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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،املواطنة والهوية والتجزئة والوحدة
 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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األنظمة الهجينة في المشرق العربي
ودورها في تحويل الخالفات السياسية إلى صراع هويات
Hybrid Regimes in the Arab Mashreq and their Role in Turning
Political Disputes into Identity Conflicts

ّ
محفــزة لتحويل الخالفــات السياســية إلى صراع
تســهم األنظمــة الهجينــة فــي تكوين بيئــة
 بمعنى غياب االســتبداد،هويات؛ ففي هذه األنظمة ال يكون هناك حســم لمصلحة جهة ما
 وفي الوقت،الكامــل الــذي يمنــع وجود أي شــكل من أشــكال التنافس أو الخــاف أو الصــراع
ً نفســه ال توجد ديمقراطية كاملة تســمح بوجــود تنافس ديمقراطي
وفقا ألســس التعددية
فــإن بيئة األنظمــة الهجينة هذه
، لذلك.والتــداول الســلمي للســلطة المكفــول بالقوانيــن
ّ
فــإن التنافس
،وبنــاء عليــه
.فيهــا بعــض مظاهــر الديمقراطيــة وكثيــر مــن مظاهر االســتبداد
ّ
ً
ً
عــادة مــا يبدأ خال ًفا فــي وجهات النظــر والمنطلقــات الفكرية لينتهــي إلى صراع
السياســي
.هويات يؤدي إلى تفكيك المجتمع
. المشرق العربي، صراع الهويات، التسلطية، األنظمة الهجينة:كلمات مفتاحية
This paper argues that hybrid regimes help to create an environment that
encourages the transformation of political disputes into identity conflicts. In
such regimes, there is no resolution to the advantage of a particular party, since
there is neither full authoritarianism that prevents the existence of any form of
competition, rivalry, or conflict, or full democracy that permits the existence of
democratic competition according to principles of pluralism, the peaceful transfer
of power, and legal guarantees. In the environment of these hybrid regimes there
are some features of democracy and many features of authoritarianism, and so
political competition usually begins as a dispute over points of view and intellectual
assumptions and ends up as an identity conflict leading to the dissociation of
society.
Keywords: Hybrid Regimes, Authoritarianism, Identity Conflict, Arab Mashreq.
*
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8
مقدمة
منذ منتصف القرن املايض شهدت دول العامل تنام ًيا يف االهتامم
بالتح ّول الدميقراطي .وقد نجح كثري من الشعوب يف االنتقال بدوله
من بيئة استبدادية إىل بيئة دميقراطية كاملة .بينام شهدت دول
أخرى تح ّو ٍ
الت جزئي ًة عىل طريق الدميقراطية الكاملة .ويف ظل
االنفتاح عىل هذا الحراك العاملي ،ال تبدو الدول العربية قادر ًة عىل
تجاهل إرادة الشعوب وبدأت يف اإليحاء بأنّها تسري مبا ينسجم مع
رسع كثري من املراقبني يف ع ّد األنظمة العربية أو
هذا الحراك .وقد ت ّ
بعضها تعمل حقًا عىل التح ّول الدميقراطي .لكن يف حقيقة األمر ،مل
تقم هذه األنظمة بأكرث من عملية تحديث لالستبداد ،وذلك من
خالل إطالق بعض الحريات والسامح بإجراء انتخابات ،مع اإلبقاء
عىل كثري من مظاهر االستبداد.

يف ظل هذه الحالة ،لجأ البعض إىل تقويم الوضع العريب عىل أنّه
وضع انتقايل بني االستبداد والدميقراطية .إال أ ّن التحقيق يف ما يجري
عرب ًيا يعطي مؤرش ٍ
ات واضح ًة عىل أ ّن ما جرى عىل يد األنظمة
العربية ال ميكن ع ّده جز ًءا من عملية تح ّول دميقراطي ،فهو يفتقر
إىل الشمولية واالستمرارية .يف هذه الدراسة ،سيتم اعتامد مصطلح
"األنظمة الهجينة" لتوصيف أنظمة يف منطقة املرشق العريب الكبري.
وهو مصطلح بدأ يف االنتشار مؤخ ًرا عىل الرغم من قدمه النسبي
يف أوساط الباحثني يف العلوم السياسية .ويشري هذا التصنيف إىل
أ ّن األنظمة الهجينة هي تلك التي رمبا تسمح بالعديد من مظاهر
يحسن شكل النظام السيايس
الدميقراطية مبا فيها االنتخابات ،مبا ّ
من دون أن يُفيض إىل دميقراطية كاملة.
تأسيسا عىل ذلك ،فإ ّن هذه الدراسة تفرتض أ ّن تلك األنظمة
ً
الهجينة تساهم يف تكوين بيئة محفّزة لتحويل الخالفات السياسية
إىل رصاع هويات؛ ففي هذه األنظمة ال يكون هناك حسم ملصلحة
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أي شكل
جهة ما ،مبعنى غياب االستبداد الكامل الذي مينع وجود ّ
من أشكال التنافس أو الخالف أو الرصاع ،ويف الوقت نفسه ال
توجد دميقراطية كاملة تسمح بوجود تنافس دميقراطي وفقًا ألسس
التعددية والتداول السلمي للسلطة املكفول بالقوانني .لذلك ،فإ ّن
بيئة األنظمة الهجينة هذه فيها بعض مظاهر الدميقراطية وكثري
من مظاهر االستبداد .وبنا ًء عليه ،فإ ّن التنافس السيايس عاد ًة ما
يبدأ خالفًا يف وجهات النظر واملنطلقات الفكرية لينتهي إىل رصاع
هويات يؤدي إىل تفكيك املجتمع؛ إذ رمبا تسمح هذه األنظمة
بحرية الــرأي وحرية تشكيل الجامعات السياسية واملشاركة
وخصوصا الترشيعية ،لكن حني تزداد شعبية
الشكلية يف السلطة
ً
هذه الجامعات فإ ّن مسار العمل السيايس يبدأ يف االنحراف عن
السكّة الدميقراطية نحو مسارات أخرى ت ّدعي الدميقراطية يف
خطابها لك ّنها استبدادية املضمون والسلوك.
تهدف الدراسة إىل أن تق ّدم طر ًحا نظريًا مغاي ًرا لتفسري حالة
التفكيك املرتاكم يف املــرق العريب ،وكيفية تح ّول التباينات
السياسية الوطنية إىل انشطارات تولّد كيانات (ما دون الدولة)،
لك ّنها عابرة الحدود القطرية ،وبهويات متناقضة .حتّى يتس ّنى
هذا التفسري ،فإ ّن الدراسة تق ّدم نقاشً ا مفاهيم ًيا ملصطلح النظام
الهجني .كام تقدم قراء ًة يف أهم مالمحه ومربرات استخدامه (يف
الدراسة) اعتام ًدا عىل التأصيل املفاهيمي والنظري .وهو مدخل
مفاهيمي تستدعيه الحاجة إىل التمييز بني األنظمة الدميقراطية
الكاملة والناقصة أو االنتقالية والهجينة واالستبدادية.
تكمن أهمية استدعاء مصطلح األنظمة الهجينة يف قدرته عىل
االنتقال يف بحث ظاهرة صناعة األقليات أو حالة التفكّك العريب من
مستقل وتاب ًعا إىل مرحلة
ً
مرحلة البحث األويل الذي يشمل متغ ًريا
البحث يف عالقة دائرية مركبة .ورمبا يساعد يف تفسري استمرار
االنشطارات العربية عىل شكل دوائر تضيق وتتسع وتتداخل مع
كل جولة رصاع بني املتباينات السياسية .تتخذ منهجية التحليل
أساسا لها ،عىل أن تحوي
من منطق تحليل النظم لديفيد إيستون ً
الدراسة تطوي ًرا لنموذج التحليل مبا يتجاوز النموذج األويل لتحليل
األنظمة السياسية ومبا يخدم أهدافها .وتجدر اإلشارة إىل أ ّن هذه
الدراسة ليست سوى مدخل بحثي لتفكيك املتغريات وتحليل
العالقة بينها ،وهي بذلك ال ت ّدعي اإلجابة عن جميع التساؤالت
املطروحة بهذا الشأن ،وإمنا املساهمة يف بناء أساس نظري مي ّهد
خواص الخالفات السياسية يف ظل األنظمة الهجينة
للبحث يف تغيري
ّ
وتحويلها إىل رصاع هويّات.

دراسات
األنظمة الهجينة في المشرق العربي ودورها
في تحويل الخالفات السياسية إلى صراع هويات

النظام الهجين :مدخل منهجي
ونظري للتحليل
بديل أو رمبا مع ّدلً لتفسري استمرارية التقسيم
مدخل ً
ً
تق ّدم الدراسة
يف منطقة املرشق العريب .ففي العقود القليلة املاضية ساد لدى
العريب اعتقاد مفاده أ ّن التفكيك الحاصل يف املجتمعات العربية هو
حصيلة لجهد حثيث تبذله قوى دولية من أجل ضامن ضعف األمة
العربية .وتتمثل خطورة هذا التحليل بإحالة املسؤولية بالكامل عىل
قوى خارجية ُص ّورت بأشكال ع ّدة عىل أنّها غري قابلة للمواجهة أو
كامل إىل أشالء يف نظر
التح ّدي ،ما يجعل من متزيق الوطن العريب ً
كثريين قد ًرا محتو ًما.
وتتمثل خطورة هذا التحليل أيضً ا بعدم استيعابه حركة الشعوب
ورغبتها يف نيل الحرية؛ بحيث وصل األمر مبن اعتمد هذه املسلمة
ليبني عليها تحليالته إىل أن يعلن مرا ًرا أ ّن ما جرى يف السنوات
األخرية من تح ّرك شعبي عريب ضد االستبداد ليس إلّ جز ًءا من
مخطط غريب مرسوم بدقة .وهذا التحليل قارص من جهة ،ألنّه مل
ينب عىل معلومات وإمنا عىل انطباعات ،ومتواطئ من جهة أخرى
لكونه يصنع حاج ًزا نفس ًيا بني إرادة الشعوب وأهدافها؛ بحيث يظ ّن
البعض أن تح ّركهم ضد السلطوية واالستبداد هو قبولهم بأن يكونوا
ٍ
أدوات ملخططات غربية ،حتى إ ّن هذا التحليل قد لقي استحسان
األنظمة املستهدفة واملنتفعني منها ،لكونه يُظهر سياساتها القمعية
ضد شعوبها دفا ًعا مرشو ًعا ضد التدخل األجنبي.
من خالل اعتامدها منهجية النظم يف تحليل االنقسامات العربية،
بديل ملا يُعرف بنظرية املؤامرة .وهنا ،فإ ّن هذا
تق ّدم الدراسة ً
التحليل ال يتجاهل دور القوى الدولية يف ما يجري عربيًا ،وال يعفي
تحليل قائم عىل أساس
ٌ
بعض تلك القوى من املسؤولية ،بل هو
أ ّن املجتمع العريب يتح ّمل مسؤولية هذا التم ّزق بكونه قد قبل
االستسالم ملنظومة متكاملة بنيت بجهد داخيل وخارجي ،مدخالتها
جميع عنارص التفرقة ومخرجاتها كيانات ومجموعات متناقضة.
وبنا ًء عليه ،فإ ّن الحل رمبا ال يكون يف البحث عن الجهة التي أسست
هذه املنظومة ،وإمنا يف فهم هذه املنظومة وتفكيكها أو تعطيلها.
فعل يف حراك الربيع العريب.
وهو ما قد بدأ ً
إ ّن اإلطار التحلييل يف هذه الدراسة هو ما طرحه ديفيد إيستون يف
نظرية النظم((( .فالدراسة بالتحديد ،تتبع منوذج أنجلامن وشوارتز يف
استخدامهام نظرية النظم(((؛ وذلك يك يتس ّنى فهم مدخالت النظام
1 David Easton, A Framework for Political Analysis (Canada: Prentice-Hall,
1965).
2 F.C. Engelmann & M.A. Schwartz, Canadian Political Parties: Origins,
Character, Impact (Canada: Prentice-Hall, 1975).
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الهجني ومخرجاته يف املرشق العريب .وتتمثل املنفعة البحثية التي رمبا
تتحقق من اتّباع منوذج املدخالت واملخرجات بقدرة هذا النموذج
عىل دراسة أكرث من عامل يف آن واحد من دون فصل هذه العوامل
عن البيئة الداخلية والخارجية ،ومبا يضمن فهم آلية عمل النظام
وهو الهدف األسايس من البحث؛ إذ إ ّن اإلشكالية التي يعانيها بعض
دول املرشق العريب هي عدم البحث يف إمكانية تفكيك هذا النظام.
عم إذا كانت مخرجات النظام هي القرارات الحكومية
وبرصف النظر ّ
كام يطرح إيستون أو الحكم كام يرى أملوند أو حتى القيادة الفعالة
أو بلورة القرارات كام يتضح يف أفكار بارسونز ،فإ ّن املهم من أجل
الحكم عىل دميقراطية النظام هو آلية الوصول إىل هذا املخرج؛ إذ
إنّه ،ويف كثري من األحيان ،رمبا يتم التالعب بشكل املنتج النهايئ من
السياسات بحيث تنسجم مع املالمح الشكلية للدميقراطية ،واألصل
أ ّن دميقراطية النظام يجب أن تتضح من البداية يف عملية البلورة
للمدخالت من جانب العنارص يف وحدة اإلدخال التي من املفرتض
كتل برملاني ًة أو مؤسسات مجتمع مدين؛ وذلك من
أن تكون أحزابًا أو ً
خالل أمرين أساسيني ،هام:
•تنظيم الحوار مع العامة.

•توجيه العمل الحكومي.
أي إنّه يف ظل النظام الدميقراطي ،عىل عنارص وحدة اإلدخال جميعها
أن تساهم يف اإلرشاف عىل عمل النظام وال تكتفي بتحويل املطالب
وانتظار القرارات ،مبا يجعلها أداة تجميل له .لكن ،ما يوجد يف
األنظمة الهجينة هو أن يقترص دور عنارص اإلدخال إ ّما عىل تربير
العنارص التابعة سياسات النظام ،وإما انكفاء العنارص املعارضة عىل
تغي بعض أحوال بيئة عمل
الذات .ورمبا يتطور هذا االنكفاء يف حال ّ
النظام إىل محاولة مواجهة النظام أو بناء نظام جديد.
وفقًا ملا تم طرحه يف املقدمة ،فإ ّن من بني القضايا املهمة التي ينبغي
االلتفات إليها هي استمرارية التفكيك ضمن عالقة دائرة مركبة تكاد
ال تتوقف .وبنا ًء عليه ،فإ ّن منوذج إيستون رمبا يكون مالمئًا لفهم
هذه االستمرارية كونه ال يكتفي بفهم العالقة يف ضوء عاملني هام
املستقل والتابع ،ك ُمدخل و ُمخرج ،وإمنا من خالل عالقة متواصلة
كل متغري سامت املستقل والتابع بحيث يكون امل ُخرج
يحمل فيها ّ
دخل جدي ًدا للنظام ذاته أو نظام آخر
الجديد هو أو جزء منه ُم ً
كام يتضح يف الشكل ( .)1إضاف ًة إىل ذلك ،فإ ّن نظرية النظم ،عىل
الرغم من أنّها تركز يف الدراسة عىل املتغريات الف ّعالة ضمن النظام
السيايس ،فإنها ال تغفل العوامل السابقة (التاريخية) كونها جز ًءا من
بيئة النظام.
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الشكل ()1
منوذج نظرية النظم

اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
وﺗﺸﻤﻞ

اﳌﺨﺮﺟﺎت

•اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
•رأس اﳌﺎل واﻟﻌﺴﻜﺮ
ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻘﻮى اﻷﺧﺮى
واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

ﻧﻈﺎم ﻫﺠﻦﻴ
اﳌﻄﺎﻟﺐ

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻮة اﻟﺠﻬﺔ
اﳌﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم،
وﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺨﻼﻓﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ إﱃ ﴏاع
ﻫﻮﻳّﺎت

اﳌﺪﺧﻼت

ﺗﺤﻮﻳﻞ اﳌﻄﺎﻟﺐ
ﻣﺨﺮﺟﺎت
اﻟﺪﻋﻢ

اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
وﺗﺸﻤﻞ

•اﻟﺪول واﳌﻨﻈﺎﻤت
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ

ﺗﻐﺬﻳﺔ راﺟﻌﺔ

املصدر :من إعداد الباحث.

تص ّور النظام الهجين
إذا كان النقاش املستفيض لألنظمة الهجينة جاء متأخ ًرا يف
العقد املنرصم ،بسبب االهتامم العاملي املتزايد بقضايا التحول
الدميقراطي الذي نبع من اإلميان بأ ّن كث ًريا من مشكالت العامل
وخصوصا الفقر والعنف مرتبط بغياب الدميقراطية ،فإ ّن
الحديث
ً
هذا ال يعني أ ّن األنظمة الهجينة مل تكن موجود ًة قبل ذلك .يقول
الري داميوند إ ّن السامح بإجراء االنتخابات ومشاركة املعارضة فيها
قد حصل يف السنغال وتايوان واملكسيك ،عىل الرغم من البيئة
السلطوية فيها قبل بدء دراسة األنظمة الهجينة مب ّدة(((.
مل تكن األدبيات التي درست األنظمة الهجينة حاد ًة يف املعايري التي
عىل أساسها صنفت األنظمة السياسية إىل هجينة أو استبدادية
أو دميقراطية ،عىل الرغم من أ ّن املؤسسات البحثية اآلن باتت
تق ّدم معايريها املحددة لقياس دميقراطية النظام .وبنا ًء عىل ذلك،
3 Larry Diamond, "Thinking about Hybrid Regimes," Journal of
Democracy, vol. 1, no. 2 (2002), pp. 23 - 24.

فإنّها تصدر تقارير سنوية لتحديد مدى تق ّدم الدول أو تراجعها
عىل سلّم الدميقراطية والحريات .ومن أشهر هذه املؤسسات "بيت
الحرية" الذي يصدر تقري ًرا سنويًا عن مستوى دميقراطية الكيانات
السياسية يف العامل وحريتها((( .وعىل الرغم من أ ّن دراسة األنظمة
السياسية ومدى دميقراطيتها ما زالت مرنةً ،فقد اجتهد الباحثون
يف هذا املجال لتحديد املعايري الالزمة لوصف نظام سيايس ما بأنّه
دميقراطي أو ح ّر((( .ويبدو أ ّن القاسم املشرتك بني هذه الرؤى
يتضح يف الحد األدىن الذي وضعه "بيت الحرية" لع ّد نظام سيايس
ما دميقراط ًيا ،وهو ما يتمثل باملعايري األربعة التالية(((:
4 Freedom House, Freedom in the World: Political Rights and Civil Liberties
2011 (New York: Freedom House, 2011).
5 Joseph Alois Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy, 3rd
ed. (New York: Harper and Brothers, 1950), p. 269; Robert Alan Dahl,
Participation and Opposition (New Haven, CT: Yale University Press, 1971),
p. 3; Diamond, p. 21.
6 Arch Puddington, Freedom in the World: Freedom Stagnation amid
Pushback against Democracy (Washington, DC: Freedom House, 2007), p. 3.

دراسات
األنظمة الهجينة في المشرق العربي ودورها
في تحويل الخالفات السياسية إلى صراع هويات

•نظام سيايس تنافيس ومتع ّدد األحزاب.

•حق االقرتاع لجميع املواطنني الراشدين.

رسيًا وآم ًنا ونزي ًها.
•عقد االنتخابات دوريًا بحيث يكون االقرتاع ّ

•إمكانية التواصل بني الجمهور واألحــزاب من خالل اإلعالم
والحمالت االنتخابية.
تداول ألكرث
باالطّالع عىل النتاج املعريف يف هذا املجال يتبني أ ّن هناك ً
من مصطلح لوصف النظام ذاته؛ فاألنظمة التي تجمع بني بعض
مظاهر الدميقراطية وبعض مظاهر االستبداد قد ص ّنفت يف بعض
األحيان مبس ّميات مثل الدميقراطية الناقصة أو املش ّوهة ،والسلطوية
االنتخابية أو التنافسية ،والدميقراطية االنتخابية ،والدميقراطية
اإلقصائية ،والدميقراطية املتحكّم فيها .إال أ ّن مصطل َحي السلطوية
االنتخابية والدميقراطية االنتخابية األكرث تــداولً  ،ويف أحيان كثرية
مبدلوالت مختلفة(((.
أ ّما مصطلح السلطوية االنتخابية فهو من التصنيفات املتداولة عىل
نطاق واسع ،وقد استخدمه تشيدلر لوصف األنظمة التي تسمح
بإجراء انتخابات متعددة األحزاب يف ظل بيئة سلطوية((( .ورمبا تكون
االنتخابات تنافسي ًة بحسب ليفتسيك وواي ،والتنافس فيها حقيقي
لك ّنه غري عادل((( .وما يتّضح من طرحهام أ ّن إجراء االنتخابات وتعدد
املشاركني فيها وقيامهم بحمالت انتخابية ال يعني بالرضورة أ ّن هناك
لكل طرف ،ورمبا نتا ًجا ملا
عدلً يف التنافس من حيث اإلمكانية املتاحة ّ
قد يتلقّاه أحد أطراف االنتخابات من دعم حكومي رمبا ال يكون ظاه ًرا.
ويبدو أ ّن هذا املصطلح حاسم من جهة كونه ال يتيح املجال لدراسة
مدى دميقراطية النظام ،وال يع ّد االنتخابات جــز ًءا من املامرسة
الدميقراطية ،بل رمبا هي أداة من أدوات تجميل النظام وضامن
استمراريته .لكن إشكالية هذا املصطلح تكمن يف أنّه ال يعكس حالة
الضعف التي تعرتي النظام ،كام ال يعكس استسالم النظام لإلرادة
الشعبية الدافعة إىل إيجاد بيئة دميقراطية .لذلك فإ ّن فرص املواجهة
رمبا تضعف بحكم االعتقاد الخاطئ أ ّن النظام متمكن.
"7 Merkel Wolfgang, "Embedded and Defectives Democracies,
Democratization, vol. 11, no. 5 (December 2004), pp. 49-50; Fareed Zakaria,
The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad (New York:
W.W. Norton & Company Inc., 2003), pp. 89 - 118.
8 Andreas Schedler, "The Menu of Manipulation," Journal of Democracy,
vol. 13, no. 2 (2002), p. 47.
9 Steven Levitsky & Lucan A. Way, "The Rise of Competitive
Authoritarianism," Journal of Democracy, vol. 13, no. 2 (2002); Steven
Levitsky & Lucan A. Way, Competitive Authoritarianism: The Origins and
Evolution of Hybrid Regimes in the Post-Cold War Era (New York: Cambridge
University Press, 2010).
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الدميقراطية االنتخابية من املصطلحات األخرى املتداولة لوصف نظامٍ
سيايس ما يجمع بني السياسات الدميقراطية ونقيضها( .((1ويفتقر هذا
املصطلح إىل الدقّة كون الدميقراطية يف السياق املعارص واملرتبطة
بكيان الدولة الحديثة ال يوجد منها نوع غري انتخايب؛ إذ إ ّن ما ميكن
استنتاجه من هذا التصنيف أ ّن هناك دميقراطي ًة غري انتخابية .أما عن
يفس بأكرث من اتجاه؛ كأن يفهمه البعض
مشكلته األخرى فهي يف كونه ّ
عىل أنّه تعبري عن دميقراطية كاملة باالنتخابات؛ إذ إ ّن هناك من يقرتح
مس ّمى دميقراطية ناقصة ،فرمبا يكون النقص يف عدم إجراء االنتخابات،
أو رمبا يفهم منه أنّه يعكس حال الدول التي ال متارس من الدميقراطية
سوى االنتخابات .وهو ما يجعل من استخدام املصطلح لوصف بعض
األنظمة مسأل ًة يف حاجة إىل مزيد من التدقيق واملراجعة.
بنا ًء عىل ما سبق ،فإ ّن مصطلح النظام الهجني هو األكرث مالءم ًة لوصف
ٍ
سياسات متناقض ًة
تلك األنظمة .واملقصود منه تلك األنظمة التي متارس
من حيث املضمون؛ بحيث تسمح ببعض املامرسات الدميقراطية يف ظل
بيئة سلطوية .أ ّما حيثيات ظهورها فجاءت مرتافق ًة مع تح ّرك مجموعة
من الدول من خانة الدول االستبدادية لك ّنها مل تصل إىل خانة الدول
الدميقراطية( .((1وهذا املصطلح صالح لوصف العديد من األنظمة يف
املرشق العريب .وعىل الرغم من أ ّن األدبيات الغربية جعلت من إجراء
االنتخابات معيا ًرا للتفرقة بني الهجني واالستبدادي ،ت ّدعي هذه الدراسة
أ ّن وصف النظام بالهجني يجب ألّ يرتبط باالنتخابات فقط ،وإمنا أيضً ا
بأي مامرسة دميقراطية رمبا تكون حرية التعبري وتشكيل التنظيامت
ّ
السياسية واالجتامعية ،أو إجراء استفتاءات ،أو ما شابهها من مالمح
علم أ ّن هناك من ال يجزم بكون النظام الهجني ال
الحياة الدميقراطيةً .
ميكن أن يكون نظا ًما انتقال ًيا نحو الدميقراطية وإمنا يرتك املجال مفتو ًحا
الحتاملني كطرح حسنني توفيق إبراهيم(.((1
بدأ االهتامم بدراسة األنظمة الهجينة يف فرتة ما بعد الحرب الباردة.
وقد ظهرت هذه األنظمة بوضوح بني دول االتحاد السوفيايت سابقًا
مثل أوكرانيا وكرواتيا ،وبعض الدول األفريقية مثل غانا وكينيا ،والدول
اآلسيوية مثل تايوان وماليزيا ،ودول أمريكا الالتينية مثل املكسيك
والبريو خالل التسعينيات من القرن املايض( .((1ومنذ ذلك الوقت تم
10 Schedler.
11 Joakim Ekman, "Political Participation and Regime Stability: A
Framework for Analyzing Hybrid Regimes," International Political Science
Review, vol. 30, no. 1 (2009), pp. 7–31.
 12حسنني توفيق إبراهيم" ،االنتقال الدميقراطي :إطار نظري" ،مركز الجزيرة للدراسات،
ملفات وقضايا ( ،)2011شوهد يف  ،2017/3/9يف:
http://bit.ly/2m5dcn6
13 Jason Brownlee, "Portents of Pluralism: How Hybrid Regimes Affect
Democratic Transitions," American Journal of Political Science, vol. 53, no. 3
(July 2009), pp. 515–532, 518.
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تعريف النظام الهجني بطرائق مختلفة وتداخل مع مصطلحات أخرى
كاملذكورة سابقًا .وقد بدا واض ًحا عدم توافر معايري حادة ودقيقة
لوصف نظام ما بأنّه هجني أو سلطوي أو انتقايل .وهو ما جعل من
بعض األنظمة السياسية مص ّنفة أنظمة هجينة لدى بعض الباحثني،
كالنظام املرصي والسنغافوري والكازاخستاين ،بينام يع ّدها آخرون
أنظم ًة سلطوي ًة كاملة( .((1إال أ ّن عدم وجود تعريف دقيق ومح ّدد
للنظام الهجني ال يعني عدم وجود هذه األنظمة يف الواقع(.((1
يعتمد النظام الهجني يف بقائه وفرض سلطته عىل مصادر قوة مختلفة،
منها ما هو خارجي كاالرتباط بقوى دولية أو إقليمية تضمن للنظام
دعم مال ًيا وأمن ًيا ورمبا عسكريًا إن استدعى األمر ،ومصادر قوة داخلية،
ً
كأن يسيطر النظام عىل املوارد األولية بوصفها مصد ًرا للدخل ،أو أن
يبني عقيدة الجيش العسكرية عىل أساس وظيفي يخدم مصالحه
بوصفه نظا ًما ،إضاف ًة إىل تأسيسه أجهزة أمنية داخلية تضمن له تثبيط
معارضيه أو أن يعتمد النظام عىل قوى مجتمعية نافذة .وتكمن أهمية
مصادر القوة هذه سواء أكانت خشن ًة كالجيش أم ناعم ًة كاالقتصاد،
يف أنّها أداة ف ّعالة لتجنيد األنصار ومعاقبة الخصوم ،وكلّام كانت القوة
ناعم ًة كالبريوقراطية واالقتصاد كانت مواجهة الخصوم بأقل تكلفة(.((1
يلجأ بعض األنظمة إىل مصادر وهمية للقوة؛ كأن ي ّدعي وجود خطر
خارجي مبا يرصف األنظار عن القضايا الداخلية ،أو إشغال املواطن
يغي من أولوياته ،كفرض أوضاع اقتصادية تدفع إىل
بقضايا مختَلَقة مبا ّ
تركيز املواطن عىل حياته اليومية ،أو بخلق بؤر تهديد أمنية داخلية
وفقًا لقاعدة خلق الشيطان والتع ّهد مبحاربته ،بحيث يصبح الحديث
عن التغيريات الجذرية يف سياق التح ّول الدميقراطي أم ًرا غري مستساغ
يف ظل التهديد املختلَق .إضاف ًة إىل كون النظام يف بنيته يعتمد عىل
وخصوصا االنتخابات مبا
بعض املامرسات الدميقراطية مصد ًرا للرشعية،
ً
مينحه القوة من أجل االستمرارية(.((1
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االستبدادي ،يقول جاسون برونيل "إن هناك دولً أدى النظام الهجني
فيها إىل بدء التحول الدميقراطي ،مثل السنغال وتايوان واملكسيك ،إال
أن دولً أخرى مثل أذربيجان وبالروس غرقت يف االستبدادية ،فيام دول
أخرى كامليزيا وروسيا وأوكرانيا وزامبيا وزمبابوي بقيت مستقرة عىل
حالها ،وميكن تصنيفها حتى اللحظة بالهجينة"(.((1
وهنا يبدو الخلط بني النظام الهجني والنظام االنتقايل؛ فكالهام يتيح
بعض املامرسات الدميقراطية؛ وهي نوعان:
––النوع األول :مامرسة شكلية يتحكّم فيها النظام ،وتهدف إىل
ضامن استمراريته.

––النوع الثاين :مامرسة جزئية ،لكنها ح ّرة ترشف عليها قوى التغيري،
كإجراء انتخابات نزيهة وكاملة ومبنافسة واضحة .وهي ما ميكن
ع ّدها جز ًءا من عملية تحول دميقراطي.
أما عن القراءات التي تناولت الدول العربية تحدي ًدا والدول النامية
عمو ًما ،فقد اعتمدت يف الغالب عىل املعلومات الواردة من تقارير بيت
الحرية( .((1ووفقًا لهذه التقارير فإ ّن الدول العربية يف معظمها غري ح ّرة
باستثناء ثالث دول أو أربع ح ّرة جزئ ًيا ،ودولة واحدة ح ّرة هي تونس،
وهذا ما استج ّد بعد الربيع العريب .وبحسب تفسريها النظام الهجني،
فإ ّن ثالث دول عربية أو أرب ًعا تدخل ضمن هذا التصنيف( .((2وعىل
الرغم من أ ّن تصنيفها الدول وفقًا ملستوى الحريات يبدو دقيقًا ،فإ ّن
تحليلها مفهوم النظام الهجني ال يبدو كذلك؛ فكام ميكن تصنيف النظام
مبخرجاته ،ميكن تصنيفه بأدواته أيضً ا ،ومعظم الدول العربية يف املرشق
العريب بات يسمح بجملة من اإلجراءات الدميقراطية كام أشري سابقًا،
سواء أكانت االنتخابات جز ًءا منها أم ال .وبنا ًء عليه ،ميكن ع ّدها أنظم ًة
خصوصا أنّها مل تعلن رصاح ًة ومن خالل خطط واضحة توجهها
هجينةً،
ً
نحو التحول الدميقراطي.

أما بخصوص ما ميكن أن يؤول إليه النظام الهجني ،فإنّه ال يبدو واض ًحا
أ ّن هذا النظام رمبا يكون مرحل ًة سابق ًة للنظام الدميقراطي أو النظام

ما زال البحث العريب التقليدي يف حقل األنظمة السياسية يص ّنف
األنظمة السياسية وفقًا لأليديولوجية؛ أي إ ّن هذا الجهد تأث ّر مبخرجات
األنظمة الهجينة ،بحيث تجد أ ّن هناك تجاوزًا غري مربر للبحث يف مدى

14 Gilbert Leah & Payam Mohseni, "Beyond Authoritarianism: The
Conceptualization of Hybrid Regimes," St Comp Int Dev, no. 46 (2011), pp.
272 - 274.
15 Leonardo Morlino, "Are there Hybrid Regimes? Or are They Just an
Optical Illusion?" European Political Science Review, vol. 1, no. 2 (2009),
p. 293.
16 Bruce K. Rutherford, Egypt after Mubarak: Liberalism, Islam,
and Democracy in the Arab World (Princeton, NJ: Princeton University
Press, 2008), p. 20.
17 Ekman J., "Political Participation and Regime Stability: A Framework
for Analyzing Hybrid Regimes," International Political Science Review, vol.
30, no. 1 (2009), pp. 7 - 31.

18 Brownlee, pp. 515 - 516.
19 Sarah E. Yerkes, "The Nature of Civil Society in Hybrid Regimes
in the MENA Region," Paper presented at the Annual Meeting of the
American Political Science Association (September 4, 2010), Washington,
DC; Alina Rocha Menocal & Verena Fritz & Lise Rakner, "Hybrid Regimes
and the Challenges of Deepening and Sustaining Democracy in Developing
Countries," Background note (2) prepared for the Wilton Park Conference
on Democracy and Development (10-12 October 2007); Freedom House,
Freedom in the World: Political Rights and Civil Liberties 2014 (New York:
Freedom House, 2014).
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دراسات
األنظمة الهجينة في المشرق العربي ودورها
في تحويل الخالفات السياسية إلى صراع هويات

دميقراطية النظام واالنتقال للبحث يف أيديولوجيته أو جذوره الدينية.
يجادل البعض بأنّه ال ميكن الفصل بني أيديولوجية النظام ومدى
دميقراطيته ،وهم محقّون يف ذلك ،بل إ ّن البحث يف األيديولوجية
سابق للبحث يف السياسات .لكن الباحث يف قضايا الحكم والتح ّول
الدميقراطي يف الوقت الراهن من املفرتض أنّه تجاوز البحث يف
خصوصا أ ّن كث ًريا
األيديولوجيات واالنتقال إىل دراسة السياسات،
ً
من الجامعات السياسية العربية يبني سياساته مبا يخالف توجهاته
الفكرية .إ ّن خطورة تقويم األنظمة السياسية يف املرشق العريب وفقًا
لأليديولوجية واملذهب أو الدين تتمظهر يف إعفاء هذه األنظمة من
النقد العلمي بنا ًء عىل مامرساتها وتحيل املوضوع إىل عقائد ومذاهب،
أي نقد مهام كان مصدره عىل أنّه عملية تنظري ضد
ويتم النظر إىل ّ
الخصوم الفكريني وال عالقة له بسالمة القرارات ودقّة السياسات.

النظام الهجين عامل منتج
للكيانات الفئوية
كام يتضح من الشكل ( )1فإ ّن املطالب التي رمبا تصل إىل نظام
هجني ما ،ذات مصادر متعددة .ورمبا تكون مطالب اتفق عليها
بعض عنارص البيئة الداخلية أو كلّها أو اختلف حولها .ويوحي
النموذج (الشكل  )1من حيث الشكل أ ّن النظام دميقراطي بالكامل،
فهناك قوى مجتمعية تبلور مطالبها وتوصلها إىل النظام لصنع القرار
(املخرجات) وهي ستؤثر مر ًة أخرى يف بيئة عمل النظام ،وهناك
تفاعل مع البيئة الدولية من دون أن تتضح طبيعة هذا التفاعل أو
هذه العالقة .ويتضح أيضً ا أ ّن العالقات الخارجية ليست مقترص ًة
عىل بنية النظام الهجني ،فعنارص البيئة الداخلية أيضً ا لها تواصلها
املؤثر واملتأثر بعنارص البيئة الدولية.
وبنا ًء عليه ،نتساءل :أين يتاميز النظام الهجني عن غريه يف هذا
النموذج التحلييل؟ وكيف ميكن أن يقود إىل مزيد من التفكيك يف
املجتمعات العربية؟ ت ّدعي هذه الدراسة أ ّن اإلجابة تكمن يف أ ّن
رصا أو أكرث من البيئة الداخلية قد متاهى مع النظام السيايس،
عن ً
ورمبا يكون هذا العنرص العسكر أو حزبًا سياسيًا أو غريه ،ما يسمح
تفاعل
للعنارص األخرى بأن تتفاعل مع العنارص املتامهية مع النظام ً
دميقراط ًيا وتنافس ًيا ومتحك ًّم فيه ،مبا يوحي للمراقبني بأ ّن هناك بيئ ًة
دميقراطيةً ،وغال ًبا ما يكون كل التفاعل الدميقراطي الشكيل يف وحدة
اإلدخال يف النظام ،إال أنّه بعد وصول املطالب إىل مركز صنع القرار
يف النظام الهجني فإ ّن ما ينتج منها ال يخدم إال العنارص املتامهية مع
النظام التي رمبا تكون متحالف ًة أيضً ا مع عنارص من البيئة الخارجية.
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وما إن تتكرر هذه املنهجية يف صنع القرار حتى تصبح هوية النظام
تعب عن جميع املتباينات السياسية يف املجتمع.
فئوي ًة ال ّ
نتيجة إلدراكها أ ّن البيئة السياسية القامئة هي بيئة إقصاء ،ويف ردة
فعل عىل فئوية النظام ،ستحاول العنارص األخرى يف البيئة الداخلية
اجرتاح عنارص هوية خاصة بها أو تعزيز عنارص هويتها ،بحيث
تحافظ عىل وجودها ومتايزها عن النظام .وستكرث يف تلك املرحلة
صناعة الرموز الفئوية لتضمر الرموز الوطنية وتبهت الهوية الوطنية.
يف هذه الحالة فإ ّن مخرجات النظام الهجني ستكون مع ّزز ًة لخلق
الهويات الفئوية املتناقضة التي رمبا تتحالف مع هويات شبيهة
أو مطابقة من البيئات األخرى ،كام سنوضح الحقًا ،مك ّون ًة دائر ًة
متج ّدد ًة رمبا تتغري عنارصها لك ّنها ستسري وفقًا ملبدأ العمل نفسه.
تبدأ العالقة الدائرية املركّبة بوجود األنظمة الهجينة التي متثّل
بيئ ًة خصب ًة للرصاعات السياسية .ومن ثم تبدأ التيارات السياسية
يف تكوين صورة لها متاميزة عن اآلخر ،ليدخل بعضها يف حالة
عزلة يف حني تبدأ أخرى حالة اشتباك فيام بينها تتطور إىل رصاع
أي حسم لرصاع دائر
هويات .تتأىت استمرارية هذه الدائرة من أ ّن ّ
كل كيان
لجهة توليد كيانات جديدة ،ستتلوه رصاعات أخرى داخل ّ
باملنطق نفسه .وهو ما قد يفرس االنقسامات القطرية العربية ومن
وصول إىل االنقسامات السياسية
ً
ثم االنقسامات الدينية واملذهبية
كام يتضح يف الشكل.)2( 
من أبرز األعراض التي ميكن من خاللها التنبؤ بأ ّن النظام هجني أو
يسري من الدميقراطية أو الديكتاتورية نحو الهجني ،أن تكرث الطوائف
املتباينة أو املتناقضة من صناعة الرموز .وهذه الرموز هي رضورة
تستدعيها الحاجة إىل اختالق هوية جامعة ألبناء طائفة ما كام
عامل مح ّف ًزا الستمرار
هي الحال يف العراق .وغال ًبا ما تكون الرموز ً
التطاحن الداخيل؛ كأن تلجأ طائفة ما إىل اجرتار خالفات تاريخية
وإبراز بعض أعالم تلك الخالفات رموزًا أو يف أحيان أخرى عنارص
أشخاصا .وتبدو الطوائف
مق ّدسة .ورمبا تكون الرموز أشياء أو
ً
الدينية أكرث قدر ًة من غريها عىل تحقيق هذه امله ّمة.
انعكاسا سياسيًا لطائفة دينية ،وتستخدم
إذا مل تكن الطائفة السياسية
ً
رموزها نفسها ،فهي قادرة أيضً ا عىل تصنيع رموز ت ّدعي أنّها خاصة
خاصا بها أو أن تلجأ إىل
بها؛ كأن تحتكر إنجازًا وطنيًا بع ّده إنجازًا ً
تلميع بعض الزعامات الطائفية يف عملية أشبه بالتصعيد .وهو ما
يفس ظهور شخصيات عادية ج ًّدا وبروزها برسعة لتتح ّول يف فرتة
ّ
قياسية إىل واجهة ورمز للطائفة السياسية .وعاد ًة ما تلجأ األحزاب
خصوصا تلك التي ال تعتمد يف التجنيد
السياسية إىل هذه الخطوات،
ً
عىل القراءات الربامجية أو حتى التنشئة الفكرية والسياسية ،وإمنا
عىل التضليل اإلعالمي واإليحاء بوجود إنجازات تُنسب إىل شخصيات
(رموز الحزب).
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إضاف ًة إىل ذلك ،فإ ّن من األعراض املصاحبة لفاعلية النظام الهجني
السامح لوسائل اإلعالم بالنقد املو ّجه أو املتحكم فيه(((2؛ بحيث تجد أ ّن
وسائل اإلعالم املحلّية أو الدولية املتحالفة مع النظام السيايس الهجني
تقوم باإلضاءة عىل كثري من نقاط الخلل يف العمل الحكومي ،وتو ّجه
نق ًدا الذ ًعا للمؤسسات الرسمية ،وتحاول الرتكيز عىل هموم املواطن
وحاجاته اليومية ،إال أنّها يف املقابل تقوم بتربير السياسات الحكومية
يف القضايا الكربى وتتجاهل الخلل الجوهري يف العمل الحكومي .كام
يالحظ أ ّن وسائل اإلعالم تلك باستثناء مناذج محدودة ج ًّدا ،لديها
خطوط حمراء ال ميكن أن تتجاوزها؛ فال تقرتب عاد ًة من قادة الصف
األول يف الحكم ،وتض ّحي يف كل فرتة بشخصية من املستوى الثاين يك
أي خلل .وال يعكس
تلقي عليها ّ
كل تهم الفساد وتح ّملها مسؤولية ّ
هذا السلوك ال أخالقية النظام فقط ،وإمنا يعكس ضعفه وحاجته إىل
ما يضمن صمت الشارع أطول مدة ممكنة .وهي سمة النظام الهجني
الذي يحاول إظهار القوة والدميقراطية بينام هو يف حقيقته نظام
ضعيف ومستبد مضمونًا(.((2

إضاف ًة إىل ما سبق ،فإ ّن هذه األنظمة تدرك ج ّي ًدا أ ّن املجموعات
السياسية املعارضة لها التي يصعب وصولها إىل السلطة إلّ يف ظل
أي لحظة من أجل املطالبة
نظام دميقراطي بحق ،ميكن أن تتح ّرك يف ّ
وخصوصا السياسية ،لذلك فإنّها رمبا تلجأ إىل افتعال قضايا
بحقوقها
ً
خارجية بحيث تصبح القضية األوىل ،ويصبح الحديث عن الشأن
الداخيل أم ًرا غري مستساغ يف ظل الخطر الخارجي الوهمي .بل إ ّن
أي مطالبة للحكومة باإلصالح والتغيري رمبا يظهرها النظام الهجني
ّ
أدا ًة من أدوات مصدر الخطر الخارجي ،فتتحول قضايا اإلصالح
والدميقراطية عرب اإلعالم املوجه "أجندة خارجية" تهدف إىل زعزعة
االستقرار الداخيل ،وهو ما يثبط من قدرة املعارضة السياسية عىل
التح ّرك بطريقة مؤث ّرة من أجل فرض التغيري.
 21للمزيد حول اإلعالم يف العامل العريب ،انظر:
Omair Anas, "The Changing Profile of Media in the Arab States," Global Media
Journal Arabian Edition, vol. 2, no. 1 - 2 (Fall/Spring 2012-2013), pp. 28 - 46.
22 Rutherford, p. 21.
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مع بداية استقرار النظام الهجني ،ومع كل جولة من احتدام الخالف
بني العنارص العاملة يف بيئة النظام ،يقوم بعض الجهات بطرح
مبادرات لحل هذه الخالفات ،مبس ّميات عديدة كالسلم األهيل
والوحدة الوطنية والتامسك املجتمعي واملصالحة والوفاق وغريها من
التعبريات التي تشري إىل حاجة املجتمع إىل نبذ الخالفات والوصول
إىل مرحلة ميكن فيها التفاهم عىل القضايا األساسية يف املجتمع
وبالوسائل الدميقراطية .وإ ّن املتمعن يف بعض هذه الدعوات ميكنه
أن يستنتج ما فيه من خلل ،وهو كام ييل:

أول :إ ّن مضمون هذه الدعوات مخالف لروح الدميقراطية،
• ً
فالدعوة من أجل الوحدة الوطنية يجب أن تُفهم عىل أنّها
دعوة إىل متاسك املجتمع مبؤسساته جميعها واالتفاق عىل
آلية صنع القرار والتزام املعايري الدميقراطية .إال أ ّن ما يراد من
هذه الدعوات يف كثري من األحيان ،هو فرض رؤية جهة أو
أكرث عىل بقية املجتمع باستخدام شعار الوحدة دون مراعاة
املبادئ الدميقراطية التي تأخذ يف الحسبان االختالف والتباين
يف املجتمع.

•ثان ًيا :تتناقض هذه املبادرات التي تهدف إىل إلغاء املتباينات
السياسية يف املجتمع وذوبانها يف تيار سيايس واحد ،مع الطبيعة
رقي
أول ،كون االختالف والتباين
اإلنسانية ً
ْ
أصيلي فيها ،وأ ّن ّ
املجتمعات اإلنسانية هو يف إدارة االختالف والتباين واالستفادة
منهام ال يف إلغائهام .أما التناقض الثاين فهو مع مبدأ التعددية
السياسية الذي يع ّد حجر أساس يف التح ّول الدميقراطي؛
فحرية االختيار التي يجب أن يتمتع بها املواطن يف ظل النظام
الدميقراطي ال ميكن أن تكون ذات معنى إال إذا كان االختيار
من متع ّدد .أما أن يذوب جميع التيارات السياسية يف خيار
واحد ،ويصبح عىل املجتمع أن يقبله أو يرفضه ،فإنّه التطبيق
املمسوخ للدميقراطية .إذ إ ّن أهم ما مييز النظام الدميقراطي
هو قدرة املواطن فيه عىل فرض التغيري .ويتم ذلك من خالل
االختيار واملفاضلة بني (س ،ص ،ع ،ل) .أما املفاضلة بني "نعم"
و"ال" ،فإنّها تعني إما بقاء الحال عىل ما هي عليه وإما االنقالب
الكامل عىل هذه الحال .ويف أغلب األحيان ،فإ ّن ما يتم هو بقاء
الحال عىل ما هي عليه.
•ثالثًا :من أخطر ما ميكن أن يحمله بعض هذه املبادرات هو أن
مثل
بديل للوسائل الدميقراطية .وهو ما حصل ً
تطرحها جه ٌة ما ً
يف فلسطني بجالء؛ فالدعوات إىل الوحدة الوطنية هناك ال تغدو
أكرث من انقالب عىل نتائج االنتخابات الدميقراطية التي جرت
عام  .2006ومهام كانت الشعارات املطروحة ،أخالقية ووطنية،
فإ ّن اللجوء إىل التفاوض بني األحزاب للوصول إىل اتفاق يتجاوز
نتائج االنتخابات هو سلوك يؤسس لدكتاتورية املعارضة التي
تفرزها االنتخابات.
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الشكل ()2
استمرارية الرصاع يف النظام الهجني
اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺑﴫاع ﺳﻴﺎﳼ ﺑﻦﻴ
أ–ب-ج ﰲ ﻇﻞ ﺑﻴﺌﺔ ﻫﺠﻴﻨﺔ

ﴏاع ﺳﻴﺎﳼ ﺑﻦﻴ س ص ب ج

أ
ب

ج

س

ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻫﺠﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻈﺎم ص

ص
ﰲ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﻠﺠﺄ اﻟﻌﻨﺎﴏ
اﻟﺜﻼﺛﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﺒﺮﻴ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﻮﻳﺎت
ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ

ﴏاع ﻫﻮﻳﺎﻲﺗ ﺑﻦﻴ س و ص

اﻧﺸﻘﺎق أ إﱃ س و ص
ﻋﺰﻟﺔ ج

ﴏاع داﺧﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ

ﴏاع ﻫﻮﻳﺎﻲﺗ ﺑﻦﻴ أ و ب
ﻣﺜﻼ
ً
ﺣﺴﻢ اﻟﴫاع ﳌﺼﻠﺤﺔ أ

املصدر :من إعداد الباحث.

الشكل ()3
العالقات العابرة للحدود
ﻧﻈﺎم ﻫﺠﻦﻴ )(2

ﻧﻈﺎم ﻫﺠﻦﻴ )(1
س

ج
أ

ج

ب

أ

أ

ب

س

ﻧﻈﺎم ﻫﺠﻦﻴ )(3

ﻋﻨﴫ ) (1ﻣﻦ
اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ

ﻋﻨﴫ ) (2ﻣﻦ
اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ

املصدر :من إعداد الباحث.

ﻋﻨﴫ ) (3ﻣﻦ
اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ
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مخرجات النظام الهجين
إ ّن آلية عمل النظام الهجني ،كام اتضح يف النقاش السابق ،تؤدي إىل
تحويل الخالفات السياسية إىل رصاع هويات ،نظ ًرا إىل أ ّن الحزب أو
الجامعة الحاكمة متاهت مع الدولة ،بحيث أصبحت هوية الحزب
هي هوية الدولة أيضً ا .وبنا ًء عليه ومن باب التاميز ،فإ ّن الجامعات
األخرى ستعمل عىل خلق هوية خاصة بها ،ويف ظل عدم وجود بيئة
دميقراطية تنافسية فإنّها ست ّدعي أيضً ا متثيلها الهوية الوطنية ،وإن
ممثل عن الشعب وإرادته
مل تعلن ذلك رصاح ًة فإ ّن طرحها نفسها ً
يعني أنّها تحتكر التعبري عن اإلرادة الشعبية.
تتجىل عملية التفكيك التابعة لرصاع الهويات يف ع ّدة مستويات،
ميكن تصنيفها كام ييل:

11طغيان الهوية اإلثنية
أو الدينية على الهوية الوطنية
حني يتحول النظام السيايس حص ًنا مني ًعا ملصالح مجموعة معينة من
املؤيدين واملنتفعني ،فإنّه يف ظل التنوع الديني أو اإلثني يف بعض الدول
يندر أن يل ّبي النظام السيايس الهجني مطالب جميع الطوائف .واألمر
هنا ال عالقة له باألكرثية أو األقلية بقدر ما هو مرتبط مبراكز قوى يف
املجتمع .غال ًبا ما يتب ّنى النظام الهجني طائف ًة ما ويتجاهل أخرى ورمبا
يعاديها ،أو رمبا تكون طائفة قد استطاعت الوصول إىل الحكم وح ّولت
النظام إىل أداة تخدمها فقط .ومبا أ ّن صبغ الدولة بهوية الحزب أو الفئة
الحاكمة من خصائص النظام الهجني ،فإ ّن الطوائف اإلثنية والدينية
األخرى ال ميكن أن تؤمن بأ ّن هذا النظام ميثّلها.
يف مراحل متق ّدمة من انكشاف العالقات رمبا ال تؤمن املجموعات
املعارضة للنظام الحاكم بأ ّن الدولة متثّلها ،ما يعني سعيها إما ملواجهة
مع الهويات األخرى للسيطرة عىل النظام وصبغه بهويتها ،وإ ّما أن
خصوصا إن كانت أقلية
تسعى لالنفصال لتبني كيانًا سياس ًيا جدي ًدا،
ً
عرقي ًة يف البالد .وما يعزز هذا التوجه أ ّن أغلب التيارات السياسية التي
متثّل العرقيات والطوائف الدينية غري دميقراطية .لذلك فإنّها تتفاعل مع
النظام الهجني بأدواته التفكيكية نفسها.

22احتكار تيار سياسي ما تمثيل اإلرادة
الشعبية
بنا ًء عىل العوامل املشار إليها سابقًا ،فإ ّن املجموعات السياسية
الناشطة سواء أكانت أحزابًا أم حركات أم منظامت ستعمل عىل
احتكار متثيل إرادة الشعب ،وادعاء أ ّن التيارات السياسية األخرى
دخيلة أو طارئة عىل املجتمع أو تحمل أجند ًة ه ّدامةً ،وما إىل
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ذلك من التهم التي تهدف إىل اإلقصاء الذي يع ّد من مالمح النظام
الحزيب يف ظل النظام الهجني .ويشمل الخالف املتحول إىل رصاع ع ّدة
كل طرف أنّه ميثّل الهوية الوطنية ،يُصبح
جوانب .ونظ ًرا إىل ا ّدعاء ّ
الرصاع حتميًا حول القضايا التالية:
•أولويات املواطن.
•املخاطر.

•املصلحة العليا.

•العقيدة العسكرية واألمنية (وظيفية ،أم وطنية).
•االقتصاد.

33االرتباطات الفئوية العابرة للحدود
ال ُ
قطرية
إ ّن حالة التفكيك وخلق كيانات فئوية بهويات متناقضة يف ظل ضمور
الهوية الوطنية رمبا ترتاكم وتتداخل بحيث تصبح هذه املجموعات
الدينية أو اإلثنية أو السياسية تعمل ما دون الدولة ،لكنها عابرة
لحدودها .ويتمثل السبب بأ ّن هذه املجموعات نتيجة تنامي حالة
العداء بينها وبني املجموعات األخرى يف القطر نفسه ،أو مع النظام
ذاته ،ستلجأ إىل التحالف مع املجموعات القريبة منها يف األقطار
األخرى ،ويف أحيان كثرية رمبا تستغل أطر ٌاف إقليمية ودولية حاجتها
إىل الدعم من أجل مترير هذه األطراف.
مثل الذي يسيطر عليه العنرص
كام يتضح يف الشكل ( )3فإ ّن النظام (ً )1
(أ) من املمكن أن يتحالف مع العنرص (أ) يف نظام هجني آخر مبا
أي من عنارص
يضمن بيئ ًة إقليمي ًة داعم ًة له ،كام أنّه رمبا يتحالف مع ّ
يتبي أيضً ا أ ّن
املجتمع الدويل مبا يحقق له مزي ًدا من االستقرار .كام ّ
العنارص الفاعلة يف املجتمع الدويل من املمكن أن تدعم ٍ
فئات متناقض ًة
يف النظام الهجني أو يف الدائرة اإلقليمية التي تحوي أنظم ًة هجينةً،
مبا يبقي حالة الخالف مستمر ًة بوترية متحكّم فيها تضمن بقاء النفوذ
الدويل ،ورمبا يتم ذلك بتنسيق بني أكرث من عنرص يف املجتمع الدويل،
دعم
كام هي الحال مع العنرص ( )1و( )2يف الشكل ( ،)3إذ يق ّدمان ً
مشرتكًا للنظام الهجني ( ،)1بينام يق ّدم العنرص ( )2من املجتمع الدويل
دعم للعنرص (ب) والنظام الهجني ( )3املتناقضني مع النظام (.)1
ً

44االستقواء بالخارج
كل ما يضمن
مبا أ ّن الهدف األسايس للنظام الهجني هو البقاء ،فإ ّن ّ
محتمل؛ فإضاف ًة إىل التحالفات اإلقليمية
ً
استمرار النظام سيصبح خيا ًرا
بني الطوائف املتشابهة ،هناك احتامل لالرتباط بقوى خارجية ،إذ تُ نح
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القوى الدولية ذات املصالح املتعددة يف بلدان العامل الثالث امتياز ٍ
ات
واسع ًة يف املجاالت االقتصادية واألمنية والعسكرية ،إضاف ًة إىل قدرة
هذه القوى عىل فرض إمالءات سياسية عىل النظام الهجني .يف املقابل،
فإ ّن تلك القوى الدولية تلتزم حامية النظام الهجني ،ورمبا تلجأ يف
ٍ
تهديدات خارجي ًة
بعض األحيان إىل تضليل النظام وإيهامه بأ ّن هناك
تستدعي مزي ًدا من التنسيق والتعاون .وهو ما ينتهي عاد ًة بعقد
صفقات تجارية ضخمة يف مجال األسلحة.
يبي إمكانية وجود عالقة بني عنرص ()1
بالنظر إىل الشكل ( )3الذي ّ
يف املجتمع الدويل وعنرص (س) يف النظام الهجني ( ،)3ميكن القول إ ّن
االستقواء بالخارج ليس سمة الحكومة فقط يف النظام الهجني ،وإمنا يلجأ
دعم
كثري من الطوائف إىل االرتباط بقوى دولية أو إقليمية تضمن له ً
ودعم إعالم ًيا ومال ًيا ،ورمبا يصل األمر إىل الدعم
سياس ًيا يف املحافل الدولية ً
العسكري كام هي الحال يف العالقة بني إيران وحزب الله يف لبنان.

55ثقافة سياسية تفكيكية
إ ّن املآالت التي رمبا يقود إليها النظام الهجني واملوضحة سابقًا ،قد
ال تتوقف عند حد خلق الهويات الفئوية املرتافق مع ضمور الهوية
الوطنية ،ورمبا ال تتوقف عند تلقّي الدعم العابر للحدود وإيجاد
ارتباطات وكيانات دون الدول من حيث التنظيم وفوق الدولة من
حيث النشاط؛ فرمبا تؤول األمور إىل ما هو أخطر عندما تتحول برامج
النخب وص ّناع القرار إىل قناعات راسخة يف عقول الجامهري .حينها فإ ّن
عامل مؤث ّ ًرا وضام ًنا لبقاء الحد
الهوية الوطنية تختفي متا ًما بوصفها ً
كل فرد ينتمي
األدىن من العالقات الو ّدية بني أطياف الشعب ،ليصبح ّ
أي فرد أو
إىل مجموعة سياسية أو إثنية أو دينية يستشعر الخطر من ّ
مجموعة مختلفة .ويبدو أ ّن اإلعالم ووسائل التنشئة والرتبية السياسية
عىل تنوعها كانت ف ّعالة ج ًّدا يف تهيئة أنفس الجامهري؛ بحيث تصبح
مستع ّد ًة للدخول يف مواجهة شعبية طاحنة مع أول عملية دفع تقوم
بها النخب املحلية أو اإلقليمية يف اتجاه تأجيج الرصاعات الفئوية.
تكمن خطورة هذه املرحلة يف ما ميكن أن تؤول إليه األمور بسبب
السياسات الهجينة للنظام أو العنارص العاملة يف بيئته التي رمبا
ٍ
سياسات هجين ًة أيضً ا ،بحيث يصبح التغيري واإلصالح أم ًرا ال
تعتمد
ميكن تحقيقه من خالل مراجعات إدارية وسياسية وقانونية بالحذف
أو اإلضافة أو التعديل ،كام ال ميكن أن تكون إطاحة النظام كافي ًة
للدخول يف مرحلة جديدة من التحول الحقيقي نحو الدميقراطية .فام
كل فئة يف النظام الهجني ك ّونت ثقاف ًة
هو قائم يف هذه املرحلة أ ّن ّ
أي قوة للمختلف السيايس أو الديني أو اإلثني تهدي ًدا
سياسي ًة تع ّد ّ
وجوديًا لها .وبنا ًء عليه ،فإ ّن زوال األطر التنظيمية لهذه الفئات أو زوال
مربر وجود التنظيامت بعد تغيري النظام ال يعني بالرضورة زوال تلك
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الثقافة السياسية أو تراجع حضور الهوية الفئوية ملصلحة إعادة إحياء
يفس سلوك الجامهري العنيف معنويًا وماديًا
الهوية الوطنية ،وهو ما ّ
يف مراحل التغيري .وما يع ّزز استمرارية حالة التشظّي عىل املستوى
الشعبي هو ألّ تكون دعوات اإلصالح والتغيري يف املراحل االنتقالية
من جهات غري متباينة عىل أساس برامجي فقط ،وإمنا عىل أساس
أيديولوجي أو مذهبي أو إثني .وهو خطأ وقعت فيه قوى التغيري
يف مرحلة ما بعد بدء الثورات العربية ،بصورة أوضح ،عدم إدراكها أ ّن
الجامهري ما زالت تغذّيها ثقافة تفتيتية بفعل عقود من ترسيخ فكرة
بدل من تكاملها.
تناقض املتباينات ً
رئيسا للتحول
رمبا تكون هذه الجامهري ،بهذه الثقافة السياسية ،مه ّد ًدا ً
الدميقراطي ،حتى يف ظل انقطاع الدعم الدويل لألنظمة الهجينة
وسقوطها أو سقوط رؤوسها عىل أقل تقدير؛ إذ إ ّن هذه األنظمة
أي
يف اإلقليم نفسه ستحاول حامية نفسها من خالل محاولة إفشال ّ
مرشوع للتحول الدميقراطي .وهي بذلك ال تحمي النظام الهجني
املستهدف فقط ،وإمنا تحمي نفسها من إمكانية انتقال تجارب التغيري.
ومحاوالت إفشال التغيري يف منطقة املرشق العريب ،ورمبا يف منطقة
شامل أفريقيا أيضً ا تتم من خالل تكاتف قوى الفساد.
فالنخب الحاكمة يف البلدان العربية التي مل تصل إليها رياح التغيري
حتى اللحظة باتت تدرك أ ّن القوى الخارجية لن تتمسك بها إىل ما ال
نهاية؛ لذلك بدأت حمل ًة ممنهج ًة وهادئ ًة لتكوين آلية حامية جديدة
ال تعتمد عىل القوى الغربية باألساس ،بل عىل تكاتف قوى الفساد
يف الوطن العريب "بحيث يتم سحب وانتشال أي من عنارصهم إذا
أي من عنارصها فإنها
ما ّ
تخل عنه الراعي الرئيس ،ويف حال سقط ّ
تحاول جاهدة استبداله بعنرص من الفئة نفسها لتضمن عدم اختالل
املنظومة وانهيار التكاتف"( ،((2يساعدها يف ذلك وجود القاعدة
الجامهريية الحاملة للثقافة السياسية املوضحة سابقًا التي رمبا تع ّد
التحول الدميقراطي خط ًرا يهدد وجودها؛ كالتيارات السياسية التي
كانت متثّل ظه ًريا لألنظمة املستهدفة ،واملجموعات الدينية واإلثنية
ٍ
أقليات يف الدول التي بدأت فيها إرهاصات التغيري.
التي تع ّد
وبنا ًء عليه ،فإ ّن استمرار أدلجة أطاريح التغيري ومذهبتها فيه منفعة
لجبهة الفساد .وتظهر املنفعة يف شكلني؛ "األول :عرب تصوير الرصاع عىل
أنه خالف سيايس أو فكري أو أيديولوجي ،وبالتايل فإن إمكانية التسوية
قامئة وهناك مكان للحلول الوسط ،فتضمن جبهة الفساد لنفسها مكانًا
حتى يف أضعف حاالتها .أما الثاين وهو أن انجرار خصومهم يف جبهة
اإلصالح إىل فخ التجاذبات الفئوية التي تتغذى عىل التنوع الفكري
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والديني يعني أن إعادة تشكيل التحالفات يف حلبة الرصاع ليست سوى
مسألة وقت ،فام إن تُج ّند األموال ووسائل اإلعالم لخدمة تحويل الرصاع
من معادلة فساد مقابل إصالح إىل معادلة أديان ومذاهب حتى تنزلق
بعض قوى جبهة اإلصالح لتتحالف مع جبهة الفساد ،فتَح ُّول طبيعة
الرصاع أفقدتهم التناقض مع خصومهم الحقيقيني ،فيام تشكّل تناقض
وهمي جديد ورصاع هويات مختلق مع حلفائهم املفرتضني"(.((2

االستنتاجات
لقد بدا جل ًّيا أ ّن األدبيات التي ناقشت مفهوم النظام الهجني قد
جعلت االنتخابات يف ظل البيئة السلطوية العامل األسايس ورمبا
الوحيد امل ّربر الستخدام مصطلح النظام الهجني .ووفقًا لهذا الطرح
فإ ّن كث ًريا من الدول التي يوجد فيها مساحة للعمل الدميقراطي من
دون الوصول إىل إجراء انتخابات قد يُستثنى من دائرة النظم الهجينة.
إال أ ّن هذه الدراسة تعتمد مفهو ًما أكرث مرون ًة بوصف االنتخابات
أي
أحد مظاهر الدميقراطية وليست املظهر الوحيد .وبنا ًء عليه ،فإ ّن ّ
سياسات دميقراطية لنظام سيايس ما ،مرتافقة مع سياسات سلطوية،
رمبا تدفع إىل وصف ذلك النظام بالهجني ،وأغلبية دول املرشق العريب
تدخل ضمن هذا التصنيف.

كام بدا واض ًحا أيضً ا يف تلك األدبيات استصعاب التمييز بني النظم
االنتقالية الساعية لتحقيق الدميقراطية ،والنظم الهجينة ،بوصف
املراحل االنتقالية رمبا تتسم ببعض مظاهر الدميقراطية والسلطوية يف
آنٍ وحد .إال أ ّن هذا االستصعاب يبدو مبالغًا فيه ،بالنظر إىل إمكانية
التمييز من خالل الجهة القامئة عىل صنع القرار؛ إذ إنّه ال ميكن لنا
وصف السياسات الدميقراطية يف ظل بيئة استبدادية عىل أنّها جز ٌء
من عملية تح ّول دميقراطي إذا ما كان القامئون عىل هذه السياسات
أساسا ،أو أنّهم ميثّلون امتدا ًدا ملن
هم من خلقوا البيئة االستبدادية ً
24
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ّأسس لهذه البيئة السلطوية .وهو ما يقودنا إىل أ ّن دعوات اإلصالح
يف املرشق العريب التي تحاول إرشاك النظم القامئة يف عملية التغيري
تتجاهل حقيقة أ ّن هذه النظم عىل أت ّم االستعداد العتامد سياسات
تزاوج فيها بني الدميقراطية والسلطوية مبا يضمن لحكمها االستقرار،
ودون أن تفيض سياساتها إىل دميقراطية حقيقية.
أما يف ما يتعلّق بدور هذه األنظمة يف تحويل الخالفات السياسية
حتمي ما دامت تلك األنظمة تتامهى مع
إىل رصاع هويّات ،فهو
ّ
مجموعة سياسية أو دينية أو إثنية ،مبا يجعلها تصبغ النظام ومن ثم
الدولة عنو ًة بهوية فئوية ،وما يرتتّب عىل ذلك أ ّن املجموعات األخرى
املعارضة للنظام ستجد نفسها يف موقع امله ّدد وجوديًّا كون الخالف
مع النظام ليس من داخل الدائرة نفسها ،فليست الهوية الوطنية
قاسم مشرتكًا بني كل تلك الفئات .وهو ما يعني سعيها لتصنيع
ً
هويتها الخاصة أو تعزيز مك ّونات هويتها الفئوية مبا يضمن لها
التاميز والقدرة عىل املواجهة .وعىل الرغم من أ ّن كث ًريا من الهويّات
الثانوية ال يتناقض مع الهوية الوطنية ،تكمن الخطورة يف اختفاء
مك ّونات الهوية الوطنية تدري ًجا ملصلحة منو هويات طائفية ،وما
يرتتب عىل ذلك من انتقال الخالفات والرصاعات من دائرة النخبة
وص ّناع القرار إىل دائرة الجامهري التي تلقّت تنشئ ًة سياسي ًة أكسبتها
ثقاف ًة تع ّد وجود اآلخر تهدي ًدا لها.
إ ّن رياح التغيري يف منطقة املرشق العريب تحدي ًدا ال ميكن لها أن
تؤسس لوضع انتقايل نحو الدميقراطية ،إال إذا تجاوزت دعوات
التغيري الحدود القطرية لبلد ما ،بوصف االرتباطات اإلقليمية عىل
مستوى الطوائف واألنظمة الهجينة تؤكد أ ّن األنظمة العربية يف
معظمها ليست سوى خاليا ناشطة ضمن منظومة فساد تعمل عىل
مستوى قومي .وما إن تتلف خلية منها أو ت ُستأصل حتى ت ُجري
املنظومة فوق القطرية الرتميم الالزم لتوليد خلية جديدة .وهو ما
يفس استامتة بعض الدول املفتاحية يف املرشق العريب يف الدفاع عن
ّ
األنظمة الهجينة التي ثارت شعوبها ض ّدها يف الوطن العر ّيب عمو ًما.
أساسا ر ّدة فعل عىل االستبداد
جاءت دعوات التغيري يف الوطن العريب ً
والفساد .وبنا ًء عليه ،فإ ّن املعادلة يجب أن تكون "إصالح مقابل
فساد" .ومن املفرتض أن تشمل قوى اإلصالح جميع املتباينات املك ّونة
للشعب ،إال أ ّن بعض القامئني عىل دعوات التغيري وعىل الثورة يف
بعض الدول قد أخفقوا حني نظروا إىل الرصاعات من زاوية دينية
أو مذهبية أو فكرية .وهو ما ح ّول كث ًريا من املتحالفني ضمن جبهة
اإلصالح إىل الجبهة املضا ّدة ،تخ ّوفًا من أن تؤول األمور يف نهاية
املطاف إىل سيطرة ت ّيار سيايس أو طائفي بعينه ،وت ُهضم حقوق
الطوائف والتيارات األخرى.
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 البنية والسلوك:الجيش والملَكية والنخبة السياسية في المغرب
The Army, the Monarchy, and the Establishment in Morocco

 في تزامن مع،جــرى تشــكيل العالقة بين الجيش والملكية والنخبة السياســية في المغــرب
 ومــع تطــور األحــداث وتشــكيل حيــاة. بعــد االســتقالل،اللحظــة التأسيســية لهيــاكل الدولــة
ً
 ما عدا،مسافة مع الفرقاء السياســيين كا ّف ًة
 أخذت المؤسســة العســكرية،سياســية وحزبية
ّ ظ
َ ل العرش
 وكان لهذا السياق التأسيسي.طوال هذه الفترة
ِ  فقد ظ ّلت.المؤسسة الملكية
.أث ٌر في سلوك النخبة السياسية في عالقتها بالمؤسسة العسكرية
 وهو ما،يفرض تتبع العالقة بين الجيش والنظام السياسي االشتغال بأربعة محاور أساسية
يهتم بتتبع أثر النظام الملكي في بنية المؤسسة
 فالمحور األول.تحاول هذه الدراسة إنجازه
ّ
يتــم التحقيــب السياســي لتحوالت المؤسســة
ّ  وفــي المحــور الثانــي.العســكرية بالمغــرب
 فيجري البحث في حدود تأثير النخبة السياســية في نفوذ، أ ّما في المحور الثالث.العســكرية
يقدم نماذج لتوصيف الســلوك السياسي للنخبة؛
ّ  فهو، وأ ّما المحور الرابع.النظام الملكي
.وذلك في إطار عالق ٍة بمساحات اشتغال الجيش
. النخبة السياسية، المخزن، الملكية المغربية، الجيش المغربي، المغرب:كلمات مفتاحية
The relationship between Morocco's military and the country's political elite –
in particular its monarchy– was formed alongside the state's very apparatus
immediately following independence. The military came to take a neutral
approach to the rapidly developing pattern of partisan jockeying between the
various political camps vying for power, and tended to find ways that would allow
military positions to remain firmly within the royalist camp. These early patterns,
established at the very birth of the modern Moroccan state, formed the basis on
which these two powers would get along in the years to come. In tracing this
relationship, the paper writes of a historic battle for power in the country, and
identifies longstanding reasons for the vested interested of the Moroccan elite in
ensuring the tranquility of relations between the Royal Court and the military
establishment.
Keywords: Morocco, Moroccan Army, Moroccan Monarchy, Makhzen, Political
Elite.
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دراسات
الجيش والم َلكية والنخبة السياسية :البنية والسلوك

مقدمة
يف املغرب ،يخفت حضور املؤسسة العسكرية يف الحياة العامة.
غري أ ّن ركون الجيش إىل الثكنات العسكرية مل يكن باألمر السهل.
ففي وقت نجح فيه الجيش يف إطاحة األنظمة الحاكمة يف كثري من
البلدان العربية ،باءت تجربة "الضباط األحرار" التي انترشت يف أوائل
الخمسينات يف عدد من البلدان العربية بالفشل يف الحالة املغربية،
وتبعتها سلسلة إجراءات اتخذها النظام الحاكم قصد تقليص دور
املؤسسة العسكرية يف الفضاء العا ّم؛ وبذلك أصبحت خاضع ًة يف
شموليتها للثقل امللَيك وحضوره املكثف يف الحياة السياسية.
تختلف العالقة بني الجيش والنظام السيايس يف املغرب عن نظريتها
يف كثري من األنظمة العربية اختالفًا فارق ًّيا .فإذا كان الجيش يحرض يف
فاعل يف السلطة ،فإ ّن الجيش يف الحالة املغربية
بعض األنظمة بصفته ً
يتمثل كظل للسلطة يُؤ ّمن استمراريتها ،من دون أن ميارسها يف
مفاعيلها .وقد جاء انكفاء املؤسسة العسكرية عن الحياة السياسية
بعد محاوالت الجيش ،يف بداية السبعينيات من القرن املايض،
التنسيق مع أحزاب سياسية معارضة (يسارية تحدي ًدا) إلطاحة نظام
الحكم ،ومن ذلك الوقت أمسك النظام بخيوط "املؤامرة" ،ووجد
يف ذلك فرص ًة سانح ًة لتضييق هامش الحضور العسكري يف مظاهر
الحياة العامة باململكة.
إ ّن البحث يف ثنائية الجيش والنظام السيايس يف التجربة املغربية ،يثري
العديد من األسئلة /اإلشكاليات ،من بينها :ما هو أثر الفعل السيايس
وتأسيسا وتوجي ًها؟ وكيف تؤث ّر
تنظيم
يف تكوين املؤسسة العسكرية،
ً
ً
املؤسسة امللكية ،كفاعل تاريخي ،يف النسق السيايس املغريب ،بشأن
عالقة النخبة السياسية (باملعنى الربملاين) بالجيش؟ وكيف انتهت
عالقة التأثري املتبادل باستبعاد الجيش من الحياة السياسية ،وتحويله
من جهاز قائم بذاته (وزارة الدفاع) إىل مكتب إداري فحسب ،كل
مدخل للبحث
ً
صالحياته الفعلية بيد امللك؟ إ ّن هذه األسئلة تشكّل
يف فرضية أثر السياق التاريخي والقانوين لبناء املؤسسة العسكرية يف
السلوك السيايس للنخبة الربملانية ،جوابًا عن اإلشكال املركزي املتعلّق
بأثر البنية يف السلوك.
يف املضمون أيضً ا ،يق ّدم مرشوع الورقة البحثية قراءات متقاطع ًة
فاعل مؤث ًرا يف
نتطرق من خاللها إىل أثر النظام املليك -بوصفه ً
النظام السيايس  -يف بنية الترشيع والتنظيم العسكريني .ويف هذا
القسم ،يق ّدم البحث عرضً ا ملختلف الترشيعات املنظّمة للمؤسسة
العسكرية ،والخلفيات التي تحكمت يف التحوالت التي شهدتها هذه
املؤسسة ،يف ضوء النصوص الترشيعية ،عىل نح ٍو جعلها يف وضعية
جزء من النظام الحاكم ،من دون أن تكون طرفًا يف النظام السيايس،
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كام هو الشأن بالنسبة إىل باقي التجارب املقارنة يف بعض بلدان
العامل العريب .ث ّم ننتقل بعدها إىل قياس العالقة بني الجيش وامللك
والنخبة السياسية؛ ملعرفة دورها يف استقرار النظام السيايس الحايل
عىل بنية هرمية يسود فيها امللك ويحكم .كام نخصص جز ًءا من
هذه الورقة لتقييم تأثري النخبة السياسية يف إعادة بناء املؤسسة
العسكرية ،يف ضوء االنتقال الدميقراطي الذي يعيشه املغرب.
يُفرتض يف قراءة العالقة بني الجيش والنخبة السياسية البحث يف
البيئة الحاضنة لهذه الروابط باعتامد منهاج التحليل النسقي ،إضاف ًة
إىل أ ّن املحدد التاريخي (السياق) لهذه العالقة يفرض البحث يف
طبيعة النظام السيايس (النسق) ،وهو يتسم بتعايش املؤسسة
امللكية واألحزاب السياسية ،وهذا يستدعي مقارب ًة منهجي ًة منفتح ًة
ذات طابع تحلييل لوقائع تاريخية ،وسياسية ،وقانونية ،نقيس من
خاللها مدى تأثري "السياق" يف "النسق".

ً
أوال أثر النظام الملكي في بنية
المؤسسة العسكرية بالمغرب
وقع تح ّول يف بنية املؤسسة العسكرية منذ محاولة االنقالب ض ّد امللك
الراحل يف صيف 1972؛ وهو تح ّول نتجت منه تداعيات كبرية عىل
مؤسسة الجيش ،بأن اختفت من الحياة العامة ،وبقيت مرابط ًة يف ثكناتها.
ويف املقابل ،برز دور أكرب لجهاز األمن الوطني يف الحياة املدنية والسياسية،
منذ منتصف السبعينيات ،فأصبح لصيقًا بالحياة اليومية للمواطنني ُمن ِّفذًا
للسياسات األمنية للدولة ،يف حني ساهم القرار املليك يف إلغاء وزارة
الدفاع ،وتكريس االنضباط العا ّم يف حظرية القوات املسلحة ،يف تجنيب
الدولة نفوذ املؤسسة العسكرية ،كام هو واقع يف كثري من البلدان اليوم.
يخضع قطاع الجيش ملجموعة من النصوص الدستورية والترشيعية
والتنظيمية ،وقد تواىل إنتاج الترشيعات الخاصة بالقطاع طوال خمسني
سنةً ،إال أ ّن ربط إحداث مؤسسات هذا القطاع بفكرة بناء الدولة
جعلت أغلبية الترشيعات املؤسسة للقطاع األمني تصدر بعد االستقالل،
يف حني عنيت النصوص الترشيعية األخرى مبجاالت أخرى مختلفة؛ من
قبيل التنظيم ،ورشوط التعيني ،والرتقية ،والشؤون االجتامعية .أ ّما أكرث
الترشيعات تأث ًريا يف مسار الترشيع األمني باملغرب ،فكانت متمثّل ًة يف
الظهري الرشيف الصادر سنة  1972الذي يقيض حذف وزارة الدفاع
يسيها كاتب عا ّم.
الوطني ،وإحداث إدارة بديلة ّ
لقد اتضح ،يف ضوء قراءة النصوص املنظّمة للجهاز وتحليل طبيعتها
القانونية ،أ ّن الغلبة كانت للترشيع املليك ،سواء كانت من خالل
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الظهائر أو املراسيم .واتضح ،كذلك ،أنّنا كلام توجهنا نحو املؤسسة
رضا يف
العسكرية ،حرض الترشيع املليك بقوة ،كام أنّه يبقى حا ً
املؤسسة بالنسبة إىل قطاعات األمن ،سواء من حيث
النصوص ِّ
التنظيم أو القوانني األساسية ،أو من حيث طريقة إدارتها.

 .1مؤسسة الجيش بالمغرب:
السياق والتأسيس
تأسس قطاع القوات املسلحة امللكية مبوجب الظهري رقم 1.56.138
الصادر يف  20متوز /يوليو  ،1956وقد وضع هذا الجهاز تحت الترصف
املبارش للملك ،وحددت مهامته يف الدفاع عن الوطن واملساهمة يف
حفظ النظام العا ّم ،وعرفت السلطة الرئاسية تراج ًعا متدر ًجا نحو
االحتكار املليك .ففي البداية ،كان الجهاز يخضع لوزير الدفاع ،ث ّم
استقر به األمر عىل تبعيته إلدارة مكلّفة بالدفاع الوطني ،عىل أ ّن
امللك هو القائد األعىل للجيش ورئيس أركان الحرب.
يف مرحلة ثانية ،أُلغي منصب وزير الدفاع الوطني ،مبوجب قرار
مليك (ظهري رشيف رقم  1.72.276صادر يف  21آب /أغسطس
 ،)1972فتح ّولت مصالح اإلدارة املركزية لوزارة الدفاع الوطني إىل
إدارة للدفاع الوطني ،لتنتهي "مرحلة املركزة غري املبارشة التي متيزت
بتفويض امللك تدبري بعض صالحياته العسكرية لسلطة وزارية متثلت
رشا أمام امللك ،ورغم
يف وزارة الدفاع ،حيث كان يعترب مسؤولً مبا ً
(((
ذلك ،كان يت ّم انتقاء وزراء الدفاع بعناية خاصة" .
ويُع ّد مفهوم الطاعة واحرتام النظام التسلسيل لألوامر الصادرة ،وفق
املادة الرابعة من الظهري الرشيف املحدث للجهاز العسكري ،من
صميم قواعد االنضباط داخل القطاع األمني .ويُبنى النظام التسلسيل
عىل هرمية يوجد عىل رأسها امللك ،بصفته قائ ًدا أعىل للقوات
املسلحة امللكية ،ويتوىل مهامت رئاسة األركان العامة للقوات وفقًا
للترشيع العسكري ،غري أ ّن "نشاطات الجيش ال تنحرص يف الدفاع
وحامية الرتاب الوطني ،ولكن ينبغي أن يساهم بفعالية يف املشاريع
ذات املصلحة االجتامعية"(((.
فاعل
ساهم الجهاز العسكري يف حامية األمن والنظام العا ّم ،بصفته ً
أمن ًيا استثنائ ًيا يف شؤون النظام العا ّم واألمن الداخيل .ففي حاالت
الطوارئ ،أو يف وضعيات أمنية استثنائية ،ينترش أفراد الجيش لتأمني
املؤسسات وحاميتها ،كام ميكن لقوات الجيش أن تشارك يف حفظ
 1محمد شقري ،املؤسسة العسكرية باملغرب :من القبيلة إىل العرصنة (الدار البيضاء:
أفريقيا الرشق ،)2007 ،ص .141
 2جون واتربوري ،أمري املؤمنني :امللكية والنخبة السياسية املغربية ،ترجمة عبد الغني
أبو العزم وعبد األحد السبتي وعبد اللطيف الفلق ،ط ( 3الرباط :مؤسسة الغني للنرش،
 ،)2013ص .381

العدد 25
آذار  /مارس 2017

األمن الداخيل ،يف حال وجود أخطار داهمة ،من خالل تشكيالت
أمنيّة مشرتكة مهمتها حراسة بعض املرافق الحيوية داخل الدولة،
وهي التجربة التي نهجها املغرب من خالل إحداث "وحدات حذر"
تتألّف من الجيش وعنارص الرشطة ،يف شكل دوريات مكلّفة بحامية
األمن الداخيل ض ّد التهديدات اإلرهابية .وبوجه عا ّم ،تتوزع مجاالت
الترشيع يف الشأن العسكري عىل كل من قطاع وزارة الدفاع ،عىل
قرص مدة هذه التجربة ،ث ّم املؤسسة العسكرية ،ممثل ًة يف القوات
املسلحة امللكية والحرس الوطني والدرك املليك.

