
من
التطور العسكري  -السيايس الداخيل منوذ ًجا أ ّو َل للجنة العسكرية
البعثية الالحقة .ويف تجربة هذين االنقالبني السوريني ،تكمن
جذور التسلطية العسكرية مبحددها املرتبط بربامج التحويل
االقتصادي  -االجتامعي الشامل.

الجيش والسياسة :القواعد التي
تجعل الجيش ديمقراط ًيا
انطلقت فعاليات اليوم الثاين من املؤمتر مبحارضة عامة ثانية قدمها
الباحث وأستاذ العلوم السياسية يف جامعة تكساس زولتان براين،
أي جيش صفة "الدميقراطي"،
حدد فيها املبادئ الرئيسة التي متنح ّ
عىل الرغم من أ ّن هذه الصفة ال تتفق متا ًما مع طبيعة تنظيم
الجيوش داخل ًيا.
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وقال براين إ ّن الجيش هو املؤسسة األقل دميقراطيةً ،من بني
تسيه؛ إذ
مؤسسات الدولة جميعها ،بسبب طبيعته والقواعد التي ّ
تحكمه الرتاتبية واألوامر ،وال مجال فيه لتطبيق آليات الدميقراطية.
بل إنه يذهب إىل أبعد من ذلك ،مؤك ًدا أ ّن الجيش هو مؤسسة
الدولة الوحيدة القادرة عىل تدمري الدولة .ولكنه يوضح أ ّن هناك
مبادئ متنح الجيش صفة "الدميقراطي" عند إقرارها وتطبيقها.
ويُع ّرف الجيوش الدميقراطية بأنها الجيوش التي ت َقبل الحكم
الدميقراطي وتسانده وتحميه.
وبعد املحارضة االفتتاحية الثانية تفرع املؤمتر إىل مسارين؛ خصص
األول منهام لدراسة "الجيش والقوى غري النظامية" ،وذلك عرب
ثالث جلسات ،رأَس األوىل محمد املسفر ،وقدم أول ورقة فيها عيل
املعموري عن "الجيش والفصائل غري النظامية يف العراق :جدل
الدولة والبديل اإلثني"ّ ،بي فيها أ ّن هناك خطأً يف فهم طبيعة
نشأة هذه الفصائل وأسبابها ،وأ ّن كث ًريا من الدراسات أخطأت يف
مدخل لعملية التحليل البحثي .يف حني أنّها
ً
التعامل معها؛ بوصفها
يف حقيقتها مخرجات لوضع أش ّد تعقي ًدا ،ونتائج ملشكلة اإلثنيات
املتناقضة يف العراق ،وفشل الدولة يف أن تكون املحتكر إليقاع
العنف الرشعي ،وهو ما أ ّدى إىل اختالل التوازن ،لتتقدم اإلثنيات
عرب بِناها التقليدية (الدينية ،والعشائرية) وتأخذ موقعها يف حياة
ظل ضعف الدولة أو غيابها.
األفراد ،حامي ًة ومنظِّمةً ،يف ّ
وقدمت سمية شيخ محمود ورقة بعنوان "إشكالية بناء جيش
وطني موحد يف مجتمع منقسم مناطق ًيا" ،مركزة عىل حالة
الصومال ،موضحة أنه بعد إسقاط نظام محمد سياد بري ،قام
بعض قيادات جبهة املؤمتر الصومايل املوحد التي سيطرت عىل
العاصمة يف  ،1991بإعالن حكومة انتقالية تشاركية ،وكان أ ّول
حل مؤسسة الجيش
قرار اتخذه رئيس وزراء تلك الحكومة هو ّ
الوطني الصومايل ،وتسليم سالحه ومقراته إىل رجال املليشيات
املوجودة يف العاصمة .نتج من هذا القرار الكاريث دخول البالد
يف حالة فوىض سياسية واجتامعية ،فأعلنت الحركة الوطنية يف
الشامل انفصال اإلقليم الشاميل عن الصومال باسم "جمهورية
صوماليالند" ،بذريعة أ ّن جبهة املؤمتر الصومايل مل تتشاور معها
يف قراراتها األخرية .وبعد ّ
تعث مؤمترات املصالحة الوطنية ،قررت
الجبهة الصومالية الدميقراطية لإلنقاذ ،إعالن منطقة حكم ذايت
يف مناطق رشق البالد ،باسم "بونتالند" ،وأسست نظامها الخاص
وقواتها الخاصة .وهكذا انقسم الصومال مناطقيًّا إىل ثالثة كيانات،
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وبقي من دون حكومة مو ّحدة ،ومن دون مؤسسات حكومية
َ
نظامية طوال عقد من الزمان.