 .2أصل التشريع وثقل المؤسسة الملكية
بعد حصول املغرب عىل االستقالل سنة  ،1956فرضت الحاجة إىل
بناء الدولة وجود جهاز عسكري قادر عىل حامية الوطن وتأمينه من
التهديدات الخارجية .لذا ،فإ ّن هذا القطاع األمني كان من املجاالت
األوىل التي شملها الترشيع الظهريي (املليك) .ففي السنة نفسها صدر
ظهري رشيف يقيض إحداث وزارة للدفاع الوطني ،وتعيني اختصاصات
وزير الدفاع ومهامته.
ويف سنة  ،1957صدر ظهري رشيف (مليك) يعلن إحداث لجنة عليا
للدفاع الوطني ،تاله يف سنة  1959ترشيع مليك جديد يقيض تنظيم
مصالح اإلدارة املركزية لوزارة الدفاع الوطني .واملالحظ أ ّن أغلبية
هذه الترشيعات الخاصة بقطاع الدفاع الوطني ،يف هذه الفرتة،
صدرت يف غياب الدستور بوصفه وثيق ًة مرجعي ًة تح ّدد الصالحيات
والحدود لسلطة امللك يف الترشيع .ومع إقرار أول دستور للمملكة
سنة  ،1962أعاد امللك بصفته قائ ًدا أعىل للقوات املسلحة امللكية،
تنظيم مصالح اإلدارة املركزية لوزارة الدفاع الوطني (قانون تنظيم
مصالح اإلدارة املركزية لوزارة الدفاع الوطني الذي صدر يف ،)1965
يليه إصــدار مرسوم مليك بإحداث البالط العسكري وتنظيمه

دراسات
الجيش والم َلكية والنخبة السياسية :البنية والسلوك

وس ّن نظام للمحاسبة املالية بوزارة الدفاع مبوجب قانون
سنة َ ،1968
صدر يف السنة نفسها.
ممثل
غري أ ّن التطور الترشيعي الذي عرفته املؤسسة العسكريةً ،
يف وزارة الدفاع ،رسعان ما سيعرف مراجع ًة كاملةً ،بعد املحاولة
االنقالبية الثانية التي تورط فيها وزير الدفاع شخصيًا .فقد قرر
امللك حذف وزارة الدفاع الوطني من النظام اإلداري ،يف سنة ،1972
وإصدار ظهري رشيف يقيض تحويلها إىل إدارة للدفاع الوطني ،وتعيني
كاتب عا ّم لهذه اإلدارة .وتال ذلك مجموعة من الترشيعات امللكية
تقيض تنظيم هذه اإلدارة وتفويض السلطة يف ما يتعلق بإدارة الدفاع
الوطني .ومل مينع هذا التطور القانوين النظا َم الحاكم من االحتفاظ
بالتمثالت السلطوية املوروثة ،بخاصة منها التمثالت التي ال تستند
إىل نصوص بقدر ما تقوم عىل واقع موجود موروث؛ ضمن ما يُعرف
باسم "املخزن" يف الحالة املغربية ،كناي ًة عن مؤسسة رمزية لها حضور
مقابل للسلطة.
متثل ً
يف الوعي الجمعي للمغاربة ،بصفتها ً

ً
تمثال الماد ًي ّا للسلطة بالمغرب
" .3المخزن"
خارج التأويالت التي اشتغلت مبصطلح "املخزن" وتطوره التاريخي
(من فضاء للتخزين إىل متثّل ملامرسة السلطة السياسية واإلدارية)،
ارتبط مفهوم "املخزن" بالحضور املادي للدولة ،من دون أن تكون
له نصوص قانونية تح ّدد ماهيته ،أو تح ّدد سلطاته ومجاالته .وقد
جعل التداول االجتامعي مفهوم املخزن مرادفًا للسلطة داخل الدولة،
بأدواتها الزجرية واملؤسساتية القادرة عىل حامية البالد من "السيبة"
(خارج سيطرة الدولة املركزية) .ويف املقابل ،يصطدم هذا التأويل
الذي يجعل من املخزن تعب ًريا عن الدولة باملفهوم الحديث للدولة
القامئة عىل القانون واملجتمع.
ال نقصد من رواء هذا التفسري مفهوم املخزن يف معناه الوظيفي
املبني عىل العالقات الشخصية التبعية ،وإمنا يف مضمونه السلطوي
مجسد
الرمزي ُ
وص َوره يف التمثالت الجمعية لألفراد؛ وهو بهذا املعنى َّ
يف شخص امللك ،مرتهن بدوامه واستمراريته ملا يبثّه من اطمئنان يف
النفوس ،وما ميثّله من هيبة وأمنٍ للدولة .فعديد الدراسات التي
تناولها الباحثون يف األدب السلطاين باملغرب استنتجت أ ّن "التصورات
التي احتفظت بها ذاكرة الناس عن السلطانني القويني ،ظلت مرادف ًة
مم يدل عىل شعورهم بحضور جهاز يحبذون
للسلم والطأمنينةّ ،
الخضوع لوصايته ،واالستفادة من مظاهر الحامية التي يؤ ّمنها ،بدل
النزوح تحت وطأة الفوىض"(((.
 3محمد جادور ،مؤسسة املخزن يف تاريخ املغرب (الدار البيضاء :منشورات مؤسسة
امللك عبد العزيز ،)2011 ،ص .401
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لقد جعل حضور السلطة العرفية يف املامرسات املخزنية املخز َن
ٍ
خصوصيات تف ّر َد
نفسه ركيز ًة للنظام السيايس ،وأضفى عىل الدولة
َ
بها عن باقي األمم .وحتى يف فرتة االستعامر ،فإ ّن "السياسة التي
انتهجتها سلطات الحامية من أجل السيطرة عىل البالد ،وتحديث
أجهزة الدولة ،مل ِ
تقض عىل البنية املخزنية ،بل دعمتها وق ّوت
بالخصوص مكانة السلطان الذي اسرتجع كامل صالحياته وسلطاته
جيل،
بعد االستقالل"((( .وقد توضحت هذه االستمرارية ،عىل نح ٍو ّ
خالل مرحلة تشكيل األجهزة األمنية (يف بداية االستقالل) ،إذ "تح ّول
الجيش إىل جهاز مخزين من حيث التسمية التي يتميز بها ،القوات
املسلحة امللكية ،والسلطة املطلقة للملك عىل الجيش ،وطبيعة
العالقة التي تربط بني امللك وقواته املسلحة"(((.
مثة شبه إجام ٍع عىل أ ّن مؤسسة املخزن ،مبا تحمله من إرث تاريخي
وإداري وسيايس ثقيل ،تدل "عىل مجموعة من التنظيامت اإلدارية
التي تشكلت تدريجيًا بفعل الرضورات الداخلية ،املتمثلة يف الحفاظ
عىل األمن وتحصيل الرضائب ،ث ّم التزامات السياسة الخارجية وما
واكبها من تبادل للمبعوثني ،وتوقيع االتفاقيات التجارية ،ما أضفى
عىل املخزن تدريج ًيا شكل مؤسسة سياسية حقيقية"((( .وسوف
املؤسسة يف أداء أدوارها التاريخية بأدوات حديثة ،من
تستمر هذه ّ
دون أن تتخىل عن السلطة املعنوية التي متنحها هذه الصفة إىل
امللك ،بوصفه التمثّل املؤسسايت لجهاز املخزن.
إضاف ًة إىل أوضاع التبلور املادي لهذه املؤسسة يف شكل تنظيم إداري
متكامل ،فإ ّن حضورها الرمزي يف الحياة العامة باملغرب ،والدور
التاريخي الذي أ ّدته يف توحيد البالد ،ث ّم نفوذها القوي بفضل
شبكات العالقات التي تدور حول املخزن ،كلّها معطيات جعلت من
املخزن ِ
نفسه مؤسس ًة عرفي ًة ذات حضور يتعدى الرمزية إىل تحقيق
األمن واالستقرار وتأمني استمرارية الدولة.

ثان ًياالعالقاتالسياسيةالعسكرية:
فيالتطوروالتحقيب
يف عالقاتها بالشأن العا ّم ،مل تفصح املؤسسة العسكرية يو ًما عن نيتها
الحضور يف الفضاء السيايس ،أو رغب ًة يف امتالك سلطة ،بل ب َنت كل
روابطها مع املؤسسة امللكية عىل أساس الثقة ،ونأت إىل أبعد الحدود
عن الفاعل السيايس ،من دون أن يعني ذلك وضع نفسها عىل مسافة
 4محمد شقري ،تطور الدولة يف املغرب :إشكالية التكون والتمركز والهيمنة ،من القرن
الثالث ق.م إىل القرن العرشين (الدار البيضاء :أفريقيا النرش ،)2002 ،ص .291
 5املرجع نفسه ،ص .294
 6جادور ،ص .385
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موضوعية بني الفريقني األساسيني (املؤسسة امللكية واألحـزاب
السياسية) ،فظلت منحاز ًة إىل الطرف األول ،مراقب ًة للطرف الثاين.
وحتى حينام ولج العسكريون يف السياسة ،فإنّهم كانوا قد تخلوا عن
البدلة العسكرية ،إضاف ًة إىل أ ّن منهم من تقاعدوا عن الخدمة يف
الجيش؛ وبذلك تف ّرغوا ملامرسة العمل السيايس .ويف هذا السياق،
نشأت أح ـزاب ،وشُ كّلت قيادات تولّت مهمة زعامة تنظيامت
بديل
سياسية ،انتهت مهمتها إىل خدمة النظام القائم وتقديم نفسها ً
من أحزاب املعارضة التي نازعت امللك يف سلطته ،والتي حاولت أن
تنزع عنه رشعية التمثيل الدستوري والتاريخي والرشعي (البيعة)
نياب ًة عن األمة.
مارس عسكريون السياسة خارج الثكنة ،وأعلن بعضهم ميالد أحزاب
(منها حزب الحركة الوطنية الشعبية ،ميني محافظ ،والحزب الوطني
الدميقراطي ،ميني مقرب من اإلدارة ...إلخ) .وساهمت هذه األحزاب
يف تأثيث املشهد الحزيب ،من دون أن يكون لها تأثري كبري يف الحياة
السياسية؛ فقد ظلت تعبريات عن نزوات شخصية يف العمل السيايس
انعكاسا لظاهرة االنشقاقات التي م ّيزت العمل الحزيب
فحسب ،أو
ً
يف املغرب.
ومبا أ ّن العمل السيايس ظل طوال سنوات مم ًّرا لالرتقاء االجتامعي
والتقرب من نفوذ السلطة ،فقد حقق بعض العسكريني الوافدين إىل
السياسة بالسياسة ما مل يتحقق لهم من أمجاد الخدمة العسكرية،
بالنظر إىل أ ّن املغرب مل يعرف جبهات قتال بعد االستقالل ،باستثناء
حرب الرمال ض ّد الجزائر سنة  ،1963وحرب العصابات ض ّد ميليشيا
جبهة بوليساريو املدعومة جزائريًا .كام أ ّن تجربة استقالل املغرب
انطبعت بصبغتها املدنية أكرث منها العسكرية ،بنا ًء عىل أ ّن املغرب
عاش نظا ًما استعامريًا مختلفًا عن جريانه يف املغرب العريب ضمن
اسم "الحامية" .وعىل الرغم من ذلك ،نجح النظام يف احتواء ما تبقى
من مشاهد العسكرة ،خالل البدايات األوىل لالستقالل ،عرب سياسة
احتواء جيش التحرير يف البنية العسكرية ،وإبعاد آخرين؛ سواء كان
ذلك بتكليفهم مبهامت مدنية ،كرجال للسلطة (صفة محافظ) ،أو
عرب التصفيات الجسدية الداخلية التي وظّفها نظام الحكم للتخلص
من بعض األسامء التي يحذوها طموح املنازعة يف السلطة.
ضمن هذا السياق ،شُ كّلت العالقات السياسية العسكرية وظلت
التقاطعات يف ما بينها قامئةً ،حتى أنّها تبدو منتقل ًة من الوظيفة
متس مبوجب هذا
العسكرية إىل الوظيفة السياسية ،من دون أن ّ
االنتقال جوهر الوظيفة األسايس؛ وهي خدمة النظام وتقوية نفوذه
من داخل مؤسسة الجيش ،أو من داخل الحزب السيايس .وبالنظر
إىل ارتباط الحياة العسكرية للمغرب بترشيعات منظّمة لها  -عىل
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نح ٍو يعكس تطورها ويؤرخ لتوايل األحداث وتطورها  -فإنّنا نرى
رضورة التمييز بني ثالث مراحل ضمن هذا الـ "مسلسل" الزمني.

 .1مرحلة بناء المؤسسات األمنية
متيزت هذه املرحلة بنزوع الدولة إىل بناء املؤسسات األمنية ،فجاءت
الترشيعات متجاوب ًة مع هذا التوجه ،وإ ْن غلب عليها الطابع
الظهريي املليك .وقد صدرت كثري من الترشيعات املهيكلة للمؤسسة
العسكرية يف غياب النص الدستوري ،بوصفه وثيق ًة مرجعي ًة تح ّدد
مجاالت تدخل السلطات يف ما يتعلّق بترشيع القوانني .وقبل إقرار
أول دستور للمملكة سنة  ،1962وقد أُثري حوله خالف سيايس كثري
بسبب مطلب الجمعية التأسيسية ،رشع امللك يف إصدار مجموعة
من النصوص القانونية املؤسسة لبناء الهياكل العسكرية للدولة.
وهكذا ت ّم إحداث القوات املسلحة امللكية سنة  1956واإلدارة العامة
لألمن الوطني يف  16أيار /مايو من السنة نفسها ،وتال ذلك تطوير
النظام األسايس للدرك املليك سنة  .1957وقد غلبت عىل النصوص
الترشيعية خالل هذه املرحلة روح ليربالية ،من حيث املضمون أو
الصياغة القانونية ،وهي رضورة أَ ْملتها االختيارات السياسية للدولة،
يف وقت كانت فيه باقي األنظمة املجاورة تتجه نحو عسكرة الدولة،
وتحويل حركات التحرر إىل تنظيامت عسكرية مهمتها إعادة بناء
النظام السيايس وليس الدولة.
ومل ّا كان بناء الدولة يتطلب إحداث مؤسسات عسكرية ،وضامن
استمرار مؤسسات قامئة ورثها املغرب عن فرتة الحامية ،فقد احتفظ
املرشع املغريب بنصوص ترشيعية تعود إىل فرتة الوجود الفرنيس ،كام
هو الشأن بالنسبة إىل القوانني املتعلقة بتنظيم البالد يف حالة الحرب.
ويف املقابل ،سعت الدولة إىل تحديث الرتسانة القانونية املتعلقة
مبؤسسات الدولة املرتبطة بهذا القطاع ،وإن استمرت يف تطوير
منوذج موروث للسلطة؛ من قبيل "القياد" و"الباشوات" ،من مختلف
أصناف رجال السلطة الذين عرفهم املغرب قبل االستعامر الفرنيس.

 .2مرحلة الصراع بين النخب السياسية
ملكية
وال َ
متيزت هذه املرحلة برصاع قوي حول امتالك السلطة .ففي هذه
املرحلة ،اشتد الرصاع حول السلطة باملغرب ،وتطورت تيارات سياسية
وحزبية ،دخلت يف موجة احتجاج عمومي يف الشارع ،ورصاعات
سياسية مع النظام من أجل بناء الحكم .وواجهت املؤسسة امللكية
حركات سياسي ًة مسلح ًة وانقالبات عسكري ًة إلطاحتها ،ووقع تواطؤ
بني السيايس والعسكري من أجل مصادرة السلطة من املؤسسة
امللكية ،غري أ ّن هذه املحاوالت فشلت برمتها .ولعل أبرز ما ميز
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الترشيعات األمنية يف هذه املرحلة هو قرار امللك حذف وزارة الدفاع
الوطني ،وتوليه شخصيًا اإلرشاف عىل إدارة املؤسسة العسكرية ،من
خالل مندوب عنه داخل الحكومة .وقد تزامن إبعاد وزارة الدفاع
من التشكيلة الحكومية مع تورط املؤسسة العسكرية يف محاولتني
انقالبيتني ض ّد امللك ،ونسج عالقات مع معارضني سياسيني.
إ ّن الوضعية االستثنائية التي عاشها املغرب ،خالل تلك الفرتة،
سوف تنعكس عىل مضمون الترشيعات األمنية برمتها ،إذ قويت
أدوار املؤسسة العسكرية يف الحفاظ عىل النظام العا ّم وحامية
النظام القائم.

 .3بداية التطبيع بين القرار السياسي
والعسكري
بعد االنتهاء من تنازع الرشعية بشأن ال ُحكم بني األحزاب السياسية
واملؤسسة امللكية ،وقبول النخبة الحزبية املعارضة بقواعد اللعبة
فاعل
السياسية يف املغرب ،وبرضورة االحتكام إىل امللك بوصفه ً
أساس ًيا يف النظام السيايس ،سوف تبدأ بوادر االنفراج السيايس بإعادة
بناء عالقة الثقة بني امللكية واألحزاب املعارضة .وقد ت ّم ذلك يف
آخر أيام امللك الراحل الحسن الثاين ،حينام قبِل بتشكيل حكومة من
أقطاب املعارضة يف آذار /مارس  ،1998وكان قد أطلق قبلها مصالح ًة
وطني ًة بالعفو عن املعتقلني السياسيني وجرب الرضر.
وشكّل إقرار دستور جديد سنة  ،2011وهو إقرار أعاد توزيع السلطات
وسمح باختصاصات واسعة للسلطة التنفيذية يف مواجهة املؤسسة
امللكية ،دفع ًة جديد ًة يف اتجاه بلورة أدوار أكرب للنخب السياسية يف
عالقة باملؤسسة العسكرية ،إال أ ّن استبطان النخب الحزبية لفكرة
الثقل املليك يف الحياة السياسية ،ويف بعض املجاالت األمنية تحدي ًدا،
شكّل رقاب ًة ذاتي ًة ترسم من خاللها حدود مامرستها للسلطة.
وعىل الرغم من ذلك ،كان لهذا التح ّول أثر يف العالقة بني النخب
واملؤسسة العسكرية ،لتعود الحياة السياسية بالتدريج إىل طبيعتها؛
الفاعل
َ
وذلك بفضل اإلصالحات السياسية والدستورية التي منحت
السيايس أدوا ًرا "افرتاضيةً" بشأن مامرسته الرقابة الربملانية عىل
أعامل املؤسسة العسكرية .وس ًريا عىل هذا النهج ،قويت الترشيعات
الخاصة بحقوق اإلنسان ومامرسة الحريات ،ومارس الربملان دوره
الرقايب عىل إنتاج الترشيع األمني /العسكري باملناقشة والتصويت ،إذ
ترصد هذه الورقة تجربتني للرقابة السياسية عىل املؤسسة العسكرية
خالل العهدة الترشيعية  ،2016 - 2011ويتعلق األمر بقانون
الضامنات املمنوحة للعسكريني بالقوات املسلحة امللكية والقانون
املنظّم للقضاء العسكري.

ً
ثالثا حدود النخبة السياسية
ونفوذ النظام الملكي
تكشف النصوص املنظّمة لقطاع الجيش حضو ًرا قويًا للمؤسسة
امللكية ،يبدو فيها الربملان إىل حدود ما قبل دستور  2011غائبًا عن
الترشيعات املهيكلة للمؤسسة .وقد ساهم هذا الوضع االحتكاري يف
إبقاء بنية القطاع خارج الجدل السيايس؛ بقدر ما كرس حضو ًرا مكثفًا
للمؤسسة امللكية يف مجال التأطري والترشيع والتنظيم العسكري.
ال شك يف أ ّن االحتكار املليك لقطاع الترشيع يف املجال العسكري
كان له تأثري كبري يف وظيفة النخب السياسية الربملانية .فقد عطّل
أدوارها عىل نح ٍو أث ّر يف وظيفة العمل الربملاين الرقايب برمته .ويف
ظل هذه الوضعية االحتكارية ،برز دور الفاعل الحقوقي يف إثارة
وسعت هيئات مدنية إىل
قضايا الترشيع األمني وما يتعلق بالجيشَ ،
التقرير عن القطاع ،أو إبداء الرأي بشأن بعض القوانني املعروضة
عىل الربملان ،من دون أن يكون لهذه االعرتاضات أث ٌر كبري يف مضمون
النص القانوين ،بسبب غياب الفاعل الوسيط بني املجتمع املدين
والنص القانوين؛ أي غياب الفاعل الربملاين.

 .1الجيش والنخبة السياسية:
قطيعة ملتبسة
رأينا أ ّن املؤسسة العسكرية باملغرب تخضع لترشيعات تعود يف
مجملها إىل بداية االستقالل ومحاوالت بناء املؤسسات األمنية
للدولة يف تلك الفرتة .وعىل امتداد سنوات ،وقعت تعديالت كثرية
للنصوص الترشيعية متعلّقة بصالحيات القطاع األمني .وقد حاولت
السلطة التنفيذية أن تكون القوانني املنظّمة مالمئ ًة للقوات املسلحة،
أو أجهزة االستخبارات التابعة لها ،مع االلتزامات الدولية للمغرب،
وتوقيع مجموعة من املعاهدات املوضوعاتية ذات العالقة بالجهات
املكلّفة بإنفاذ القانون.
ومن خالل العودة إىل النصوص الترشيعية املنظّمة لقطاع املؤسسة
العسكرية ،نجد أ ّن أغلبيتها خضع ملسطرة "الترشيع الظهريي"؛
ذلك أنه باستثناء أول تجربة إلصدار القوانني ،خالل فرتة ما بعد
دستور 2011؛ ومنها القانون  21.10املتعلق بالضامنات األساسية
املمنوحة للعسكريني بالقوات املسلحة امللكية ،وقد تقدمت به إدارة
الدفاع الوطني إىل الربملان ،خالل الوالية الترشيعية ،2016 - 2011
عىل أ ّن ما سبقها من الترشيعات الخاصة بالجهاز مل تعرف طريقها
إىل الربملان ،وصدرت إ ّما من خالل ظهائر ملكية ،أو مراسيم وزارية،
أو قرارات إدارية تنظيمية.

26
وقد متيزت العالقة بني أجهزة قطاع األمن ،عمو ًما ،بنوع من التداخل،
وظلت سياساتها تخضع إلسرتاتيجيات متباينة تتحكم فيها الظرفية
السياسية ،إال أ ّن تنوع اإلسرتاتيجيات داخل األجهزة خلق حال ًة من
التنافس من أجل تطوير القطاع ،وتنويع مصادر املعلومة األمنية،
خدم ًة الستقرار الدولة وأمن املواطنني ،فـ "ما يطبع اتجاه دوائر
السلطة ،الداخلية واألمن ،يتجىل يف امليل إىل التنافس ،وهام م ًعا
تحت مراقبة الدرك املليك من أجل أمنٍ أوسع ،ويظهر امللك الرابح
من تنافس هذه األجهزة الثالثة التي تكون مصادر املعلومات
واألخبار"(((.
يف املقابل ،فرضت التحوالت السياسية ،وحالة االنفتاح التي عاشها
املغرب ،مالءم ًة بشأن النصوص الترشيعية الخاصة من خالل "الربط
بني اإلجراءات املتخذة لتحقيق أهداف السياسة والقانون الوطنيني
ومضامني الترشيعات الدولية املصادق عليها ،وج ْعل الترشيعات
الوطنية مواكب ًة ملستجدات التحوالت العاملية يف مجاالت الحقوق
والحريات األساسية ،وتعديل أو إلغاء القوانني واألعراف واملامرسات
التي ال تتامىش مع املعايري الدولية املتعارف عليها يف مجال حقوق
اإلنسان"(((.
ويف هذا السياق ،وقَعت مراجعات كثرية خاصة يف قطاع األمن
تعلّقت صالحياتها بإدراج حقوق اإلنسان يف مجال تكوين العاملني
بسلك الرشطة ،ومراجعة قوانني عسكرية ،وتوسيع دائرة القانون،
لتشمل أعامل أجهزة املخابرات.

 .2حدود النخبة السياسية في مجال الرقابة
على المؤسسة العسكرية
إ ّن اختصاص املؤسسة امللكية بسلطة التعيني يف قطاع الجيش
يح ّد من تأثري الرقابة السياسية .فامللك بصفته قائ ًدا أعىل للجيش،
له وحده صالحية تعيني املفتش العا ّم للقوات املسلحة ،وتسمية
املسؤول األول عن جهاز الدرك املليك ،وتكليف من يراه مناسبًا من
الشخصيات العسكرية ،وهي السلطة العسكرية نفسها التي تخ ّوله
صالحية تعيني املدير العا ّم ملديرية الدراسات واملستندات ،كجهاز
مخابرات عسكري ،سواء ت ّم التعيني من داخل املؤسسة العسكرية
أو من خارجها.
ويف هذا السياق ،بقيت وظيفة النخبة السياسية ،يف مجال مراقبة
قطاع الجيش ،معطل ًة وغري ذات أث ٍر يف الترشيعات املؤطرة لها.
 7واتربوري ،ص .375
 8عبد العزيز لعرويس" ،الترشيع املغريب واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان :مالءمات
قانونية ودستورية" ،املجلة املغربية للتنمية واإلدارة املحلية ،العدد  ،)2014( 87ص .27
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فعىل الرغم من أ ّن كل الوثائق الدستورية التي عرفتها اململكة،
وفّرت للربملان سلطات واسع ًة يف مجال الرقابة عىل أعامل السلطة
التنفيذية ،وعىل مؤسساتها التابعة لها ،فإ ّن الفعل الرقايب افتقد إىل
املبادرة السياسية داخل الربملان ،وذلك ألسباب ذاتية ترتبط بطبيعة
النخب السياسية املوجودة يف الربملان ،وأسباب أخرى موضوعية
تتعلق بصعوبة فهم آليات إنتاج "العقيدة العسكرية" ،كام أ ّن
الرقابة عىل القطاع تتطلب نو ًعا من املسؤولية لضامن الرسية ،وهو
ما "يفتقده" بعض الربملانيني.
أ ّما بخصوص الرقابة التنفيذية ،فنجد أ ّن املؤسسة العسكرية ،من
ٍ
ٍ
وقوات للدرك املليك ،ال توجد تحت سلطة الحكومة ،وأ ّن
جيش
املؤسسة متثّلها شخصية سامية مكلّفة بإدارة الدفاع الوطني ،يُ َع ّد
حضورها يف الحكومة سياديًا ،ويت ّم تعيينها من شخصية غري حزبية
ال يشرتط أن تكون عسكريةً ،وتكون مهمته هي التدبري اإلداري
للقطاع العسكري ،وحضور جلسات الربملان لتقديم املوازنة الحكومية
املخصصة للجهاز العسكري ،يف حني يبقى هذا القطاع األمني خاض ًعا
مبارش ًة للملك ،بوصفه سلط ًة رئاسيةً ،وبوصفه قائ ًدا أعىل للقوات
املسلحة امللكية.

ً
"مجاال حصر ًيا"
 .3المؤسسة العسكرية
للملك
لقد خضع قطاع الجيش باملغرب ملجموعة من الترشيعات والسياسات
كان لها أث ٌر كبري يف تحديد توجهاته ومتثالته املؤسساتية ،وكام أ ّدى
الترشيع الرصيح دوره يف تنظيم األجهزة ورسم السياسات األمنية،
فقد كان للترشيع العريف أثره أيضً ا يف بناء مؤسسة للجيش تحمل
بصامت فرتة الرصاع الذي عاشته باملغرب يف بداية السبعينيات ،وكان
من أبرز تجلياته محاولتَا االنقالب ض ّد النظام يف عامي  1971و.1972
وقد كان من نتائج فشل هذين املحاولتني أن تدرجت املؤسسة
نزول من وزارة للدفاع إىل إدارة مكلّفة بالدفاع الوطني،
العسكرية ً
وأصبحت متارس صالحيات إداري ًة ال عالقة لها بالعمل العسكري
الذي اختص به امللك لنفسه.
وهكذا ،أبانت األبحاث التي اشتغلنا بها وجود تأثري مليك يف جميع
مظاهر املامرسة والتنظيم يف قطاع الجيش ،وهي وضعية ك ّرسها
النظام املليك مستفي ًدا من رشعية دستورية وتنظيمية تجعل
القطا َع األمني ،عمو ًما ،شأنًا محفوظًا للملك .ويتضح االحتكار املليك
تنظيم وتوجي ًها ،من خالل سلسلة من القوانني
للمؤسسة العسكرية،
ً
والترشيعات املنظّمة التي صدرت خارج املؤسسة الترشيعية األصلية
(الربملان) ،وكذا األمر بشأن سلطة التعيني واإلرشاف التي يتمتع بها
رئيسا للدولة وقائ ًدا أعىل ألركان الحرب .وقد جعلت
امللك ،بصفته ً
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هذه الوضعية القطاع جز ًءا من النظام الحاكم من دون أن يكون
طرفًا يف النظام السيايس ،كام هو الشأن بالنسبة إىل باقي التجارب
املقارنة يف بعض بلدان العامل العريب.
ومتثلت أكرث تجليات هذه التبعية يف عالقة القطاع العسكري
بنظام الدولة ،إبّان فرتة الرصاع السيايس ،حينام تح ّول الجهاز إىل
أداة لتطويع املعارضني وحفظ النظام العا ّم .وتطور األمر إىل ترشيع
نصوص قانونية استثنائية يف سبيل حسم الرصاع السيايس .وتح ّولت
بعض الثكنات العسكرية إىل مراكز العتقال املعارضني ،وجرت
محاكامت عسكرية ألشخاص مدنيني.
وتأكي ًدا لوجود املؤسسة امللكية باملغرب يف قلب الجهاز العسكري،
غلب عىل الترشيعات املنظّمة للجهاز الطابع الظهريي ،بوصفها
وسيل ًة يُصدر من خاللها امللك القوانني؛ فساهمت كثري من املراسيم
امللكية والظهائر يف إعادة بناء مؤسسة الجيش وتوجيه عملها .وحتى
حينام سعت النخب السياسية ملامرسة مراقبتها السياسية (الربملانية)
عىل املؤسسة العسكرية ،من حيث الترشيع والتصويت عىل املوازنة
السنوية املخصصة لها ،كان لهذا الثقل املليك أث ٌر يف الح ّد من تأثري
السلوك السيايس الرقايب عىل هذه "املؤسسة الصامتة" كام يجري
توصيفها باملغرب.

رابعا النخبة السياسية والجيش:
ً
محاولة توصيفية للسلوك
تقيّد الوثيقة الدستورية الرقابة السياسية عىل املؤسسة األمنية،
عمو ًما ،بنصني دستوريني .األول يجعل مجال "العقيدة األمنية"،
رصاحةً ،من صالحيات مؤسسة دستورية متمثل ًة يف املجلس األعىل
لألمن .والثاين يق ّيد الحق يف الوصول إىل املعلومة ،حني يتعلق األمر
بالدفاع الوطني وحامية األمن .وينص الفصل  54من الدستور عىل
أ ّن املجلس األعىل لألمن  -بصفته هيئ ًة للتشاور  -يختص بكل ما له
عالقة بإسرتاتيجيات األمن الداخيل والخارجي للبالد ،وتدبري حاالت
األزمات ،والسهر عىل مأسسة ضوابط الحكامة األمنية الجيدة ،يف
حني تشري الفقرة الثانية من الفصل  28من الدستور ،إىل أنه ال ميكن
تقييد الحق يف املعلومة إال مبقتىض قانون؛ من أجل حامية كل ما
يتعلق بالدفاع الوطني ،وحامية أمن الدولة الداخيل والخارجي.
ِ
تختف هذه
يف وضعية االنتقال الدميقراطي الذي دخله املغرب ،مل
املعرقالت التي تح ّد من وظيفة النخبة السياسية يف الرقابة عىل
املؤسسات األمنية .فعىل الرغم من أ ّن املرشع الدستوري ،جعل
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الربملان سلط ًة ترشيعي ًة أصليةً ،فإ ّن الضابط الدستوري سيؤث ّر يف
وترية الفاعل الربملاين وأدائه ،حني يتعلق األمر بالقوانني ذات الطبيعة
العسكرية .فهو من جهة مقيّد بعدم التدخل يف "اإلسرتاتيجية
األمنية" بنص الدستور ،كام أ ّن رقابته ،من جهة أخرى ،مرتهنة
فضل عن مدى
بطبيعة الولوج يف املعلومة األمنية ومبستوى ذلكً ،
متلّكه آلليات إنتاجها.
يف التجربة الدميقراطية املغربية ،شكّل املدخل الحقوقي (تجربة
العدالة االنتقالية) أحد املداخل األساسية لتطوير آليات للرقابة
غري السياسية؛ أل ّن "دعم املسار املؤسسايت باإلنشاء أولً  ،إحداث
املؤسسات ،ث ّم بناء ترسانة القوانني التي تضمن فعاليته ،يُع ّد مكسبًا
كب ًريا يف مراحل االنتقال الدميقراطي"((( ،ما يتيح إمكاني ًة لتحقيق
انتقال مؤسسايت وترشيعي .وقد بدأت عودة السياسة إىل أداء
أدوارها الرقابية عىل املؤسسات األمنية ،عمو ًما ،مع هذا املدخل
الحقوقي يف انتظار أن تبلور النخب السياسية نض ًجا سياس ًيا ميكّنها
من تجاوز حالة االستبطان التي تح ّولت إىل رقابة ذاتية تعرقل
وظيفتها يف املجتمع.
ويف هذا السياق ،ميكن أن نتناول تجربتني تعكسان وظيفة النخب
السياسية يف مجال الرقابة عىل املؤسسة العسكرية .ويتعلق األمر
بقانون الضامنات األساسية املمنوحة للعسكريني بالقوات املسلحة
امللكية ،أو ما أُطلق عليه "قانون الحصانة العسكرية" ،إضاف ًة إىل
قانون ثانٍ يتعلق بالقضاء العسكري .وقد شكّل هذان القانونان أ ّول
مترين مؤسسايت للنخبة السياسية يف حقل الترشيع العسكري؛ وذلك
بعد أن ظلت كل الترشيعات الخاصة بهذا القطاع األمني تت ّم خارج
الوظائف األساسية للنخب الحزبية.

 .1قانون الحصانة العسكرية:
أول تمرين مؤسساتي للنخبة السياسية
شكّل القانون رقم  ،01.12وهو قانون متعلق بالضامنات األساسية
املمنوحة للعسكريني بالقوات املسلحة امللكية( ،((1أو ما ُعرف
بـ "قانون الحصانة العسكرية" ،أول مترين مؤسسايت للربملان يف
جدل واس ًعا بني الفرقاء
سياق دستور  .2011وقد أثار هذا القانون ً
السياسيني؛ بسبب ما تضمنته بعض مواده من ضامنات لفائدة
وخصوصا املادة السابعة منه .وهو جدل تطلّب استدعاء
العسكريني،
ً
 9كامل عبد اللطيف ،مجتمع املواطنة ودولة املؤسسات يف صعوبات التحديث السيايس
العريب (الرباط :منشورات كلية اآلداب ،)2012 ،ص .99
 10صادر مبوجب ظهري رشيف رقم  ،1.12.33يف  4أيلول /سبتمرب  ،2012بتنفيذ القانون
رقم  01.12املتعلق بالضامنات األساسية املمنوحة للعسكريني بالقوات املسلحة امللكية،
الجريدة الرسمية ،العدد .2012/9/24 ،6085
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أدوات مؤسساتية أخرى عىل سبيل االستشارة؛ كطلب رأي املجلس
الوطني لحقوق اإلنسان بشأن مواد مثرية للجدل.
جرى تقديم القانون من الــوزارة املكلّفة بإدارة الدفاع الوطني
أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون اإلسالمية واملغاربة
مبجلس الربملان ،وذلك يف دورة
املقيمني يف الخارج ،عىل التوايل،
َ
نيسان /أبريل من السنة الترشيعية األوىل برسم الوالية الترشيعية
التاسعة  .2016 - 2011ويف التقديمَ ،ع َّدت السلطة التنفيذية ،ممثل ًة
يف الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلّفة بإدارة الدفاع الوطني،
أ ّن املرشوع "يهدف إىل خلق مرجع قانوين يح ّدد حقوق وواجبات
أفراد الجيش املليك ،عىل مختلف فئاتهم ،مع مالءمته مع الطبيعة
الخاصة للعمل العسكري الذي يقتيض التحيل بالحياد واالنضباط
والتضحية"(.((1
وقد استند تقديم املرشوع إىل مقتضيات املادة  71من الدستور املغريب،
وهي مادة تنظّم سلطة الربملان يف الترشيع يف ع ّدة ميادين؛ من بينها
الضامنات األساسية املمنوحة للموظفني املدنيني والعسكريني ،عىل
نح ٍو ال يشكّل تح ّولً يف مجال الرقابة الربملانية عىل القوانني املنظّمة
للترشيعات العسكرية .وقد أجمل املرشوع الضامنات األساسية
لترسي عىل أفراد القوات املسلحة امللكية كاف ًة
نص عليها،
التي ّ
َ
(الربية ،والبحرية ،والجوية ،والدرك املليك ،والحرس املليك)؛ ذلك أنّه
ح ّددها يف ضامنات قانونية ،تنظّم استفادة العسكريني من الحقوق
والحريات التي جاء بها الدستور وضامن الحامية القانونية يف مجال
التأديب واملتابعة القضائية ،وضامنات أخرى ته ّم املسار اإلداري؛
منها الرتقية والتعيني يف املناصب العسكرية ،ث ّم الضامنات املتعلقة
بالحقوق املادية ،عىل نح ٍو يحقق الحامية االجتامعية.
يف املناقشة ،شكّلت بعض النصوص املنظّمة لحامية العسكريني ،مثا ًرا
للكثري من النقاشات السياسية داخل اللجان ،بخاصة أ ّن القانون أق ّر
عدم مساءلتهم جنائ ًيا أثناء قيامهم مبهامتهم بطريقة سليمة ،سواء
كان ذلك داخل الرتاب الوطني أو خارجه ،كام أنّه منحهم حامية
الدولة ض ّد ما يتعرضون له من تهديدات أو اعتداءات قد تصل
رشع هذه الحامية إىل
إليهم ،يف أثناء مامرستهم ّ
ملهمتهم .وم ّدد امل ِّ
ذوي حقوقهم.
وتنص املادة السابعة من هذا الترشيع العسكري عىل أنه "ال يُسأل
جنائ ًيا العسكريون بالقوات املسلحة امللكية ،الذين يقومون ،تنفيذًا
لألوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليني يف إطار عملية عسكرية
 11لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون اإلسالمية واملغاربة املقيمني يف الخارج،
تقرير حول مرشوع قانون  01.12يتعلق بالضامنات األساسية املمنوحة للعسكريني بالقوات
املسلحة امللكية (املغرب ،)2012 :ص .2
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تجري داخل الرتاب الوطني ،مبهمتهم" .وضمنت املادة حصان ًة
قانوني ًة لذوي العسكريني ،بالتنصيص عىل أنهم يتمتعون بـ "حامية
مم قد يتعرضون إليه من تهديدات ومتابعات وتهجامت
الدولة ّ
سب أو قذف أو إهانة ،مبناسبة مزاولة مهامتهم أو
أو رضب أو ّ
(((1
أثناء القيام بها أو بعدها"  ،وهي إجراءات ع ّدتها بعض النخب
السياسية داخل الربملان ضامنات قد تستخدم لتقنني اإلفالت من
العقاب يستفيد منه العسكريون.
أ .طبيعة السلوك السياسي من خالل آلية المناقشة

يف املناقشة وقع استعامل مكثف للنص الدستوري ،واستعاد مجموعة
من النواب الربملانيني ،أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني،
مفاهيم دستورية؛ من قبيل ربط املسؤولية باملحاسبة ،ومالءمة
الترشيع العسكري للمعاهدات واالتفاقيات التي يُ َع ّد املغرب طرفًا
فيها ،واحرتام مقتضيات الدستور وقواعد القانون الدويل اإلنساين،
والقوانني الجاري بها العمل ،بخاصة الظهري الرشيف املتعلق بنظام
االنضباط يف حظرية القوات املسلحة امللكية .وطالب بعضهم بعدم
تحويل الحصانة العسكرية إىل وسيلة للتهرب من املسؤولية الجنائية،
وبتطبيق قواعد العدالة أثناء املساءلة ،إضاف ًة إىل مالحظات ه ّمت
تقوية الضامنات الدستورية يف مجال الحقوق والحريات.
ووفقًا لتقارير املناقشة العامة ملرشوع القانون( ،((1فإ ّن السلوك
الربملاين ،توزع بني التشكيك يف سياق النص برمته ودعوات مراجعة
بنوده ،ومواقف أخرى اقرتحت تعديالت شكلي ًة ته ّم تجميع بعض
املواد التي وردت متفرق ًة ضمن مرشوع القانون .وبحسب تقرير
اللجنة الربملانية ،فإ ًن نائبًا تساءل حول سبب نزول قانون الحصانة
العسكرية ،إذ متنى ّأل تكون املادة السابعة منه مرب ًرا للنص برمته،
عا ًّدا أ ّن صياغة نص ترشيعي لحامية العسكريني وذويهم ال تعني
مبارش ًة َس ّن قوانني تشكّل ،يف املستقبل ،مطي ًة لقيام مجموعة من
األشخاص بأعامل ال ميكن متابعتهم جنائ ًيا بسببها.
واشرتطت مجموعة من املواقف ،خالل املناقشات العامة للقانون،
ربط الحصانة العسكرية التي يجيزها النص القانوين للقوات املسلحة
برشوط تستوجب املساءلة ،وتدقيق مفهوم الحامية القانونية
للعسكريني ،حتى ال تتح ّول إىل وسيلة لتكريس مبدأ اإلفالت من
العقاب واملساءلة الجنائية ،بالنسبة إىل املهامت التي ميارسونها يف
سلك الجيش ،سواء كانت يف ظروف عادية أو استثنائية .ويف املقابل،
استعاد بعض النواب مالحظات تقارير هيئة اإلنصاف واملصالحة،
 12املرجع نفسه ،الفقرة الثالثة من املادة السابعة ،ص .24
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حول ما وقفت عليه من فـراغ قانوين يف اختصاصات األجهزة
العسكرية ،وغياب املحارض واملستندات وضعف الرقابة الربملانية
عىل هذه األجهزة ،ما جعلها تويص برضورة تفعيل مبدأ الحكامة
األمنية وترشيده.
وقد انحرصت املناقشات يف رضورة تعديل املادتني السابعة والثامنة
تنظمن عىل التوايل مبدأ الحصانة العسكرية وقواعد محاكمة
اللتني ّ
العسكريني؛ وذلك بتضمني قاعدة املساءلة ،بالنظر إىل أ ّن الدستور
ينص عىل ربط املامرسة باملحاسبة واح ـرام املرشوعية .وخالل
املناقشات ،أُثريت مسألة استشارة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان،
كمنهجية اشتغا ٍل ُمخ ّولة من الدستور للربملان ،و"قد متسكت فرق
املعارضة بطلب استشارة املجلس الوطني ،وإيقاف مناقشة املرشوع
بت مكتب مجلس النواب يف الطلب"(.((1
داخل اللجنة إىل حني ّ
يف املقابل ،كان لرأي املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،بخصوص
بعض مواد قانون الضامنات األساسية املمنوحة للعسكريني ،أث ٌر كبري
يف وجهة السلوك التصويتي للربملانيني خالل مناقشات القانون .فقد
استبق املجلس الحقوقي حسم النقاط الخالفية؛ بأن اعرتض عىل
الفصول التي كانت موضوع خالف بني الحكومة وأعضاء اللجنة
الربملانية ،و َع ّد املجلس أ ّن الحصانة ال ميكن أن تأيتَ مطلق ًة كام وردت
يف املادة السابعة ،موضوع الخالف ،واقرتح تقييدها؛ ضامنًا للسري
العادي لقواعد العدالة.
وعىل الرغم من أ ّن رأي املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،استشاري
وليس إلزام ًيا  -بقواعد الدستور نفسه  -فقد كان له تأثري يف وجهة
التصويت إذ ع َّد رأي املجلس مبنزلة إيجاز للقانون برمته ،ما يجعل
التصويت خاض ًعا ملؤثرات خارجية ،وليس لقرار سيادي داخل الفريق.
ب .نقد السلوك الرقابي لدى النخبة السياسية

يتميز السلوك السيايس داخل الربملاين املغريب ،بسيادة ثقافة ال تسمح
بتطوير التحالفات الحزبية إىل مواقف سياسية مشرتكة ،وهو السلوك
السيايس نفسه الذي يلغي مسألة املرجعيات الحزبية والهوية
األيديولوجية ،كمحدد لبناء تحالفات حكومية منسجمة فكريًا.
يف التصويت عىل قانون الحصانة العسكرية ،خ ّيم منطق التوافق
عىل النقاشات التي أثارتها النخبة السياسية يف الربملان ،وذلك بعد
أن ت ّم الحسم يف بعض النقاط الخالفية ،يف إطار لجنة فرعية تولّت
البحث يف صيغة توافقية للنص النهايئ؛ وبذلك فإ ّن نهج هذا السلوك
املسطري أفرغ التصويت عىل القانون من مضمونه .فالتصويت
14
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بوصفه "الوسيلة الرشعية لالستقرار عىل الترشيع النهايئ ،ومن ث ّم
رفض ما عداه من بدائل ترشيعية"( ،((1خضع ملنطق التوافقات تحت
تأثري طبيعة الترشيع العسكري ،كام أ ّن شُ ّح املعطيات ،يف ما يتعلق
بهذه النوعية من الترشيعات ،ساهم يف اجتذاب املرشع الربملاين
نحو الظاهر من النص وكل ما يبدو يف تقدير الربملاين غري متالئم
مع الدستور.
لقد شكّل "اإلجامع" آلي ًة لتتويج التوافق السيايس حول مرشوع
القانون .ومن خالل العودة إىل محارض اللجنة الربملانية التي اشتغلت
الست عرشة برمتها
بالنص ،نجد أنّه قد ت ّم التصويت لفائدة املواد
ّ
بإجامع األعضاء.
ويف وقت تكشف فيه أوراق الحضور غياب األعضاء عن أشغال
مم أثاره القانون من
اللجان (خالل جلسات املناقشة) ،عىل الرغم ّ
نقاش وجدل عمومي ،فإنّنا نس ّجل تراجع حضور أشغال اللجان
بالتدريج مع توايل الجلسات .فمن أصل  46نائ ًبا برملان ًيا مس ّجلني
يف اللجنة ،شارك يف اجتامع تقديم مرشوع القانون  34عض ًوا وقّعوا
محارض الحضور .يف حني سيرتاجع هذا الرقم إىل  19عض ًوا فقط يف
آخر اجتامع ،قبل التصويت ،ما يفيد أن "التغيب" عن مناقشات مثل
هذه القوانني ميكن أن يفرس جزافًا بأنّه موقف سيايس رافض لخوض
غامر مناقشات قوانني ظلت من اختصاص امللك.

 .2قانون العدل العسكري" :فرصة ضائعة"
مبجلس الربملان ،مع
تزامن النقاش حول قانون العدل العسكري،
َ
الجدل الذي أُثري بشأن محاكامت املدنيني أمام القضاء العسكري؛
بسبب ارتكابهم جرائم يف حق املنتسبني إىل سلك الجيش .وشكّلت
مدخل نحو مراجعة شاملة لهذا القانون الذي
ً
الوثيقة الدستورية
(((1
يعود تاريخه إىل سنة  ، 1956ليُضاف إىل مؤسسات التنظيم
القضايئ باملغرب ،غري أنّه اتخذ منذ التأسيس صبغة قضاء استثنايئ.
ويُعنى قانون القضاء العسكري ،عمو ًما ،بتحديد املحاكم العسكرية
وتنظيمها ،وبالصالحيات امل ُخ ّولة لها ،كام أنّه "القانون الذي يحدد
العقوبات والجرائم العسكرية .قانون يجمع بني أمرين :قانون تنظيم
القضاء العسكري ،وأصول املحاكامت الجزائية ،من جهة ،وقانون
العقوبات والجرائم العسكرية من جهة ثانية"( .((1فترشيع القضاء
 15عثامن الزياين ،السلوك واألداء الربملاين باملغرب :الوالية الترشيعية السادسة
 2002 - 1997منوذ ًجا (الرباط :منشورات مجلة الحقوق املغربية ،)2011 ،ص .30
" 16الظهري الرشيف رقم  1.56.270الصادر يف  6ربيع الثاين  10( 1376نوفمرب ")1956
الجريدة الرسمية ،العدد .1957/3/3/15 ،2316
 17سامي الخوري ،قانون القضاء العسكري :بحث وتحليل (بريوت :مكتبة صادر ،)2000
ص .11
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العسكري ،بهذا املعنى ،هو قانون خاص يقتيض تطبيقه عندما يكون
مرتكب الجرم املنصوص عليه ذا صفة عسكرية.
ويف سياق التطور الدستوري والنزوع إىل تب ّني املرجعية الحقوقية،
ظلت املحكمة العسكرية مثار جدل حقوقي وسيايس ،بصفتها
يبق منها سوى املحكمة
تصنف "بني املحاكم االستثنائية والتي مل َ
الدامئة للقوات املسلحة امللكية بالرباط ،بعد إلغاء محكمة العدل
الخاصة"( ،((1مع ما صاحب هذا النوع من التقايض من مالحظات
بشأن هيمنة الثقافة العسكرية عىل املساطر القضائية ،وتويل
البت يف امللفات ،وخضوع املحاكامت ملنطق الرتاتبية.
عسكريني ّ
وأثناء تقديم النص يف صيغة مرشوع قانون رقم  ،108.13يف دورة
نيسان /أبريل  ،2014خالل السنة الترشيعية الثالثة 2014 - 2013
رشع الحكومي
من الوالية الترشيعية التاسعة بالربملان املغريبَ ،ع ّد امل ّ
أ ّن الهدف منه متمثّل يف إعادة النظر يف االختصاص النوعي للمحكمة
العسكرية ،وذلك بجعل العدل العسكري محكم ًة مختصةً ،وليست
محكم ًة استثنائية ،وتوضيح الطبيعة القانونية للمحكمة العسكرية
وإعــادة تنظيمها .إال أ ّن هذه التفسريات التي أعطتها السلطة
الحكومية املختصة مل يكن لها األثر نفسه الذي تستبطنه النخبة
رضا بق ّوة يف تحديد
السياسية ،وهو أث ٌر يجعل من الثِّقل املليك حا ً
السلوك الربملاين مناقش ًة وتصويتًا.
أ .أثر الثّقل الملكي في تجربة القطاع العسكري
في السلوك البرلماني

من خالل اطالعنا عىل تقارير املناقشة التفصيلية لقانون القضاء
تبي لنا طبيعة التفكري الربملاين حني يتعلق األمر بنصوص
العسكريّ ،
لها حساسية خاصة .وباستثناء محاوالت استعادة السياق الزمني
والحالة االنتقالية لدستور  ،2011فإ ّن مجمل مالحظات أعضاء
بالبت يف املرشوع قد تعلّق ببعض الثغرات
اللجنة الربملانية املكلّفة ّ
الحقوقية ،من دون الخوض يف تفاصيل أو سياقات متعلّقة بإعادة
النظر يف نظام القضاء العسكري .وقد يعكس هذا التعاطي املحدود
مع النص ،من ِقبل الربملانيني ،حال ًة من االرتياح واالكتفاء بسقف
اإلصالحات التي وردت يف القانون الجديد.
وركزت مالحظات الربملانيني( ،((1بشأن الصيغة الجديدة لقانون العدل
العسكري ،عىل التأخر الذي عرفه إصدار النص ،يف حني انتقدت نخبة
برملانية أخرى مسألة إدخال شبه العسكريني يف ُحكم العسكريني،
 18قانون العدل العسكري (الرباط :منشورات املعارف ،)2013 ،ص .7
 19لجنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان ،تقرير حول مرشوع قانون رقم 108.13
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وما لذلك من أث ٍر يف توسيع نطاق القضاء العسكري ،وكذا التساؤل
حول جدوى اإلبقاء عىل عقوبة اإلعدام يف النص ،إضاف ًة إىل مطالب
متعلّقة بإلغاء املحكمة العسكرية يف وقت السلم ،واالقتصار عليها
يف وقت الحرب.
تسمح محاولة تحليل السلوك الربملاين ،من خالل قراءة املالحظات
التي تضمنها تقرير املناقشة العامة ملرشوع قانون القضاء العسكري
مبجلس النواب املغريب ،بالوقوف عىل مجموعة من الخصائص؛ منها
غياب املعطيات الكافية حول طريقة عمل القضاء العسكري ،وتأثري
فضل عن تطويق الربملانيني
مساره يف العدالة االنتقالية باملغربً ،
لنقاشاتهم بالسياق الزمني املتعلّق بتجربة العدالة االنتقالية لهيئة
اإلنصاف واملصالحة.
ويبدو أ ّن الثقل املليك طبع التعديالت التي تقدمت بها الفرق النيابية،
حول مرشوع القانون داخل اللجنة املختصة .فاإلرشاف املليك عىل
قطاع القوات املسلحة امللكية خاصية يستبطنها الربملانيون يف كل
النقاشات التي تقع عىل خط التامس مع مجال املؤسسة امللكية ،وهو
ما يفرسه البحث يف عالقة إصالح قطاع العدل العسكري بالتحوالت
القانونية والدستورية والحقوقية التي جاء بها دستور  ،2011مبعنى
أ ّن خطاب اإلصالح املؤسسايت الترشيعي ال يخرج عن فكرة اإلجامع،
ثقل ملك ًّيا ،يف مضمونها أو إطارها
ما يجعل كل القوانني التي تحمل ً
العا ّم ،يجري التصويت عليها باإلجامع؛ كام وقع بشأن قانون القضاء
العسكري ِ
نفسه.
إ ّن املؤسسة امللكية ،بصفتها حاضن ًة لقطاع القوات املسلحة امللكية،
فإ ّن تأثريها يضبط السلوك الربملاين ،حني يتعلق األمر بقوانني ته ّم
مجاالت السيادة امللكية .ومن ث ّم ،فإ ّن التعاطي الربملاين مع الترشيعات
العسكرية ،يكون متامه ًيا مع الدور املليك يف الحياة السياسية ،بل إ ّن
التصويت ض ّد هذه النوعية من الترشيعات يكون محفوفًا مبخاطر
التوظيفات املجازِفة والقراءات السلبية لعالقة الربملان باملؤسسة
امللكية .وهكذا ،يبقى السلوك الربملاين يف مجال الترشيع العسكري
(منوذج قانون القضاء العسكري) رهني إبداء املالحظات والحديث
يف السياق التاريخي للنص ،مع األخذ يف الحسبان أ ّن ترشيعات من
اختصاصا ملَك ًيا بامتياز؛ من جهة أنّه يغلب عليها
هذا النوع ،كانت
ً
الترشيع الظهريي.
محددا للسلوك التشريعي ً
وفقا للنص
ب" .اإلجماع"
ً

باسرتجاع التحليل السابق ،يكون السلوك التصويتي عىل قاعدة
"اإلجامع"  -ملصلحة قانون القضاء العسكري  -تصويتًا سياسيًا أكرث
متثل ماديًا بالتصويت ضده .وبنا ًء عىل
منه تعب ًريا عن موقف يتخذ ً
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ذلك ،يكون التصويت ض ّد ترشيع عسكري ،تصويتًا ض ّد مرشوع امللك
بصفته القائد األعىل للقوات املسلحة امللكية ،بالنظر إىل أ ّن املجال
وتنظيم وترشي ًعا ،مجال ملَيك بامتياز.
العسكري ،قياد ًة
ً

لظاهرة اإلجامع ،إذ تشكّل القرارات التي تتخذ بشأن بعض القوانني
ذات الطبيعة األمنية رسائل سياسي ًة بشأن وجود حالة من التوافق
محل إجامع
الوطني؛ وذلك حني يتعلق األمر بقضايا يُفرتض أن تكون ّ
مكونات املجتمع ،وهو النهج الذي سلكه الربملانيون يف مناقشة
مرشو َعي قانون الحصانة العسكرية والقضاء العسكري ،وتطويقهام
بخطاب يُضفي عليهام صفة املصلحة الوطنية ،ويجعل منهام قوانني
ؤسس ًة لبناء دولة القانون عىل قاعدة دستور جديد.
انتقالي ًة ُم ِّ

وهذا التوصيف ال يقلّل من أهمية التعديالت التي تقدمت بها الفرق
النيابية ،وفقًا لِام هو ُم ّبي يف جدول التعديالت املض ّمن يف تقرير لجنة
العدل والترشيع وحقوق اإلنسان .فقد تقدمت فرق املعارضة وفرق
تعديل؛
ً
األغلبية مبجلس النواب ،بتعديالت بلغت يف مجموعها 229
تعديل وقّعتها األغلبية.
ً
تعديل لفرق املعارضة ،و85
ً
من بينها 93

خاتمة

وسع سلطات الربملان يف مجال القانون،
وعىل الرغم من أ ّن الدستور ّ
ومل يضبط السلوك الربملاين بقواعد تؤث ّر يف قراره ،أو تتحكم يف وجهة
التصويت حني يتعلق األمر بقوانني مع ّينة ،فإ ّن الفاعل السيايس ينتج
ما يشبه أدوات "الضبط الذايت" ،تحت تأثري سوسيولوجيا سياسية
ُمثقلة بالتاريخ ،وبالثقافة الحزبية املبنية عىل التوافق.

إ ّن الطبيعة األمنية لبعض القوانني الترشيعية تضبط السلوك الربملاين
خالل جلسات مناقشتها ،وتجعل فكرة اإلجامع هي املهيمنة عىل
بغض النظر عن قبول السلطة الحكومية لتعديالت
النقاشات كلّهاّ ،
الفرق أو عدم قبولها .وأحيانًا ،قد يصل االنضباط السلويك إىل حد
س ْحب تعديالت برمتها قبل بدء املناقشة بدعوى عدم تقدميها خارج
املوقف الحزيب( .((2وبطبيعة الحال ،ال ميكن تحديد مصدر هذا
يعب عن سلوك سيايس يشكّل جز ًءا من
االنضباط وال مربراته ،لكنه ّ
السلوك العا ّم للنخبة تجاه املؤسسة العسكرية.
ويف محاول ٍة لتحليل سلوك اإلجامع ،وعالقته بطبيعة النص القانوين
رسا
املعروض للنقاش ،يحرض محدد املصلحة الوطنية بوصفه مف ً
 20أثناء االجتامع السادس للجنة الربملانية املكلفة مبناقشة القانون ،يف  ،2014/7/22ت ّم
سحب التعديالت التي تقدّم بها السيد النائب عبد اللطيف وهبي ،عضو فريق األصالة
واملعارصة مبجلس النواب ،خالل الوالية الترشيعية  ،2016 - 2011وذلك مببادرة منه .وهي
تعديل تقد ّم بها حول مرشوع قانون القضاء العسكري.
ً
ته ّم 51

•نشأت العالقة بني النخبة السياسية واملؤسسة العسكرية عىل
القطيعة منذ البداية .فقد ظلت املؤسسة مرابط ًة يف ثكناتها
العسكرية ،ال تشارك يف الحياة السياسية إال بتوجيه من
املؤسسة امللكية ،بوصفها الفاعل األسايس يف النظام السيايس
املغريب .واقرتبت مؤسسة الجيش يف املغرب من امللكية بقدر ما
أخذت مساف ًة بعيد ًة عن باقي الفاعلني السياسيني من أحزاب
ومنظامت مدنية ،وإن شكّلت ،يف زمن الرصاع السيايس ،أدا ًة
الستعادة النظام العا ّم وتقويض كل محاول ِة زعزع ٍة لالستقرار أو
املس باألمن الداخيل ،وهي التّهم التي طاردت األفراد والهيئات
ّ
التي نازعت النظام املليك يف رشعيته.

•يتضح من خالل تت ّبع أثر التحوالت السياسية يف ثنائية النخبة
يل ،أثر الثقل املليك يف الح ّد
واملؤسسة العسكرية ،عىل نح ٍو ج ّ
من مفاعيل السياسة بالنسبة إىل الجيش .فقد أبانت النصوص
املنظّمة لقطاع املؤسسة العسكرية أ ّن كث ًريا منها وقع إخراجه
وفق مسطرة الترشيع املليك ،خارج مساطر املؤسسة الترشيعية
البت يف القوانني .فطوال نصف قــرن ونيف
التي تتوىل ّ
( ،)2016-1956صدرت أكرث الترشيعات خارج سلطة الربملان،
وغلب الترشيع املليك عىل معظم الترشيعات الخاصة بالجيش.
ونتج من هذا الوضع تغييب مؤسسات الرقابة عىل القطاع،
مقابل إحداث نوع من التضخم الترشيعي ولجوء الدولة أحيانًا
إىل استخدام ترشيعات عرفية ،أو موروثة ،يف تنظيم القطاع.
•يف املقابل ،يجد السلوك السيايس لنخبة الربملانية ،بوصفه مهادنًا
للنصوص ذات الصبغة العسكرية كلّها ومتامه ًيا معها  -من خالل
قانون العدل العسكري والحصانة العسكرية  -تفس َريه يف
تجربة َ
ثالثة سياقات متكاملة؛ أ ّولها السياق السيايس ،وضابطه عالقة
املؤسسة الترشيعية باملؤسسة امللكية حاضنة القوات املسلحة
وسع مجال
امللكية .أ ّما السياق الثاين ،فهو النص الدستوري الذي ّ
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الحقوق والحريات ،وسلطات الربملان يف الترشيع ،مع استمرار
النخبة نفسها التي تستبطن فكرة الرقابة الذاتية .وأ ّما السياق
الثالث ،فهو يه ّم املعطى السوسيولوجي ،كمحدد يف عملية تفسري
السلوك ،إذ يخضع ملؤثرات الثقافة الحزبية وطبيعة النص.
تأسيسا
إ ّن غلبة الترشيع املليك يف بنية القطاع العسكري باملغرب،
ً
وتنظيم وتوجي ًها ،مر ّده إىل سياقات تاريخية اتسمت بالرصاع حول
ً
السلطة ،وهو ما جعل املؤسسة امللكية ت ُبقي القطاع خارج دائرة
الرصاع ،وإ ْن ت ّم توظيفه يف مرحلة أخرى لحسم الرصاع نفسه .وإ ّن
االستعامل املكثف للترشيع الظهريي (امللَيك) يجد تفسريه يف أ ّن
الجيش شكّل أحد املجاالت املحفوظة للملك ،وقد استمرت هذه
الوضعية التبعية حتى بعد إقرار دستور  ،2011ما يفيد أ ّن االنتقال
الدميقراطي الذي يعيشه املغرب مل يساهم يف خلخلة العالقة القامئة
بني امللكية واملؤسسة العسكرية ،بإيعاز من النخبة السياسية نفسها
التي تنهج التوافق سلوكًا سياس ًيا كلّام تعلّق األمر بنصوص ،أو
ترشيعات ،أو قرارات ،تتّسق مع املؤسسة العسكرية.
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الحركات االحتجاجية في الجزائر وعسر التح ّول
The Protest Movements in Algeria and the Hard Transition

تتنــاول هــذه الدراســة التجربــة الجزائرية مــع "الربيع العربي" فــي محاولة للتعــرُّف إلى طبيعة
 والبحث فــي آليات تكيف النظــام السياســي الجزائري مع،الحــركات االحتجاجيــة فــي الجزائــر
لم يصعب التغيير في الجزائر؟ وتعرض الدراسة
َ : واإلجابة عن سؤال،فعل االحتجاج من جهة
ً
حد ذاتها الرهانات السياسية التي يتوقف عليها فهم الحالة
ّ  تمثل في،مجموعة من المحاور
ّ
 واإلشــارة إلى تجاوزها، من خالل البحث في جذور األزمة،وفك لغز االســتثناء العربي
،الجزائرية
 وتناقش الدراسة آفاق التغيير في الشق.في البحث عن اإلصالح والتطوير الجذري والحقيقي
 مع عرض سيناريوهات التغيير واالنتقال الصعب في، واالقتصادي، والمؤسسي،السياسي
ّ
الداخليــة والخارجيــة التــي تحكم الســياق العام في فهــم الحالة
ّ ظــل التحــوالت والتحديــات
.الجزائرية وتحليلها
. الربيع العربي، الجزائر، الحركات االحتجاجية:كلمات مفتاحية
The purpose of this paper is to study the Algerian experience with the Arab
spring by identifying the nature of the protests movements in Algeria, to search
the adaptation mechanisms of the Algerian political regime with the protest act
and to answer the question: why the change in Algeria is so hard to happen? Next,
this paper will expose a range of the most important political bets to understand
better the Algerian exception by searching the roots of the crisis which has been
overcomed in searching a radical and real reform. Finally, this paper will be
concluded by addressing the prospects of political, institutional and economical
changes and by exposing a future scenarios of the hard transition in light of
internal and external challenges.
Keywords: Protest Movements, Algeria, Arab Spring.
. الجزائر، الشلف، جامعة حسيبة بن بوعيل، كلية الحقوق والعلوم السياسية،* أستاذ العلوم السياسية
* Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, University Hassiba ben Bouali,
Chlef, Algeria.
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مقدمة
شهدت املنطقة العربية أواخر سنة  2010جملة من التحوالت
التاريخية بفعل الحركات االحتجاجية الشعبية ،وساد اعتقاد متفائل
ول ،وأ ّن زمن الحرية جاء ليبقى ،ولكن ذلك
أ ّن عهد االستبداد قد ّ
مل يتجسد واقع ًيا؛ إذ انقسمت تجارب "الربيع العريب" إىل ثالث
مجموعات؛ شهدت األوىل تغريات عميقة ُوصفت بداية بـ "الثورة"،
لكن رسعان ما أعقبتها ثورة مضادة أعادت األوضاع إىل نصابها
السابق (تونس ،مرص) ،والثانية ،كانت أعنف ،وانزلقت إىل حالة
من الفوىض والالأمن (ليبيا ،سورية) ،بينام نجت املجموعة األخرية
من موجات الربيع العريب بانتهاجها إصالحات سياسية ،أضفت نو ًعا
من املرونة عىل أنظمتها (الجزائر ،املغرب) .من ث َ ّم؛ قد نخطئ عند
قراءة "الربيع العريب" انتفاض ًة أ ّدت إىل إسقاط أنظمة استبدادية،
واتخاذ أنظمة أش ّد انفتا ًحا بدلً منها ،مثلام ذهب كثري من التحليالت
األكادميية التي وصفته بـ "املوجة الرابعة" للتحول الدميقراطي ،ولك ّن
التحليل السليم هو الذي يقودنا إىل البحث يف مآالت هذه التحوالت
وفاعليتها عىل املدى املتوسط والبعيد.

تعد الجزائر من فئة الدول العربية التي مل تتأثر مبوجة الربيع العريب،
فعىل الرغم من واقعية الضغوط اإلقليمية يف دول الجوار (تونس
وليبيا) ،وحتى الساحل األفريقي (مايل) ،فإن ذلك مل يزعزع أركان
النظام ،ونجح يف التكيف مع بيئة الجزائر اإلقليمية املضطربة ويف
الحفاظ عىل الوضع القائم .وقد استفادت الجزائر استفادة كبرية
فضل عن الوضع االقتصادي املريح
من الرتاكم التاريخي منذ ً ،1989
يف تلك امل ّدة ( )2014-2004بسبب ارتفاع أسعار البرتول ،ما أتاح
للحكومة فرصة القيام بإصالحات محدودة ،بغية امتصاص غضب
الشارع ،والذي كان بعي ًدا من املكون السيايس عىل غرار تونس ومرص.
يكتيس موضوع الحركات االحتجاجية Protest Movements
أهمية بالغة عىل املستوى األكادميي يف دراسات العلوم االجتامعية
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واإلنسانية ،من خالل األدبيات العلمية التي تناولت هذه الظاهرة
بغية تقديم إطار نظري تفسريي ،يحاول أن يرشحها بأدوات علمية
منهجية .ونشري يف هذا السياق إىل كل من كتابات آالن تورين ،وبيري
بورديو ،وألربتو ميلويس ،وكلوز أوف ،وكرييس ،وكلونديرمان ،وتراشمن،
وفرينانديز بوي ،وتشارلز تييل ،وكذا الباحث املغريب عبد الرحيم
العطري عىل سبيل املثال .أما عىل املستوى الواقعي ،فمع أن هذه
الحركات ظهرت يف ُم َدد تاريخية مختلفة ،فإنها تطورت عىل نحو الفت
مع مطلع التسعينيات وقبلها بقليل ،من خالل دورها يف عملية التحول
الدميقراطي يف أوروبا الرشقية ،وبفعل تداعيات العوملة وما صاحبها
من مواجهة للسياسات الرأساملية ،وحتى يف دول العامل الثالث بفعل
سياسات التكييف الهيكيل ونتائجها السلبية عىل الصعيدين االجتامعي
واالقتصادي ،وتطورت أيضً ا بفعل الوسائط اإلعالمية الجديدة ،ذلك أن
هذه الحركات استفادت من مواقع التواصل االجتامعي التي ساهمت
يف إيجاد أشكال للتواصل والتنسيق يف ما بينهاّ ،
وتدل التجربة العربية
مع فعل االحتجاج بوضوح عىل الدور املفصيل الذي أدته الوسائط
التكنولوجية يف بعث الحراك االجتامعي ،فقد مثلت نظا ًما اجتامع ًيا
تكنولوج ًيا يف تونس ومرص عىل وجه التحديد.
لقد عاد الحديث عن الحركات االحتجاجية يف املنطقة العربية يف
سياق ما عرف بـــ "الربيع العريب" ،وهو موضوع اكتىس يف سياقه
العريب أهمية بالغة؛ نتيجة ما خربته املنطقة العربية منذ م ّدة غري
يسرية من حركية غري مسبوقة يف شكل ه ّبات شعبية ،وحركات
احتجاجية ،وثورات .وهو ما راكم تراث ًا نظريًا يف دراسة هذه الظاهرة.
كام يكتيس هذا املوضوع يف السياق الجزائري أهمية خاصة لعدة
مس ّوغات ،يأيت عىل رأسها شح املوجود من الدراسات والبحوث
رشح الحراك االحتجاجي الجزائري من حيث تاريخه ،وراهنه،
التي ت ّ
وأشكاله ،وخلفياته ،وطبوغرافيته ،عىل اعتبار ما يتوفر عليه املجتمع
الجزائري من رصيد ضخم يف مامرسة فعل االحتجاج ،سواء يف م ّدة
النضال ض ّد املستعمر أو بعد االستقالل .ويف سياق الحراك العريب بعد
 2011نجد بعض الكتابات الجزائرية التي حاولت تفسري خصوصية
الحركات االحتجاجية يف الجزائر ،ومن ذلك دراسة عبد النارص
جايب بعنوان "الحركات االحتجاجية يف الجزائر" الصادرة عن املركز
العريب لألبحاث ودراسة السياسات يف شباط /فرباير  ،2011ودراسة
العيايش عنرص املنشورة عىل جزأين يف موقع الجزيرة نت بتاريخ 11
شباط /فرباير  ،2011إضافة إىل دراسة لحسن العايش التي حملت
عنوان "هل تتج ّنب الجزائر الربيع العريب؟ والتي صدرت يف أوراق
كارنيغي يف أيار /مايو  ،2012وهي الدراسات التي حاولت تفسري
الحركات االحتجاجية يف الجزائر ،فقد استندت الدراستان األوليان
عىل البعد السوسيولوجي يف فهمها ،مركزة عىل البعد التاريخي

دراسات
الحركات االحتجاجية في الجزائر وعسر التحوّ ل

والثقافة السياسية السائدة ،يف حني ركزت الدراسة األخرية عىل البعد
االقتصادي ،وقد توصلت يف مجملها إىل أ ّن الجزائر مثلت االستثناء
العريب ضمن هذا الحراك.
وعمو ًما ،تؤكد هذه الورقة خصوصية الحركات االحتجاجية يف الجزائر؛
فهي وإن تشابهت يف مسبباتها لتشابه السياق العريب ،فإنها تختلف
أشكال تعبريية
ً
وتتميز منها يف فعل االحتجاج ونتائجه ،فقد أخذت
يف كل من تونس ومرص وسورية ،أفضت إىل تحوالت عميقة بحسب
ظل
كل حالة ال يسمح املقام للتفصيل فيها ،لكن يف الجزائرّ ،
سياق ّ
املشهد السيايس يراوح مكانه ،ملا متثله الحالة الجزائرية من استثناء
كام سبقت اإلشارة إليه ،لعديد من االعتبارات ،وهي حقيقة تستوجب
البحث يف خصوصية الحركات االجتامعية يف الجزائر ،وكفاءة النظام
السيايس يف إدارة األزمات .بناء عليه؛ ستحاول هذه الورقة اإلجابة
عن اإلشكالية التالية :كيف حافظ النظام الجزائري عىل مرونته يف
ظل الحركات االحتجاجية يف سياق الحراك العريب يف املنطقة العربية؟
وكيف نفرس صعوبة التغيري يف الجزائر؟
وميكن تفكيك هذه اإلشكالية إىل التساؤالت الفرعية التالية:
•ما سامت الحركات االحتجاجية يف الجزائر؟

•ما آليات تكيف النظام السيايس الجزائري مع مخرجات الحركات
االحتجاجية يف الجزائر؟

•ما مداخل إعادة تفعيل العالقة بني الدولة واملجتمع يف الجزائر؟
ولإلجابة عن اإلشكالية والتساؤالت الفرعية املطروحة؛ تنطلق
الدراسة من فرضية مفادها أ ّن خصوصية الحركات االحتجاجات يف
الجزائر املطلبية وانحسارها يف املطالب االجتامعية واالقتصادية أبعد
كل ًّيا املكون السيايس عنها.
تع ّد االقرتابات النظرية جز ًءا ال يتجزأ من موضوع الدراسة ،وال يقوم
البحث من دونها ،إذ ت ّم توظيف مجموعة من االقرتابات بغية دراسة
املوضوع ،وتقديم اإلجابات املقنعة عن االستفهامات املطروحة .فقد
استعانت الدراسة باالقرتاب البنايئ الوظيفي الذي يفرس تضاؤل قدرة
السلطة التنفيذية عىل االستجابة ،وعدم فاعلية املؤسسات التمثيلية
بخصوص تجميع املصالح والتعبري عنها ،وهو ما يؤدي إىل تذمر
مدخل إىل االحتجاج ،واالقرتاب االتصايل
ً
مجتمعي ،وهو الذي يكون
بتفسريه لغياب قنوات االتصال الرسمية ،ما يدفع بالجامهري إىل
البحث عن بدائل ،ويف مقدمتها الشارع ،واالقرتاب املؤسيس الجديد
واقرتاب الدولة – املجتمع ،يف بحث مدى قدرة مؤسسة الدولة عىل
التأثري يف بيئتها وتفسري ذلك ،وهو املتغري الجامع بني االقرتابني ،أي أن
املأسسة والبناء السيايس رشط رضوري ملواجهة املظاهر االحتجاجية.
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وسيكون ذلك بالتعرض أ ّو ًل لطبيعة الحركة االحتجاجية يف الجزائر:
فاعل سياسيا؟ وهي النقطة التي ستبحث يف ميزات
هل كان الشارع ً
الحركة االحتجاجية يف سياق "الربيع العريب" ،لننتقل ثانيًا إىل النظام
السيايس يف الجزائر وفعل االحتجاج :بحث يف املرونة وإعادة إنتاج
الذات ،يف محاولة ملعرفة آليات تكيف النظام الجزائري مع فعل
االحتجاج ،ثم التطرق ،ثالثًا ،إىل الحركات االحتجاجية والرهانات
السياسية يف الجزائر :بحث يف جذور األزمة ،وذلك بغية البحث يف
مسببات الحركات االحتجاجية يف الجزائر ودوافعها ،لتنتهي الدراسة
بالحديث عن آفاق التغيري يف الجزائر :نحو نزع القدسية عن النظام
السيايس يف الجزائر ،وذلك باقرتاح البديل من أجل تصحيح االختالالت
فضل عن استرشاف
الهيكلية عىل مستوى العملية السياسيةً ،
سيناريوهات التغيري يف الجزائر.

ً
أوال :في طبيعة الحركة االحتجاجية
في الجزائر :هل كان الشارع فاع ًلا
سياس ًيا؟
عرف املجتمع الجزائري أشكالً متعددة من االحتجاجات عىل امتداد
التاريخ السيايس للجزائر ،وقد ظهر ذلك جليًا من خالل املقاومات
فضل عن الكفاح السيايس ،وصولً إىل الثورة
الشعبية لالحتاللً ،
التحريرية الكربى سنة  ،1954ليستمر فعل االحتجاج هذا مع
تأسيس الدولة الوطنية بعد االستقالل سنة  ،1962والذي عرب عن
القطيعة بني الدولة واملجتمع((( .وقبل التعرض لخصوصية الحركات
االحتجاجية((( يف الجزائر التي رافقت التحوالت اإلقليمية يف املنطقة
العربية ،ال ب ّد أولً من التعرض للسياق االجتامعي واالقتصادي
للجزائر ،إذ إن االقتصاد الجزائري يعاين الهشاشة ،العتامده عىل الريع
البرتويل ،ما يؤثر يف معدل النمو االقتصادي ،ومن ث َ ّم يف أسعار املواد
االستهالكية األساسية ،عىل الرغم من التحسن الكبري يف الوضع املايل
للجزائر ،إذ بلغ حجم االحتياطي املايل يف سنة  2012ما قيمته 205
مليارات دوالر((( .غري أن ذلك مل ينعكس عىل الواقع االجتامعي لدى
 1لطفي بومغار ونوران سيد أحمد" ،الحركات االحتجاجية يف الجزائر :الحقائق واآلفاق"،
يف :عمرو الشوبيك (محرر) ،الحركات االحتجاجية يف الوطن العريب (مرص ،املغرب ،لبنان،
البحرين ،الجزائر ،سورية ،األردن) ،ط ( 2بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية،)2014 ،
ص .314 - 313
 2ستتم دراسة الحركات االحتجاجية كإحدى الصور الجديدة للحركات االجتامعية،
ويطلق عليها يف بعض األحيان الحركات االجتامعية االحتجاجية .حول ذلك انظر :تشارلز
تيل ،الحركات االجتامعية  ،2004 - 1768ترجمة ربيع وهبة (القاهرة :املجلس األعىل
للثقافة.)2005 ،
 3بومغار وأحمد ،ص .323
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الجزائريني ،وهو ما تجسد يف  3كانون الثاين /يناير  ،2011بخروج
فئات اجتامعية إىل الشارع اعرتاضً ا عىل سوء األحوال املعيشية
املتمثلة بارتفاع أسعار املواد اإلسرتاتيجية األكرث استهالكًا ،وعىل رأسها
الزيت والسكر((( ،ورسعان ما تعاملت معها األجهزة األمنية باالحتواء،
فضل عن ترصيحات للمسؤولني الجزائريني يف العدول عن قرار رفع
ً
أسعار هذه املواد الغذائية.

وقد اتسمت الحركة االحتجاجية يف الجزائر بخصائص معينة ،نشري
إليها يف خمس نقاط:
•االبتعاد عن الطابع األيديولوجي :إذ مل تشهد الحركة االحتجاجية
يف الجزائر طغيان األيديولوجيات الحزبية أو الشعارات القومية،
بل اكتفت برفض الوضع االجتامعي واالقتصادي ،ويعزى ذلك إىل
سيطرة الحركة الشعبية العفوية عىل تحركات الشارع الجزائري.
•التلقائية والفجائية :متيزت الحركة االحتجاجية يف الجزائر
بحسب تعبري األستاذ عبد النارص جــايب ،بضعف أشكالها
التنظيمية ،وغياب الفئات الوسطى واملتعلمني عنها(((،
وبافتقارها إىل شعارات ذات طابع سيايس أو اجتامعي؛ األمر
الذّي دفع بالخطاب الرسمي إىل حرصها يف مطالب اجتامعية
متعلقة بارتفاع أسعار بعض املواد الغذائية نافيًا أي توجه
سيايس حولها((( .وهكذا ،حكمت العفوية هذه الحركة ،وحددت
طبيعة نشاطها ،بعكس مرص وتونس؛ حيث قادت فيهام الطبقة
املتوسطة "الثورة".
 4تذهب تحليالت إىل القول بأ ّن هناك عالقة بني الزيادة واملضاربة يف األسعار ورجال
املال واألعامل ،كام أ ّن تزايد نفوذهم املايل والسيايس واإلعالمي يف الجزائر يوحي بأ ّن هناك
عالقة أيضً ا بني كبار املسؤولني ومن يرتبطون بهم يف قطاع األعامل .بناء عليه ،ال ميكن تحليل
هذه الزيادة يف األسعار التي أدّت إىل التظاهر والسخط الشعبي يف محتواها الض ّيق ،بل
يجب تفسريها وفق منظور أشمل يتحد ّد ضمن دائرة الرصاع عىل السلطة .انظر مثال :أزراج
عمر" ،الجزائر ..رصاع النظام ورجال األعامل" ،جريدة العرب اللندنية ، 2016/12/8 ،ص .9
 5عبد النارص جايب" ،الحركات االحتجاجية يف الجزائر (كانون الثاين /يناير ،")2011
تقييم حالة ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،شباط /فرباير  ،2011ص  ،1شوهد
يف  ،2017/3/2يف:
http://bit.ly/2lWgco7
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•عدم وجود قيادة :تتمثل السمة الرئيسة عند تتبع الحركة
االحتجاجية يف الجزائر بغياب ملموس للقوى الحزبية يف
التفاعل مع هذه االحتجاجات وتأطريها واالنخراط يف سياقها(((،
ويرجع ذلك إىل سببني؛ يتعلق األول بطبيعة الثقافة السياسية
السائدة((( ،يف حني ينرصف الثاين إىل املشهد السيايس يف الجزائر
وتغييب املعارضة سواء من طرف األحزاب ذاتها ،أو من طرف
النخب عىل مختلف أشكالها ،وهي وضعية ساهم الريع البرتويل
إىل حد بعيد يف زرعها ،فالجميع تحول إىل لجان ملساندة برنامج
رئيس الجمهورية يف مشهد يتم توصيفه غال ًبا باالنسداد والجمود
السيايس ،وهو ما دفع أستاذة العلوم السياسية بجامعة الجزائر
لويزة إدريس آيت حمدوش إىل التساؤل :هل دخل الجزائريون
يف ثقافة احتجاج غري مسيّسة(((؟
ويف السياق نفسه ،يذهب الباحث العيايش عنرص إىل القول
إ ّن الحركات االحتجاجية مل تشكل هياكل تنظيمية ذاتية ،كام
مل تفرز قادة من داخلها ،ومل تقم بوضع برامج أو خطط عمل
ومطالب واضحة ومحددة ،ويرجع ذلك إىل امل ّدة القصرية
لنشاط تلك الحركات ،ونقص الخربة النضالية لدى الشباب
الذين ميثلون القوة الضاربة فيها ،فأعداد الشباب املنخرطني يف
جمعيات مدنية ،أو نقابات أو أحزاب سياسية محدودة ج ًّدا،
إن مل نقل منعدمة متا ًما .وهي امليزات التي تجعله يفرس غلبة
طابع املواجهات العنيفة وأعامل السلب والتخريب عىل مسار
هذه الحركات وافتقارها إىل أفق سيايس واضح( .((1مع القول
باالستثناء يف بعض الحاالت ،إذ أفرزت هذه الحركات االحتجاجية
(مثال احتجاجات الشباب البطال بالجنوب ،واحتجاجات عني
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 8تع ّد الثقافة السياسية املدخل األسايس يف بناء الوعي السيايس الذي يساعد األفراد
عىل بلورة اتجاهاتهم السياسية ،ومن ث ّم يدفعهم إىل املشاركة السياسية واملساهمة بفعالية
يف الحياة السياسية ،وعند تحليل الثقافة السياسية يف الجزائر فإنّها ترتبط بالسياق العام
املتسم بالالمباالة بالشأن العام ،ما يؤثر يف أداء النظام السيايس ،وعىل مختلف املؤسسات
الرسمية وغري الرسمية؛ ألنّها ترتبط بالنسق االجتامعي ككل ،كام تؤثر يف مسألة االستقرار
السيايس فتجانس الثقافة السياسية بني النخب والجامهري أحد املؤرشات األساسية للحكم
فضل عن أ ّن الثقافة السياسية يف الجزائر هي "ثقافة تابعة
عىل االستقرار السيايس من عدمهً .
أو رعوية"؛ فهي ال ترى نفسها قادرة عىل الفعل والتأثري بحسب التقسيم الثاليث (محليّة،
تابعة ،مشاركة) لغابريال أملوند .حول ذلك انظر :غابريال أملوند ،بنجام بويل ،وروبرت
مندت ،السياسة املقارنة :إطار نظري ،ترجمة محمد زاهي بشري املغرييب (بنغازي :منشورات
جامعة قار يونس ،)1996 ،ص .106
9 Louisa Dris-aït Hamadouche, "Algeria in the Face of the Arab Spring:
Diffuse Pressure and Sustained Resilience," Mediterranean Politics, Maghreb,
2012, accessed on 2/3/2017, at: http://bit.ly/2lYJSzh
 10العيايش عنرص" ،الحركات االحتجاجية يف الجزائر ( ،")2-2الجزيرة نت،2011/2/11 ،
شوهد يف  ،2016/12/20يف:
http://bit.ly/2luoQH8

دراسات
الحركات االحتجاجية في الجزائر وعسر التحوّ ل

صالح حول الغاز الصخري) قيادات موقفية وميدانية شكّلت
وسطاء للتفاوض مع السلطات املحلية واملركزية ،كام تح ّول
بعضها إىل حركات شبه رسمية تحت اسم "التنسيقيات" والتي
سنشري إليها الحقًا.