بينام تطرق بدر الشافعي إىل "إشكالية العالقة بني الجيوش
الوطنية والرشكات العسكرية الخاصة" .وقد ص ّمم دراسته عىل
ثالثة مباحث أساسية؛ تناول املبحث األول األسباب املختلفة
الداخلية والخارجية لالستعانة بهذه الرشكات ،يف حني جرى
تخصيص املبحث الثاين لدراسة حاالت تتدخل فيها هذه الرشكات
يف الرصاعات الداخلية ،واختار ثالث حاالت مختلفة ،هي العراق يف
 ،2003وأنغوال وسرياليون يف تسعينيات القرن املايض .ففي األوىل
ساهمت هذه الرشكات يف إطاحة نظام صدام حسني .ويف الثانية
ساهمت يف تعزيز نظام سانتوس يف أنغوال .أ ّما يف الثالثة ،فقد
نجحت يف استعادة نظام كاباه بعد إطاحته يف انقالب عسكري يف
 .1997أ ّما املبحث الثالث ،فقد ت ّم تخصيصه لتقييم تأثري تدخل
هذه الرشكات يف تسوية الرصاعات.
ورأس الجلسة الثانية من املسار األول أحمد قاسم حسني وقدم
فيها حسن قاسم ملوضوع "الجيش واملليشيات املسلحة يف
السودان :تكامل أدوار أم تنازع اختصاصات؟" ،حاول الباحث
معرفة طبيعة العالقة بني الجيش السوداين واملليشيات املسلحة
واملهمت واألسباب
يف مناطق النزاعات املسلحة ،من حيث األدوار
ّ
واملربرات التي أ ّدت إىل قيام مثل هذه التأليفات العسكرية .وتُبنى
فرضية الدراسة عىل أ ّن سبب قيام هذه املليشيات يعود إىل طبيعة
العمل العسكري للحركات املسلحة والتي تستخدم تكتيك حرب
َ
القتال فيها،
العصابات يف دارفور ،وهي مناطق مل يتعود الجيش
إىل جانب التغيري يف عقيدته القتالية؛ من قتال العد ّو الخارجي
إىل قتال الحركات املتمردة .وقد أ ّدت هذه الحروب والنزاعات إىل
انتشار ثقافة الحرب والقتل ،ومن ث ّم أفضت إىل عسكرة املجتمع
التي تزايد معها االستقطاب اإلثني والجهوي.
وقدمت سحر الفيك دراسة تحمل عنوان "تقاطع مؤثرات الداخل
مع الخارج :املؤسسة العسكرية والسلطة يف السودان" ،تطرقت
فيها إىل الكيفية التي شكّلت إطاحة الحكومات املدنية من خالل
األنظمة العسكرية سمة بارزة يف السياسة السودانية يف مرحلة ما
بعد االستقالل .وأصبح هناك من ٌط من التغذية املرتدة بني أنظمة
الحكم املدنية والعسكرية .وإضاف ًة إىل النمط االنقاليب وقيام
النخبة العسكرية مبامرسة دور مبارش يف الحياة السياسية ،شكّل
وجود طرف خارجي يق ّدم العون ،سواء كان ذلك يف حال وجود
مهددات االستقرار واألمن الداخيل أو بسبب أنه مدفوع إىل ذلك
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مبصالحه ،أح َد املسارات التي تؤدي إىل استالم املؤسسة العسكرية
للسلطة يف ُم َد ٍد مختلفة ،وإىل تشابك العديد من العوامل اإلقليمية
كل مرحلة ويف
والدولية مع العوامل الداخلية ،لتؤثر يف مخرجات ّ
عملية االستقرار السيايس والتحول الدميقراطي.
أما طارق هارون فقدم ورقة عن "الجيش السوداين والجنجويد
(قوات الدعم الرسيع) والتحول الدميقراطي" ،ركز فيها عىل مليشيا
الجنجويد التي كانت تعمل يف دارفــور ثم انتقلت للعمل مع
كل أجزاء السودان .وتكمن إشكالية البحث يف أ ّن
الحكومة يف ّ
للجنجويد أث ًرا بالغًا يف مرحلة التحول الدميقراطي ،وأنّها يف أغلب
األحيان تكون رشس ًة يف مقاومة الدميقراطية؛ إذ تعمل عىل إجهاض
املحاوالت السلمية للتحول الذي ظهر مع الربيع العريب.

مواقف المؤسسة العسكرية
من الثورات العربية ومسائل
إصالحها
عالجت مشاركات الجلسة الثالثة من املسار الثاين ،والتي رأسها
إبراهيم فريحات ،مواقف املؤسسة العسكرية من الثورات العربية
معتمدة عىل حاالت مقارنة بني مرص والجزائر وتونس وسورية،
استهل غسان العزي الجلسة ببحث "عن الجيوش العربية وثورات
عام  ،"2011مستشه ًدا بالنموذجني؛ التونيس واملــري ،وتضمن
البحث إطا ًرا نظريًا سلّط األضواء عىل النظريات الكربى يف مجال علم
االجتامع العسكري ،وتحدي ًدا العالقات املدنية  -العسكرية وتدخّل
الجيوش يف السياسة ،وذلك منذ أواسط القرن املنرصم (مدرسة
شيكاغو ...إلخ) ،مرو ًرا بنهاية الحرب الباردة إىل اليوم.