•النهاية الرسيعة :يبدو أ ّن الحركة االحتجاجية يف الجزائر "جانفي
 "2011ينطبق عليها هذا العنرص ،فقد بدأت رسي ًعا وانتهت
كذلك ،والسؤال األرجح يف هذا الصدد :ملاذا توقفت هذه
املطالب؟ ملاذا توقفت التنسيقية عن خروجها إىل الشارع؟(.((1
عىل الرغم من أ ّن موجة االحتجاجات تواصلت بعد ذلك يف
األعوام ما بني  ،2016 - 2012بحيث تذهب بعض التقديرات
الرسمية إىل أ ّن عدد االحتجاجات يف سنة  2012وصل إىل 4536
احتجا ًجا ،وهناك تقديرات أخرى تقول إن قوات األمن الوطني
العامة قد تدخلت نحو  11ألف مرة لفض االحتجاجات يف
الجزائر ،وقد يكون التدخل يف بعض األحيان ألتفه األسباب
كقطع التيار الكهربايئ ،أو نقص التزود باملاء ،أو حتى مباراة كرة
قدم( .((1وبذلك مثلت الحركات االحتجاجية يف الجزائر خصوصية
فريدة يف فعل االحتجاج يف املنطقة العربية ،فقد كان الشارع
فاعل سياسيًا إىل حد بعيد ،يف حني كان الشارع
يف تونس ومرص ً
فاعل مطلبيًا يف شقه االجتامعي يف الجزائر .وقد عرب يف كثري من
ً
األحيان عن عدم املبادرة عىل غرار التجربة التونسية واملرصية،
وهو ما يفرس تأثري "الرشوة االجتامعية" يف الح ّد من تأثرياته يف
صورة "اإلسكات االقتصادي" الذي سيتم التفصيل فيه يف أجزاء
كل
الحقة من الدراسة .واليشء ذاته مع الحركة االحتجاجية يف ّ
من واليات بجاية والبويرة وبومرداس( ((1مطلع كانون الثاين/
يناير  2017مع دخول قانون املالية سنة  2017حيز التطبيق،
وما حمله من زيادات يف األسعار فقد انتهت يف غضون أيام.
القوي لفئة الشباب يف
•أعامل العنف والتخريب :إ ّن الحضور
ّ
الحركة االحتجاجية التي شهدتها الجزائر يف أعقاب الحراك
العريب ،وبفعل عدم تحكم األح ـزاب السياسية والنقابات
 11يف ما عرف بالتنسيق من أجل التغيري والدميقراطية ،والتي ضمت أحزابًا معارضة ،مثل
حزب "التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية" والنقابات ،ومنظامت املجتمع املدين ،وبعض
الشخصيات السياسية البارزة عىل غرار رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور ،وكان هدفها
املطالبة مبزيد من الدميقراطية والعدالة االجتامعية ،ووضع حد لحالة الطوارئ ،واملطالبة
بحرية اإلعالم والصحافة ،وإطالق رساح املحتجني املسجونني ،وامتدت من املدّة  22كانون
الثاين /يناير  2011إىل  25آذار /مارس  .2011انظر:
Frédéric Volpi, "Algeria versus the Arab Spring," Journal of Democracy, vol.
24, no. 3 (July 2013), p. 108.
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 13تــقــع هــذه الــواليــات شــال وســط الجزائر ورشقــهــا ،وهــي واليــات قريبة من
العاصمة الجزائر.
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وتنظيامت املجتمع املدين يف توجيهها ،إضافة إىل الخصوصيات
التي سبقت اإلشارة إليها؛ فإ ّن الخاصية العامة التي متيزها هي
تحولها إىل أعامل عنف ونهب وتخريب ض ّد املمتلكات الخاصة
والعامة ،وهو ما حصل يف أحداث "جانفي  ،"2011أو الحركة
االحتجاجية األخرية اعرتاضً ا عىل قانون املالية  2017والزيادة
يف األسعار ،إذ شهدت الواليات املذكورة آنفا موجة من النهب
والتخريب .واملالحظ أ ّن االحتجاجات األخرية يف كل من بجاية
والبويرة وبومرداس جوبهت برفض شعبي يف مواقع التواصل
االجتامعي "فيسبوك" ،إذ دعا هؤالء الناشطني إىل عدم االنسياق
وراء دعوات النهب والتخريب ،مستحرضين التجارب العربية
وخصوصا الحالة السورية ،وهي امليزة التي
يف هذا السياق،
ً
تفرغ الحركة االحتجاجية يف الجزائر من محتواها السيايس
واالجتامعي ،ومتكن النظام السيايس يف الجزائر من االستثامر
فيها وتعزيز متاسكه وتحصني مناعته ،لسلبية هذه الحركات يف
منظور املجتمع الجزائري.

ثان ًيا :النظام السياسي في
الجزائر وفعل االحتجاج :بحث في
المرونة وإعادة إنتاج الذات
عند الحديث عن الحركات االحتجاجية يف الجزائر ،يطرح يف املقابل
فعل مثلت
فعل تأثرت الجزائر ببيئتها اإلقليمية؟ أو هي ً
سؤال :هل ً
االستثناء العريب ،وللفصل يف ذلك وجب التطرق إىل مجموعة
من الخصوصيات:
•بنية الدولة الحديثة يف الجزائر بعد االستقالل وطبيعة تكوين
النظام السيايس :إ ّن رشعية النظام السيايس القامئة عىل الرشعية
الثورية تدل بوضوح عىل أنها املحدد األول لالستجابة للضغوط
من عدمها ،ومن املناسب يف هذا السياق التذكري بالخطاب
الذي ألقاه رئيس الجمهورية يف مدينة سطيف يف  8أيار /مايو
 ،2012حينام أراد أن يشدد عىل أهمية ترشيعات  ،2012حينام
قارن هذا االستحقاق االنتخايب باستحقاق  ،1954وهي املقارنة
التي فيها من املبالغة الكثري ،وتشري إىل املرجعية التاريخية التي
رصح
يتغذى عليها النظام الجزائري .وبخروجه عن النص دامئًا ّ
"أنتم جمي ًعا تعرفون حزيب" ،وهي إشارة إىل سيطرة الحزب
الواحد عىل الرغم من إقرار التعددية الحزبية بعد دستور
 .1989بناء عليه؛ فإ ّن بنية النظام السيايس الجزائري منذ
االستقالل مبنية عىل شخص الرئيس ،وكذا خاصية عدم تغري
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النظام عىل اإلطالق تدل بوضوح عىل أ ّن من الصعوبة مبكان
الحديث عن التغيري يف الجزائر.

•دور املؤسسة العسكرية ليس فقط يف استكامل بناء الدولة
رئيسا :أعطت املؤسسة والنخب
ولكن بل يف كونها الع ًبا ً
العسكرية يف الجزائر لنفسها حق بناء الدولة الوطنية
والسيطرة عىل الحكم واالنطالق يف مسرية التنمية ،الحق
الذي ترى أنّها اكتسبته من محاربتها لالحتالل الفرنيس (جيش
فضل عن دورها يف التحكم يف االستقرار،
التحرير الوطني)ً ،
والدور األساس يف عدم انتقال عدوى "الربيع العريب" إىل
الجزائر عىل غرار ما مل يحدث يف مرص ،فقد أ ّدت املؤسسة
العسكرية يف مرص دو ًرا يف إزاحة "نظام مبارك" ،ويف تونس يف
ضامن االنتقال السيايس السلمي ،عىل الرغم من الرصاع بني
مؤسسة الرئاسة وجهاز املخابرات ،الذي كان أقوى مؤسسات
الجيش الجزائري ،وتم حلّه مؤخرا وأعيدت هيكلته .ومنه
أمكن القول إ ّن مؤسسة الجيش يف الجزائر ما زالت وازنة
يف املشهد السيايس الجزائري ،وحافظت إىل ح ّد بعيد عىل
الهش.
التوازن ّ

•العالقات السياسية  -املجتمعية التي تشهد قطيعة وليدة
تراكامت تاريخية :يرى صموئيل هنتنغتون أن تحقيق
االستقرار السيايس مرهون مبدى بناء مؤسسات سياسية تنظم
املشاركة السياسية وتحول دون انعدام االستقرار( .((1ويف هذا
اإلطار ،عرف املشهد السيايس الجزائري العزوف عن كل ما له
عالقة بالسياسة ،يف ما نسميه بـ "األغلبية الصامتة" ،فحتى
مشاركتها يف االنتخابات تبقى سلبية كنسبة األوراق امللغاة
يف االنتخابات الترشيعية الجزائرية سنة  ،2012والتي بلغت
قرابة املليوين ورقة .هي وضعية ساهم فيها مساهمة كبرية
ضعف األحزاب السياسية ،التي باتت متثل مؤسسة خاوية
أي محتوى سيايس أو مجتمعي ،وال متتلك أيّة قاعدة
من ّ
شعبية أو انتخابية وازنة ،وانتظمت غال ًبا حول برامج غامضة
محل ،يف صورة
ذات خطاب وطني توافقي ومنطق زبائني ّ
استحبها النظام السيايس يف الجزائر ألنها تكرس لإلصالحات
التجميلية التي بارشها مطلع سنة .2012
ً
عامل إلعادة التوازن
•البنية االقتصادية للجزائر بوصفها
ظل االقتصاد الجزائري رهني الريع البرتويل ،بيد أن
السيايسّ :
النظام الجزائري نجا من الثورات يف العامل العريب عن طريق

 14صموئيل هنتنغتون ،النظام السيايس ملجتمعات متغرية ،ترجمة فلو عبود (بريوت:
دار الساقي ،)1993 ،ص .102 - 101
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إعادة توزيع عائدات البالد الضخمة من النفط .فقد لجأ إىل
ما يسميه نارص جايب بـ "الرشوة االجتامعية" بغية رشاء السلم
االجتامعي ،إذ لجأت السلطات العمومية إىل خلق وظائف
موقّتة يف صورة عقود ما قبل التشغيل ،وخاصة للحاصلني
عىل شهادات جامعية( ،((1كام زادت الحكومة دعم املواد
الغذائية وخفضت الرسوم الجمركية عىل املنتجات الغذائية
املستوردة ،ومنحت زيادات سخية يف األجور ملوظفي الخدمة
املدنية ،كام شملت الزيادة رواتب املتقاعدين بنسبة 15
إىل  30يف املئة املنصوص عليها يف قانون املالية لسنة 2012
دعم نقديًا للفالحني ،وقروضً ا من دون فائدة
( ،((1وقدمت ً
للشباب العاطلني ،وضخت يف املقابل مبالغ مالية ضخمة يف
عدة مشاريع ،فقد قفز اإلنفاق الحكومي يف الجزائر بنسبة
 50يف املئة سنة  ،2011وزادت رواتب موظفي الخدمة املدنية
بنسبة  46يف املئة( .((1ويبدو أ ّن هذه السياسات مل تكن
مدروسة؛ ففور أن تراجعت أسعار النفط يف السوق الدولية
 ،2014تراجعت الحكومة عن كثري من الوعود التي أطلقتها،
بل امتد ذلك إىل العجز يف متويل مشاريع البنية التحية.

•ظاهرة اإلرهــاب :الخوف من تكرار التجربة :وهي األزمة
التي جــاءت مبارشة بعد أحــداث ترشين األول /أكتوبر
 ،1988والذي عادة ما يتم تشبيهها بالربيع العريب .أعطت
هذه العرشية تصو ًرا عن حجم املأساة ،ورسخت الخوف
من تجددها عىل الرغم من املظامل االقتصادية واالجتامعية،
فحتى األصوات املعارضة تطالب بإصالحات تدريجية خوفًا

 15بحسب تقرير الديوان الوطني لإلحصاء سنة  ،2015فقد بلغت نسبة البطالة
للمتخرجني الجامعيني نحو  15يف املئة يف أيلول /سبتمرب  ،2014يف حني بلغت  20يف املئة
سنة  .2010انظر:
Office National des Statistiques, "Activité, emploi et chomage en Septembre
2014," 2014, accessed on 2/3/2017, at:
http://bit.ly/1GFWDje
وبلغ معدل البطالة بني الشباب  24.8يف املئة ،وواصل معدل البطالة بني النساء يف االنخفاض
ليصل إىل  14.2يف املئة ،يف الربع األول من سنة  ،2014بعدما كان معدل البطالة بني الشباب
ما بني  30إىل  20يف املئة يف املدّة من  2003إىل  ،2010أما معدل البطالة بني النساء فرتاوح
ما بني  25إىل  15يف املئة يف املدّة نفسها ،انظر عىل التوايل:
International Monetary Fund, "Algeria," IMF Country Report no. 14/341,
December 2014, p. 6, accessed on 2/3/2017, at:
http://bit.ly/2noGJv8; International Monetary Fund, "Algeria," IMF Country
Report no. 12/20, January 2012, p. 3, accessed on 2/3/2017, at:
http://bit.ly/2n66fmj
"16 Lahouari Addi, "The Algerian Regime after the Arab Revolts,
Geographical Overview, Maghreb, Mediterranean Yearbook 2013, p. 176,
accessed on 2/3/2017, at: http://bit.ly/2luzTQB
17 Lahcen Achy, "The Price of Stability in Algeria," Carnegie Middle
East Center, April 2013, pp. 10-11, accessed on 2/3/2017, at: http://ceip.
org/2luNOWZ

دراسات
الحركات االحتجاجية في الجزائر وعسر التحوّ ل

من االنهيار ،كلها عوامل ساعدت حكومات بوتفليقة عىل
استغالل هذه املخاوف إلقناع الجمهور بأنه وحده من مينع
الــفــوىض( .((1إ ّن العرشية السوداء خلفت خسائر برشية
ومادية ،وتركت انطبا ًعا يف املخيال الجمعي عن عدم تكرار
التجربة والخوف منها ،بحيث إ ّن صدمة هذه السنوات ،والتي
راح ضحيتها ما يزيد عىل  200ألف قتيل ،وآالف املرشدين
واملفقودين ،جعلت الجزائريني متخوفني من الضغط الشديد
باتجاه التغيريات التي من شأنها أن تؤدي إىل تكرار تلك
املأساة ،ورسخت الخوف من تجددها ،عىل الرغم من املظامل
االقتصادية واالجتامعية ،ويف السياق نفسه ،يذهب نارص جايب
إىل القول إننا انتقلنا من حالة الخوف إىل حالة التخويف(.((1

•الخربة الرتاكمية لألجهزة األمنية :شهدت الجزائر مجموعة
من االضطرابات الداخلية ،وسنوات طويلة من اإلرهاب،
أكسبت أجهزتها األمنية الخربة الالزمة للتعامل مع هذه
األزمات؛ فعىل عكس تونس ومرص ،حيث فشلت قوات األمن
يف التعامل مع االحتجاجات بسقوط عديد من القتىل ،وال
سيّام يف الحالة املرصية ،فقد واجه املتظاهرون يف الجزائر
أجهزة أمنية قوية ومدربة تدريبًا متطو ًرا عىل فنون السيطرة
عىل الجمهور ،معتمدة اعتام ًدا كب ًريا عىل التطويق واملحارصة
والتشتيت ،من دون استعامل الذخرية الحية ،يف محاولة
الستعادة السلم عرب الحوار وليس القمع(.((2

•ضعف املشهد السيايس وهامشية املجتمع املدين يف الجزائر:
عىل الرغم من االنفتاح السيايس يف الجزائر ظل املشهد
السيايس يف حالة جمود ،كام ظل املجتمع املدين هامشيًا
فضل عن
محدود التأثري ،إذ ساهمت عوامل ع ّدة يف ذلكً ،
مرحلة العرشية السوداء وما صاحبها من توجس أمني وبعض
مامرسات السلطة عىل الحياة السياسية ،إذ تم تقزيم األحزاب،
وتشتيت قياداتها باسم ما عرف بـ "الحركات التصحيحية"،
فضل عن املجتمع املدين الذي انحرصت أدواره وأصبحت
ً
تقترص عىل التعبئة للنظام السيايس ،وهو إىل أن يكون لجانًا
فاعل مؤث ًرا يف املجتمع .ويف
مساندة أقرب منه إىل أن يكون ً
هذا السياق ،أمكن القول إ ّن ضعف مستوى التأطري السيايس
18 Mohsin Khan & Karim Mezran, "No Arab Spring for Algeria," Atlantic
Council: The Rafik Hariri Center for the Middle East, May 29, 2014, accessed
on 2/3/2017, at: http://bit.ly/1ivfAug
 19عبد النارص جايب" ،الجزائر :الخوف من التغيري السيايس" ،ورقة مقدمة يف ندوة
خمس سنوات عىل الثورات العربية :عرس التح ّول الدميقراطي ومآالته ،املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات ،بريوت.2016/1/23-21 ،
20 Addi, p. 176.
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مثل ،ساهم مساهمة
للمجتمع الجزائري مقارنة مبرص وتونس ً
أي فاعل مجتمعي ،حزبًا كان
كبرية يف الوهن الذي أصاب ّ
أم منظامت مجتمع مدين ،أم نقابات ،يف االنسياق يف عمل
احتجاجي واضح املعامل .واملالحظة الجوهرية يف هذا اإلطار؛
أ ّن الحركة العاملية ناد ًرا ما تكون طرفًا يف فعل االحتجاج،
وذلك راجع يف األساس إىل جعل التنظيم النقايب األسايس يف
الجزائر (االتحاد العام للعامل الجزائريني) حليفًا للسلطة.
هذا مع وجود نقابات حرة ،وال سيّام يف قطا َع ِي التعليم
والصحة( .((2فقد استفادت هذه الفواعل من منح سخية،
أكسبت النظام السيايس يف الجزائر وهم املناعة(.((2

•إسرتاتيجية االحتواء :وصل اإلسالميون إىل الحكم يف كل من
تونس ومرص يف صورة "اإلخوان املسلمون" ،وقد مثل ذلك
تحولً نوعيًا يف الخريطة الحزبية ،بيد أ ّن االنقالب العسكري
بقيادة عبد الفتاح السييس ،وعــودة الدولة العميقة يف
مرص( ،((2وفوز قائد الباجي السبيس باالنتخابات الرئاسية يف
تونس ،كانت شواهد دلّت بوضوح عىل تراجعهم يف املشهد
السيايس العريب بعد ما عرف بالربيع العريب .ويبدو أ ّن هذا
مل يحدث يف الجزائر ،فلخربة السلطة مع اإلسالميني ،ال يسمح
لهم بالوصول للسلطة ،وعىل خالف ما كان متوق ًعا  -سيطرتهم
عىل الربملان يف الجزائر يف ترشيعيات  - 2012بقي حزب جبهة
التحرير الوطني محتفظًا بأغلبية مقاعد الربملان .ويف املقابل،
ترشك جبهة التحرير الوطني بعض القوى االسالمية يف الحكم
عىل غرار التحالف الرئايس الذي ض ّم جبهة التحرير الوطني،
ممثل بحركة
ً
والتجمع الوطني الدميقراطي ،وحزبًا إسالم ًيا
حمس .وعىل الرغم من خيار املعارضة الذي انتهجته "حمس"
فإ ّن تكتل "الجزائر الخرضاء"( ((2الذي ضم أحزابًا إسالمية
 21بومغار وأحمد ،ص .332
22 Lahcen Achy, "Algeria Avoids the Arab Spring?" Carnegie Middle East
Center, May 31, 2012, accessed on 2/3/2017, at: http://ceip.org/2mgS8xg
 23يشري مصطلح "الدولة العميقة" Deep Stateإىل العالقة التفاعلية بني املؤسسات
املختلفة داخل الدولة ،والتي يكون لها تأثري عميق ،نتيجة املصالح والعالقات املتشابكة،
وقد استعمل املصطلح ألول مرة يف تركيا للتعبري عن شبكات من املجموعات وضباط القوات
املسلحة الذين سعوا لحامية علامنية الدولة الرتكية بعد قيامها عىل يد مصطفى كامل أتاتورك،
ومحاربة أي حركة أو فكر أو حزب أو حكومة تهدد مبادئ الدولة الرتكية العلامنية .كام ارتبط
بوكالة االستخبارات ووكالة األمن القومي يف الواليات املتحدة األمريكية ،وشاع استخدامه بعد
أحداث الربيع العريب يف مرص ،ويعني املؤسسات العسكرية واألمنية والقضائية واإلعالمية
التي اجتمعت لغرض الحفاظ عىل مصالحها عند شعورها بالتهديد .انظر:
Patrick H. O'Neil, "The Deep State: An Emerging Concept in Comparative
Politics," SSRN, August 22, 2013, pp. 1-29, accessed on 2/3/2017, at:
http://bit.ly/2mbLB6r
 24ويطلق عليه عادة "التحالف األخرض" ،ويضم ثالثة أحزاب إسالمية ،وهي" :حركة
مجتمع السلم" ،و"اإلصالح" ،و"النهضة".
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رسعان ما تالىش رباطه ،فقد مثل عامر غول( ((2املنشق عن
بديل إسالميًا
حركة حمس ،بتأسيسه لحزب "أمل الجزائر"؛ ً
فضل عن عدم قدرة التيار
للسلطة عن حركة "حمس" .هذا ً
اإلسالمي يف الجزائر عىل التعبئة الشعبية ،للخربة التاريخية
من جهة ،ونوعية الخطاب السيايس السائد من جهة أخرى.

•مسألة االرتباط اإلقليمي ومدى تأثري املتغري الخارجي:
فاعل إقليم ًيا بامتياز يف منطقة املغرب العريب،
أصبحت الجزائر ً
للموقع الجغرايف املتميز ،وشساعة مساحتها وتعداد سكانها،
وامتالكها احتياط ًيا نفط ًيا مؤك ًدا يقدر بــــ  12.2مليار برميل،
محتلة بذلك املرتبة الخامسة عرشة عامل ًيا والثالثة أفريق ًيا،
أما ما يخص الغاز الطبيعي فتحتل من حيث االحتياطات
املؤكدة من الغاز الطبيعي املرتبة الثانية أفريق ًيا ،مبقدار
 159مليار مرت مكع ًبا( .((2بناء عليه ،يرى االتحاد األورويب
زعيم إقليميًا يف املنطقة،
والواليات املتحدة األمريكية الجزائر ً
ويتجنبون حدوث اضطرابات فيها ،حفاظًا عىل مصالحهم
فضل عن كونها رشيكًا أمنيًا للواليات
اإلسرتاتيجية ،هذا ً
املتحدة يف مكافحة اإلرهاب يف املنطقة املغاربية والساحل
األفريقي( .((2فقد كشف الهجوم عىل القاعدة النفطية "عني
أميناس" يف الجنوب الجزائري (كانون الثاين /يناير  )2013عن
جملة من املخاطر والتهديدات اإلقليمية املثرية للقلق ،والتي
تدفع باتجاه انعدام األمن .وهكذا ،متثّل هذه التحديات عبئًا
إضاف ًيا عىل الداخل املضطرب بعدوى الربيع العريب ،بفعل
ديناميات األمن املتغرية يف هذا الفضاء الذي تتقاسم معه
الجزائر حدو ًدا شاسعة ،وتفرض عىل الجزائر أداء دور إقليمي
أكرب لتحقيق األمن يف املنطقة(.((2
•اإلصالحات السياسية :التحايل بالترشيعات لتربير البقاء:
بــدأت الحكومة عملية "اإلصــاح السيايس" يف ردهــا عىل
االحتجاجات الشعبية ،وشمل عد ًدا من مشاريع القوانني
الجديدة بعد مشاورات سياسية شكلها الرئيس بوتفليقة
 25عامر غول ،رئيس حزب "أمل الجزائر" ،وزير سابق لألشغال العمومية ،وكذا النقل،
والسياحة ،وهو اآلن عضو مبجلس األمة الجزائري.
 26للمزيد ،انظر:
U.S. Energy Information Administration (EIA), accessed on 2/3/2017, at:
http://www.eia.gov/
27 Achy, "Algeria Avoids the Arab Spring?".
28 James D. Le Sueur, "Algeria: the Arab Spring, and the Specter of
Jihad," in: Daniela Huber, Susi Dennison & James D. Le Sueur, Algeria Three
Years After the Arab Spring, Mediterranean Paper Series 2014 (Washington:
The German Marshall Fund of the United States, January 2014), pp. 9-15,
accessed on 2/3/2017, at: http://bit.ly/2mw9ZRu
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إلدارتها( ،((2مع الطبقة السياسية الفاعلة ،ومنظامت املجتمع
املدين ،ومختلف الشخصيات الوطنية ،ليتوىل التشاور بنفسه
مع الرؤساء السابقني للجزائر ،متثلت بـ :إصالح القانون
االنتخايب ،وفتح املجال لتأسيس أح ـزاب جديدة ،وإنهاء
احتكار اإلعالم املريئ واملسموع ،وزيادة عدد املقاعد الربملانية،
وفرض "الكوتا" النسائية ومشاركة املرأة يف املجالس املنتخبة،
وحاالت التنايف مع العهدة الربملانية ،وصالحيات املؤسسات
الدستورية( .((3وقد سبق هذا قرار رفع حالة الطوارئ يف 23
شباط /فرباير  ،2011والذي جرى العمل به قرابة العرشين
سنة( .((3وصولً إىل التعديل الدستوري لسنة  .((3(2016لقد
مثلت هذه اإلصالحات أداة يف يد النظام بغية التكيف ،نظ ًرا
إىل التوازن الهش ،بيد أ ّن هذه الترشيعات مل تصل إىل إصالحات
حقيقية( ،((3بل هدفت إىل تعزيز قوة السلطة التنفيذية(،((3
ومنع عدوى الربيع العريب ،وامتصاص غضب الشارع ،وذلك
باإلسكات القانوين عرب مشاريع القوانني العضوية(.((3
 29رأَس هيئة املشاورات السياسية السيد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس األمة،
لتشمل يف ما بعد مستشا َري الرئيس محمد عيل بوغازي ،ومحمد توايت ،وقد فتح باب
مفصل
ً
املشاركة يف املدّة بني  21أيار /مايو و 21حزيران /يونيو  ،2015لرتفع يف ما بعد تقري ًرا
يحتوي عىل  76صفحة وملحقًا من  32صفحة ،وقد رفع التقرير إىل رئيس الجمهورية الذي
توىل وضع رزنامة لإلصالحات.
 30حول هذه القوانني العضوية راجع :الجريدة الرسمية الجزائرية يف عدديها األول
والثاين ،يف كانون الثاين /يناير .2012
 31الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية ،أمر رقم  20 ،11 - 1ربيع األول 1432
املوافق  23شباط /فرباير  ،2011ويتضمن رفع حالة الطوارئ ،انظر :الجريدة الرسمية ،العدد
 ،2011/2/23 ،12ص .4
 32الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية ،القانون رقم  26 ،17 - 16جامدى األوىل
 1437املوافق  6آذار /مارس  ،2016ويتضمن التعديل الدستوري ،انظر :الجريدة الرسمية،
العدد  7 ،14آذار /مارس  ، 2016ص .1 - 36
 33هناك دراسة قدّمها الكاتب واإلعالمي الجزائري الدكتور محمد صغري كاوجة ،وضع
فيها سامت حقيقية لإلصالحات السياسية يف الجزائر ،وذكر من تلك السامت :غلبة السلطة
التنفيذية ،وخلوها من عنرص الثقة املفقودة منذ زمن طويل ،وأن األمني إذ أوكل مهمة
اإلصالحات إىل وزارة الداخلية ،قلب األمور؛ إذ تم إقرار القوانني العضوية املذكورة قبل
صدور تعديل الدستور الذي هو مصدر هذه القوانني .انظر :محمد صغري كاوجة" ،دراسة
وتحليل مستقبل اإلصالحات السياسية يف الجزائر بني التصور والتطبيق" ،املوقع الشخيص،
 ،2016/2/11شوهد يف  ،2016/12/2يف:
http://bit.ly/2lYVanb
يتجل يف االكتفاء مبشاورات عني لها نظام الحكم
 34الدليل عىل هيمنة القوة التنفيذية ّ
لجنة من صلبه ،كام انحرص دور هذه اللجنة يف االستامع إىل املدعوين ،من دون أي التزام
حيالهم ،ماعدا إيصال آرائهم ومواقفهم إىل رئيس الجمهورية الذي يعود إليه أمر البت فيها.
فعال باقتصاره عىل
ثم عرضت هذه القوانني عىل الربملان بغرفتيه ،ومل يعد دور الربملان ً
املصادقة عىل مشاريع القوانني التي تقرتحها السلطة التنفيذية ،وتغيبيه من خالل الترشيع
بأوامر أثناء غياب الربملان بني الدورتني ،ما يفرغه من محتواه ،واليشء ذاته مع الغرفة الثانية
ممثلة يف مجلس األمة والتي يعني ثلثها رئيس الجمهورية.
"35 Derek Lutterbeck & Rachid Tlemçani, "Arab Spring à l'algérienne,
The Norwegian Peacebuilding Resource Centre, Policy Brief (September
2013), accessed on 2/3/2017, at: http://bit.ly/2lv5hOZ

دراسات
الحركات االحتجاجية في الجزائر وعسر التحوّ ل

ً
ثالثا :الحركات االحتجاجية
والرهانات السياسية في الجزائر:
بحث في جذور األزمة
يُع ّد البحث يف جذور األزمة وإدراك االختالالت الوظيفية غاية يف
الصعوبة ،فالرهان السيايس يتوقف عىل مدى تجاوز العقبات
املرتبطة بالحاالت املرضية التي باتت لصيقة بالنظام السيايس
واملجتمع الجزائري عىل ح ّد سواء ،ضامنًا لعملية سياسية سليمة
يكون الفعل الدميقراطي إحدى صورها ،والثقافة الدميقراطية أحد
تجلياتها ،ولن يستقيم ذلك إال بالتعرض للركائز الثالثة التي متثل
الرهان السيايس يف الجزائر.
•رشعية السلطة السياسية :عىل خالف مرص وتونس ،حيث تجسد
النظام فيهام يف شخص كل من حسني مبارك وزين العابدين
بن عيل ،تواىل عىل الجزائر منذ سنة 1992خمسة رؤساء ،كان
آخرهم عبد العزيز بوتفليقة .فالجزائريون يعرفون ويدركون
جي ًدا أ ّن إطاحة الرئيس ال تعني تغيري النظام ،عىل الرغم من
محاولة السلطة إضفاء الطابع القديس عىل شخص الرئيس الحايل
(بوتفليقة) الذي يصور يف املخيال الجمعي لدى الجزائريني بأنّه
رمز العزة والكرامة واستعادة األمن والسكينة( .((3ومع ذلك ،يظل
أساسا لخطاب سيايس يستمد
الحقل السيايس الوطني خاض ًعا ً
كل مرشوعيته من رسالة جبهة التحرير الوطني "التاريخية"؛
ّ
رسالة حرب التحرير الوطنية .فإضافة إىل الرتاكم الريعي الذي
مجال كب ًريا للمناورة،
حاز مرشوعية اجتامعية وأعطى السلطات ً
ممثل بخطاب الرشعية التاريخية،
ظل "الريع السيايس" مستم ًرا ً
ومثل بذلك ثنائية "الريع السيايس" و"الريع البرتويل" ،ويبدو أ ّن
األوىل يف طريقها إىل الزوال بيولوجيًا ،أما الثانية فبدت مالمحها
للعيان مع تراجع أسعار البرتول يف السوق الدولية سنة 2014
إىل عتبة  30دوال ًرا للربميل ،ومنه يظل البحث عن االستمرارية
التي لن تخرج عن إعــادة تصحيح حاالت الخلل الوظيفي
والعجز التي تعرتي الرشعية الدميقراطية(.((3
•يف طبيعة السلطة السياسية وإعادة التفكري يف عالقة الجيش
بالسلطة :تستند السلطة السياسية يف الجزائر إىل بريوقراطية
متجذرة .ومن جانب آخر ،ال مراء يف القول إ ّن هذه البريوقراطية

36 Addi, p. 176.
التغيات الجارية يف العامل
 37سفري ناجي" ،تطورات الوضع السيايس يف الجزائر يف سياق ّ
العريب" ،ترجمة عمر حسني ،يف :مجموعة مؤلفني ،الربيع العريب :ثورات الخالص من االستبداد
دراسة حاالت (بريوت :الشبكة العربية لدراسة الدميقراطية ،)2013 ،ص .399 - 398
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خاضعة مبارش ًة ومنذ االستقالل لهيمنة الجناح العسكري من
فكثريا ما اتخذت املؤسسة العسكرية يف الجزائر
السلطة(ً .((3
العديد من القرارات ذات الطابع السيايس ،عاملة مببدأ :ال
رئيسا للجزائر من دون موافقة الجيش
ميكن ً
شخصا أن يصبح ً
(((3
وجهاز املخابرات .
وال مناص من القول إنّه يجري توصيف الحالة الجزائرية
بأ ّن "الجيش له دولة" يف إشارة إىل التغلغل الكبري يف مفاصل
السلطة ،وصفوة القول أ ّن ما اصطلح عليه" الجيش السيايس"
يف إشارة إىل جهاز املخابرات ،كان لغ ًزا يصعب حلّه ،فقد تعاقب
منذ سنة  1990إىل غاية سنة  ،2014عىل الحكم خمسة رؤساء،
يف مقابل عرشات الحكومات والوزراء ،ولكن ظل منصب مدير
املخابرات ثابتًا طوال هذه امل ّدة يف يد شخص واحد ،وهو ما
يحمل عىل االعتقاد أ ّن منطق خضوع كل ما هو غري عسكري
تابع ملا هو عسكري؛ صفة يجري تداولها بصفة واقعية وتؤكدها
التجربة الرتاكمية يف تاريخ الجزائر املعارص .ويطرح يف املقابل
ً
سؤال مل ًّحا :من كان يحكم فعل ًّيا(((4؟
إ ّن هذه الثنائية ،والتي تحسم ملصلحة سلطة الجيش الوازنة
يف املشهد السيايس الجزائري ،تعرقل كث ًريا مسألة أولوية بناء
الدولة ،ما قوض العملية السياسية يف الجزائر بأكملها ،وأفرغ
إىل حد بعيد وظيفة الجيش املجتمعية من محتواها الحقيقي.
ويف املقابل؛ جعل من فكرة أ ّن الجيش الحامي األول للبالد،
والضامن األول للدستور مدعاة للريب ،مع املساس مبارشة
كل العمليات االنتخابية،
باملؤسسات السياسية ،ومبصداقية ّ
والتي يف كثري من األحيان توصف بالتزوير ،وبات يف الذاكرة
االجتامعية أ ّن من يحدد الرئيس هم "الجيش السيايس" كام
جرى توصيفه من قبل(.((4
محل جدل
بات هذا النقاش عىل م ّر السنوات القليلة املاضيةّ ،
واسع؛ انتهى يف األخري إىل تفكيك جهاز املخابرات وإحالة مديره
 38املرجع نفسه ،ص .400 - 399
 39إدريس رشيف" ،الجزائر :العالقة بني مؤسسات الدولة قبيل االنتخابات الرئاسية"،
تقارير ،مركز الجزيرة للدراسات ،2014/3/27 ،شوهد يف  ،2017/3/2يف:
http://bit.ly/2mcab7h
 40ناجي ،ص . 401 - 400
 41هناك دراسة ملحمد حشاموي ،ناقش فيها مسألة العالقات املدنية  -العسكرية يف
الجزائر منذ استقاللها ،مجادلً أن العسكريني –الذين أشار إليهم مبصطلح الربيتوريني  -هم
من يتولون تسيري شؤون البالد بحسب ما يخدم مصالحهم ،مش ًريا إىل الفساد املستفحل يف
املؤسسات وعمليات تصفية الحسابات ،وعدم التوزيع العادل للسلطة والرثوة يف البالد .انظر:
"Mohammed Hachemaoui, "Permanences du jeu politique en Algérie,
Politique étrangère (2/2009), pp. 309 - 321.
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عىل التقاعد .ويف املقابل؛ متّت املناداة بالدولة املدنية ،والتي
أكدها األمني العام الحايل لحزب جبهة التحرير الوطني عامر
سعيداين ،ويبدو أ ّن يف ذلك نو ًعا من تبيان انتصار مؤسسة
الرئاسة عىل جهاز املخابرات ،ولكن تبقى هذه الحركية
أي تطبيق فعيل ،ما مل يتم إرفاق ذلك بإصالحات
خاوية من ّ
دستورية عميقة تحدد بوضوح مهامت هذه املؤسسة املحورية
وصالحياتها .والحال أ ّن التعديل الدستوري سنة  2016أغفل
ذلك ،ما يستدعي إعادة النظر يف هذه العالقة التي تأسست
عىل مدى عقود من الزمن.
•املساءلة وإعادة النظر يف العالقة بني الدولة واملجتمع :تطرح
الحالة الجزائرية الكثري من النقاشات بخصوص الرهانات
السياسية القادمة ،فالوضعية االقتصادية غري املريحة ،والحياة
السياسية املتعرثة؛ تبعثان عىل القول إ ّن فعل االحتجاج ميكن أن
يكون أعنف من ذي قبل ،ما مل تتم معالجة االختالالت الوظيفية،
سياس ًيا ،واقتصاديًا ،ومجتمع ًيا ،وهي املسؤولية التي تقع عىل
عاتق النخب السياسية املكلفة بالشؤون العامة .ويف ظل فشل
هذه النخب يف أداء وظيفتها فإ ّن ذلك من شأنه أن يكون تعب ًريا
عن انقطاع يف العالقة بني الدولة واملجتمع ،والحقيقة أ ّن هذه
القطيعة من شأنها إنتاج منوذجني متوازيني؛ منوذج الدولة التي
ال تأخذ عىل عاتقها املشكالت الحقيقية للمجتمع من خالل
االستجابة ملطالبهم ،وتحقيق الضبط االجتامعي الذي يجعل
املواطنني خاضعني لسلطتها ،ومنوذج ثان منبثق من حركية
املجتمع ،ويظهر ذلك يف عدم الثقة والعمل خارج سلطتها ،يف
املجال السيايس بضعف املشاركة السياسية ،أو القانوين بعدم
احرتامه ،أو االقتصادي بالعمل خارج األطر املنظمة للعملية
االقتصادية يف ما يعرف بـ "السوق السوداء"( ،((4والذي غالبًا ما
ال تتحمل املؤسسات السياسية العامة املسؤولية عنه ،وهو ما
يضعف رصاح ًة مضمون الدولة ووجودها يف ح ّد ذاته(.((4
ويبدو أ ّن االتجاه العام يف الجزائر يدفع نحو النموذج الثاين،
فالقوى االجتامعية قوية واملؤسسات السياسية ضعيفة .وما
دام الحال كذلك؛ فإ ّن العودة إىل النموذج الثاين يدل بوضوح
 42يشري هذا األمر إىل ما يعرف بـ "الرتابندو"  ،Trabendoوهو النشاط الذي تزايد
يف السنوات القليلة املاضية ،وهو يعطينا صورة كبرية بحسب قول محمد عبد الباقي
رض ذلك
الهرمايس ،من متكن أشخاص من النجاح خارج نطاق الهيكل الرسمي للسلطة ،كام ي ّ
ببنية االقتصاد الوطني ،انظر :محمد عبد الباقي الهرمايس" ،التغري االجتامعي -االقتصادي
السياسية :املغرب العريب" ،يف :غسان سالمة (إعــداد) ،دميقراطية من دون
ومضاعفاته ّ
دميقراطيني :سياسات االنفتاح يف العامل العريب /اإلسالمي ،ط ( 2بريوت :مركز دراسات
الوحدة العربية ،) 2002،ص .388
 43ناجي ،ص 403 - 402.
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عىل عجز مزمن يف تلبية حاجات املواطنني ،عىل الرغم من
الجهد املبذول من طرف السلطة السياسية يف البالد .وبني هذا
وذاك ال بد من االتجاه نحو النموذج األصلح الذي متثل فيه
الدولة معنى الرفاهية االجتامعية.

رابعا :في آفاق التغيير في
ً
الجزائر :نحو نزع القدسية عن
النظام السياسي في الجزائر
يظل االعتقاد السائد أ ّن أفق التغيري محدود ،فحتى مع االضطرابات
العميقة التي شهدتها الجزائر منذ سنة  ،1988ظل التغيري من
الصعوبة مبكان .وضمن سياق إقليمي مضطرب؛ حافظ النظام
الجزائري عىل مرونته ،باستعامله ورقة "اإلسكات االقتصادي" تارة،
وبالتحايل باإلصالحات القانونية والسياسية تارة أخرى .وضمن
هذه األوضاع ،تواجه الجزائر اليوم ثالثة تحديات حقيقية ،وجب
معالجتها والتعرض لها تجن ًبا للتغيري العنيف والصعب؛ عىل الصعيد
السيايس ،من خالل إعادة النظر يف العملية السياسية مبجملها ،ومن
ث ّم ضامن انتقال دميقراطي يكون الفعل الدميقراطي نواته األوىل
وتعزيز رشعية النظام السيايس .وعىل الصعيد املؤسيس ،من خالل
اإلصالحات الدستورية العميقة التي قوامها دستور دميقراطي ،يضمن
ويحدد حقوق الجميع وواجباتهم ،ويؤسس لدولة القانون .وعىل
الصعيد االقتصادي واالجتامعي ،والذي بات التح ّدي األكرب من خالل
تراجع أسعار البرتول يف السوق الدولية وافتقار الجزائر إىل بديل
اقتصادي ،والذي ظل عقو ًدا طويلة ضام ًنا الستمرارية النظام من
خالل سياسة رشاء السلم االجتامعي ،وهو ما يستدعي إعادة التفكري
يف البديل ،مبا يحرك عجلة التنمية ويضمن األمن واالستقرار .هذه
املحاور متثل صامم األمان يف وجه التغيري العنيف ،وتؤسس للبناء
السيايس ،االقتصادي واالجتامعي.

11على الصعيد السياسي :في بناء
التوافق االجتماعي
هذا هو الشق الذي يتطلب تعزيز الثقافة السياسية التي تؤسس
للقيم واملامرسة الدميقراطية ضمن الخصوصية املحلية للمجتمع
الجزائري ،والتي تتضمن عملية تطوير املؤسسات السياسية التي
ينبغي أن تتوافق مع الثقافة السياسية السائدة يف املجتمع ،ومتكني
جميع الفاعلني السياسيني املؤثرين من التفاهم عىل إجراءات عمل

دراسات
الحركات االحتجاجية في الجزائر وعسر التحوّ ل

سياسية تضمن الدينامية وتكون الضامن األسايس لعمل املؤسسات
التي تعرب عن إرادة املجتمع.
إ ّن إعادة البناء السيايس هذه ،يجب أن تبدأ من رؤية تحتية تبدأ
من األسفل بغية القضاء عىل املظاهر الشكلية ،والتي كرست لثقافة
عدم الوثوق والالمباالة بالشأن السيايس ،وهي العملية التي يجب
أن تعمل عىل إشاعة الدميقراطية داخل األحـزاب السياسية ،مبا
يضمن املشاركة السياسية التي تتطلب التأسيس لوجود أحزاب
سياسية فاعلة ،ومجتمع مدين أكرث اندما ًجا يف العملية السياسية،
وهي الركائز األساسية التي تفيض إىل توافق سيايس يكون قوامه
دولة الحق والقانون والقضاء عىل الفساد ،يف إطار حكم راشد يستند
إىل الرقابة واملساءلة والشفافية ،بوصفها رشوطًا رضورية للتنمية
السياسية واالقتصادية ،حتى يتم تعزيز الحكامة ثقاف ًة سياسية ال
مرشو ًعا سياس ًيا فقط.

أساسا إىل غياب رشعية دميقراطية
والحال أ ّن هذا االنسداد راجع ً
حقيقية ،فالرشعية التاريخية التي غذّت هذا الجانب عقو ًدا من
الزمن؛ تواجه اليوم النضوب املحتوم ،نتيجة بروز جيل جديد من
الشاب يؤمن برشعية اإلنجاز ،وبتنمية اقتصادية حقيقية تضمن له
العيش الكريم (نصف السكان تقل أعامرهم عن  30سنة) ،وال يؤمن
بالخطاب الرسمي املشحون بالرشعية التاريخية املنبثقة من الكفاح
ضد االستعامر الفرنيس ،هذا الخطاب غال ًبا ما يتم تضخيمه ليمثل
أي خطاب سيايس
خزانًا بقيمته السياسية والرمزية ،ويقف يف وجه ّ
يدعو إىل فك حالة الجمود وتطليق "الريع السيايس" الذي – وإن
كان سيختفي دعاته بيولوج ًيا – ما زال يأخذ ح ّي ًزا أكرب يف الخطاب
السيايس يف الجزائر ،وال يقترص ذلك عىل السلطة الحاكمة فحسب،
بل يتع ّدى ذلك إىل املعارضة السياسية ،واألحزاب املجهرية ،ما يوحي
أ ّن الخطاب السيايس بات فاق ًدا للرشعية الدميقراطية التي هي
أي مرشوع سيايس تكون منطلقاته األساسية التطوير السيايس
وقود ّ
واالقتصادي م ًعا ،بعي ًدا من الخطاب الشعبوي الذي بات ال يتامىش
والحركية املجتمعية يف زمن العوملة.
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22على المستوى المؤسسي :في ضمان
الشرعية الدستورية
يحتاج ذلك إىل صوغ دستور دميقراطي توافقي يضمن توزيع السلطة
توزي ًعا متوازنًا ومتكافئًا ،ويح ّد من هيمنة السلطة التنفيذية( ،((4وهو
ما كرسه التعديل الدستوري سنة  ،2016بإعطاء السلطة التنفيذية
صالحيات واسعة ممثلة برئيس الجمهورية( ،((4ولن يتحقق ذلك إال
فضل عن العمل
مبنح السلطتني الترشيعية والقضائية صالحيات واسعةً ،
عىل ترسيخ استقاللية القضاء وعدالته مبا يعزز بناء دولة القانون،
وبناء مؤسسات سياسية دميقراطية تحظى بثقة املواطنني وتعرب عن
تطلعاتهم ،وتدفعهم إىل االنخراط يف الفضاء العام والسيايس(.((4
ويف ذات السياق ،وجب تأكيد مبدأ الرشعية الدستورية إلعادة إنتاج
عالقة إيجابية بني الدولة واملجتمع ،وعدم االكتفاء بالرتسانة القانونية
وضخامة الترشيعات ،بحيث يجمع الكثريون عىل أن النصوص
الدستورية يف الغالب جيدة وتكفل مساحات واسعة للعمل السيايس،
لكن املالحظ عىل األقل أن املامرسة السياسية يف الواقع بعيدة ج ًدا من
النصوص املوجودة ،وهو ما أشار إليه تقرير التنمية اإلنسانية العربية
لسنة  2004تحت عنوان ":دساتري متنح الحقوق ،وقوانني تصادرها"،
ذلك أ ّن هذه الدساتري كث ًريا ما تحيل عىل الترشيع العادي تنظيم
الحريات والحقوق ،وغال ًبا ما يعمل الترشيع العادي عىل تقييد الحق،
بل مصادرته أحيانًا ،وهو ما يفقد النص الدستوري جدواه ويفرغه من
محتواه( .((4والحال هذا مع القوانني العضوية الصادرة يف الجزائر 2012
التي رافقت اإلصالحات السياسية والقانونية.
أي إصالح قانوين ،مهام كان جي ًدا ،عاج ًزا عن تحقيق
بنا ًء عليه ،سيبقى ّ
ما يبتغى منه ما مل يرفق بإرادة سياسية جادة وحقيقية يف مختلف
املستويات .لذلك؛ ال بد من القفز عىل املقاربة القانونية وجعلها الحقة
 44متثل مسألة هيمنة السلطة التنفيذية عىل بقية السلطات األخرى ميزة يف األنظمة
السياسية العربية ،وقد أشار إليها تقرير التنمية اإلنسانية العربية عام  2004بدولة الثقب
األسود بالقول :تجسد الدولة العربية الحديثة إىل حد بعيد التجيل السيايس لظاهرة "الثقب
األسود" الفلكية؛ إذ تشكل السلطة التنفيذية "ثق ًبا أسود" ،يحول املجال االجتامعي املحيط
به إىل ساحة ال يتحرك فيها يشء ،وال يفلت من إسارها يشء .نجد هذه املركزية املتزايدة
يف الجهاز التنفيذي مضمنة يف النصوص الدستورية للدول املعنية ،التي متنح رأس الدولة
صالحيات واسعة ،بوصفه الرئيس األعىل للجهاز التنفيذي ومجلس الوزراء وللقوات املسلحة،
وللقضاء والخدمة العامة .انظر يف ذلك :برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،تقرير التنمية اإلنسانية
العربية للعام " ،2004نحو الحرية يف الوطن العريب" (عامن :املطبعة الوطنية ،)2004 ،ص .15
 45راجع يف ذلك الباب الثاين املتعلق بتنظيم السلطات ،الفصل األول الخاص بالسلطة
التنفيذية من املادة  84إىل املادة  :111الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية ،القانون
رقم  26 ،16 - 1جامدى األوىل  1437املوافق  6آذار /مارس  ،2016ويتضمن التعديل
الدستوري ،الجريدة الرسمية ،العدد  ،14الصادرة بتاريخ  7آذار /مارس  ،2016ص. 22 - 16
 46سعاد بوسنية" ،عالقات الدولة  -املجتمع يف املنطقة العربية :املعضالت واألفاق" ،ورقة
غري منشورة مقدمة يف فعاليات امللتقى الدويل حول الحركات االجتامعية وسياق التحول يف
منظومة قيم الوالء واالنتامء يف املنطقة العربية ،جامعة حسيبة بن بوعيل ،كلية الحقوق
والعلوم السياسية ،الشلف 20 - 19 ،نيسان /أبريل .2016
 47برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام  ،2004ص .12
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أو موازية للعمل السيايس ال سابقة له ،وخاصة يف ظل توظيفها من
طرف السلطات القامئة لتربير استمراريتها ،وجعلها من إنجازاتها،
يف حني أن تلك السلطات أول من يتجاهلها .ويرى الخرباء يف هذا
املجال أيضً ا أن مسار صوغ الدستور ينبغي أن يكون منفت ًحا ،وأن
يتضمن مساهامت قطاع واسع من العنارص الفاعلة أبعد من األحزاب
السياسية( .((4وهي أمور لن تحقق فعاليتها إال باحرتامها وتكريس
تطبيقها عىل صعيد املامرسة العملية.

33على الصعيد االقتصادي :االستدامة
والتفكير في بديل اقتصادي
ظل االقتصاد الجزائري رهني قطاع املحروقات ،فمع اإلصالحات اإلدارية
ّ
واالقتصادية منذ االستقالل ،مل يتخلص صانع القرار يف الجزائر من
التبعية لهذه املادة اإلسرتاتيجية التي تخضع لسوق دولية تتحكم فيها
عوامل السياسة الدولية ومحدداتها ،ويبدو أ ّن السياسة الدولية تأثرت
كث ًريا باألوضاع السياسية واألمنية يف الرشق األوسط ،وزيادة حصة
كل من إيران وروسيا من اإلنتاج ،وغريها من العوامل التي ال يسمح
ولعل نقطة التحول هذه باتت تطرح
املقام ملزيد من التفصيل فيهاّ .
نفسها مع تراجع أسعار البرتول يف السوق الدولية سنة  ،2014وتراجع
مدخوالت الجزائر من العملة الصعبة ،وتراجع احتياطات الرصف ،بل
وصل األمر إىل اللجوء إىل صندوق ضبط اإليرادات ملعالجة العجز يف
املوازنة العامة للدولة( ،((4وإعالن حالة التقشف التي اتخذتها الحكومة
شعا ًرا لها عىل مدى السنتني املاضيتني.
ويف السياق عي ِنه ،يواجه الريع البرتويل الذي استعمل كث ًريا يف "اإلسكات
االقتصادي" وامتصاص غضب الشارع اليوم ،النضوب املحتوم ،وذلك
 48ألفارو فاسكونسيلوس وجريالد ستانغ" ،اإلصالح الدستوري يف مرحلة االنتقال إىل
الدميقراطية" ،ورقة مقدمة يف مؤمتر مبادرة اإلصالح العريب بالتعاون مع مؤسسة أبحاث
السياسات االقتصادية يف تركيا ،أنقرة 21 - 20 ،أيلول /سبتمرب .2012
 49صندوق ضبط االيرادات FRRهو حساب فرعي للحكومة يف البنك املركزي أنشئ سنة
 ،2000وهو عبارة عن فوائض الرضائب عىل النفط التي يتم حسابها عىل أساس الفرق بني
سعر النفط يف السوق الدولية ،والسعر املرجعي البالغ  37دوال ًرا للربميل .ويحول الفائض
إىل الصندوق ،ويسحب منه لتمويل العجز يف امليزانية يف حال مل تكن عائدات الرضائب
عىل النفط كافية .يف البداية هدف الصندوق إىل خفض ديون الجزائر الخارجية .وعندما تم
التخلص من الديون الخارجية تقريبًا بحلول عام  ،2006أصبح الغرض الرئيس من الصندوق
منذ ذلك الحني هو دعم التمويل الحكومي املحيل لربامج االستثامر العام يف إطار برامج
التنمية وخطط خمسية للمدّة  2009-2005و .2014-2010وقد لجأت الجزائر يف غضون
السنتني املاضيتني إىل اللجوء بصفة كبرية لهذا الصندوق بغية تغطية العجز املايل الناتج من
تدهور أسعار النفط التي وصلت أسعارها إىل أقل من  30دوال ًرا ،أي أقل من السعر املرجعي.
رقم قياس ًيا سنة  ،2015بسبب تراجع عائدات النفط والغاز والتوسع املايل
سجل عجز املوازنة ً
الكبري؛ فقد بلغ العجز الكيل للموازنة  16.4يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل ،إذ تراجعت
عائدات النفط والغاز بنسبة  30يف املئة ،بينام ارتفع اإلنفاق بنسبة  10.2يف املئة ،وقد تم
أساسا من مدخرات صندوق ضبط اإليرادات التي انخفضت إىل  12.3يف
متويل هذا العجز ً
املئة من الناتج املحيل اإلجاميل ،بعد أن كانت  25.6يف املئة سنة  .2014انظر:
International Monetary Fund, "Algeria," IMF Country Report, no. 16/127,
May 2016, p. 4, accessed on 2/3/2017, at: http://bit.ly/2mhbgLH
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لعوامل ،منها ما سبقت اإلشارة إليه بخصوص تراجع األسعار ،ويف املدى
املتوسط؛ النضوب والزوال املتوقع لهذه املادة ،حال كونها مصد ًرا
فضل عن أمور عملية ،من قبيل تزايد الطلب واالستهالك
حيويًا للطاقةً ،
الداخيل ،بحيث ارتفع حجم االستهالك املحيل من النفط والغاز من
 26يف املئة من اإلنتاج يف سنة  2005إىل  40يف املئة يف سنة .2010
وقد ساهمت ثالثة عوامل يف هذا االتّجاه ،هي تزايد عدد السكان،
بحيث من املتوقع أن يصل أو يفوق عدد السكان يف الجزائر عتبة
 45مليون نسمة بحلول سنة  ،2050والزيادة غري املسبوقة يف استرياد
السيارات عىل مدى السنوات الثالث السابقة( ،((5واالنخفاض املصطنع
يف أسعار الوقود املحلية بفضل الدعم الحكومي الكبري .وقد زادت
حصة االستهالك املحيل من الغاز الطبيعي من  19يف املئة من اإلنتاج
يف سنة  2005إىل  29يف املئة يف سنة .((5(2010
واستنا ًدا إىل ذلك ،أشارت دراسة صدرت يف سنة  2008عن معهد
"تشاتام هاوس" إىل أنه لن يكون لدى الجزائر نفط متاح للتصدير
بعد سنة  .2023وتقول دراسة أخرى إن من املر ّجح أنه لن يعود لدى
الجزائر نفط ليك تص ّدره بني سنتَ ْي  2018و .2020وتحذر الدراسة
نفسها من أنه من دون اكتشاف احتياطيات نفطية جديدة ،قد تفقد
البالد مكانتها منت ًجا للنفط بحلول سنة .((5(2026
وهي التطورات التي ستحد كث ًريا سياسة إعادة توزيع املوارد الريعية،
وتقلص هامش املناورة أمام أيّة محاولة لرشاء السلم االجتامعي مبنطق
"الرشوة االجتامعية" التي مصدرها الريع املنتهية صالحيته .ويف هذه
الحالة ،ال مخرج من ذلك إال بإعادة توليد مصادر طاقة بديلة تعطي
لالقتصاد الجزائري حركية ،ومن ًّوا خارج املحروقات ،اقتصا ًدا منت ًجا
للرثوة ،أكرث اندما ًجا يف اقتصاد عاملي تطبعه العوملة الشاملة ،مستن ًدا
إىل اقتصاد املعرفة واالستثامر يف العنرص البرشي ،مستجي ًبا للتحديات
والضغوط الداخلية بالتقليص من ح ّدة البطالة وضامن تنمية مستدمية
تفيض إىل تحقيق األمن واالستقرار ،وهو منوذج اقتصادي جديد بأدوات
أساسا عىل املشاركة والفعالية واإلدارة الشفافة،
متجددة ،يرتكز ً
والدميقراطية الهادفة للتحكم ،وتسيري املوارد املادية والبرشية يف خدمة
العدالة االجتامعية ،وهي مسائل جوهرية ج ًّدا يتطلبها اقتصاد بديل
قائم عىل االبداع واملنافسة الحرة ،ومشاركة فاعلني من غري الدولة،
كالقطاع الخاص واملجتمع املدين.
 50بحسب الديوان الوطني لإلحصاء؛ بلغ عدد السيارات املستوردة  253307سيارة ،سنة
 ،2014يف حني بلغ سنة  2015نحو  ،190694إذ يقدر االنخفاض بـ  24.72يف املئة ،انظر:
Office National des Statistiques, "Les immarticulations des vehicules
automobiles," 2015, accessed on 2/3/2017, at: http://bit.ly/2mgYg8J
51 Achy, "The Price of Stability in Algeria," p 17.
52 Ibid.; Ali Kefaifi, "Algérie 2015: Le spectre lancinant du début de la fin
des exportations pétrolières," La Nation, December 27, 2011, accessed on
2/3/2017, at: http://bit.ly/2nANb2F
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44الجزائر واالنتقال الصعب:
سيناريوهات التغيير
أحيت الثورات العربية املخاوف من تكرار سيناريو  ، 1988فقد لجأ
الخطاب الرسمي إىل إثارة املخاوف عرب املدخل النفيس واالجتامعي،
محذ ًرا من تعقيدات االنحراف نحو العنف ،ويبدو أ ّن هذا التعامل
سيكون ذا فعالية محدودة ،إن مل يتم التفكري يف أطر بديلة تكون مبثابة
الرضورات البنيوية ملواجهة املخاطر والتحديات ،عىل نحو يسمح للنظام
السيايس من القيام مبهامته عىل نحو مؤسيس وقانوين ،مع تبني سياسات
متكنها من مواجهة األخطار وتحمل االلتزامات ،استنا ًدا إىل املحاور التالية:
• البناء السيايس مطل ًبا لتحقيق الرشعية الدميقراطية.
• البناء املؤسسايت مخر ًجا لتقوية األداء.

• البناء االقتصادي والخيار التنموي مطلبًا إسرتاتيجي.
ويف اإلجامل ميكون القول إ ّن آفاق التغيري والتحول يف الجزائر تقف عند
مفرتق طرق بني احتاملني ،وفق سيناريوهني مختلفني:
السيناريو األول ،يكون بتجاوز الوضع املتأزم والقطيعة مع املايض ،عرب
اإلصالح واالنتقال نحو األحسن من داخل النخب الحاكمة ،ويكون
ذلك أيضً ا بفعل القوة الدافعة والعمل الجامعي من داخل املؤسسات
السياسية الفاعلة ،وفق ميكانيزمات الحكم الدميقراطي ،مع توفري الرشوط
الحقيقية لنهضة اقتصادية حقيقية ،عرب التحول إىل فضاء اجتامعي مبدع،
وهنا نكون أمام ثقافة الدولة بعي ًدا من ثقافة السلطة ،فاألوىل مخرجاتها
الحرية ،والثانية يف إنتاج االستبداد.
السيناريو الثاين ،وهو أش ّد قطيعة مع األول ،ويقوده الشارع ،وهو سيناريو
ثوري عنيف ،وقد يغذي مشاعر اليأس لدى املواطنني ،واستثامر األزمات
الداخلية ،يف شقها السيايس أو االقتصادي واالجتامعي ،عىل الرغ من أنه
سيناريو مستعبد ،بسبب الخصوصية الجزائرية ،والرتاكم التاريخي ،اللذين
فضل عن االرتباطات اإلسرتاتيجية
أفرزتهام األزمة األمنية يف الجزائرً ،
بالقوى العاملية (الواليات املتحدة ،واالتحاد األورويب ،والصني ،وروسيا).
وتظل املسألة الجوهرية التي تلوح يف األفق هي :متى سيكون التغيري؟
ومن سيقود هذا التغيري؟ ويبدو أ ّن حالة الجمود هذه تؤكد بوضوح أ ّن
عمليات االنتقال ستأخذ وقتًا ،نظ ًرا إىل اعتبارات داخلية وخارجية ،جعلت
من الجزائر االستثناء العريب.

الخاتمة
عىل الرغم من كرثة األدبيات التي تحدثت عن الربيع العريب ،فإنها
تقييم واقع ًيا ،بل وقيت حبيسة ثنائية الحرية
فشلت يف تقييمه
ً
واالستبداد السيايس .والواقع أ ّن التغيري املنشود يف سياق الحراك
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العريب مل يكتمل نضجه ،وبات من الرضوري الحديث عن اإلصالح
بدل التغيري .وبالرجوع إىل الجزائر ،يبدو أ ّن تأثري "ال ّربيع العريب"
كان واض ًحا عىل النظام السيايس فيها ،ودفعه إىل اإلصالح التدريجي
املدروس واملرشوط ،ولكن مسألة التغيري بقيت مستعصية إىل حد
بعيد؛ إذ عىل الرغم من الحركات االحتجاجية ،مل تتم املطالبة بإسقاط
النظام ،ويف اعتقادنا أ ّن تحليل الحالة الجزائرية وفهمها ،يحتاجان
إىل منوذج خارج ثنائية الحرية واالستبداد ،وذلك لالعتبارات التالية:
•تعرب الحالة الجزائرية عن فشل مجتمعي أكرث منه سياسيًا،
وهو ما أثبتته احتجاجات " 3جانفي  ،"2011وأزمة غرداية،
وأحــداث الجنوب الجزائري (االحتجاجات املتعلقة بتوفري
مناصب الشغل).
•يجب فهم املزاج املجتمعي الجزائري؛ أهو بالفعل هو راغب يف
تغيري سيايس حقيقي انطالقًا من إدراك وا ٍع لقيم الدميقراطية
معي؟
ومامرساتها ،أم أنه يكتفي بتحقيق رضا اقتصادي ّ
•محدودية دور املعارضة السياسية يف الجزائر عىل خالف تونس
ومرص .وذلك لخربة النظام الجزائري معها منذ األزمة األمنية
التي عصفت بالبالد سنة .1992
•وانطالقًا مام تم بيانه وتفصيله ،فإ ّن التحول يف الجزائر ،كام
نعتقد ،يبقى مرهونًا مبجموعة من املحاور ال ميكن تجاوزها يف
دراسة الحالة الجزائرية:
•الدور الكبري للمؤسسة التنفيذية عىل خالف البقية يف فرض
أجندة اإلصالح السيايس.
•الدور الكبري والغالب للمؤسسة العسكرية ،بحيث أ ّدت دور
الضابط ،وحققت التوزان تحقيقًا كب ًريا يف سياق "الربيع العريب".
وهذا لخصوصيتها التاريخية وعالقتها بالسلطة السياسية.
•استمرار اإلسكات االقتصادي ،ولكن يبقى هذا السالح ضعيفًا
نسب ًيا ،وخاصة مع تراجع أسعار البرتول يف السوق الدولية،
بداية من سنة .2014
•تتابع الرتاكامت التاريخية ملشكلة الالثقافة السياسية .ذلك أ ّن
بناء مجتمع مدين قوي وفاعل يرتبط يف األساس بطبيعة الثقافة
السياسية السائدة يف املجتمع.
•غياب التنشئة االجتامعية والثقافة الدميقراطية لدى أفراد
املجتمع الجزائري.
•االنتقال اإلقليمي املكثّف للمشكالت األمنية املوجودة مسبقًا
يف املنطقة العربية والساحل األفريقي ،وعودة تحديها لألمن
الوطني؛ األمــر الــذي يجعل مسألة التغيري ترتبط ارتباطًا
وثيقًا بإفرازاتها.
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االقتصاد السياسي لألزمة الليبية
The Political Economy of Libyan Crisis

تم إخضاع األزمة الليبية لعديد األدوات التحليلية لفهم ديناميكية التصعيد وســبل التهدئة.
ولكــن عــادة ما تركــز األدبيات ذات الصلــة على متغيرات سياســية وأمنية .يحــاول هذا البحث
استشــفاف التبصــرات التــي يمكــن الحصــول عليها لــدى مقاربــة األزمــة الليبية ،مــن منظور
عددا من المتغيرات ذات الطابع االقتصادي التي تمنح قوة
االقتصاد السياسي .ويستعرض
ً
تفســيرية للفهــوم المســتمدة مــن الجشــع والحاجــة ،مــا يؤكــد أنها ال تقــل أهميــة عن تلك
فهمــا أفضــل للحالــة الليبيــة يوجــب إلقــاء الضــوء علــى
المســتمدة مــن المظلمــة ،وأن
ً
التفســيرات السياســية واالجتماعية واالقتصادية على حد سواء .وقد ركز االقتصاد السياسي
للتصعيــد فــي ليبيا على عالقة تكاليــف عقد الصفقات بتنامي دور القبيلــة والوالء القبلي،
ودور التجارة غير الشــرعية في مســاندة العنف ،وكذلك تراجع الدخل الفردي وتنامي شــعبية
عرابي العنف اإلثنو-سياسي .ويخلص البحث إلى أنه يمكن االستفادة من فهوم االقتصاد
السياسي في مساعي التهدئة عبر حزمة من التدابير.
كلمات مفتاحية :االقتصاد السياسي ،ليبيا ،االقتصاد الريعي ،داعش.
Libyan crisis has been scrutinized through many analytical tools in order to
understand its dynamics of escalation and ways to de-escalation, however,
literature on the topic often focus on purely political and security variables. This
study aims at tracing insights the political economy may provide to the crisis in
"Libya. First, some economic variables that give analytical significance to "Need
and "Greed" understandings has been presented, which confirms that they are
not less important as compared to those brought from "Creed" and that a better
understanding of the Libyan case as most of internal crises and conflicts requires
that light being shed on political, social and economic interpretations alike.
The study concludes that political economy understandings could be useful to
de-escalation efforts through a package of measures.
Keywords: Political Economy, Libya, Renter Economy, ISIL.
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مقدمة
لطاملا تفاوتت تفسريات األزمــات الدولية بني البحث يف النزعة
التربيرية لـ "املظامل" التي تغذي األحقاد أو الوقوف عىل دوافع
"الجشع" اإلنساين املتأصل ونهاياتها التصادمية ،بحسب وليام
زارمتان  ،William Zartmanوالذي حاول من خالل تصوره هذا
فحص أسباب اللجوء إىل العنف املسلح بني املجموعات املتخاصمة،
سوسيولوج ًيا كان أم اقتصاديًا .وبتعبري آخر؛ إن كان األمر يتعلق
مبظامل تغذي حالة السخط ،وتولد االحتقان ،ومن ث َ ّم تساهم يف
تفجري أعامل العنف؛ أم أن النهج العدايئ يبطن مصالح مادية بحتة،
بحكم أن الضغط املتزايد عىل املوارد املستنزفة ،النادرة أو اآلفلة ،فإن
ذلك يقود إىل سيادة جو من االحتكاك السلبي بني املتخاصمني((( ،ما
ينتج منه التصادم يف مرحلة من املراحل .وعىل الرغم من صعوبة
ترجيح أي من العاملني ،فإن الحالة الليبية تقدم لنا منوذ ًجا متمي ًزا
ألزمة تسندها هذه االعتبارات – وخاص ًة االقتصادية منها  -وتساهم
يف إطالة عمرها .وعالوة عىل األسباب االقتصادية ،فإن األزمة الليبية
تعود إىل عوامل سياسية ،واعتبارات خارجية.

من منظور سيايس ،ميكن ترجيح فرضية تآكّل أسس رشعية حكم
القذايف ،واملتمثلة يف أربع ركائز أساسية؛ الثورية القومية ،واملساواة
والعدالة االجتامعية ،ورشعية الكرامة والهوية الوطنية ،وأخ ًريا القيمة
مناضل ضد اإلمربيالية الدولية .ومن املعلوم
ً
الرمزية للقذايف بوصفه
أن إحدى ركائز النظام الليبي التي أكدها القذايف مرا ًرا ،هي أنه ميثل
امتدا ًدا للثورة النارصية املرصية ،وأنه أمني الوحدة العربية بعد رحيل
الرئيس جامل عبد النارص ،وهو أمر كانت له انعكاساته عىل التوجهات
الداخلية والخارجية للسياسة الليبية ،أدت بدورها إىل سلسلة من
املغامرات عىل الساحتني اإلقليمية العربية واألفريقية وعىل الساحة
1 Cynthia J. Arnson & I. William Zartman (eds.), Rethinking the
Economics of War: The Intersection of Need, Creed, and Greed (Washington:
Woodrow Wilson Center Press, 2005), p. 11.
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الدولية .قبل عودة النظام ملحاولة التكيف مع متغريات ما بعد
الحرب الباردة ،وما بعد أحداث  11سبتمرب  .2001فتقلبات السياسة
الخارجية الليبية بني السعي للوحدة العربية تارة ،واألفريقية تارة
أخرى ،وما بني مشاريع وحدوية وثنائية حي ًنا ،ومرشوعات اتحادية
جامعية حي ًنا آخر ،ومغامرات النظام يف دعم ومساندة العديد من
منظامت وحركات التمرد يف أركــان املعمورة املختلفة،رسخت شعو ًرا
باملرارة لدى رشائح كبرية من املواطنني الليبيني بسبب تبديد ثروات
بالدهم يف تلك املغامرات والسياسات والتعويضات(((.
أما سوسيو-اقتصاديًا ،فيعاين الكثري من الليبيني الفقر والحرمان
النسبي يف مجاالت التعليم والصحة واملرافق العامة والبنية التحتية،
عىل الرغم من ثراء بلدهم؛ فاملجتمع الليبي مجتمع شاب وراغب
يف العمل ،لكن نسب البطالة التي عاشها خالل حكم القذايف تقدر
بنحو  30يف املئة ،وهي أكرب نسبة بطالة يف كل دول املغرب العريب.
وباملوازاة يع ّد االقتصاد الليبي اقتصا ًدا ريع ًيا؛ إذ يرتكز عىل  90يف
املئة من عائدات النفط .أما نسب الفقر التي تعيشها العائالت
الليبية فهي مرتفعة ج ًدا نتيجة عدم حصولها عىل مدخوالت شهرية
ثابتة .ذلك أن العائدات النفطية الليبية كانت تستفيد منها – عىل
نحو أكرب  -فئات محدودة تلتف حول سلطة معمر القذايف ،وهذا
ما زاد من سخط الشعب وأدى إىل ثورانه .وإضافة إىل كل هذه
أساسا مبا
األسباب الداخلية ،ساهمت التحوالت اإلقليمية واملتمثلة ً
اصطُلح عىل تسميته بـ "ظاهرة الدومينو"  domino effectالتي
نالت تونس ومرص ،يف استاملة األزمة إىل االنفجار يف ليبيا(((.
بناء عىل ما تقدم ،سيحاول هذا املقال اإلجابة عن اإلشكالية اآلتية:
فيم تكمن التصورات التي تقدمها مقاربة االقتصاد السيايس للسلم
والحرب يف توضيح املسار التصاعدي املأساوي لألزمة الليبية ،منذ
إطاحة نظام معمر القذايف؟
تندرج تحت هذه اإلشكالية الرئيسة مجموعة من التساؤالت
الفرعية أهمها:
•كيف ميكن مقاربة االقتصاد السيايس للسلم والحرب أن
تقدر فهو ًما واضحة ملسار األزمة الليبية منذ سقوط نظام
معمر القذايف؟
 2محمد عاشور مهدي" ،قراءة يف أسباب الرصاع املسلح يف ليبيا ومساراته املحتملة"،
دراسات ومقاالت ،الهيئة العاملة لالستعالمات ،شوهد يف  ،2017/2/21يف:
http://www.sis.gov.eg/Newvr/34/9.htm
3 Salah Abukar et al, "La révolution en Libye: Causes et objectifs," pp. 3-4,
accessed on 21/2/2017, at: http://bit.ly/2lH06j3
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•كيف يتم استخدام مقاربة االقتصاد السيايس للسلم والحرب يف
رسم خريطة لحلحلة األزمة بليبيا؟
وللقيام بتحليل موضوعي ومنطقي ،ولإلجابة عن إشكالية الدراسة
وكــذا التساؤالت الفرعية سننطلق من الفرضيات اآلتية :تع ّد
التصورات التي متدها مقاربة االقتصاد السيايس من أهم األدوات
التحليلية التي تفرس املسار التصاعدي لألزمة الليبية منذ سقوط
نظام معمر القذايف.

ً
أوال :االقتصاد السياسي
للتصعيد في ليبيا بعد 2011
أصبح معظم الدول العربية  -وليبيا عىل وجه الخصوص  -منذ سنة
 ،2011مرس ًحا لظاهرة أطلق عليها بريي أندرسون Perry Anderson
اسم "االنتفاضات املرتاصة"،Concaténation de soulèvements
كانت هذه االنتفاضات نتيجة احتقان سيايس ،يسنده وضع اقتصادي
يتسم بتفاوت واضح يف مستويات املعيشة بني فئات العديد من
شعوب املنطقة ،ازدادت حد ًة مع تأزم األوضاع السوسيو-اقتصادية
للمنطقة العربية ،إثر تداعيات األزمة املالية لسنة  ،2008والتأثريات
التي خلفتها اللربلة املفرطة واالقتصاد الرأساميل يف خلق حالة من
الالاستقرار املجتمعي((( ،وهو ما يدفع إىل االهتامم باالرتباطات
املحتملة بني املتغريات املستمدة من االقتصاد السيايس وديناميكية
التصعيد والتهدئة يف البلدان التي شهدت انتفاضات أهلية ،حيث
تكون ليبيا الحالة التي نحاول من خاللها استشفاف هذه االرتباطات.

 .1تكاليف عقد الصفقات:
المدخل العقالني لتنامي دور القبيلة
جنبًا إىل جنب ،مع املقاربات املاركسية؛ تستمد الليربالية من املعطى
االقتصادي جز ًءا معت ًربا من افرتاضاتها الصلبة((( ،بل إنه ميكن الباحثَ
أن يستقي من بنائها التصوري هذا بعضً ا من أفضل التفسريات
للحرب والسلم ،وهي تفسريات تندرج ضمن االقتصاد السيايس
للحروب الذي يهتم باملتغريات العقالنية ذات الطابع االقتصادي يف
استشفاف ديناميكية التصعيد والتهدئة لألزمات والنزاعات الدولية،
4 Eberhard Kienle & Laurence Louër, "Comprendre les enjeux
économiques et sociaux des soulèvement Arabes," Critique internationale,
no. 61 (Octobre-Décembre 2013), pp. 11 - 12.
5 Philippe Mongin, "Le libéralisme, deux ex machina de l'économie du
bien-être,", Revue économique, vol. 59, no. 2 (March 2008), p. 359.
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وتع ّد نظرية تكاليف عقد الصفقات((( إحدى األدوات املساعدة التي
تلقف عنارص هذه الديناميكية .وبحسبها فإن مجمل التفاعالت
املواطنية هي يف النهاية صفقات((( ،فاملواطن يدفع الرضائب
للحكومة مقابل حصوله عىل الخدمات املختلفة (من توفري الحامية
األمنية والقضائية إىل البنية التحتية والتأمني عىل البطالة والتقاعد).
ومن الناحية النظرية؛ انفرط عقد أكرث من صفق ٍة بسقوط النظام
وتعس مسعى إرساء بديل جاهز ،حتى لو توافر
الزبائني للقذايفُّ ،
التوافق السيايس بهذا الشأن بني الفرقاء الليبيني ،وذلك بسبب حالة
الرتهل الهيكيل السيايس الذي توجد عليه الدولة الليبية ،وغياب
تقاليد مؤسساتية يف الحكم.
إذًا ،ومن وجهة نظر تكاليف عقد الصفقات ،فإنه لدى عجز أحد
طريف العقد – وهو الحكومة يف هذه الحالة  -عن الوفاء بالتزاماته؛
بتوفري الحامية لألفراد عرب املنظومة القانونية التي تسندها أدوات
القهر املرشوع ،فهو سيبحث ال محالة عن بدائل متنحه ذلك ،وهذا
بالنظر إىل ارتفاع تكاليف الصفقة القدمية؛ فال ميكن ضامن استمرار
والء الفرد للدولة يف غياب حكومة مركزية (الطرف اآلخر للعقد) أو
يف ظل عجزها عن استحقاق ما يرتتب عىل التزاماتها .ويف حالة ليبيا؛
توجد العشائر والقبائل يف رواق جيد الستاملة الوالءات املواطنية
التائهة ،فهي الكيان الذي يحصل من خالله عىل صفقة مربحة قابلة
للتنفيذ والحامية ،غري أن هذه العشائر والقبائل ال متلك اقتصاد
دولة ،وال بنية اقتصادية مرشعنة ،بل تعتمد عىل نشاطات يدخل
جزء مهم منها ضمن "املنطقة الرمادية" (بني املرشوع وغري املرشوع)،
بل وحتى يف الدائرة "اإلجرامية" كتهريب السلع واالتجار غري الرشعي
 6يعد تصور "تكاليف عقد الصفقات" إحدى املساهامت املبتكرة للباحث يف النزاعات
اإلثنية دونالد هورويتز ،إذ أشار يف كتابه املرجعي املجموعات اإلثنية يف الرصاع إىل أن توسيع
شبكات القرابة بطرق مختلفة يجعل املجموعة أكرث فاعلية ،ويخفض تكاليف عقد الصفقات
مبا يساعد عىل إنشاء تنظيم سيايس إثني ،انظر:
Donald Horowitz, Ethnic Groups in Conflict (Berkeley: University of
California Press, 1985).
بدوره يرى بول كوليري أن االستقطاب اإلثني يساهم يف تراجع املدخوالت؛ كونه يتسبب يف
تراجع الثقة املتبادلة بني األفراد ،ما يرفع تكاليف عقد الصفقات .انظر:
Paul Collier, "The Political Economy of Ethnicity," WPS/98-8 (April 1998), at:
http://bit.ly/2nSmDdW
يالحظ هنا كيف أن هورويتز استخدم تصور "تكاليف عقد الصفقات" يف االتجاه الذي يدعم
به وجهة النظر القائلة إن االستقطاب اإلثني هو نتيجة انخفاض تكاليف عقد الصفقات يف
صيغتها القبلية أو اإلثنية أو املجموعاتية ،مقارنة باآلليات املدنية الحديثة ،وهو ما يتفق فيه
عىل األقل مع الطرح الذي استعرضه بتفاصيل أكرث نيكوالس بيزيوراس يف كتابه حول االقتصاد
السيايس للنزاع اإلثني يف رسيالنكا:
Nikolaos Biziouras. The Political Economy of Ethnic Conflict in Sri Lanka
(UK: Routledge, 2014).
7 Pierre Cahuc, Hubert Kempf & Thierry Verdier, "Interactions sociales
et comportements économique,", p. 1, accessed on 21/2/2017, at: http://bit.
ly/2lGTv8j
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مبواد ال تخضع للرضيبة ،كل ذلك للحفاظ عىل والء املنضوين
تحتها (دامئًا يف إطار املنطق الزبائني) وصيانة بقائها ،بل وأحيانًا،
بهدف تعزيز مستوى تسليحها يف مواجهة التهديدات املتأتية من
املجموعات األخرى .ولدى انخراطها يف مثل هذه النشاطات ينزلق
بعضها بعي ًدا لالتجار باملواد األكرث ربحية؛ كاألسلحة واملخدرات،
لتجد نفسها يف النهاية متورطة يف عالقات ورشاكات حتمية مع
جامعات إجرامية دولية و/أو شبكات إرهابية تشتغل يف خطوط
اإلمداد والتموين ذاتها .ال يتسبب ذلك يف تقاطع املصالح مع هذه
الشبكات أو تضاربها وحسب ،بل ويف إيجاد بيئة من العنف املتساند
الذي يتطلب مرافقة دولية طويلة املدى لضبطه.

 .2دور التجارة غير الشرعية في تساند العنف
حالة ترهل السلطة املركزية وانهيارها ،ومن ورائها الدولة يف ليبيا،
جعل من إقليمها الشاسع فضاء ملامرسات اقتصادية غري رشعية((( ،إذ
إنه أصبح مالذًا آم ًنا ،ليس فقط للجامعات املتمردة أو املجموعات
اإلرهابية ،بل للمهربني أيضً ا ،ألنها متكن عنارصها من مورد مايل
مستقر يساعدها عىل البقاء واالستمرار يف تنفيذ مخططاتها وتجنيد
منخرطني جدد ،كام أن األقاليم التي تع ّد مناطق عبور رضورية لهذه
املوارد املمنوعة ميكن أن تنالها أعامل العنف؛ فاملجموعات املسلحة
ستعمل عىل تأمني الطرق لتجارتها ،ما يجعلها مصد ًرا الستاملة
متعاونني محليني لهذا الغرض .ويف النتيجة؛ سيدخلها الفساد
املسترشي عىل طول الحدود ومسالك التهريب يف األقاليم املجاورة،
يف حلقة العنف بدرجات متفاوتة بظهور فئة مستفيدة من استمرار
عمليات التهريب(((.
ومن بني أهم مظاهر تساند العنف الناتج عن توسع نشاطات
التهريب والنشاطات االقتصادية غري الرشعية ورضورات حاميتها؛
انتشار األسلحة الخفيفة عىل نحو مريب ،فغياب آلية فعالة لضبط
تــداول األسلحة الخفيفة ضمن األطر القانونية واملعقلنة ،يع ُّد
أحد املؤرشات التي تحظى بثقل كبري نسب ًيا ضمن مصفوفة التأزم
املستعيص عن الضبط .وحتى يف دولة دميقراطية مثل الواليات
املتحدة األمريكية فإن عدد ضحايا حوادث إطالق النار من أسلحة
8 Chafik Ben Rouine, "La réforme douanière sous ajustement structure:
Lutte ou promotion du commerce informel?" Notes Analytiques, Observatoire
Tunisien de l'économie, 14/12/2015, p. 2, accessed on 21/2/2017, at: http://
bit.ly/2m3EkX6
9 Claude Henry Dinand, "Le Sud libyen: Une poudrière régionale. Entre
trafics et terrorisme," La Revue Géopolitique, 1/1/2016, pp. 2-4, accessed on
26/3/2017, at: http://bit.ly/1VFKVyG
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قتيل ،وهو ما يقرتب
خفيفة ،لسنة  2013وحدها ،يبلغ ً 33169
من املعدل السنوي ،ليبلغ مجموع عدد الضحايا الذين أحصاهم
مكتب التحقيقات الفدرايل  1.384.171مليون قتيل أي أن الرقم
يفوق بكثري عدد قتىل املعارك األمريكيني منذ القرن الثامن عرش ،أي
باحتساب قتىل حرب االستقالل ،إذ يبلغ عددهم  1.171.177مليون
قتيل معركة ،إىل غاية كتابة بيرت بليت تقريره( .((1أما األزمة الليبية
التي يتزامن فيها تداول هذا النوع من األسلحة مع صعوبة استاملة
الخصوم نحو التسويات التوافقية ،فإن دورها ال ينتهي عند إذكاء
العنف ،بل وعرقلة التسويات املحتملة لصعوبة ضبط سلوكيات
عرشات اآلالف من املنخرطني ضمن العصب املتحاربة ،والذين
يحتفظون برغبة كبرية يف االنتقام واالنتقام املتبادل.

 .3الدعائم االقتصادية
للوالء القبلي /العشائري
إن مستويات التنسيق العالية داخل القبيلة /العشرية تعود إىل وجود
دعائم رمزية متامسكة تسند ذلك ،وهي من ضمن مكونات الهوية
املشرتكة( .((1فمع ترهل الوالء املواطني ،تقوم إعادة النظر يف التصور
قياسا عىل اآلخر ،عىل اعتبارات إثنية(.((1
الهويايت عرب تحديد األنا ً
وعندما تعتمد مقومات التصور الهويايت املستجد عىل الدين
والعادات والتقاليد الراسخة ،فإن قوتها اإللزامية تكون حاسمة؛
ما يجعل تكاليف عقد الصفقات متدنية ج ًّدا ،وبذلك تكون مبنزلة
الصفقة األش ّد مالءمة( .((1تع ّد الصفقات ذات الطابع االقتصادي
حارضة يف هذا املضامر ،إذ إن شبكة العالقات التي يتم إرساؤها
عىل مستوى األجهزة البريوقراطية ،ذات الخلفية اإلثنية ،تسند
املصالح االقتصادية ألعضاء اإلثنية املعنية( .((1ويفرس ذلك جوانب
كثرية من الحركية السياسية يف ليبيا بعد األزمة؛ كالتنافس القبيل
للتموقع السلطوي عىل كل املستويات ،فالسلطة هي املخولة بتوزيع
القيم املادية وعائدات املحروقات عىل نحو خاص؛ ويفرس ذلك أيضً ا
االستقطاب الحاصل بني طرابلس وطربق ،والذي تسنده مواقف
سياسية تنطوي يف جوهرها عىل متايزات قبلية/عشائرية.
10 Peter Pilt, "Guns in America Have Killed More People Than All The
Wars America Has Been Involved in Combined," 2/10/2015, accessed on
21/2/2017, at: http://bit.ly/2m7olnL
11 Russell Hardin, One for All: The Logic of Group Conflict (NY: Princeton
University Press, 1997), p. 56.
12 Biziouras, p. 13.
13 Hardin, p. 56.
14 Biziouras, p. 13.
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إنتاج ليبيا من النفط 2015 - 2005

املصدر:
Ron Pattesron, "OPEC December Production Data," Peak Oil Barrel, 18/1/2017, accessed on 21/2/2017, at: http://bit.ly/2kHgWi6

 .4الزبائنية وتدخيل المنطق االقتصادي
في الممارسة السياسية
يف الدول التي يسودها املنطق "الزبائني" مثل ليبيا زمن القذايف ،إذ
تتم مقايضة الوالء املواطني للنظام القائم ،بحزمة من أشكال الدعم
[االجتامعي] عرب مخرجات القرار السيايس( ،((1فإنه من الطبيعي أن
تتزايد احتامالت قيام الفرد /املواطن مبراجعة والئه عندما تتوقف
الحكومة املركزية عن اإلنفاق ،ال سيام وهو متعود عىل منط "الدولة
الراعية" التي تسجل حضورها يف جميع مناحي الحياة لتعزيز منطق
الرفاه ،فـ "الدولة الحارسة" (التي تقدم الحد األدىن من الوظائف
الدوالتية) بالنسبة إىل الفرد ،ليست بالفضاء الذي يسمح بتحصيل
االحتياجات األساسية للفرد.
 .5تراجع الدخل الفردي وتنامي شعبية
عرابي العنف اإلثنو -سياسي
إن تحرير االقتصاديات املوجهة و"لربلتها" قص َد زيادة تنافسيتها،
وإدماجها يف السوق العاملية يؤدي ،عىل الصعيد االجتامعي ،إىل رفع
سياسات الدعم والحامئية التي كانت تحظى بها فئات واسعة من
 15ملزيد من املعلومات حول ديناميكات الزبائنية يف العملية السياسية ،انظر:
Susan C. Stokes et al, Brokers, Voters, and Clientelism: The Puzzle of
Distributive Politics (New York: Cambridge University Press, 2013), p. 13.

املواطنني البسطاء ،أصحاب املؤسسات الصغرية واملتوسطة أو رجال
األعامل ،وينتج من ذلك تراجع مدخوالت األفراد واألرس واملؤسسات،
بل وإفالس الكثري منهم ،ما يساهم يف تراجع مستوى املعيشة ،ويولد
ذلك سخطا متزاي ًدا تجاه الحكومة املركزية ،يعمد عرابو [العنف]
اإلثنو  -سيايس إىل االستثامر فيه وإعادة توجيهه ضمن دوائر إثنية
خالصة( .((1غري أن قدرة عرايب العنف اإلثنو  -سيايس عىل التعبئة
تتزايد رسي ًعا مع انتشار مظاهر الحرمان؛ إذ إن أفول مظاهر السلطة
املركزية بل والدولة ككل يحرم األفراد من "االعتامد" عىل "الزبائنية"
لتلبية متطلبات الحياة ،ويف مقابل ذلك فإن اإلثنية /القبيلة توفر
إطــا ًرا مناس ًبا وفعالً لتحصيل الخدمات يف مقابل إظهار الوالء
لإلثنية( ،((1ويظهر التمثيل البياين أدناه أفول املدخوالت الليبية من
النفط خالل السنوات الخمس األخرية ،وال سيام سنة  2011واملدة
بني منتصف  2012إىل  ،2015ويوافق ذلك عىل نحو غري مفاجئ ُم َد َد
التصعيد واشتداد العنف بني العصب املسندة قبل ًيا.
وإذا كان تزايد حدة االستقطاب بني اإلثنيات /العشائر /ال ُع َصب
املختلفة برتاجع املوارد املالية للنظام الزبائني مرب ًرا ،فإن السقوط
يف مدة الحقة ضمن أسوار املعضلة األمنية املجتمعية Societal
16 Biziouras, p. 13.
17 Ibid.
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 Security Dilemmaيرفع من شأن اإلثنية /العشرية ،ويزيد جاذبيتها
بديل لتوفري الحاجات اإلنسانية األساسية وعىل رأسها البقاء،
بوصفها ً
وليس أقل أهمية منها السعي لتحقيق امتيازات اقتصادية (والحفاظ
عليها) بالنسبة إىل األفراد واألرس ،سواء قبل نزوع األزمات نحو
التصعيد أو خالل /بعد ُم َدد التصعيد وحتى بعد التسويات.

يسعى الكل من خاللها لحسم مسألة التفوق والسيطرة عىل اإلقليم
واملوارد ملصلحة أعضائها ،عىل حساب املجموعات األخرى؛ بينام
بديل أكرث تسان ًدا يف مثل هذه التفاعالت،
تقدم الرؤية الليربالية ً
إذ إن ما ميكن الحصول عليه بفضل تكريس النزعة التعاونية عىل
املدى الطويل أكرب بكثري مام ميكن جنيه من جراء االستكانة إىل
اإلسرتاتيجيات أحادية الجانب.

ثان ًيا :مقاربات لتخفيف حدة األزمة
الليبية من منظور االقتصاد السياسي
للسلم والحرب

 .2تجفيف منابع تمويل المجموعات المسلحة
مثل ،يوفر
ومن ذلك محارصة عمليات التهريب ،فتهريب الوقود ً
مصادر دخل معتربة للجامعات املتناحرة؛ إذ كشفت تقارير أممية
أن سعر الوقود الليبي املدعوم يجعله يف حدود  0.4دوالر للغالون
( 3.78لرتات) بينام تتم إعادة بيع املهرب منه يف مالطا بنحو 4.73
دوالرات ويف تونس بنحو  2.88دوالر (أي عىل التوايل ،يساوي سعره
يف ليبيا مبقدار  7مرات و  11مرة) ،وعىل الرغم من محاوالت اعرتاض
عمليات التهريب التي كللت إحداها بالنجاح مع حجز نحو 2000
طن من وقود الديزل (املازوت) كانت موجهة إىل مالطا ،فإن هذه
املساعي أبعد ما تكون عن تجفيف منابع متويل األزمة املستعصية
بني الفرقاء الليبيني؛ إذ يتعني إرساء آلية متعددة األطراف لوقف
عمليات التهريب ،وال سيام عىل الخطوط البحرية( .((1ال شك يف أن
استمرار هذا الوضع يعني حصول املجموعات املسلحة عىل مزيد من
األموال لرشاء األسلحة ،بل إن غياب التحكم يف أسواق الوقود يعرقل
تطبيع الحياة اليومية لليبيني بسبب عدم توافر محطات الوقود عىل
فضل عن أن كميات معتربة منه (مدعومة السعر)
كميات كافية منهً ،
تتوجه إىل ملء خزانات املركبات التي تستعمل ألغراض قتالية.

قدم لنا منظور االقتصاد السيايس للسلم والحرب العديد من
املقاربات؛ قص َد تخفيف شدة األزمات واالنتكاسات سواء أكانت
اقتصادية /مجتمعية أم اقتصادية /أمنية .وسنقوم باستخدام أبرز
هذه املقاربات من أجل تقديم خريطة لتخفيف حدة األزمة الليبية.

 .1زيادة الجاذبية االقتصادية لوالءات عبر
قبلية :التحول عن المكاسب النسبية إلى
المطلقة
بالنسبة إىل منارصي الحفاظ عىل ليبيا موحدة ،ميكن إيجاد حوافز
سياسية كثرية وأهمها أن الدفع باتجاه التقسيم ،يف ظل مجتمع قبيل
لن يساهم إال مبزيد من املطالبات االنفصالية ،ويف النتيجة تشظي
الرتاب الليبي ،بل إن هذه املطالبات تكتيس طاب ًعا أخطر إذا أخذنا
يف االعتبار املطامع الخارجية .ويع ّد إقليم برقة الغني بالنفط منوذ ًجا
قليل من
مثال ًيا لتنامي النزعة االنفصالية ،لكنه يضم فعل ًيا عد ًدا ً
قياسا عىل شساعة اإلقليم؛ اليشء الذي ساهم يف توايل ما تم
السكانً ،
تأويله إىل أنه تلميحات مرصية تنطوي عىل املطالبة ببعض مناطق
اإلقليم الرشقي يف ليبيا( .((1ويف هذه الحالة؛ فإن الحفاظ عىل الوضع
القائم (ليبيا موحدة) كفيل بحامية املكتسبات املجموعاتية عىل
املدى الطويل ،فمن الواضح أن املغامرات االنفصالية لن تجلب غري
بعض املكاسب قصرية املدى .وهذا الوضع ميكن التعبري عنه بالتحول
عن الرؤية الواقعية للصورة املثىل ملكاسب الفاعلني السياسيني،
والتي تحاجج بأنه يفرتض بها أن تكون نسبية ،أي تجعلها دو ًما يف
مواجهة مع مكاسب الخصوم ،وبذلك فإن التفاعل اإلسرتاتيجي بني
املجموعات املكونة ملعادلة الرصاع يف ليبيا مياثل مباراة صفرية،

 .3البعد االقتصادي للتجنيد:
ضرورة رفع تكاليف اإلمداد بالمجندين
توفر البطالة بيئة مالمئة الستاملة املجندين ضمن املجموعات
وال ُع َصب املسلحة التي متلك موارد مالية ،ففي مقارنة بسيطة بني
متوسط الدخل الفردي يف البلدان املعنية بالعنف السيايس ،أو
تلك التي تضم مرتشحني لاللتحاق باملجموعات املسلحة ،وبني ما
يحصل عليه املنخرطون يف الجامعات اإلرهابية وال ُعصب املسلحة أو
املتمردة ،ميكن أن نستشف رس جاذبية هذه التنظيامت للمرتشحني
املحتملني للتجنيد ،وهم عادة أفراد يعانون الحرمان واالضطرابات
النفسية واالغرتاب.

 18عمر إبراهيم العفاس" ،ليبيا :إعالن الفيدرالية يف برقة  ..الخلفيات والتداعيات"،
تقارير ،مركز الجزيرة للدراسات ،2013/12/2 ،شوهد يف  ،2017/2/21يف:
http://bit.ly/2kH683s

19 Benoit Faucon, "Smuggled Libya Gas Fuels Conflict: Diesel Costing
40 Cents a Gallon Smuggled out to Finance Militias," Wall Street Journal,
22/3/2015, accessed on 21/2/2017, at: http://on.wsj.com/2kUhlc2
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االقتصاد السياسي لألزمة الليبية

وميكن الحديث عن مثال بارز يف هذا الصدد وهو تنظيم "داعش" يف
سورية؛ إذ أقر التنظيم اإلرهايب راتبًا يقدر بـ  400دوالر شهريًا لكل
مقاتل ،يضاف إليها  50دوال ًرا عن كل طفل ،و 100دوالر عن كل
زوجة ،و 400دوالر بدل هجرة للمقاتلني األجانب( ،((2وإذا أخذنا يف
االعتبار مستوى الدخل الفردي الضعيف نسبيًا يف دول الجوار ،وحالة
السخط االجتامعي لبعض أبناء الجالية العربية واإلسالمية يف أوروبا،
فإن رواتب كهذه تع ّد مغرية ج ًّدا ،حتى إنها ساعدت يف استقطاب
املجندين ضمن كتائب املجموعات األخرى املعارضة للنظام السوري،
بل حتى بعض الفارين من الجيش النظامي.
يف ليبيا تع ّد الرواتب أش ّد جاذبية؛ إذ تقدر بـ  6000دوالر أمرييك
فضل عن  400دوالر عن
شهريًا للمقاتلني /اإلرهابيني يف رتبة أمريً ،
الزوجة و 200دوالر عن كل ولد ،بينام يحصل املقاتلون /اإلرهابيون
عىل رواتب بالدينار الليبي ال تقل عن  1000دينار ( 726دوال ًرا
أمريك ًيا) للعازبني ،وما بني  2000دينار ليبي ( 1452دوال ًرا) و3000
دينار ليبي ( 2179دوال ًرا) للمتزوجني ،وذلك بحسب األقدمية يف
التنظيم( .((2بطبيعة الحال ،ميكن هذه الحزم َة من املغريات املالية أن
تستقطب عنارص شابة جديدة ،إذا أخذنا يف االعتبار حاالت اإلحباط
واليأس التي تعانيها هذه الفئة ،يف ليبيا ،بفعل انهيار الدولة ،أو يف
الدول املجاورة .بل إن تقري ًرا لـ دير شبيغل األملانية حذر من أن
 200.000مقاتل ناشطني حال ًيا يف ليبيا ضمن  1500مجموعة مسلحة
متشددة قد ينضمون إىل داعش إن مل تتخذ تدابري متنع ذلك(.((2

 .4االقتصاد السياسي لضمور
تنظيم الدولة "داعش" في ليبيا
يبدو أن مصادر متويل عدة يصعب تحديدها بدقة ساعدت "داعش"
يف الحصول عىل متويل كاف لالنطالق ،غري أن انتشار التنظيم مل
يحتفظ باإليقاع ذاته بسبب االعتبارات العشائرية ،ذلك ألن مناطق
انتشارها ال تتوافر فيها حقول نفط أو غاز ميكنها املساعدة يف ضامن
الحصول عىل موارد مستقرة لتمويل لوجيستي فاعل للتنظيم ،وهو
ما تظهره الخريطة.
" 20رواتب 'داعش' 400 :دوالر للمقاتل  ..و 100دوالر عن كل زوجة" ،جريدة الرشق
األوسط ،2014/8/30 ،شوهد يف  ،2017/2/21يف:
http://aawsat.com/home/article/170616
" 21باألرقام ،رواتب 'مقاتيل داعش' يف ليبيا" ،جريدة البوابة ،2015/10/2 ،شوهد يف
 ،2017/2/21يف:
http://www.albawabhnews.com/1526790
22 "Libya 200,000 Fighters Could Join Daech," DZ Breaking, 18/6/2015,
accessed on 21/2/2017, at: https://goo.gl/kXazbf

املصدر" :مسؤول أمني يكشف لـ 'الرشق األوسط' خريطة تنظيم داعش
يف ليبيا" ،جريدة الرشق األوسط ،2015/2/20 ،شوهد يف ،2017/2/21
يفhttp://bit.ly/1LjjrdV :

حاسم يف نحت االستقطابات
لكن ومبا أن القبيلة تؤدي دو ًرا
ً
السياسية ،فهل تؤدي القبلية دو ًرا يف إذكاء العنف املرتبط بالتطرف
عامل مساع ًدا يف انتشار العنف،
الديني؟ ميكن للقبلية أن تكون ً
بفعل التأثري الحاسم للوالءات العائلية وامتداداتها العشائرية،
فضل عن خاصية التضامن بني أعضاء
قياسا عىل الوالءات املدنيةً ،
ً
القبيلة ،كل ذلك يجعل سقوط أفراد فاعلني يف إحدى القبائل يف
عامل مساع ًدا يف
فخ التطرف وانضاممهم إىل الجامعات املتطرفة ً
رفع احتامالت جر عشريته برمتها إىل االنضامم إىل نهج التطرف ،وقد
يدفع يف هذا االتجاه ويسنده وجود عداء قديم بني تلك العشرية
وعشائر أخرى تتخندق يف صف الحكومة املركزية ،أو املجموعات
املناوئة للمتطرفني.
لكن ذلك يبقى صحي ًحا عندما تضعف القيادات التقليدية ممثلة
قياسا عىل القيادات املتحمسة الشابة التي ال متتلك رؤية
بالشيوخ ً
بعيدة األمد (قبل ًيا) ،تأخذ يف االعتبار عامل الحفاظ عىل الوالء
العشائري متق ًدا .ذلك أن االنسياق وراء الوالءات ذات الطابع الديني
يضعف سلطة العشرية مقابل تدفق للوالءات يف كل االتجاهات
داخليًا وخارجيًا ،ضمن شبكات اإلرهابيني ،لينتهي ذلك إىل تقويض
سلطة الشيوخ .لكن جل هذه االحتامالت تبقى ضعيفة يف حالة
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توافر هذه القبائل عىل قادة أقوياء ،كام هي الحال يف معظم القبائل
الليبية؛ إذ يجب أال نغفل عن حقيقة أن قوة الشيوخ مستمدة يف
جزء كبري منها من قدرتهم عىل توزيع القيم الرمزية واملادية ،وألن
أغلبها انضوت يف تحالفات تحوز حقولً نفطية ،فإن هذا االحتامل
يتدىن كث ًريا.

خاتمة
حاول هذا البحث فحص الدور الذي تؤديه املتغريات االقتصادية يف
توفري فهوم لألزمة األمنية املستعصية يف ليبيا ،إذ وعىل الرغم من
االنسياق املتعاظم لألدبيات نحو ترجيح التفسريات السياسية ،فإن
هذه الورقة البحثية خلصت إىل استشفاف مواطن الثقل التحلييل
للحوافز االقتصادية؛ إذ عرب فحص عدد من املتغريات االقتصادية،
بأخذ سؤال جوهري يف االعتبار :ما إذا كانت الوضعيات النزاعية
تتقاذفها دوما تفسريات متتد بني الجشع Homo economicus
واملظلمة  Homo sociologicusأو بتعبري آخر :ما إذا كانت الدوافع
املتأتية من املكاسب االقتصادية ،أو تلك املتأتية من الدور االجتامعي
هي الناظم للسلوك وخيارات األفراد واملجموعات ،فإنه يبدو جل ًيا،
من خالل جملة من األمثلة املقدمة أن استبعاد املتغريات االقتصادية
يف مسعى تفسري ديناميكية التصعيد والتهدئة يف الحالة الليبية ليس
دقيقًا ،بل ميكن إيجاد ما يدحضه من األسانيد.
لقد تبني أيضً ا أن الدور الذي يؤديه البعد االقتصادي لألزمة الليبية
ليس ضمن بواعث النزاع وحسب ،بل إنه يؤدي إىل استعصائها عىل
جهود التسوية أيضً ا ،ومن بني تفسريات هذه الحالة ،نجد وقوع
النشاط االقتصادي ضمن الدائرة اإلجرامية ما يتسبب يف تساند
العنف عىل املدى الطويل .ذلك أن سقوط االقتصاد الليبي يف فخ
النشاط غري الرسمي والتهريب ،يدفعه نحو تشبيك النشاطات غري
الرسمية ألعاملها مع شبكات الجرمية املنظمة لضامن الحامية ،ويف
فضل
الحصيلة تقاطع نشاطاتها مع الجامعات اإلجرامية واإلرهابيةً .
عن ظهور جامعات املنتفعني من استمرار األزمة ،ومن ث َ ّم تستعيص
األزمة عىل جهد التسوية.
ميكن القول أيضً ا إن ضبط األزمة الليبية وإدارتها نحو التسوية
املتساندة ،يتطلب ،من ضمن عديد التدابري ،معالجة اقتصادية
متعددة املستويات؛ خلق حوافز للوالءات عرب عشائرية /قبلية /إثنية
تكفل صنع توافقات قابلة للتنفيذ يف مجال توزيع القيم ،وتطبيع
الحياة االقتصادية والسياسية ،والحيلولة دون توظيف عشائري
للتموقع السلطوي ،ودون توجيه الخيارات البريوقراطية نحو
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التنافس عىل املوارد النادرة ،ورشعنة هذا التنافس بقوانني منحازة،
ومحارصة ظاهرة االتجار باملمنوعات عرب تكثيف التنسيق األمني
واالستخبارايت اإلقليمي مع الدول املجاورة ،وإعادة تأهيل املسلحني
واملجندين ضمن العصب املتناحرة مهنيًا ،وإدماجهم يف اقتصاد ناشئ
ترعاه الدول املانحة.
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مالمح الخطاب والسياسات الشيعية في العراق
بعد سقوط الموصل
Aspects of Shia Discourse and Policies in Iraq
following the Fall of Mosul

يحلل البحث مضمون خطاب نماذج نوعية منتخبة وإشارات ألصوات ومصادر شيعية مهمة
فــي العــراق ،بعــد ســقوط الموصــل ومــدن أخــرى بيــد تنظيــم "الدولة اإلســامية فــي العراق
والشام" عام  ،2014ويضعها في سياقها التاريخي والسياسي .ويوفر البحث خلفية تاريخية
لتواصــل هــذه القــوى مــع جماهيرهــا ،وأهميــة ظهــور وســائل جديــدة للتواصل ،مثــل صالة
وتحديدا منــذ عــام  ،2014حينما
الجمعــة وخطبتهــا التــي اكتســبت أهميــة كبيــرة ومتزايــدة،
ً
أصبح االلتفاف الشــيعي خلف رســائل القيادات الدينية أكثر داللة .كما يدرس البحث صعود
قــوة جديــدة متمثلــة بالمجاميــع المســلحة الشــيعية المرتبطــة بالحــرس الثــوري اإليرانــي
والمنضوية تحت لواء الحشــد الشــعبي ،إضافة إلى المرجعية الدينية الشيعية العليا التي
يتزعمهــا آيــة اهلل علــي السيســتاني والقــوى السياســية الشــيعية (التقليديــة) .وقــد توصل
البحث إلى اســتنتاجات تشــير إلى التغيرات األهم في خطابات القوى الشيعية الرئيسة في
العراق وتأثيرها ،ويقدم تصورًا ألهم التوجهات المستقبلية في هذه الساحة.
كلمات مفتاحية :العراق ،الشــيعة ،الحشــد الشــعبي ،ســقوط الموصــل ،تنظيــم "الدولة
اإلسالمية في العراق والشام".
The paper provides indications and analysis of the positions of the most influential
Shia powers and parties in Iraq after the fall of the predominantly Sunni city of
Mosul and the rise of the Islamic State group in 2014. In addition to the Najaf-based
supreme Shia religious authority led by ayatollah Ali al-Sistani, the Shia parties
represented in government since 2003, the paper shed light on the increasingly
powerful Iran-backed armed groups Popular Mobilization (Hashd Sha'abi) and
how their appeal, visibility and influence had changed after the fall of Mosul.
The question of the Iraqi national identity and how it interacts with the Shia
identity is addressed in the paper in light of the discourse of the Shia powers and
relations between Shia Iraqis and other communities.
Keywords: Iraq, Shia, Hashd Sha'abi, the Fall of Mosul, ISIL.
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مقدمة
مثّل سقوط املوصل وتكريت ومناطق أخرى ذات غالبية عربية س ّنية يف
العراق ،بني يومي  9و 11حزيران /يونيو  ،2014أكرب انهيار أمني عرفه
العراق منذ عام  .2003فمع سقوط مدينة تكريت مركز محافظة صالح
الدين وأجزاء أخرى من املحافظة ،قُرع ناقوس خطر كبري بالنسبة إىل
الشيعة؛ فقد أصبحت مدينة سامراء ذات الغالبية الس ّنية ،والتي تضم
الحرضة العسكرية املقدسة لدى الشيعة ،تحت خطر السقوط املبارش
بأيدي مسلحي تنظيم "الدولة اإلسالمية يف العراق والشام" .أعاد هذا
األمر مخاوف الشيعة من تعرض الحرضة إىل االعتداء ،خاصة أنها قد
تعرضت للتفجري يف شباط /فرباير  ،2006يف حادث سجل محطة كبرية يف
مسار العنف الطائفي يف العراق؛ ذلك أنه استثار أعامل انتقام طائفية من
مليشيات شيعية غاضبة يف بغداد خاصة ويف أماكن أخرى ضد مساجد
ومدنيني س ّنة(((.
أ ّما بغداد ،فإضافة إىل أهميتها السياسية ،فهي تضم أيضً ا وتحدي ًدا يف
طرفها الشاميل مدينة الكاظمية ،وفيها مزار آخر مق ّدس لدى الشيعة وهو
الحرضة الكاظمية ،وبها رضيح إمامني من أمئة الشيعة اإلثني عرشية،
اإلمام السابع موىس الكاظم والتاسع محمد الجواد.
مع تداخل التهديد السيايس ملركز الحكم العراقي الذي يسيطر عليه
الشيعة وملواقع دينية مقدسة ،استفز الوجدان العام الشيعي ،وتحركت
عواطف مختلفة حتى يف أوساط علامنية شيعية صدمت بتهديد تنظيم
الدولة ورسعة اندفاع مقاتليه(((.
"1 Michael Howard, "Sectarian Violence Explodes after Attack on Mosque,
The Guardian, 24/2/2006, accessed on 12/1/2017, at: http://bit.ly/2jxNu9h
وتضم الحرضة العسكرية رضيحي اإلمامني املقدسني لدى الشيعة ،وهام العارش عيل الهادي
والحادي عرش الحسن العسكري .ويعتقد الشيعة أنها تضم أيضً ا املكان الذي اختفى فيه
إمامهم الثاين عرش (اإلمام الغائب) أو املهدي املنتظر الذي يعتقدون عودته قبيل نهاية العامل.
 2ال يعني هذا بطبيعة الحال أن كل العلامنيني الشيعة أصبحوا طائفيني ،لكن التهديد
الذي تعرضت له هويتهم املزدوجة الشيعية  -العراقية كان واض ًحا .رصد الباحث ذلك يف
ازدياد التعبري بوضوح عن الهوية الشيعية عند صحافيني وإعالميني يعملون يف مؤسسات
ذات هوية وخط تحريري علامنيني سواء يف مقاالتهم أو برامجهم التلفزيونية واإلذاعية أو
بصورة أوضح عىل مواقع التواصل االجتامعي .ويف لقاء مع أبو مهدي املهندس نائب رئيس
هيئة الحشد الشعبي ،تحدث أحد اإلعالميني العاملني يف قناة آسيا ذات االتجاه العلامين
الشيعي بأنه ومن معه يف مقهى رخيتة  -وهو ملتقى معروف للنخبة الثقافية العلامنية يف
بغداد  -كانوا مصدومني ويناقشون تداعيات سقوط املوصل يف املقهى ،وكيف أن هذا يحصل
يف زمن (الحكومة الشيعية) بحسب تعبريه ،لك ّن أحد زمالئه طأمنه بأن أبو مهدي املهندس
كامل وفيه مناذج أخرى لخطاب (علامنيني)
موجود يف مناطق القتال اآلن .لالطالع عىل اللقاء ً
شيعة مع الحشد الشعبي وقادتهم انظر" :لقاء أبو مهدي املهندس مع االعالميني لقاء كامل"،
يوتيوب ،2015/11/2 ،شوهد يف  ،2017/2/8يف:
http://bit.ly/2kCMcLF
عبوا بشدة عن خط مدافع عن الحشد الشعبي الكاتب
ومن أهم املثقفني الشيعة الذين ّ
محمد غازي األخرس يف أكرث من موقع ومناسبة من أبلغها تعب ًريا هذا املقال املنشور يف
صحيفة الصباح شبه الرسمية ،انظر :محمد غازي األخرس" ،الحشد الشعبي" ،الصباح،
 ،2014/12/3شوهد يف  ،2017/2/8يف:
http://bit.ly/2kIBlT7
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مع إعالن رئيس الوزراء العراقي نوري املاليك حالة الطوارئ ،كانت فرق
عسكرية عراقية عديدة قد انهارت بينام اختلت فرق أخرى فتقدمت
املجموعات الشيعية املسلحة ،والتي حظيت بدعم املاليك ،لتنترش يف
مناطق بغداد وصالح الدين ومحافظات أخرى شكلت خطوط متاس مع
مسلحي تنظيم الدولة الذي أعلن أن هدفه ال يقترص عىل املناطق ذات
الغالبية الس ّنية من العراق ،بل ميتد إىل بغداد والنجف وكربالء ،وهي
املدن التي تضم كام هو معروف املراقد التي يقدسها املسلمون الشيعة.
عىل عكس ما حصل يف االستجابة لتفجري عام  2006من عنف منفلت
ورسيع نحو أهداف جوامع سنية ومدنيني س ّنة ،اتسمت االستجابة
الشيعية عمو ًما هذه املرة بالرتكيز يف مناطق التامس القتالية؛ أصبحت
رئيسا للدفاع (الشيعي) ،وعىل مدى األيام واألسابيع تركز فيها
سامراء مرك ًزا ً
مقاتلو الفصائل الشيعية مع عنارص الحرس الثوري اإليراين الداعمة لهم.
وقد ظهر التضامن املذهبي بني إيران وشيعة العراق يف تلك اللحظات
الحاسمة((( .لك ّن ما كان يحرك مصالح إيران ،إضافة إىل العامل املذهبي،
كان مصلحتها اإلسرتاتيجية وأمنها؛ لذا امتدت مساعدتها إىل األكراد أيضً ا(((.
يرصد هذا البحث أهم اتجاهات القوى الشيعية الرئيسة يف العراق
يف التعامل مع أزمة سقوط املوصل واملــدن األخــرى ذات الغالبية
العربيةالس ّنية.

تأسيس الحشد الشعبي
 .1الفتوى
مع الخطر الوجودي الذي مثّله صعود تنظيم الدولة ،جاءت الفتوى
النادرة للمرجع الشيعي األعىل عيل السيستاين بالجهاد الكفايئ.
مهم يف عالقة املرجعية
وقد مثّلت هذه الفتوى منعطفًا تاريخ ًّيا ًّ
" 3روحاين :إيران لن ترتدد يف التدخل يف العراق لحامية املراقد املقدسة بالعراق" ،رويرتز،
 ،2014/6/18شوهد يف  ،2017/2/9يف:
http://bit.ly/2kuva40
وقد أفاد أحد املراسلني الصحافيني كان يف سامراء يف األسابيع التي تلت يف مقابلة مع الباحث
أن الحرضة العسكرية ،وهي مزار شيعي مقدس يف سامراء ،كانت ممتلئة بعنارص إيرانية
تعمل جنبًا إىل جنب مع املجاميع املسلحة الشيعية العراقية .وعن توعد القيادي باسم
تنظيم الدولة أبو محمد العدناين ملد املعركة إىل بغداد والنجف وكربالء ،انظر" :بيان للناطق
باسم الدولة اإلسالمية ...دعوة للتواضع ووعد باستمرار الزحف نحو بغداد" ،فرانس ،24
 ،2014/6/12شوهد يف  ،2017/1/12يف:
http://f24.my/2ifbkKO
قائل إن إيران هي أول من ساعد
 4أشاد بذلك رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاين ً
إقليم كردستان بتقديم األسلحة له لقتال تنظيم الدولة .من املهم هنا أن نالحظ أن برزاين
هو الزعيم الكردي األقل قربًا إليران إذا ما قورن بالحزب الكردي الرئيس اآلخر ،حزب االتحاد
الوطني الكردستاين الذي يتزعمه الرئيس العراقي السابق جالل الطالباين وعائلته ،انظر:
"بارزاين :إيران أول دولة قدمت أسلحة لجيش شامل العراق" ،القدس العريب،2014/8/26 ،
شوهد يف  ،2017/2/8يف:
http://bit.ly/2kCVTtK

دراسات
مالمح الخطاب والسياسات الشيعية في العراق بعد سقوط الموصل

الشيعية التقليدية التي يتزعمها السيستاين بالشأن العام؛ إذ تدفق
بعدها مبارشة عرشات اآلالف من الشباب الشيعة ليلتحقوا بجهاد
الدفاع عن بغداد وسامراء واملناطق األخرى يف وسط العراق وجنوبه
التي باتت تحت التهديد املبارش .وقد قرئت فتوى السيستاين عىل
لسان ممثله عبد املهدي الكرباليئ وهو أحد خطيبي صالة الجمعة يف
كربالء .ومنذ ذلك الحني ،تعزز دور منرب صالة الجمعة ،وباتت رسائله
مهم عىل رأي السلطة الروحية يف الوسط الشيعي
رشا ًّ
األسبوعية مؤ ً
املهم واألكرب يف العراق ،وقد متتع منذ  2003بتضامن سيايس كان
إليران واملرجعية الشيعية دور أسايس يف إدامته(((.

 .2المرجعية التقليدية وصالة الجمعة
يف أوساط املرجعيات الشيعية ،عىل وجه العموم ،اتجاهان .وهام
االتجاه التقليدي الذي ال مييل إىل التدخل املبارش يف السياسة ،ويتبع
الطرق التقليدية يف التواصل مع العامة ،مثل اللقاءات املبارشة وكتابة
الرسائل والفتاوى والتعليقات والتعليامت والتواصل عن طريق الوكالء.
ويقف املرجع الشيعي األعىل آية الله عيل السيستاين عىل قمة هذا
االتجاه اليوم ومعه املراجع الثالثة امللتفني حوله يف النجف((( .أ ّما
االتجاه اآلخر فهو م ّيال إىل التصدي للشؤون العامة والسياسية بصفة
مبارشة ومنتظمة ،وقد مثله يف العراق يف العهود األخرية رجال الدين
محمد باقر الصدر وابن عمه محمد صادق الصدر والد مقتدى الصدر.
يرى االتجاه املرجعي التقليدي أ ّن صالة الجمعة أمر من اختصاصات
اإلمام الغائب ،وهو يف العقيدة الشيعية كام هو معلوم اإلمام
حكم ،بل
 5ورد تعبري الواجب الكفايئ يف نص الفتوى أي إنه ال يشمل جميع املؤمنني ً
ينتفي عندما يتوافر العدد الكايف للقيام به من بني املؤمنني .دعت الفتوى كل العراقيني إىل
التوحد والتضامن ،ونصت عىل أن الدفاع عن الوطن ليس مسؤولية طائفة واحدة بل كل
خصوصا أنهم أعلنوا أنهم يريدون السيطرة عىل بغداد والجنوب .انظر" :السيد
العراق،
ً
السيستاين يفتي بالجهاد الكفايئ" ،يوتيوب ،2014/6/14 ،شوهد يف  ،2017/3/16يف:
http://bit.ly/2n2fqHd
 6آية الله عيل الحسيني السيستاين ،من أصول إيرانية ،وهو املرجع األشد تأث ًريا واألكرث
أتبا ًعا ،ويلتف حوله مراجع ثالثة؛ هم آيات الله محمد سعيد الحكيم (عريب) ،ومحمد
إسحاق الفياض (أفغاين األصل) ،وبشري النجفي (باكستاين).
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الشيعي الثاين عرش محمد املهدي .لذلك مل تعقد صالة الجمعة أو
خطبتها يف السواد األعظم من مساجد الشيعية طوال تاريخ العراق
الحديث ،حتى جاء املرجع محمد الصدر يف تسعينيات القرن املايض
وأعلن أ ّن رشوط إقامة الجمعة موجودة وبدأ بعقدها كل أسبوع،
وتحولت إىل وسيلة تواصل مهمة ومبارشة مع الجامهري من مقره يف
النجف أو من شبكة الوكالء املهمة التي أنشأها يف كل مدن وسط
العراق وجنوبه(((.
بعد عام  ،2003وبعد بروز األحزاب الدينية الشيعية وصعود الهوية
الشيعية السياسية وفوز األحزاب التي تتبنى هذا الهوية وتدعي
متثيلها بالعدد األكرب من املقاعد يف كل االنتخابات التي تلت احتالل
العراق ،برزت أهمية صوت القيادة الدينية الشيعية ،وتعطش اإلعالم
من أجل الوصول إليها .وإذا كانت املرجعية التقليدية قد حافظت يف
البداية عىل خطها الذي ال يرى وجوب انعقاد الجمعة يف زمن غياب
املهدي ،فإن التيار الصدري وتيارات أخرى استخدمت منرب الجمعة
لنرش رسائلها بكثافة والتواصل مع الجامهري والعامل.
تغري هذا الوضع مع انحسار السيطرة امليدانية للتيار الصدري عىل
العتبات املقدسة الشيعية أو جوارها ،بعد الحملة التي شنها ضده
رئيس الوزراء نوري املاليك عام  .2008لك ّن املرجعية العليا بقيادة
السيستاين اختارت أن يكون منرب إيصال رسائلها من كربالء وليس
النجف ،فأصبحت الخطب يف السنوات األخرية تقرأ عىل لسان رجيل
املقيمي يف كربالء عبد املهدي الكرباليئ وأحمد الصايف(((.
الدين
ْ
دفعت فتوى الجهاد الكفايئ مبنرب الجمعة يف كربالء إىل مستوى
جديد .فبعد أن كان املضمون السيايس يف خطبة الجمعة عموم ًيا
معظم األحيان ،باتت رسائله السياسية بعد سقوط املوصل أكرث
مبارشة ،ولها صلة بالتطورات التي تحصل يف كل أسبوع يف املشهد
السيايس واالقتصادي واألمني يف العراق.
املسؤولية الرعوية الدينية للمرجعية الشيعية واضحةّ ،إل أ ّن املتابع
ناد ًرا ما يرصد إشارة مبارشة ورصيحة إىل الهوية الشيعية يف الجزء
 7ملعلومات أوىف عن محمد باقر الصدر ،انظر:
Patrick Cockburn, Moqtada al-Sadr and the Fall of Iraq (London: Faber and
Faber, 2008).
انظر أيضً ا :عباس الزيدي املياحي ،السفري الخامس :استعراض لحياة ومرجعية اإلمام الصدر
والعالقة بني الحوزة والجامهري (بريوت :عباس الزيدي املياحي.)2001 ،
 8وكالهام ليس من املراجع وليس حتى من املتقدمني يف االجتهاد يف العلوم الدينية ،ولك ّن
الكرباليئ وكيل معتمد للسيستاين ،والصايف رجل دين معروف بنشاطه وحضوره املحيل يف
كربالء ،وقد انتخب عض ًوا يف الجمعية الوطنية (الربملان) الذي كان مسؤولً عن كتابة الدستور
العراقي الذي أقر عام  .2005وجاء اختيار كربالء ،ألن السيستاين ال يقيم فيها؛ ألنه إذا أقيمت
يف املدينة التي يقيم فيها وجب عليه وهو املرجع األكرب أن يقوم بها وبخطبتها ،وهو ما ال
أصل ،فهي من صالحيات اإلمام الغائب يف
يرغب فيه املراجع التقليديون ،ألنهم ال يوجبونها ً
معتقدهم ،لكن وجهوا بإقامتها بصفتها من ًربا للتواصل.
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السيايس من رسائلها يف خطب الجمعة ،بل إ ّن املحتوى الذي يشري
إىل القواسم املشرتكة الوطنية العراقية أكرب كث ًريا(((.
كان واض ًحا ومعلو ًما لدى األوساط الشيعية أ ّن املرجعية مل تكن
راغبة يف أن يقوم املاليك ،والذي دخل يف أزمات حادة مع األوساط
الس ّنية والكردية وجزء من الشيعية ،بتشكيل حكومة ثالثة بعد
انتخابات عام  .2014وقد كانت خطب الجمعة الوسيلة األساسية
إليصال هذه الرسالة إىل الجامهري ،ولكن أيضً ا من غري الترصيح بها.
ولك ّن استمرار متسك املاليك بالرئاسة دفع بالخطب إىل االقرتاب من
الترصيح ،فجاءت عبارات أصبحت شهرية مثل "املجرب ال يجرب"،
و"عىل بعض املسؤولني الرفيعني عدم التمسك مبناصبهم" رسائل
ال تقبل الشك ،دالة عىل دعوة املرجعية إىل تغيري رئيس الوزراء.
حاسم من العوامل التي أدت إىل
عامل
وقد كان هذا يف النهاية ً
ً
استبدال املاليك بسيايس آخر هو حيدر العبادي ،والذي وإن كان
اعتدال وتصالحية مع املكونات
ً
من حزب املاليك نفسه ،فقد ع ّد أكرث
العراقية األخرى(.((1

 .3االحتجاجات الشعبية
اندلعت يف صيف عام  2015احتجاجات واسعة يف بغداد ومدن
أخرى ذات غالبية شيعية وسط العراق وجنوبه .طالب املتظاهرون،
وقد كان الفاعلون منهم من تيارات أو توجهات علامنية ،باإلصالح
الحكومي ،ورفعوا شعارات عابرة للطائفية .اكتسبت هذه
مهم يف أسبوعها الثاين مع تأييد املرجعية لها يف
زخم ً
التظاهرات ً
خطبتها؛ إذ دعت رئيس الوزراء العراقي العبادي بصورة مبارشة إىل
اإلصالح ورضب الفساد املسترشي يف العراق بـ "يد من حديد"(.((1
وعىل الرغم من مشاركة الكثري من س ّنة بغداد يف التظاهرات ،والدور
األسايس الذي كان للتيارات العلامنية مثل الحزب الشيوعي العراقي
يف تنظيمها وقيادتها ،فإنها كانت يف العموم ظاهرة شيعية وطنية
دعم كب ًريا ملجاميع
عراقية .ذلك أنها ً
مثل كانت متصالحة بل وداعمة ً
الحشد الشعبي التي تتصدرها مجموعات مسلحة شيعية ،حتى إ ّن
 9لالطالع عىل خطب الجمعة للمرجعية ،انظر :خطب الجمعة (األرشيف) ،موقع العتبة
الحسينية املقدسة ،شوهد يف  ،2017/2/8يف:
http://bit.ly/2lflXhz
" 10املرجعية ترفع الغطاء عن املاليك" ،جريدة األخبار اللبنانية ،2014/7/7 ،شوهد يف
 ،2017/3/16يف:
http://bit.ly/2n2u1CE
 11محمد شفيق" ،املرجعية تطالب العبادي أن يكون أكرث "جرأة وشجاعة" والرضب بيد
من حديد" ،السومرية نيوز ،2015/8/7 ،شوهد يف  ،2017/2/8يف:
http://bit.ly/2jXvauI
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بعضهم وصف التظاهرات بالحشد املدين استخدا ًما ملفردة الحشد
التي بات لها معنى إيجايب لدى الشيعة العراقيني(.((1
إ ّن جز ًءا كب ًريا من صعوبة قياس اندماج الس ّنة العراقيني مع الحركة
خارج بغداد يعود إىل وقوع معظم املحافظات التي تسكنها غالبية
س ّنية يف العراق تحت سيطرة تنظيم الدولة ،وعدم إمكانية قياس
الرأي العام واتجاهاته هناك .يف العموم ،كان املضمون الوطني
العراقي الرافض للطائفية السياسية هو السائد يف التظاهرات .واستمر
دعم املرجعية لها يف األسابيع األوىل ،لكن اإلشارات املبارشة توقفت
بعد أسابيع .مل يكن هذا التوقف يعني رفع الدعم عن التظاهرات،
بل جاء عىل ما يبدو بعد إدراك املرجعية أن التظاهرات أصبحت
قوية وال تحتاج إىل استمرار التذكري بدعمها كل يوم جمعة .أضف إىل
مهم وهو عدم تبلور إصالحات حكومية أو تغيريات
ذلك ً
عامل آخر ً
حقيقية لها مفعول التعامل مع أزمات العراق السياسية واألمنية
واالقتصادية نتيجة للتظاهرات؛ ما استوقف املرجعية التي ال تريد
بطبيعة الحال لرسائلها املوجهة إىل السياسيني والعامة أن تفقد قوتها
وتأثريها ،وهذا وارد إن تكررت ومل تتحول إىل إنجازات وتغيريات.
بعد أكرث من سنة ونصف السنة عىل مامرسة هذا النهج من الخطب
ذات الرسائل السياسية املكثفة ،والتي أصبحت محط اهتامم اإلعالم،
وصلت املرجعية إىل منعطف يبدو أنها شعرت فيه بعدم فاعلية
هذه الطريقة يف إحداث التغيري املنشود؛ فعلقت إصدار الخطب
السياسية بعد ترصيح أعلنت فيه إحباطها الرصيح؛ إذ ورد عىل لسان
ممثلها أ ّن املرجعية طالبت باستمرار الحكومة يف القيام بإصالح
حقيقي ومحاربة الفساد ،ولكن بال جدوى(.((1

دوافع االستجابة الشيعية لتهديد
سقوط الموصل
11تعقيدات الدافع
الديني – الطائفي  -الوطني
منذ تأسيس الدولة الحديثة يف العراق ،انخرط الشيعة يف صفوف
التنظيامت والحركات السياسية العلامنية ،وكان منهم قادة معروفون
" 12الحشد املدين :انطالقتنا الرسمية يف تظاهرة الغد ومطالبنا األساسية إقالة الوزراء
الفاشلني" ،املدى برس ،2015/8/13 ،شوهد يف  ،2017/2/8يف:
http://bit.ly/2leCKRU
 13حمد جاسم محمد" ،إصالحات العبادي املتعرثة بني املطالب الشعبية ورفض الكتل
السياسية" ،شبكة النبأ املعلوماتية ،شوهد يف  ،2017/3/1يف:
http://bit.ly/2m3l6AW
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يف هذه التنظيامت( .((1ومع صعود اإلسالم السيايس يف سبعينيات
القرن املايض ،برزت الهوية الشيعية املتاميزة .وإن كان منظروها
األوائل قد ركزوا عىل هوية إسالمية جامعة ،إلّ أ ّن من وصل إىل
السلطة من شيعة العراق رأى ما وصفه بالحرمان االقتصادي
والسيايس الذي تعرض له الشيعة عىل مدى تاريخ العراق الحديث
سببًا يف انبعاث الهويات الفرعية بعد  ،2003ولكن فقط بصفتها
مرحلة منو من أجل الوصول إىل هوية وطنية.

اختلط الدافع الوطني بالدافع الديني  -املذهبي يف استجابة القوى
الشيعية لسقوط املوصل .وألن األزمة كانت خطرية وكبرية ،فقد كانت
استجابات األطراف الشيعية مأزومة وغاضبة من أي تشكيك يف الجزء
الوطني من الدوافع .تلزم فتوى الجهاد الكفايئ ،مثل أي فتوى أخرى،
بطبيعة الحال مقلدي رجل الدين الذي يطلقها وأتباعه؛ ويف حالة
العراق ،فقد كان السيد السيستاين واملراجع املقربون له قد أصدروها
لكن الحكومة العراقية التي يقودها والجامعات الشيعية السياسية
واملسلحة املؤثرة قد رفعت الفتوى شعا ًرا وسن ًدا دين ًيا – وطن ًيا،
وردت بتشدد عىل أي صوت مشكك(.((1

22الشيعة والتقليد
يرتبط املؤمنون الشيعة مبراجع الدين برباط أقوى من املسلمني
الس ّنة هو رباط االتباع املبارش املعروف بالتقليد .وهو يعني بإيجاز
أن يختار املؤمن مع وصوله سن الشباب مرج ًعا مع ّي ًنا من املراجع
األحياء املعروفني ،ويقوم باتباع تعاليمه الدينية وما يصدره من فتاوى،
والعودة إليه فيام يستجد من املسائل والحاالت واملواقيت مثل بداية
 14ضم حزب البعث والحزب الشيوعي العراقي ،القوتان العلامنيتان الكبريتان يف تاريخ
العراق الحديث ،ماليني األعضاء الشيعة .وكان أول أمني عام للبعث فؤاد الركايب شيع ًيا،
وكذلك سكرتري الحزب الشيوعي يف الخمسينيات والستينيات سالم عادل ،ومحمد مهدي كبة
زعيم حزب االستقالل .ويف العهود األخرية ضمت قيادة حزب البعث أعضاء شيعة بارزين مثل
سعدون حامدي ومحمد سعيد الصحاف .لك ّن كل من توىل قمة هرم السلطة يف العراق منذ
تأسيس دولته الحديثة عام  1921حتى عام  2003كان ينتمي إىل عائلة س ّنية.
مثل عىل كلمة لألمني العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعيل ،انظر" :سامحة
 15لالطالع ً
الشيخ قيس الخزعيل الحشد الشعبي املقاوم منجز وطني بامتياز" ،يوتيوب،2015/12/12 ،
شوهد يف  ،2017/1/12يف:
http://bit.ly/2j3gxm3

شهر رمضان وعيدي الفطر واألضحى .وإذا كان معظم الشيعة يف
العراق يقلد آية الله السيستاين ،فإن أغلبية هذه القوى الشيعية
املؤثرة سياس ًيا وعسكريًا اليوم ،التي استجابت للتهديد العسكري
الذي مثله سقوط املوصل واملناطق األخرى ،ال تقلد السيستاين ،بل
إنّها تعلن تقليدها الديني للمرشد األعىل إليران عيل الخامنئي .لك ّنها
مع ذلك رفعت شعار الفتوى واستخدمته بكثافة يف إطار تحشيدها
العام للدعم يف إطار املواجهة مع تنظيم الدولة ،ولكن أيضً ا وبطريقة
غري مبارشة مع كل من عارض مرشوعها السيايس.
ومن املمكن رصد اتجاه واضح يف الرصاع عىل تفسري الفتوى وخطاب
السيستاين عمو ًما منذ سقوط املوصل .لقد كانت خطب الجمعة
للمرجعية تنص بوضوح عىل لفظة الحشد الشعبي ،وهي املنظمة
التي أسسها املاليك إطــا ًرا لتحرك الجامعات الشيعية املسلحة
واستمرت حكومة العبادي يف دعمها ،إلّ أنها كفّت عن استخدام هذا
املصطلح فجأة ليختفي متا ًما من محتوى خطابها ويحل محلة تعبري
املتطوعني الذي يختلف بوضوح يف داللته .ميثل مصطلح املتطوعني
انتبا ًها من املرجعية إىل دعوتها األوىل للمدنيني بالتطوع يف صفوف
القوات املسلحة ،بينام أصبح الحشد الشعبي ميثّل بوضوح الجامعات
املسلحة الشيعية العقائدية ومرشوعها الذي ال يتطابق مع الخطوط
املعروفة ملرجعية السيستاين ،يف النأي عن املشاريع السياسية املبارشة
واالرتباط بحركات سياسية مسلحة ذات ارتباطات واضحة بإيران(.((1

التنازع السياسي الشيعي
حول الحشد الشعبي
11المالكي والجماعات المسلحة
ترسخت قاعدة حكمه بعد رضبه
متثلت إسرتاتيجية املاليك ،منذ ّ
لجيش املهدي التابع ملقتدى الصدر عام  ،2008بتجريد منافسيه
الرئيسني يف الساحة الشيعية ،املجلس األعىل اإلسالمي العراقي بزعامة
عامر الحكيم وتيار مقتدى الصدر ،من ذراعيهام املسلحتني .وقد
تم له ذلك مع انفصال منظمة بدر عن املجلس األعىل عام ،2009
وانضاممها إىل ائتالف دولة القانون برعامة املاليك .أ ّما التيار الصدري،
فقد فتح املجال أمام املنشقني عن جيش املهدي التابع له ،وتم رضبه
عام  .2008وقد تصدر املنشقون منظمة (عصائب أهل الحق) التي
يتزعمها قيس الخزعيل ،والتي تحالفت مع املاليك منخرطة يف ما
16

خطب الجمعة (األرشيف).
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سمي مبادرات املصالحة الوطنية( .((1مع سقوط املوصل ،بانت
بوضوح آثار الدعم الحكومي يف صعود "بدر" و"العصائب" ،بصفتهام
أهم قوتني مقاتلتني يف امليدان ،وما زالتا متثالن أقوى مجموعتني
مسلحتني ،وينترش مسلحوهام يف جبهات عديدة.

22الجيش يتراجع -الحشد يتقدم
تأسست مديرية الحشد الشعبي ،والتي أصبحت فيام بعد هيئة
الحشد الشعبي ،بقرار من املاليك بعد فتوى املرجعية .ولك ّن املجاميع
فعل ،وانترشت يف بغداد
املسلحة الشيعية كانت قد انطلقت ً
وجوارها مع سقوط املوصل؛ لتشكل خط الدفاع األهم عن العاصمة
العراقية ،يف وقت انهارت فيه القوات النظامية العراقية يف أكرث من
جبهة ،واختلت فيه املعنويات بشدة يف العاصمة بغداد نفسها(.((1
كانت الفصائل البارزة الحضور ،إضافة إىل بدر والعصائب ،كتائب
حزب الله كان أيضً ا من التنظيامت التي انشقت مبك ًرا عن جيش
املهدي ورسايا الخراساين التي قادها حميد تقوي وهو أحد ضباط
الحرس الثوري اإليراين ،وحركة النجباء بزعامة أكرم الكعبي الذي كان
قد انشق بدوره عن عصائب أهل الحق عام .2013

33الحشد بين التقليد الديني
والبعد اإلستراتيجي
وعىل الرغم من أ ّن فتوى السيستاين أشارت بوضوح إىل أ ّن عىل
املتطوعني االلتحاق باألجهزة األمنية ،فإن معظمهم انضم إىل املجاميع
املسلحة ذات اإلمكانيات األكرب أو أصبح تحت تأثريها .وعىل الرغم
من أ ّن تأكيد قادة رئيسيني يف الحشد الشعبي أنهم ينفذون فقط
فتوى السيستاين وإيحائهم بأن املتطوعني مل يدمجوا يف تنظيامتهم
حكم ،فإن تدفق املتطوعني وقتالهم تحت قيادة منظمة وفر لهذه
ً
رصا برشيًا ما كانت لتحصل عليه يف األوضاع الطبيعية.
الجامعات عن ً
أحجمت القوى الغربية عن التدخل العسكري يف أزمة سقوط املوصل
واملناطق األخرى ذات الغالبية الس ّنية يف الشهرين األولني ،مدركة أ ّن
األزمة جاءت عىل خلفية أزمة سياسية ذات أبعاد طائفية وقومية
بني املاليك والس ّنة واألكراد .وقد كانت الواليات املتحدة واضحة يف
أنها تنتظر تطو ًرا سياس ًيا يف بغداد ،من أجل أن تتدخل عسكريًا .وقد
" 17الخزاعي :عصائب أهل الحق خاطبتنا لالنضامم للمصالحة الوطنية" ،السومرية نيوز،
 ،2011/5/25شوهد يف  ،2017/2/8يف:
http://bit.ly/2kNMnG5
 18انظر مثال" :قناة بالدي الفضائية  ...برنامج لقاء خاص مع الشيخ أكرم الكعبي /األمني
العام لحركة النجباء  ،"2015/11/6يوتيوب ،2015/11/7 ،شوهد يف  ،2017/1/12يف:
http://bit.ly/2lji7Qz
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جاء هذا التغري مع إزاحة املاليك عن الحكم ،وتويل حيدر العبادي
رئاسة الوزراء(.((1
عىل الرغم من اعتامد الحكومة العراقية عىل الدعم الغريب ،فإن
خطاب الحشد الشعبي اتسم بنربة شديدة العداء للواليات املتحدة،
تهم عديدة لها بالتقاعس عن محاربة تنظيم الدولة بجدية،
موج ًها ً
(((2
وإثارة العداء للحشد الشعبي .
وإذا كانت حكومة العبادي قد جــاءت بالتزام إنشاء "حرس
وطني" خالل أشهر يف املحافظات ذات الغالبية الس ّنية ،من أجل
حل اإلشكال الذي حصل بسبب سوء العالقة بني القوات األمنية
العراقية والسكان ،والتي استغلها تنظيم الدولة يف اندفاعته ،فإن
حكومة العبادي دخلت يف عمليات تسوية سياسية متخضت يف
النهاية عن مرشوع لتشكيل حرس وطني يف املحافظات جميعها.
وقد تعرقل مرور املرشوع يف الربملان؛ إذ مل ِ
ترض هذه الصيغة الشيعة
القلقني من أي توسع عسكري يف املناطق الس ّنية ،وال الس ّنة الذين مل
يرضوا عن خضوع الحرس لسيطرة الحكومة املركزية وقد أرادوا له
استقاللية مناطقية(.((2
يف الواقع ،استمر الدعم الحكومي للحشد الشعبي ،وقد تطور إداريًّا
تحت ظل حكومة العبادي من مديرية إىل هيئة يرأسها مستشار األمن
الوطني (فالح الفياض) ويكون رئيس الوزراء القائد األعىل فيها(.((2

44موقف التيار الصدري
كان موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر متامي ًزا عن الفصائل
الشيعية األخرى؛ والسبب األهم يكمن يف أ ّن معظمها انشق عنه.
وقد بقي هذا واق ًعا مؤمل ًا للصدر الذي شاهد مجموعة من أهم
مساعديه والقادة امليدانيني يف تياره تقود هذه املجموعات أو تقاتل
 19نص مقابلة وزير الخارجية األمرييك جون كريي ،انظر:
"John Kerry on Iraq: No Decision on 'American Force in a Vacuum',
" CBS News, 242014/6/, accessed on 122017/1/, at:
http://cbsn.ws/2maEBng
 20يف كلمة أمام كامريات التلفزيون توعد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي
املهندس بـ (محاسبة) أمريكا وقال" :لن نسكت عىل أمريكا من اآلن فصاعدا" ،انظر ترصيحه
يف" :كلمة أبو مهدي املهندس ضد التدخل األمرييك" ،يوتيوب ،2015/10/15 ،شوهد يف
 ،2017/2/8يف:
http://bit.ly/2kNYPpn
 21عبد الواحد طعمة" ،الربملان العراقي يفشل يف إقرار قانون 'الحرس الوطني'" ،الحياة،
 ،2015/9/9شوهد يف  ،2017/2/8يف:
http://bit.ly/2kNPazc
" 22مجلس الوزراء العراقي يعتمد الحشد الشعبي هيئة رسمية" ،العربية،2015/4/7 ،
شوهد يف  ،2017/2/8يف:
http://bit.ly/2lmsymC
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يف صفوفها ،وشاهد إيران وهي تدعم هذه املجاميع التي أعلنت
انضاممها التام إىل املرشوع اإليراين؛ دينيًا بتقليد املرشد األعىل عيل
الخامنئي بصفته مرجعية دينية؛ وسياسيًا باالرتباط بالطروحات
اإليرانية؛ وعسكريًا بتحصيل الدعم العسكري املستمر من الحرس
الثوري اإليراين يف مجاالت التدريب والتسليح والدعم(.((2
عىل هذه الخلفية املبارشة ،وعىل أساس فكرة عروبة بل وعرقنة
رصا أساس ًيا مبك ًرا يف صعود والد مقتدى
املرجعية التي كانت عن ً
السيد محمد الصدر للمرجعية يف تسعينيات القرن املايض ،وأيضً ا يف
سياق رصاع مقتدى الصدر املر مع املاليك ،اقرتب الصدر من األحزاب
تفهم ملطالب
الس ّنية والعلامنية والكردية يف السنوات األخرية؛ فأبدى ً
التظاهرات الس ّنية ،قبل أن يتم فضها بالقوة ليفتح املجال لتنظيم
الدولة ،بينام تبلور حول املاليك رأي عام يف قطاع واسع من الوسط
الشيعي ينظر بشك بل وبإدانة للتظاهرات ويتبنى طروحات املاليك
يف أنها كانت مق ًرا لتنظيم الدولة(.((2
لذلك ،كانت ردة فعل الصدر األوىل متاميزة ،حني سقطت املوصل،
وأعلن تشكيل رسايا السالم يف بادرة بدا أنها تعاكس املجاميع املسلحة
األخرى؛ إذ قال بعد يوم من سقوط املوصل إ ّن مهمة رسايا السالم
رصا ،وأنه لن يخوض حربًا
ستكون حامية العتبات املقدسة الشيعية ح ً
طائفية مبليشيات قذرة ،يف إشارة واضحة إىل تدفق املجاميع الشيعية
األخرى للقتال يف املناطق الس ّنية واملختلطة .وأ ّن االسم الذي اتخذه
اسم جدي ًدا هو رسايا
الصدر ذو داللة قصد الطأمنة أيضً ا ،فاختار ً
السالم ،وليس األسامء السابقة التي تحرك تحت عنوانها مسلحو تياره
مثل جيش املهدي واليوم املوعود(.((2
وإذا كانت وسائل اإلعالم يف العراق وحتى يف العامل العريب خضعت
للضغط الشعبي الشيعي والحكومي العراقي الرافض لوصف
املجاميع املسلحة الشيعية باملليشيات ،فإن الصدر استمر يف ذلك
هو وأتباعه ،بل وغال ًبا ما أردف وصفه بنعوت قبيحة مثل املليشيات
القذرة أو الوقحة(.((2
" 23الصدر يهاجم "املليشيات الوقحة" املقاتلة إىل جانب حكومة بغداد :يذبحون
ويعتدون ويشوهون سمعة الشيعة" ،يس إن إن بالعربية ،2015/3/4 ،شوهد يف  ،2017/2/8يف:
http://cnn.it/2kCIa5W
" 24الشيعي مقتدى الصدر يشن هجوما عىل املاليك ويؤيد مظاهرات أهل األنبار"،
يوتيوب ،2013/1/4 ،شوهد يف  ،2017/2/8يف:
http://bit.ly/2kIp7dj
 25عبد العزيز الطايئ" ،الصدر يشكل رسايا السالم "لحامية املقدسات" بالتنسيق مع
الحكومة" ،العريب الجديد ،2014/6/11 ،شوهد يف  ،2017/2/8يف:
http://bit.ly/2ljftu1
 26أسامة مهدي" ،الصدر يتهم 'مليشيات' وقحة بذبح األبرياء" ،إيالف،2014/3/3 ،
شوهد يف  ،2017/2/8يف:
http://bit.ly/2kCK1rJ
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لك ّن التيار الصدري مل يستطع الصمود مع صعود النوعية العسكرية
خصوصا بعد فتوى السيستاين والطريقة التي
يف الوسط الشيعي،
ً
تبنتها بها املجاميع املسلحة؛ فأقام استعراضً ا عسكريًا كب ًريا ملسلحي
تياره يف معقله يف بغداد يف مدينة الصدر ضم اآلالف من املسلحني.
ومن ذلك الحني ،شاركت رسايا السالم بصفة فصيل يف الحشد
الشعبي ،لك ّنها حافظت عىل استقالليتها وعدم تحركها سياسيًّا
مع باقي الفصائل .كام ركزت وجودها العسكري يف مدينة سامراء
وجوارها ،وهي املدينة التي تضم مراقد شيعية ،يف انسجام مع
الفكرة األوىل لتشكيلها ،فيام توزعت باقي مجاميع الحشد الشعبي
عىل جبهات متعددة(.((2

الحشد الشعبي والعالقة بين
الشيعة والسنّة
11المقاومة
عىل الرغم من التأثري اإليراين الكبري يف الساحة السياسية الشيعية
العراقية وأوساطها داخــل العراق منذ عام  ،2003فإنها وقعت
أيديولوجيًا وإسرتاتيجيًا يف وضع غريب؛ فالتنظيامت الشيعية اإلسالمية
العراقية انخرطت يف املرشوع األمرييك إلقامة نظام جديد يف العراق عىل
أسس االنتخابات ،حتى أ ّن فيلق بدر نفسه أعلن تحوله إىل منظمة
سياسية تشارك يف االنتخابات .وقد وصلت األحزاب الدينية الشيعية
العراقية إىل السلطة بفضل انخراطها املوحد يف العمل السيايس ،فيام
رفعت التنظيامت الس ّنية راية "املقاومة" ذات الجاذبية الكبرية.
دعمت إيران مترد مقتدى الصدر وانتفاضاته ضد األمريكيني ،لك ّن فكرة
املقاومة بقيت مرتبطة باملجاميع الس ّنية حيث املجتمع معاد بصورة
عامة لنظام ما بعد  .2003أىت الحل اإليراين يف النهاية من االنشقاقات
التي حصلت داخل حركة مقتدى الصدر ،يف البداية من مساعديه
الذين رفضوا قبوله مبادرات وقف إطالق النار عام  ،2004وتجميد
جيش املهدي التابع له عام .((2(2007
وقد تصاعد عمل هذه الجامعات يف السنوات األخرية للوجود األمرييك
وعىل رأسها عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله ،وقد احتفلت هذه
 27أسامة الخفاجي" ،بدء استعراض "رسايا السالم" لحامية املقدسات الدينية ودور
العبادة لجميع الطوائف العراقية" ،السومرية نيوز ،2014/6/21 ،شوهد يف  ،2017/2/8يف:
http://bit.ly/2kRpl13
 28من الدراسات املهمة التي تتناول االنشقاق يف الحركة الصدرية باللغة اإلنكليزية
الدراسة التالية:
Marisa Cohrane, Iraq Report 12: The Fragmentation of the Sadrist Movement,
Institute for the Study of War (Washington DC: 2009).
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رصا لها.
الجامعات باالنسحاب األمرييك عام  ،2011وادعت أنه ميثل ن ً
يرسخ فكرة شعار املقاومة ومبدأها داخل الوسط
لكن حتى ذلك مل ّ
الشيعي حتى ظهور الحشد الشعبي.
يف إشارة ذات داللة مهمة وواضحة رمزيًا وإسرتاتيج ًيا ،اتخذت معظم
املجاميع املسلحة املنضوية إىل لواء الحشد الشعبي أعال ًما تشبه إىل
ح ّد بعيد علم حزب الله اللبناين بحضور الذراع التي ترفع البندقية
فيه .وميثل حزب الله اللبناين أهم نجاح يف سياسة مد التأثري اإليراين
إقليميًا وإنشاء جامعات موالية أليديولوجية والية الفقيه .بالنسبة
إىل املجاميع الشيعية العراقية املنشقة عن تيار الصدر ،مثل حزب
الله النموذج األهم لالتباع ،مع أ ّن العراق أكرب جغرافيًّا وسكانيًّا من
لبنان كث ًريا .وعىل الرغم من أ ّن الشيعة فيه يشكلون أغلبية سيطرت
عىل املشهد السيايس منذ عام  ،2003فإن فكرة املقاومة التي امتلكها
حزب الله يف لبنان وفق إسرتاتيجية منظمة دامت لسنوات ث ّم
انخراطه يف العمل السيايس الربملاين (منذ  )1992والحكومي (منذ
 )2005كانت إلها ًما للمجاميع املسلحة الشيعية العراقية املنخرطة يف
الحشد الشعبي(.((2
يقوم الخطاب اإلعالمي للحشد الشعبي عىل مستوى وسائل اإلعالم شبه
الرسمية عىل متجيده بصفته حاميًا للعراق ككل ،لك ّن وسائل اإلعالم
الخاصة باملجاميع املسلحة نفسها تقدم مصطلح املقاومة اإلسالمية
لوصف منظامتها .ويف العادة يتم استخدام املصطلحني( متالزمني أو
منفصلني) يف خطاب هذه املنظامت؛ فاملقاومة اإلسالمية هي التعبري
األيديولوجي املفضل والحشد الشعبي هو التعبري ذو البعد الوطني
والرسمي .وقد امتد هذا الخطاب ليضفي القدسية عىل الحشد الشعبي؛
إذ يظهر يف خطاب مؤيديه بصيغة "الحشد الشعبي املقدس" عند
اإلشارة إليه .لكن من املهم هنا مالحظة أ ّن هذا املصطلح (املق ّدس) مل
يرد يف خطاب املرجعية الشيعية ،كام أنه مل ميتد ليشمل كل الشيعة
وأدبياتهم وخطاباتهم.
السياق األهم هنا هو أ ّن تحركًا إعالميًّا واس ًعا تقوم به مؤسسات اإلعالم
التابعة مبارشة لفصائل الحشد الشعبي أو املتعاطفة معها يف تحشيد
الرأي العام الشيعي ،وما أمكن من قطاعات الرأي العام العراقي
األخرى ،خلف فكرة تقديس الحشد الشعبي وتقدميه بصفته حام ًيا
للوطن العراقي ومداف ًعا عنه(.((3
 29يوسف اآلغا ،حزب الله ،التاريخ األيديولوجي والسيايس ( ،)2008-1978ترجمة
نادين نرص الله (بغداد /بريوت :دراسات عراقية ،)2008 ،ص .99 ،70 - 66
مثل :عباس العزاوي" ،الحشد الشعبي املقدس خيارنا الوحيد"،
 30عىل هذا النهج انظر ً
وكالة اوروك نيوز ،2015/5/9 ،شوهد يف  ،2017/2/8يف:
http://bit.ly/2lmLv8A
انظر كذلك :قصيدة انترشت للشاعر الشعبي العراقي محمد األعاجيبي يقول إنه يرد فيها
عىل من ييسء للحشد" :إنه الحشد املقدس  ..احرتم الجيك ملحمد األعاجيبي" ،يوتيوب،
 ،2015/6/4شوهد يف  ،2017/2/8يف:
http://bit.ly/2k1uzDB
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22الحشد (الحامي)
عىل الرغم من أ ّن جز ًءا أساسيًا من جاذبية الحشد الشعبي تعود إىل
توفريه الحامية للشيعة الذين يعاديهم ويستهدفهم تنظيم الدولة أكرث
من غريهم ألسباب الخالف العقائدي املعروف ،فإن خطاب فصائله
يقوم عىل أنها تدافع عن الس ّنة والشيعة وكل املكونات األخرى ،بل
متهم
إ ّن فصائل الحشد التي تقف موقفًا معاديًا لدول الخليج العريب ً
إياها بدعم جامعات س ّنية متشددة يف سورية والعراق تدعي أيضً ا
أنها تحمي دول الخليج من خطر متدد تنظيم الدولة(.((3
ويف إطار نقطة الحامية التي توفرها الجامعات املسلحة غري النظامية
وغري التابعة رسميًا للدولة ،فإن هناك فارقًا جدي ًرا باالهتامم برز
بعد سقوط املوصل .ففي أثناء سنوات العنف الطائفي املنفلت
الذي رضب العراق خالل الفرتة ( ،)2008-2006مل تتمتع املليشيات
الشيعية التي تصدرها حينذاك "جيش املهدي" التابع ملقتدى الصدر
بثقة تامة من أفراد الطائفة الشيعية ،بل إ ّن قطا ًعا واس ًعا نظر إليها
وإىل مامرساتها باستياء .وهذا أمر شجع املاليك عىل رضبها بشدة
يف عمليات عسكرية كان أولها وأهمها عملية "صولة الفرسان" يف
البرصة عام  .2008وقدم املاليك ذلك اإلجراء عىل أنه إعالء لهيبة
الدولة وبسط لسلطتها .أ ّما يف أزمة سقوط املوصل وما بعدها ،فقد
تبوأت املجاميع املسلحة الشيعية مكانًا فري ًدا لدى قطاعات واسعة
من الشيعة التي باتت تؤمن بدورها بصفتها حامية لهم .وعىل
املستوى الشعبي ،ميكن رصد تعابري أصبحت شائعة لوصف قادة
تلك املجاميع ،مثل "تاج الراس" و"حامي العرض" وما شاكل ذلك.

أهم قادة الحشد الشعبي
11هادي العامري
أمين عام منظمة بدر  -الجناح العسكري
شُ كّل فيلق بدر أثناء الحرب العراقية-اإليرانية ،وقاتل مع القوات
اإليرانية ثم استمر يف القيام بنشاطات مسلحة حتى سقوط النظام
العراقي عام  .2003سبق تشكيل فيلق بدر قيام حزب الله اللبناين،
وهام يشرتكان يف العالقة القوية مع الحرس الثوري اإليراين نفسها،
وكذلك الخطوط األيديولوجية .ولكن مع عودة مقاتيل بدر إىل
العراق ،اندمج مقاتلوه يف الحياة السياسية التي كانت ترعاها
سلطات االحتالل األمرييك ،وأعلنوا تحولهم إىل منظمة سياسية مدنية.
" 31التسجيل الكامل ملداخلة السيد هادي العامري خالل لقاء رئيس الوزراء حيدر
العبادي" ،يوتيوب ،2015/4/12 ،شوهد يف  ،2017/2/8يف:
http://bit.ly/2kIxXr9
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لك ّن جهات س ّنية وجهت اتهامات لبدر بالقيام بتجاوزات وأعامل
عنف واغتياالت بعد سقوط النظام العراقي عام .((3(2003

الجلسات؛ ألنه كان مطلوبًا للسلطات األمريكية التي كانت تسيطر
عىل املنطقة الخرضاء يف بغداد حيث مقر الربملان(.((3

كشفت أزمة املوصل أ ّن لبدر ،والتي قالت لسنوات إنها باتت
منظمة مدنية ،جنا ًحا عسكريًّا .أعلن عنه ،واستلم أمينها العام
هادي العامري  -وقد كان يشغل منصب وزير النقل يف حكومة
املاليك الثانية ( - )2014-2010قيادة هذا الجناح امليدانية .تعززت
مهم لرصد
شعبية هادي العامري بوضوح ،وقد مثلت حالته منوذ ًجا ً
اتجاهات الرأي العام ومزاجه فيام يتعلق بعالقة السياسة والساسة
بالحشد الشعبي .فقد هزت وزارة النقل قبيل سقوط املوصل بأسابيع
فضيحة كان بطلها ابن الوزير العامري الذي فاتته طائرة متجهة إىل
بغداد من مطار بريوت ،فاستغل نفوذه وأمر سلطات مطار بغداد
بعدم السامح لها بالهبوط ،فاضطرت إىل العودة إىل بريوت .انصب
الغضب الشعبي عىل العامري ،لك ّن هذا الغضب اختفى تقري ًبا كله،
حينام استلم العامري القيادة امليدانية ملجموعته بعد سقوط املوصل،
وأصبح واح ًدا من أكرث السياسيني شعبية يف الوسط الشيعي(.((3

وخصوصا
بعد انسحاب األمريكيني ،أصبح دور املهندس أكرث فاعلية،
ً
يف عالقته مع املاليك والطبقة السياسية ،لكنه استمر يف العموم يف
التحرك يف الظل بعي ًدا عن اإلعالم ،حتى جاءت لحظة سقوط املوصل،
فقد تصدر املهندس عملية التحرك للتصدي القرتاب مقاتيل تنظيم
الدولة من بغداد(.((3

22أبو مهدي المهندس
نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي
كان أبو مهدي املهندس ،واسمه الحقيقي جامل جعفر اإلبراهيمي،
قائ ًدا سابقًا لفيلق بدر يف إيران وعاد مع العائدين بعد  ،2003إلّ أن
دوره السابق كان مث ًريا للجدل؛ إذ اتهمته الواليات املتحدة بالقيام
بنشاطات إرهابية ضد أهداف كثرية أثناء إقامته يف الكويت بعد
هربه من العراق يف أوائل مثانينيات القرن املايض .ومن االتهامات
التي وجهت إليه الضلوع بتفجري السفارتني األمريكية والفرنسية يف
الكويت ،ومحاولة اغتيال أمري الكويت يف الثامنينيات ،حينام كانت
تدعم العراق أثناء حربه مع إيران ( .)1988-1980انتخب املهندس
عض ًوا يف الربملان العراقي عام  ،2005لكنه مل يتمكن من حضور
" 32فيلق بدر يصدر قامئة بأسامء مستهدفني" ،مفكرة اإلسالم ،2010/5/16 ،شوهد يف
 ،2017/2/8يف:
http://bit.ly/2kIh6EZ
حول االتهامات األخرية ملنظمة بدر وهادي العامري ،انظر :منظمة هيومان رايتس واتش،
"العراق  -املليشيات تصعد من انتهاكات قد يرقى بعضها إىل جرائم حرب ،أعامل قتل
وخطف وإخالء قرسي" ،2015/2/15 ،شوهد يف  ،2017/2/8يف:
http://bit.ly/2jXpMDe
مثل" :النائب والقيادي يف
وهي اتهامات تكررت ،بينام تكرر نفي منظمة بدر لها ،انظر ً
منظمة بدر محمد ناجي :االتهامات التي وجهتها هيومن رايتس وتش للحشد الشعبي كاذبة
وجزء من التسقيط السيايس للنيل منه" ،رشقية نيوز ،2016/2/1 ،شوهد يف  ،2017/2/8يف:
http://bit.ly/2lkvJvM
" 33نجل وزير عراقي "يجرب" طائرة لبنانية عىل العودة إىل بريوت" ،يب يب يس عريب،
 ،2014/3/6شوهد يف ،2017/2/8يف:
http://bbc.in/2kMzvjV

امتلكت الفصائل الرئيسة يف الحشد الشعبي ،والتي أرشنا إىل ما
متتعت به من اإلمكانات والدعم سواء من إيران أو من حكومة
املاليك عىل مدى سنوات وقبل أزمة املوصل ،أذرعها اإلعالمية من
محطات فضائية ووسائل إعالم أخرى .ومع جيشان املشاعر الشعبية
التي استفزتها اندفاعة مقاتيل تنظيم الدولة ،امتد تأثري الحشد إىل
وسائل اإلعالم األخرى .وعندما مل يرض أبو مهدي املهندس عن جزء
من تغطية قناة العراقية اململوكة للدولة وشبه الرسمية ،وهي
أصل بكونها محابية للحكومة وللقوى الشيعية ،وجه لها نق ًدا
املتهمة ً
(((3
متهم إياها بتلميع صورة األمريكيني  .فزاره وفد من
علن ًيا قاس ًيا ً
(((3
كادر القناة لتأكيد تأييدهم للحشد .
كام أ ّن أبو مهدي املهندس كان األكرث وضو ًحا يف مهاجمة الدور
األمرييك يف العراق ،بل وهدد السفري األمرييك واتهمه بإثارة الرأي العام
ضد الحشد الشعبي كام سبقت اإلشارة(.((3
 34انظر (عىل املوقع املؤيد للحشد الشعبي ولرئيس الوزراء السابق نوري املاليك):
"أبو مهدي ،شيخ املجاهدين ومهندس التحرير" ،موقع املسلة ،2016/2/7،شوهد يف
 ،2017/2/8يف:
http://bit.ly/2khpKqH
كذلك انظر" :تقرير أبو مهدي املهندس #تلفزيون_الخليج" ،يوتيوب ،2015/1/9 ،شوهد يف
 ،2017/2/8يف:
http://bit.ly/2lkAntP
وملعلومات أكرث من املصادر األمريكية عن املهندس ،انظر:
Michael Gordon & Bernard Trainor, The Endgame, The Inside Story of the
Struggle for Iraq, from George Bush to Barak Obama (New York: Pantheon
Books, 2012), pp. 103-104, 155, 327-328, 706.
 35انظر" :ساعة حوار تقديم محمد الخزاعي مع أبو مهدي املهندس  -نائب رئيس هيئة
الحشد الشعبي" ،يوتيوب ،2015/11/4 ،شوهد يف  ،2017/2/8يف:
http://bit.ly/2kNEccW
 36مهند آل كزار" ،أبو مهدي املهندس :قناة العراقية 'مضللة' وتلمع األمريكان وتغنب
الحشد الشعبي" ،السفري نيوز ،2015/10/19 ،شوهد يف  ،2017/2/8يف:
http://bit.ly/2kRCM17
" 37لقاء أبو مهدي املهندس مع اإلعالميني لقاء كامل" ،يوتيوب ،2015/11/2 ،شوهد يف
 ،2017/2/8يف:
http://bit.ly/2kCMcLF
" 38كلمة أبو مهدي املهندس ضد التدخل األمرييك" ،يوتيوب ،2015/10/15 ،شوهد يف
 ،2017/2/8يف:
http://bit.ly/2kNYPpn
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33قيس الخزعلي:
أمين عام عصائب أهل الحق
مثل قيس الخزعيل رم ًزا لالنشقاق األول واألهم عن التيار الصدري.
وقد رعت إيران انشقاقه ودعمت تنظيمه الذي ارتبط بالحرس
الثوري اإليراين .فقام أثناء االحتالل األمرييك للعراق وبدعم إيراين
مبارش بعمليات نوعية ضد األمريكيني ،ثبتت فيها كفاءة مقاتليه
وحسن تدريبهم وتجهيزهم( .((3يُقدم الخزعيل يف الفضائية التي تتبع
لجامعته ويف إعالم الحشد الشعبي عمو ًما بصورة جذابة باملعايري
العراقية؛ إذ مل يعد يقترص عىل لباسه الديني التقليدي من عباءة
وعاممة ،بل بدأ يظهر بصورة متزايدة رم ًزا للشباب املقاتل ببدلة
الكوماندوس ونظارة شمسية المعة ،أو بالزي العريب التقليدي يف
أماكن أخرى ويغدق عليه أنصاره صفات املديح(.((4

تأثير سقوط الموصل في ديناميكية
العالقات السياسية  -الطائفية
11كردستان
مثّلت أزمة سقوط املوصل رشخًا جدي ًدا يف العالقة بني الشيعة والكرد
يف العراق؛ فقد تبادل املاليك ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاين
االتهامات باملسؤولية حول سقوط املدينة املتاخمة إلقليم كردستان.
وكان املاليك قد أعلن قبل ذلك ويف سنواته األخرية املليئة باألزمات
عن نهاية التحالف الشيعي  -الكردي الذي نسج منذ أيام معارضة
نظام الرئيس السابق صدام حسني ،واستمر بعد إطاحته عام ،2003
مهم للسياسة العراقية ،ومؤث ًرا تأث ًريا فعالً يف الطريق
ً
مشكل ملم ًحا ً
(((4
التي سارت فيها السياسة منذ عام . 2003
سارع الربزاين بعد أيام من سقوط املوصل بالدعوة إىل تنظيم استفتاء
حول انفصال اإلقليم واستقالله عن العراق؛ إذ قامت طروحاته
39 Gordon & Trainor, pp. 312 - 328.
 40انظر متجيدًا للخزعيل وصورته وتحركاته ،يف" :جولة سامحة الشيخ قيس الخزعيل يف
عدد من املواكب الحسينية أثناء مشاركته يف زيارة األربعني" ،يوتيوب ،2015/12/2 ،شوهد
يف  ،2017/2/8يف:
http://bit.ly/2lja06L
وكذلك" :ويانه قيـــس الخزعيل 'أبطال عصائب أهل الحق' شاهد مونتاج رائع" ،يوتيوب،
 ،2015/8/27شوهد يف  ،2017/2/8يف:
http://bit.ly/2kIkQ9w
" 41التحالف الكردستاين :املاليك سبب تفكك التحالف الشيعي الكردي ،"!!.وكالة سومر
اإلخبارية ،2014/10/11 ،شوهد يف  ،2017/2/8يف:
http://bit.ly/2jwTZtO
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إضافة إىل املطلب التاريخي الكردي باالستقالل ،عىل النأي بالنفس
عن الرصاع الشيعي الكردي الذي رضب الجزء العريب من العراق(.((4
حشدت مضاعفات ما حصل يف املوصل آراء كثرية من جهات شيعية
فاعلة ضد الربزاين يف أكرث من موقف منذ عام 2014؛ فقد انتقد
متهم إياها بأنها قوات
هادي العامري قوات البيشمركة الكردية ً
"كارتونية" ،هربت أيضً ا حينام تقدم مسلحو تنظيم الدولة عىل
مناطق كانت فيها .أ ّما قيس الخزعيل ،فتصدر املواجهة الكالمية مع
الربزاين ،بل وهدد عل ًنا مبواجهة أعنف قد تأيت يف املستقبل(.((4

22الحشد والسنّة
ال تهاجم خطابات قادة الحشد واملتحدثني باسمه ومواقعه الرسمية
الس ّنة عىل أساس هويتهم ،بل تشدد عىل أ ّن الحشد يدافع عن
مناطق الس ّنة قبل الشيعة .ويف الحقيقة ،فإن بعض الفروع املحلية
لعشائر س ّنية كانت تقاتل مع مجاميع الحشد ،لك ّن معظم املمثلني
السياسيني للس ّنة ووسائل اإلعالم التي متتلكها جهات أو شخصيات
س ّنية اتخذت موقفًا حذ ًرا ومحذ ًرا من دخول الحشد إىل مناطقهم(.((4
من الصعب الحكم عل موقف س ّني جامعي بعد أزمة سقوط
املوصل؛ فقد تشتت املجتمع الس ّني يف العراق ،عىل العكس متا ًما
تقري ًبا من املجتمع الشيعي الذي توحد عىل خالفاته خلف تضامن
مذهبي – وطني ،تقوم منطلقاته عىل رفع شعار وحدة العراق
والعمل تحت مظلة الدولة؛ ولكن تحدي ًدا الدولة التي تهيمن عىل
مراكز القرار فيها قوى شيعية ،يف حني تخبط القرار اإلسرتاتيجي
الس ّني بني تبني أطروحة العراق املوحد أو الدعوة إىل مشاريع إقامة
أقاليم فدرالية أو إقليم فدرايل س ّني أو االنفصال(.((4
وقد جاءت دعوة قوى س ّنية مؤخ ًرا إىل االستعانة املتزايدة بالدور
األمرييك ،بل والرتحيب بتدخل أمرييك بري تذك ًريا بسيناريو عكيس؛
 42أزاد جمكاري" ،البارزاين يدعو برملان كردستان لتحديد يوم االستفتاء" ،آرا نيوز،
 ،2014/7/3شوهد يف  ،2017/2/8يف:
http://bit.ly/2jkjEsm
" 43قيس الخزعيل :الحشد سيدخل كركوك متى ما شاء والبارزاين سيفر من أمامهم"،
يوتيوب ،2015/2/15 ،شوهد يف  ،2017/2/8يف:
http://bit.ly/2kRUBgI
مثل ترصيح املتحدث باسم التكتل الس ّني األكرب يف الربملان العراقي ،اتحاد القوى
 44انظر ً
العراقية ،الدكتور ظافر العاين بأن معركة تحرير مدينة الرمادي ذات الغالبية الس ّنة كانت
كامل يف" :العاين :عدم مشاركة
(نظيفة) ،ألن الحشد الشعبي مل يشرتك فيها .انظر الترصيح ً
الحشد الشعبي يف تحرير الرمادي جعل املعركة نظيفة" ،السومرية نيوز ،2015/1/24 ،شوهد
يف  ،2017/2/8يف:
http://bit.ly/2kImdoO
 45لالطالع عىل وجهة نظر س ّنية للوضع الحايل انظر :عبد الجبار الجبوري" ،أزمة الس ّنة
يف العراق" ،ميدل ايست أو نالين ،2016/1/23 ،شوهد يف  ،2017/2/8يف:
http://bit.ly/2lf6vSS

دراسات
مالمح الخطاب والسياسات الشيعية في العراق بعد سقوط الموصل

فقد نادت قوى شيعية ،قبل مئة عام وبعد تأسيس الدولة الحديثة
وإحساسهم بسيطرة قوى س ّنية عىل الحكم ،بعودة الحكم الربيطاين
املبارش الذي كانوا قد ثاروا عليه كام ثار الس ّنة عىل االحتالل األمرييك(.((4
ويف العموم تضاربت أيضً ا الروايات حول التعامل مع السكان املدنيني
الس ّنة الذين ينزحون من مناطقهم؛ ففي حني يوكد الحشد أنه ال مييز
ضدهم ويريد إرشاكهم ،يشتيك سياسيون س ّنة من أ ّن الحشد ينفذ
مخططًا للتغيري الدميغرايف يف مناطق الس ّنة التي ينشط فيها(.((4

االستنتاجات
شكلت فتوى املرجع األعىل الشيعي عيل السيستاين العالمة األهم
واألشد تأث ًريا لخطاب الجهات والقوى الشيعية يف العراق ،حتى تلك
التي ال تتبع مرجعية السيستاين من الناحية الدينية .ويعود هذا إىل
أسباب عديدة أهمها أن الخطر الذي أحس به املجتمع الشيعي،
خصوصا يف العراق بعد احتالل تنظيم الدولة للموصل ومناطق
ً
داهم عا ًما وجوديًا ،يهدد املراكز السكانية
أخرى برسعة ،كان خط ًرا ً
الشيعية بخطر التعرض للعنف الجامعي ،ويهدد بالخراب املزارات
التي يقدسها الشيعة وتضم مراقد امئتهم ،ولكنه يهدد أيضً ا سيطرة
األحزاب الشيعية عىل حكم العراق.