أما حمزة املصطفى فتطرق إىل "الجيوش والتحول الدميقراطي يف
املنطقة العربية :دراسة مقارنة لدور املؤسسة العسكرية يف تونس
ومرص وسورية" ،يف حني قدم محمد سعدي ورقة عن "رهانات
إصالح مؤسسة الجيش يف العامل العريب" ،اعتمد فيها مقاربة قانونية
ومؤسساتية تعتمد املنهج التحلييل املقارن ،لتشخيص إصالح قطاع
الجيش يف الدول العربية من حيث اإلمكانات والفرص واملوانع،
وخصوصا يف دول شامل أفريقيا ،عرب رسم خريطة أ ّولية أله ّم
ً
االتجاهات واملؤرشات ،إيجاب ًّيا أو سلب ًّيا ،يف ما يخص حوكمة مؤسسة
الجيش يف العامل العريب وترشيدها؛ وذلك مقارن ًة باملامرسات الفضىل
السائدة يف العديد من تجارب الدول الدميقراطية.
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مشكالت العالقة بين الجيش
واالنتقال الديمقراطي في
بلدان المغرب العربي
متحور جل مشاركات املسار الثاين من اليوم الثاين حول دراسة
العالقة بني الجيش واالنتقال الدميقراطي يف بلدان املغرب العريب،
والذي انتظم يف ثالث جلسات؛ استهل الجلسة األوىل التي رأسها
منري الكشو ،الباحث عادل أورابح مبشاركة تحمل عنوان "الجيش
والسلطة واالنتقال الدميقراطي املتعرث يف الجزائر" ،تطرق فيها إىل
تحليل إشكالية التداخل بني العسكري والسيايس ،من خالل التأصيل
التاريخي للظاهرة العسكرية يف الجزائر ،وتقييم أداء املؤسسة
العسكرية عند تسيريها للمرحلة االنتقالية.
أما نوري دريس فق ّدم دراسة حملت عنوان "الجيش والسلطة والدولة
يف الجزائر :من األيديولوجيا الشعبوية إىل الدولة النيوباترمونيالية"،
حلّل فيها األوضاع التي أ ّدت إىل احتالل الجيش قل َْب الدولة والسلطة
يف الجزائر املعارصة ،وانعكاسات ذلك عىل عملية بناء املؤسسات
السياسية والقانونية وتجربة االنتقال الدميقراطي.
ودرس نــروز ساتيك "متــوضــع الجيش يف السلطة السورية
( ،")2011-2000موض ًحا تشكّل الجيش السوري يف الزمن االستعامري
للمنطقة العربية؛ بحيث مل تفلح الدولة الوطنية يف تحريره من
لريسخ الرؤى االستعامرية للمجتمع
األفكار الكولونيالية نسب ًياّ ،
السوري ،ويندمج عىل نح ٍو متتابع يف السياسات النيوليربالية.
وتطرقت مباحث الجلسة الثانية من املسار الثاين إىل دراسة مشكالت
العالقة بني الجيش واالنتقال الدميقراطي يف بلدان املغرب العريب،
مركزة عىل حالتي تونس وليبيا ،واستهلتها الباحثة آية جراد بدراسة
عن "دينامية العالقات املدنية  -العسكرية يف تونس :من االستقالل
إىل الثورة" ،كانت اختبا ًرا لفرضية بقاء خطر االنقالبات العسكرية
قامئًا ،عىل الرغم من إسرتاتيجيات الوقاية من االنقالبات املتطورة التي
ميارسها النظام .وحاولت الدراسة بيان التهميش والعداء املستم ّرين
تجاه املؤسسة العسكرية بوصفهام قد م ّهدا الطريق النهيار النظام
ٍ
الحاكم يف  ،2011ووالدة وج ٍه
جديد للمؤسسة العسكرية منقطعٍ
عن الصورة التقليدية التي عهدناها عليها.
أما أنور الجمعاوي فقدم دراسة حملت عنوان "الجيش واالنتقال
الدميقراطي يف تونس" ،اهتمت بثالثة محاور بارزة؛ أ ّولها ،النظر يف
سرية الجيش التونيس الحديث والوقوف عند أه ّم األدوار املنوطة به
(م ّدة حكم الحبيب بورقيبة وخلفه زين العابدين بن عيل) .وثانيها،
الوعي مبوقع الجيش من حدث الثورة ومسار االنتقال الدميقراطي يف
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تونس .وثالثها ،محاولة اإلحاطة بأه ّم مسالك تأهيل الجيش التونيس،
واقـراح وسائل إلصالحه وتطويره ليستجيب ملستجدات الوضع
الدميقراطي الجديد يف تونس.
وقدم العريب العريب دراسة حملت عنوان "املؤسسة العسكرية
يف ميزان الثورتني التونسية والليبية" ،أشار فيها إىل أن املؤسسة
العسكرية يف هذين البلدين كانت مؤسس ًة رسمي ًة غري سياسية.
ولذلك ،أحست املؤسسة العسكرية يف الدولتني بالغنب والتقزيم.