ميتد تأثري السيستاين يف اتجاه عمودي يف عموم الجمهور الشيعي ،أ ّما
سياس ًيا وعىل الرغم من ابتعاده عن التدخل املبارش يف السياسة ،فإن
له تأث ًريا كب ًريا يف العملية السياسية يف العراق ،ومباركته رئيسة ألي
عملية قرار مصريي أو تحول مهم يف قمة السياسة.
 46إسحاق نقاش ،شيعة العراق ،ترجمة عبد اإلله النعيمي (دمشق :املدى سورية،
 ،)2003ص .125
" 47براء الشمري" ،تغيري دميغرايف يف العراق برعاية 'الحشد الشعبي'" ،العريب الجديد،
 ،2015/10/3شوهد يف  ،2017/2/8يف:
http://bit.ly/1VxuWBN
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لقد هز تنظيم الدولة الرأي العام العاملي ،بربوزه خط ًرا أكرب عىل
السلم ،قاد ًما من منطقة تعصف بها الخالفات الشيعية والس ّنية.
أمل يف
ويف املقابل رأت قوى رئيسة عاملية يف خطاب السيستاين ً
خصوصا أن
صوت إسالمي مغاير ورشيك يف مواجهة الفكر املتشدد،
ً
هذه القوى تراهن دامئًا عىل متايز السيستاين عن املدرسة اإليرانية
وعدم تبنيه لنهج والية الفقيه السيايس .ومن املهم هنا االنتباه لزيارة
األمني العام لألمم املتحدة بان يك مون للسيستاين يف بيته؛ إذ سمح
السيستاين ويف بادرة نادرة بالتقاط صورة له مع ضيفه ونرشها،
وكذلك إشادة كثري من املسؤولني األمريكيني باملرجع الشيعي ،مع أن
السيستاين رفض عىل الدوام استقبال أي وفد أمرييك رسمي(.((4
بناء عىل هذا ،كان من املنطقي أن تعتمد القوى الشيعية عىل
محاولة التوحد وااللتفاف خلف عناوين كبرية وتجاوز الخالفات
الداخلية ،والعنوان األكرب هو مرجعية السيستاين.
وفيام يخص الهوية الوطنية ،فااللتفاف حول السيستاين وخطابه
الذي يراعي أن العراق ال يعيش فيه الشيعة وحدهم ،تأيت معظم
الرسائل بصيغة وطنية جامعة وال تحوي تعابري شيعية ،خاصة يف
الجزء السيايس من خطبة الجمعة ،وهي كام أو ضحنا وسيلة التواصل
اإلعالمي األساسية للمرجعية.
وفرت أزمة املوصل أيضً ا كام بيّنا صعو ًدا لظاهرة الجامعات املسلحة،
وهي إن قدمت نفسها باسم الحشد الشعبي ويف إطاره ،فإن مرشوعها
الواضح واالسم املفضل لها هو املقاومة اإلسالمية ،يف محاكاة لإلطار
الذي تحرك فيه حزب الله عىل الساحة اللبنانية والعربية واإلسالمية.
بعد سقوط املوصل ،أصبحت القوى املسلحة الشيعية أكرث رصاحة
وتباه ًيا يف إعالن ارتباطها بإيران وبالحرس الثوري اإليراين ،واستاملت
وخصوصا الشاب
معها قطاعات مهمة من الرأي العام (الشيعي)
ً
(((4
بخطابها القوي املتصدي للخطر الذي ميثله تنظيم الدولة  .لذلك،
فإن تأثري الدعاية السياسية لهذه التنظيامت من املتوقع أن يستمر
ويتصاعد يف املستقبل ،سواء إذا استمر خطر تنظيم الدولة أو انحرس؛
ذلك أن هذه القوى متيض يف عملية بناء الرسديات والرموز التي
 48انظر نص ترصيحات أمني عام األمم املتحدة السابق بان يك مون يف النجف بعد
لقائه السيستاين:
"Secretary-General's Remarks to Press in Najaf, Iraq," UN, 242014/7/,
accessed on 82017/2/, at: http://bit.ly/2kCMcv6
مثل ترصيح أحد املتحدثني باسم الحشد الشعبي ،يفخر فيه باالرتباط بالجرنال
 49شاهد ً
قاسم سليامين ،قائد فيلق القدس يف الحرس الثوري اإليراين" :ناجح امليزان :ال يرشفني سليامين
 ...وكريم نوري يرد :أنت يرشفك البغدادي وأنا يرشفني سليامين" ،يوتيوب،2015/3/18 ،
شوهد يف  ،2017/2/8يف:
http://bit.ly/2kmVYDl
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تنتج من هذه املواجهة العسكرية .املهم هنا أن هذه القوى  -وكام
هي الحال يف لبنان  -تدعي أيضً ا متثيلها للهوية الوطنية العراقية يف
خطابها ،بل إنها باتت أكرث تأز ًما يف هذا االدعاء وعدم تقبل القوى
التي تعرتض عليه .وباتت املقاومة والحشد املظلة الثورية التي توفر
مع فتوى السيستاين (املرشوعية) التي تتعامل بها هذه القوى مع
معارضيها .وعىل الرغم عدم تأييد مرجعية السيستاين التقليدية لهذا
النهج ،فإنه من غري املتوقع أن يسحب فتواه أو يغريها يف ظل أوضاع
استمرار تهديد تنظيم الدولة.
أدت أزمة سقوط املوصل إىل تعرض األحزاب السياسية الشيعية
التقليدية التي تهيمن عــى الساحة منذ عــام  2003لهزة
كبرية؛ إذ تصاعدت مشاعر الحنق الشعبي من الفشل املركب
السيايس  -األمني االقتصادي ،وارتدت الجامهري الشيعية إىل مالذات
خطاب مرجعية السيستاين ،وإىل ما بدا أنه النقاء املبديئ ملقاتيل
الحشد الشعبي مهام وجهت إليهم خاصة من أطراف غري شيعية.
أتت استجابة هذه القوى يف إطار االنضامم إىل الحشد بتشكيل أو
إعادة تنظيم أو إعالن لجامعات مسلحة مثل (رسايا عاشوراء التي
شكّلها املجلس األعىل اإلسالمي بزعامة عامر الحكيم ،أو رسايا السالم
التي شكّلها مقتدى الصدر) .كام أن رئيس الوزراء السابق نوري
املاليك الذي هزم الجيش العراقي تحت قيادته يف املوصل استطاع
وضع نفسه يف مكان السيايس األقرب إىل الحشد الشعبي ،بتكرار
ظهوره مع أبرز قادة الحشد يف املناسبات العامة ،وتقديم هؤالء
فروض االحرتام له.
من الواضح أن مجاميع الحشد الشعبي املسلحة سيكون لها دور
كبري يف أي عملية تغيري سيايس مقبلة يف العراق ،وأن الواليات
املتحدة التي يصنفها الحشد الشعبي عد ًوا له ستواجه مصاعب يف
أي عملية تدخل سيايس مقبل يف العراق ،إذا مل تصل إىل صيغ تريض
مجاميع الحشد.
أ ّما الخطر األكرب الذي يواجه العراق ،فهو طبيعة العالقة بني مكوناته
بعد تحرير املوصل واملناطق األخرى التي يحتلها تنظيم الدولة .فقد
تعرث إقرار قانون الحرس الوطني الذي مثل يف جزء منه وصفة ترشيع
وتشجيع للعمل (السني) املعادي لتنظيم الدولة ،يف صيغة تشبه
صيغة الصحوات التي قاتلت تنظيم القاعدة يف العراق واضعفته
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بشدة عام  ،2008كام مل تتطور أي مبادرة واضحة للمصالحة الوطنية
بني مكونات العراق السياسية والطائفية واملجتمعية .وعىل الرغم
من التقدم العسكري الواضح للقوات العراقية منذ سقوط املوصل،
فإن األوضاع املوضوعية التي أدت إىل حدوث تلك النكسة ما زالت
قامئة .ويف الوقت الذي يراهن خطاب القوى الشيعية عمو ًما عىل
أن اندحار تنظيم الجولة عسكريًا وتحرير املدن التي يحتلها سيعزز
الشعور الوطني ويؤدي إىل استقرار سيايس ،فإن ذلك ليس مضمونًا
إذا مل توجد صيغة سياسية جديدة مختلفة عن تلك التي كانت
موجودة يف العراق يف صيف عام .2014
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االتفاق النووي اإليراني مع السداسية الدولية وأثره
في العالقات اإليرانية  -السعودية
Iran's Nuclear Deal with the P5+1
and its Impact on Iranian-Saudi Relations

تسعى هذه الدراسة للتعرف إلى أثر االتفاق النووي اإليراني مع السداسية الدولية ( )1+5في
العالقــات اإليرانية  -الســعودية ،من خالل تتبع مســار الملف النووي اإليرانــي منذ بداياته إلى
مهمــا واعترا ًفا دول ًيــا بموقعهــا اإلقليمي
عدته إيــران إنجــا ًزا
حيــن التوصــل إلــى االتفــاق الــذي ّ
ً
وحقها في امتالك برنامج نووي لألغراض السلمية .لقد حملت نتائج االتفاق معها بوادر تعزيز
نفــوذ إيــران في المنطقــة ،وترجيح كفة ميــزان القوى اإلقليمــي لمصلحتها .إن عــدم االرتياح
الســعودي لالتفــاق النــووي وتأثيراتــه فــي ميــزان القــوى اإلقليمــي واحتمــاالت التقــارب
األميركي  -اإليراني حينها ،على الرغم من التطمينات األميركية وانفتاح الخطاب السياسي
ّ
يمكن سياسة أي من الدولتين من إنجاز تقارب يُذكر .ومن
اإليراني برئاسة حسن روحاني ،لم
المرجــح أن تزيد سياســات ترامــب عدائية إيران وتصادمهــا مع العالم ،بما فــي ذلك المملكة
العربية السعودية.
كلمات مفتاحية :إيران ،السعودية ،االتفاق النووي اإليراني.
This study aims to identify the impact of the Iranian nuclear deal with the P5+1
on the Iranian-Saudi relations through tracing Iran's nuclear file path from its
early stages until reaching the JCPOA. Iran considered this deal an international
recognition of Iran's regional power and its right to have a nuclear program for
peaceful purposes.
This has posed a clear threat on the regional balance of power, disquieting Saudi
Arabia. On one hand, despite the US assurances to KSA and the relative openness
of the Iranian political discourse, there have not been any signs of improvement
on the Iranian Saudi Relations. On the other hand, Trump's policies may increase
Iran's hostility and therefore a state of wariness will continue to be the main
feature in the Iranian Saudi relations.
Keywords: Iran, Saudi Arabia, the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
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مقدمة
توصلت إيران يف متوز /يوليو  2015مع السداسية الدولية (األعضاء
ّ
الدامئون يف مجلس األمن ،إضافة إىل أملانيا) إىل اتفاق تاريخي ،وسم
عق ًدا ون ّيفًا من املخاوف اإلقليمية والعاملية التي أثريت بشأن سعي
إيران لحيازة سالح نووي .عىل مر االثنتي عرشة سنة املاضية ،مل
تكن احتامالت نشوب حرب تواجه فيها قوى الغرب إيران ،وترضب
مدنها ومنشآتها ،ببعيدة .وراوحت التكهنات حول مقدرة العامل
الغريب ،وباألخص الواليات املتحدة األمريكية وحلفاءها يف املنطقة،
عىل خوض حرب كربى ثالثة بعد حريب أفغانستان والعراق ،واللتني
خلفتا آثارهام الثقيلة يف النواحي العسكرية واالقتصادية والسياسية
يف الواليات املتحدة؛ ما اضطرها إىل إعادة حساباتها ،واللجوء إىل
األمم املتحدة لتتمكن املنظمة من فرض عقوبات مشددة عىل إيران،
وعزلها أكرث عن املجتمع الدويل.
ترى إيران يف هذه العقوبات  -وما تبعها من مفاوضات حول ملفها
النووي حتى توصلت إىل االتفاق النووي  -نقطة قوة وانتصا ًرا؛ إذ
استطاعت إثبات وجودها من حيث هي قوة دولية مؤثرة ،وحصلت
عىل اعرتاف عاملي بأنها مل تخضع لتهديدات العامل الغريب ،بل عىل
العكس اضطرت تلك الدول إىل التفاوض والتحاور معها بصفتها جز ًءا
وفعال للتوصل إىل اتفاق يريض جميع األطراف .لقد متكنت
ً
مهم
ً
إيران من فك الحصار املفروض عليها ،والحصول عىل فرصة جديدة
وخصوصا ما يتعلق منها
إلعادة النظر يف إسرتاتيجياتها الدولية،
ً
بالرشق األوسط الذي ال ميكن لها أن تنكر سعيها لفرض هيمنتها عليه
أو عىل األقل تعزيز دورها فيه؛ رشق أوسط مضطرب تصاعدت فيه
الحوادث بعد سقوط بغداد يف  ،2003وهو العام ذاته الذي كشفت
فيه هيئة الطاقة الذرية عن محاوالت إيران لتخصيب اليورانيوم.
ومع موجة الربيع العريب ،ازداد تأزم املنطقة ،وانفتحت أكرث عىل
التدخالت الخارجية؛ فغدت ساح ًة رئيسة لرصاع األجندات اإلقليمية
والعاملية عىل دول أن َهكَتها املشكالت واألزمات والحروب ،تعاين فشل
الدولة وغياب حكم القانون ،وتخضع ملعادالت فُرضت عليها خارج ًيا.
ال ّ
شك يف أن كل هذه التحوالت قد كانت سب ًبا الختالل ميزان القوى
يف اإلقليم؛ فمع تراجع الدور املرصي وما سبقه من غياب العراق
القوة الرئيسة يف املعادلة اإلقليمية ،خاصة أمام إيران ،بات التنافس
السعودي  -اإليراين واض ًحا ،وذلك بنا ًء عىل ما يراه كل منهام حفاظًا
عىل أمنه القومي ومصالحه اإلسرتاتيجية.
تكمن مشكلة الدراسة يف مدى قدرة االتفاق النووي اإليراين األخري
عىل أن يقود إيران إىل نوع جديد من العالقات مع السعودية ،بعد أن
أثبت هذا االتفاق بوادر عملية لتقاربات إيرانية عىل الساحة الدولية،

العدد 25
آذار  /مارس 2017

وأدى نسب ًيا خالل عامه األول إىل حالة من االنفتاح األمرييك  -اإليراين
متمثلة عىل وجه الخصوص بتوقيع املعاهدة ،واالعرتاف مبوقع إيران
قوة إقليمية مؤثرة ،وبقدرتها عىل امتالك برنامج نووي سلمي مراقَب
دوليًا برشوط محددة.

ترى واحدة من وجهات النظر اإليرانية "أن ما تسعى إليه إيران
هو إقامة توازن عسكري مع منافسيها اإلقليميني"((( ابتداء من
جريانها عىل حدود الخليج وأبرزهم القوة السعودية ،وكذلك "الخطر
اإلرسائييل حيث صدرت عن إرسائيل تهديدات باستهداف محطة
بوشهر للطاقة الذرية يف حال إكامل بنائها وهذا املوقف العدايئ
يدفع إيران إىل اتخاذ إجراءات وقائية"((( .عىل مستوى منطقة الخليج
العريب وبنا ًء عىل موقعها الجغرايف اإلسرتاتيجي والحيويُ ،ربطت
املناطق املحيطة بها بالتأثريات والتغيريات السياسية واالقتصادية
والعاملية .وال يقترص ذلك عىل املوقع فحسب" ،فهي تحظى أيضً ا
مهم لتغذية
بأهمية اقتصادية وثروات نفطية وغازية تعد مصد ًرا ً
الطاقة يف العامل"((( .إن إيران واململكة العربية السعودية لهام دور
حيوي وإسرتاتيجي ،وعىل الرغم من التقارب الجغرايف والديني ،فإن
االنقسام األيديولوجي واإلسرتاتيجي والتاريخي يح ّد من فكرة نشوء
خصوصا عىل املدى القريب" .فعىل
عالقة إيجابية ونوعية بينهام،
ً
الرغم من أن هذه العالقات ،وبحسب متطلبات الوضع ،كانت تسري
إ ّما إىل التعاون أو التضاد وعدم الوفاق ،إال أننا كنا دامئًا نجد جذور
االختالف واضحة يف عالقة البلدين حتى يف عهود الوفاق والتفاهم"(((.
توصل إيران إىل اتفاق حول
إذًا ،تستمد الدراسة أهميتها من أن ّ
ملفها النووي مع القوى الست الكربى وباألخص الواليات املتحدة
 1حسن املوسوي" ،سياسة إيران الدفاعية" ،مجلة شؤون األوسط ،العدد ( 102ربيع
 ،)2001ص .192
 2املرجع نفسه.
 3بهرام اخوان كاظمي" ،مسار العالقات اإليرانية  -السعودية" ،مجلة شؤون األوسط،
العدد ( 102ربيع  ،)2001ص .65
 4املرجع نفسه ،ص .66

دراسات

69

االتفاق النووي اإليراني مع السداسية الدولية وأثره في العالقات اإليرانية  -السعودية

يؤثر يف طبيعة عالقات إيران الدولية واإلقليمية ،مبا يعزز مكانتها
عىل الصعيدين .وتتناول الدراسة استنا ًدا إىل نظرية توازن القوى
احتامالت حصول تقارب إيراين  -سعودي :رشوطه وإمكانية تحقيق
خصوصا مع متكن إيران من تعزيز
أي تقارب عىل املدى القريب،
ً
موقعها يف اإلقليم وتقويته ،وكسب االعرتاف بها بصفتها قوة مؤثرة
وبإنجاز دويل متوج بتوقيع االتفاق مع السداسية الدولية.
وبهذا تهدف الدراسة إىل تبيان أهم التطورات الناتجة عن االتفاق
النووي اإليراين ،بعد مرور عام ون ّيف عىل توقيع املعاهدة ،وذلك
انطالقًا من تاريخ هذا الربنامج النووي وتطوره وحقيقة تهديده
للسلم اإلقليمي والعاملي .يشري أحد هذه التطورات ،خالل العام
األول ،إىل االنفتاح اإليراين  -األمرييك ،وإن كان يعرتيه الحذر من عدة
جوانب .وتنظر الدراسة من خالل تلك التطورات إىل مدى إمكانية
حصول تطور إيجايب يف التفاعل اإليراين  -السعودي ،بصفته صورة
من صور نتائج االتفاق النووي الذي يسعى إىل انخراط إيران يف
املجتمع الدويل.
ومن ث ّم ،سنناقش مدى تأثري االتفاق النووي اإليراين يف عالقات
خصوصا تجاه اململكة العربية
إيران وسياستها الخارجية يف املنطقة،
ً
السعودية .ويتأكد ذلك بأن متغريات عديدة ،مبا فيها فك الحصار
االقتصادي واالع ـراف الدويل مبوقع إيران العبًا أساسيًا يف لعبة
التطورات السياسية يف املنطقة ،ستتطلب من هذا البلد إعادة النظر
يف تدخالته اإلقليمية املختلفة ،ونشاطه السيايس وآلياته ،وعالقته مع
دول الخليج العربية الحليف الرئيس للواليات املتحدة.
أشارت النتائج األولية ،بعد االتفاق النووي مبارشة ،إىل أن العالقة
األمريكية  -اإليرانية تضمنت نو ًعا من االنفتاح يف ضوء ما جاء يف هذا
االتفاق .فكيف نظرت السعودية إىل هذا التطور النسبي يف العالقة؟
مستقبل؟
ً
وما هي االحتامالت املمكنة للعالقات اإليرانية  -السعودية
وهل كان من املمكن أن تتطور العالقات نحو األفضل؟ أم أن
السعودية ترى يف هذه العالقة خط ًرا عىل أولوياتها ومتطلباتها
األمنية واإلسرتاتيجية؟
تستند اإلجابة عن هذه األسئلة إىل مناقشة أثر االتفاق النووي يف
ميزان القوى اإلقليمي ،بعد اعرتاف السداسية الدولية بقدرة إيران
عىل امتالك القوة النووية برشوط ورقابة دولية ،وكيف ساعد هذا
االتفاق ،بعد مرور أكرث من عام عىل تنفيذه ومن خالل رفع العقوبات
االقتصادية ،عىل توسيع الدور اإليراين يف اإلقليم؛ فهل متكنت إيران
بالفعل من الحصول عىل كل ما كانت تنتظره؟
يف النهاية ،سنحاول فهم تأثري اإلدارة األمريكية الجديدة برئاسة دونالد
ترامب يف االتفاق النووي وما ترتب عليه من نتائج يف عامه األول،
وانعكاس هذه التغيريات عىل العالقات اإليرانية  -السعودية.

ً
أوال :البرنامج النووي اإليراني
11بدايات البرنامج النووي اإليراني ،وتطوره،
وحقيقة تهديده للسلم العالمي
يدخل السالح النووي ضمن تسمية أسلحة الدمار الشامل ،وهي
تسمية صاغتها منظمة األمم املتحدة يف  ،1946وتشمل كذلك األسلحة
الكياموية والبيولوجية واإلشعاعية .بيد أن السالح النووي "يتميز
عن غريه بعدة وجوه أولها الجانب القانوين حيث أنه ال يخضع ألي
اتفاقية تحريم عامة ملزمة للجميع .أ ّما الجانب الثاين فتقني ،حيث
أنه السالح الوحيد الذي يحدث مفعول تدمري شامل ال يستثني شيئًا.
وأخ ًريا الجانب اإلسرتاتيجي ،حيث أنه السالح الوحيد الذي يستخدم
للردع"(((" .وميكن فهم رغبة إيران يف امتالك قدرة نووية باإلشارة إىل
غايات بعينها :وسيلة رادعة للحفاظ عىل النظام ،وأداة نفوذ إقليمي
وورقة قومية لرشعية النظام وورقة للمساومة"((( .وعىل الرغم مام
للسالح النووي من أهمية إسرتاتيجية ،فإن العديد من التساؤالت
طُرحت حول "مدى الحاجة إىل هذا النوع من األسلحة ،وماهي
الظروف التي تستدعي استخدامها؟" ،فهل هي رضورية بالفعل
(((
لتحقيق األهداف العسكرية واإلسرتاتيجية؟
تع ّد القوة النووية يف حد ذاتها إضافة نوعية إىل إيران؛ فهي يف أحد
أوجهها تعكس حاجتها بصفتها دولة إىل االستفادة من كل منافع
القوة النووية ،وما ميكن أن تقدمه إليران حتى تسد النقص يف شعور
الهيبة أمام الدول الغربية املعارصة .إذ يذهب بعض املراقبني إىل
أن الروح الفارسية ما زالت تعاين إذالالت املايض وندوبه ،ومتتلك يف
إحساسا قويًّا باألهمية والعظمة؛ ويبدو ذلك جل ًيا يف
الوقت ذاته
ً
الخطاب السيايس اإليراين .ويأيت برنامج إيران النووي محاولة منها
"للتفاوض بصفة علنية عىل األزمة اإليرانية الكربى املتمثلة بالحداثة،
والتي تحمل يف طياتها الكثري من املعتقدات واآلمال واملخاوف ،وهو
محصلة الحالة التي تعيشها الدولة اإليرانية الحديثة"(((.
بدأت إيران برنام ًجا نوويًا مدن ًيا يف الخمسينيات من القرن املايض،
بقيادة الشاه محمد رضا بهلوي الذي توصل إىل اتفاق تحت رعاية
 5برونو تريتري ،السالح النووي بني الردع والخطر ،ترجمة عبد الهادي اإلدرييس (أبوظبي:
هيئة أبوظبي للثقافة والرتاث ،)2011 ،ص .7
 6شاهرام تشوبني ،طموحات إيران النووية ،ترجمة بسام شيحا (بريوت :الدار العربية
للعلوم نارشون ،)2011 ،ص .38
7 Joseph Gerson (ed.), The Deadly Connection: Nuclear War & U.S.
Intervention (New England: American Friends Service Committee, 1982),
p. 11.
8 David Patrikakrakos, Nuclear Iran (London: I.B. Tauris, 2012), p. 280.
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برنامج آيزنهاور "الذرة من أجل السالم" ،سمحت من خالله الواليات
املتحدة بتقديم مفاعل األبحاث النووية يف طهران ومحطات للطاقة.
ويف عام  ،1968أصبحت إيران واحدة من  51دولة وقعت معاهدة
عدم انتشار األسلحة النووية ،وهي ما يعرف باتفاقيات "التحكم يف
األسلحة" و"ليس بنزع السالح باملعنى الحقيقي للكلمة ،بل تتعلق
مبنع بعض الوسائل أو تضييق مجال بعض املامرسات أو تحديد
سقف يف هذا املجال أو ذاك ال ينبغي تجاوزه"(((.
ومع بداية السبعينيات ،متكن الشاه من تأسيس منظمة الطاقة
الذرية اإليرانية ،بحيث تقوم بتدريب موظفيها وإمتام صفقاتها
النووية مع دول من بينها الواليات املتحدة وفرنسا وأملانيا الغربية
وناميبيا وجنوب أفريقيا .وقد متكنت إيران من اكتساب فهم متني
للتقنيات والقدرات النووية ،من خالل تدريب املهندسني يف الداخل
والخارج .ويف  16كانون الثاين /يناير  ،1979أطاحت الثورة اإلسالمية،
برئاسة روح الله الخميني قائد الثورة ،حك َم الشاه الذي غادر البالد،
وأصبحت إيران بعد ذلك "الجمهورية اإلسالمية اإليرانية" بعدما كان
يحكمها نظام مليك ورايث.

"يف شباط  ،1979شهدت األحداث السياسية يف إيران تطورات
بارزة ليتوىل الخميني منصب املرشد األعىل للثورة اإلسالمية ،وهو
املنصب األعىل واألهم يف النظام السيايس اإلي ـراين"( .((1وتغريت
كذلك سياسة إيران تجاه برنامجها النووي وذلك لعدة أسباب
منها؛ "تأزم العالقات السياسية بني العراق وإيران"(((1؛ األمر الذي
أدى إىل اندالع الحرب بني الطرفني يف  22أيلول /سبتمرب 1980
وما ترتب عىل هذه الحرب من استنزاف لقدرات إيران البرشية
واالقتصادية .كام "اعترب قادة الثورة اإلسالمية اإليرانية انتصار
ثورتهم ومتكنها من إطاحة حكم الشاه انتصا ًرا للشعوب اإلسالمية
 9تريتري ،ص .145
 10سعد شاكر شبيل ،السلوك الدويل تجاه أزمة الربنامج النووي اإليراين (عامن :دار
زهران للنرش والتوزيع ،)2014 ،ص .68
 11املرجع نفسه.
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وأنهم يتعهدون مبساعدة هذه الشعوب يف الخالص من الحكام
الفاسدين يف البالد اإلسالمية ،كام أعلنوا العداء للواليات املتحدة
األمريكية"( .((1جعلت هذه الشعارات الكثري من دول املنطقة تشعر
بالخطر من متدد إيران وتغولها تحت مسمى سياسة تصدير الثورة
التي أطلقها الخميني .وتطور هذا املوقف اإليراين الداعي للحصول
عىل برنامج نووي بعد الثورة تعزي ًزا ملفهوم االستقالل اإليراين
وارتباطه مبفهوم العدالة .فباتت إيران ترى "بأن املساس بربنامجها
النووي هو مساس بكرامتها وأمنها الوطني"(.((1
مع أزمة رهائن السفارة األمريكية يف طهران ،تدهورت العالقات
بني إيران والواليات املتحدة يف كل نواحيها ،ووصلت إىل حد
قطع العالقات الدبلوماسية بينهام ،وشملت هذه القطيعة وقف
التعاون النووي .ويف إطار قضية الرهائن نرى أن "إيران أكدت
تدخل الواليات املتحدة يف شؤونها الداخلية والخارجية ونتيجة
لذلك قام الطالب اإليرانيون باحتجاز اثنتني وخمسني رهينة من
طاقم السفارة األمريكية  14شه ًرا"( .((1وتضمنت رشوط إيران
لإلفراج عن الرهائن "عودة الشاه إىل إيران ،وإعادة ثروة الشاه،
وأن تدفع لها تعويضات مالية ،وبأن تعرتف الواليات املتحدة أمام
الرأي العام بأنها ارتكبت جرائم بحق الشعب اإليراين ،واعرتاف
الواليات املتحدة وتعهدها بعدم التدخل يف سياستها الداخلية
والخارجية يف املستقبل"( .((1قطعت الواليات املتحدة إمدادات من
اليورانيوم عايل التخصيب املخصص ملركز أبحاث طهران النووية؛
ما اضطر إيران إىل إغالق املفاعل لعدة سنوات ،حتى "وقّعت
اللجنة الوطنية للطاقة الذرية يف األرجنتني يف  1988 - 1987عىل
اتفاق مع إيران للمساعدة يف تحويل مفاعل من وقود اليورانيوم
عايل التخصيب إىل  %19.75اليورانيوم منخفض التخصيب ،وتوريد
اليورانيوم منخفض التخصيب إىل إيران"(.((1
استمرت الواليات املتحدة يف سعيها ملنع إيران من تطوير مفاعلها
النووي ضمن عدة محاوالت لها خالل فرتة التسعينيات ،ومنها
إعالن بيل كلينتون العقوبات ضد إيران وليبيا؛ فقد تحدث الرئيس
 12أمني املشاقبة وسعد شاكر شبيل ،التحديات األمنية والسياسة الخارجية األمريكية يف
الشق األوسط (عامن :دار الحامد للنرش والتوزيع ،)2012 ،ص 166.
ّ
 13املرجع نفسه ،ص .168
 14أحمد نوري النعيمي ،السياسة الخارجية اإليرانية ( 2011 - 1979عامن :دار الجنان
للنرش والتوزيع ،)2012 ،ص .253
 15جيمي كارتر ،مذكرات جيمي كارتر كامب ديفيد :حرب عىل الحرب رهائن طهران
والحسابات الخارسة ،ترجمة شبيب بيضون (بريوت :دار الفارايب )1985 ،ص .131
16 Shreeya Sinha & Susan Campbell Beachy, "Timeline On Iran's Nuclear
Program," The New York Times, 20/11/2014, accessed on 22/2/2017, at:
http://nyti.ms/2kLbVVu
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األمــريك معل ًنا أهمية هذه العقوبات يف قوله" :أمتنا تحارب
اإلرهــاب عىل ثالث جبهات ...وســوف نستمر يف الضغط عىل
حلفائنا لالنضامم إلينا يف زيادة الضغط عىل إيران وليبيا لوقف
دعمهام لإلرهابيني"(.((1
و"يعود تفجر أزمة الربنامج النووي اإليراين إىل أواخر عام 2002
عندما تم اكتشاف بناء منشأتني نوويتني جديدتني يف منطقتي
آراك ونطنز لتخصيب اليورانيوم من أجل صنع األسلحة النووية
بعي ًدا عن رقابة الوكالة الدولية"( .((1ومن ث ّم بذلت قيادة الواليات
املتحدة جه ًدا عىل الصعيد الدويل لفرض عقوبات دولية عىل إيران
بسبب طموحاتها النووية .ويف هذا اإلطار أعلنت وكالة الدولية
للطاقة الذرية العثور عىل آثار ملحاوالت تخصيب اليورانيوم يف
إيران عام " .2003يف أيار /مايو  ،2003وبعد وقت قصري من الغزو
األمرييك للعراق ،قامت عنارص من الحكومة اإليرانية بقيادة محمد
خامتي بتقديم اقرتاح رسي عن "صفقة كربى" من خالل القنوات
الدبلوماسية السويرسية .وعرضت بشفافية كاملة برنامجها النووي
اإليراين واالنسحاب من دعم حامس وحزب الله ،مقابل حصولها عىل
ضامنات أمنية من الواليات املتحدة وتطبيع العالقات الدبلوماسية.
وقالت إن إدارة بوش مل تستجب لهذا االقرتاح ،كام شكك مسؤولون
أمريكيون كبار يف أصالتها"( .((1وصلت إيران إىل نسبة  3.5يف املئة
يف تخصيب اليورانيوم عام 2006؛ ما دفع األمم املتحدة إىل أن
تفرض عىل إيران عقوبات ،بعدما رفضت تعليق نشاطات تخصيب
اليورانيوم .وقد أنشأت لجنة ملراقبة تنفيذ العقوبات.
رئيسا للبالد أول مرة يف آب /أغسطس ،2005
انتخب أحمدي نجاد ً
وأصبح شخصية بارزة يف السياسة العاملية؛ إذ كان له بترصيحاته
وترصفاته أثر يف زيادة القلق الذي أصاب الدول الغربية واإلقليمية
تجاه امللف النووي اإلي ـراين .وعىل الرغم من العقوبات التي
فرضتها األمم املتحدة عىل بالده واملفاوضات التي كانت جارية،
فإن الطموح النووي خالل فرتته الرئاسية مل يتوقف كام مل يكن
خاف ًيا .ذلك أن رئاسة أحمدي نجاد متثل ارتدا ًدا إىل األيام األوىل من
عمر الثورة يف إيران ،بتشديدها عىل املبادئ األساسية لتلك الثورة
"العدالة االجتامعية واالستقالل وتصدير الثورة"(.((2
17 William J. Clinton, "62- Remarks on Signing the Iran and Libya
Sanctions Act of 1996 and an Exchange With Reporters," The American
Presidency Project, 1996, accessed on 22/2/2017, at: http://bit.ly/2l7eYnf
 18أحمد إبراهيم محمود" ،ملفات إيرانية  -الحالة السياسية اإليرانية وامللف النووي يف
عهد أحمدي نجاد" ،مختارات إيرانية ،العدد ( 61آب /أغسطس  ،)2005ص .66
19 Ali Vaez, "Why Iran Sanctions Won't Work," Global Public Square
CNN, 29/2/2012, accessed on 22/2/2017, at: http://cnn.it/2mkVUlx
 20تشوبني ،ص .66
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بعد أن متكنت "الواليات املتحدة من الرتويج لقرار صارم يتضمن آلية
إحالة امللف النووي اإليراين عىل مجلس األمن الدويل عام ،((2("2006
استمرت موجات املفاوضات بني أخذ ورد حتى عام 2011؛ فقد
اتخذت القوى الغربية الكربى خطوات مهمة لعزل إيران عن النظام
املايل الدويل ،معلن ًة فرض عقوبات منسقة بالتعاون مع مصارفها
املركزية والبنوك التجارية .كام فرضت الواليات املتحدة عقوبات عىل
فضل عن الصناعات
الرشكات ذات العالقة بالصناعة النووية اإليرانيةً ،
البرتوكياموية والنفطية .ويف العام نفسه ،قدمت الوكالة الدولية
دليل يؤكد أن "إيران تقوم بنشاطات
للطاقة الذرية إىل األمم املتحدة ً
ذات صلة بتطوير قنبلة نووية يف قاعدة بارشني العسكرية ،وأنه قد
يكون العمل عىل املرشوع ما يزال جاريًا"(.((2
يف الخامس عرش من حزيران /يونيو  ،2013تم انتخاب حسن روحاين
رئيسا جدي ًدا للبالد .خالل حملته االنتخابية ،عرب روحاين "عن قلقه
ً
إزاء املشكالت االقتصادية املتفاقمة يف بالده ،وأعلن عزمه عىل
تخفيف اللهجة القاسية والتكتيكات املتعنتة التي كان ينتهجها سلفه
محمود أحمدي نجاد ،والتي كانت تعرقل مسار املفاوضات النووية،
وتسببت بتدهور العالقات مع معظم الدول املتقدمة يف العامل"(.((2
بعد تاريخ حافل باملفاوضات الرسية مع الواليات املتحدة التي تطلق
عليها إيران اسم "الشيطان األكرب" من بينها مفاوضات عام 2008
يف العاصمة النمساوية فيينا ،يف الفرتة األوىل لرئاسة أحمدي نجاد
وحرضها من الجانب األمرييك الجرنال آيكنربي بعد ما عينه أوباما
سف ًريا يف أفغانستان ،بحسب تقارير مواقع إيرانية( ،((2نجح روحاين
يف التوصل مع البيت األبيض يف  2014إىل مباحثات نهائية بشأن
االتفاقية حول امللف اإليراين ليتم توقيعها يف صيف عام .2015

22االتفاق حول الملف النووي اإليراني 2015
وأهم مضامينه
يق ّر االتفاق حول امللف النووي اإليراين بقدرة إيران عىل تحقيق
طموحاتها النووية لألغراض السلمية ،وذلك بضامن حسن نياتها
 21شبيل ،ص .90
22 IAEA Atoms for Peace, "'Implementation of The NPT Safeguards
Agreement And Relevant Provisions Of Security Council Resolutions In
The Islamic Republic Of Iran'," The New York Times, 8/11/2011, accessed on
22/2/2017, at: http://nyti.ms/2l6SN0E
"23 Thomas Erdbrink, "President-Elect Stirs Optimism In Iran And West,
The New York Times, 27/7/2013, accessed on 21/2/2017, at: http://nyti.
ms/2l74yDZ
 24رمضان الساعدي" ،إيران تكشف عن محادثات رسية مع أمريكا مبباركة خامنئي"،
العربية ،2006/9/30 ،شوهد يف  ،2017/2/21يف:
http://bit.ly/2lKvH3s
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يف هذا املجال ،وخضوع برنامجها لرشوط وكالة الطاقة الذرية.
ويشمل ذلك أيضً ا توافر رشوط السالمة ،مبا فيها من تفصيالت تقنية
وفنية رضورية .ومن جانبها ،حققت مجموعة ( )1+5إنجازًا من
خالل توقيع االتفاق ملدة خمسة عرش عا ًما؛ ما تعده ضامنًا بعدم
حيازة إيران  -املدرجة بحسب التصنيف األمرييك ضمن تصنيف
محور الرش  -برنام ًجا نوويًا موج ًها ألغراض عسكرية؛ ملا يف ذلك من
خطر يهدد السلم واألمن العامليني .وكام يرى بعض املحللني الغربيني،
فإن هذه االتفاقية جيدة ما دامت يف ح ّيز التنفيذ "ومع انقضاء
مدتها الزمنية ،سيكون التعامل الدويل مع إيران خاض ًعا للرهان"(.((2
توصلت إيران مع مجموعة )1+5( إىل اتفاق ،ينظم رفع العقوبات
املفروضة عىل طهران منذ عقود ،ويسمح لها بتصدير األسلحة
واستريادها ،مقابل منعها من تطوير صواريخ نووية ،وقبولها زيارة
مواقعها النووية .من خالل ما جاء يف نص االتفاق االفتتاحي ،فإن
إيران تتصور أن هذا االتفاق ( )JCPOAسيسمح لها بامليض قد ًما يف
برنامجها النووي سلميًا ،وذلك متشيًا مع املعايري العلمية واالقتصادية
التي جاءت وفقًا لالتفاقية ،بهدف بناء الثقة وتشجيع التعاون
الدويل .أ ّما الدول الست ،فيأيت تصورها إجاملً من هذه االتفاقية كام
جاء يف نصها ،بأن تسمح لها بكسب الثقة يف الطبيعة السلمية البحتة
لربنامج إيران النووي .ويعكس االتفاق املعايري املحددة للطرفني ،مبا
يتوافق مع االحتياجات العملية ،واملتفق عليها عىل نطاق الربنامج
النووي اإليراين ،مبا يف ذلك نشاطات تخصيب اليورانيوم ،والبحث
والتطوير يف هذا املجال.
عكس االتفاق مخاوف الدول الست من خالل تدابري شاملة توفر
الشفافية وإمكانية التحقق والتحقيق .وفيام يتعلق بالعقوبات،
فسينتج رفع شامل لها جمي ًعا؛ تلك التي فرضها مجلس األمن وكذلك
العقوبات املتعددة األطراف والوطنية املتعلقة بربنامج إيران النووي،
ويتضمن ذلك مجاالت التجارة والتكنولوجيا والتمويل والطاقة .كام
ترد ضمن االتفاق آلية لفض النزاعات التي قد تنشأ خالل السنوات
العرش بني األطراف ،بحيث ميكن أن يحيل أي طرف يرى عدم وفاء
من جانب الطرف اآلخر املسألة عىل اللجنة املشرتكة .ولدى اللجنة
املشرتكة  15يو ًما لحل القضية ،ما مل متدد الفرتة الزمنية بتوافق اآلراء.
وإن مل تُ َحل املسألة ،فيمكن للمشاركني إحالة القضية عىل وزراء
الشؤون الخارجية(.((2
25 Kenneth Pollack, "U.S. Policy toward the Middle East after the Iranian
Nuclear Agreement," Brookings (2015) accessed on 21/2/2017, at: http://
brook.gs/2kYnpQK
26 Iran Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), US Department of
State, 2015, accessed on 21/2/2017, at: http://bit.ly/2l6CXTy
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33أثر االتفاق النووي في ميزان القوى اإلقليمي
(إيران  -السعودية)
"يُقال إن استخدام نظام توازن القوى ينبع من العقل واملنطق؛
فحيثام قابل املفكرون وض ًعا من املواجهة بني أقطاب أو كتل تتنافس
عىل القوة ،فإن توازن القوى هو التطبيق الذي يؤدي إىل موازنة هذا
الوضع .وبهذا فإن فكرة مبدأ توازن القوى متتلك شخصية عاملية"(.((2

يعتمد مبدأ توازن القوى عىل "ميكانزم تستطيع الدول بواسطته أن تنظم
رصاعات القوة فيام بينها بحيث تحمي استقاللها وتحول دون ابتالع
كيانها القومي"( .((2وبحسب كينيث والتز ،فإن الهدف الرئيس ألي دولة
ال يكون ابتداء يف تعظيم قوتها ،بل يف الحفاظ عىل موقعها يف النظام
الدويل /اإلقليمي؛ وبالنتيجة ،فإن "مصري أي دولة يحدد تب ًعا الستجابة كل
دولة ألي فعل تقوم به الدولة األخرى"( .((2ينطلق من هنا التصور الرئيس
لطبيعة العالقة اإليرانية  -السعودية يف ميزان القوى اإلقليمي بوصفهام
قطبني مركزيني ضمن اإلقليم املشرتك ،تسعى كل منهام بحسب قواعد
نظرية توازن القوى إىل تحقيق هدف أسايس وهو الحفاظ عىل كيانها
ووجودها ،ومن ثم حامية مصالحها الوطنية؛ فمن جهتها تسعى اململكة
إىل "التوازن الذي يستهدف اإلبقاء عىل الوضع القائم"( ((3بعدم إعطاء
إيران أي مزايا إضافية ،أ ّما إيران فتسعى نحو "التوازن الذي يستهدف
تحقيق مبدأ التعادل يف توزيعات عالقات القوة الدولية"(.((3
يستند تحقيق التوازن يف أي نظام إىل فئتني؛ فئة الجهد الداخيل مبا فيه
القدرات االقتصادية والعسكرية واإلسرتاتيجية ،وفئة الجهد الخارجي مبا
27 Envy M. Koury, The Super Power and The Balance of Power in the Arab
World (Beirut: Catholic Press, 1970), p. 7.
 28إسامعيل صربي مقلد ،نظريات السياسة الدولية (الكويت :جامعة الكويت،)1971 ،
ص .79
29 Kenneth Waltz, Theory of International Politics (Reading, MA:
Addison-Wesley Publishing Company Inc., 1979), p. 127.
 30مقلد ،ص .98
 31املرجع نفسه.

دراسات
االتفاق النووي اإليراني مع السداسية الدولية وأثره في العالقات اإليرانية  -السعودية

فيه من تحركات ت ُعزز دائرة التحالفات الدولية أو تسعى إىل إضعاف
الدولة املقابلة وتقزميها .نظريًا ،يصح يف رأينا تصنيف إيران ضمن فئة
الدول القوية وغري القانعة؛ فهي بصفتها دولة متتلك من اإلمكانيات
ما يؤهلها بأن يكون لها دور أكرب يف النظام ،فإنها تسعى إىل توسيع
نفوذها ،بحيث تضمن لنفسها مكانة متقدمة .ويف املقابل ،ت ُع ّد
السعودية مركز الثقل الرئيس يف الرصاع اإلقليمي مع إيران.
من حيث املعطيات الجغرافية ،يتمتع البلدان مبوقعني مهمني ،وإذا
حسبنا دول الخليج ضمن إطار التحالف الخليجي مع السعودية،
فهذا يعني وجود توازن إسرتاتيجي قائم بني الطرفني .عسكريًا ،تنفق
السعودية املليارات سنويًا عىل وارداتها التسليحية ،يف حني تعتمد
إيران عىل تسليحها الذايت" ،وتعترب السعودية الثالثة يف اإلنفاق
العسكري بواقع  87مليار دوالر ،متجاوزة بذلك روسيا التي احتلت
املرتبة الرابعة مكتفية بإنفاق  66مليا ًرا"( .((3وقد أقر وزير الدفاع
السعودي بوجود "خلل" يف التوازن بني اإلنفاق املرتفع ج ًدا والقدرات
التي مل تجا ِر حجم ذاك اإلنفاق؛ "وكشفت "رؤية السعودية "2030
التي أقرها مجلس الوزراء السعودي عزمها عىل "توطني الصناعات
العسكرية بنسبة  50يف املئة مقارنة بـ  2يف املئة حال ًيا ،وتوسيع
دائرة الصناعات املتقدمة مثل صناعة الطريان العسكري ،وإقامة
املجمعات الصناعية املتخصصة يف املجال العسكري ،وتدريب
املواطنني وتأهيلهم للعمل يف مجال القطاعات العسكرية"( .((3ال
شك يف أن السعودية متتلك قدرات اقتصادية كبرية ،وأخرى تتعلق
بالتحالفات اإلقليمية والعاملية ،مبا يف ذلك الثقل األيديولوجي لبعدها
اإلسالمي السني الذي ميثّل تقري ًبا  90يف املئة من مسلمي العامل.
لك ّن إيران تتفوق عىل السعودية من الناحية السكانية؛ فعدد سكانها
يقارب  78مليون نسمة مقابل ما يقارب  31مليون نسمة للسعودية.
إن الطموح اإليـراين والنجاح يف امتالك القوة النووية من شأنه
أن يؤثر يف ميزان القوى اإلقليمي بني إيران والسعودية .وقد كان
فمثل
توقيع االتفاق األخري تهدي ًدا لهذا التوازن مع القوة السعوديةً .
يذهب فريق من املحللني إىل أنه "عىل الرغم من الرثوة االقتصادية
التي متتلكها السعودية ،فإنها ال تستطيع فرض السيطرة اإلقليمية؛
نتيجة إلمكانيات إيران من حيث السكان والقدرات العسكرية"(.((3
فالسعودية تجد يف امتالك إيران القوة النووية مبوافقة دولية ،وإن
كانت مرشوطة ،ومتكنها من نزع العقوبات املفروضة عليها ،تغي ًريا
 32أحمد أبو الخري" ،رؤية السعودية  ..2030امتالك ثالث قوة عسكرية يف العامل" ،الخليج
أونالين ،2016/4/26 ،شوهد يف  ،2017/2/22يف:
http://bit.ly/2ltKWeA
 33املرجع نفسه.
34 Simon Mabon, Saudi Arabia and Iran: Power and Rivalry in the Middle
East (London-New York: I.B. Tauris, 2015), p. 12.
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ميل واض ًحا إىل إيران
ميال ً
حا ًدا ونوع ًيا يف التوازن بينهام .وسيكون ً
رصا إضافيًا من عنارص القوة والردع؛ ما يعني أيضً ا
مع امتالكها عن ً
زيادة تدخالتها وتهديداتها لدول املنطقة وتعزيز قوتها يف ذلك.
ولك ّن بعض املالحظني يرى يف ذلك مبالغ ًة يف مدى متكن إيران من
دعم حلفائها يف املنطقة "فحتى مع متكن األخرية من الحصول عىل
 14مليار دوالر بُعيد االتفاقية ،فإنها مل تستطع مواجهة تنظيم الدولة
الذي كلف إيران خسارات متوالية يف كل من العراق وسورية"(.((3
تريد "إيران مكانًا مالمئًا لها يف النظام الدويل ،فمن الواضح أنها تسعى
ليكون صوتها مسمو ًعا يف الشأن العاملي"( .((3ساهم االتفاق النووي
يف فتح مجال أوسع لها يف التحرك؛ وذلك من خالل رفع الحظر
االقتصادي الذي ستكون عوائده موجهة لضامن استمرار أهداف
الدولة القومية وأسباب بقائها .لقد استطاعت إيران من خالل
االتفاق االستمرار يف برنامج نووي ،ميكّن الدولة اقتصاديًا ،ويزيد
إمكانات انفتاحها عىل العامل ،عىل الرغم من القيود عىل التصدير
وامليزانية لإلنفاق العسكري .ويُع ّد هذا االتفاق يف حد ذاته إقرا ًرا
بدور إيران وموقعها يف املنطقة ،من دون التوصل معها إىل ما يردعها،
ويكف أياديها عن التدخل وإثارة املشكالت والرصاعات واالستمرار
يف بسط النفوذ.

العالقات اإليرانية  -السعودية
في ضوء تنفيذ االتفاق النووي
اإليراني
11المصالح اإليرانية والسعودية
في الشرق األوسط
تتأثر العالقة بني الجمهورية اإلسالمية اإليرانية واململكة العربية
السعودية بالجوار الجغرايف والعامل الديني ،لك ّن ما يوسع الفجوة
بني الطرفني يرتكز يف شؤون فرض السيطرة جيوبوليتيك ًيا وأيدولوج ًيا.
كل منهام يسعى لتعزيز األمن من جهته ،وذلك بزيادة مناطق
كام أن ً
النفوذ الداعمة واملتأثرة بكال النظامني" .بالنسبة إليران فإنها متلك
ساحل يبلغ طوله  1200كم – تقريبًا  -عىل الخليج العريب باإلضافة
ً
لساحل طويل عىل خليج ُعامن املفتوح عىل املحيط الهندي .الرثوة
35 Charlotte Alfred, "How The Nuclear Deal Will Affect Iran's Foreign
Policy," The Huffington Post, 23/1/ 2017, accessed on 21/2/2017, at: http://
huff.to/2lEDyiv
36 David Patrikakrakos, Nuclear Iran (London: I.B. Tauris, 2012), p. 290.
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النفطية اإليرانية ترتكز بصفة رئيسة يف منطقة عربستان ويف الجرف
القاري يف الخليج ،ومن دون الحقول النفطية الجنوبية هذه ميكن أن
فضل عن تواجد مفاعالتها النووية
تكون إيران يف عداد الدول الفقرية ً
يف هذه املنطقة"( .((3عربيًا" ،تأمل إيران يف استغالل االضطراب
السيايس يف املنطقة الذي يتخذ شكل حركات وأحزاب إسالمية"(((3؛
ففي لبنان" ،استطاعت إيران أن تصنع قواعد سياسية إذ كانت الثورة
االسالمية اإليرانية مصدر إلهام للشيعة يف لبنان"(((3؛ حتى أصبح
حزب الله ذا ثقل سيايس عا ٍل يف لبنان واملنطقة .ويأيت سعي دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقيادة السعودية للحد من
سيطرة حزب الله السياسية وزيادة نفوذه يف النظام السيايس اللبناين
من خالل الجامعات السياسية مبا فيها تيار املستقبل.
أ ّما يف العراق ،فإن النفوذ اإليراين أخذ يتبلور عىل األرض بعد سقوط
فضل عن العالقات املتوترة التي كانت سائدة
النظام العراقيً ،
بني البلدين يف سنوات حكم نظام البعث إبان حكم صدام حسني
والحروب التي نشبت بينهام ،وكان من بينها سعي النظام بدعم
أمرييك ومبساعدة إيرانية داخلية للتخلص من النظام الثوري يف
إيران .إن الحضور اإليراين السيايس والعسكري بارز من خالل الدعم
املتواصل للقوى الشيعية ،مبا فيها الفصائل املقاتلة داخل العراق
وسورية .فإيران تدعم ميليشيات وتنظيامت شيعية يصل عددها إىل
أكرث من  100فصيل يف سورية والعراق ،ال تقل انتهاكاتها وجرامئها
فظاعة عام يقوم به داعش ،فهذا العنوان يخترص إىل حد كبري النظرة
السعودية ورؤيتها للنفوذ اإليراين يف املنطقة.
تسعى اململكة العربية للحفاظ عىل دورهــا اإلقليمي ،وحامية
مصالحها التي باتت تحت التهديد؛ نتيجة انتشار النفوذ اإليراين يف
املنطقة .فعىل الصعيد العراقي ،كان للعنف املدين منذ عام  2003أثر
يف استقطاب إيران؛ ذلك أنها أصبحت أقرب حليف دويل للحكومات
العراقية ،يف حني أن اململكة العربية السعودية قد تنظر إليها عىل
أنها حكومة تفرض الكثري من الوحشية ضد الس ّنة داخل العراق.
يف املقابل ترى إيران أن اململكة العربية السعودية تسعى لتقويض
الحكومة الشيعية املنتخبة يف العراق.
دعت اململكة العربية السعودية العراق لالنضامم إىل تحالف إقليمي
سفريا ليكون لها
ضد داعش( ،((4ويف حزيران /يونيو  ،2015عيّنت ً
 37شبيل ،ص .158
 38تشوبني ،ص .180
39 William O'Beeman, "Iran's Ties to Hezbollah'," International News,
Political-Analysis, 2015, accessed on 21/2/2017, at: http://bit.ly/2lECYkA
 40ورد ذلك يف مقال يف صحيفة الحياة للكاتبني السعوديني سعود وعبد الواحد األنصاري
بعنوان "دواعش الشيعة".

العدد 25
آذار  /مارس 2017

مقر يف بغداد ،أول مرة منذ غزو صدام حسني للكويت عام .1990
فقد أفاد سفري اململكة العربية السعودية يف العراق ثامر السبهان،
يف ترصيح له يف ترشين األول /أكتوبر " ،2015أنه سيتم استئناف
العمل يف سفارة اململكة ب بغداد والقنصلية يف أربيل قريبًا"(.((4
و"فتحت السعودية ،الثال ثاء  15كانون األول /ديسمرب ،2015
سفارتها يف بغداد بعد  25عا ًما عىل إغالقها"( .((4كام شهدت العالقات
السعودية  -العراقية خالل فرتة حكم رئيس الوزراء السابق نوري
املاليك قطيعة تامة؛ بسبب اتهام املاليك للرياض بدعم اإلرهاب
والعنف يف بالده .وتشري رغبة قادة دول مجلس التعاون يف أن
تتعاون حكوماتها مع رئيس الوزراء العراقي الجديد حيدر العبادي،
إلّ أن التغيريا ت يف املسؤولني الرئيسيني  -واالختالف ليس فقط
الهيكلية  -ميكن أن تكون أحد العوامل املحددة للعالقات يف كل
بلد مبا يف ذلك عىل املستوى الشخيص .ومع ذلك ،فاململكة العربية
السعودية ودول الخليج العربية األخرى قلقة من منو امليليشيات
الشيعية املدعومة من إيران ،ممثلة بالحشد الشعبي ،يف العراق.
ساعدت إيران امليليشيات الشيعية التي تدعمها يف استعادة مدينة
تكريت من داعش ،وشجعت مثل هذه األعامل عىل استقطاب الرأي
محتمل ضد العدو األكرب
ً
يف الواليا ت املتحدة لرؤية إيران حليفًا
داعش .ولكن "إذا أرادت إيران تقوية الحكومة العراقية ،فال ميكن
القيام بذلك إال من خالل إعطاء األولوية للقوات الرسمية التي تشمل
عد ًدا أكرب من العراقيني الس ّنة .قد تساعد امليليشيات املدعومة من
إيران حك ومة العبادي عسكريًا ،لكنها تقوم بإضعافه سياس ًيا ،من
حيث قدرت ه عىل تشكيل التعاقد مع الكثري من العراقيني الذين
يخشون التدخل اإليراين يف بلدهم"(.((4
أما يف سورية ،فقد دعمت اململكة العربية السعودية وقطر منذ منتصف
عام  2011جامعات املعارضة املسلحة للقتال ضد النظام املدعوم
من إيران .وبحسب ترصيحات "أحد القادة العسكريني يف املعارضة
السورية فإن السعودية هي املسؤول الرسمي عن القضية السورية"(.((4
ويرى متخصصون أنه "مع بدء األسلحة بالوصول إىل املعارضة السورية،
" 41السفري السعودي بالعراق :استئناف عمل سفارتنا يف بغداد وأربيل قريبا" رووداو،
 ،2015/10/21شوهد يف  ،2017/20/21يف:
http://bit.ly/2lEI3JZ
" 42إعادة فتح السفارة السعودية يف بغداد بعد  25عاما عىل إغالقها" RT،العربية،
 ،2015/12/16شوهد يف  ،2017/2/21يف:
http://bit.ly/2kKIAul
"43 Jane Ki nninmont, "Iran and the GCC Unnecessary Insecurity,
Research Paper, Chatham House, 3/7/2015, p. 2, accessed on 21/2/2017, at:
http://bit.ly/2l6NnT7
"44 Mariam Karouny, "Saudi Edges Qatar to Control Syrian Rebel Support,
Reuters, 31/5/2013, accessed on 22/2/2017, at: http://reut.rs/2kKRMix
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يف كانون األول /ديسمرب  ،2012متكن الجيش السوري الحر من
كسب املعارك والسيطرة عىل بعض املناطق ضد الجيش السوري.
وأعلنت مصادر أمريكية أن شحنات األسلحة السعودية أتت ملواجهة
شحنات األسلحة الواردة من إيران ملساعدة الحكومة السورية"(.((4
ومع استمرار اشتعال الحرب يف سورية أكد الجبري يف ترصيح له يف
ترشين األول /أكتوبر  2016بأن "اململكة العربية السعودية تعمل
عىل زيادة دعم تسليح املعارضة املعتدلة يف سوريا ،وتعزيز نقل
السالح للمعارضة املعتدلة يف حلب"(.((4

75
مدعومة من إيران عىل دولة تقع عىل حدودها الخلفية'"( .((4وأضاف
مسؤول خليجي أن "دول الخليج تريد وضع حد للتدخل اإليراين
يف الشؤون العربية [ ]...إنهم مصممون عىل مواجهة ما يعتربونه
طموحات إيران التوسعية يف الرشق األوسط"(.((5
كل ما سبق يؤكد نفوذ السعودية يف املنطقة ،ووجود دور إقليمي
تسعى اململكة للحفاظ عليه ،ومنع أي قوة أخرى من االستيالء عىل
هذا الدور أو تحديه .ومن هنا أيضً ا ،يتضح التوجه السعودي نحو إيران
بصفتها القطب املقابل يف الرصاع حول السيطرة اإلقليمية ،والذي سيؤثر
يف ميزان القوى اإلقليمي ،وميثّل خط ًرا عىل مصالح البالد إذا استمرت
إيران يف سعيها نحو تعظيم قدراتها و"تعزيز األنظمة الراديكالية يف
الرشق األوسط"(.((5
ال بد أن الرصاع القائم بهذا األسلوب الوحيش داخل العراق وسورية
واليمن سيعزز إيجاد املزيد من التنافس القائم عىل الهويات واالنتامءات
الضيقة ،والتي بدورها توسع الفجوة بني أبناء الوطن الواحد ،وتزيد من
احتاملية فشل الدول إىل مراحل يصعب إعادة بنائها يف وقت قريب.

أ ّما عىل الصعيد اليمني ،فيمثّل التدخل السعودي حالة خاصة؛
فـ "القوات الجوية السعودية تقوم أول مرة بعمليات خارج نطاقها
الجوي وتشكل تحالفًا دول ًيا للتدخل يف اليمن عسكريًا"( ((4ومن ث ّم،
تعود جذور التدخل الحايل إىل الخوف السعودي املتزايد من شعبية
حركة الحويث وتزايد قوة تحالفها مع القبائل والنظام اليمني السابق.
إن استيالء الحوثيني عىل صنعاء ،والتوسع العسكري الرسيع جنوبًا،
تُ ثّل جميعها تهدي ًدا خط ًريا لإلسرتاتيجية اإلقليمية للرياض ،خاصة
أن القادة الحوثيني مل يحاولوا إخفاء ازدرائهم ونياتهم العدائية تجاه
النظام املليك السعودي .وإىل جانب املكاسب العسكرية" ،ظهر
الحوثيون قو ًة سياسية محتملة ميكن أن تشكل حكومة مركزية قوية
مع أجندة معادية للسعودية"(" .((4وقالت السعودية وحلفاؤها من
دول الخليج أنهم لن يتسامحوا مع ما يسمونه 'استيالء ميليشيا
C. J. Chivers & Eric Schmittfeb, "Saudis Step Up Help for Rebels in 45
accessed on ,2013/2/Syria With Croatian Arms," The New York Times, 25
:at ,2017/2/22
http://nyti.ms/2kKJuHf
 46عيل جعفر" ،الجبري دخول الحشد الشعبي للموصل سيتسبب بحامم دم" RT،العربية،
 ،2016/10/17شوهد يف  ،2017/2/1/20يف:
http://bit.ly/2eyMLa8
47 Kinninmont, p. 12.
48 Asher Orkaby, "Saudi Arabia's War with the Houthis: Old Borders,
New Lines," Policy Analysis, The Washington Institute, 9/4/2015, accessed on
21/2/2017, at: http://bit.ly/2m7g6vb

أ ّما سياس ًيا ،فيبقى القلق الخليجي قامئًا بسبب مطامع إيران يف
الهيمنة والتوسع يف املنطقة؛ وقد كان االتفاق األخري حول الربنامج
النووي اإليراين يكاد يخلو من أي مؤرشات إيجابية بالنسبة إىل دول
الخليج العربية .وتفرس النخب الخليجية عدم تدخل الواليات املتحدة
عسكريًا يف سورية بأنه إشارة إىل أن إدارة أوباما سعت السرتضاء إيران.
يف هذا السياق ،متيل دول الخليج العربية الرئيسة اآلن إىل أنها ترى
تهدي ًدا ملصالحها الخاصة يف إمكانية تقدم إيران يف عالقتها مع الواليات
محتمل ،ليس فقط
ً
منافسا
املتحدة .كام أن هذه الدول ترى يف إيران
ً
محتمل الهتامم الواليات املتحدة
ً
منافسا
يف الرشق األوسط ،ولكن أيضً ا ً
ورعايتها وحاميتها لدول مجلس التعاون.
رأت اإلدارة األمريكية يف"نجاحات إيران يف تشكيل نفوذ ومشاركة
حقيقية مبصالحها وحلفائها وقدراتها والتمدد يف املنطقة من اليمن
إىل العراق إىل سوريا ولبنان وغزة ،واعتربت ذلك نقطة ثقل إسرتاتيجي
للسياسة اإليرانية وأنها أصبحت تشكل ظاهرة يصعب تجاوز مواقفها
ومطالبها ومصالحها ،كام أنها أصبحت تشكل ظاهرة دولة إقليمية
عظمى تتمدد باستمرار وبقوة تنافس قوة ونفوذ إرسائيل والواليات
املتحدة"(.((5
 49فرانك غاردنر" ،أزمة اليمن :ملاذا شنت دول الخليج حربا عىل الحوثيني؟" ،يب يب يس
عريب ،2015/5/3 ،شوهد يف  ،2017/2/21يف:
http://bbc.in/2mbqFdk
 50املرجع نفسه.
51 Jamal Al-Suwaidi, Iran and the Gulf (Abu Dhabi: The Emirates Center
For Strategic Studies, 1996), p.126.
 52جواد الحمد" ،خيارات التحول يف العالقات األمريكية  -اإليرانية وتداعياتها" ،دراسات
رشق أوسطية ،العدد  ،)2013( 65شوهد يف  ،2017/2/21يف:
http://bit.ly/2lnEIhE
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22ردة الفعل السعودي على االتفاق
النووي اإليراني
يذهب بعض املحللني إىل أن "أهم األسباب والدوافع لحيازة القوة
النووية تأيت يف العادة من جانبني :األول هو شعور حاد بانعدام األمن
والضعف ،والثاين يتشكل من رغبة قوية يف امتالك القوة والقدرة
عىل استعراضها .وعىل الرغم من وجود عالقة بني الجانبني ،فإن
الشعور الحاد بانعدام األمن والضعف هو السبب والدافع األسايس
لحيازة القوة النووية عند معظم صانعي القرار"(.((5
بالنسبة إىل إيران ،وبالنظر إىل العالقة املتوترة التي أقامتها مع
الواليات املتحدة منذ الثورة اإليرانية ،وكون نظام الحكم يف طهران
معرضً ا ملحاوالت الواليات املتحدة املتكررة لـ "تغيري النظام" ،فإن
ذلك يستدعي من إيران تعزي ًزا وإيجا ًدا لحلفاء إسرتاتيجيني يحولون
فاعل آخر
دون ذلك التغيري ،إضافة إىل أن حيازة سالح نووي سيكون ً
لتحقيق األمن ومواجهة هذا التهديد .يف املقابل فإن الواليات املتحدة
مبا متلكه من حلفاء ،بصفتهم دولً مجاورة إليران يف منطقة الخليج
العريب ،فهي متثّل تهدي ًدا واض ًحا ورصي ًحا ألمن إيران؛ "فالبحرية
األمريكية املقيمة يف الخليج عىل درجة كبرية من القوة وكرب الحجم،
كام أنها تقدم كل الدعم والتسهيالت واإلمكانيات لحلفائها يف دول
الخليج"(.((5
إن وصول الدول الغربية وعىل رأسها الواليات املتحدة إىل اتفاق
مع إيران قدم نوعني من السيناريوهات املحتملة لطبيعة العالقات
الجديدة :األول من شأنه أن يخفف حدة الشعور بانعدام األمن
والضعف الذي تشعر به إيران ،ويقرب بني سياستي الدولتني أو عىل
األقل يسد جز ًءا من الفجوة الواسعة التي كانت تتسبب بالكثري من
انعدام الثقة بني الطرفني ،إال أن هذا السيناريو مل يكن ،بالرضورة،
نتيجة ُمرضية لحلفائها يف دول الخليج .فهذا يعني أيضً ا وجود منافسة
الهتامم الواليات املتحدة ورعايتها وحاميتها لدولهم .أ ّما السيناريو
الثاين ،فكان من شأنه أن يقرب بني السياسات اإليرانية والسعودية
بصفتها محصلة "تفاهامت أوسع بني أمريكا وإيران تتناول األمن
اإلقليمي ومشاركة إيران بفاعلية يف إدارته"(((5؛ وبالنتيجة تخفيف
53 Anoushiravan Ehteshami, "Iranian Perspectives on the Global
Elimination of Nuclear Weapons," Palestine-Israel Journal, vol. 16, no. 34
(2010), accessed on 21/2/2017, at: http://bit.ly/2kLp4xS
54 Kinninmont, p. 4.
واألسطول الخامس األمرييك ،هو أسطول تابع لسالح البحرية األمريكية ،يتخذ من املياه
اإلقليمية املقابلة للبحرين قاعدة له .ويصفه خرباء أمريكيون بأنه أكرب األساطيل األمريكية
اإلسرتاتيجية أهمية يف منطقة الخليج العريب.
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احتقان العالقات اإليرانية الخليجية .يبدو السيناريو الثاين أكرث
توافقًا مع املصالح الخليجية وخدمة لها؛ ألنه يعزز الثقة الخليجية
باالتفاق النووي ،ويعمل عىل مواصلة السعي نحو استكامل التقارب
اإليراين  -األمرييك برديف له إيراين  -خليجي ،غري أن الفرصة قد
ال تبدو قامئة يف املستقبل القريب أو حتى املتوسط املدى يف ظل
التغيري يف اإلدارة األمريكية.
إن "مصالح الواليات املتحدة تذهب إىل ما هو أبعد من الحاجة
املبارشة إىل استرياد النفط يف الخليج ،والواليات املتحدة ال تزال
ترى يف الخليج العريب حلفاء مهمني ،من حيث أمن الطاقة العاملي،
والتعاون يف مكافحة اإلرهاب"( .((5وعىل الرغم من هذا التحالف،
فإن بعض املتخصصني يف الوقت ذاته يذهب إىل حاجة الواليات
املتحدة إىل تطوير "إسرتاتيجية بعيدة األمد متكنها من فك ارتباط
مصالحها الحيوية بسياسة اململكة ومصريها ،مع السري بإسرتاتيجية
قصرية األمد تأخذ يف الحسبان اإلسرتاتيجية بعيدة األمد ،وتستمر
كل عىل حدة،
يف التعامل مع اململكة إلدارة املشكالت املطروحة ً
واستكامل تحقيق املصالح املشرتكة"(.((5
يأيت االتفاق النووي اإليراين ليولد حزمة من املخاوف الخليجية،
و"يلقي بظالله عىل الشعور باألمن واالزدهار الذين يع ّدان أساسيني
إلسرتاتيجيات الــدول الخليجية األصغر لتحقيق التنمية والنمو
االقتصاديني ،ويف نهاية املطاف ،بقاء الدولة"( .((5فمن جهة ،تبدي دول
الخليج العربية اعرتاضها حتى عىل الربنامج النووي السلمي اإليراين،
"فمفاعل بوشهر يقع عىل الجهة املقابلة ملدينة الخفجي السعودية
عىل الساحل الغريب من الخليج ،عىل بعد نحو  200كيلومرت فقط،
وعىل بعد  250كيلوم ًرتا من العاصمة الكويتية ،كام يبعد نحو 300
كيلومرت عن البحرين وقطر والدمام والخرب والظهران ،و 400كيلومرت
عن أبوظبي وديب ،بل إن مفاعل بوشهر أقرب إىل سلطنة عامن وإىل
الرياض منه إىل طهران"( .((5ال شك يف أن ترسبًا إشعاع ًيا نوويًا إن
حصل يف أي من املفاعالت النووية اإليرانية ،سيكون له تأثريات يف
الدول املحاذية إليران ،ومن بينها دول الخليج العربية .وقد يحدث
خصوصا أن إيران
هذا الترسب ألسباب طبيعية (كالزالزل والرباكني،
ً
56 Kinninmont, p. 5.
57 Nadav Safran, Saudi Arabia: The Ceaseless Quest for Security
(Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 1985), p. 460.
58 Suzanne Maloney, "Thinking the Unthinkable: The Gulf State and
the Prospect of a Nuclear Iran," Saban Center Middle East Memo, no. 27
(January 2013), p. 2, accessed on 21/2/2017, at: http://brook.gs/2mkzXTU
 59خالد الكاشف" ،النزاع النووي بني إيران والغرب" ،سكاي نيوز عربية،2013/10/15 ،
شوهد يف  ،2017/2/21يف:
http://bit.ly/2lKAnWW
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تقع يف منطقة نشطة زلزال ًيا) أو ألخطاء تقنية وفنية (كام حصل يف
مفاعل تشرينوبل) أو هجوم خارجي (كالتهديد اإلرسائييل بقصف
املفاعالت النووية اإليرانية) .ومن جهة أخرى ،يذهب الرأي اآلخر
إىل أنه ال مربر للقلق من احتامالت كهذا؛ ألن إجراءات الحامية
واألمان يف املفاعالت النووية الحديثة (ومن ضمنها املفاعالت النووية
اإليرانية) عالية ،فهو "مفاعل نووي للامء الخفيف املضغوط وهذا
غري قابل لالنفجار النووي"(.((6
كام يشارك السعوديون الدول الخليجية يف وجهة النظر ذاتها حول
الدور األمرييك يف االتفاق مع إيران؛ ذلك أن الصحافة السعودية
"تشجب باستمرار" "'تخيل' أمريكا عن حلفائها العرب ملصلحة
يتبق
الهيمنة اإليرانية ...وما مل تعكس واشنطن هذا املسار ،لن َ
للمملكة العربية السعودية وأصدقائها الحقيقينيسوى الوقوف صفًا
واح ًدا وأخذ زمام األمور بأيديهم  -مبا يف ذلك الحصول عىل دورة
كاملة للوقود النوويملواجهة إيران"(.((6
ال بد من أن الواليات املتحدة عىل علم بهذه اإلسرتاتيجيات الخليجية؛
إذ أقامت القيادة األمريكية يف أيار /مايو  2015قمة يف منتجع كامب
ديفيد ،استضاف بها أوباما قادة الخليج وطأمنهم بالتزام الواليات
املتحدة أمنهم واستقرارهم .ورصحت الواليات املتحدة يف البيان
الختامي بـ "ضامن أمن دول املجلس ضد التهديدات الخارجية
لوحدة أراضيها"( .((6لكن هل كانت هذه القمة والتطمينات كافية
فعل ًيا لتبديد مخاوف دول الخليج العربية؟ ال يبدو األمر كذلك.
يقوي االتفاق النووي إيران ويعطيها مساحة أوسع يف اختيار السياسة
الخارجية املالمئة لها ،من دون تقييدها بأسلوب تفاعالتها مع دول
اإلقليم .ومع التمكني االقتصادي الذي من املفرتض أن تحصل عليه
إيران نتيجة لتطبيق االتفاق ،فمن املتوقع أن تتعاظم قوتها يف
مهم متمث ًّل بالحصول
املنطقة؛ لرفع العقوبات عنها وإحرازها هدفًا ً
عىل االعرتاف بقوتها يف الساحة الدولية واملنطقة .وبالنتيجة يستمر
سعيها للتمدد يف املنطقة ،ولكن هذه املرة بصفة أيرس ،فقد سهل
رفع العقوبات إمكانية الترصف االقتصادي ودعــم مخططاتها
 60ممدوح الدسوقي" ،الدكتور يرسي أبو شادي كبري مفتيش الوكالة الدولية للطاقة
الذرية السابق لـ "الوفد" :مرص اآلن بحاجة إىل قيادة قوية غري مرتددة ال تهتم بالغرب"،
موقع مرصس ،2014/1/17 ،شوهد يف  ،2017/2/21يف:
http://bit.ly/2kKWNaE
61 David Pollock, "Polarized Arab Reactions To The Iran Nuclear
Framework," Policy Analysis, Washigton Institute for Near East Policy,
9/4/2015, p. 3, accessed on 22/2/2017, at: http://bit.ly/2lKKMlu
62 "Remarks By President Obama In Press Conference After GCC
Summit," The White House, Office of the Press Secretary, 14/5/2015,
accessed on 21/2/2017, at: http://bit.ly/2lKBkyu
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تفاقم
الجيوبولتكية؛ ما يهدد االستقرار يف العامل العريب الذي يعاين
ً
يف عدم االستقرار السيايس؛ مبا يعزز موقف إيران ويرجح كفة ميزان
القوى نحوها .يرافق ذلك سعي الواليات املتحدة ،خالل العام األول
من تنفيذ االتفاق ،إىل التواصل مع إيران؛ فكام أعلن أوباما سيحصل
"املزيد من االندماج يف االقتصاد العاملي ،وانخراط أكرب مع املجتمع
الدويل ،وتعزيز قدرة الشعب اإليراين لتحقيق االزدهار والنامء"(.((6
بتوقيع االتفاق ،كانت الواليات املتحدة تسعى للتحرير االقتصادي
واالجتامعي داخل إيران ،وتقليص التزمت األيديولوجي والثوري
أمل منها أن يصل االتفاق بعد انقضاء
يف سياسة إيران الخارجية؛ ً
الخمسة عرش عا ًما لتكون "إيران دولة بنظام سيايس مغاير وأفضل
مام هو عليه اليوم"( .((6إذا متكن الداخل اإليراين السيايس بجناحه
املعتدل أن يدعم صحة هذا التوجه ،سيتشكل تلقائ ًيا السيناريو الذي
يحمل إيران عىل إعادة النظر يف سياستها الخارجية ،ومن ث ّم تقليص
اآلثار السلبية واملخاوف الخليجية من االتفاق النووي.
يف هذا السيناريو سيكون الرتكيز اإليراين عىل الشأن الداخيل؛ فمع
رفع العقوبات عن إيران ودخولها مرحلة االنفتاح والتواصل مع
العامل التي وفرها لها هذه االتفاق ،ميكنها من صب "االهتامم اإليراين
من أجل التنمية االقتصادية التي من شأنها أن تقلل من االنخراط
يف رصاعات مكلفة وعالية املخاطر يف املنطقة؛ إن تطوير العالقات
االقتصادية مع العامل العريب من شأنه أن يجلب إعادة تأهيل اإلقليم
اإليراين؛ أو أن نجاح إيران يف التنمية االقتصادية سيعمل عىل تقوية
الطبقة الوسطى ودعم املعتدلني داخل إيران"(((6؛ أي إيجاد نوع من
االعتامدية االقتصادية من خالل إعطاء منافع اقتصادية ،تجعل إيران
بدل من
تتجنب الصدام مع الغرب ،حفاظًا عىل تلك املنافع .وذلك ً
استمرارها العقيم يف السعي للهيمنة عىل الدول العربية ،وفرض
الطموح والسيطرة ،من خالل دعم الحروب بالوكالة داخل الرشق
األوسط املنهك.
ال بد من أن إيران ودول مجلس التعاون تتشارك الرغبة يف "تجنب
تفاقم الرصاعات بني السنة والشيعة يف جميع أنحاء املنطقة ،مبا يف
ذلك النزاعات الطائفية املحتملة بني األقليات داخل دول اإلقليم.
63 "Statement by the President on Iran," The White House, Office of the
Press Secretary, 14/7/2015, accessed on 21/2/2017, at: http://bit.ly/2lu3n2L
64 Kenneth Pollack, "U.S. Policy toward the Middle East after the Iranian
Nuclear Agreement," Brookings, 5/8/2015, accessed on 21/2/2017, at: http://
brook.gs/2kYnpQK
65 Payam Mohseni, "Iran and the Arab World after the Nuclear Deal
Rivalry and Engagement in a New Era," Belfer Center, August 2015, p. 42,
accessed on 21/2/2017, at: http://bit.ly/2lEMvbq

78
كذلك منع سورية والعراق من كونهام مالذًا للجامعات املتشددة
وحامية السالمة اإلقليمية للدول القامئة ،مبا يف ذلك بالدهم"( .((6لك ّن
هذا مل يشكل حتى اآلن توجي ًها ينعكس عىل السياسة الخارجية
ألي من البلدين يف ظل انعدام األمن واالستقرار يف املنطقة فال
يزال الخالف قامئًا؛ نتيجة "حرب باردة بني البلدين بشأن األدوار
وخصوصا يف كل من سورية والعراق
ومواقع النفوذ لكل منهام"(،((6
ً
واليمن ولبنان.

33أثر االتفاق النووي في إيران وعالقتها
بالمملكة العربية السعودية خالل عام
من تطبيقه
رأت طهران يف توقيع االتفاق انتصا ًرا لسياستها الخارجية ،واعرتافًا
من الدول الكربى مبكانة إيران ووزنها اإلقليمي والدويل املؤثر .كام
يرى البعض أنها "أحبطت املحاوالت األمريكية يف تشويه صورة إيران
من خالل اتهامها بامتالك برنامج نووي ألغراض غري سلمية"( .((6فقد
ساعد االتفاق النووي ،والذي أقره مجلس األمن مبوجب الفصل
السابع من ميثاق األمم املتحدة ،يف إبطال ستة من القرارات األممية
ضد إيران ،واستبعد إىل حد ما األبعاد العسكرية املحتملة يف الربنامج
النووي اإليراين.

تتباين اآلراء حول نتائج االتفاقية االقتصادية؛ ففي املسألة النووية
"إيران مل تخرس شيئًا إذ مل يكن لديها برنامج عسكري يف مقابل
أنها ربحت  7مليارات دوالر لوقف العقوبات عليها ،كام أن قرارات
مجلس األمن إليقاف تخصيب اليورانيوم بالكامل مل تنفذ"(.((6
أضف إىل ذلك أنها ساهمت يف انفتاح االقتصاد يف مجايل الطاقة
66 Kinninmont, p. 15.
 67مجموعة مؤلفني ،العرب وإيران مراجعة يف التاريخ والسياسة (بريوت :املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات ،)2010 ،ص .110
68 "Nuclear Deal Promoted Iran's Global Image: Senior Diplomat," Press
TV, 15/1/2017, accessed on 22/2/2017, at: http://bit.ly/2lF44bl
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والنقل .لكن فيام يتعلق باألنظمة البنكية والتعامالت املالية ،فقد
جاء يف ترصيح كامل خرازي ،رئيس املجلس اإلسرتاتيجي اإليراين
للعالقات الخارجية ،أنه حتى بداية العام  2017مل يكتمل تطبيق
بنود املعاهدة كافة؛ وذلك "بسبب بعض التشوهات القانونية ضمن
االتفاقية ،واالتصال الوثيق بني البنوك األوروبية مع قرارات الواليات
املتحدة األمريكية"(.((7
و"رغم وفاء إيران بتعهداتها وفق ما تؤكده وكالة الطاقة الذرية ،إال
أن الثامر التي جنتها تكاد تكون 'ال يشء' وفق ما رصح به مسؤولون
إيرانيون ،يف مقدمتهم ويل الله سيف ،مدير البنك املركزي .ووفقًا له
رغم أنه كان من املقرر أن تكون األرصدة اإليرانية يف البنوك األجنبية
يف متناول األيدي ،إال أن البنوك األوروبية ال تزال قلقة من خرق
القوانني األمريكية وفرض عقوبات عليها من ِقبل اإلدارة األمريكية'"(.((7
وترى إيران أن "مكتب مراقبة األرصدة الخارجية يف وزارة الخزانة
األمريكية' ،مطالَب بإصدار تعليامت إىل البنوك األوروبية يك يتم
تسهيل الحصول عىل األموال اإليرانية وعمليات التبادل األجنبي.
واألمر ذاته أكده سيف يف حوار مع مجلة املانيتور ،فالواليات املتحدة
األمريكية مل ت َِف بتعهداتها التي ينص عليها االتفاق النووي ،ولذلك
ال تستطيع طهران استخدام أموالها يف الخارج؛ ألنها تضع العراقيل
يف طريق العالقات املرصفية ،يف حني أن ما كانت تتوقعه الجمهورية
اإلسالمية من اإلدارة األمريكية هو إلغاء القيود التي تفرضها عىل
التبادل املايل بني طهران والدول األخرى وااللتزام باالتفاق النووي
بشکل کامل"(.((7
يرى الرئيس روحــاين يف ما تم إنجازه نجا ًحا حتى عىل الجانب
االقتصادي مبا يف ذلك "زيادة العوائد النفطية إليران والنمو يف
املنتجات الزراعية ،وزراعــة القمح ،والصناعات صغرية الحجم
وصادرات البالد للخارج .وكان تصدير املنتجات غري النفطية سجل
من ًوا بنسبة  10يف املئة .ومتكنت الحكومة من تأمني ما يزيد عىل
 704000وظيفة جديدة .وقد أعلن وزير املالية والشؤون االقتصادية،
عيل طيب نيا ،أن إيران تتمتع بأعىل معدل منو اقتصادي يف املنطقة،
وأن الحكومة اإليرانية كانت ناجحة يف التعامل مع قضية التضخم.
ووفقًا لتقرير صادر عن البنك املركزي اإليراين ( ،)CBIفقد تسارع
النمو االقتصادي يف البالد إىل نحو  9%خالل الربع الثاين من بدء
70 "JCPOA has Opened Many Doors for Iran: Official," IRNA News,
13/1/2017, accessed on 21/2/2017, at: http://bit.ly/2kL0ddz
 71فاطمة الصامدي" ،عام عىل االتفاق النووي :روحاين يتعرث بإنجازاته" ،الجزيرة
للدراسات ،2016/7/13 ،شوهد يف  ،2017/2/22يف:
http://bit.ly/2nhRwHJ
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االتفاق النووي اإليراني مع السداسية الدولية وأثره في العالقات اإليرانية  -السعودية

السنة التقوميية اإليرانية يف  20آذار /مارس  .((7("2016يف املحصلة،
"يبدو من غري املحتمل إىل حد بعيد أن يؤثر الركود االقتصادي يف
تنفيذ االتفاق النووي عىل املدى القصري .لكن مع مرور الوقت ،فإن
التفسري الرئيس الذي قدمه روحاين حول رضورة االتفاق النووي ،أي
إن تخفيف العقوبات هو فقط الذي سيسمح إليران باالزدهار وأن
االتفاق النووي وحده من شأنه أن يوفر مثل هذا التخفيف ،سيبدو
فعل"(.((7
أقل إقنا ًعا ،إال إذا بدأ االقتصاد باالزدهار ً

لكن تبقى االحتامالت األخرى واردة .وقد تكون زيارة وزير خارجية
الكويت بتاريخ  25كانون الثاين /يناير  ،2017ضمن إطار تقارب
خليجي إيراين .ذلك أن وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد
الصباح "حمل رسالة من أمري الكويت باسم دول مجلس التعاون
الخليجي إىل الرئيس اإليراين تتعلق بالحوار بني دول مجلس التعاون
الخليجي وإيران واألسس املطلوبة لهذا الحوار"(.((7

نتائج الدراسة
بناء عىل ما سبق من تحليل ،توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
•إن االتفاق النووي مثّل إنجازًا للسياسة اإليرانية.

•يعطي االتفاق موق ًعا مؤث ًرا إليران يف ميزان القوى اإلقليمي،
بعد السامح لها بامتالك برنامج نووي لألغراض السلمية ،أو أنه
كان إقرا ًرا لها بذلك املوقع.
أ ّما الواقع السيايس واإلسرتاتيجي إليران ،وعىل الرغم من بطء إنجاز
التطلعات أو اكتاملها فيام يتعلق باالتفاقية ،فإنه يُدلل عىل أن
طهران مستمرة يف القيام بأدوارها اإلسرتاتيجية بالتزامن مع تحول
رئيسا ومؤث ًرا" ،ودورها يف
األمم املتحدة نحو إيران بصفتها ً
فاعل ً
الحملة الدولية ملكافحة اإلرهاب"( .((7يطغى عىل الدعوة إىل التوافق
والحوار مع دول العامل اإلسالمي ،بكل تأكيد ،الواقع السيايس يف
الجوار العريب ،والذي يساهم يف دعم القوة اإليرانية يف االستمرار
نحو سعيها لفرض وزنها اإلقليمي ومد نفوذها ،ما يُبقي السعودية
يف دائرة القلق عىل مصالحها الحيوية يف املنطقة التي تضمن توازن
قوتها ومتكني نفوذها .فحتى اآلن مل يحدث تحول إيجايب ملموس
يف العالقات اإليرانية  -السعودية ،مع أنه قد مضت فرتة عىل تنفيذ
االتفاق" .إن التداخل السيايس واالجتامعي أدى إىل خلق مجموعة
معقدة من التفاعالت عىل املستوى اإلقليمي أو حتى خارج اإلقليم؛
ما شكل مجموعة من العقبات الهائلة يف طريق تحقيق االستقرار يف
اإلقليم وعىل األخص فيام يتعلق بالعالقات اإليرانية السعودية"(،((7
73 Maryam Azish, "Bright Prospects for Iranian Economy," Mehr News
Agency, 21/1/2017, accessed on 22/2/2017, at: http://bit.ly/2lmUN7j
74 Patrick Clawson, "Iran's Post-Deal Economic Stagnation Challenges
Rouhani," Washington Institute for Near East Policy, 8/10/2015, accessed on
21/2/2017, at: http://bit.ly/2mbdHMM
" 75أمیر عبد اللهیان یدعو لإلرساع يف إرسال املساعدات اإلنسانة إلی فوعه وکفریا"،
وكالة الجمهورية اإلسالمية لألنباء ،2016/3/18 ،شوهد يف  ،2017/2/21يف:
http://bit.ly/2m72SPi
76 Al-Suwaidi, p. 327.

•رفع العقوبات االقتصادية وانفتاح االقتصاد اإليراين عىل العامل
سيساهامن يف رفد خزينة الدولة يف حال تم الترصف بالعوائد
عىل النحو الذي تقر به ،إال أنه يف الوقت ذاته سيزيد قدرة
إيران عىل متويل الحركات التابعة لها يف الرشق األوسط ،وميكنها
من تنفيذ أجنداتها.
•بعد انقضاء عام عىل تطبيق االتفاق ،مل تستطع إيران الحصول
عىل كل ما كانت تسعى له من انفراج اقتصادي ،وهذا يعتمد
عىل رسعة وترية انفتاح االقتصاد العاملي يف التعامل مع إيران.
•من خالل تتبع السياسة اإليرانية خالل العام األول من توقيع
االتفاق ،يظهر أنها استمرت يف تنفيذ إسرتاتيجياتها اإلقليمية
نفسها ،يف حني أضاف االتفاق إىل موقعها اإلسرتاتيجي يف اإلقليم
نو ًعا من القوة؛ ما مثّل تهدي ًدا للمملكة العربية السعودية،
بصفتها قوة موازنة يف اإلقليم.
•ساهم التقارب اإليراين مع الواليات املتحدة ،خالل عام من
تنفيذ االتفاقية ،يف ازدياد الشعور بالتهديد الذي تشعر به
السعودية ملوقعها اإلقليمي.
•ال نتوقع أن يستمر هذا التقارب مع الجانب األمرييك عىل املنوال
نفسه يف ضوء تغيري اإلدارة األمريكية برئاسة دونالد ترامب،
" 77وزيــر الخارجية الكويتي حمل "رسالة خليجية" إىل إيران" ،سكاي نيوز عربية،
 ،2017/1/25شوهد يف  ،2017/3/21يف:
http://bit.ly/2nhC3aL
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وتأثري الجمهوريني أصحاب السياسة املضادة لباراك أوباما،
حتى مع االستمرار يف تنفيذ االتفاقية؛ ما يعني يف املقابل ارتياح
الجانب السعودي وعودة لتحقيق التوازن بعد مرور عام من
تهديد اختالل ميزان القوى اإلقليمي.

وضامن مد الهيمنة عىل األرايض يف منطقة الخليج وما تحويه من
التغي اإليجايب يف العالقة
ثروات طاقة واقتصاد .ومن ث ّم ،فاحتاملية َ
اإليرانية  -السعودية تبقى ضعيفة عىل الرغم من إنجاز االتفاقية،
وخصوصا مع تغري اإلدارة األمريكية وفوز ترامب يف االنتخابات
ً
الرئاسية وهيمنة الحزب الجمهوري عىل أغلبية املقاعد يف كل من
الكونغرس ومجلس الشيوخ وتأثري ذلك يف مدى استعداد اإلدارة
الجديدة عىل التعامل مع االتفاقية كام جاءت والتزام مضامينها.

إن التواصل اإليجايب واالنفتاح بني إيران والسعودية ميهد الطريق
لتسوية جانب مهم من النزاعات اإلقليمية .وعىل العكس من ذلك،
إذا ظلت العالقة بينهام صدامية ،وإمكانية أن يعمل االتفاق النووي
عىل زيادة املخاوف السعودية ،ومن ث ّم تعميق الرشخ وحدة الرصاع،
فإن املنطقة بكاملها ستواجه خطر تعميق الرصاعات التي يعانيها
أساسا ،بدلً من تخفيفها .ومن الجدير بالذكر أنه فيام
الرشق األوسط ً
يتعلق بالحوار عىل مستوى العالقات الدولية ،فإن التواصل ال يؤدي
بالرضورة إىل تغيري الصورة القامئة واستبدالها بأخرى إيجابية ،بل
يبقى للصورة النمطية عن الطرف املقابل تأثريها األكرب يف استقبال
رسائل التواصل ،إال أنه بال شك الوسيلة الوحيدة لتجاوز الخالفات
وتقريب وجهات النظر.

معظم املحللني السياسيني يتوقع "االستمرار يف العمل باالتفاقية" وال
يعطي ترصيحات ترامب يف إلغاء املعاهدة صفة الواقعية .ويؤكد
ذلك ترصيح جاميس ماتيس وزير الدفاع األمرييك الجديد؛ فهو يرى
رضورة التزام الواليات املتحدة امليض قد ًما يف تنفيذ االتفاقية ،كام
يدعو لذلك شخصيات بارزة بتوقيع رسالة مفتوحة تدعو الرئيس
املنتخب اللتزام االتفاقية؛ ملا لها من قدرة عىل منع سباق التسلح
النووي يف الرشق األوسط وانعكاساته اإليجابية عىل أوضاع املواطنني
يف إيران .أضف إىل ذلك العامل الدويل املتمثل بضغط الدول األخرى
األطراف يف االتفاقية باتجاه استمرار العمل بها.

خاتمة

يعتمد نجاح التقارب اإليراين  -السعودي عىل تطور الحوادث
وخصوصا ما يتعلق بالشأنني السوري واليمني .وقد ازدادت
اإلقليمية،
ً
حدة التوتر السعودي  -اإليراين ،بعد إعدام السلطات السعودية
رجل الدين الشيعي منر النمر ،وأخذ منحى آخر يف إثر التفاعالت
والحوادث التي أعقبت ذلك ،واقتحام عدد من الغاضبني يف إيران
مقر السفارة السعودية يف طهران والقنصلية وحرقها ،يف مشهد
بداية عام  ،2016وما لحقها من سحب الرياض لبعثتها الدبلوماسية
وإغالق سفارتها بطهران .أضف إىل ذلك استمرار النزاعات يف اليمن
وسورية ،وانعدام االستقرار يف فلسطني ولبنان والعراق ،وانخراط
إيران والسعودية يف مختلف أشكال تلك الرصاعات .وتستمر اململكة
العربية السعودية يف سعيها لتوضيح موقفها من الجانب اإليراين
عىل لسان وزير خارجيتها الجبري بأن عىل إيران تغيري سلوكها إذا
كانت تريد عالقات متوازنة مع املنطقة ،متلقيًا الدعم من الواليات
املتحدة التي نعتت ترصفات إيران باالستفزازية من خالل تحركاتها
املريبة فيام يخص مواصلتها تهريب األسلحة واملتفجرات لعدد من
دول املنطقة.
من املرجح أن تتواصل االتهامات املتبادلة بني السعودية وإيران
عىل املدى القريب ،مع استمرار حروب الوكالة القامئة بينهام يف
اليمن وسورية .ستستمر كل منهام يف تنفيذ مشاريعها السياسية

ال بد أن يؤثر التحول يف مركز صنع القرار السيايس األمرييك يف الواقع
اإلقليمي وتوجهات السياسة الخارجية اإليرانية والسعودية .وحتى مع
استمرار العمل باالتفاقية ،فمن املرجح أن تكون سياسات ترامب أكرث
انفتا ًحا عىل السعودية وأكرث تشد ًدا مع إيران؛ توافقًا مع ترصيحات
الجبري األخرية بالرغبة املعلنة إلدارة ترامب يف استعادة الدور األمرييك
يف العامل ،والعمل عىل إلحاق الهزمية بتنظيم الدولة اإلسالمية داعش،
واحتواء إيران ومنعها من األذى عرب سياساتها السلبية يف املنطقة،
والعمل مع الحلفاء (حلفاء الواليات املتحدة) ودعمهم .بالتوازي
مع هذه الترصيحات تقدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ األمرييك
مبرشوع قانون جديد ،يقيض بفرض عقوبات اقتصادية عىل النظام
اإليراين؛ وذلك لدعمه "اإلرهاب" ومواصلة عملية تطوير صواريخ
محظورة ،وفق ما نرش موقع "نيوز ماكس" األمرييك.
يف الختام ،إن مساعي إيران وتدخالتها وسياستها التوسعية ومد
نفوذها يف املنطقة مستمرة ،ما يعني أيضً ا استمرار حالة الشك مع
السعودية ،خاصة مع إعادة متتني التحالفات السعودية  -األمريكية
برئاستها الجديدة ،والتي تبارش منذ البداية باتخاذ مواقف حادة
ومتشددة متعلقة بالشأن اإليراين .ومبا أن السياسة هي تعبري عن
إدارة للنظام الدويل العام واإلقليمي ،فستبقى إيران دولة ذات
التطلعات واألهداف القومية واإلسرتاتيجية جز ًءا من هذا النظام
الدويل ،تحت تأثري إدارات مراكز القوى العاملية .وعىل الرغم من
إنجاز إيران لالتفاق األخري ،ومتكنها من تنفس الصعداء يف عام أعا َد
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مقبول دول ًيا ولو برشوط ،كيانًا قاد ًرا عىل استئناف
ً
التفاؤل إليها كيانًا
منط طبيعي من التفاعل العاملي ،فإن هذا ال يعني بالرضورة وصولها
إىل كل ما سعت إليه من خالل االتفاقية؛ فكل ذلك رهني بالتفاعالت
الدولية وتطوراتها ،وبالنتيجة صعوبة تكوين أمناط جديدة يف عالقاتها
الدولية ،مبا يف ذلك إقامة عالقات نوعية جديدة مع السعودية.
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 تحديات االنتشار في مجتمع متص ّوف:السلفية في تركيا
Salafism in Turkey: The Challenges of Spreading in a Sufi Society

تصور حضور ٍ مؤثرٍ للســلفية في تركيا على الرغم من الحديث عن "انتشــار" السلفية
يصعب
ّ
 فالحديث عن هذا الحضور ال بد من أن يترادف مع أســئل ٍة منهجي ٍة تع ّبر عن تحديات.في البالد
 كمــا تتعلــق بالســياق التاريخــي والتنافــس،متعلقــة بالبيئــة الفكريــة للمجتمــع التركــي
 كيف يمكن للســلفية أن تحقق انتشــارًا في: ومن هذه األســئلة.السياســي بين أهل الســنة
،متصــوف تبنت دولته اإلمبراطورية منهج أبي حنيفــة والماتريدية في التأويل والرأي
مجتمــع
ٍ
ٍ
ٌ
نقيض للمنهج الســلفي
وتبنــت جمهوريتــه الحديثــة فلســفة الغــرب والعلمانية؛ وكالهمــا
والســنة وما نقل
القائــم علــى االتبــاع والنقل؛ والمتمســك حرف ًيا بما جــاء في القرآن الكريم
ُ
عن "السلف الصالح"؟ وكيف يمكن للسلفية أن تتجاوز الحاجز التاريخي والنفسي في تركيا
 ســعودية فــي بدايــات القرن التاســع عشــر واســتمرت آثاره- الــذي نشــأ إثــر خالفــات عثمانيــة
الفكرية حتى وقت قريب؟
. النقشبندية، الماتريدية، التصوف، السلفية، تركيا:كلمات مفتاحية
It is difficult to imagine an influential presence for Salafism in Turkey despite the
talk of the "spread" of Salafism there. This must be accompanied by methodological
questions that articulate the challenges related to the intellectual environment
of the Turkish society. It also relates to the historical context and political
competition amongst the Sunni community. One question is "How could Salafism
have such a powerful presence in a Sufi society, whose empire had adopted the
'opinion approach' of Abu Hanifa and Maturidi and whose modern republic had
adopted the philosophy of the West and secularism?" Both are contrary to the
Salafi approach based on tradition and the literal commitment to the texts of the
Quran, Hadith and the sayings of 'al-Salaf a-Saleh'. Another question is "How can
Salafism overcome the historical and psychological barrier in Turkey that formed
as a result of Ottoman-Saudi disputes at the beginning of the nineteenth century
and whose intellectual effects have continued until a recent time?"
Keywords: Turkey, Salafism, Sufism, Maturidism, Naqshbandi.
*
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السلفية في تركيا :تحديات االنتشار في مجتمع متصوّ ف

مقدمة
استطاعت السلفية خالل العقود الثالثة املاضية تحقيق انتشار
وحضور نسبي لها يف تركيا ،ومتثل هذا الحضور رسم ًيا ،وألول مرة ،يف
االعرتاف بالسلفية من قبل مؤسسة الشؤون الدينية الرتكية "ديانت"
بوصفها أحد املدارس السنية جن ًبا إىل جنب مع الحنفية واملاتريدية،
وذلك نتيج ًة لحاجات االنقالب العسكري يف بداية الثامنينيات من
القرن العرشين لتعزيز حضور اإلسالم الرسمي الذي ترعاه الدولة،
وتقويض جهود اإلسالم السيايس لحركة نجم الدين أربكان .كام
بدأت منذ بداية التسعينيات حركة نرش نشطة يف إسطنبول من
خالل جهود الشيخ عبد الله يولجو ،ذي األصول الرتكامنية العراقية،
واملعروف يف العامل العريب باسم عبد الله بن عبد الحميد األثري ،الذي
أسس مكتبة الغرباء يف منطقة السلطان أحمد ،ونرش كث ًريا من كتب
السلفية مثل كتب ابن تيمية وكتاب "التوحيد" للشيخ محمد بن عبد
الوهاب وكتب الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن العثيمني
واملح ّدث نارص الدين األلباين والشيخ صالح الفوزان ،والتي حققت
وفضل عن ذلك ،استخدمت
انتشا ًرا واس ًعا عىل عكس ما كان متوق ًعاً .
الدعوة السلفية وسائل عديدة مثل مواقع اإلنرتنت ووسائل التواصل
االجتامعي باللغة الرتكية ،ومتكنت من عقد مؤمترات جمعت رموز
السلفية يف العامل اإلسالمي يف إسطنبول.
وعىل الرغم من هذا الحضور ،بقي انتشار السلفية محدو ًدا لألسباب
نفسها التي فرضت حواجز فكرية وتاريخية بينها وبني املجتمع الرتيك،
وألسباب أخرى تتعلق بالسياسة التي يتبعها السلفيون يف عدم الرغبة يف
الظهور الالفت والرسيع الذي قد يثري ردود فعل تركية مجتمعية حادة
تجاههم ،كام تتعلق بالتحدي الكبري الذي بات يواجه هذه الدعوة
مؤخ ًرا بعد وقوع هجامت كربى يف املدن الرتكية عىل يد جامعات
جهادية سلفية ضمن إطار تنظيم "الدولة اإلسالمية يف العراق والشام"؛
مام أعاد األتراك للربط بني هذا العنف وما يسمونها "الحركة الوهابية"
وفضل عن ذلك،
بعامة ،من دون فصلٍ بني شقيها الدعوي والجهاديً .
بدأت أوساط أكادميية وإعالمية تركية تنبه إىل خطر الحضور السلفي
يف تركيا وانعكاساته عىل اإلرث الصويف والحنفي املنفتح ،وعىل النظام
الدميقراطي والعلامين ،فيام يتهم بعض املعارضني حكومات حزب
العدالة والتنمية بتشجيع هذا الحضور وتوظيفه إقليم ًيا ومذهب ًيا يف
سياق توسع النفوذ اإليراين والشيعي يف املنطقة.
تهدف هذه الدراسة إىل استكشاف الحضور السلفي الحايل يف تركيا
وخطابه ومنهجه ،ووسائل انتشاره ،ورموزه وشخصياته الدعوية،
وانعكاسات السلفية الجهادية عىل الحضور السلفي الدعوي ،وبعض
تبي مدى تأثري االختالف
ردود الفعل الرتكية تجاههام .كام تهدف إىل ُّ

الفكري واالنقسام التاريخي بني السلفية واألتراك ،يف الحضور السلفي
رضا .وتحلل أسباب هذا الحضور مؤخ ًرا ونتائجه
يف تركيا ماضيًا وحا ً
ومآالته .وتعتمد الدراسة يف ذلك عىل املنهجني التاريخي والتحلييل.
وتسعى الدراسة إىل تحقيق أهدافها من خالل أربعة محاور؛ يناقش
األول تحديات السلفية يف مجتمع متصوف ،ويتناول الثاين حضور
السلفية ومدى انتشارها يف تركيا حاليًا ،ويدرس الثالث انعكاسات
ظهور السلفية الجهادية يف تركيا عىل السلفية الدعوية ،ويتناول
الرابع ردود األفعال الرتكية إزاء حضور السلفية ،لنستنتج يف الخامتة
مدى الطموح السلفي ومستقبله وحدوده يف تركيا.

ً
أوال :تحديات السلفية
في مجتمع متصوف
كل من السلفية التي انترشت يف العامل العريب وبخاصة يف شبه
تعد ٌ
الجزيرة العربية ،والطريقة النقشبندية الصوفية التي انترشت يف
السنة".
العامل اإلسالمي وبخاصة يف تركيا ،منهجني ضمن نطاق "أهل ُ
لك ّن مثة خالفًا جوهريًا بينهام بقي محصو ًرا يف إطار فكري لعدة قرون
إىل أن وصل إىل اختالف سيايس وحرب بني الطرفني إثر دعوة الشيخ
محمد بن عبد الوهاب إلحياء فكر "السالف الصالح" ومحاربة البدع
واالنحرافات وبخاصة لدى الصوفية ،ثم تحالفه مع األمري عبد الله بن
سعود يف نجد لتأسيس دولة مستقلة عن السلطنة العثامنية .وبهذا
شكل العامالن الفكري والتاريخي تحديني أمام قبول السلفية يف تركيا
أول
أو انتشارها .وميكن مناقشة هذين التحديني من خالل التعرف ً
إىل الفرق بني املنهجني النقشبندي والسلفي ،ث ّم التعرف إىل السياق
التاريخي الحديث الذي نشأت فيه تلك الحواجز بني الطرفني.

 .1التحدي الفكري العقدي:
الصوفية مقابل السلفية
أ .التص ّوف في تركيا ودوره العقدي والسياسي

مهم يف السياسة واملجتمع الرتيك
أدت الطرق والجامعات الصوفية دو ًرا ً
منذ الحقبة العثامنية .وتتحدر هذه الطرق والجامعات من التصوف
وتراثه الذي يعود إىل القرن الثالث الهجري ،والذي بدأ بوصفه نزعات
فردية تدعو إىل الزهد وكرثة العبادة ،لتكون منه ًجا أو طريقًا للوصول
إىل الله تعاىل؛ أي الوصول إىل معرفته والعلم به .وهو ال يعد مذهبًا
وإمنا طريقًا تروم تزكية النفس وتطهري القلب والتزام األخالق الحسنة
انطالقًا من الركن الثالث للدين وهو اإلحسان؛ الذي يُع َّرف يف الحديث
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الرشيف بأنه" :أن تعبد الله كأنك تراه ،فإن مل تكن تراه فإنه يراك".
ومن أهم علامء الدين الذين ُعرفوا بالتصوف أبو حامد الغزايل والحالج
ورابعة العدوية ومحي الدين بن العريب وجالل الدين الرومي((( .وقد
تحولت هذه النزعات الفردية إىل طرق عديدة عمت بالد املسلمني،
واتخذت مناهج وطرقًا مختلفة ،منها من التزم القرآن والسنة ،واجتهد
يف التأويل عىل أساسهام ،ومنها من ذهب بعي ًدا يف تبني عبادات أو
عادات ُمح َدثة ،وهي التي يُص ّنفها الدعاة السلفيون بد ًعا وانحرافات
قد ت ُخرِج أحيانًا أصحابها عن الدين.
وأما يف تركيا ،فيعود التصوف فيها إىل الشيخ محمد بهاء الدين نقشبند
(1389-1318م) ،وإليه ت ُنسب الطريقة النقشبندية ،وهي واحدة من
مهم يف
أكرب الطرق الصوفية يف العامل .وقد أدت عىل مر التاريخ دو ًرا ً
انتشار اإلسالم .تعتمد النقشبندية يف منهجها عىل اإلرشاد الروحي عرب
تلقّي "املريد" العلوم الرشعية من الشيخ أو "املرشد" ،ويُشكّل هؤالء
املرشدون سلسل ًة متواتر ًة ممتد ًة تعود إىل النبي محمد صىل الله عليه
وسلم((( .وترجع هذه الطريقة إىل املذهب الحنفي الذي ُيثل منهج
والسنة وتأويل نصوصهام .وقد ساد
أهل الرأي والعقل يف فهم القرآن ُ
هذا املنهج قرونًا طويلة لدى املسلمني بسبب قبوله لدى األمويني
والعباسيني والعثامنيني الذين وضعوا األحناف يف مركز مؤسسات
الدولة ونظام القضاء؛ ما أدى إىل انتشاره عىل نطاق واسع(((.
 1يف تعريف الصوفية والتصوف ،قال القشريي قدميًا" :املسلمون بعد رسول الله مل يتسم
أفاضلهم يف عرصهم – بتسمية علم – سوى صحبة رسول الله فقيل لهم الصحابة ،وملا أدرك
أهل العرص الثاين سمي من صحب الصحابة التابعني  ...ثم قيل ملن بعدهم أتباع التابعني.
ِ
لخواص ِ
الناس ممن لهم شد ُة عناي ٍة بأمر الدين
ثم اختلف الناس وتباينت املراتب ،فقيل
الزها ِد والعبا ِد .ثم ظهرت البدع وحصل التداعي بني الفرق فكل فريق ادعوا أن فيهم زهادًا،
فانفرد خواص أهل السنة ،املراعون أنفاسهم مع الله تعاىل ،الحافظون قلوبهم عن طوارق
الغفلة باسم التصوف ،واشتهر هذا االسم لهؤالء األكابر قبل املائتني من الهجرة" ،انظر :رينولد
نيكلسون ،الصوفية يف اإلسالم (بريوت :املركز العلمي لألبحاث ،)2016 ،ص 11-9؛ وع ّرف
ال ُجنيد التص ّوف بأنه" :تصفية القلب عن موافقة الربية ،ومفارقة األخالق الطبيعية ،وإخامد
الصفات البرشية ،ومجانبة الدواعي النفسانية ،ومنازلة الصفات الروحانية ،والتعلق بالعلوم
الحقيقية ،والنصح لجميع األمة ،والوفاء لله عىل الحقيقة ،وابتاع الرسول صىل الله عليه وسلم
يف الرشيعة" .أبو بكر محمد الكالباذي ،التعرف ملذهب أهل التصوف (بريوت :دار صادر،
 ،)2001ص  .16وأما حديثًا ،ف ُع ّرف التصوف بأنه "األخذ بالحقائق" ألن الصوفية مولعون
بتسمية أنفسهم "أهل الحق"؛ وأنه "نهج كامل للحياة التي يتنازعها محوران :األول املحور
الصويف الذوقي الذي يخص تجربة القرب بني الصويف وربه ،والثاين هو الديني األخالقي الذي
ينطلق من القرآن والرشيعة اإلسالمية ويرى يف نهج حياة محمد صىل الله عليه وسلم التجيل
األسمى ملفهوم اإلنسان الكامل" ،انظر :سارة سويري (جمع وتقديم وتعليق) ،الصوفية يف
اإلسالم (بريوت :منشورات الجمل ،)2016 ،ص 13؛ وانظر كذلك يف املرجعني التاليني:
http://bit.ly/2nr8MIq; http://bit.ly/2mqF8kQ
2 Svante E. Cornell & M. K. Kaya, "The Naqshbandi-Khalidi Order and
Political Islam in Turkey," Hudson Institute, September 3, 2015, accessed on
9/11/2016, at: http://bit.ly/2b5PGol
3 Hilmi Demir, "Selefiler Kimdir, Selefilik Nedir?" Teostrateji Arastirmalari
Merkezi, June 30, 2014, accessed on 9/11/2016, at: http://bit.ly/2htXSyI

العدد 25
آذار  /مارس 2017

كام تستند النقشبندية ،ومن ثم األتراك ،إىل علم الكالم والربهان الذي
متثله "املاتريدية" ،التي تُنسب إىل أيب منصور محمد املاتريدي الذي نشأ
يف القرن الرابع الهجري يف سمرقند (ت332 .ه) .واعتمدت املاتريدية
يف أسسها ونشأتها عىل املذهب الحنفي فق ًها وكال ًما ،حتى كانت آراء أيب
حنيفة هي األصل الذي تفرعت منه آراء املاتريدي .وتدعو املاتريدية
إىل مذهب أهل الحديث والسنة بتعديلٍ يجمع بني الحديث النبوي
واستخدام الربهان ،فقامت عىل استخدام الرباهني والدالئل العقلية
والكالمية وتوسيع دائرة التفكري واالستنتاج يف محا َّجة خصومها إلثبات
حقائق الدين والعقيدة اإلسالمية .ومن أبرز ما مييزها عن غريها أنها
تقول إن مصدر التلقي يف النبوات هو العقل ،وأن املعرفة واجبة بالعقل
قبل ورود السمع .وال يرى املاتريدي مسوغًا للتقليد ،بل ذ ّمه وأورد
األدلة العقلية والرشعية عىل فساده وعىل وجوب النظر واالستدالل.
وقد توسعت املاتريدية وانترشت منذ القرن الثامن الهجري بسبب
منارصة الخلفاء العثامنيني لها ،فانترشت عىل امتداد الدولة العثامنية(((.
تعترب النقشبندية نفسها مختلفة عن الطرق الصوفية األخرى من حيث
عودة سلسلة االنتقال الروحي يف تلك الطرق إىل النبي محمد ،صىل
الله عليه وسلم ،من خالل ابن عمه عيل بن أيب طالب ،ريض الله عنه،
الذي يعد اإلمام األول بالنسبة إىل الشيعة .وعىل العكس من ذلك،
تعد النقشبندية الطريقة الصوفية الوحيدة التي تعود سلسلة االنتقال
الروحي فيها إىل أيب بكر الصديق((( .ومن هنا ،تتميز بأنها طريقة
تعرتف بالخلفاء الراشدين األربعة وتحرتمهم ،وهي بعيدة عن الفرق
الشيعية والعلوية.
وت ُعد الشخصية املركزية يف تطور الطريقة النقشبندية هو الشيخ
أحمد الرسهندي ( ،)1624-1524الذي ع ّزز االلتزام بالطريقة يف سياق
مواجهة التش ّيع الصفوي ،وعمل عىل تنظيم "االجتهاد" وق ّيده برضورة
أن يكون "ضمن حدود القرآن والسنة" .كام عمل عىل تشجيع التصوف
اإليجايب املنخرط يف الحياة العامة وليس االقتصار عىل املامرسات
التقليدية الطقوسية للتصوف الذي ينسحب من الشؤون العامة .ويف
القرن التاسع عرش ،ج ّدد هذا التفكري وطوره الشيخ خالد البغدادي،
وهو كردي يتحدر من شامل العراق ،دخل النقشبندية عام .1809
وقد طور فر ًعا جدي ًدا من الطريقة ُعرفت باسم الفرع الخالدي أو
"النقشبندية – الخالدية" ،التي أكّدت عىل أفكار الرسهندي ،و ُعرفت
برفضها القوي للحكم األجنبي أو األفكار غري اإلسالمية ،متأثرة بحركة
 4مــروة حمود خرمة" ،املنهج العقدي لإلمام أيب منصور املاتريدي بني النقل
والعقل" ،املجلة األردنية يف الدراسات القرآنية ،العدد  ،)2013( 3ص 12-11؛ وانظر
أيضً ا" :املاتردية" ،موسوعة الفرق ،الدرر السنية ،شوهد يف  ،2016/12/22يف:
http://bit.ly/2njmLmx
5 Cornell & Kaya.
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االستعامر األورويب املمتدة يف العامل اإلسالمي من إندونيسيا إىل شامل
القوقاز ،وطالبت بتطبيق الرشيعة اإلسالمية وجعل اإلسالم مبدأ
توجيهيًا لإلصالح(((.

وقد مر دور الطرق الصوفية واملدارس الرشعية يف تركيا يف العرص
الحديث بعدة مراحل؛ فقبل تنظيامت وإصالحات القرن التاسع
عرش ،كانت هذه الطرق مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالبريوقراطية
رشا .ويف أواخر العهد العثامين،
العثامنية ،لكنها مل تؤ ِد دو ًرا سياس ًيا مبا ً
بدأت تضعف تدريج ًيا مع إدخال التعليم العلامين الغريب يف تركيا.
ويف السنوات األوىل للجمهورية ،تم قمع هذه الطرق بشكل منهجي
و ُمنعت من العمل العلني ،فلجأت إىل العمل يف املناطق البعيدة
عن مركز السلطة وكذلك يف املدن بشكل رسي .لكن الطريقة كانت
مهم لها مع وصول تالمذة
قد انترشت يف إسطنبول وأوجدت مق ًرا ً
البغدادي إىل إسطنبول مثل أحمد سليامن األروادي ثم أحمد ضياء
الدين غوموشاهنوي ،فقد أسس األخري مق ًرا للدراويش يف حي إسكندر
باشا يف إسطنبول ،وتزايد عدد مريديه .وكان أحد خلفائه محمد زاهد
كوتكو ،الذي توىل مسجد إسكندر باشا يف عام  ،1958وبقي فيه حتى
وفاته عام  ،1980وكان منذ الخمسينيات وحتى نهاية السبعينيات،
زعيم اإلسالم السيايس يف تركيا بشكل غري الرسمي ،فقد روج أفكار
الطريقة الخالدية يف البيئة السياسية الجديدة متعددة األحزاب.
وبشكل مبارش ،شجع كوتكو نجم الدين أربكان عىل تشكيل حزب
النظام الوطني عام  .1969لكن عالقة أربكان توترت مع جامعة
إسكندر باشا ،وأدت النسحاب األخرية من السياسة .ومع تأسيس
حزب العدالة والتنمية ،شارك بعض أعضاء هذه الجامعة بفاعلية
فيه؛ مثل بشري أتاالي وعبد القادر أكصو .كام كانت هناك فروع
أخرى للطريقة النقشبندية  -الخالدية انخرطت بقوة يف املجال العام
مثل حركة النور وفروعها ،وحركة فتح الله غولن ،والسيلامنية((( .ومن
ث ّم ،كان تأثري النقشبندية يف البيئة الرتكية دين ًيا واجتامع ًيا وسياس ًيا.
Ibid.
Ibid.
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عىل العكس من الحنفية واملاتريدية والنقشبندية السائدة يف تركيا ،تُركّز
السلفية عىل التمسك حرفيًا مبا جاء يف القرآن والسنة وما نُقل متوات ًرا
عن "السلف الصالح" .ويعني مصطلح "السلف الصالح" الصحابة
والتابعني وتابعيهم ،وذلك حسب الحديث الرشيف" :خري القرون قرين
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأيت من بعد ذلك أناس يشهدون
وال يستشهدون ويخونون وال يؤمتنون ويكون فيهم الكذب" .وعامد
املنهج السلفي لزوم الطريقة التي كان عليها الصحابة من التمسك
بالكتاب والسنة ،وتشتهر بدعوتها إىل تنقية مفهوم التوحيد ،ومحاربة
الرشك ووسائله ودعاته ،وتتصدى لشطحات الطرق الصوفية ،وتسعى
للقضاء عىل البدع والخرافات(((.
ُفس خريية املسلمني يف القرون األوىل (أي من منطلق حديث "خري
وت ّ
القرون قرين") بـ "أنهم يشكلون الحلقات القريبة من السلسلة املوصولة
بالنبوة ،فالحلقة األوىل هم الصحابة ،والحلقة الثانية هم التابعون،
والثالثة هم تابعو التابعني إيذانًا بنهاية مرحلة الصفاء الفكري وخلوص
الفطرة من الشوائب الدخيلة ،حيث بدأ يف هذا الوقت ظهور البدع
وتتابعت الفرق الضالة ،وهو ما يدعو إىل أ ّن ربط العقول والسلوك
برابطة الوالء للسلف واالقتداء بهم واالنضباط بقواعد فهمهم للنصوص
والتق ّيد بكل ما اتفق عليهم جميعهم أو جلهم من املبادئ االعتقادية
واألحكام السلوكية ،ونبذ كل ما يخالف ذلك من البدع"((( .وبحسب
ابن تيمية "صار املخالفون يبنون دين اإلسالم عىل مقدمات يظنون
صحتها ،إما يف داللة األلفاظ ،وإما يف املعاين املعقولة ،وال يتأملون بيان
الله ورسوله صىل الله عليه وسلم [ ]...وكل مقدمات تخالف بيان الله
ورسوله فإنها تكون ً
ضالل"(.((1
يعد اإلمام أحمد بن حنبل أول من سعى إىل الحفاظ عىل االلتزام مبا
جاء يف القرآن والسنة من غري تأويل أو ابتداع ،فقد "كان أشد العلامء
معارضة ألقوال الفالسفة يف ذلك الوقت الذين تأثروا باملفكرين اإلغريق
مثل أرسطو .ومع أن هذا التأثري اليوناين جعل مدارس مثل املعتزلة أكرث
اعتام ًدا عىل الحجج العقالنية يف الوصول إىل اإلميان ،فقد اعترب أحمد
بن حنبل أعاملهم قريبة من الهرطقة"( .((1ويف القرن الثامن الهجري
" 8السلفية تعريفها ومنهجها" ،إسالم ويب ،2003/10/27 ،شوهد يف  ،2016/12/15يف:
http://bit.ly/2mFp2p7
 9محمد سعيد رمضان البوطي ،السلفية :مرحلة زمنية مباركة ال مذهب إسالمي
(دمشق :دار الفكر املعارص ،)1998 ،ص .11-10
 10مصطفى حلمي ،السلفية :بني العقيدة اإلسالمية والفلسفة الغربية (بريوت :دار
نقل عن ابن تيمية ،كتاب اإلميان ،ص.168-154
الكتب العلمية ،)2006 ،ص ً ،51-50
11 Mustafa Akyol, "A Salafi Assault on Turkish Theology?" Al-Monitor,
September 10, 2013, accessed on 17/12/2016, at: http://bit.ly/2hC3dY0
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أحيا اإلمام أحمد بن تيمية هذا النهج يف الرد عىل املتكلمني واملعتزلة.
ويف القرن التاسع عرش ،عمل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عىل إحياء
مصطلح "السلف الصالح" ،واتخذ منحى معارضً ا للدولة العثامنية،
التي اعتربها مخالفة لنهج اإلسالم الصحيح ،بسبب انتشار التصوف
فيها واعتامدها التأويل وعلم الكالم( .((1ولذلك ،تخالف السلفية تفسري
الدين وتأويله بناء عىل إعامل العقل واالستدالل به عىل نصوص القرآن
والسنة ،أو ما يسمى بالرأي والتأويل الذي ميثله أبو حنيفة ،واملاتريدي
من بعده ،وطريقة النقشبندية السائدة يف تركيا(.((1

وتُ ثل السلفية يف العرص الحديث مدرس ًة من املدارس الفكرية
السنية التي تستهدف إصالح أنظمة الحكم واملجتمع والحياة عمو ًما
مبا يتوافق مع الرشيعة اإلسالمية .وقد ركز الخطاب السلفي يف هذا
السياق عىل التزام العقيدة الصحيحة ،وإصالح الخلل يف املعتقدات
واملامرسات أو البدع التي ترافق بعض الطرق الصوفية ،ومنها :بناء
األرضحة أو املساجد عىل القبور ،واالعتقاد باملنجمني والسحرة،
والتوسل إىل الله تعاىل بذوات األنبياء والصالحني ،واالعتقاد بوحدة
الوجود أو الوصول إىل وحدة الحال مع الله تعاىل ،واالحتفال باملولد
النبوي أو رأس السنة الهجرية أو اإلرساء واملعراج وغريها ،واالبتهاالت
الصوفية التي يرافقها قرع الطبول والرقصات ،واالعتقاد باملذاهب
الوضعية واتخاذها وسيلة للحياة مثل اإللحاد والشيوعية واالشرتاكية
والقومية والعلامنية والفصل بني الدين والدولة(.((1
 12السيد العريب بن كــال" ،السلفية" ،واحــة العقيدة ،2011/4/19 ،شوهد يف
 ،2016/12/13يفhttp://bit.ly/2mncCRX :
13 Demir.
14 Alexander Knysh, "Contextualizing the Salafi-Sufi Conflict (From the
Northern Caucasus to Hadramawt)," Middle Eastern Studies, vol. 43, no. 4
(July 2007), pp. 503-505.
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تقف "السلفية الدعوية" عند هذا الحد تقري ًبا ،وتعمل عىل "األمر
باملعروف والنهي عن املنكر" لتصحيح املعتقدات والسلوك يف نطاق
سلمي؛ أي بالقلب واللسان ،ومن خالل وسائل تثقيفية وإرشادية
مثل املحارضات والخطب ونرش الكتب وغريها .وتتجنب التغيري
بالقوة ،وتعترب طاعة ويل األمر واجبة؛ أي أنها تعمل ضمن السلطة
القامئة .وبهذا تختلف عن "السلفية الجهادية" التي تتخذ القوة
والتغيري الجذري وسيل ًة لتنفيذ مضامني خطابها ،كام سيأيت الحقًا.

 .2التحدي التاريخي والنفسي :االختالف
العثماني – "الوهابي"
أدى االختالف بني العثامنيني وبني السلفية أو "الوهابية"  -بحسب
تسمية األتراك  -إىل رصاعات فكرية وحروب ،بقيت آثارها حارضة
حتى وقت قريب؛ أهمها ما حدث بني الشيخ محمد بن عبد الوهاب
وحليفه سياس ًيا األمري عبد الله بن سعود من جهة ،وبني الدولة
العثامنية .فقد اعترب العثامنيون قيام الدولة السعودية األوىل بقيادة
األمري عبد الله بن سعود انطالقًا من الدرعية يف نجد ،وسيطرتها
عىل مكة املكرمة واملدينة املنورة ،ثم مهاجمة العراق والوصول إىل
كربالء ،مبنزلة خروج عن طاعة الخليفة العثامين ومتر ًدا يجب قمعه.
وبالفعل امتد الرصاع بني الطرفني خالل الفرتة  1805إىل  ،1818فقد
وجه السلطان مراد الرابع واليه عىل مرص محمد عيل باشا "بقمع
التمرد واسرتداد السيطرة العثامنية عىل الحرمني الرشيفني" .وقد سار
إبراهيم بن محمد عيل إىل الجزيرة العربية واستطاع يف عام 1811
استعادة الحرمني ،كام وصل الجيش العثامين إىل الدرعية عام 1818
واعتقل األمري عبد الله بن سعود وأنهى دولته(.((1
وبهذا ،نشأت تصورات منطية سلبية متبادلة بني األتراك والسلفيني؛
فاألتراك يرون السلفيني "عصاة" خرجوا عىل العثامنيني وأعلنوا حربًا
عليهم ،بينام يرى السلفيون األتراك "مبتدعني"( .((1كام يعتقد األتراك
أن "ثورة الوهابيني" أدت إىل إضعاف أهل السنة( ،((1وأن السلفية
حاربت الصوفية واالنفتاح ومحاوالت التكيّف مع العرص .ويرى بعض
األتراك أن حركة "اإلخوان" السلفية مل تنته بالقضاء عىل دولتها األوىل،
فقد ظلت هناك رغبة عميقة يف العودة والتمرد عىل األتراك ،ومتثّل
15 Cole Bunzel, "The Kingdom and the Caliphate: Duel of the Islamic
States," Carnegie Endowment for International Peace, February 18, 2016,
accessed on 15/3/2016, at: http://ceip.org/2eoF3fg; and Selim Koru, "Turkey's
200-Year War against 'ISIS'," The National Interest, July 24, 2015, accessed on
9/12/2016, at: http://bit.ly/2gIfUyL
" 16تركيا ونجد ..الصوفية يف مواجهة السلفية" ،ميدل إيست أونالين ،2016/5/3 ،شوهد
يف  ،2017/1/9يفhttp://bit.ly/2gIrmKC :
17 Demir.
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ذلك يف الحرب العاملية األوىل ،حيث يرون أن بريطانيا دعمت الثورات
العربية ضد اإلمرباطورية العثامنية وساعدتها عىل تأسيس دول جديدة
مستقلة( .((1لذا ،أنتجت هذه املواجهة حاج ًزا نفسيًا بني الطرفني.

ثان ًيا :حضور السلفية ومدى
انتشارها في تركيا
ساهم االختالف املنهجي والفكري بني املجتمع الرتيك عامة وبني
السلفية ،يف بقاء تركيا بعيدة عن أي تأثري للخطاب السلفي ،وكادت
أن تخلو متا ًما من أي حضور سلفي.
ولكن الخطاب السلفي وجد طريقه خالل العقود األخرية يف تركيا؛
فعىل الرغم من أن االنقالب العسكري عام  1980قام به ُحامة
العلامنية ،فإ ّن حكم الوصاية العسكرية عزز عالقات تركيا باململكة
العربية السعودية؛ إذ رأى فيها قو ًة محافظ ًة مهتم ًة بالحفاظ عىل
النظام السيايس اإلقليمي واالستقرار .واستهدفت الدولة الرتكية من
هذه العالقات تعزيز ما يسمى "اإلسالم الرسمي" الذي ترعاه ،وذلك
لتقويض "اإلسالم السيايس" لحركة نجم الدين أربكان .وقد أتاح ذلك
الطريق للتعاون بني رابطة العامل اإلسالمي وبني إدارة الشؤون الدينية
الرتكية "ديانت" بشأن مواد التعليم الديني ،ولكن بعي ًدا عن السياق
السلفي الذي ترفضه الدولة الرتكية(.((1

ومع ذلك ،بدأت مفردة "السلفية" تدخل يف أعامل بعض املفكرين
مثل ،مل يناقش
األتراك ،فعىل الرغم من أن الربوفسور عيل بوالجً ،
مفردة السلفية أب ًدا يف أعامله املختلفة طوال السبعينيات ،فإنه
18 Koru.
"19 Andrew Hammond, "Salafism Infiltrates Turkish Religious Discourse,
Middle East Institute, July 22, 2015, accessed on 12/1/2016, at: http://bit.
ly/2gF2uF9
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بدأ يف عام  1994باإلشارة بوضوح إىل هذا املصطلح بصيغ عديدة،
وذلك يف كتابه العالقة بني الدين والفلسفة :الوحي والعقل يف الفكر
اإلسالمي .فقد شمل مرسد الكتاب ذكر السلفية عرشات املرات ما
بني "السلف" و"السلفية" و"املذهب السلفي" و"االتجاه السلفي"
وغريها ،وع ّرفها هذه املرة بأنها "مدرسة رشعية ضمن اإلسالم السني".
أما حلمي دميري ،وهو أستاذ اإللهيات ،فقد أشار أيضً ا إىل دخول
"السلفية" بوصفها تقلي ًدا سن ًيا له احرتامه وتم قبولها من الدولة
الرتكية .كام اعرتفت مؤسسة "ديانت" يف عام  1999بالسلفية بوصفها
مدرسة دينية سنية إىل جانب النهج املعرتف به تقليديًا يف تركيا،
وهو املاتريدية(.((2
وبهذا ،حدثت تغريات نسبية تجاه املوقف العام من السلفية؛
ففي العقدين األخريين تقريبًا ،بدأ دعاة سلفيون يأخذون طريقهم
إىل املجتمع الرتيك ،وأصبح هناك شيوخ بارزون يظهرون بوضوح،
وينشطون تحت مسمى الدعوة السلفية ،وتتمركز أنشطتهم حول
دور النرش ومكتبات بيع الكتب ،وينشطون أيضً ا عىل مواقع
"يوتيوب" و"تويرت" و"فيسبوك" باللغة الرتكية .وتشكّل أعامل علامء
السلفية املعارصين مثل الشيخ عبد العزيز بن باز ،واملح ّدث نارص
الدين األلباين ،والشيخ صالح الفوزان ،والشيخ محمد بن العثيمني،
فضل عن كتب ابن تيمية ،وكتاب "العقيدة
محور منشوراتهمً ،
الطحاوية :بيان اعتقاد أهل السنة والجامعة" ،و"كتاب التوحيد"
للشيخ محمد بن عبد الوهاب نفسه ،الذي كان مصدر الخالف مع
العثامنيني .وت ُنرش هذه األعامل باللغة الرتكية؛ ما يعني أن مثة هدفًا
بنقل الخطاب السلفي إىل البيئة الرتكية املتص ّوفة من خالل الرتجمة.
املعبة عن االتجاه السلفي يف تركيا ،عبد
تعد الشخصية املركزية ّ
الله يولجو  ،Abdullah Yolcuوأصله من تركامن العراق ،ويُعرف
يف العامل العريب وينرش أعامله باسم عبد الله بن عبد الحميد األثري.
أما أهم األنشطة التي ترعى أعامل السلفيني وتنرش فكرهم فهي دار
الغرباء للنرش يف منطقة السلطان أحمد يف إسطنبول ،التي أسسها
يولجو عام  .((2(1992وميكن التع ّرف إىل أهداف السلفيني حاليًا يف
تركيا ،واملشاكل التي يرون رضورة إصالحها ،وطرق عرض أفكارهم
والوسائل التي يتبعونها ،من خالل يولجو نفسه ،ومن خالل أنشطة
دار الغرباء؛ مركز نشاط السلفيني فك ًرا واستقطابًا ،ورمبا إدارةً.
يتمركز هدف عبد الله يولجو بشكل واضح حول أُس االختالف
السلفي – الصويف والعلامين؛ إذ يصف مشكلة تركيا بأن دولتها
"قامت عىل املذهبية" ،ويقول" :نجد فيها املذهب الحنفي والعقيدة
20 Ibid.
21 Ibid.
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املاتريدية وأفكار صوفية ،وقد نرشتها يف جميع أرجائها ،ويف املقابل
مل نجد يف تركيا خالل الخمسمئة أو الستمئة سنة إبان الدولة
العثامنية أي ُمصلح عىل طريقة أهل السنة والجامعة .وبطبيعة
الحال يوجد مصلحون كرث ،إال أن هؤالء كانوا يقومون بالدعوة عىل
طريقتهم الخاصة ،حيث يدعون للعودة إىل الدين والرشيعة ،إال
أنهم ليسوا عىل طريقة أهل السنة املحضة .لذلك اشتد الجهل بني
وتأصل التعصب املذهبي واألفكار الصوفية
الناس من هذا الجانبّ ،
والعقيدة املاتريدية وما لحقت بها .وبعد سقوط الخالفة اإلسالمية
يف تركيا ،وبسبب قربها من أوروبا ،شهدت تلك البالد أول تجربة
لدولة علامنية متت إقامتها عىل أنقاض دولة مسلمة كانت تعترب
مظلة ألهل السنة أو لإلسالم عامة" .كام يقول :إ ّن نحو  99يف املئة
من تيار املثقفني اإلسالميني يف الجامعات اإلسالمية ،أو ما يسمى
كليات اإللهيات ،متأثرون بفكر االعتزال ،ويقدمون العقل عىل النقل،
يؤصلون هذا املذهب بشكل كبري يف اإلذاعات واإلعالم وغريها،
وهم ّ
بل إن بعضهم ذهب أبعد من ذلك ،بالتطاول عىل شيخ أهل السنة
اإلمام أحمد بن حنبل ،حيث يقول البعض منهم :إنه رأس البلية يف
العامل اإلسالمي ،ألنه عارض التقدم العقيل"(.((2
وبنا ًء عليه ،يعود يولجو إىل أصول الخالفات التاريخية العقيدية
والفكرية بني الطرفني ،ويعترب نفسه بأنه أول مصلح داخل تركيا
نفسها سيعمل عىل إصالح أفكار املجتمع الدينية عىل املنهج الصحيح
ألهل السنة والجامعة؛ إذ يؤكد أن" :مشكلة الدعوة السلفية يف تركيا
أنها دعوة كانت والدتها غري طبيعية ،مبعنى أن الدولة العثامنية مل
تشهد ظهور مصلحني ُسنيني  ...أما يف تركيا الحديثة فإنها مل تشهد
ظهور أي من هؤالء الدعاة املبتعدين عن الدعوة إىل الصوفية أو
املاتريدية أو غريها ،فكانت والدة الدعوة بنا ،بأن دخلنا بالدعوة
السلفية والحمد لله بني الناس"(.((2
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فيه إن هذه العقيدة هي عقيدة أيب حنيفة ،فالقارئ الرتيك يقرأ هذا
الكتاب ويبدأ يشعر أن العقيدة املاتريدية غري صحيحة"(.((2

وتتجنب كتب يولجو مناقشة القضايا السياسية اإلقليمية مثل غزو
العراق أو الحرب يف سورية أو حتى التدخل املبارش يف املناظرات
املحلية حول اإلسالم ،والعلامنية ،والوصاية العسكرية للدولة يف تركيا.
ويتجنب مناقشة الجهاد( .((2ويركز يف كتاباته عىل املعاين املتداولة يف
الخطاب السلفي حول املامرسات الخاطئة للمسلمني ومسائل الرشك.
أما وسائل السلفيني يف تركيا فهي متنوعة ،وترتكز يف اآليت(:((2
•الدروس التي يقدمها يولجو عادة يف دار الغرباء ،أو يف بعض
البيوت؛ إذ تستهدف الدعوة السلفية أتراكًا من املجتمع املحيل،
ليقوم هؤالء األشخاص بنرش فكرها.
•االعتامد عىل سلفيني وافدين وزائرين من عدة دول إسالمية،
وبخاصة من الخليج العريب ،ويعد بعضهم رمـ ًزا من رموز
الدعوة والسلفية.
•االعتامد عىل بعض األتراك الذين عادوا من الخارج بعد الدراسة
مثل من درسوا يف الجامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة ،أو يف
األزهر ،ومن قاموا بأعامل جهادية يف الثامنينيات والتسعينيات
يف أفغانستان أو البوسنة والهرسك والتقوا هناك مع عرب
خصوصا أو
سلفيني ،ثم نقلوا تلك األفكار ،أو من عملوا يف أملانيا
ً
يف أوروبا عمو ًما واحتكوا مع سلفيني.

ومع ذلك ،ال تتبع الدعوة السلفية يف تركيا نه ًجا صدام ًيا عىل الرغم
من إرصارها عىل تغيري قناعات األتراك إزاء املاتريدية؛ ألنها تعي
حجم املعارضة الفكرية التاريخية والنفسية وحساسية هذا املصطلح
والنظر بريبة ملن يقف خلفه ،كام تعي طبيعة املجتمع والشخصية
الرتكية .ويف هذا الصدد ،يقول يولجو" :إن الرتيك لديه ردة فعل مبالغ
فضل عن نظرته املتعالية ،لذلك يجب علينا أن نعرف كيف
فيهاً ،
ندخل إىل نفوسهم ونعرض املسألة بحكمة" .ولذلك ،اتبع السلفيون
نه ًجا يقوم عىل" :عرض ما ليس فيه مواجهات أو اختالف  ...أي أننا
عىل سبيل املثال ال نقول إن العقيدة املاتريدية هي عقيدة خاطئة
وغري صحيحة ،بل نروج لكتاب يحوي العقيدة الصحيحة ،ونقول
 22حوار مع الشيخ عبد الله األثري" ،الشيخ األثري :العقيدة الصحيحة تنترش يف تركيا...
وكتب ابن تيمية األكرث مبي ًعا" ،موقع املسلم ،1428/2/18 ،شوهد يف  ،2016/11/16يف:
http://almoslim.net/node/86793
 23املرجع نفسه.

•االعتامد عىل اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتامعي؛ إذ ينشط
دعاة السلفية عليها ،ويقومون بنرش أعاملهم وخطاباتهم
باللغة الرتكية.
24

املرجع نفسه.

 26حوار مع عبد الله األثري.

25 Hammond.
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•استخدام الوسيلة األبرز وهي الكتاب اإلسالمي من خالل دار
الغرباء .ويف هذا الصدد ،يقول يولجو "أيقنا بعدم وجود مراجع
أصولية يف تركيا ،فقررنا إنشاء دار نرش ،نرتجم من خاللها الكتب
الصحيحة لنرش مذهب أهل السنة والجامعة" .أما أهم الكتب
انتشا ًرا فهي" :مجموعة فتاوى ابن تيمية" وكتب ابن قيم
الجوزية ومنها "زاد املعاد يف هدي خري العباد" ،وكتاب األدعية
الصحيحة "حصن املسلم" ،وكتا ْيب "العقيدة الطحاوية" و"رشح
الطحاوية" ،وكتاب يولجو نفسه "الوجيز يف عقيدة السلف
فضل عن الكتب املشهورة للسلفيني مثل" :االحتفال
الصالح"ً ،
برأس السنة من وجهة نظر إسالمية" ،و"الصداقة والعداوة من
منظور إسالمي" ،و"األدعية الرشعية وغري الرشعية" ،و"املوسيقى
والغناء من منظور إسالمي".
وعىل الرغم من اعتبار بعض األتراك هذه الكتب ،وبخاصة املراجع
التاريخية أعاله ،بأنها كتب السلفيني ،فإنها تحظى باالنتشار ،وهي
مرتجمة إىل اللغة الرتكية.
كام أن هناك جهو ًدا سلفية أخرى تستهدف التأثري يف املجتمع الرتيك،
مثل جهود السلفيني القادمني من الكويت ،التي أسفرت عن تأسيس
"مؤمتر األمة للتعاون العريب  -الرتيك" ،كمظلّة لبعض املشاريع ،التي
يقوم بها الشيخ حاكم املطريي ،وهو سلفي لديه درجة الدكتوراه يف
علم الحديث ،ومؤلف كتاب "الحرية أو الطوفان" .ومن أبرز األنشطة
التي يقوم بها املؤمتر دعم القضية الفلسطينية وقضايا العامل اإلسالمي
من خالل ندوات ولقاءات تجمع أعضاءه مبمثلني عن حزب العدالة
والتنمية وغريه من الناشطني السياسيني واإلعالميني األتراك(.((2
كام يعد مؤمتر" السلفيون وآفاق املستقبل" الذي عقد يف عام  2010يف
إسطنبول عالم ًة بارز ًة عىل إمكانية ظهور السلفيني بشكل علني يف تركيا،
يف ظل حكم حزب العدالة والتنمية ،وذلك ضمن مؤمتر كبري جمع رموز
السلفية يف العامل العريب مثل الشيخ نارص العمر من السعودية والشيخ
محمد عبد الكريم الشيخ من السودان والشيخ محمد يرسي إبراهيم
من مرص( .((2إن مثل هذه األنشطة مل يكن من املتصور حدوثها ،لوال
تزايد الحضور السلفي يف تركيا عىل نحو ملحوظ.
لكن الطموح السلفي يبدو بعي ًدا حتى اآلن عن التحقق ،إذ ال يزال
مثل
السلفيون يرصون عىل التدرج وعدم تعجل الخطوات ،ومن ذلك ً
 27عبد الله الرحمون" ،محاوالت الحضور السلفي يف تركيا" ،هافنغتون بوست،
 ،2015/9/6شوهد  ،2016/12/17يفhttp://huff.to/2mnlndO :
 28أحمد أبو دقة" ،انتشار السلفية يف تركيا" ،املخترص ،2016/2/17 ،شوهد ،2016/12/17
يفhttp://bit.ly/2mnmYAa :

عدم تأسيس جمعية أو مؤسسة خاصة بالسلفيني بشكل واضح ،ويف
هذا السياق يقول عبد الله يولجو" :رمبا أستطيع تأسيس الجمعية
ماديًا ،ولكن من أين يل بالكوادر لتسيري أمورها ،ورمبا أحكم عليها
بالفشل إن قمت بذلك اآلن  ...لذلك أرى من الحكمة اآلن تأجيل
فضل عن أن الرتيك لديه حساسية عالية من الربوز
هذا املوضوعً ،
(((2
الرسيع للبعض وتجاه الدعم الذي يقف وراءهم" .
أما املستقبل أو الطموح السيايس للتيار السلفي يف تركيا ،فيبدو بعي ًدا
حتى اآلن ،فقد تبني مام سبق أن مجرد الظهور السلفي الواضح
ما زال يثري بعض الحساسيات يف املجتمع الرتيك املتصوف واملتعلمن؛
ما يجعل أي انخراط سلفي أو مشاركة أو طموح يف الحياة السياسية
أو التأثري العام يف املجتمع والسياسات الرتكية صعبًا يف هذه املرحلة،
فضل عن عدم وجود قاعدة شعبية له حتى اآلن .ويضاف إىل ذلك،
ً
أن كلمة السلفية و"الوهابية" أصبحت تثري كث ًريا من الهواجس منذ
عام  ،2015وذلك بسبب ربط كثري من وسائل اإلعالم العاملية والرتكية
بني السلفية الدعوية وبني السلفية الجهادية ،ووصفهام بأنهام ينهالن
من فكر واحد ،عىل الرغم من اختالف وسائلهام متا ًما.

ً
ثالثا :السلفية الجهادية في تركيا
مع أنه ليس من غايات هذه الدراسة مناقشة الجامعات الجهادية
التي ترتبط بالفكر السلفي ألنها تتخذ منه ًجا إقصائيًا متا ًما وال تعرتف
بالنظام القائم يف تركيا ،بل تعتربه خارج الدين ،فإن مثة أهمية
لإلشارة إىل مدى وجود هذا التيار أو ارتباطه بالتيار الدعوي أو
تأثري أحدهام يف اآلخر ،أو تأثري السلفية الجهادية وعملياتها داخل
تركيا ويف املنطقة يف نظرة األتراك إزاء السلفية بصورة كلية بوصفها
استدعا ًء لـ "الوهابية" ذات التأثري السلبي يف مخيالهم الجمعي.
فالعديد من الكتّاب األتراك بدؤوا بربط ما يحدث يف تركيا من
تفجريات عىل يد تنظيم "الدولة اإلسالمية" بالسلفية الوهابية ،بل
إن بعضهم ربط ذلك مبارشة بالسياق التاريخي ،فذهب إىل أن ما
تشهده تركيا حال ًيا هو هجوم ذو صلة بحركة محمد بن عبد الوهاب
مثل ،أن حرب
التي واجهت الدولة العثامنية؛ إذ يرى سليم كوروً ،
تركيا عىل "تنظيم داعش" متتد إىل  200سنة؛ أي منذ عام ،1818
عندما أنهت الدولة العثامنية ثورة األمري عبد الله بن سعود(.((3
ولكن السلفية الدعوية تنأى بنفسها عام تسميه هي بالفكر
"التكفريي" أو "التفجريي"؛ إذ يقول يولجو" :ألفت النظر إىل أننا نشهد
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يف تركيا قدوم بعض أنصار الفكر التكفريي أو التفجريي"( .((3وما دام
يعتربه فك ًرا تكفرييًا فهو ينأى بنفسه عنه بوصفه قد ح ّدد منذ بداية
دعوته – كام تقدم – أنه يقوم بإصالح العقيدة املوجودة يف تركيا من
دون صدام أو مواجهة ،وذلك عرب الوسائل التثقيفية الفكرية.
ومييز كتّاب أتراك آخرون ،مثل حلمي دميري ،بني السلفية الدعوية
و"السلفية الثورية" التي جاء ميالدها نتيجة لحرب أفغانستان،
فعندما انتهت الحرب بحث املجاهدون عن ساحات جديدة للقتال
مثل البوسنة وطاجكستان والشيشان ،ويرى أن هؤالء "اإلرهابيني"
استخدموا اإلنرتنت منذ التسعينيات لنرش هذا التفسري السلفي
الجهادي لألجيال الشابة(.((3
وعىل عكس السلفيني العاملني يف مجال الدعوة واملتوافقني مع
النظام القائم ،الذين يقف خطابهم عند تصحيح العقيدة والنهي
عن "الرشكيات" والبدع ،فإن السلفية الجهادية التي خرجت من
املجتمعات العربية نفسها تركز عىل الخطاب نفسه ،لكنها تتجاوز
ذلك إىل تفعيل املفاهيم األخرى يف الدعوة السلفية ،وبخاصة تلك
املتعلقة بالجهاد .ومن هذه املفاهيم(:((3
•الرتكيز عىل مراتب الجهاد والتغيري بناء عىل الحديث الرشيف:
"من رأى منكم منك ًرا فليغريه بيده ،فإن مل يستطع فبلسانه،
فإن مل يستطع فبقلبه ،وذلك أضعف اإلميان"( ،((3ومن ث ّم تبني
القتال داخل املجتمعات ،أي التغيري بالقوة عىل اعتبار أن ذلك
أعىل مراتب اإلميان.
•الرتكيز عىل حديث الفرقة الناجية ،لقول النبي صىل الله عليه
وسلم" :افرتقت اليهود عىل إحدى وسبعني فرقة ،وافرتقت
النصارى عىل اثنتني وسبعني فرقة ،وستفرتق هذه األمة عىل
ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة" قيل :من هي يا
رسول الله؟ قال" :من كان عىل مثل ما أنا عليه وأصحايب" ويف
بعض الروايات" :هي الجامعة"( .((3وعىل الرغم من تفسري
هذه الفرقة بأنها سواد املسلمني ،فإن الجامعات الجهادية
تعترب أنها هي الفرقة الناجية ،وأن بعض الفرق التي تقوم
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33 Knysh, p. 505.
 34رواه مسلم ،ورد يف ابن رجب الحنبيل ،جامع العلوم والحكم ،الحديث ( 34بريوت:
مؤسسة الرسالة ،)2001 ،ص .243
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بالبدع واالنحرافات ،مثل الصوفية ،قد ف ّرقت املسلمني إىل
طرق مختلفة.

•غربة اإلسالم والعمل عىل إصالح ما أفسد الناس ،استنا ًدا إىل
الحديث الرشيف" :بدأ اإلسالم غريبًا وسيعود غريبًا كام بدأ،
فطوىب للغرباء [ ]...الذي يصلحون إذا فسد الناس"( .((3وبهذا،
فهم يعتربون عزلتهم طبيعية ألنهم عىل الصواب.
•حرمة الحكم بناء عىل مفاهيم غري الرشيعة اإلسالمية ،مثل
اإللحاد والشيوعية واالشرتاكية والقومية والعلامنية والفصل بني
الدين والدولة ومواالة املؤمنني والرباءة من الكفار .وغالبًا ما
يركزون عىل تطبيق الرشيعة وتكفري من مل يحكم بها ،استنا ًدا
إىل اآليةَ ﴿ :و َمن لَّ ْم يَ ْحكُم بِ َا أَن َز َل اللَّ ُه فَأُولَ ِئ َك ُه ُم الْكَا ِف ُرونَ﴾
(املائدة.)44 :

•توجيه نداء إىل أمئة املسلمني (الحكام) لرفض الخضوع للقوى
الغربية الكافرة التي تعمل عىل إضعاف املسلمني.
لقد أدت حرب أفغانستان والحروب يف الشيشان والبوسنة والهرسك،
كام سبق ،إىل تغذية هذا التيار ،وإىل استقطاب مئات املقاتلني من
العامل اإلسالمي ،ومن بينها تركيا التي ترتبط بصالت دينية وتاريخية
وعرقية مع منطقتي القوقاز والبلقان( .((3وقد أثرت هذه الحروب يف
الشباب األتراك وعادوا مبقوالت تنتمي بشكل أو بآخر للتيّار السلفي،
نتيجة احتكاكهم باملجاهدين العرب واألدبيات السلفية التي جلبوها
مثل ،كتب ومقاالت أيب قتادة الفلسطيني
من بالدهم .وقد ت ُرجمتً ،
وأيب محمد املقديس إىل اللغة الرتكية ،وتم تداولها عىل مواقع اإلنرتنت
بشكل واسع(.((3
ومع بداية الحرب يف سورية وظهور تنظيم "الدولة اإلسالمية" ،تزايد
استهداف تركيا ،إذ بدأ هذا االستهداف برسالة موجهة إىل األتراك من
أيب الوليد الغامدي الذي اعترب حكام تركيا كفا ًرا ،ومنهم الرئيس رجب
طيب أردوغان ،ووعد بفتح القسطنطينية من جديد( .((3كام اعترب
التنظيم أن األتراك "انحرفوا عن اإلسالم مع تزايد التقاليد الصوفية،
واعتامد القانون املدين ،والتعليم الحديث يف أواخر العهد العثامين.
ومع تأسيس الجمهورية الرتكية ،بدأ الشعب الرتيك مي ّجد الهوية
الوطنية عىل حساب اإلسالم"(.((4
 36رواه مسلم يف صحيحه ،عن أيب هريرة ريض الله عنه ،شوهد يف  ،2017/2/3يف:
http://www.binbaz.org.sa/fatawa/4716
37 Knysh, p. 508.
 38الرحمون.
 39املرجع نفسه.
"40 Hilmi Demir and Selim Koru, "The Islamic State's Plans for Turkey,
War on the Rocks, January 18, 2016, accessed on 13/12/2016, at: http://bit.
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ومع أن هذا التنظيم بقي يستهدف تركيا خطاب ًيا فحسب ويستهدف
تجنيد شباب أتراك عن طريق أعضاء يف املجتمع املحيل حتى عام
 ،2015فإنه انتقل منذ صيف تلك السنة إىل نرش دعاية عدائية ضد
الحكومة الرتكية عرب مجلة "القسطنطينية" باللغة الرتكية .ويبدو أن
نقطة التحول كانت خسارة داعش مدينة "تل أبيض" السورية ذات
مهم
األغلبية الكردية املحاذية للحدود الرتكية ،والتي كانت تعد مق ًرا ً
ملتابعة العمليات اليومية من قبل التنظيم .فقد نرشت هذه املجلة
مقالة تتهم تركيا بالتحالف مع األكراد والواليات املتحدة ضد "الدولة
اإلسالمية"( .((4كام بدأت بنرش مقاالت ضد الجيش الرتيك تعتربه فيها
بأنه غري مسلم وأن أعضاءه كفار( .((4ثم بدأت بعد ذلك بالعمليات
الكربى يف املدن الرتكية املختلفة التي أوقعت كث ًريا من الضحايا.
أما مدى انتشار "السلفية الجهادية" يف تركيا ،فقد تركزت خالياها
يف أربع مناطق بارزة ،كان املجندون هم أعضا ًء أتراكًا يف تنظيم
الدولة "داعــش"؛ ففي إسطنبول ،تبني وجود خلية للتنظيم بعد
أن ترك مسعود يوناي رسالة إىل أهله يخربهم فيها بالذهاب إىل
سورية ،وكان عىل اتصال بإلياس أيدن املعروف لدى السلطات
الرتكية بانتامئه لداعش .وحسب صحيفة "خرب تورك" فإن أيدن يدعو
إىل تطبيق الرشيعة يف تركيا ويستخدم خطابًا قري ًبا من الخطاب
السلفي ،ويشري إىل تركيا الحالية بأنها "دار حرب" وأن سياسييها
"كفار" .أما مدينة أديامان ،فتوجد فيها الخلية األكرب للتنظيم يف تركيا،
ويبلغ عدد العمليات التي لها صلة بها نحو عرش عمليات .ويف قونيا،
يعد مصطفى جونيز املسؤول عن خلية هذا التنظيم ،إذ ك ّون أربع
مجموعات يف مناطق تركية .ويف أزمري ،تز ّعم مراد بايصال الجهود
املحلية لتجنيد أعضاء يف التنظيم(.((4
وألن الجامعات الجهادية تعمل بشكل رسي عاد ًة نتيجة املالحقات
األمنية ،فإن هذه الخاليا املعروفة للحكومة الرتكية ويف اإلعالم أيضً ا،
ليست إال جز ًءا ظاه ًرا من خاليا أخرى رمبا ال تزال تعمل ،وقد
تستهدف املدن الرتكية مجد ًدا ،وبخاصة مع تزايد عمليات الجيش
الرتيك يف الشامل السوري وطرد تنظيم "داعش" من عدة مناطق ،فقد
عرف عن هذا التنظيم رده بهجامت انتقامية تستهدف املدنيني عادة
يف أماكن عديدة .ولذلك ،فإن احتامل تزايد انتشاره وتوسعه وردوده
االنتقامية قد تساهم يف زيادة الرتكيز عىل مصطلح السلفية عمو ًما
بصورة سلبية ،وقد تصبح منبوذة متا ًما مع ربط اإلعالم يف تركيا والعامل
بني الهجامت اإلرهابية وبني "الوهابية" بصفة عامة ،ورمبا بطريقة
متعمدة أيضً ا.
41 Aaron Stein, "Islamic State Networks in Turkey: Recruitment for the
Caliphate," Atlantic Council, Issue Brief (October 2016), p. 4, accessed on
13/12/2016, at: http://bit.ly/2cR7uzW
42 Ibid., p. 5.
43 Ibid., pp. 5-8.

رابعا :ردود أفعال في تركيا
ً
إزاء حضور السلفية
عرب إجراء مقارنة بني نهجي "السلفية الدعوية" و"السلفية الجهادية"
وخطابهام ووسائل عملهام ،كام ب ّينا آنفًا ،تتضح الفروق الجوهرية
بينهام .ويف الحقيقة ،تتضح هذه الفروق أكرث يف البلدان العربية
نفسها ،وبخاصة يف اململكة العربية السعودية؛ إذ تقف الحكومة
السعودية وهيئة كبار العلامء عىل الطرف النقيض من التيار السلفي
الجهادي الذي استهدف اململكة نفسها عدة مرات .ولكن ،يف الحالة
الرتكية ،كث ًريا ما يجري الخلط بني الحالتني ،كام أسلفنا؛ فيجري إطالق
أصل من
تسمية "الوهابية" عليهام من دون متييز ،ولعل ذلك ينبع ً
الروح العدائية للمجتمع الرتيك إزاء السلفية عمو ًما ،وقد تسهم
هجامت تنظيم "داعش" يف هدم بعض النجاحات التي حققتها
السلفية الدعوية طوال العقود الثالثة املاضية.
لقد أدى الواقع الجديد إىل بروز مخاوف لدى بعض األتراك ،وبخاصة
قوى املعارضة ،يجري التعبري عنها يف اإلعالم والوسط األكادميي حول
مصري إرث اإلسالم العثامين – الرتيك املنفتح واملستند إىل املذهب
الحنفي واملاتريدية .فقد اعترب العديد من املفكرين ،ممن نظّروا
للجمهورية وعلامنيتها ،أن اإلرث العثامين الحنفي املاتريدي شكّل
أساس املنهج الليربايل واالنفتاح الذي ميّز تركيا عن بقية املجتمعات
فمثل يخىش غونديز أتكان من حزب الحركة القومية
املسلمة؛ ً
اخرتاق السلفية لنمط املجتمع الرتيك ،فريى" :أن الحداثة الرتكية
تعترب ناجحة أكرث باملقارنة مع بقية املجتمعات املسلمة ،إذ متثل
علامنية الجمهورية اإلسالم الصحيح يف مقابل السلفية ،وذلك من
خالل خط الحنفية-املاتريدية .إن الجمهورية هي النموذج األفضل
الذي يناسب اإلسالم .وال ميكن أن يوجد الدين يف السلفية ولكن يف
الحفنية – املاتريدية"(.((4
كام يعترب بعض األتراك أن السلفية مبختلف تياراتها تع ّد يف تركيا
"فكرة دخيلة" عىل املجتمع ،ويخشون من بعض الجهود الحكومية
التي قد تؤدي إىل تغليب الطابع السلفي الديني عىل الطابع الحنفي
التأوييل املنفتح عىل العلوم والفلسفة واملنطق .ويف هذا الصدد
ينتقد مصطفى أكيول التغريات يف بعض الجامعات ،ويقول" :لفرتة
طويلة ،شملت املناهج الدراسية يف كليات اإللهيات كل من العلوم
اإلسالمية مثل دراسة القرآن والحديث ،والتخصصات العلامنية مثل
44 Hammond.
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علم اجتامع وتاريخ الفلسفة .ومع ذلك ،صدر قرار غري متوقع
من قبل مجلس التعليم األعىل يف منتصف آب /أغسطس ،2013
يقلص حصص الفلسفة من "إجباري" إىل "اختياري" .كام قام بخفض
الساعات املعتمدة يف علم االجتامع وعلم النفس .وميثل هذا اعتدا ًء
عىل الفلسفة ،ومن شأن هذا القرار أن يح ّد من قدرة خريجي
اإللهيات عىل فهم املجتمع العلامين ،وقد يفتح الطريق أمامهم للتأثر
بالفكر الوهايب /السلفي .كام أنه ميثل عودة لنظام املدارس الرشعية
التي يقترص التعليم فيها عىل التفسري والفقه والحديث؛ مام يجعل
املناهج ذات آفاق إسالمية ضيقة وسطحية"(.((4
كام يخىش بعض األتـراك أن ينعكس توسع الحضور السلفي يف
تركيا عىل ظهور بعض الفئات يف املجتمع الرتيك ممن ال تؤمن
بالدميقراطية ،ألنهم يرون أن الخطاب السلفي يعترب الدميقراطية
نظا ًما مخالفًا لإلسالم حيث يجعل هذا النظام سلطة الترشيع بيد
الشعب أو من ينوب عنهم كأعضاء الربملان وليس الحكم فيها لله؛
فمن خالل اتفاق األغلبية ميكن س ّن قوانني ُملزمة لألمة حتى لو
كانت مخالفة للفطرة والدين والعقل مثل اعتامد العلامنية ،وترشيع
رشب الخمر ،واإلجهاض ،والربا ،وغري ذلك(.((4
ويعترب بعض األتراك املعارضني أيضً ا أن حكومات حزب العدالة
والتنمية مسؤولة عن فتح املجال أكرث لتوسع أنشطة الجامعات
السلفية ألهداف سياسية وإقليمية ،ومنها أنها تسعى لالستفادة
من عداء السلفية للشيعة ،وذلك يف سياق مواجهة سياسات إيران
املذهبية يف املنطقة ،كام اتهمت املعارضة الرئيس الرتيك رجب طيب
أردوغان "باحتضان الجامعات السلفية السنية املناهضة لنصريية
بشار األسد"( .((4وذهب نائب رئيس حزب الحركة القومية أوميت
ميول سلفية،
أوزداغ أبعد من ذلك ،فاتهم الرئيس الرتيك بأن لديه ً
وذلك تعليقًا عىل تقاربه مع السعودية( .((4كام تتهم املعارضة
أردوغان بأنه فتح أذرع تركيا لإلسالميني السلفيني وغريهم ،حيث
أصدرت الحكومة الرتكية قرارات كثرية تصب يف مصلحة الدعوة
السلفية ،من بينها مراكز تحفيظ القرآن الكريم وطباعة ونرش الكتب
واملؤمترات وامللتقيات الدعوية والدينية التي تجمع الكثري من زعامء
ورموز الدعوة السلفية يف العامل اإلسالمي(.((4
45 Akyol.
46 Ibid.

 47أبو دقة.
"48 "MHP accuses President Erdoğan of having 'Salafi tendencies',
Hurriyet Daily News, January 7, 2016, accessed on 13/12/2016, at: http://
bit.ly/2hjbLls
 49أبو دقة.

خاتمة
يبدو أن حضور األفكار والدعوات ،مهام كانت نوعيتها أو اتجاهاتها،
أصبح ممك ًنا داخل تركيا ،بسبب التعددية السياسية واملجتمعية
واالنفتاح وتوسيع الحريات املرتافقة مع محاوالت التزام معايري
االتحاد األورويب .لذلك ،فإن حضور السلفية الدعوية ال يع ّد استثنا ًء
من محاوالت االستفادة من حرية التحرك والتجمع والتعبري والنرش
الذي تكفله القوانني الرتكية.
إال أ ّن ما مييز الحضور السلفي هو الدعم الكبري الذي تحظى به
أنشطته .وليس بالرضورة أن يكون هذا الدعم رسم ًيا ،فالسلفية تجد
دعم من علامئها ودعاتها عرب نرش كتبهم ومحارضاتهم أو
بصفة عامة ً
دعم نرش كتب األصول الرشعية وترجمتها إىل اللغات املختلفة ،ومنها
مثل ،صعوبة يف نرش ماليني
اللغة الرتكية .ولذلك ،ال تجد دار الغرباءً ،
النسخ من كتاب "مجموعة الفتاوى" البن تيمية عىل الرغم من حجمه
الكبري ،وال نرش مئات اآلالف من كتاب "الوجيز يف عقيدة السلف
فضل عن رعاية كثري من األنشطة.
الصالح" ،وتوزيعها مجانًا(ً ،((5
ومع ذلك ،يظل الحضور السلفي يف تركيا محدو ًدا ج ًدا حتى اآلن،
قياسا بالدعم الذي يتلقاه والفرتة التي مضت عليه والجهود املتنوعة
ً
التي بُذلت ،وبحجم الساحة الرتكية الواسعة جغراف ًيا وسكان ًيا .فعدد
املنتمني للسلفية مل يتجاوز بضعة آالف( .((5ويعود ذلك إىل أسباب
عديدة ،منها أن السلفية تعد يف نظر املجتمع الرتيك دعو ًة متشددةً،
ومن املعروف عن هذا املجتمع عدم انجذابه للتشدد عمو ًما؛
فالتفسريات السلفية لإلسالم مل تجد لها صدى أو جذور يف القطاع
األوسع من الشعب الرتيك ،فهم يعتربون أنفسهم أنهم يستندون
تاريخ ًيا إىل مفاهيم معتدلة ومتعددة لإلسالم( .((5ومن جهة أخرى،
يرى بعض األتراك أن ات ّباع السلفية يعني القضاء عىل ما تؤمن به
تقاليد املاتريدية التي تقبل التعددية والدميقراطية وحقوق اإلنسان
واالنتخابات ،أي التي تالئم مفاهيم العرص والجمهورية(.((5
وتُظهر نتائج الدراسة أنه يصعب عىل السلفية تحقيق حضور يف
ٍ
متصوف ما زال يتبنى نهج الرأي والتأويل ويدافع عنه،
مجتمعٍ
ويعده إرث ًا م ّيز األتراك وجعلهم منفتحني ،وذلك يف مقابل ما يعدونه
منه ًجا يقوم عىل االتباع والنقل .كام أن الحاجز التاريخي والنفيس
 50املرجع نفسه.
 51املرجع نفسه .وحسب هذا املرجع كان عددهم نحو ألف فقط يف عام .2006
52 Angel Rabasa and F. Stephen Larrabee, The Rise of Political Islam in
Turkey (Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2008), p. xi.
53 Demir.