كام ق ّدم مصطفى عمر التري دراسة حملت عنوان "العسكر ومعضلة
التحول الدميقراطي :دراسة الحالة الليبية" ،قيّم فيها دور الجيش
أو العسكر يف عرقلة تطور األجهزة الوسيطة التي ال ب ّد من تب ّنيها
يف املجتمع الليبي ،ليك تُنجز عملية التحول الدميقراطي .ولوصف
هذا الدور وتحليله؛ ت ّم التمييز بني ثالث مراحل رئيسة؛ مرحلة
الحكم املليك ،ومرحلة ثورة الفاتح ،وأخ ًريا مرحلة انتفاضة /ثورة
لكل مرحلة عوامل أث ّرت يف
 17شباط /فرباير  .2011وقد توافرت ّ
دور الجيش أو العسكر لتجعله متمي ًزا .كام أكدت الورقة أ ّن ليبيا مل
تقُم فيها تجربة دميقراطية تستدعي قيام الجيش بانقالبه العسكري،
والقضاء عليها؛ كام حدث يف بلدان أخرى.
أما مباحث الجلسة الثالثة من املسار الثاين ،والتي أدارهــا عبد
الحميد هنية ،فتطرقت إىل مشكالت العالقة بني الجيش واالنتقال
الدميقراطي يف بلدان املغرب العريب مركزة عىل حالة الجزائر.
البحث األول يف هذه الجلسة ق ّدمه الطاهر سعود وحمل عنوان
"أدوار الجيش يف مراحل االنتقال يف الجزائر :أو الجيش الجزائري
ومسار املصالحة الوطنية" ،وسعى فيه لـ "الحفر" يف أدوار الجيش
الجزائري يف مراحل االنتقال ،ودوره يف تحقيق مسعى التصالح
الوطني يف الجزائر ،أما لعرويس رابح فقدم ورقة حملت عنوان
"الجيش والسياسة يف الجزائر :تحديات ومشاهد مستقبلية" ،دافعت
عن أن العلوم االجتامعية والسياسية ،تهت ّم بفهم دور املؤسسة
العسكرية التي تُع ّد يف كثري من األنظمة السياسية مؤسس ًة مفتاحي ًة
يف فهم تفاعالت املنتظم كلّه .ولذلك ،هو يرى أن دراسته تستم ّد
"أهميتها من اهتاممها بفهم خلفيات الدور السيايس الذي أ ّدته
املؤسسة العسكرية يف م ّدة معينة من تاريخ الجزائر؛ ذلك أ ّن فهم
رئيسا من مسار البحث عن حقيقة آليات عمل
هذا الدور يُع ّد جز ًءا ً
نظام الحكم يف الجزائر .فالجيش له يف التأثري والتأثر مبؤسسات
الدولة ما يجعله موضو ًعا مالمئًا للبحث السيايس".
وركزت ورقة ولد باهي بون بعنوان "العسكريون يف موريتانيا
والجزائر وتجربة التحول الدميقراطي" ،عىل تجربة النظامني
السياسيني املوريتاين والجزائري ،يف محاولة لتقديم جواب عن
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السؤال الشهري :ملاذا تق ّدم غرينا وتأخرنا نحن؟ ولكن عرب الجيش
والسياسة هذه امل ّرة .وبحثت الدراسة يف أوجه التشابه واالختالف
بني النظامني العسكريني ،وكذلك ،فرص التحول الدميقراطي
جل تجارب االنتقال يف هذين
ومآالته ،وقد أشارت دراسته إىل أن ّ
البلدين كانت تنتهي بانقالب عسكري.
وقدم أحمد إدعيل ورقة عن "الثابت واملتحول يف مسارات العالقة
بني الجيش والسياسة يف الجزائر" ،درس فيها طبيعة العالقة بني
الجيش والسياسة يف الجزائر من خالل تعقّب املسارات العامة
للنظام السيايس الجزائري .وم ّربر ذلك هو أ ّن فهم تلك العالقة،
واإلحاطة باألدوار السياسية للجيش ،ومفاعيلها يف مسلسل التحول،
ت ُح ّدد يف ضوء ضغط اإلرث الثقيل لحرب التحرير ،وموازين القوى
الداخلية التي أفرزتها ،ومنطق تبادل الرضبات بني الفصائل قُبيل
االستقالل وبعده؛ ذلك أ ّن الوقوف عىل هذه املسارات التاريخية
التي ترهن مسارات التحول يف الجزائر ،يسمح باإلحاطة بطبيعة
العالقة بني العسكري والسيايس ،واإلمساك بالثابت واملتحول فيها،
وبحث املوارد التي يتوسل بها الجيش من أجل بسط هيمنته عىل
املشهد السيايس.

االنقالبات العسكرية مع التركيز
على الحالة السودانية والتركية
شهد اليوم الثالث يف املؤمتر خمس جلسات انقسمت عىل مسارين.
وخصوصا
وقد ركز جل املشاركات عىل االنقالبات العسكرية،
ً
يف الدميقراطيات الفتية ،مع الرتكيز عىل االنقالبات السودانية
وأبعادها السياسية.
خصصت الجلسة األوىل من املسار األول ،والتي رأسها سحيم آل ثاين،
ملوضوع املؤسسة العسكرية العراقية ودورها السيايس بني التاريخ
والراهن .الورقة األوىل يف الجلسة قدمها الباحثان النارص سعيد وكامل
حسن ،وحملت عنوان "أثر تسييس الجيش يف االستقرار السيايس يف
العراق ( ،")2003-1921تناوال فيها تجربة تدخل الجيش يف السياسة
يف العراق تجرب ًة مه ّم ًة تحظى بخصوصية واضحة؛ لذلك جاء هذا
البحث محاول ًة أكادميي ًة إلماطة اللثام عن مالبسات هذه الظاهرة
وأصولها وخلفياتها.
وجاءت مداخلة عامد علو عن "الدور السيايس للمؤسسة العسكرية
العراقية يف مراحل التحول االجتامعي" ،بالنظر إىل الدور املحوري
الذي أ ّدته وتؤ ّديه يف اتجاهات تطور الحياة السياسية واالجتامعية
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يف العراق ،منذ تأسيسها يف  ،1921مرو ًرا بحلّها من جهة قوات
االحتالل األمرييك يف  ،2003وإعادة تشكيلها بإرشاف أمرييك ،والدور
الذي أ ّدته املؤسسة العسكرية العراقية يف أوضاع الرصاع الطائفي
والحرب عىل اإلرهاب.
أما رسدار عزيز فتطرق إىل "الجيش والسياسة يف إقليم كردستان"،
من خالل ورقة تناول فيها بالرشح والتحليل الخطاب الكردي عن
توحيد قوات البيشمركة مع بداية مرحلة االنتقال ،وكانت أ ّول
محاولة فعلية لالتحاد يف  1994قبل الحرب الداخلية (األهلية).
أي نتيجة فعلية لهذه الخطوات؛ أل ّن الحرب
لكن مل تكن هناك ّ
بدأت بعد وقت وجيز .ومع بداية اندالع الحرب ،انقسمت القوة
التي كانت تشكّل البيشمركة إىل قسمني متضادين ،حدث بينهام
وكل هذا من خالل
الكثري من إراقة الدماء والتعذيب والقتالّ .
الرسد واإلعالم اللذين يصريان من مكونات التفرقة ،ويف النهاية
رئيسا من تك ّون التفرقة يف املجتمع.
يصبحان جز ًءا ً

االنقالبات السودانية وأبعادها
السياسية
استهل الباحث مهند فاروق أحمد الجلسة الثانية من املسار األول بورقة
حملت عنوان "انقالب  25مايو  1969يف السودان (،")1985-1969
عالج فيها انقالب  1969بقيادة جعفر النمريي وخلفياته السياسية
واالقتصادية .حيث أ ّدت القوات املسلحة دو ًرا كب ًريا يف تثبيت هذا
االنقالب مبواجهاتها لعدد من االنقالبات التي وقعت ضد نظام مايو؛
وكذلك ،كان لها دور كبري يف إسقاط نظام مايو يف نيسان /أبريل .1985
أما عبد الله عيل إبراهيم فقدم ورقة حملت عنوان "الحزب الشيوعي
السوداين :ويولد من االنقالب ثورة" ،رشح فيها تطور النهج املعادي
لالنقالب يف الحزب الشيوعي الذي اختطه عبد الخالق محجوب،
السكرتري العا ّم للحزب خالل امل ّدة  ،1971 - 1949وع ّده مسارع ًة
لـ "فطرية" غري مأمونة العواقب بالنسبة إىل الثورة السودانية.
بديل من "العمل
وتابع الباحث كيف أصبح "التكتيك االنقاليب" ً
الجامهريي" .وهو تكتيك ميثل يف نهاية األمر "مصالح طبقة الربجوازية
والربجوازية الصغرية".
وقدم الخليفة إسامعيل ورقة عن "دور الجيش يف عملية التحول
الدميقراطي يف السودان" ،يف حني حملت ورقة قيرص موىس الزين عنوان
"الجيش والنخبة واأليديولوجيا :يف تحليل املسار السيايس يف السودان
بني الدميقراطية واالنقالبات العسكرية منذ عام  ،"1958ألقى فيها
الضوء عىل الطبيعة الدينامية للحياة السياسية يف السودان والعوامل
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املؤث ّرة فيها واآلليات التي تتحكم فيها .وركّز عىل ربط ذلك مبآالت
التطورات يف ما يتعلق بقضايا الدميقراطية والحريات .ودرس الباحث
الرتكيب الطبقي – اإلثني للجيش السوداين ،وصلة ذلك بالتكوين
املجتمعي يف السودان بوجه عا ّم ،إضاف ًة إىل طبيعة التداخل – سواء
كان ذلك يف التكوين أو يف التفاعل  -بني الجيش يف مستواه القاعدي
وبني شقّي النخبة (العسكري واملدين).