دراسات
السلفية في تركيا :تحديات االنتشار في مجتمع متصوّ ف

رضا لدى األتراك
الذي نشأ منذ بدايات القرن التاسع عرش ،ما زال حا ً
الذين يعدون ذلك أحد أسباب إضعاف اإلمرباطورية العثامنية.
ومن املرجح أن تع ّوق هذه الحواجز الحضور السلفي الفاعل يف
املجال العام الرتيك أو أي طموح سيايس محتمل ،فام زال مجرد
عائق
الظهور السلفي الدعوي الواضح يواجه صعوبات .كام ظهر ٌ
جدي ٌد يصعب تجاهل آثاره يف مجمل الحركة السلفية يف تركيا،
وهو ارتباط كلمتي السلفية و"الوهابية" مبا يقوم به تنظيم الدولة
"داعش" من عمليات مل يشهدها املجتمع الرتيك من قبل .وتحرص
وسائل إعالم تركية معارضة وعاملية عىل ربط هذه املامرسات املروعة
بـ "التشدد اإلسالمي" والسلفية عمو ًما ،عىل الرغم من االختالفات
الجوهرية بني شقّي السلفية يف الخطاب والوسائل.
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هل العالقات الدولية علم قائم بذاته؟

 االرتباط بين العالقات الدولية وعلم السياسة/دراسة مقارنة في أطروحات الفصل

An Independent Discipline?
On the Separation/Connection between International Relations
and Political Science

تســلط هذه الدراســة الضــوء على أطروحــات الفصل واالرتبــاط بين العالقــات الدولية وعلم
 ال ســيما بعد، ويتجدد فــي مناســبات مختلفة،لمــا ينته بعــد
ّ  وهــو نقــاش محتــدم.السياســة
 وتتجاوز فــي دينامياتها وتفاعالتها،حــوادث عالمية تفــرض وقعها على بنية النظام الدولي
 وبعــد مقارنــة.تقدمــه نظريــات العالقــات الدوليــة الوضعيــة منهــا أو مــا بعــد الوضعيــة
ّ مــا
 تخلص، والتفســير، والتنبؤ، التراكم:األطروحــات في حقل االختبــار العلمي بمرتكزاته الثالثة
ّ الدراســة إلــى
 وتداخــل موضوعاتهــا وتشــابكها من جهة،تعقــد الظاهــرة الدوليــة من جهــة
ً
.قائما بحد ذاته
علما
ً
ً  وترسم شكوكا حول حجج المطالبين بوصف العالقات الدولية،أخرى
. التنبؤ، التفسير، التراكم، علم السياسة، العالقات الدولية:كلمات مفتاحية
With every major shift in the world order, when political theory stops being able
to account for realities of the day, the debate about the limits and intersections
of international relations and political science is resurrected. Beginning with a
comparison of the fields in terms of their stances on matters of accumulation,
interpretation, and prediction, the study goes on to discuss how useful a separation
of disciplines is at this juncture. It concludes that the complexity of international
relations and the mixed and entangled nature of its subject matter raises doubts
as to whether it is indeed an independent discipline.
Keywords: International Relations, Political Science, Political Theory.
*

Researcher at Arab Centre for Research and Policy Studies.

.باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات

*

دراسات
هل العالقات الدولية علم قائم بذاته؟
دراسة مقارنة في أطروحات الفصل /االرتباط بين العالقات الدولية وعلم السياسة

مقدمة
تشبه حال الباحث يف العالقات الدولية حال السائح الذي يركب
ع ّوام ًة تتحرك كاملكوك ذهابًا وإيابًا بني جز ٍر منفصلة من النظريات،
والعامل املشرتك بينها أنّها تنتمي إىل محيط كبري من السلوك الدويل؛
يقيم بعض الباحثني عىل إحدى الجزر إقام ًة دامئةً ،ويستمر اآلخر يف
التحرك املكويك ،ويحاول عدد قليل بناء الجسور بينها((( .يلخّص هذا
القول لجلني سنايدر  G. Snyderواقع حقل العالقات الدولية؛ فحتى
وقتنا الراهن يفتقر منظّرو هذا الحقل إىل "اإلجامع" عىل هويته،
وماهية نظريته؛ فبينام يدافع بعضهم عن "استقالليته" بوصفه
"علم قامئًا بذاته" ،يرفض آخرون هذا الطرح بدعوى عدم حرمانه
ً
من روافد تطوره ،أو عىل األقل من رافده الرئيس؛ علم السياسة،
والنظرية السياسية الكالسيكية(((.

توجد تعاريف عدة ملصطلح العالقات الدولية International
 Relationتختلف باختالف املدارس واملنظّرين ،واملرحلة الزمنية
أيضً ا؛ ففي املايض القريب كان املصطلح يشري إىل تفاعالت الوحدات
الدولية (الدول القومية) مع بعضها عىل مستوى النظام الدويل،
وغدا يف الراهن يشري إىل "األشكال املتنوعة من التفاعالت كاف ًة التي
ٍ
محيط يتجاوز حدود الدولة القومية املعروفة ونطاقها،
تجري يف
دول كانت أم منظامت
بني الفاعلني من وحدات املجتمع الدويلً ،
دولية أو إقليمية أو عابرة للحدود ،ومنظامت للمجتمع املدين العامل
أم حركات سياسية أو قومية عابرة للحدود ،وكذلك نشاطات األفراد
وأفعالهم التي من شأنها أن تحدث تأث ًريا يتجاوز نطاق الفرد"((( .ومع
أ ّن دراسة الظاهرة الدولية ترتبط عاد ًة مبعاهدة وستفاليا لعام ،1648
فإ ّن نشأة حقل العالقات الدولية تعود إىل بداية القرن العرشين،
1 James Dougherty & Robert Pfaltzgraff, Contending Theories Relations: A
Comprehensive Survey, 5th ed. (New York: Longman, 2002), p. 18.
 2دايفد باوترش ،النظريات السياسية يف العالقات الدولية ،ترجمة رائد القاقون (بريوت:
املنظمة العربية للرتجمة ،)2013 ،ص .28
 3يوسف الصواين ،نظريات يف العالقات الدولية (بريوت :دار املنتدى ،)2013 ،ص .13
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وتحدي ًدا بعد صدمة الحرب العاملية األوىل ونتائجها الكارثية .فالرغبة
يف نزع فتيل الحروب ،وتعزيز التعاون وإدامة السالم بني األمم،
دفعت الرئيس األمرييك وودرو ويلسون مببادئه األربعة عرش((( إىل
التفكري جديًا يف إخضاع العالقات الدولية إىل معايري علمية؛ نظرية
ومنهجية تكون قادر ًة عىل التفسري والتنبؤ ،واجرتاح مقرتحات وآليات
إلرساء االستقرار يف النظام الدويل .ولتحقيق ذلك ،أُنشئ عام 1919
أول كريس للعالقات الدولية يف كلية ويلز الجامعية يف أبرييسويث
قبل أن يتوسع تدريسها يف الجامعات األمريكية واألوروبية((( .ومنذ
ذلك الوقت ،ال تص َّنف العالقات الدولية يف خانة "الفن" أو "املهارة"،
وال يُنظر إليها من منظور ضيق ومحدود ارتبطت به سابقًا؛ مثل
الدبلوماسية ،والتاريخ الدبلومايس ،والقانون الــدويل ،بل هي
اختصاص أكادميي له تقاليد منهجية رصينة ،وحقل من حقول املعرفة
اإلنسانية((( .وجاء اعرتاف منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم
بدل من "العلوم
والثقافة "اليونسكو" عام  1948بـ "علم السياسة" ً
مستقل بذاته ،وتحديد أربعة فروع رئيسة له ،هي:
ً
علم
السياسية" ً
النظرية السياسية ،والنظم السياسية ،واإلدارة العامة ،والعالقات
الدولية ،ليحسم رسميًا "علمية" حقل العالقات الدولية ،فر ًعا
رئيسا من فروع علم السياسة((( .وبنا ًء عليه ،ال تعري هذه الدراسة
ً
الطروحات التي تحرمه من هذه الصفة ،اهتام ًما؛ إذ ال يخفى عىل
متابع الطفرة العلمية واملنهجية ضمن هذا الحقل املعريف ،بخاصة
بعد نهاية الحرب العاملية الثانية ،حيث بدأت دراسة العالقات
الدولية تنحو مسا ًرا أكرث عمقًا ودق ًة ومنهج ّي ًة يف دراسة الظواهر
الدولية مستند ًة إىل نتا ٍج فكري غزير سعى إىل استقراء العوامل
املختلفة التي تحدد سلوك الدول ،واملنظامت الدولية ،واألفراد،
تأسيسا عىل ما سبق ،تحاول
وتفاعالتهم ضمن بنية النظام الدويل(((.
ً
 4توماس وودرو ويلسون؛ الرئيس الثامن والعرشون للواليات املتحدة ()1921-1913
الذي قاد البالد خالل الحرب العاملية األوىل .ت ّم انتخابه لرئاسة الواليات املتحدة يف عام 1912
بعد أن شغل منصب رئيس جامعة برينستون (سابقًا كلية نيو جرييس) وحاكم والية نيو
جرييس ( .)1910واشتهر بطرحه املبادئ األربعة عرش التي تتعلق بحق الشعوب يف تقرير
مصريها ورضورة الحفاظ عىل األمن والسلم الدوليَني ،وكانت أفكاره ملهم ًة لتأسيس عصبة
األمم ،للمزيد انظر:
Woodrow Wilson, Sheppard Software, Accessed on 22/1/2017, at:
http://bit.ly/2mb5sQK
 5الصواين ،ص .25
 6للتوسع يف هذا املجال ،انظر :عدنان السيد حسني ،نظرية العالقات الدولية ،ط 3
(بريوت :املؤسسة الجامعية للنرش والتوزيع ،)2010 ،ص .36 - 30
 7للتوسع انظر :جامل سالمة عيل ،تحليل العالقات الدولية :دراسة يف إدارة الرصاع
الدويل (القاهرة :دار النهضة العربية ،)2013 ،ص .20
 8يف عام  ،1973أدرجت الجمعية األمريكية لعلم السياسة مادة العالقات الدولية ضمن
موضوعات علم السياسة إىل جانب املؤسسات السياسية والنظرية السياسية واإلدارة العامة.
ورأت أنّها تتفرع إىل القانون الدويل والسياسة الدولية واملنظامت الدولية ،انظر :السيد
حسني ،ص .36
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مدارس العالقات الدولية

موضوع النقاش والجدل

النقاش والجدل

املدة الزمنية

طبيعة القوة والنظام

املثالية /الواقعية

من  1930إىل 1950

مناهج البحث العلمي

التقليدية /العلمية

من  1950إىل 1970

دور املؤسسات

الواقعية الجديدة/
الليربالية الجديدة

من  1970إىل 1990

خلق املعرفة

العقالنية /البنائية

من  1990إىل 2015

املصدر :من إعداد الباحث.

الشكل ()1
الفصل بني علم السياسة والعالقات الدولية

ﻋﻠﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ

املصدر :من إعداد الباحث.

الشكل ()2
االرتباط بني العالقات الدولية وعلم السياسة

اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻋﻠﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

املصدر :من إعداد الباحث.

دراسات
هل العالقات الدولية علم قائم بذاته؟
دراسة مقارنة في أطروحات الفصل /االرتباط بين العالقات الدولية وعلم السياسة

الدراسة اإلجابة عن تساؤل مركزي يسلّط الضوء عىل جدل ونقاش
فكري مل ّا ينته؛ هل العالقات الدولية علم قائم بذاته مستقل عن علم
السياسة؟ أم مثة ارتباط وثيق ال فكاك منه بينهام؟ ومن خالل سعينا
لتقديم إجابة متامسكة علم ًّيا ومضبوطة منهج ًيا نقارن بني طروحات
تيارين رئيسني متباينني حول هذه اإلشكال ّية؛ هام:

•التيار األول ،وأغلب رواده من األمريكيني م ّمن طوروا النقاشات
النظرية واملنهجية يف هذا الحقل ،وخاضوا مناظراته الكربى
حول بنية النظام الــدويل وطبيعة القوة ،واملنهج العلمي،
ودور املؤسسات (انظر الجدول) .يتسلح أنصار هذا الطرح،
بأ ّن التنظري الرئيس يف حقل العالقات الدولية كان يف الواليات
املتحدة األمريكية((( ،ومن هنا ،لديهم القدرة املعرفية واألدوات
املنهجية عىل جعله يالمس معايري فلسفة العلم( .((1وقد عكفوا،
عىل األقل منذ عام  1966تاريخ احتدام النقاش عىل املنهج
العلمي لدراسة الظاهرة الدولية ،عىل جعل العالقات الدولية
مستقل بذاته عن علم السياسة (انظر الشكل ،)1
ً
حقل معرف ًيا
ً
ومتييز النظرية الدولية عن النظرية السياسية (هانز مورغنثاو،
وكينث والتز ،وديفيد إيستون) .واستطاع بعضهم ،وممن
سار عىل هديهم من الباحثني واملختصني ،خلق خطاب خاص
بالعالقات الدولية للمدة ما بني  1974و ،1991واعتامد منهج
بحثي مستقل عن علم السياسة(.((1
•التيار الثاين :حرص رواده ،وال يزالون ،عىل تأكيد استمرارية
العالقة بني علم السياسة والعالقات الدولية بوصفها فر ًعا من
أصل (انظر الشكل )2؛ فعىل سبيل املثال يتهكم أوله ويفر،
وهو أستاذ العالقات الدولية يف قسم العلوم السياسية يف
جامعة كوبنهاغن ،من دعاة الفصل وفقًا لآليت" :عند سؤال
دارس العالقات الدولية أن يتحدث ملدة خمس عرشة دقيقة
عن ماهية العالقات الدولية ،فإنّه عىل الغالب سيخربنا عن

 9من العوامل التي ساعدت عىل تطور هذا الحقل املعريف يف الواليات املتحدة ،أنّها
كانت دول ًة حديث ًة نسب ًيا ،ومل يكن يستهويها ما هو تاريخي ،بل ما هو قائم ،بخاصة بعد
انخراطها يف الحرب العاملية الثانية ،والحقًا يف الحرب الباردة ،وهو ما دفعها إىل حشد
الكفاءات البحثية ،ورصد أموال ضخمة لتطوير البحث العلمي يف هذا الحقل ،وأنشأت
مراكز بحثية داخل الجامعات ،وخارجها أنتجت بدورها باحثني ومنظرين أسهموا يف تطوير
العالقات الدولية وإكسابها األطر التحليلية ،واملنهجية العلمية ،وإخضاعها لألدوات التجريبية
اإلمربيقية ،بخاصة مع هيمنة املدرستني السلوكية ،والواقعية ،انظر :سالمة عيل ،ص .21
10 Robert M.A. Crawforo & Darryl S. L. Jarvis, International RelationStill an American Social Science? Toward Diversity in International Thought
(New York: State university of New York press, 2001), pp. 17 - 19.
11 Nicholas Guilhot, "The Realist Gambit: Post was American Political
Science and the Birth of IR Theory," International Political Sociology, vol. 2,
no. 4 (2008), p. 285.

97
تاريخ املناقشات واملواجهات النظرية واملنهجية التي تط ّرق لها
علم السياسة ،ونقاشاته املنهجية"(.((1
تأسيسا عىل ما سبق ،ونظ ًرا إىل شمولية املوضوع واتساعه ،فإ ّن
ً
بحثنا سريكز يف عملية املقارنة عىل ثالث مسائل مرتابطة ومتشابكة
تع ّد مرتكز ٍ
ات رئيس ًة يف فلسفة العلم ،هي :الرتاكم املعريف،
والنظرية ،والتنبؤ.

التراكم
يرى دعاة االستقاللية أ ّن التنظري يف العالقات الدولية يعود إىل فرتة
تاريخية بعيدة متتد إىل العصور القدمية يف الهند والصني واليونان؛
فالواقعيون يف شعاراتهم "املصلحة أولً " ،و"الفوىض يف النظام
الدويل" يستندون إىل نتاج فكري ملؤرخني ومفكرين ،مثل املؤرخ
اليوناين ثيوسيديدس  Thucydidesالذي تناول الحروب البلوبونزية،
ويع ّدونه أول منظر يف هذا الحقل ،ويرجعون له فضل التنظري ملا
يطلق عليه املعضلة األمنية  .((1(The Security Dilemmaأضف
إىل ذلك ،فإ ّن كتاب األمري مليكافيليل ميثّل بالنسبة إليهم طليعة
البحوث يف تحليل القوة والنظام الحكومي بأسلوب معارص ،إذ أكّد
أي قيم أخرى يف عملية صناعة
جعل القيم السياسية تعلو عىل ّ
القرار السيايس داخليًا وخارجيًا؛ فعىل سبيل املثال ،يعتقد ستيفن
فورد صاحب كتاب الواقعية الكالسيكية أ ّن ميكافيليل أشد الواقعية
تطرفًا ،وأنّه يؤيد اإلمربيالية املتمثلة بإخضاع األمم الضعيفة دون
مربر أو تحفّظ(.((1
أ ّما تنظري توماس هوبس صاحب كتاب اللفياثان  Leviathanبخاصة
رئيسا
يف ما يتعلق بالطبيعة البرشية "العدوانية" ،فإنّه يع ّد مرج ًعا ً
يف فهم الفوىض يف النظام الدويل ،وعالقات القوة بني وحداته .ويرى
بعض املنظرين أ ّن هوبس كان سبّاقًا يف "املنفعية" الواقعية ،وأ ّن
كل ما قاله حول حياة األفراد يف حال الفطرة الطبيعية ميكن قراءته
ّ
 12يع ّد واح ـدًا من املهندسني الرئيسني ملا يس ّمى مدرسة كوبنهاغن يف العالقات
الدولية ،انظر:
Ole Waver, "The Sociology of a Not So International Discipline: American
and European Developments in International Relations," International
Organization at Fifty: Exploration and Contestation in the Study of World
Politics, vol. 52, no. 4 (1998), p. 75.
13 Simon Belli, Theories of International Relations, 3rd ed. (Perugia: Guerra
Editor, 2002), p .96.
14 Steven Forde, International Realism and the Science of Politics:
Thucydides, Machiavelli, and Neorealism," International Studies Quarterly,
vol. 39, no. 2 (1995), pp .141-160.
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توصيفًا لحالة الدول يف عالقتها ببعضها( .((1من جهة أخرى ،يستحرض
املثاليون يف أدبياتهم دراسة الحكومة العاملية لدانتي التي تدعو
إىل فرض منظمة عاملية قادرة عىل فرض السالم العاملي ،وكذلك
طروحات منظرين آخرين دعوا إىل إقامة كونفدرالية عاملية أو
وكاتب سيايس عاش
عصبة أمم؛ مثل بيري دبوا ،وهو محامٍ فرنيس
ٌ
أواخر القرن الرابع عرش ،والراهب الفرنيس امرييك غروسيه الذي
عاش يف نهاية القرن السادس عرش ،إىل جانب آخرين مثل جون
لوك ،وجريمي بنثام ،وكانط( .((1ضمن هذا السياق ،يحدد ألكسندر
ويندت  Alexander Wendetثالثة أسامء (هوبز ،ولوك ،وكانط)
كانت مساهامتهم مبنزلة تقاليد أساسية يف مجال نظريات العالقات
الدولية ،بحيث أصبحت الهوبزية رم ًزا للنظريات التي تعتمد القوة،
واللوكية رم ًزا للتنافس ،والكانطية رم ًزا للتعاون( .((1وهو ما أوجد ،عىل
ما يقول دايفد باوترش "علم التصنيف"؛ إذ ظهرت مصطلحات مثل
"هوبزي" ،و"غروتيويس" ،وكانطي" ،وكانت رديفًا ملواقف محددة ال
لنقاشات فلسفية(.((1

الحقل .وبنا ًء عليه ،فإ ّن اندفاع بعض منظري الحقل الحتكار هذا
الرتاكم هدفه تأكيد الصدقية الفلسفية لهذا الحقل الحديث بأثر
رجعي؛ أي إ ّن حقل العالقات الدولية يعرف نفسه حديثا انطالقًا
من ٍ
ماض (متخيل) .أضف إىل ذلك ،يجادل أنصار هذا التيار ،كام
رأينا سابقًا مع أوله ويفر بأ ّن التنظري يف عالقات األمم والدول كان
باألصل تنظ ًريا للدولة ،والحكم ،والسلوك البرشي وهي متثّل قضايا
رئيسة اشتغل عليها علم السياسة( .((2وعىل الرغم من وجود تراكم
كمي قوامه دراسات كالسيكية تناولت الظاهرة الدولية ،فإ ّن دراسة
منتظم قبل الحرب العاملية األوىل عىل
هذه الظاهرة مل تعرف تطو ًرا
ً
عكس الدراسات التي تناولت النظرية السياسية أو السياسة الداخلية
يف الدول .ويف هذا الصدد ،يصف عميد املدرسة اإلنكليزية مارتن
وايت (وهو من أبرز املفكرين الذين تهجموا عىل النظرية السياسية
كام سيتبني) دراسات العالقات الدولية يف املايض بأنّها "مبعرثة وغري
منهجية ،وغال ًبا ما كانت عسرية الفهم عىل القارئ العادي ،كام أنّها
(يستثني ثيوسيديدس) غري متسقة ويصعب متابعتها( .((2وبنا ًء عليه،
يرى فريد هاليداي أ ّن التطور يف حقل العالقات الدولية ناتج من
تأثري ثالث دوائر متحدة املركز ،هي :املناقشات حول املوضوع نفسه؛
وتأثري التطورات الحاصلة يف العامل؛ وتأثري األفكار الجديدة يف ميادين
العلوم االجتامعية األخرى( .((2وبهذا املعنى ،فإ ّن العالقة متتلك معرفة
ذاتية  Self knowledgeمحدودة ج ًدا ،األمر الذي فتح املجال أمام
الفروع املعرفية األخرى ملامرسة التأثري فيها مع أ ّن العالقات الدولية
تحاول أن تخفي بعضً ا من تلك االرتباطات ،خوفًا من فقدان املكانة
الفكرية واملعرفية(.((2

يف املقابل ،يجادل رافضو الفصل بحجج تدحض ما سبق .وبرأيهم إ ّن
حقيل العلوم السياسية ،والعالقات الدولية انبثقا من كنف القانون
والتاريخ ،والرتاكم املعريف السابق هو تراكم يستند إليه مختلف
العلوم (الفلسفة ،واالقتصاد ،واالجتامع ،والتاريخ) التي تتاخم حقل
خاصا بهذا
اكم ً
العالقات الدولية ،وباألخص علم السياسة ،وليس تر ً

النظرية والتنبؤ

ويف السياق نفسه ،متثّل املدة التاريخية بني األعوام  1648و1914
إرث ًا معرف ًيا تراكم ًيا لدعاة االستقاللية يف دراسة الدبلوماسية ،والتاريخ
الدبلومايس ،وتوازن القوى ،والقانون الدويل .وتحرض يف النقاشات
الفلسفية بني املثاليني والواقعيني دراسة إدوارد هالت كار Edward.
 H. Carrاملنشورة عام  1939التي يستند إليها أغلب الباحثني الذين
جاؤوا من بعده ،إذ ينتقد إدوارد كار التحليل املثايل املستند إىل مبدأ
التناسق والتناغم يف املصالح القومية ،ويف الوقت عينه يأخذ عىل
الواقعيني نظرتهم التشاؤمية للتاريخ ،وتجاهل الدروس املستفادة
من مخربه(.((1

 15يحدد جريار ديسوا يف كتابه دراسة العالقات الدولية ستة مناذج غربية لدراسة
العالقات الدولية هي ،غروتيوس ،وهوبز ،ولوك  -سميث ،وكانط ،وماركس ،والنموذج
الرباغاميت البنايئ ،للتوسع يف هذا املوضوع ،انظر :جريار ديسوا ،دراسة العالقات الدولية،
ترجمة قاسم املقداد ،ج ( 1دمشق :دار نينوى ،)2014 ،ص .35 - 33
16 Dougherty & Pfaltzgraff, p. 10.
17 Alexander Wendt, Social Theory of International Politics (Cambridge:
Cambridge University Press, 1999), p .247.
 18باوترش ،ص .27
19 Chris Brown, Understanding International relations, 2nd ed. (London:
Palgrave Macmillan, 2001), p. 45.

تعنى فلسفة العلوم االجتامعية عمو ًما مبسألتني رئيستني؛ األوىل طبيعة
العامل (أنطولوجيا العامل) ،والثانية طبيعة التفسري؛ أي ما هي املناهج
الواجب ات ّباعها للوصول إىل التفسري(((2؟ لذلك ،تع ّد النظرية مبنزلة
العنرص الرئيس يف الوصول إىل العلم كونها تز ّود الباحث بالحقائق
لتحويلها إىل معلومات وبيانات تساعده عىل تحليل الظواهر موضوع
20 Waver, p. 83.
21 Belli, p. 34.
22 Fred Halliday, Rethinking International Relations (London: Macmillan
Press, 1994), p .8.
23 Ibid.
 24أيان كريب ،النظرية االجتامعية من بارسونز إىل هابرمس ،ترجمة محمد حسني غلوم
(الكويت :سلسلة عامل املعرفة ،)1999 ،ص .41
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الدراسة والتنبؤ مبسارها .وقد حاولت العلوم االجتامعية اقتفاء أثر
العلوم الطبيعية من ناحية الوصول إىل نظريات ومناهج علمية لك ّنها
مل تنجح بوصف موضوعها (اإلنسان) ال يخضع للمالحظة الدقيقة
والبحث التجريبي الصارم( .((2لكن ال ينفي ذلك وجود نظريات يف
العلوم االجتامعية ويف فروعها املعرفية ،مع التسليم بأ ّن الظواهر
االجتامعية معقدة ج ًدا ،فهناك أسباب ومؤثرات مختلفة تجعل
معرفتنا بالظواهر املعقدة غري كافية ،والقوانني التي منتلكها بشأنها
محدودة ج ًدا( .((2وهذا ما يفرس الصعوبة التي يواجهها الباحثون يف
حقل العلوم االجتامعية ،بخاصة يف ما يتعلق بالتنبؤ بكيفية تطور
كل من مارتن هوليس وستيف
ظاهرة معينة .وبنا ًء عليه ،وكام يبني ٌ
سميث فإ ّن هناك منهجني عقليني أسهام يف تطوير العلوم االجتامعية
ومن بينها العالقات الدولية؛ يستمد األول أصله من العلوم الطبيعية،
ويبحث يف تفسريات الظاهرة التي يتناولها ويوصف بالعلمية
Scientific؛ وميكن إرجاع الثاين إىل دراسة التاريخ والبحث عن معاين
الظاهرة ويس ّمى بالتأويل .((2(Hermeneutic
إذا كانت العالقات الدولية بصورة عامة تتناول ثالثة عنارص أساسية،
وهي :العالقات ما بني الدول ،والعالقات فوق القومية التي تتجاوز
الحدود ،وتفاعالت النظام الدويل ،وتشمل هذه العنارص الثالثة
حقول جانبي ًة كثريةً ،فإ ّن النظرية الدولية تُعنى بالتنظري لتلك العنارص
ً
الثالثة وما يدخل يف نطاقها ،ومن ضمنها الدراسات اإلسرتاتيجية،
ودراسات الرصاع والسالم ،وتحليل السياسة الخارجية ،واالقتصاد
الدويل ،واملنظامت الدولية ،ومجموع القضايا القانونية املتعلقة
بالحرب مثل االلتزام والسيادة والحقوق .وبنا ًء عليه ،فإ ّن الوظيفة
الجوهرية للنظرية الدولية هي متكيننا من تحسني معرفتنا املتعلقة
بالواقع الدويل وتقوميها ،إ ّما يف البحث عن فهمٍ أوضح لغرض تغيري
ذلك الواقع ،وإ ّما التنبؤ مبساراته(.((2
انطلق البحث عن نظريات صلبة ومتامسكة يف حقل العالقات
الدولية ،بصورة رئيسة ،بعد الحرب العاملية األوىل .وقد انتظم أغلب
املساهامت النظرية يف مدرستني:

•املدرسة األوىل ،بدأت يف عرشينيات القرن املايض ومثّلها الربفسور
تشارلز مريام  Charles E. Merriamمع زمالئه يف جامعة شيكاغو،
ونظّرت لعا ٍمل أفضل خا ٍل من املشكالت والرصاعات .جدير بالذكر
 25سامل يفوت ،فلسفة العلم املعارصة ومفهومها للواقع (بريوت :دار الطليعة،)1986 ،
ص .218
26 Bruce Russet & Harvey Starr, World Politics: The Menu for Choice, 3rd
ed. (New York: W. H. Freeman and Company, 1989), p. 34.
27 Dougherty & Pfaltzgraff, p. 21.
28 Ibid., p. 24.
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أ ّن هذه املدرسة سعت إىل وضع أسس علمية تربط حقل العالقات
الدولية بعلم السياسة ،والعلوم األخرى؛ علم النفس ،واألنرثوبولوجيا،
واالجتامع ،واالقتصاد .وبهذا املعنى ،كانت نظرية العالقات الدولية
جز ًءا من النظرية السياسية ،والحقل جزء من علم السياسة وتحكمه
األفكار الليربالية املثالية(.((2
•املدرسة الثانية ،الواقعية التقليدية (الكالسيكية) اهتمت بتفسري
ما هو قائم ال ما يجب أن يكون ،وانتقدت نزوع املثاليني إىل افرتاض
العقالنية يف بنية النظام الدويل من خالل الربط بني التقدم املعريف
والسالم الدائم(.((3
مع نهاية الحرب العاملية الثانية ،برز هانس مورغنثاو أحد أساتذة
تحول جوهريًا يف التنظري للعالقات الدولية؛
جامعة شيكاغو ،ليُحدث ً
إذ نرش ثالثة كتب يف غضون خمس سنوات ،هيScientific :
 Man Versus Power Politicsيف عام 1946؛ وPolitics Among
 Nationsيف عام 1948؛ وDefence of the National Interests
يف عام  .1951ورسعان ما تربّع هذا الرجل عىل هرم الواقعية يف
دراسة الظواهر الدولية ،بل مارس وصاي ًة عىل املدرسة الواقعية يف
العالقات الدولية(.((3
رشع األبواب الستقالل النظرية
ميكن القول إ ّن مورغنثاو أول من ّ
الدولية عن النظرية السياسية ،لترتسخ أكرث يف ستينيات القرن
املنرصم .يقول دايفد باوترش "إ ّن العالقات الدولية أعلنت استقاللها
من جانب واحد بغية ترسيخ صدقيتها بوصفها نشاطًا أكادمييًا جدي ًرا
ومالمئًا من الناحية العمالنية ،وساد اعتقاد بأ ّن النظرية السياسية،
مبفهومها التقليدي ،ونظرية العالقات الدولية متثّالن عاملني بحثيني
متباينني" .وقد رصد باوترش ثالثة ميول يف عملية التمييز أو
التفريق التفاضيل(:((3
•أ ّولها ،ته ّجم ديفيد إيستون عىل النظرية السياسية التقليدية،
ودعا إىل إعادة تعريف هذا املصطلح ليك يشري إىل صياغة
الفرضيات لالختبار التجريبي عىل العالقات الدولية أيضً ا.

•ثانيها ،كينث والتز الذي لفت إىل أ ّن مصطلح "النظرية" يُستخدم
عىل نح ٍو ضعيف وسط املتخصصني بالعالقات الدولية ،ليشري
29 William Thornton R. Fox, "Pluralism, The Science of politics, and
World System," World Politics, vol. 27, no. 4 (1975), pp. 597 - 611.
30 Frederick S. Dunn, "The Present Course of International Relations
Research," World Politics, vol. 2, no. 1 (1949), pp. 80 - 95.
31 Hans Morgentau, "Reflection on the State of Political Science," Review
of Politics, vol. 17, no. 4 (1955), pp. 431 - 440.
 32باوترش ،ص .27
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أي عمل يرقى فوق الوصف العادي ويتضمن
عىل األغلب إىل ّ
شيئًا من التحليل .لذلك ،يدعو والتز إىل التبسط ،ويذكر قضايا
كل نظرية
أساسية حول النظرية يجب ّأل يت ّم إغفالها ،وهي أ ّن ّ
تتضمن عىل األقل فرضية نظرية ،Theoretical Assumption
وتلك الفرضيات ليست بالرضورة حقيقيةً ،لذلك ال ميكن للمرء
أن يسأل عن صحتها ،بل السؤال عن مدى فائدتها .ثم يجب
أن يت ّم تقييم النظريات يف إطار ما ت ّدعي هي تفسريه .وأخ ًريا،
النظرية بوصفها نظا ًما تفسرييًا عا ًما ،ال ميكن أن تق ّدم تفس ًريا
حول كل الخصوصيات(.((3

•ثالثها ،مارتن وايت ،عميد املدرسة اإلنكليزية الذي كان عىل
عكس والتز معارضً ا بشدة النزعة السلوكية ،لك ّنه كان من أنصار
التمييز بني النظرية الدولية والنظرية السياسية عىل أساس أ ّن
األخرية مستغرقة يف التحاور فكريًا حول الدولة ،يف حني أ ّن
النظرية الدولية تهتم بـ "املجتمع الدويل" لألمم.
ومنذ ذلك الحني ،لوحظ نزو ٌع جارف إىل متييز النظرية الدولية عن
النظرية السياسية امتد إىل أغلب مدارس هذا الحقل ،وهو برأي
باوترش "خطأ اقرتفه منظرو العالقات الدولية ،ألنّهم حرموا أنفسهم
من النظريات ذات الخلفية الغنية التي ميكنها أن تحتضن فكرهم"(.((3
ٍ
تحديات أمام
فالنظرية الدولية ،برأي الناقمني عىل التمييز ،تعاين
تعقّد العالقات الدولية وارتباطها بعوامل اقتصادية وبيئية وتقانية،
خصوصا عىل
وفكرية .وهذا ما يجعل التنظري فيها مهم ًة صعبةً،
ً
مستوى النظرية العامة التي تريد تفسري الظواهر الدولية .ويخلص
عدنان السيد حسني ،بعد استعراضه تصنيفات نظرية العالقات
الدولية عند العامل األمرييك ستانيل هوفمن ،Stanley Hoffmann
وهي :النظرية الفلسفية ،والنظرية التجريبية ،والنظرية العامة،
والنظرية الجزئية ،والنظرية االستقرائية ،والنظرية االستنتاجية ،إىل
نتيج ٍة مفادها أ ّن النظرية إذا كانت تحتاج إىل وجود كمية هائلة من
الظواهر أو املعرفة الوصفية يف إطار الرتابط واالنسجام ،فإ ّن جه ًدا
شاقًا ينتظر الباحثني عن النظرية يف العالقات الدولية ،وهذه مهمة
صعبة إن مل تكن مستحيلة( .((3وإذا كان هناك صعوبات عدة أمام
ٍ
صعوبات أكرب تواجه إشكالية التنبؤ باملستقبل،
التحديد النظري ،فإ ّن
ألنّه يصعب حرص املتغريات الدولية ،هذا عدا عن أ ّن السلوك اإلنساين
غري خاضع لقواعد حتى يتم األخذ به( .((3ولعل األزمات والحروب
33 Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics, 3rd ed. (Waveland
Press, 1979), p. 117.
 34باوترش ،ص .40
 35السيد حسني ،ص .75 - 72
 36املرجع نفسه.
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الدولية خالل القرن العرشين ،والقرن الحايل تع ّد أمثل ًة شارح ًة عىل
إخفاق نظريات العالقات الدولية يف التنبؤ بها ،وغدت مهمتها تقترص
عىل تفسريها فقط.

بدل الخاتمة:
االرتباط أقل وطأة من الفصل
إ ّن استقاللية حقل العالقات الدولية عن علم السياسة لها ما يربرها،
أساسا تتمحور حول الدولة-األمة
بخاصة أ ّن الظاهرة الدولية ال تزال ً
 nation-stateبوصفها الفاعل الرئيس يف النظام الدويل القائم ،ومن
هنا ،نحتاج إىل املزيد من البحث املع ّمق واختبار النظريات السابقة
والقامئة ،واجرتاح نظريات جديدة من شأنها أن تسهم يف تفسري
أكرث شمولية للظاهرة الدولية والتنبّؤ مبساراتها .لكن التحوالت التي
شهدها النظام الدويل خالل العقود املاضية ال سيام بعد العوملة،
والحرب عىل "اإلرهاب" أنتجت أمناطًا جديد ًة من الفاعلني يف مضامر
أي ٍ
وقت مىض؛ من
يلح أكرث من ّ
العالقات الدولية ،وبات السؤال ّ
بالضبط يصنع مخرجات العالقات الدولية؟ فالدول ليست وحدها
ما تسعى العالقات الدولية لضبطه .مثة صور من املجموعات إىل
جانب الدولة األمة مثل الشعب ،واملناطق ،والتحالفات ،واالتحادات،
واملنظامت الدولية ،وحتى املؤسسات االقتصادية والثقافية،
تعامل واقعيًا مع
ً
والعقائدية ،يجب التعامل معها ،إذا ما أردنا
هذه الظاهرة .وبنا ًء عليه ،ال ميكن التغايض عن حقيقة أ ّن هؤالء
الفاعلني ،بغض النظر عن ماهيتهم القانونية وهويتهم وطبيعة تك ّون
كلٍ منهم ،إمنا يخلقون مساحة حركة مختلفة ومؤثرة يف تشكيل
ديناميات النظام الدويل وتفاعالته ،بخاصة يف الوقت الراهن ،حيث
دول ضد تنظيامت جهادية ال
نشهد إنشاء تحالفات عاملية تض ّم ً
يتجاوز عددها اآلالف .هذا عدا عن تأثري املؤسسات املالية العاملية،
والرشكات املتعددة الجنسيات ،وحركات املدافعني عن البيئة،
وشبكات الشباب ،ومؤسسات الدفاع عن حقوق النساء.
بظهور هؤالء بات عىل العالقات الدولية بوصفها فر ًعا علم ًيا ،أن تحاول
اإلجابة عن األسئلة التي يتح ّدون بها التصورات الحاكمة لهذا الفرع.
ويلح املختصون يف املوضوعات املستجدة ضمن نطاق الحقل املعريف
ّ
عىل رضورة االعتناء بهذه الدوائر الجديدة ،ومنها االقتصاد السيايس
العاملي ،والعالقات الدولية يف مجال الحفاظ عىل البيئة ،والسياسات
العاملية يف املجال الريايض ،واالعتناء بالحوارات التي تشغل حياتنا
االجتامعية وتجد طريقها للتفاعل الدويل ،مثل النسوية ،والدراسات
الثقافية ،وأوضاع حقوق اإلنسان ،وغريها .فجميعها لديها مدخالت

دراسات
هل العالقات الدولية علم قائم بذاته؟
دراسة مقارنة في أطروحات الفصل /االرتباط بين العالقات الدولية وعلم السياسة

يف سؤال سلوك الدولة ذاته ،إذا ما سلّمنا بكونها الفاعل األسايس الذي
ال يزال يحتل مكان ًة أوىل يف العالقات الدولية.
ومن الوجاهة النظر إىل أ ّن دخول هذه املوضوعات بنية الحقل املعريف،
علم
يرسم الشكوك حول حجية املطالبة بوصف العالقات الدولية ً
محل للشك الكبري؛ فلم تعد موضوعة العالقات
مستقل .بات األمر ً
ً
الدولية قارص ًة فحسب عىل كيفية انتظام الدول وال ظاهرة الحرب
والسالم (التي تقوم فيها الدولة بالدور الرئيس تقليديًا)؛ ففي مقابل
هذه املساحة التي تتقلص تربز تقاطعات موضوعية ال تجرس الهوة
املحدثة بني العالقات الدولية ،وعلم السياسة بل مع علوم وحقول
معرفية أخرى ،وتكسبها طاب ًعا مغاي ًرا املألوف حينام نشأت قبل قرن.
مثة تفاعالت يف ظواهر دولية تعرب الحدود تتعلق بتوزيع السلطة
والنفوذ واملكانة والسوق والهويات واملهن ،وحتى اإلنتاج الثقايف تؤث ّر
فضل
يف مجتمعات مختلفة ،وفيها ال تقف الدولة يف محل الالعب املؤث ّر ً
محل للفعل وليست
عن أن يكون الوحيد ،بل تقف يف بعض األحيان ً
فاعل .أضف إىل ذلك ،مثة ضغوط تتعاظم غايتها أن تتنازل الدولة
ً
رئيسا يف النظام الدويل عن ٍ
بعض من تلك املساحات التي
بوصفها ً
فاعل ً
كانت تشغلها تقليديًا ،وبعض من السلطات التي كانت متارسها بامتياز
حرصي يف النطاق الدويل.
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صـدر حديـ ًثا

مجموعة مؤلفين

اإلسالميون وقضايا الدولة والمواطنة  :الجزء الثاني

صدر عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات الجزء الثاين
بعد جزء أول صدر سابقًاَ ،
م  18دراس ً
ة وبحثًا جرى تقدميها
من كتاب اإلسالميون وقضايا الدولة واملواطنة ،وقد ض ّ
يف املؤمتر السنوي الثاين "اإلسالميون ونظام الحكم الدميقراطي" الذي عقده املركز
يف العاصمة القطرية الدوحة ،خالل الفرتة  29 – 28أيلول /سبتمرب  ،2013بعنوان "مسائل
املواطنة والدولة واألمة".
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كيف يرى العرب الواليات المتحدة األميركية؟
ما بين إرث أوباما والرئاسة الجديدة
How the Arabs view the United States of America
at the Handover from Obama to a New Presidency

مــع نهاية عهد أوباما وبداية فصل جديد في الرئاســة األميركيــة ،تأتي أهمية تحليل اتجاهات
الــرأي العــام العربي للسياســة الخارجية األميركية في المنطقــة العربية ،لما كان لها من أثر
مباشــر في الحوادث التي شــهدتها وتداعياتها الالحقة .إذ بحسب استطالع المؤشر العربي
لعــام  ،2016تُشــير النتائــج إلى انعــدام ثقة المواطن العربي بسياســات الواليــات المتحدة.
وبناء عليه ،فإن هذه الورقة تســتعرض هذه النتائج مع مقارنتها بنتائج اســتطالعات المؤشــر
الســابقة لفحــص التغييــرات في تقييم السياســات األميركيــة من وجهة نظــر العرب ،إضافة
ً
مرتبطــا بموقف
إلــى تحليــل دوافــع التقييــم الســلبي لدى الــرأي العام العربــي؛ ومــا إذا كان
سياســي أم قناعــة أيديولوجيــة لوجود اختالف ثقافي أو ديني بيــن األميركيين والعرب .ومع
تولي الشــخصية المثيرة للجدل ،دونالد ترامب ،رئاســة الواليات المتحــدة ،تبحث هذه الورقة
توقعات العرب من آفاق التغيير اإليجابي في السياسة الخارجية األميركية تجاه المنطقة.
كلمات مفتاحية :الرأي العام ،إدارة أوباما ،السياسة الخارجية األميركية.
This paper presents an overview of Arab public opinion towards US policies in
the Arab region at a turning point between two US administrations. The findings,
taken from the 2016 Arab Opinion Index, show that the Arab public has a complete
lack of trust in US policies towards their region. The paper explores the evolution
of Arab public perceptions of US policies through successive polls of the Arab
Opinion Index, and analyzes the factors driving negative Arab public perceptions
of US foreign policy in the region, asking whether these are driven by religious,
cultural, political or ideological reasons. With the Obama Administration handing
over to Trump, the author examines the Arab public expectations of a change US
foreign policy towards the region.
Keywords: Public opinion, Obama Administration, US Foreign Policy.
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مقدمة
غادر الرئيس األمرييك باراك أوباما البيت األبيض مطلع هذا العام
واملنطقة العربية تشهد العديد من األزمات والرصاعات ،وأصبحت
األنظمة الدكتاتورية أكرث استبدا ًدا وقم ًعا ،وتزايد نفوذ قوى إرهابية
متطرفة عىل نحو أكرث مام كان عليه الوضع قبل توليه الرئاسة.
فاملشهد اليوم يف املنطقة العرب ّية هو أقل استقرا ًرا مام كان عليه،
ويعكس صور ًة مخالف ًة ملا كان يطمح أوباما إىل تحقيقه عند تسلمه
الرئاسة ،مخي ًبا بذلك توقعات العديد ممن رأوا فيه التغيري .فقد جاء
بخطاب يحمل رؤية جديدة يف إعادة صياغة دور أمريكا يف
أوباما
ٍ
العامل؛ لك ّن إسرتاتيجيته تجاه املنطقة أثبتت غري ذلك؛ إذ ات ّسمت
بالرتدد وعدم الوضوح واالتساق ،ما أدى إىل إخفاقه يف التعامل مع
العديد من ملفات املنطقة وساهم يف تعقيدها واستمرارها ،مخلفًا
وراءه إرث ًا مث ًريا للجدل أث ّر بشدة يف صدقيته وسياسة الواليات
املتحدة لدى املواطن يف املنطقة العربية كافة.
رئيسا للواليات املتحدة ،وهو األكرث إثارة
ومع انتخاب دونالد ترامب ً
للجدل ،فإ ّن توقعات العرب وآمالهم تجاه تغيري إيجايب من الواليات
املتحدة لن تكون ذات سقف عا ٍل .فعىل الرغم من صعوبة التنبؤ
مبستقبل السياسة الخارجية األمريكية يف املنطقة بسبب عدم وضوح
إسرتاتيجية الرئيس الجديد وتناقضها بصفة عامة ،وبسبب االرتباك
الذي تشهده إدارته يف التعامل مع العديد من القضايا؛ فإن مواقفه
العنرصية امل ُعلنة خالل حملته االنتخابية واملعادية للشعوب العربية
واإلسالمية من جهة ،وانحيازه الرصيح لدعم إرسائيل من جهة أخرى،
فضل عن تناقض عالقته مع إيران وحليفتها روسيا ،الصديقة له،
ً
وغريها من التوجهات واملواقف ،تثري املخاوف لدى الكثريين .ومبا
أ ّن خطاب املرشحني يف الحمالت االنتخابية قد ال يُرتجم دامئًا عىل
أرض الواقع بعد تسلم املنصب ،فإن ترامب قد سارع إىل تأكيد بعض
وعوده خالل األشهر األوىل له يف الحكم.

توقعات لم تتحقق
عب أوباما يف خطابه الشهري
يف الرابع من حزيران /يونيو ّ ،2009
الذي ألقاه يف جامعة القاهرة عن طموحه باستحداث "بداية جديدة"
للواليات املتحدة األمريكية((( ،وحدد فيه أُطر سياساته تجاه املنطقة
العربية .فتص ّدرت قضية مواجهة "التطرف العنيف بأشكاله كافة" أوىل
أولوياته يف إسرتاتيجيته تجاه املنطقة .ووعد بـ "مساعدة العراق عىل بناء
1 "The President's Speech in Cairo: A New Beginning," The White House,
June 4, 2009, accessed on 23/3/2017, at: https://goo.gl/cNgD6o
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مستقبل أفضل ،وترك العراق للعراقيني  ...ليتمتع العراق بسيادته الخاصة
به مبفرده" ،والتعاون مع الحكومة العراقية املنتخبة بأسلوب دميقراطي،
عىل أن تُقدم الواليات املتحدة الدعم للعراق بصفتها رشيكًا له وليست
راع ًيا .كام وعد أوباما يف خطابه هذا بالسعي شخص ًيا للوصول إىل حل
القض ّية الفلسطينية " ُمتحل ًّيا بالقدر الالزم الذي تقتضيه هذه املهمة من
الصرب والتفاين"ُ ،مشد ًدا عىل أن الواليات املتحدة لن تُدير ظهرها لتطلعات
الفلسطينيني يف أن تكون لهم دولة خاصة بهم .كام ع ّد أوباما مسألة
السالح النووي اإليراين هدفًا مشرتكًا لجميع بلدان املنطقة ووجب حسمها،
"ال الرتباطها مبصالح أمريكا ،لكنها ترتبط مبنع سباق التسلح النووي الذي
قد يدفع باملنطقة إىل طريق محفوف باملخاطر" .وشدد عىل "التزام أمريكا
متجاهل
ً
بالسعي من أجل عدم امتالك أي من الدول لألسلحة النووية"،
بالطبع الرتسانة النووية اإلرسائيلية .وعىل صعيد سياسات الواليات املتحدة
األمريكية يف دعم الدميقراطية ،فقد أشار أوباما إىل التزامه التعاون مع
الحكومات التي تعكس إرادة الشعوب ،مؤك ًدا إميانه بتطلعات الشعوب
للحريةوالدميقراطية.
وعىل الرغم من تفوق أوباما يف إلقاء خطابات آرسة ،فقد خ ّيبت سياساته
يف املنطقة آمال الكثريين ،فلم يُحقق التوقعات التي خطّها ،بل تخىل عن
وعوده ومسؤوليته تجاه قضايا املنطقة واألزمات التي أنتجتها السياسات
األمريكية .إذ تركزت "عقيدة أوباما" عىل سياسة انكفائية للتدخل املبارش
يف املنطقة؛ وأصبحت أولويته يف العراق االنسحاب من الحرب التي صنفها
"حرب اختيار" ال "حرب رضورة" .ورأى أنه بانسحاب القوات األمريكية
العسكرية من العراق قد نجح يف تحقيق وعوده تاركًا وراءه "عراقًا مستق ًرا
ذا سيادة ،يعتمد عىل ذاته ،وبحكومة ممثلة انتخبها الشعب العراقي" كام
وصفها((( .إال أن انسحابه الرسيع هذا أثبت فشله يف تحقيق وعوده تجاه
العراق ،وأدى إىل إحداث فراغ قوى قامت إيران والتنظيامت املتطرفة
مبلئه .كام فشلت سياسته "االحتوائية" و"االنكفائية" يف مواجهة صعود
تنظيم "داعش"(((.
تبي لنا أن "صرب" أوباما ما كان
وعىل صعيد القضية الفلسطينية ،فقد ّ
تخل عن هذه القضية
طويل؛ فبعد فرتة قصرية من توليه الرئاسة ّ
ليدوم ً
ُمسل ًّم إياها لوزير خارجيته ،جون كريي ،غري مراهن عىل تحقيقه نتائج
مجدية يف هذا الخصوص((( .وعىل الرغم من خالفه مع رئيس الوزراء
اإلرسائييل بنيامني نتنياهو يف قضية املستوطنات اإلرسائيلية ،فإن أوباما
2 "President Obama at Fort Bragg: "Welcome Home"," The White House,
December 14, 2011, accessed on 24/3/2017, at: https://goo.gl/8pBR4x
 3للمزيد عن إسرتاتيجية الواليات املتحدة األمريكية يف التعامل مع ما يُعرف بتنظيم
الدولة "داعش" ،انظر :حارث حسن" ،السياسة األمريكية تجاه تنظيم "داعش"" ،سياسات
عربية ،العدد ( 16أيلول /سبتمرب  ،)2015ص .45 - 28
 4انظر :محمد املرصي" ،سياسات الواليات املتحدة األمريكية يف منطقة الرشق األوسط:
مناقشة تصورات "معهد واشنطن لسياسة الرشق األدين"" ،سياسات عربية ،العدد 7
(آذار /مارس  ،)2014ص .63 - 56
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قد أثبت أن سياسة الواليات املتحدة ال ميكن إلّ أن تكون منحازة إىل
إرسائيل .ففي شباط /فرباير  ،2011صوتت إدارة أوباما ضد مرشوع قرار
يدين املستوطنات اإلرسائيلية يف األرايض الفلسطينية ،والذي حظي بتأييد
األغلبية بعد تصويت  14عض ًوا لصالحه ،إلّ أن الفيتو األمرييك حال دون
صدور هذا القرار((( .وإضافة إىل الدعم السيايس ،جاء الدعم العسكري
مسان ًدا له؛ إذ قبل أشهر من انتهاء والية أوباما الثانية ،وقّع يف الرابع عرش
من شهر أيلول /سبتمرب  2016عىل اتفاقية مساعدات عسكرية بقيمة 38
مليار دوالر أمرييك إلرسائيل عىل مدى  10سنوات (من عام  2019حتى عام
 .)2028وهي أكرب مساعدة عسكرية تقدمها الواليات املتحدة إلرسائيل يف
تاريخها .وتبقى الخالفات بني الواليات املتحدة وإرسائيل "خالفات عائلية"
– كام وصفها نتينياهو – ال تُعيق الدعم األمرييك لها عىل اإلطالق(((.
أما فيام يتعلق بدعم التحول الدميقراطي ،فقد جاءت ثورات الربيع العريب
مفاجئة للواليات املتحدة ،والعامل بصفة عامة ،لتضعها تحت اختبار وعودها
ومبادئها املزعومة تجاه الدميقراطية .وميكن االستدالل عىل املوقف األمرييك
نحو الثورات العربية من خالل النظر إىل الحالتني املرصية والسورية .ففي
مرص ،تجنبت إدارة أوباما إغضاب الشارع املرصي يف اإلدالء بأي ترصيح
يدعم بقاء مبارك ،ويف الوقت ذاته ،مل تطالبه بالتنحي بدايةً ،ثم تدرجت
بعد ذلك نظ ًرا إىل التغريات التي فرضتها امليادين املرصية ،انتها ًء مبطالبتها
رئيسا ملرص ،جاء الدعم األمرييك
بتنحيه رصاحةً .ومع انتخاب محمد مريس ً
للتحول الدميقراطي يف خطاب ُو ِصف بأنه عمومي .أما موقفها من
احتجاجات  30حزيران /يونيو  2013ضد الرئيس املنتخب ،فقد قامت
الواليات املتحدة بتأييدها ،بل ومل تع ّد ما حدث يف  3متوز /يوليو انقالبًا
عسكريًا؛ إذ رأته تطو ًرا إيجاب ًّيا تجاه الدميقراطية(((.
ويف الحالة السورية ،متيّز موقف الواليات املتحدة تجاه الثورة السورية
بالرتدد؛ إذ راهنت إدارة أوباما يف البداية عىل اإلصالح ودعوة النظام إىل
تلبية مطالب املحتجني ،ليتطور موقفها إىل نربة تهديدية بفرض العقوبات
عىل النظام وحثه عىل وقف العنف ،لتنتهي بدعوة الرئيس األسد إىل
التنحي يف شهر آب /أغسطس 2011؛ أي بعد مرور نحو خمسة أشهر عىل
اندالع الثورة السورية(((.
5 Neil MacFarquhar, "U.S. Blocks Security Council Censure of Israeli
Settlements," The New York Times, February 18, 2011, accessed on 24/3/2017,
at: https://goo.gl/wWQ9tF
6 Barak Ravid, "U.S., Israel Sign Historic 10-year, $38-billion Military Aid
Deal," Haaretz, September 14, 2016, accessed on 24/3/2017, at: https://goo.
gl/mGfqUv
 7للمزيد عن املوقف األمرييك من ثورة مرص واالنقالب العسكري ،انظر :عزمي بشارة ،ثورة
مرص ،ج ( 2الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات )2016 ،ص.463-449
 8للمزيد عن املوقف األمرييك من الثورة السورية ،انظر :عزمي بشارة ،سورية :درب
اآلالم نحو الحرية (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2013 ،ص
.480 - 461
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غادر أوباما منصبه ،تاركًا وراءه إرث ًا ُمح ّم ًل بالفشل ،ومخ ّي ًبا آلمال العديد
من مواطني املنطقة العربية .وهو ما أظهرته نتائج استطالع املؤرش العريب
للعام (((2016؛ إذ جاء تقييم العرب للسياسات األمريكية يف املنطقة تقييمً
سلب ًّيا ،بل كانت سياساتها األكرث سلبية مقارنة بتقييم العرب لسياسات قوى
دولية وإقليمية أخرى فاعلة يف املنطقة.

تقييم الرأي العام العربي
للسياسة الخارجية األميركية
في المنطقة العربية
تقييم سلبيًّا لدى
عكست نتائج استطالع املؤرش العريب للعام 2016
ً
مواطني املنطقة العربية تجاه السياسات األمريكية يف املنطقة .ففي العام
األخري من رئاسة أوباما ،قيّمت أغلبية الرأي العام العريب سياسة الواليات
املتحدة يف املنطقة بأنها سلبية أو سلبية إىل ح ٍّد ما بنسبة  .%77باملقابل،
فإن  %15قيّموها بأنها إيجابية أو إيجابية إىل ٍ
حد ما .بل إن  %57من
عبوا عن موقف سلبي جازم تجاه سياسة الواليات املتحدة يف
العرب ّ
املنطقة ،مقابل  %2فقط كانوا جازمني يف تقييمهم اإليجايب لها.
ومقارنة بنتائج استطالعات املؤرش العريب السابقة ،فإن تقييم الرأي العام
العريب لسياسة الواليات املتحدة يف املنطقة أصبح أكرث سلبية مام مىض؛
ما يعكس انعدا ًما للثقة بسياساتها لدى مواطني املنطقة العربية .ففي
العام  ((1(2014ق ّيم نحو نصف الرأي العام العريب ( )%49السياسات
الخارجية األمريكية يف املنطقة العربية بالسلب ّية ،وارتفعت هذه النسبة
يف مؤرش العام  2015إىل  ،%65لتصل يف مؤرش العام  2016إىل %77
بني مواطني املنطقة العربية .ومن املهم اإلشارة إىل أنه يف العام 2014
كان لدى  %13من العرب أمل يف إيحاب ّية سياسات الواليات املتحدة يف
املنطقة ،إلّ أن هذا األمل قد تبدد يف العام  2016لينحرس إىل  %2فقط.
إن مقارنة تقييم الرأي العام العريب للسياسة الخارجية األمريكية يف
املنطقة العربية بسياسات القوى الدولية واإلقليمية األخرى الفاعلة
يف املنطقة (روسيا ،وفرنسا ،والصني ،وإيران ،وتركيا) ،تُظهر أنها األسوأ.
فقد تَص ّدرت سياسات الواليات املتحدة التقييم السلبي لدى الرأي العام
العريب باملقارنة مع هذه الدول .يف حني جاءت إيران يف املرتبة الثانية يف
التقييم السلبي لسياساتها يف املنطقة ،وبنسبة  ،%71مقابل  %18أفادوا
 9املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،املؤرش العريب  14 ،2016مارس /آذار ،2017
شوهد يف  ،2017/3/23يف:
https://goo.gl/fdFGy9
 10يف استطالع املؤرش العريب لعام  2014جرى إدراج سؤال يف استامرته حول تقييم
املستجيبني للسياسات الخارجية للقوى الدولية واإلقليمية الفاعلة يف املنطقة العربية ،وطُرح
أيضً ا يف استطالعات املؤرش للعامني  2015و.2016
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للسياسات األمريكية وبال تردد ،فإننا نجد بأنها ترتكز يف دول املرشق
وبنسب توافق لدى ثلثي إىل ثالثة أرباع
العريب أيضً ا ،باستثناء السعودية،
ٍ
مواطني هذه الدول .فقد كانت نسبة الذين كانوا جازمني يف تقييمهم
السلبي لسياسة الواليات املتحدة يف املنطقة  %75لدى الفلسطينيني،
و %72لدى اللبنانيني ،و %69يف األردن ،و %67يف الكويت ،و %64يف
العراق .وهذا يدل إىل أن مواطني الدول الذين يتأثرون مبارشة باألزمات
امللتهبة يف املنطقة؛ يف فلسطني وسورية والعراق ،هم الذين ق ّيموا
السياسات األمريكية بسلبية أعىل من غريهم.

بأنها إيجابية .تلتها السياسة الخارجية الروسية يف املنطقة بتوافق ثلثي
مواطني املنطقة العربية عىل سلبيتها مقابل نحو الخُمس ممن أفادوا
بأنها إيجابية .وق ّيم أكرث من نصف العرب السياسة الخارجية الفرنسية
يف املنطقة عىل أنها سلبية ،بنسبة  ،%57مقابل تقييم  %29لها إيجاب ًيا.
يف حني انقسم الرأي العام العريب تجاه السياسة الخارجية الصينية يف
املنطقة إىل قسمني شبه متساويني؛ إذ ق ّيم  %42من الرأي العام العريب
السياسات الصينية يف املنطقة سلب ًيا ،مقابل تقييم  %40لها إيجاب ًيا .يف
حني كان تقييم العرب للسياسة الخارجية الرتكية يف املنطقة العربية
األكرث إيجابية؛ إذ أفاد أكرث من نصف املستجيبني أن سياسة تركيا يف
املنطقة إيجابية ،بنسبة  ،%54ونحو الثلث ( )%34ق ّيمها بالسلبية.
ومن أجل مزيد من التحليل لفهم التقييم السلبي لسياسات الواليات
املتحدة يف املنطقة من وجهة نظر العرب ،فإنه من املفيد التع ّمق يف
نتائج التقييم يف كل مجتمع من املجتمعات امل ُستطلعة آراؤها .إذ تشري
النتائج إىل أن أغلبية الرأي العام العريب يف كل بلد من البلدان العربية
وبنسب راوحت
اتفقت عىل سلبية سياسات الواليات املتحدة يف املنطقة،
ٍ
بني  %90يف أعالها و %63يف أدناها؛ فقد قيّم الفلسطينيون واللبنانيون
سياسات الواليات املتحدة بالسلبية وبنسبة  %90لكل منهام ،يليهام
العراقيون واألردنيون بنسبة  ،%84ثم الكويتيون بنسبة  %83واملرصيون
 ،%80فالجزائريون  ،%78واملوريتانيون والتونسيون بنسبة  %68لكل
منهام ،و %64لدى كل من السودانيني واملغربيني ،فالسعوديون وبنسبة
 .%63ومن خالل تتبع نسب الذين كانوا جازمني يف تقييمهم السلبي

ويظهر هذا جليًّا عند تقييم املستجيبني للسياسات األمريكية نحو
مجموعة محددة من القضايا الراهنة يف املنطقة العربية ،كام أظهرته
نتائج استطالع املؤرش العريب للعام  .2016فقد حازت السياسات
األمريكية نحو فلسطني أعىل تقييم سلبي لدى الرأي العام العريب ،وذلك
بتوافق  %80منهم عىل أن السياسات األمريكية نحو القضية الفلسطينية
كانت سيّئة ،تلتها السياسات األمريكية يف العراق بتقييم سلبي لدى %78
من الرأي العام العريب .كام جاء تقييم العرب للسياسات األمريكية يف
وبنسب
سورية سلبيًا لدى أغلبية املستجيبني وبنسبة توافق  %77منهم.
ٍ
شبه متطابقة ،قيّمت أغلبية الرأي العام العريب السياسات األمريكية يف
كل من ليبيا واليمن بالسلبية بنسبة  %72و %71عىل التوايل .باملقابل،
فإن التقييم اإليجايب لسياسة الواليات املتحدة األمريكية نحو هذه
القضايا الراهنة مل يتعد  ،%12بل إن التقييم اإليجايب ج ًدا راوح بني %2
و %3فقط.
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التقييم السلبي ألميركا  ...هل
هو موقف أيديولوجي ضدها؟

أن نسبة الذين يحملون وجهات نظر سلبية تجاه الواليات املتحدة
من منطلق اختالف ثقايف أو ديني كانت محدودة ج ًدا وال تتجاوز
 %2من مجمل املستجيبني(.((1

إن املوقف السلبي لدى العرب تجاه الواليات املتحدة األمريكية ليس
موقفًا عرب ًّيا ضد الشعب األمرييك ،بل يستند باألساس إىل سياساتها
الخارجية يف املنطقة .ذلك أنه مبقابل التقييم السلبي لدى  %77من
عب ما
الرأي العام العريب للسياسة الخارجية األمريكية يف املنطقةّ ،
نسبته  %73من العرب عن نظرة إيجابية تجاه الشعب األمرييك .أي
إن النظرة تجاه الواليات املتحدة مبعزل عن السياسة هي باملجمل
إيجابية ،يف حني تنقلب املوازين عند تقييم سياساتها يف املنطقة(.((1
وهو ما أكدته أيضً ا استطالعات الرأي العام العريب التي نفّذها املركز
العريب لألبحاث خالل األعوام السابقة؛ إذ إن التعمق يف أسباب النظرة
السلبية لدى الرأي العام العريب نحو الواليات املتحدة يؤكد ارتباطها،
باملجمل ،بتقييم السياسة الخارجية األمريكية يف املنطقة وموقفها
السلبي من القضية الفلسطينية واملساند للجانب اإلرسائييل .يف حني

وعند تحليل اتجاهات الرأي العام العريب نحو السياسة األمريكية يف
املنطقة العربيّة بحسب املستوى التعليمي للمستجيبني ،ومواقفهم
اطي ،ومستوى تديّنهم ،فإن النتائج تشري إىل
من ال ّنظام ال ّدميقر ّ
وجود عالقة طرديّة بني املستوى التعليمي والتقييم السلبي للسياسة
عليمي للمستجيبني
الخارجية األمريكية؛ إذ كلام ارتفع املستوى التّ
ّ
زادت نسبة الذين ق ّيموا السياسة األمريكية يف املنطقة العربية سلب ًيا.
أما عىل صعيد مستوى التديّن ،فقد أظهرت النتائج أن "املتدينني
إىل ٍ
حد ما" هم األكرث سلبية يف تقييمهم لسياسات الواليات املتحدة
باملقارنة مع "املتدينني ج ًدا" و"غري املتدينني /غري مؤمن" .ومن املهم
اإلشارة هنا إىل أن أغلبية الرأي العام العريب ت ُع ّرف نفسها عىل أنها
"متدينة إىل ٍ
حد ما" .ومن الالفت أيضً ا أن تقييم املستجيبني للسياسة
األمريكية يف املنطقة كان أكرث سلبية لدى مؤيدي النظام الدميقراطي
من معارضيه ،وبفارق جوهري من الناحية اإلحصائ ّية.

 11املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،اتجاهات الرأي العام العريب نحو االنتخابات
الرئاسية األمريكية  2 ،2016ترشين الثاين /نوفمرب  ،2016شوهد يف  ،2017/3/23يف:
https://goo.gl/eoSjfD

 12محمد املرصي" ،اتجاهات الرأي العام العريب نحو الواليات املتحدة األمريكية"،
سياسات عربية ،العدد ( 12كانون األول /يناير  ،)2015ص.140-127
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أثر السياسات األميركية في أمن
المنطقة واستقرارها
تعكس النظرة السلبية لسياسات الواليات املتحدة يف املنطقة بني
مواطنيها رؤيتهم لها بصفتها تهدي ًدا ألمن املنطقة واستقرارها؛ إذ
إن مواطني املنطقة ُمدركون أثر هذه السياسات وخطرها املبارش
عىل األمن واالستقرار فيها .فعند سؤالهم إىل أي درجة يعتقدون
أن السياسات الراهنة لبعض القوى الدولية واإلقليمية يف املنطقة
متثل تهدي ًدا ألمنها واستقرارها ،أظهرت النتائج أن إرسائيل فقط هي
املنافس الوحيد للواليات املتحدة عىل هذا الصعيد .لقد تص ّدرت
إرسائيل القامئة وبتوافق األغلبية العظمى من الرأي العام العريب،
وبنسبة  ،%89تلتها سياسات الواليات املتحدة األمريكية بتوافق
 %82من الرأي العام العريب عىل أن سياستها يف املنطقة تهدد األمن
غافل عن
واالستقرار فيها .باملقابل ،فإن الرأي العام العريب ليس ً
التهديد الذي متثله سياسات إيران بتدخالتها املبارشة يف املنطقة؛
عب  %73من الرأي العام العريب بأن السياسات اإليرانية متثل
إذ ّ
عب  %69بأن السياسات
مصدر تهديد ألمن املنطقة واستقرارها .كام ّ
الروسية يف املنطقة تهدد أمن املنطقة واستقرارها .أ ّما فيام يتعلق
بنسب أدىن؛ إذ
بالسياسات الفرنسية والصينية والرتكية ،فقد جاءت
ٍ
كانت نسبة الذين أفادوا بأن السياسات الفرنسية متثل تهدي ًدا ألمن
املنطقة واستقرارها  ،%59و %39بالنسبة إىل سياسات الصني ،و%38
بالنسبة إىل تركيا.
ويف السياق ذاته ،وعند سؤال املستجيبني بصيغة السؤال املفتوح
عن أكرث املصادر تهدي ًدا ألمن الوطن العريب ،أظهرت النتائج أن
الرأي العام العريب متوافق أيضً ا عىل أن إرسائيل والواليات املتحدة
هام املصدران األكرث تهدي ًدا ألمن املنطقة العربية ،إذ توافق %41
من الرأي العام العريب عىل أن إرسائيل هي املصدر األكرث تهدي ًدا،
تلتها الواليات املتحدة بنسبة  .%27يف حني جاءت إيران يف املرتبة
الثالثة ،وبنسبة  .%10وبالتعمق يف نتائج املستجيبني يف كل دولة
عىل حدة ،تظهر النتائج تص ّدر الواليات املتحدة قامئة الدول األكرث
تهدي ًدا لدى املستجيبني يف كل من مرص وفلسطني ،بنسبة %50
و %47عىل التوايل .ومقارنة أيضً ا باستطالعات املؤرش العريب السابقة،
تشري النتائج إىل ارتفاع درجة التهديد الذي تُ ثله الواليات املتحدة
ألمن املنطقة العربية؛ إذ جاءت نسبة املستجيبني الذين أفادوا بأن
الواليات املتحدة هي الدولة األكرث تهدي ًدا ألمن املنطقة يف مؤرش
العام  2016األعىل؛ إذ ارتفعت النسبة من  %22يف العام ،2011
لتصل إىل  %27يف العام .2016
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توقعات العرب ما بعد أوباما
رئيسا للواليات املتحدة األمريكية تشاؤ ًما لدى
أثار انتخاب دونالد ترامب ً
أوساط واسعة لدى مواطني املنطقة العربية؛ بخاصة يف ظل ترصيحات
ترامب املثرية للجدل يف ما يخص إسرتاتيجيته يف املنطقة العربية .فعىل
صعيد القضية الفلسطينية ،أعلن ترامب رصاحة انحيازه املطلق إىل
إرسائيل ،مبا يف ذلك نشاطها االستيطاين ،ووعده بنقل السفارة األمريكية
من تل أبيب إىل القدس .وعىل صعيد دعم الدميقراطية ،أعلن تفضيله
دعم األمن واالستقرار عىل حساب الدميقراطية يف املنطقة العربية،
وذلك انطالقًا من قناعته بأن األنظمة االستبدادية القوية ،من أمثال
صدام حسني ومعمر القذايف ،وحتى بشار األسد ،هي خيارات أفضل
الستقرار املنطقة وقدرتها عىل محاربة التنظيامت اإلرهابية ،دون مراعاة
لحقيقة أن هذه األنظمة ذاتها وسياساتها القمعية هي ُمسبب رئيس
لنشوء هذه الحركات وانتشارها! بل أبدى ترامب استعداده للتحالف
مع أنظمة استبدادية ملحاربة اإلرهاب يف املنطقة .كام اتسمت سياسته
بالعنرصية واملعاداة للعرب واملسلمني ،وذلك من خالل ربطه اإلرهاب
فضل عن إصداره
بالديانة اإلسالمية وما أسامه "اإلرهاب اإلسالمي"(ً ،((1
قرا ًرا تنفيذيًا يحظر دخول مواطني ست دول معظمها عربيّة ذات
أغلبية مسلمة إىل الواليات املتحدة ،وهي سورية واليمن والسودان
والصومال وليبيا إضافة إىل إيران ،بعد أن اسثنى العراق من قرار الحظر
الجديد الذي أصدره يف  6آذار /مارس ،2017أي بعد شهر من تعليق
القرار األول بحكم قضايئ أصدرته محكمة فيدرالية(.((1
وعىل صعيد الرأي العام العريب ،فإن التوقعات تجاه الرئيس األمرييك
دونالد ترامب ال تتسم بالتفاؤل بتغيريه السياسة األمريكية تجاه ملفات
املنطقة عىل اإلطالق .ففي استطالع للرأي العام العريب نحو االنتخابات
الرئاسية األمريكية األخرية( ،((1أظهرت نتائجه أن  %14فقط من مواطني
املنطقة العربية يعتقدون أن انتخاب ترامب سيكون له أثر إيجايب أو
إيجايب إىل ٍ
حد ما يف السياسات األمريكية يف املنطقة العربية.
ويف تفصيل أعمق ،أظهرت النتائج توقعات متدنيّة لدى الرأي العام
العريب يف مدى مساهمة ترامب يف دعم التحول الدميقراطي وتعزيز
األمن واالستقرار يف املنطقة العربية .إذ بيّنت النتائج أن  %29من
" 13مالمح السياسة الخارجية األمريكية املتوقعة يف ظل إدارة ترامب" ،تقييم حالة،
املركز العريب لألبحاث ودراســة السياسات 23 ،كانون األول /ديسمرب  ،2016شوهد يف
 ،2017/3/24يف:
https://goo.gl/OE4BOs
14 Glenn Thrush, "Trump's New Travel Ban Blocks Migrants From Six
Nations, Sparing Iraq," The New York Times, March 6, 2017, accessed on
24/3/2017, at: https://goo.gl/nv88WC
 15املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،اتجاهات الرأي العام العريب نحو االنتخابات
الرئاسية األمريكية  2 ،2016ترشين الثاين /نوفمرب  ،2016شوهد يف  ،2017/3/23يف:
https://goo.gl/eoSjfD

المؤشر العربي
كيف يرى العرب الواليات المتحدة األميركية؟
ما بين إرث أوباما والرئاسة الجديدة
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املستجيبني يعتقدون بأن ترامب سياهم يف دعم التحول الدميقراطي يف
عبوا عن اعتقادهم بأنه سيساهم يف تعزيز أمن
البلدان العربية ،وّ %28
املنطقة واستقرارها .يف حني جاءت توقعات مواطني البلدان العربية
مرتفعة فيام يتعلق بزيادة املشاعر السلبية تجاه الواليات املتحدة؛ إذ
توافق  %58من الرأي العام العريب عىل أن فوز ترامب سيساهم يف
ذلك .هذا إضافة إىل توافق  %59من املستجيبني عىل أن فوز ترامب
بالرئاسة سيساهم يف زيادة العنرصية تجاه العرب واملسلمني يف العامل.
ُيكن أن نستخلص بأن العرب ال يتوقعون الكثري من الواليات املتحدة
يف عهد دونالد ترامب ،لوعيهم الثابت بأن تدخالت الواليات املتحدة
وسياساتها يف املنطقة العربية تنعكس سلب ًيا عليهم ،برصف النظر عن
شخصية رئيس الواليات املتحدة ،فال تعنيهم الشخصية الكاريزماتية
اآلرسة التي متيّز بها أوباما ،وال تناقضها مع األسلوب الفظ للرئيس
الجديد ترامب .ال يبني الرأي العام العريب توقعات إيجابية ،وال يف
حدها البسيط ،عىل الرئيس الجديد بالنظر إىل ما خلّفه فشل سياسات
سلفه يف املنطقة؛ ذلك أن القضية الفلسطينية اليوم هي أبعد من أن
ت ُحل مبا يتالءم مع تطلعات الشعب الفلسطيني ،واإلعالن الرصيح
لدعم إرسائيل هو أوضح مام مىض .كام أن الوضع يف العراق وسورية
واليمن وليبيا ميكن أن يوصف بالكاريث ،وليس من املتوقع أن يقف

ترامب يف صفوف الشعوب العربية التواقة للدميقراطية ،بخاصة بعد
إشارته إىل استعداده للتحالف مع األنظمة االستبدادية ملحاربة اإلرهاب
وضامن األمن واالستقرار يف املنطقة ،عىل أن يدعم التحول الدميقراطي
فيها .وحتى االتفاق النووي اإليراين الذي ع ّده أوباما "النجاح التاريخي"
جاءت عواقبه كارثية عىل البلدان العربية وزاد نفوذ إيران يف املنطقة
الطائفي .كام يشكك البعض يف قدرة ترامب عىل
وتعميقها للرصاع
ّ
إلغاء هذا االتفاق الذي دعمته مجموعة الدول الكربى؛ فلن يستطيع
أن يلغيه رئيس الواليات املتحدة بقرار منفرد منه .فال رهان للعرب
عىل ترامب التخاذ خطوات تصحيحية تؤدي إىل تغيري جذري يف نتائج
الفوىض التي أحدثتها الواليات املتحدة يف املنطقة العربية ،بل إن الرأي
العام العريب يرى أنه عىل الواليات املتحدة األمريكية أال تتدخل يف شؤون
البلدان العربية يف املقام األول .ويف حال تدخلها ،تأيت أولوية الرأي العام
عسكري فحسب ،بل يرى
العريب محاربة داعش ،ليس من منظور
ّ
مواطنو املنطقة العربية أن إسرتاتيجية القضاء عىل اإلرهاب وداعش
يجب أن تشمل أيضً ا حزمة من اإلجراءات األخرى مثل دعم التحول
حل
وحل القضية الفلسطينية ،وإيجاد ّ
الدميقراطي يف البلدان العربيةّ ،
لألزمة السورية مبا يتالءم وتطلعات الشعب السوري؛ أي إن مواجهة
اإلرهاب تعني ،من وجهة نظر الرأي العام العريب ،تب ّني حزمة متكاملة
من اإلجراءات السياسية ،واالقتصادية ،واالجتامعية ،والعسكرية.