مشكالت العالقة بين الجيش
واالنتقال الديمقراطي
في بلدان المغرب العربي:
موريتانيا والمغرب
أما املسار الثاين من اليوم الثالث فتناولت أوراقه البحثية مشكلة العالقة
بني الجيش واالنتقال الدميقراطي يف بلدان املغرب العريب مركزة عىل
موريتانيا واملغرب ومرص .رأَ َس الجلسة األوىل من املسار الثاين عبد الرحيم
بنحادة ،وافتتحها عبد الرحمن حرمة ولد بابانا بورقة تحمل عنوان "عوائق
التحول الدميقراطي يف الوطن العريب :موريتانيا منوذ ًجا" ،رشح فيها مسار
التطور السيايس الذي عرفه املجتمع املوريتاين ،وعرف حركية دامئة ،كانت
يف غالبها استجابة لعوامل خارجية ،حالت دون تطور ثقافة الدولة ،إذ إن
الثقافة السياسية املوريتانية التي تبلورت خالل العقود املاضية ،ليست إال
جز ًءا من الثقافة العربية املطبوعة باالستبداد ،بحسب الباحث.
تطرق محمد يحيى حسني إىل "كوابح التحول الدميقراطي :االنقالبات
العسكرية والحكم العسكري يف موريتانيا كنموذج تطبيقي" ،من خالل
ورقة استقىص فيها الحقول النظرية التي عالجت إشكالية االنتقال
الدميقراطي وحضور الجيوش فيه سل ًبا أو إيجابًا ،ورأى الباحثُ أن قراءة
الحالة املوريتانية ،تكشف عن أ ّن الجيش عائق أمام االنتقال الدميقراطي
مادام غري تابع لقيادة مدنية تحكمه ،وما دام مشغولً مبطامع سياسية،
ويدخل طرفًا يف اللعبة السياسية الداخلية التي هي شأن الفاعلني املدنيني
فصل جذريّا بني السيايس والعسكري
أساسا .لهذا ،تقيم هذه املقاربة ً
ً
بوصفهام حقلني متغايرين.
قدم إحسان الحافظي ورقة حملت عنوان "الجيش ،امللكية املغربية،
والنخبة السياسية :أثر البنية يف السلوك" ،عالج فيها تشكيل العالقة
بني الجيش وامللكية والنخبة السياسية يف املغرب ،يف تزامن مع
اللحظة التأسيسية لهياكل الدولة ،بعد االستقالل .ومع تطور األحداث
وتشكيل حياة سياسية وحزبية يف املغرب ،أخذت املؤسسة العسكرية
مساف ًة موضوع ًة مع الفرقاء السياسيني كافّةً ،ما عدا املؤسسة امللكية،
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إذ بق َيت ِظ ّل العرش طَوال هذه امل ّدة ،ورأى الباحث أنه كان لهذا
السياق التأسييس أث ٌر يف سلوك النخبة السياسية يف عالقتها باملؤسسة
وتنظيم وتوجي ًها.
العسكرية ،من خالل وظيفتها الربملانية ،ترشي ًعا
ً

المؤسسة العسكرية المصرية
من الثورة إلى االنقالب
أما الجلسة الثانية من املسار الثاين فخ ُّصصت ملناقشة "املؤسسة العسكرية
املرصية من الثورة إىل االنقالب" ،ورأَسها عبد الوهاب األفندي.
ق ّدم الورقة األوىل سيف الدين عبد الفتاح ،وحملت عنوان "الخطاب
السيايس للعسكر يف مرص :من الثورة إىل االنقالب" ،توقف فيها
الباحثُ أمام املفاهيم املفتاحية الكامنة يف خطاب العسكر؛ من قبيل
مفهوم "الدولة" ،و"الشعب" ،و"الجيش" ،و"الثورة" ،و"حقوق اإلنسان"،
فضل عن الخطاب الداخيل للعسكر املتعلق
و"الدميقراطية" .هذاً ،
بالتنمية ،وكذا الخطاب الخارجي ،وتصور العالقات بالغرب ،وبالواليات
املتحدة األمريكية ،وخطاب مفهوم األمن القومي ،والخطابات التي تتعلق
بتصور املجتمع املدين والحياة املدنية وعسكرة املجتمع.
أما محمود عبد العال فق ّدم ورقة حملت عنوان "الجيوش واالنتقال
السيايس :أبعاد تدخّل الجيش املــري يف العملية السياسية
يف ما بعد  25كانون الثاين /يناير  ،2011تطرق إىل أربعة محاور رئيسة.
املحور األول ،يتناول مقدمات نظري ًة وتاريخي ًة ترتبط بدور الجيوش يف
عمليات االنتقال السيايس ،مع اإلشارة إىل مراجعة عامة ألدبيات العالقات
املدنية  -العسكرية التي ترتبط مبارش ًة بالحالة املرصية .ويرصد املحور
الثاين من الورقة تطور الوضع الدستوري والقانوين للقوات املسلحة
املرصية منذ الحقبة امللكية حتى حقبة كانون الثاين /يناير  ،2011مع أخذ
املواءمات السياسية التي تحكم العالقات املدنية – العسكرية ،يف الحالة
املرصية ،يف الحسبان .وترصد الورقة يف املحور الثالث إدارة املجلس األعىل
للقوات املسلحة للمرحلة االنتقالية ،بعد تن ّحي الرئيس األسبق مبارك
وتأثري سياساته يف نجاح العملية السياسية برمتها .يف حني تسعى الورقة ،يف
املحور الرابع ،ملحاولة اختبار فرضيتَي املصالح االقتصادية واملهنية (مبعنى
تراجع نسبة اإلنفاق العسكري من الناتج املحيل اإلجاميل يف أواخر عهد
الرئيس األسبق مبارك) كأُطر تفسريية ألبعاد تدخّل الجيش املرصي يف
أحداث  25كانون الثاين /يناير .2011
وكانت ورقة يارس جزائريل بعنوان "االنقالبات وتطور الوعي السيايس
العريب :مع الرتكيز عىل انقالب يونيو" ،ركز فيها عىل مسألة ثقة هذه
الشعوب بالعسكر ،وانعكاس هذه الثقة واالنقالبات عىل تطور الوعي
السيايس يف املجتمع العريب .وهو يحدد اإلشكالية اآلتية :كيف ميكن للعامل

تقارير
الجيش والسياسة في مرحلة التحول الديمقراطي في الوطن العربي

العريب أن يكون يف طور الثورة عىل األنظمة الشمولية ،ويف الوقت نفسه
تثق شعوبه ،إىل هذه الدرجة ،باملؤسسة التي أ ّدت دو ًرا أساسيًا يف القمع
الذي عاشته هذه الشعوب بعد االستقالل عىل نحو ما تظهر استطالعات
الرأي ،ويف صدارتها "املؤرش العريب" الذي يعده املركز العريب لألبحاث؟
أما عيل عبد الرؤوف فقدم ورقة حملت عنوان "دور الجيش يف إجهاض
قيمة الفراغ العا ّم يف مدن الربيع العريب ،من املقدس الوطني إىل املدنس
املش ّوه :حالة ميدان التحرير" ،حاجج فيها أن النظام الحاكم واملجلس
العسكري يف مرص ،أدركَا خطورة منوذج ميدان التحرير يف التحول من فراغ
يعب عن قوة الشعب وضعف النظام.
مشتت خاضع للسلطة ،إىل فراغ ّ
وبنا ًء عىل هذا الفهم ،انطلقت أفكار التفتيت والتشويه املستمرة للميدان
كل ٍ
الذي تح ّول بالتدريج إىل ٍ
جهد يف مرحلة ما بعد أحداث
هدف ُج ّند له ّ
 30حزيران /يونيو و 3متوز /يوليو  .2013ومن ث ّم ،كانت فرضية الورقة
الجوهرية هي أ ّن التحول بالتدريج ،عىل مدار السنوات الخمس املاضية،
يف الصورة الذهنية والبرصية والوجدانية مليدان التحرير؛ من فراغ مقدس
إىل فراغ مدنس ،هو مرشوع متع ّمد ،بـ "سبق اإلرصار والرتصد" .وقد صاغ
املجلس العسكري مرشوع التحول بهدف إهدار الطاقة الثورية وتشتيتها
وإجهاض دور الفضاء العا ّم يف مرص.

ختام المؤتمر:
مقاومة االنقالبات في
الديمقراطيات الفتية في ضوء
"انقالب  15تموز /يوليو" في تركيا
عالجت الجلسة الختامية من املؤمتر ،والتي رأَسها مروان قبالن،
"انقالب  15متوز /يوليو"  2016يف تركيا
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ق ّدم الورقة األوىل يف الجلسة عمر عاشور ،وحملت عنوان "تحديات
مكافحة االنقالبات والدفاع عن الدميقراطية يف تركيا" ،وحلل فيها
الباحث فشل االنقالب ،عىل الرغم من القدرات القتالية العالية
لالنقالب ّيني ،وحاول أن يخلص ،ومن خالل مقاربة مقارنة ،إىل جملة
تحديات لسياسات مكافحة االنقالب وتكتيكاتها يف الدميقراطيات
الناشئة ،من خالل اإلشارة إىل بعض التجارب العاملية ،وما ميكن أن
تقدمه التجربة الرتكية يف هذا املجال.
أما أحمد أويصال فتطرق إىل "العالقات املدنية  -العسكرية يف تركيا
يف عهد حزب العدالة والتنمية" ،موض ًحا اهتامم الحزب باملدنيني
األتراك ،من خالل تب ّنيه التعديالت الدستورية واملطالب الشعبية،
ثم بدأ يف التحكم بالشؤون الخارجية واألمنية التي طاملا احتكرها
الجيش .غري أن الباحث يعتقد أن انقالب  2016فتح صفح ًة جديد ًة
يف العالقة بني العسكر والحكومة املدنية يف تركيا .وتطرق الباحث
إىل التغيريات التي طرأت عىل هذه العالقة ،من خالل املقاومة
الشعبية واإلجــراءات القانونية والسياسية التي لحقت محاولة
االنقالب الفاشلة.
وقدم مراد يشلتاس ورقة حملت عنوان "إعادة َص ْوغ العالقات بني
العسكر والسلطات املدنية يف تركيا بعد  15متوز /يوليو ،"2016
تطرق فيها إىل تداعيات محاولة االنقالب عىل الصعيدين السيايس
والعسكري؛ وذلك يف إطار تحلييل لدراسة العالقات بني املؤسسة
العسكرية والحكومية املدنية يف تركيا .مش ًريا إىل الطبيعة املتحولة
يف العالقة بني العسكر والحكومة املدنية يف تركيا إبّان حكم حزب
العدالة والتنمية.
أما الورقة األخــرة يف املؤمتر فقدمتها فريوز ملطاعي ،وتناولت
فيها "املعالجة اإلعالمية ملحاولة االنقالب العسكري يف تركيا:
دراسة تحليلية ملضمون بعض القنوات العربية والغربية (–15
 16متوز /يوليو .")2016

مجلة سياسات عربية مجلة محكّمة تصدر عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .تحمل الرقم الدويل املعياري (ISSN:
كل شهرين ،ولها هيئة
 .)1583-2307وقد صدر عددها األول يف آذار /مارس  .2013وهي مجلة محكّمة تصدر مرة واحدة ّ
تحرير اختصاصية وهيئة استشارية دولية فاعلة ترشف عىل عملها .وتستند إىل ميثاق أخالقي لقواعد النرش فيها والعالقة
بينها وبني الباحثني .وبعد ثالث سنوات من الخربة ،والتفاعل مع املختصني واملهتمني ،صدر خاللها من املجلة مثانية عرش عد ًدا،
أعادت املجلة هيكلة نفسها مبا يتوافق مع املواصفات الشكلية واملوضوعية للمجالت الدولية املحكّمة .كام تستند إىل الئحة
داخلية تنظّم عمل التحكيم ،وإىل الئحة معتمدة باملحكمني يف االختصاصات كافة.
ت ُعنى املجلة باملقاالت والدراسات والبحوث وباألوراق البحثية عمو ًما يف مجاالت العلوم السياسية والعالقات الدولية ،والسياسات
املقارنة ،والنظم املؤسسية الوطنية أو اإلقليمية والدولية ،مبا يف ذلك دراسات الحاالت والسياسات ،وعمل النظم السياسية
والسلوك السيايس للحكومات والقوى السياسية واالجتامعية والحزبية وسائر الفاعلني االجتامعيني  -السياسيني ،واتجاهات
املجتمع املدين واملشاركة السياسية واالجتامعية .ويندرج يف هذا السياق اهتاممها بالسياسات العمومية وبالدراسات األمنية
واإلسرتاتيجية وقضايا الديبلوماسية والتعاون الدويل ،ودراسات الرأي العام وقضايا الهجرة والتهجري والحروب والرصاعات
األهلية وقضايا حقوق اإلنسان .وتهتم بصورة خاصة مبرحلة االنتقال السيايس العامة الجارية يف الوطن العريب ،وال سيام منها
مراحل االنتقال الدميقراطي عىل املستويات السياسية كافة ،وما يتعلق بها من جوانب قانونية دستورية ومؤسسية.
إضاف ًة إىل الهيئتني التحريرية واالستشارية ،تستند املجلة يف عملها إىل وحدتني نشطتني يف املركز العريب لألبحاث ودراسة
كل عام .وتتكامل يف عملها مع برنامج
السياسات ،هام "وحدة تحليل السياسات" ووحدة "املؤرش العريب" الذي يصدر تقريره ّ
العلوم السياسية يف معهد الدوحة للدراسات العليا ،ومع برنامج "التح ّول الدميقراطي" يف املركز.
تعتمد مجلة "سياسات عربية" املواصفات الشكلية واملوضوعية للمجالت الدولية املحكّمة ،وفقًا ملا ييل:
–– ً
أي وسيلة نرش
أصيل مع ّدا
أول :أن يكون البحث ً
ً
خصيصا للمجلة ،وألّ يكون قد نرش جزئ ًيا أو كل ًّيا 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 أخالق ًيا 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 مال ّية عن املوا ّد  -من البحوث والدراسات واملقاالت  -التي تنرشها؛ مثلام هو متَّ َب ٌ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 ،ترجمة حيدر حاج إسامعيل (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 .ترجمة
حيدر حاج إسامعيل .بريوت :املنظمة العربية للرتجمة.2013 ،
ويف حال امل َؤلَّف الذي شارك 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" ،اسرتاتيج ّيات ،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 العرب ّية 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 اإللكرتونيّة ،2010/9/3 ،شوهد يف  ،2016/10/10يف:
مقابالت شخصية

اسم الشّ خص ،نوع املقابلة (مقابلة شخص ّية 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
كل بحث قابل للتحكيم عىل محكّمني معتمديْن لديها من ذوي الخربة واالختصاص الدقيق مبوضوع البحث ،لتقييمه
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 داخل ًيا 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 متم ّيزة 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 إعالم 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 أسبابه.

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

•احرتام قاعدة عدم التمييز :يقيّم 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 والباحث ،سواء كان ذلك نتيجة عالقة تنافسية أو تعاونية أو عالقات أخرى أو
الصلة بالبحث.
املؤسسات ذات ّ
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 بحوثهم 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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