الشكل ()7
توقعات الرأي العام العريب نحو أثر انتخاب دونالد ترامب وهيالري كلينتون يف السياسة األمريكية تجاه املنطقة العربية يف نتائج استطالع الرأي العام العريب
نحو االنتخابات الرئاسية األمريكية
"أي من املرشحني سيكون له أثر إيجايب يف سياسات الواليات املتحدة تجاه املنطقة العربية؟"
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محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي
Milestones in Democratic Transition in Arab World

ً
توثيقــا ألبــرز محطــات التحــول الديمقراطــي فــي المــدة بيــن
يتضمــن هــذا التقريــر
.2017  فبراير/ شباط28  يناير و/ كانون الثاني1
. اليمن، ليبيا، سورية، مصر، تونس:كلمات مفتاحية
This report highlights some of the major milestones of the Arab democratic
transition during the period from January 1 to February 28, 2017. The countries
covered include Tunisia, Egypt, Libya and Yemen.
Keywords: Tunisia, Egypt, Libya, Yemen.
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 2017/1/2أعلن موىس الكوين ،نائب رئيس املجلس الرئايس لحكومة
الوفاق الوطني يف ليبيا استقالته من منصبه؛ بسبب "أن الحكومة
املدعومة من األمم املتحدة فشلت يف معالجة املشكالت امللحة
الناجمة عن سنوات من الرصاع والفوىض السياسية" ،بحسب تعبريه.
ومن ناحي ٍة أخرى ،أيدت القوى الغربية الحكومة ملساعدتها يف
مواجهة تنظيم الدولة اإلسالمية وتعزيز إنتاج النفط الليبي وكبح
تدفق املهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء عرب ليبيا إىل أوروبا.
رويرتز2017/1/2 ،

 2017/1/9أوردت وكالة تونس أفريقيا لألنباء الرسمية (وات) ،أن
مفاوضات جارية بني صهر الرئيس التونيس األسبق زين العابدين
بن عيل صخر املاطري ،وهيئة الحقيقة والكرامة ،بهدف "الصلح بني
الدولة التونسية واملاطري ومتكينه بالتايل من العودة إىل تونس".
وبحسب فريق الدفاع عن صخر املاطري فإن املاطري بصدد
تقديم ملفاته ومؤيداته لهيئة الحقيقة والكرامة بخصوص مختلف
االتهامات املوجهة إليه ،وإن هناك جلسات استامع رسية مستمرة
مع صخر املاطري تتم عرب برنامج "سكايب".
العربية نت2017/1/9 ،

 2017/1/15أعلن تجمع عشائري يف سيناء املرصية رفضه ما أعلنته
وزارة الداخلية بشأن واقعة مقتل  10من أبناء مدينة العريش خالل
تبادل إلطالق النار .وكانت الداخلية قد أعلنت ،يف وقت سابق ،مقتل
 10أشخاص؛ بينهم  6من أبناء العريش واألربعة اآلخرون مجهولون،
قالت إنهم مسلحون خالل تبادل إطالق نار يف إحدى مناطق سيناء.
وصدر عن االجتامع  8قرارات ،أبرزها رفض مقابلة وزير الداخلية؛
اللواء مجدي عبد الغفار ،ومطالبة نواب الربملان عن شامل سيناء
بتقديم استقالتهم من املجلس ،واإلف ـراج الفوري عن املعتقلني
واملختفني قرسيًا ،الذين مل تصدر ضدهم احكام قضائية ،وفق البيان.
وكالة أنباء األناضول2017/1/15 ،

 2017/1/15وصف األمني العام لجبهة التحرير الوطني يف الجزائر؛
جامل ولد عباس ،حزبه بـ "حزب الدولة" ،إذ يعد حزب السلطة التي
تُحكَم البالد من خالله منذ عام  .1962وقال ولد عباس يف مؤمتر
إن "حزب جبهة التحرير الوطني هو حزب الدولة ،ويعد الرئيس
عبد العزيز بوتفليقة رئيس الحزب ،عىل الغم من عدم حضوره أيًّا
من االجتامعات واملؤمترات" .وأكد أن "االنتخابات الربملانية املقبلة
املقررة قبل شهر أيار /مايو املقبل محطة سياسة حاسمة لحزب
جبهة التحرير ،لعالقتها الوثيقة باالنتخابات الرئاسية التي ستجري
يف عام ."2019
العريب الجديد2017/1/15 ،

 2017/1/16حسم القيادي داخل حزب االتحاد االشرتايك للقوات
الشعبية؛ الحبيب املاليك رئاسة مجلس النواب املغريب بالتزكية.
وأعلن حزب العدالة والتنمية يف بالغ له قبيل موعد التصويت أنه

لن يق ّدم أي مرشح للتباري عىل منصب رئيس مجلس النواب ،كام
سيقوم أعضاء الحزب يف املجلس بالتصويت بورقة بيضاء ،أي عدم
منح أصواتهم ألي مرشح .واتخذ حزب التقدم واالشرتاكية ،حليف
العدالة والتنمية يف الحكومة املرتقبة ،القرار ذاته ،أي التصويت
بورقة بيضاء ،يف حني ق ّررت أحزاب األصالة واملعارصة ،والتجمع
الوطني لألحرار ،واالتحاد الدستوري ،التصويت عىل الحبيب املاليك.
يس إن إن عربية2017/1/16 ،

 2017/1/18قدمت الحكومة السودانية عــد ًدا من مقرتحات
التعديالت الدستورية لدى الربملان ،وتتصل التعديالت بقضايا
الحريات وتقييد صالحيات أجهزة األمن واإلصالح القضايئ .وقد
قلّصت مقرتحات التعديالت الدستورية املعروضة أمام الربملان من
سلطات االعتقال ،يف مقابل تقييدها لحقوق املواطنني يف التظاهر
والتجمهر .وقال األمني السيايس لـ "املؤمتر الشعبي"؛ كامل عمر عبد
السالم ،لـ العريب الجديد ،إن حزبه تابع ملف مقرتحات التعديالت
الدستورية إىل أن أودعت الربملان عا ًّدا إياها "خطوة يف طريق تنفيذ
مخرجات الحوار".
العريب الجديد2017/1/18 ،

 2017/1/25قال الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس يف كلمته يف
إحياء ذكرى "ثورة  25يناير" ،إن ثورة يناير ستظل نقطة تحول
يف تاريخ مرص ،مش ًريا إىل محاوالت إحباطها وتغيري مسارها وفقًا
للمصالح الضيقة لجامعات اإلرهــاب والظالم لوال ثورة الشعب
السرتدادها يف "يونيو ."2013
اليوم السابع2017/1/25 ،

 2017/1/26نرشت وكالة "سبوتنيك" جز ًءا من املسودة الروسية
ملرشوع الدستور السوري الجديد ،وهي تضيف إىل صالحيات الربملان
إعالن الحرب ،وتنحية الرئيس ،وتعيني حاكم املرصف املركزي ،وتعيني
املحكمة الدستورية .وتقرتح املسودة توسيع صالحيات الربملان
السوري بقدر كبري عىل حساب صالحيات الرئيس السوري ،إضافة
إىل تضمن املسودة إزالة تعابري تشري إىل عربية الجمهورية السورية،
وإحالل اسم "الجمهورية السورية" للتشديد عىل ضامن التنوع يف
املجتمع السوري.
روسيا اليوم2017/1/26 ،

 2017/1/28أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مرسو ًما
بنقل مقر اجتامعات مجلس النواب اليمني إىل العاصمة املؤقتة
عدن .وتعود هذه الخطوة إىل الظروف القاهرة واألوضاع األمنية،
وإىل الخطر الذي يهدد حياة أعضاء مجلس النواب وعدم متكنهم من
أداء مهامتهم الترشيعية والقانونية يف مقر املجلس بالعاصمة صنعاء
املحتلة من قبل جامعة الحويث وميليشيات الرئيس اليمني السابق
عيل عبد الله صالح.
وكالة سبأ لألنباء2017/1/28 ،
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 2017/2/2أعلنت السلطات الجزائرية عن موعد االنتخابات
الترشيعية ،وحددتها يف الرابع من أيار /مايو  ،2017وفق ما نقله
بيان للرئاسة الجزائرية .وسادت مخاوف يف الجزائر من إمكان تأجيل
االنتخابات ،ما جعل وزير الداخلية الجزائري؛ نور الدين بدوي ،يؤكد
أن االنتخابات ستُجرى يف موعدها ،وأن الرئيس الجزائري عبد العزيز
بوتفليقة هو الوحيد املخ ّول له دستوريًا تحديد موعدها بالتدقيق.
يس إن إن عربية2017/2/2 ،

 2017/2/5تُج ِمع القوى السياسية يف لبنان عىل رضورة إجراء
االنتخابات النيابية يف موعدها املقرر يف أيار /مايو املقبل ،عىل
الرغم من عدم التوافق عىل قانون انتخايب جديد .وتواصلت سلسلة
املواقف الداعية إىل االلتزام باملوعد الدستوري لالستحقاق ،إذ أكَّد
رئيس "الحزب التقدمي االشـرايك" ،النائب وليد جنبالط ،رضورة
"إجراء االنتخابات يف موعدها".
العريب الجديد2017/2/5 ،

 2017/2/8فاز رئيس وزراء الصومال السابق محمد عبد الله محمد،
الشهري بـ "فرماجو" ،بانتخابات الرئاسة التي صوت فيها أعضاء
الربملان وسط إجراءات أمنية مشددة .وحصل فرماجو عىل ،%56
من مجموع أعضاء الربملان .وحصل منافسه الرئيس املنتهية واليته
حسن شيخ محمود عىل ما نسبته  .%28وتعهد الرئيس املنتخب
بأن يكون فوزه بداية لحقبة جديدة تسودها الوحدة والدميقراطية
ومحاربة الفساد.
يب يب يس عريب2017/2/8 ،

 2017/2/8تظاهر أنصار رجل الدين مقتدى الصدر ُمطالبني بتغيري
أعضاء مجلس مفوضية االنتخابات الذين ينتمون إىل أحزاب السلطة
الكبرية ،وتعديل قانون االنتخابات .وناشدت مفوضية االنتخابات
رئيس الــوزراء واملجتمع الــدويل حامية موظفيها ،بعد تعرضهم
لتهديدات مبارشة من بعض مسؤويل التنسيقيات الخاصة بالتظاهرة.
هافينغتون بوست عريب2017/2/8 ،

 2017/2/10رفض الرئيس السوري بشار األسد اقرتاح الرئيس األمرييك
دونالد ترامب إقامة مناطق آمنة للمدنيني داخل سورية ،وقال
األسد" :إن املناطق اآلمنة للسوريني ميكن أن تحدث فقط عندما
يصبح هناك استقرار وأمن ،وعندما ال يكون هناك إرهابيون ،وتدفق
ودعم لهم من قبل الدول املجاورة والدول الغربية" .وأضاف الرئيس
السوري أن السوريني "نزحوا لسببني؛ أولً  ،األعامل اإلرهابية املدعومة
من الخارج ،ثان ًيا؛ الحصار االقتصادي املفروض عىل سورية".
دويتشه فليه2017/2/10 ،

 2017/2/14قالت قناة ليبيا الحدث املقربة من قائد الجيش
الوطني الليبي اللواء املتقاعد خليفة حفرت إن حفرت رفض لقاء فايز
الرساج رئيس حكومة الوفاق خالل وجودهام يف القاهرة .ووصل
حفرت والرساج إىل القاهرة للقاء مسؤولني مرصيني ،يف إطار جهود حل

األزمة الليبية .وكانت املصادر قد رصحت أن أسباب تأخر االجتامع
تعود إىل عدم التوافق النهايئ حول النقاط املفرتض طرحها من قبل
كال الجانبني.
روسيا اليوم2017/2/14 ،

 2017/2/14جددت األمم املتحدة الدعوة "لنزع سالح 'حزب الله'
وجميع املليشيات املسلّحة يف لبنان" .وقال نائب املتحدث باسم
األمني العام لألمم املتحدة؛ فرحان حق ،إن "قرارات مجلس األمن
 1559و 1680و 1701تدعو بوضوح إىل حل ونزع سالح جميع
املليشيات اللبنانية وغري اللبنانية" .وجاءت ترصيحات املتحدث
األممي ر ًدا عىل سؤال بشأن موقف األمني العام أنطونيو غوترييس
من ترصيحات سابقة أدىل بها الرئيس اللبناين ميشال عون ،وذكر
فيها أن "سالح حزب الله 'ليس مناقضً ا للدولة ،بل جز ًءا أساسيًا
للدفاع عنها'".
القدس العريب2017/2/14 ،

 2017/2/15مل يستطع عبد اإلله بنكريان رئيس الحكومة املكلف
رسميًا من امللك املغريب بتشكيل الحكومة بعد فوز حزبه يف
االنتخابات الربملانية؛ إحداث توافق بني األحزاب املختلفة لتشكيل
الحكومة ،ما وضعه يف مأزق رمبا يخرس حزبه عىل أثره ثاين أهم
منصب يف اململكة .وقال بنكريان يف ترصيحات صحفية خالل انعقاد
الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب إنه سيواصل مشاوراته
لتشكيل حكومة جديدة لن يكون حزب االتحاد االشرتايك طرفًا فيها،
وإنه عىل استعداد للتنازل عن رئاسة الحكومة إن تطلب األمر ذلك
ملصلحة الوطن.
مرص العربية2017/2/15 ،

 2017/2/16أخفق وفدا النظام السوري وفصائل املعارضة يف إحراز
أي تقدم يف املحادثات التي جرت يف العاصمة الكازاخية أستانا برعاية
روسيا وتركيا وإيران ،والساعية لتثبيت وقف إطالق النار الهش يف
سورية .وقالت املعارضة السورية إنها أثارت قضية تبادل السجناء
واألرسى مع الحكومة السورية خالل محادثات أستانا ،وإن القضية
ستكون موضوع محادثات منفصلة يف أنقرة .وقال الجعفري رئيس
وفد الحكومة السورية امل ُفاوِض؛ إن مقاتيل املعارضة وداعميهم
لديهم النية إلفشال اجتامعات األستانة.
دويتشه فليه2017/2/16 ،

 2017/2/19طالبت الحكومة اليمنية األمم املتحدة بتصنيف جامعة
الحويث جامع ًة "إرهابية" .وقال مسؤول ميني إن رسالة الحكومة
اليمنية إىل األمم املتحدة تناولت "التدخالت اإليرانية املتكررة
واملستمرة بإرسال أسلحة متنوعة لجامعة الحويث ،والدعم املايل
واللوجستي املقدم لها ،ما يهدد الشعب اليمني واملالحة الدولية
يف باب املندب عىل حد سواء" .وأوضح أن الرسالة أشارت أيضً ا إىل
الجرائم التي ترتكبها الجامعة االنقالبية بحق الشعب اليمني ،إىل
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جانب الهجامت التي تشنها بالصواريخ الباليستية والزوارق عىل
سفن يف البحر األحمر.
وكالة األنباء القطرية /قنا2017/2/19 ،

 2017/2/20أعلن وزير الخارجية التونيس؛ خميس الجهيناوي ،أن
رؤساء تونس والجزائر ومرص سيعقدون اجتام ًعا بالعاصمة الجزائرية
"لدعم تسوية سياسية شاملة" لألزمة يف ليبيا ،إذ عقد وزير الخارجية
التونيس ونظريه املرصي سامح شكري ،والوزير الجزائري للشؤون
املغاربية واالتحاد األفريقي وجامعة الدول العربية؛ عبد القادر
املساهل ،اجتام ًعا يف العاصمة التونسية .وأعلنت رئاسة الجمهورية
التونسية أن الدبلوماسيني الثالثة وقعوا يف لقاء مع الرئيس الباجي
قائد السبيس "إعالن تونس الوزاري لدعم التسوية السياسية يف ليبيا،
يف إطار تكريس املبادرة الرئاسية التونسية لحل األزمة يف ليبيا" .ويف
اإلعالن ،تعهدت تونس والجزائر ومرص "مواصلة السعي الحثيث
لتحقيق املصالحة الشاملة يف ليبيا بدون إقصاء يف إطار الحوار
الليبي-الليبي".
بوابة األهرام2017/2/20 ،

 2017/2/23صادق برملان تونس عىل قانون اإلبالغ عن الفساد
وحامية املبلغني عنه .وحرض الجلسة  140من  217نائ ًبا يف الربملان،
وصوت كل الحارضين عىل "القانون األسايس املتعلق باإلبالغ عن
الفساد وحامية املبلغني عنه" .وقال نائب رئيس الربملان عبد الفتاح
مورو إن هذا القانون "إنجاز للثورة" التي أطاحت مطلع العام 2011
نظا َم زين العابدين بن عيل .ويج ّرم القانون الجديد "االنتقام" من
وخصوصا إذا كانوا من موظفي القطاع العام،
املبلّغني عن الفساد،
ً
ويوفر لهم الحامية من املضايقات واإلجـراءات التأديبية ،وكذلك
يُ َج ِّرم "تهديد" املبلغني عن الفساد.
الحياة2017/2/23 ،

 2017/2/23قرر مجلس األمن الدويل ،باإلجامع ،تجديد تفويض
لجنة العقوبات املتعلقة باليمن وفريق الخرباء التابع للجنة األمم
املتحدة .وأكد القرار الحاجة امللحة للتطبيق الشامل واملالئم لالنتقال
السيايس يف اليمن طبقًا ملؤمتر الحوار الوطني الشامل ،ومبادرة
مجلس التعاون الخليجي ،ومبا يتفق مع قـرارات مجلس األمن.
وأعرب املجلس عن قلقه من استمرار التحديات السياسية واألمنية
واالقتصادية واإلنسانية يف اليمن ،مبا يف ذلك حالة العنف املستمر
والتهديدات الناجمة عن تكديس األسلحة وإساءة استخدامها مبا
يزعزع االستقرار يف البالد.
الرياض2017/2/23 ،

 2017/2/24أكد الرئيس املوريتاين محمد ولد عبد العزيز عدم
ترشحه لوالية رئاسية ثالثة ،والتي من املقرر إجراؤها يف العام ،2019
موض ًحا أنه لو كان يريد الرتشح لوضع بن ًدا يتيح ذلك يف بنود تعديل

الدستور .وقد أعلن ولد عبد العزيز عن نيته دع َم مرشح آخر يف
االنتخابات الرئاسية القادمة ،من منطلق أنه مسؤول عن البلد.
فرانس  24عريب2017/4/24 ،

 2017/2/27قال رئيس وفد املعارضة السورية يف محادثات جنيف،
نرص الحريري خالل مؤمتر صحايف عقده بعد لقاء املبعوث األممي
إىل سورية ،ستيفان دي ميستورا ،إن وفد املعارضة ق ّدم لدي ميستورا
ورقتني؛ األوىل حول األوضــاع اإلنسانية التي وصفها بالكارثية،
والثانية تتعلّق بانتهاكات النظام ،ومن ضمنها استخدام الغاز ،واصفًا
املباحثات بأنها "إيجابية" .وأبدى الحريري أمله يف ّأل "تراهن روسيا
عىل شخص زائل قتل شعبه".
الجزيرة نت2017/2/27 ،

 2017/2/28وافق غالبية أعضاء الربملان املرصي عىل إسقاط عضوية
النائب محمد أنور السادات بدعوى "الحط من قدر" مجلس النواب
يف تقارير سلبية عن أداء املجلس إىل االتحاد الربملاين الدويل .وقال
رئيس الربملان الدكتور عيل عبد العال ،إن  468نائ ًبا وافقوا عىل
إسقاط عضوية السادات ،بينام رفض مثانية نواب فقط القرار ،وامتنع
أربعة آخرون من التصويت ،وغاب باقي األعضاء عن الجلسة .وجاء
يف تقرير أعدته لجنة الشؤون الدستورية والترشيعية مبجلس النواب
أن السادات قام "بإرسال عدة بيانات إىل جهات ومنظامت أجنبية -
ومن بينها االتحاد الربملاين الدويل  -تتضمن وتتناول أوضا ًعا داخلية
للربملان املرصي من شأنها "الحط من قدر املجلس وصورته" .وذكر
التقرير أن اللجنة استجوبت السادات وخلصت إىل إدانته وأوصت
بإسقاط عضويته.
الجزيرة نت2017/2/28 ،

 2017/2/14أعلن عيل عبد العال رئيس الربملان املرصي أن مجلس
النواب وافق بأغلبية األعضاء عىل تعديل وزاري قدمه الرئيس املرصي
عبد الفتاح السييس وتضمن تعيني مثانية وزراء جدد .ويأيت التعديل
الوزاري يف وقت تواجه الحكومة تحديًا صع ًبا وانتقادات إثر االرتفاع
الكبري يف األسعار بعد تحرير سعر رصف العملة الوطنية ،ورفع أسعار
املحروقات بنا ًء عىل خطة اإلصالح االقتصادي التي فرضها صندوق
النقد الدويل.
رويرتز2017/2/14 ،

 2017/2/28استخدمت روسيا والصني حق النقض (فيتو) ضد
مرشوع قرار ملجلس األمن بفرض عقوبات عىل النظام السوري
الستخدام السالح الكيميايئ ،بينام امتنعت مرص عن التصويت ،وع ّد
الرئيس الرويس فالدميري بوتني مرشو َع القرار "غري مالئم" ،مضيفًا أنه
لن يساعد يف عملية التفاوض ،بل سيعوقها وسيقوض الثقة بها ،وأن
بالده لن تدعم أي عقوبات جديدة عىل سورية.
الجزيرة نت2017/2/28 ،

121

الوقائع الفلسطينيّة
Palestine Over Two Months

ً
توثيقا ألهم الوقائع الفلســطينية واألحــداث المرتبطة بالصراع العربي
يتضمــن هذا التقرير
اإلسرائيلي في الفترة الممتدة ما بين  1كانون الثاني /يناير و 28شباط /فبراير .2017
كلمات مفتاحية :فلسطين ،إسرائيل ،الصراع العربي اإلسرائيلي.
This report chronicles some of the most significant developments relating to the
Arab-Israeli conflict during the period from January 1 to February 28, 2017.
Keywords: Palestine, Israel, Arab-Israeli Conflict.
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 2017/1/4رشعت إرسائيل يف هدم تجمعات سكان ّية فلسطين ّية يف
منطقة الخان األحمر( ، )E1ومناطق املالصقة ملستوطنة "معاليه أدوميم"
يف خطوة مت ّهد للضم الفعيل للمستوطنة ملا تطلق عليه "القدس الكربى".
القدس2017/1/4 ،

 2017/1/6وثق نادي األسري  100حالة اعتقال منذ بداية العام
الجاري .إن من بني هؤالء املعتقلني ثالث نساء ،و 18طفالً ،وأضاف:
وكان من بني الحاالت التي جرى توثيقها الفتى أحمد خضور
( 16عا ًما) ،واملصاب برسطان الدم ،وهو من محافظة رام الله والبرية.
األيام الفلسطينية2017/1/6 ،

 2017/1/7قـــررت الــســلــطــات الفرنسية الــبــدء بتنفيذ
توجيهات صـــادرة عــن االتــحــاد األورويب قبل  14شــه ـ ًرا ،يف
 11ترشين الثاين /نوفمرب  ،2015تقيض بوضع ملصق يحدد مصدر
املنتجات املصنعة يف املستوطنات اإلرسائيلية.
الرشق األوسط2017/1/7 ،

مجلس وطني جديد ،ورضورة التئامه خالل فرتة قريبة ال تتجاوز
الشهرين املقبلني.
الغد األردنية2017/1/12 ،

 2017/1/12قررت قوات االحتالل ،وضع يدها عىل ما يقارب 3989
دومنًا من أرايض قرية عصرية القبيلة جنوب نابلس .وقال مسؤول
ملف االستيطان شامل الضفة الغربية ،غسان دغلس ،إن قوات
االحتالل سلمت قرا ًرا ألهايل عصرية القبلية ،يقيض بوضع اليد عىل
 3989دومنًا.
الحياة الجديدة2017/1/12 ،

 2017/1/12أعلنت "لجنة املتابعة العليا للجامهري العربية يف
شامل يف القرى واملدن العربية ،يشمل املحال
ً
إرسائيل" إرضابًــا
التجارية واملدارس ،احتجا ًجا عىل إقدام السلطات اإلرسائيلية عىل
منزل بذريعة البناء دون ترخيص يف بلدة قلنسوة الواقعة
هدم ً 11
داخل إرسائيل.

 2017/1/7أكد خليل الحية عضو املكتب السيايس يف حركة
"حامس" ،أن الحركة ال تسعى لتشكيل أي إطار بديل من منظمة
التحرير الفلسطينية ،مشد ًدا عىل إميان الحركة مببدأ التدافع السيايس
واإلرصار عىل إصالحها ،موض ًحا أن الفيدرالية غري مطروحة باملطلق
يف أجندة الحركة.

 2017/1/12ذكرت صحيفة يرسائيل هيوم أن لجنة الداخلية
اإلرسائيلية الربملانية صدقت عىل طرح مرشوع قانون منع دخول من
يدعون ملقاطعة إرسائيل للتصويت عليه يف القراءتني الثانية والثالثة
يف الكنيست.

 2017/1/9مقتل  4جنود إرسائيليني وجرح  16يف عملية دهس يف
القدس ،ومستوطنون يحطمون عرشات املركبات يف الضفة ،ووقعت
العملية التي استشهد منفذها ،يف منتزه يف حي ارمون هنتسيف
املطل عىل البلدة القدمية يف القدس ،عندما كان الجنود يهمون
بالنزول من الحافلة بعد جولة تعريفية يف مدينة القدس املحتلة.

 2017/1/12طالبت عائلة الشهيد عمر النايف القيادي يف الجبهة
الشعبية ،السلطة الفلسطينية والفصائل والقوى الوطنية واإلسالمية
واملؤسسات الحقوقية الفلسطينية كافة بـ "الدفع باتجاه رضورة
إعادة فتح ملف التحقيق بظروف اغتيال عمر ،من جديد عىل أسس
مهنية ونزيهة".

 2017/1/9أعلن األمني العام املساعد لجامعة الدول العربية السفري حسام
زيك ،أن الجامعة العربية تلقت دعوة للمشاركة يف مؤمتر باريس للسالم
مبشاركة  70دولة لحل القضية الفلسطينية ،من خالل وضع آلية دولية
وجدول زمني للتنفيذ .الفتًا إىل وجود توافق دويل حول حل الدولتني.

 2017/1/13أعلنت رشطة االحتالل اإلرسائييل ،أنها أوصت النيابة
العامة بتقديم الشيخ رائد صالح للمحاكمة بتهم جديدة هي
"االنتامء لتنظيم محظور" ،وذلك بعد إنهاء تحقيقات أجرتها معه.

القدس2017/1/7 ،

القدس العريب2017/1/9 ،

الرشق األوسط2017/1/9 ،

 2017/1/10أوردت الوكالة اليهودية يف فرنسا أمس أن خمسة آالف
يهودي فرنيس هاجروا إىل إرسائيل يف العام  ،2016وعىل الرغم من أن
الرقم يشكل تراج ًعا ملحوظًا مقارنة مع  2014و ،2015لكنه ال يزال
األعىل منذ قيام إرسائيل يف عام .1948
األيام الفلسطينية2017/1/10 ،

 2017/1/12اختتمت اللجنة التحضريية لعقد املجلس الوطني
الفلسطيني أعاملها ،يف بــروت ،مبشاركة الفصائل الوطنية،
بينها "حامس" و"الجهاد اإلسالمي" ،يف ظل االتفاق عىل تشكيل

يب يب يس عريب2017/1/12 ،

وكالة وطن اإلخبارية2017/1/12 ،

املركز الفلسطيني لإلعالم2017/1/12 ،

العريب الجديد2017/1/13 ،

 2017/1/13قالت املتحدثة باسم الخارجية الروسية ،إن وزير
الخارجية الرويس سريجي الفروف ،سيعقد محادثات مع الفصائل
الفلسطينية الرئيسة ،يف موسكو .وقالت ماريا زاخاروفا ،سيستقبل
كبري الدبلوماسيني الروس ،ممثيل املنظامت الفلسطينية القيادية
الذين من املتوقع أن يزوروا موسكو للمشاركة يف حوار فلسطيني،
يهدف إىل دعم خطوات استعادة الوحدة الوطنية.
دنيا الوطن2017/1/13 ،

 2017/1/13قال سفري فلسطني لدى أنقرة ،فائد مصطفى ،إن تركيا
استقبلت خالل السنوات األخرية ،ما بني  5إىل  7آالف فلسطيني

التوثيق
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لجأوا إليها بسبب األحداث التي تشهدها سورية .وأضاف مصطفى،
أن الغالبية العظمى من الفلسطينيني الذين استقبلتهم تركيا خالل
السنوات األخرية ،يعيشون حاليًا يف الواليات الجنوبية من تركيا.
وكالة أنباء األناضول2017/1/13 ،

 2017/1/13شنت وحدات خاصة إرسائيلية حملة تفتيش واسعة
بحق األرسى الفلسطينيني داخل أقسام سجن "رميون" وصادرت
أجهزة الهواتف يف ظل األجواء الباردة .وأكد األرسى يف سجن رميون
بأن وحدات القمع اإلرسائيلية قامت بإخراج املعتقلني وشنت حملة
تفتيش واسعة داخل األقسام واعتدت عىل بعضهم وعزلت عد ًدا
منهم يف املعتقل.
وكالة فلسطني اليوم2017/1/13 ،

 2017/1/13تظاهر اآلالف من فلسطينيي الداخل يف مدينة قلنسوة
احتجا ًجا عىل إقدام إرسائيل عىل هدم أحد عرش منزلً بذريعة
عدم الرتخيص.
القدس العريب2017/1/13 ،

 2017/1/14قالت الخارجية املرصية ،إن مرص ستطرح رؤيتها لحل
الرصاع اإلرسائييل  -الفلسطيني ،خالل فعاليات مؤمتر باريس للسالم.
وأوضحت الخارجية يف بيان لها إن "وزير الخارجية سامح شكري
سيرتأس وفد مرص يف املؤمتر الدويل الذي دعت إليه فرنسا إلحياء
مفاوضات السالم بني الجانبني الفلسطيني واإلرسائييل".
وكالة أنباء األناضول2017/1/14 ،

 2017/1/14رصدت هيئة شؤون األرسى واملحررين 35 ،طفال أس ًريا
جرى اعتقالهم بعد إصابتهم برصاص جنود االحتالل ،موضحة أن
غالبية الجرحى األطفال تعرضوا عىل الرغم من إصاباتهم للمعاملة
املهينة واإلهامل الطبي واالبتزاز خالل استجوابهم.
وكالة معا اإلخبارية2017/1/14 ،

 2017/1/16تسلم رئيس الكنيست ،يويل إدلشطاين ،تواقيع 72
عضو كنيست ،املطلوبة للبدء بإجراءات إقصاء النائب د .باسل
غطاس ،من الكنيست .وجاء أن الوزير زئيف إلكني ،من حزب
'الليكود' ،قدم التواقيع لرئيس الكنيست ،والتي يصل عددها إىل 72
توقي ًعا ،مبا يتيح للجنة الكنيست البدء ببحث تطبيق قانون اإلقصاء،
حيث يشرتط توفر  70توقي ًعا عىل األقل.
موقع عرب 2017/1/16 ،48

 2017/1/16استشهد شاب ( 18عا ًما) برصاص االحتالل اإلرسائييل
خالل مواجهات اندلعت يف بلدة تقوع رشق بيت لحم.
القدس2017/1/16 ،

 2017/1/17أفرجت السلطات اإلرسائيلية ،عن الشيخ رائد صالح،
رئيس الحركة اإلسالمية الجناح الشاميل ،التي حظرتها السلطات
اإلرسائيلية يف نوفمرب /ترشين الثاين عام  ،2015بادعاء أنها املسؤولة

عن التحريض عىل العنف واملسؤولية عن املواجهات التي كانت
تقع بني املرابطني يف املسجد األقىص واملتطرفني اليهود ،ومن ضمنهم
وزراء يف الحكومة اإلرسائيلية ،لدى محاوالتهم اقتحام املسجد األقىص
املبارك وباحاته إلقامة شعائر دينية يهودية.
العريب الجديد2017/1/17 ،

 2017/1/17سارعت قطر إىل مد حركة حامس مببلغ  12مليون
دوالر ،لرشاء وقود ملحطة الكهرباء الوحيدة يف قطاع غزة ،بعد
االحتجاجات الواسعة التي اندلعت مؤخ ًرا ضد الحركة نتيجة انقطاع
التيار الكهربايئ.
العرب (لندن)2017/1/17 ،

 2017/1/17استشهد فلسطيني برصاص جنود االحتالل اإلرسائييل،
وذلك عند حاجز بيت ليد العسكري ،املقام عىل أرايض الفلسطينيني
غرب مدينة طولكرم شامل الضفة الغربية املحتلة ،بادعاء محاولته
تنفيذ عملية طعن.
العريب الجديد2017/1/17 ،

 2017/1/18قال صائب عريقات ،أمني رس اللجنة التنفيذية ملنظمة
التحرير الفلسطينية ،إن موقف بريطانيا من مؤمتر باريس " مشني"،
يف تعقيبه – مبارشة  -عىل رفضها ومعها أسرتاليا التوقيع عىل مؤمتر
باريس الدويل الذي رحبت به السلطة الفلسطينية .وأضاف ،أنه
ال ميكن القبول بأن تواصل بريطانيا سياسة اتخاذ قرارات تساعد
إرسائيل وتشجعها يف سياساتها العدوانية.
الرشق األوسط2017/1/18 ،

 2017/1/18طرحت أوساط سياسية إرسائيلية خطة تقيض مبنح
حكم ذات ًيا إداريًا عىل أقل من نصف أرايض الضفة
الفلسطينيني ً
الغربية ،مع رفض الحديث عن إقامة دولة فلسطينية ،بينام رفض
آخرون دعوات االنفصال عن الفلسطينيني.
الجزيرة نت2017/1/18 ،

 2017/1/18استشهد فلسطيني وأصيب نائب ،جراء مواجهات عنيفة
مع قوات االحتالل اإلرسائييل التي اقتحمت يف وقت مبكر بلدة أم
الحريان يف النقب ،فيام أسفرت املواجهات كذلك عن مقتل أحد
عنارص الرشطة اإلرسائيلية.
العريب الجديد2017/1/18 ،

 2017/1/19شهدت مناطق  1948واألرايض الفلسطينية املحتلة،
تصعي ًدا خط ًريا يف العنف اإلرسائييل وعمليات الهدم والتدمري ملنازل
ومنشآت فلسطينية ،يف منطقة النقب جنوبًا ويف مخيم قلنديا يف شامل
القدس املحتلة ،وكذلك يف منطقة نابلس شامل الضفة الغربية .وتأيت
عمليات الهدم هذه بعد أيام فقط عىل إقدام السلطات اإلرسائيلية عىل
نسف عدد من املنازل يف مدينة قلنسوة داخل الخط األخرض.
القدس العريب2017/1/19 ،
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 2017/1/19أكد الرئيس األمرييك املنتخب ،دونالد ترامب ،أنه سينقل
سفارة بالده يف إرسائيل إىل مدينة القدس املحتلة ،فور توليه منصبه.
وقال ترامب" ،لن أخلف بوعدي الذي قطعته إلرسائيل حول القدس".
العريب الجديد2017/1/19 ،

 2017/1/19ساد اإلرضاب العام ،الداخل الفلسطيني ،كام أُعلن الحداد
الوطني ثالثة أيام ،وذلك ر ًدا عىل قيام الرشطة اإلرسائيلية ،بقتل الشهيد
يعقوب أبو القيعان بدم بارد ،بادعاء أنه حاول دهس رشطي إرسائييل
لقي مرصعه خالل املواجهات التي وقعت يف قرية أم الحريان يف النقب.
العريب الجديد2017/1/19 ،

 2017/1/20عم اإلرضاب العام البلدات العربية داخل إرسائيل
احتجا ًجا عىل سياسة هدم البيوت غداة استشهاد مواطن من عرب
الـ  48برصاص الرشطة اإلرسائيلية خالل هدم قرية بدوية ال تعرتف
بها الدولة العربية.
الرأي األردنية2017/1/20 ،

 2017/1/24ذكرت مصادر دبلوماسية أن وفد حركة حامس ،املوجود يف
القاهرة والذي يرتأسه إسامعيل هنية ،عقد عدة لقاءات مع مسؤولني
مرصيني لبحث العالقات الثنائية .وقال مصدر يف الحركة لـ "العرب"،
إن هنية والوفد املرافق له املكون من خليل الحية وموىس أبو مرزوق
وآخرين ،التقوا مدير املخابرات املرصية اللواء خالد فوزي ،وبحثوا معه
العديد من القضايا ،وقد هيمن عليها امللف األمني.
العرب (لندن)2017/1/24 ،

 2017/1/24سيقوم املفوض العام لوكالة األمم املتحدة إلغاثة
وتشغيل الجئي فلسطني بيري كرينبول يف هلسنيك مبخاطبة مؤمتر
دويل بأن "عىل العامل أال ينىس حواىل  560000الجئ فلسطيني ممن
ترضرت حياتهم جراء النزاع املتفاقم يف سورية" .ولقد متت دعوة
املؤمتر لالنعقاد من أجل إطالق خطة الصمود والالجئني اإلقليمية
( )3RPاستجابة لألزمة السورية.
األونروا2017/1/24 ،

 2017/1/20ح ّمل زعيم الحركة اإلسالمية داخل الخط األخرض
الشيخ رائد صالح إرسائيل مسؤولية االحتقان داخل مدن وبلدات
الخط األخرض ،ودعا لحامية قرية أم الحريان يف النقب.

 2017/1/25استشهد مواطن فلسطيني بعدما أطلق جنود االحتالل
النار عليه بذريعة محاولة دعس جنود يف محطة انتظار للحافالت
عىل مدخل إحدى املستوطنات رشق رام الله.

 2017/1/20أفادت مصادر أمنية فلسطينية أن مواطنني غاضبني
طوقوا  4مستوطنني مسلحني دخلوا قرية قرصة القريبة من مدينة
نابلس يف الضفة الغربية ،قبل أن يسلموهم للجيش اإلرسائييل.

 2017/1/26أعطت السلطات اإلرسائيلية موافقتها النهائية عىل
إنشاء  153وحدة سكنية يف القدس الرشقية املحتلة ،بحسب ما قاله
نائب عمدة املدينة ،إضافة إىل ما شهدته الفرتة األخرية من زيادة
حادة يف تلك املرشوعات ،منذ تويل الرئيس األمرييك ،دونالد ترامب،
مهامت منصبه.

الجزيرة نت2017/1/20 ،

روسيا اليوم2017/1/20 ،

 2017/1/21طالب رئيس القامئة العربية املشرتكة يف الكنيست
(الربملان) اإلرسائييل ،أمين عودة ،وزير األمن الداخيل اإلرسائييل
جلعاد أردان ،باالستقالة من منصبه عىل خلفية تقرير نرشته قناة
إرسائيلية ،بشأن تعرض املواطن يعقوب أبو القيعان للقتل "بدم بارد"
عىل يد قوات من الرشطة.
وكالة أنباء األناضول2017/1/21 ،

الجزيرة نت2017/1/25 ،

يب يب يس عريب2017/1/26 ،

 2017/1/27أصيب جندي إرسائييل ،خالل اشتباكات وقعت بني
قوات االحتالل ومسلحني من سكان مخيم جنني شامل الضفة الغربية.
القدس2017/1/27 ،

 2017/1/22اقتحمت مجموعة متطرفة ،باحات املسجد
األقىص املبارك وتجولت فيها تحت حراسة وحامية مشددة من
قبل جيش ورشطة االحتالل اإلرسائييل ،ووسط محاوالت املصلني
واملرابطني فيه التصدي لهم بصيحات وهتافات التكبري.

 2017/1/27قررت السلطة الفلسطينية التوجه إىل محكمة الجنايات
الدولية لتقديم "طلب إحالة" بشأن النشاط االستيطاين .ويف حديث
لوزير الخارجية الفلسطيني قال فيه ،إن لدى القيادة الفلسطينية
مجموعة من النشاطات والفعاليات من أجل العمل عىل وقف النشاط
االستيطاين اإلرسائييل يف األرايض الفلسطينية املحتلة عام .1967

 2017/1/22صدقت لجنة "التنظيم والبناء" ،يف البلدية اإلرسائيلية يف
مدينة القدس ،عىل بناء  566وحدة استيطانية جديدة يف مستوطنات
تقع بالقدس الرشقية املحتلة .وقال رئيس اللجنة ،مئري ترجامن ،إن
التصديق كان يفرتض أن يتم سابقًا ،لكنه تأجل ألسباب سياسية حتى
يتم تويل الرئيس األمرييك الجديد دونالد ترامب منصبه.

 2017/1/28أعلن الجيش اإلرسائييل أنه سيبدأ ،سلسلة تدريبات
واسعة يف املناطق املحاذية للحدود الشاملية لقطاع غزة ،تستمر
لعدة أيام ،تحايك عمليات تسلل مسلحني من قطاع غزة لألرايض
الحدودية املحتلة ،املحاذية لحدود القطاع.

العريب الجديد2017/1/22 ،

القدس العريب2017/1/22 ،

القدس العريب2017/1/27 ،

الدستور األردنية2017/1/28 ،

التوثيق
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 2017/1/30من املق ّرر أن يص ّوت الكنيست اإلرسائييل ،عىل مرشوع
قانون رشعنة املستوطنات والبؤر االستيطانية ،املقامة عىل أراض
فلسطينية خاصة .ومن شأن ترشيع القانون ،منع تنفيذ أوامر هدم
حواىل خمسة آالف بيت ،أقامها املستوطنون يف الضفة الغربية عىل
أراض فلسطينية مبلكية خاصة ،من جهة ،وتحويل هذه األرايض التي
سيطر عليها املستوطنون إىل أراض مبلكية الدولة.
العريب الجديد2017/1/30 ،

 2017/2/3تنطلق يف قطاع غزة ،أوىل مراحل االنتخابات الداخلية
رئيسا جدي ًدا للمكتب السيايس للحركة،
لحركة حامس التي ستفرز ً
بعد أن أنهى الرئيس الحايل خالد مشعل الفرتة املحددة له.
القدس2017/2/3 ،

 2017/2/4ص ّدق وزير البناء واإلسكان اإلرسائييل عىل بناء 2086
وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية املحتلة .وذكرت القناة
العربية الثانية أن القرار جاء بالتنسيق مع رئيس الوزراء اإلرسائييل
بنيامني نتانياهو ووزير جيشه أفيغدور ليربمان.
الرأي األردنية2017/2/4 ،

 2017/2/5رفضت حركة حامس مقرت ًحا إرسائيل ًيا بتبادل أسري
إرسائييل مقابل أسري لحامس عىل أساس إنساين ،متمسكة بصفقة
تبادل شاملة أو بقاء الوضع عىل ما هو قائم وفقًا ملصدر من حركة
حامس لإلذاعة العربية "ريشت بيت".
وكالة معا اإلخبارية2017/2/5 ،

 2017/2/5أكدت مؤسسات تعنى بشؤون األرسى وحقوق اإلنسان
يف فلسطني ،يف تقرير مشرتك أصدرته ،أن سلطات االحتالل اإلرسائييل

اعتقلت خالل شهر كانون الثاين املايض  590مواط ًنا فلسطين ًيا من
طفل ،و 14سيدة،
الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس بينهم ً 128
ونائب يف املجلس الترشيعي ،وصحايف واحد.
الدستور األردنية2017/2/5 ،

 2017/2/8حارصت قوات معززة من الرشطة قرية أم الحريان
بالنقب ،وذلك بغية نقل منزلني جاهزين تربعت بهام اللجان
الشعبية يف البلدات العربية ،وكذلك هدم خيمة االعتصام التي
منزل و 8منشآت زراعية واستشهاد املريب
نصبت عقب هدم ً 12
يعقوب أبو القيعان.
موقع عرب 2017/2/9 ،48

 2017/2/14انتخبت حركة حامس األسري السابق يحيى السنوار،
قائ ًدا لقطاع غزة خلفًا إلسامعيل هنية ،الذي يتوقع أن يتوىل منصب
رئيس املكتب السيايس للحركة.
العرب (لندن)2017/2/14 ،

 2017/2/19اقتحمت الرشطة اإلرسائيلية مدينة قلنسوة يف املثلث
يف الداخل الفلسطيني ،وأقدمت عىل هدم  11بيتا يف يوم واحد،
يف سابقة هي األوىل من نوعها من حيث كم البيوت املهدودة يف
عملية واحدة.
العريب الجديد2017/2/19 ،

 2017/2/25كشفت مصادر إرسائيلية النقاب عن مرشوع جديد يف
إطار املرشوعات الهادفة إىل تهويد القدس املحتلة ،حيث تم إيداع
مخطط لالعرتاضات إلقامة ما سمي بـ "مرشوع سياحي" عىل سفوح
جبل الزيتون ،يتعلق بإقامة "متنزه" جديد يف سفوح جبل الزيتون.
الرأي األردنية2017/2/25 ،

صـدر حديـ ًثا

سوتيريوس سارانتاكوس

البحث االجتماعي

يعرض هذا الكتاب بطريقة ناقدة لطبيعة البحث االجتامعي املتنوعة واملتعددة الجوانب،
ويشتمل عىل منهجيات وطرائق بحث كثرية ،ويغطي مساحة واسعة من البحث االجتامعي،
ابتداء من التحليل الوضعي وانتهاء بالبحوث البنائية والنسوية ،كام يركز عىل التأويل
وتحليل الخطاب والبحث ما بعد الحديث والبحث التطبيقي.
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مقدمة
تثري التحوالت املتسارعة يف النظام الدويل اهتامم األوساط السياسية
واألكادميية يف العامل؛ فقد ركز عدد كبري من الباحثني يف العالقات
الدولية عىل دراسة أبعاد هذه التحوالت وانعكاساتها عىل صعود
القوى الدولية وتراجعها .يدور الجدل اليوم حول كينونة النظام
الدويل والتغريات التي تطرأ عليه وعىل شكل الفاعلني األساسيني
ودورهم فيه .لذا يحاول برتران بادي((( يف كتابه مل نعد وحدنا يف
العامل :النظام الدويل من منظور مغاير ،اإلجابة عن سؤالني مركزيني:
هل النظام الدويل متغري؟ وهل نعيش وحدنا يف هذا العامل؟
ينطلق بادي من افرتاض أسايس يتمثّل بأ ّن التغريات يف النظام
الدويل متسارعة ومضطربة ،بخاصة بعد الحرب الباردة ،إذ أخذت
أبعا ًدا جيوسياسية تهدد بحالة من الفوىض ،وذلك مع تراجع
التزامات الواليات املتحدة األمريكية األمنية يف مناطق عديدة من
العامل ،وصعود قوى اقتصادية وعسكرية (روسيا ،والصني) تحاول
أن تستعيد مناطق نفوذ قدمية ،أو البحث عن موطئ قدم لها
يف مواقع إسرتاتيجية يف العامل اآلخذ يف التغري والتحول بنسق
متسارع .تزامن ذلك مع ظهور عدد من الدول غري قانع (مثل
إيران ،وفنزويال ،والربازيل وغريها) بدوره وبطبيعة النظام الدويل،
وال يرغب يف الخضوع لتحكّم نا ٍد صغري من األوليغارشيني الذين
يستعبدون الضعفاء ،ويسعى إىل مقاومة الضغوط النظامية التي
تفرضها القوى الدولية األساسية .كام أ ّن ظهور املنظامت اإلرهابية
الخارجة عن السيطرة قد زاد املشهد الدويل اضطرابًا وتعقي ًدا.
يحاول بادي يف هذا الكتاب الذي يقع يف ستة فصول ،التخيل عن
التفسريات السهلة أو التي تَوافق عليها منظرو العالقات الدولية،
بأ ّن التغري يف النظام الدويل يكون من خالل انسحاب أحد أطرافه
سلم أو حربًا مام
الرئيسة أو بعضها نتيجة انهيار النظام القائم ً
ٍ
وقيم وأمناطًا
ميهد لظهور أطراف رئيسة جديدة تعكس
مفردات ً
رصا عىل الصور
سلوكي ًة جديدةً ،مؤك ًدا أ ّن العامل قد تغري ومل يعد مقت ً
النمطية للنظام الدويل القائم عىل هيمنة مجموعة من القوى
الغربية ترسم السياسات الدولية لباقي دول العامل ،أي التخيل عن
وجنوب متخلف.
التقسيامت القامئة عىل شام ٍل متقدم ومتحرض
ٍ
 1أستاذ العالقات الدولية يف معهد العلوم السياسية يف باريس ،ترأس املجلس العلمي
للمعهد الفرنيس للرشق األدىن ( ،)2014-2012صدر له عدد من املؤلفات يف العالقات
الدولية .ترجم أغلبها إىل اللغة العربية ،أشهرها :سوسيولوجيا الدولة ( ،)1990والدولتان:
السلطة واملجتمع يف الغرب وبالد املسلمني ( ،)1996من آخر إصداراته دبلوماسية التواطؤ
( ،)2011والدبلومايس والدخيل ( ،)2008وعجز القوة ( ،)2014ونرش له املركز العريب ضمن
سلسلة ترجامن كتاب زمن املذلولني :باثولوجيا العالقات الدولية.

آذار  /مارس 2017

من "توازن القوى"
إلى النادي األوليغارشي
يركّز الكاتب يف هذا الفصل عىل دراسة طبيعة النظام الدويل وطريقة
تشكّل العالقات بني الدول يف فرتة الحداثة ،ال سيام أ ّن هناك ديناميتني
غري مسبوقتني ،برزتا يف عرص النهضة ساهمتا يف نشوء مفهوم النظام
الدويل فيام بعد ،وهام:
•التعامل مع النظام الدويل بطريقة جامعية :ألول مرة يف تاريخ
البرشية تم التعامل مع النظام الدويل بطريقة جامعية.

•التعايش مع اآلخر :مل تكن مسألة التعايش مع اآلخر تطرح
عىل هذا النحو ،أو عىل األقل مل تكن تطرح ّإل داخل املدينة
أو اململكة ،كانت العالقات مع الدول املجاورة ومع الخصوم أو
املنافسني موجود ًة بالتأكيد ،إال أنّه كان يعتم عليها من الناحية
السياسية والقانونية.
واستمر الوضع حتى توقيع معاهدتني كان لهام األثر البارز يف ظهور
نظام دويل جديد؛ هام معاهدتا مونسرت وأوسنابروك اللتان وضعتا
ح ًدا عام  1648لحرب الثالثني عا ًما ،وأسستا ملا سوف يُعرف بـ "صلح
وستفاليا"؛ فقد أرست الدول األوروبية فيام بينها نو ًعا من النظام الذي
مل يُطلق عليه اسم ،إال أنّه بدا بالفعل أشبه بالصيغة األوىل لنظام دويل.
يف ظل هذا املشهد الدويل الجديد ظهرت بحسب بادي مجموعة من
القواعد الجديدة ،أولها مبدأ السيادة الذي أقر وفقًا ملا كان قد نظّر
له جان بودان ،أ ّن ما من دولة تخضع لدولة أخرى سواء أكانت أكرب
منها أم أصغر أم مساوية لها ،ومن ثم مبدأ احرتام النطاق الجغرايف وما
يستتبع ذلك ،من تحديد واضح ال لبس فيه ملفهوم "الحدود" وواقعه ،ال
بل أكرث من ذلك ،لفكرة أ ّن الفعل السيايس ال يكون واق ًعا إلّ من خالل
مامرسة الدولة سلطتها عىل أرض معينة .لقد ك ّرس ذلك نو ًعا من توازن
القوى وصفه املفكر الواقعي هانس مورغنثاو باملضطرب ،ألنّه تأسس
عقب حرب ،ومن هنا ،اتصف بعدم العدالة ،أل ّن رجال الدولة والساسة
ينجرفون مع النرص إىل تكريس نتائج مجحفة بحق املهزوم عادةً .وهو
ما حدث عندما قمع تطلعات فرنسا وك ّرس مكاسب إمرباطورية آل
هابسبورغ يف الواليات اإليطالية ،كام أ ّن قادة التوازن أغفلوا النتائج
التي أحدثتها الثورة الفرنسية عىل الصعيد الفكري .وهي نتائج كان لها
بالغ األثر يف دفع الشعوب األوروبية نحو الثورات االجتامعية(((.
مارست القوى األوروبية الكربى يف القرون الالحقة هيمنتها ،بخاصة يف
القرن التاسع عرش من خالل االستعامر الذي مثّل مفارق ًة هائلةً ،بحيث
 2إبراهيم أبو خزام ،الحروب وتوازن القوى :دراسة شاملة لنظرية توازن القوى وعالقتها
الجدلية بالحرب والسالم (عامن :األهلية للنرش والتوزيع ،)1999 ،ص .101
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اختزن نظام الدولة الوستفايل يف ذاكرته النموذج اإلمرباطوري السابق
الذي بقي يخيّم عىل األمم األوروبية ،وراح يجد نفسه يف التوسع ما
وراء البحار .وعىل الرغم من أنه يقع عىل عاتق النظام املنبثق من
صلح وستفاليا عىل وجه التحديد تهميش هذا الشكل من النظام
املتجسد يف اإلمرباطورية الرومانية الجرمانية وما صاحبها من تفتيت
جغرايف وحرمان من الحكم الذايت ،ويدفعه إىل األفول ،فإ ّن "إغراء النهج
اإلمرباطوري" استمر ،سواء يف شكله األورويب التقليدي بحسب ما تم
إحياؤه أكرث من مرة يف فرنسا مع مغامرة نابليون ،أم من خالل نسخته
الخارجية املنبثقة من بناء اإلمرباطوريات االستعامرية التي حملت
لواءها فرنسا وبريطانيا العظمى والربتغال وإسبانيا .وإذا كانت هذه
الذاكرة اإلمرباطورية مل تغادر الساحة األوروبية مغادر ًة كليةً ،فذلك أل ّن
معضل ًة مل ندركها كامنة تعشش يف خلفية عقل وستفاليا ،حتى إننا نتجه
أحيانًا إىل التعمية عليها كل ًيا يف الوقت الحارض.
يف أساس هذه املعضلة تكمن غرائب مبدأ السيادة؛ فالنظام الدويل
يتك ّون من دول متجاورة ذات سيادة تتنافس فيام بينها .وتكشف هذه
املنافسة بالفعل الطبيعة املتناقضة للفكر القانوين الذي كان يف طور
النشوء؛ فمن ناحية هناك سعي إلنتاج قاعدة دولية تهدف إىل ضبط
هذا النظام املشرتك بني الدول الذي يُراد بناؤه .ومن ناحية أخرى،
لكل دولة بالحرية املطلقة التي تتيح لها
تقوم السيادة عىل االعرتاف ّ
أي قاعدة تتجاوز سلطتها .من هنا انبثقت فكرة الحرب
اإلفالت من ّ
بالذات التي تلوح يف األفق من حيث أنّها أمر طبيعي ورضوري وشامل.
وهي فكرة قدمية وجدت القوى الغربية صعوب ًة يف التخلص منها .ومن
هنا أيضً ا يربز هذا الجذر القديم إزاء القانون الدويل ،وهو ارتياب ال
يزال قامئًا إىل اليوم ،ال سيام يف الواليات املتحدة .وحني نقول منافسة،
بغض النظر عن درجة تحررها من القواعد القانونية ،فإننا نوحي يف
الوقت ذاته بأ ّن املبدأ األسايس لهذا النظام الدويل الجديد ال يزال القوة،
أي تلك القدرة املتاحة إلخضاع الغري ،بخاصة الدول املجاورة ،مهام
كانت الوسيلة املستخدمة .أي إ ّن القوة تقوم بدور الحكم الطبيعي يف
حتم إىل موقفني ثابتني يف دينامية العامل
التنافس بني الدول ،ما يؤدي ً
يتبي أ ّن واحد ًة من هذه الدول هي أقوى بكثري من
الغريب؛ فإ ّما أن ّ
سائر الدول ،ويف هذه الحال نعود إىل التقليد اإلمرباطوري الذي اجتذب
امللك لويس الرابع عرش يف زمانه ،ونابليون األول ،أو إنكلرتا يف القرن
التاسع عرش ،وإ ّما أن تكون القوى األساسية باملستوى نفسه تقري ًبا ،ما
يجعل إحياء اإلمرباطوريات غري ممكن ،فترشف حينها عىل إدارة شؤون
العامل مجموعة أوليغارشية؛ أي نادي األقوياء.
إ ّن هذا التأرجح بني الهيمنة اإلمرباطورية واألوليغارشية املستقرة إىل
حد ما ،واكب كل التاريخ األورويب حتى يومنا الحارض .فحني يسود
املنطق اإلمرباطوري ،تكون الكلمة الفصل لعالقات الخضوع شبه التام

بالنسبة إىل كل الفاعلني الذين عليهم القبول بسيادة هذا املنطق .يف
املقابل ،يف الحالة األوليغارشية ،ال بد من التفاوض باستمرار ،ليك تكون
هذه الحالة مقبول ًة ومستدامةً .من هنا برز مفهوم "توازن القوى"،
وهي الصيغة األساسية التي طبعت بعمق تاريخ العالقات الدولية
بد ًءا من مطلع القرن التاسع عرش .كان املطلوب أن تسود املساواة بني
أي واحدة منها املغامرة اإلمرباطورية .لذا
القوى األساسية لئال تجتذب ّ
(((
قام مؤمتر فيينا ( )1815-1814عىل ركيزتني أساسيتني :
•توازن القوى Balance of Power

•التعويضات Compensation
وهام ركيزتان أساسيتان يف الدبلوماسية األوروبية يف القرن الثامن عرش.
عامل آخر هو رضورة االطمئنان لعدم تكدير السالم
وأضاف مؤمتر فيينا ً
من ناحية فرنسا واتخاذ التدابري واإلجراءات الالزمة .وقد قاد العمل
مببدأ توازن القوى إىل نتائج مهمة؛ بحيث كان األساس لنظام دويل
جديد بني مجموعة من القوى األساسية يف بنية النظام الدويل آنذاك،
وهي فرنسا وإنكلرتا وروسيا والنمسا وبروسيا ،وحال هذا النظام دون
سيطرة واحدة من تلك القوى عىل أوروبا أو املغامرة بحرب منفردة
ُخل بتوازن القوى .يرى الكاتب أ ّن نظام "الكونرست األورويب" منذ
ت ّ
نشأته شابته شائبتان مل يتمكن من التخلص منهام .وهام متثالن
عيبني أساسيني يعكسان تجذّر تركيبته املحافظة؛ يكمن العيب األول
يف استبعاده املجتمعات ،ال بل تجاهلها .فهذا املنطق تحكمه القوة
أي وزن للمجتمعات .أما العيب
البحتة وتوازن القوة ،وال يكاد يقيم ّ
الثاين فريتبط بطبيعة الحاكمية األوليغارشية بالذات ،إذ إنّها من حيث
تعريفها تخلق ُم ِ
بعدين ،ميكن القول ،بلغة حديثة ،يتكون خارج إطار
هذه الحاكمية نوع من "بروليتاريا" الدول واألمم ،فينجم عن تعاملها
مع أعضاء النادي تركيبات معقدة ومق ّوضة االستقرار .لقد ُوصف
املستبعدون عن النظام بأنّهم "بروليتاريا الدول واألمم".

القطبية (أحادية ،ثنائية ،متعددة)
والمجتمعات ودبلوماسيتها
يبدأ الكاتب الفصل الثاين بالتمييز بني "قطبية القوة" و"قطبية
التجمع" بوصفهام حقيقتني رئيستني غال ًبا ما يتم الخلط بينهام؛
فاألوىل بحسب رأيه ،تصف التنافس بني الدول التي بوسعها ا ّدعاء
وضعية القوة ،أي إنّها متتلك املوارد املوضوعية التي متكّنها من هذا
 3عمر عبد العزيز ،جامل عمر ،صور من تاريخ العالقات الدولية يف العرص الحديث
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االدعاء ،وينظر إليها اآلخرون عىل هذا األساس .إذًا ما نف ُع أن تكون
يف الواقع قويًا إذا مل يعرتف لك اآلخرون بهذه القدرة؟
يدور التساؤل عن قطبية القوة حول إذا ما ك ّنا نواجه نظام "هيمنة"
أم نظا ًما "أوليغارش ًيا" .ال نجد إال أمثلة قليلة يف التاريخ عن أنظمة
الهيمنة؛ فقد جرى الكالم عن "باكس بريتانيكا" (نظام السلم
الربيطاين) الذي ساد منذ عام  1815حتى صعود القوة األملانية،
وتدخل الهيمنة األمريكية يف فرتة الحرب الباردة بطبيعة الحال ضمن
هذه الفئة .لكن موسكو كانت تشارك يف األمور األساسية ،ما خلق
نو ًعا من حكم ثنايئ أمرييك  -سوفيايت .وعشنا فرت ًة قصري ًة ج ًدا من
األحادية القطبية األمريكية بعد سقوط جدار برلني ،لكنها رسعان ما
تبددت .بعبارة أخرى ،فرتة الهيمنة الواضحة التي ال لبس فيها ،هي
يف الحقيقة نادرة نسب ًيا ،والقاعدة هي األوليغارشية التي تعكس
أوضا ًعا تظهر فيها قوى متعددة تكون إىل ٍ
حد ما يف تنافس مفتوح
فيام بينها.
أ ّما قطبية التجمع من ناحيتها ،فتتطابق مع فرتات تضع فيها القوى
ح ًدا لتشتتها وتذهب يف اتجاهات تتسم بـ "العسكرة" ترتكز عىل
تجمع عدد من الدول حول زعيم ،ميكن لهذه املعسكرات أن تتعدد،
حتى وإن كانت اللعبة الدولية تشجع بصورة عامة عىل الثنائية ،وفقًا
لالنقسام الثابت ،صديق  -عدو.
كام يذهب الكاتب إىل التمييز بني "القطبية" و"االستقطاب"؛
فالقطبية تعني "تجاور" قوى من دون أن نحدد العالقات بينها.
يف حني أ ّن االستقطاب يتضمن "املواجهة" املحتملة أو الفعلية .إ ّن
الثنائية القطبية التي سادت من عام  1947إىل عام  1989مل تكن
قطبي ًة فحسب ،وإمنا "استقطابية" وقد ترجم ذلك مبنطق املواجهة
فضل عن ذلك ،ترافقت تلك الثنائية القطبية مع منطق
بني األقطابً .
التجمع ،بحيث مل توجد قوتان متواجهتان فحسب ،وإمنا كان يلتف
كل واحد
حجم .أخ ًريا كان ّ
حولهام عدد من الدول الصغرية أو األكرب ً
من هذين املعسكرين محكو ًما بــــ "قوة عظمى" كام كان يقال يف
حينها ،يحدوها هاجس املنافسة مع "شبيهها" و"غرميها" ويف الوقت
نفسه الرغبة غري املعلنة يف تقاسم العامل ،وإرساء الحكم الثنايئ.
ويرى الكاتب أ ّن "لحظة الثنائية القطبية" كانت عابر ًة واستثنائيةً،
ومن السهل يف وقت الحق أن نجد التفسريات التي تتيح لنا
التنظري حول ظاهرة هي يف أساسها حادث محدد يف الزمن "ثنائية
القطبية" ،وهنا يتساءل ملاذا تطبع رؤيتنا للعامل بعمق يف وجداننا؟
بحيث يرجع ذلك إىل الواقع النووي وطابعه الغريب؛ ففي أعقاب
هريوشيام وناكا زايك تن َّبه الناس لوجود السالح غري املسبوق الذي ال
يتيح بالرضورة إحراز النرص ،لك ّنه يقود إىل تدمري اآلخر .ومع احتكار
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الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد السوفيايت السالح النووي مل يتح
فرصة البقاء للدول إال بانضوائها تحت مظلة إحدى هاتني القوتني
العظميني .للمرة األوىل يف التاريخ ،أصبحت الحامية هي القاعدة
املطلقة يف اللعبة الدولية ،وللمرة األوىل مل يعد باستطاعة ٍ
أحد أن
يتخيل موقعه يف النظام الدويل خارج منطق الحامية هذا الذي
يتضمن كذلك منطق املعسكر ووجود زعيم للمعسكر.
العامل اآلخر هو استقطاب العامل بني أيديولوجيتني؛ فاملنترصان عىل
النازية كانا بالفعل ينتميان إىل فلسفتني سياسيتني مختلفتني متا ًما؛
إحداهام تدين باشرتاكية الدولة املاركسية املركزية املتشددة ،واألخرى
بالليربالية التي تر ّوج لفضائل الفردية والسوق الحرة والدميقراطية.
للمرة األوىل تداخلت األيديولوجيا بعمق وانتظام يف اللعبة الدولية.
وأخ ًريا ،أبعد من هذين النظامني األيديولوجيني اللذين كانا يتواجهان،
تنافس شكالن من أشكال التنظيم االجتامعي  -االقتصادي والسيايس،
قل
وهنا أيضً ا بصورة غري مسبوقة ،متثّلت قوة هذا التعارض بفراد ٍة ّ
نظريها؛ بحيث كان لكلٍ من هذين النظامني نوع من االمتداد يف
املعسكر املواجه (يف الجانب األمرييك األحزاب االشرتاكية والشيوعية
يف دول جنوب أوروبا ،ويف الجانب السوفيايت االنشقاقات التي توالت
تدريج ًيا يف االندماج داخله).
الجدير بالذكر أ ّن الثنائية القطبية مل تكن يف أي يوم من األيام ظاهر ًة
متحجر ًة إذ تطورت باستمرار خالل تاريخها القصري؛ ففي املدة
 1967 - 1947متيزت بصالبة مفرطة ،وامليل املحدود للتواصل ما
وراء "الستار الحديدي" الذي كان يفصل بني أطراف النزاع ،أما يف
املدة  1989 - 1967فتكيفت الثنائية القطبية ،ودخلنا زمن "التعايش
قليل بسبب الغزو السوفيايت
السلمي" ،ومن ثم االسرتخاء الذي اهتز ً
ألفغانستان عام  .1979إ ّن الثنائية القطبية التي أرست قواعدها عام
 1947قامت عىل أساس فكرة الحامية؛ إذ كان ال بد من االلتحاق
بأحد الحليفني لتأمني الحامية من التهديد الذي متثّله الجهة املقابلة.
ولكن مع انهيار االتحاد السوفيايت حدث تح ّول يف النظام الدويل،
ذلك أ ّن عامل  1989يختلف متا ًما عن عامل 1947؛ لقد اكتملت عملية
تصفية االستعامر ،وانتقلت أرض املعركة من الشامل إىل الجنوب،
دول
كام أ ّن مختلف الوحدات املكونة لهذا الجنوب ،سواء أكانت ً
ٍ
أم شعوبًا أم ٍ
جامعات ديني ًة أم ثقافيةً ،اكتسبت
فئات اجتامعي ًة أم
استقاللي ًة الفتةً ،حتى إ ّن سقوط جدار برلني أ ّمن الحجج التي تعزز
مطالبها بالتحرر ،واالعرتاض ،بل االنحراف.
وبنا ًء عليه ،ال ميكن فهم طبيعة العالقات الدولية يف الوقت الحارض
إذا اكتفينا بالنظر إىل الخرائط الكالسيكية للجغرافيا السياسية ،أو
اعتمدنا عىل التحليالت اإلسرتاتيجية .يجب أن نتعلم كيف نخطو
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خطو ًة إضافيةً ،لنأخذ يف الحسبان بروز املجتمعات يف املجاالت التي
بقيت حتى هذا الوقت حك ًرا عىل العمل الدبلومايس وحده .من
هذا املنظور ،فإ ّن ثورة االتصاالت التي حصلت يف الثامنينيات من
القرن املايض مع تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،قامت
بدور أسايس يف تقنيات املعلومات والوسائط املتعددة ،والوسائل
السمعية والبرصية ،واالتصاالت السلكية والالسلكية ،أي الصوت
والصورة واملعلومات .يف الواقع شملت جميع الناس ،لقد زعزعت
ثورة التكنولوجيا "أثر املسافة" الذي يقع يف قلب اللعبة الدولية
بالذات ،فهذا املعيار القديم والتأسييس سمح بأن يكون لإلقليمية
معنى ،ويُبنى أول تصور للنظام الدويل ،كام ساعد يف تشكّل األمة
والقوميات ،ويف متايز كل وحدة سياسية ومسارها التاريخي عىل
خريطة العامل .كان للثورة الهادئة يف مجال االتصاالت تأثري أكرث
عمقًا من تعطيل "أثر املسافات" ،فهي تجاوزت العالقات الدولية
الكالسيكية التي يجب باألحرى أن نسميها "العالقات بني الدول"
إىل شبكة من العالقات "بني املجتمعات" .وبقدر ما كانت هيئات
املجتمع املدين تتحرر من عبء الضغوط الحكومية ،وتتمتع الجهات
الفاعلة باستقاللية أكرث ،مبا يف ذلك إزاء مجتمعاتها الوطنية ،فإ ّن
اللعبة الدولية راحت تتسم بغلبة أكرب للتداخل املجتمعي عىل
الطابع الدويل.
لذا متثّل مقولة "رصاع الحضارات" الشهرية أحد اإلطارات التحليلية
األكــر داللــ ًة عىل هــذه التحوالت .ونحن ندين بهذه الصورة
التبسيطية ،واملريحة فكريًا يف آن ،لصموئيل هنتنغتون ،مبا أننا مل نعد
أي ثقافة أن تدير شؤون العامل
وحدنا ،فمن الواضح أنّه ليس بإمكان ّ
وتتجاهل الثقافات األخرى ،وما تحمل من سلوكيات ،وطرق الرؤية
والتفكري والنظر إىل الذات ،فالعوملة تؤدي ال محالة ،بفعل التبادالت
املتنامية ،إىل تالقح يتطور من دون توقف بني ثقافات كانت تعيش
منفصل ًة ومتباعدةً .وبنا ًء عليه ،رمبا ينتقل رصاع الحضارات إىل داخل
املجتمعات الغربية .يف هذا الصدد يذهب املفكر عزمي بشارة
إىل أ ّن الرصاع الدائر يف البلدان الغربية رمبا يتحول إىل رصاع بني
ثقافتني تشتمالن عىل مكونات طبقية وثقافية وسياسية وقيمية،
وميكن أن يتحول إىل رصاع هويات ،كام أ ّن القوى الصاعدة يف النظام
الدويل (روسيا ،والصني) تتبنى عقيدة رصاع الحضارات ضد انتشار
الدميقراطية والليربالية بوصفهام تنتميان إىل الثقافة الغربية ،وأداة
للهيمنة ،هذا يعني باختصار أ ّن رصاع الحضارات قد أصبح مذه ًبا
روسيًا وصينيًا يف العالقات الدولية(((.
 4عزمي بشارة" ،صعود اليمني واسترياد رصاع الحضارات إىل الداخل :حينام تنجب
الدميقراطية نقائض الليربالية" ،سياسات عربية ،العدد ( 23ترشين الثاين /نوفمرب ،)2016
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جولة صغيرة في العالم الجديد
إ ّن الساحة الدولية جزء ال يتجزأ عن الفاعلني االجتامعيني ،وسلوكهم
وثقافتهم وانتظاراتهم ،إذ إ ّن مساف ًة كبري ًة باتت تفصلنا عن
الكونرست األورويب الذي ضم أمراء وحكا ًما تجمعهم ذهنية واحدة
وثقافة واحدة .يف يومنا هذا ،أصبحت اللعبة الدبلوماسية الرهينة
الدامئة لكثافة عمليات العوملة وتعقد القصص التي تتشابك فيها،
بل تتصادم.
غذّت نهاية الثنائية القطبية الوهم بأ ّن الواليات املتحدة ستكون
مرتبع ًة وحدها عىل عرش الهيمنة .وهو موقف تبني أنّه من أندر
املواقف يف التاريخ ،بينام طموحها حتى عام  1989مل يتحقق ّإل عىل
قاعدة الحكم الثنايئ يف مواجهة االتحاد السوفيايت ويف رشاكة معه.
رأينا كذلك غداة سقوط جدار برلني ،أ ّن وهم األحادية القطبية مل يدم
أكرث من ثالث أو أربع سنوات.
عىل الرغم من الحفاظ عىل منظمة حلف شامل األطليس ،واإلبقاء
عىل فكرة "املجموعة الغربية" ،فإ ّن وضع ٍ
حد لــ "العسكرة" وتراجع
منطق الحامية أسهام إىل ٍ
حد كبري يف إضعاف الروابط بني الحلفاء
األطلسيني ،وبني ع ّرايب الشامل وأتباعهم يف الجنوب .يف الواقع ،كام
يرى الكاتب يف هذا الفصل أ ّن الوهم التأسييس للحظة األحادية
القطبية ارتبط بحدث ال عالقة له بانهيار االتحاد السوفيايت ،وهو
غزو صدام حسني الكويت ،وتشكيل ائتالف واسع أوكلت إليه مهمة
طرد القوات العراقية ،إنفاذًا للقرار  678الصادر عن مجلس األمن.
بحيث ص ّوت االتحاد السوفيايت املحترض ملصلحة القرار ،يف حني أ ّن
الصني التي كانت تحرص عىل جعل املجتمع الدويل ينىس حوادث
تيانامنن التي جرت قبل عام ،وتصبح مقبول ًة ضمن النظام الدويل،
سلكت طريق االعتدال وامتنعت عن التصويت .بذلك بدت الواليات
املتحدة األمريكية بال منافس.
ترافق ذلك مع ازدهار "القوة الناعمة" األمريكية املتمثلة بالسيطرة
الناعمة والجاذبة التي متر عرب أمناط االستهالك (الثقافية عىل وجه
الخصوص) واملؤثرات الخيالية املستوردة من الواليات املتحدة.
فالنرص املدعوم من الجميع يف الخليج ،واإلبقاء عىل منظمة حلف
شامل األطليس ،وإطالق مبادرات دبلوماسية عىل غرار مبادرة مدريد
أمل
حول الرشق األوسط ،كلّها حوادث كربى غذّت لدى بعضهم ً
يتمثّل بأ ّن القوة العظمى بإمكانها أن تسوي جميع نزاعات العامل
بفضل قدراتها السياسية والدبلوماسية والعسكرية .ويركّز الباحث يف
هذا الفصل عىل القوى الصاعدة يف النظام الدويل ،كام ييل:
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•روسيا اإلمرباطورية املحبطة :إ ّن مقاربة مسألة املوقع الذي
تحتله القارة العجوز يف النظام الدويل يف الوقت الحارض ال ميكن
أن تتم دون النظر إىل عالقتها بروسيا؛ بحيث تتصف العالقات
الروسية األوروبية باملعقدة؛ إذ يتداخل فيها السيايس واالقتصادي
واالجتامعي ،وتع ّد روسيا اليوم أحد الرشكاء األساسيني يف القضايا
األمنية األوروبية ،وال ميكن الحديث عن األمن األورويب دون
التطرق إىل الدور والتأثري الروسيَني يف املنظومة األمنية األوروبية.
وهي أيضً ا أكرب مورد للطاقة والرشيك التجاري األكرب لالتحاد
األورويب بوصفه أكرب مستهلك للطاقة الروسية .وترتبط دول
االتحاد األورويب بعالقات تجارية مهمة مع روسيا((( .إ ّن روسيا
تحجز لنفسها تدريج ًيا مكانًا ممي ًزا يف العامل الجديد للبلدان التي
ت ُعرف بـ "الناهضة" من خالل مشاركتها إىل جانب الصني والربازيل
والهند وجنوب أفريقيا يف تجمع جديد يُعرف بـ "الربيكس"
 ،BRICSكام هي الحال يف الرشق األوسط حيث مخاطر االنزالق
ليست بقليلة ،ال يخلو النشاط الدبلومايس الرويس من مخاطر
محتملة .هناك العديد من نقاط التضارب املمكنة بني املصالح
الروسية والصينية؛ تقليديًا كانت وجهة الصني دو ًما نحو الرشق
والجنوب .كان يشء من الحذر إزاء القوة الروسية يدفعها إىل
تج ّنب أي مغامرة توسعية لجهة الغرب و"إعادة فتح طريق
الحرير" مع التأكيد أ ّن روسيا ال تنظر بعني الرضا إىل الجمهوريات
السوفياتية السابقة التي تنزاح يف اتجاه الصني ،لكن ال بد لها
من االعرتاف بأنّها مل تعد متتلك اإلمكانيات التي تخ ّولها مامرسة
الوصاية الحرصية عليها .إنّها تتأقلم مع هذا التأكّل يف نفوذها،
وتع ّوضه عىل األرجح مبا تجنيه من فوائد اندماجها بكتلة رشقية
غري تصادمية.
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التزامات الواليات املتحدة األمنية فيها ،ستقود إىل تح ّول النظام يف
القارة األوروبية من نظام ثنايئ القطبية إىل نظام متعدد األقطاب،
كل من أملانيا وفرنسا وإنكلرتا وإيطاليا بدور جديد يف
فرمبا يقوم ٌ
(((
بنية النظام الدويل  .ولعل خروج بريطانيا من االتحاد األورويب
رسميًا يعزز من هذه الفرضية.

•الصني بني الحذر وتأكيد الذات :كربهان عىل الطبيعة املركبة لفئة
"البلدان الناهضة" ،تتاميز الصني يف عدة مستويات؛ فهي ليست
قو ًة عادي ًة يف طريقها إىل النهوض؛ إذ تطمح إىل املرتبة "األوىل
بالتساوي" مع الواليات املتحدة األمريكية يف تصنيفات االقتصاد
العاملي .ويق ّدر بعضهم أ ّن الناتج املحيل اليوم يقارب  15ألف
مليار دوالر ،ومع ذلك يجب ألّ يعرتف بالصني كونها تنتمي إىل
نادي الكبار .وهذا أمر ال يخلو من الغرابة .أما االستثناء اآلخر
فهو ذو طابع ثقايف؛ فالصني ليست أم ًة تبشرييةً ،لكونها ليست
لها طموحات كونية ،فقد بنت جز ًءا كب ًريا من سياستها الخارجية،
منذ أن أصبح لديها اإلمكانات ليك توجد ضمن اللعبة الدولية،
عىل مبدأ الطاوية القائم عىل "الالفعل" .من هنا ،فإ ّن الطريقة
الفضىل التي اختارتها ملواجهة الحوادث تكمن يف السلبية والحذر
واالنسحاب .وهي أساليب أكرث فاعلي ًة ووظيفي ًة من نشاط يتوزع
يف كل اتجاه من الرصاعات الحالية الكربى (سورية ،والعراق،
وفلسطني ،والساحل األفريقي ،وأفغانستان) لنلحظ ثبات هذا
املوقف القائم عىل االنسحاب والحذر ،بل الصمت.

القوى الكبرى
في اتجاه معاكس للتاريخ

•فرص االتحاد األورويب الضائعة :كان بإمكان االتحاد األورويب
اإلفادة من نهاية الحرب الباردة والثنائية القطبية التي كانت
تحارصه يف الخانة األطلسية وتح ّد من هامش تح ّركه .للمرة األوىل
يف التاريخ منذ فجر العرص الحديث ،ليست أوروبا ساحة معركة
العامل ،وهي ال تشهد توتر ٍ
ات عسكري ًة داخليةً ،كام كانت الحال
ملدة طويلة من الزمن ،امتدت من حرب املئة عام إىل الحرب
العاملية الثانية .ليست املواجهة مع الكتلة السوفياتية .مع ذلك،
مل تستثمر املواجهة مع الكتلة السوفياتية بل عىل العكس كشفت
أوروبا مكامن ضعفها بعد انهيار جدار برلني .ويف هذا الصدد
يذهب املفكر الواقعي جون مارشهامير إىل أ ّن مغادرة القوى
العاملية وسط أوروبا يف إشارة إىل انهيار االتحاد السوفيايت وتراجع

ال ترتبط الرصاعات الجديدة كث ًريا بالتنافس بني الدول كام هي
الحال يف التاريخ األورويب .وإمنا ترتبط عىل العكس من ذلك ،بعدم

 5أحمد قاسم حسني" ،العالقات األوروبية الروسية يف مجال الطاقة :ضغوط التعاون
ورصاع املصالح" ،سياسات عربية ،العدد ( 23ترشين الثاين /نوفمرب  ،)2016ص .69 - 54
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إ ّن عامل اليوم هو رهينة عملية إنهاء االستعامر التي اتسمت بالفشل؛
فالعامل القديم مل يعرف كيف يستقبل العامل الجديد ضمن مجتمع
األمم التي يقال عنها "متحرضة" .تم بناء نظام ما بعد االستعامر عىل
أساس وضع الدول "املتحررة" حديثًا تحت الوصاية .ذلك كان القصد
من "الكومنولث" الربيطاين ،أو "الجامعة الفرنسية" التي أطلقها
الجرنال ديغول عام  1958وصولً إىل "فرانس أفريك" املشؤومة.
خاصا بها ،وأنّه ال ميكنها
لقد تناىس الجميع أ ّن لهذه الدول تاريخًا ً
االنخراط دون رضر يف املسار الغريب لبناء الدولة القومية.

مراجعات وعروض كتب
لم نعد وحدنا في العالم' :النظام الدولي' من منظور مغاير

وجود دولة ،وعجز املؤسسات ،والتحلل البطيء للمجتمعات .راحت
هذه الدينامية املنحرفة تسلك طريقها تدريجيًا يف أفريقيا حيث تتالت
الرصاعات منذ فجر االستقالل .لذا غالبًا ما س ّهلت القوى االستعامرية
السابقة مهمة الحكام املستبدين من خالل التغايض عن مساوئهم،
بل من خالل تشجيعهم عىل شخصنة السلطة وتحويلها إىل حكم
إمرباطوري (عىل غرار جمهورية أفريقيا الوسطى) ،وأحيانًا ش ّجعت
ديناميات التفتيت ،كام فعلت بلجيكا يف كاتانغا وفرنسا يف بيافرا.
كام أ ّن العالقة بني القوى الغربية والرشق األوسط تستحق أن نتوقف
أساسا تلك
عندها بعض اليشء ،لكون هذه املنطقة تعاين أمراضً ا مامثل ًة ً
التي ترضب أفريقيا .هنا ميكن الكالم عن "إنهاء استعامر فاشل" ،حتى
وإن مل تكن ألغلب بلدان الرشق األوسط صفة "املستعمرة" بصورة
رسمية .مع ذلك ،بتسمية النظام الذي أُريس بــ "االنتداب" وقعت
شعوب املنطقة ضحية نظام وصاية له القدر نفسه من الجور وغري
وتفس حدة املصائب
مالئم لبناء مجتمعات سياسية قابلة للحياةّ .
التي عاناها الرشق األوسط من خالل سلسلة من عوامل فريدة مل تكن
موجودة يف أي مكان آخر يف العامل ،وهي:

•يف حني كانت القبضة االستعامرية ترتاخى يف عدد من بلدان
املنطقة ،عادت إىل التشدد بسبب الرصاع اإلرسائييل  -الفلسطيني.
•النفط ،وهو الذي فاقم األزمات؛ إذ يوجد ثلثا االحتياطي العاملي
من النفط يف الرشق األوسط ،حتى وإن كان الوضع قد تطور
يف السنوات األخرية ،وذلك بفضل الصخر الزيتي وإعادة التوازن
للسوق العاملية عىل وجه الخصوص ،فباطن األرض يف منطقة
الرشق األوسط يحتوي عىل النفط الخام األقل تكلف ًة من حيث
االستخراج واألكرث فائد ًة لالقتصادات الغربية .من هنا ،فإ ّن
الخيارات اإلسرتاتيجية للقوى الغربية ،والصني أيضً ا ،محكومة
بهذا العامل.
•التشوه األصيل للنظم السياسية ،فهذه اللعنة مل تنتج يف الرشق
األوسط أنظم ًة ديكتاتوري ًة قامئ ًة عىل أساس مفهوم توريث
السلطة فقط ،وإمنا فتحت الطريق كذلك أمام اإلفراط يف التنمية
وتأييد مؤسسات املراقبة القمعية إىل أقىص الحدود ،أي "أجهزة
املخابرات" الشهرية املتضخمة الحجم التي مثّلت سلط ًة حكومي ًة
حقيقي ًة قامئ ًة بذاتها .وانضوت هذه األنظمة املدججة بالسالح
طويل إىل محاور موزعة إىل معسكرات عدة ،ما
ضد مواطنيها ً
غذّى لعبة التنافس والعداء الحا ّد.
•التعبئة السياسية ذات املنحى اإلسالمي ،ليس فقط تلك التي
تهدف إىل خدمة السلطة ،وإمنا تلك التي تقوم عىل االعرتاض
الشامل عىل كل السلطات القامئة.
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•ويف حال استمرت القوى الغربية يف استخدام قوتها العسكرية
واالقتصادية لفرض الهيمنة عىل الدول واملجتمعات األخرى ،فإنّها،
بحسب بادي ،ستصل إىل مرحلة تكون فيها غري قادرة عىل إدارة
شؤون العامل ،وستكون عاجز ًة عن السيطرة عىل سلوك القوى "غري
القانعة" يف النظام الدويل ،ما يدفع هذه القوى إىل إفشال مشاريع
القوى الغربية أو عىل األقل تقدير تعطيلها .ومن األمثلة عىل ذلك
عدم قدرة القوى الغربية عىل تحقيق انتصارات حاسمة يف كلٍ
من أفغانستان والعراق وسورية والعراق ومايل ،ومل تستطع حسم
الرصاع عىل الرغم من تف ّوقها االقتصادي والعسكري.

فرنسا :طموحات محبطة أمام
تحديات الغيرية
غداة الحرب العاملية األوىل ،بدأت األمور تأخذ من ًحى مختلفًا ،أل ّن
فرنسا خرجت منها منهكةً ،وكان عليها أن تتحمل تدريج ًيا الصدمات
األوىل لعملية العوملة التي مل تعرف كيف تسيطر عليها حقًا ،والتي
تتزامن مع أوىل عمليات عدم االستقرار إلمرباطوريتها االستعامرية.
لكن الرضبة األكرث إيال ًما كانت مع الحرب العاملية الثانية .وهذا ما
استشعره الجرنال ديغول الذي فهم برسعة أ ّن فرنسا املهزومة مل
تعد قو ًة من الصف األول ،كام أدرك أ ّن هذه القطيعة حصلت يف
وقت تب ّدل فيه مفهوم القوة بالذات .وحاول ديغول أن يتلمس هذه
املتغريات ،ويح ّول هذه القوة املتهالكة إىل "عظمة" تتمظهر عىل
الصعيد النوعي أكرث من الكمي .من هنا ،فإ ّن السياسة الخارجية
التي انتهجها مع الجمهورية الخامسة تربز متا ًما هذا التوجه الجديد
الذي حمل عناوين رئيسة؛ كاإلرصار عىل التباهي بالسيادة الوطنية،
واعتامد سياسة خارجية مستقلة ،ال سيام يف مجايل الدفاع واألمن،
واالبتعاد عن الكتلتني بخاصة عن األخ األكرب األمرييك.
إ ّن التمركز الدويل للجمهورية الخامسة ،بد ًءا من عام  ،1956استند
إىل إسرتاتيجية تقوم عىل استعادة جزئية ملكانتها من خالل بناء
سياسة نفوذ وتعاون مع الجنوب ،والسعي الحتالل موقع "الزعامة"
الدبلوماسية ألوروبا التي هي يف طور التشكّل .كان بإمكان أوروبا
الصغرية هذه أن متثّل قاعد ًة لـ "الزعامة" الفرنسية .ومن دون شك،
رسع يف فقدان الهوية الدولية.
قام ّ
توسع االتحاد األورويب بدور امل ّ
وشهد عام  2004دخول بلدان جديدة إىل االتحاد ،معظمها من
الدميقراطيات الشعبية القدمية .مل يستوعب هؤالء األعضاء الجدد
فكرة "الزعامة" الدبلوماسية الفرنسية .عندها ،انتقلنا بهدوء،
من دون إضفاء أي طابع رسمي ،من أوروبا تهيمن عليها فرنسا
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دبلوماس ًيا ،إىل فرنسا املرتاجعة إىل وضعية عضو عادي .هكذا بدأنا
نشهد ّ
تعث باريس يف مبادراتها الدبلوماسية مع انطالق محادثات
بروكسل .كام أ ّن التحول الهادئ يف دور فرنسا وتراجعه متثّل بالتطور
الذي شهده الطاقم الدبلومايس الفرنيس؛ فحتى هذا التاريخ ،كانت
وزارة الخارجية الفرنسية تقودها نخبة منبثقة مبارشةً ،إما من حقبة
الحرب العاملية الثانية ،بالنسبة إىل الطاقم األكرب س ًنا ،وإما تلك
النخبة التي تم إدماجها يف سياق السياسة الخارجية ذات التوجه
الديغويل ،بالنسبة إىل من هم أكرث شبابًا؛ فام إن بدأ هؤالء املوظفون
يغادرون اليك دورسيه ،حتى حل عىل رأس الدوائر األساسية يف وزارة
الخارجية جيل جديد من الدبلوماسيني ليس من الذين مل يعايشوا
تجربة الحرب فحسب ،وإمنا مل يكونوا أيضً ا متآلفني مع املفاهيم
والتفاعالت التي رسخت الحقبة الديغولية .إننا أمام تكوين ذهني
جديد متأثر بطغيان النموذج األمرييك أكرث من تأث ّره باملايض الديغويل
والسيادي لفرنسا.
لذا بدأت ترتسم طالئع تيار محافظني جدد عىل الطريقة الفرنسية.
مل يكن مرتكزه األسايس بالتأكيد وزارة الخارجية ،لكنه أث ّر بقوة
يف تح ّرك فرنسا يف العامل .وشملت هذه الظاهرة أجواء املفكرين
وفرضت نفسها رسي ًعا بوصفها نقطة تح ّول لدى من كانوا يُعرفون
يف ما مىض باسم "الفالسفة الجدد"؛ وأبرز هؤالء إعالم ًيا برنار هرني
ليفي الذي استطاع رسي ًعا يف الواقع أن يقوم بدور وزير خارجية
نيكوال ساركوزي عن طريق حثّه عىل التدخل العسكري يف ليبيا.
سعى هذا التيار الذي ميثله برنار ليفي لتمرير رسالة جديدة مفادها
أ ّن الواليات املتحدة األمريكية ليست تلك "القوة املهيمنة" التي يجب
محاربتها ،أو عىل األقل العمل عىل احتوائها ،وأصبح الدفاع عن
إرسائيل أولوي ًة وضعت مسألة دعم القضية الفلسطينية التي غال ًبا ما
تم تجاهلها ،يف آخر سلم االهتاممات .بصورة أعم ،أصبحت اإلشارة
إىل النموذج الغريب ،بل إىل الهوية الغربية ،منطلق سياسة خارجية
جديدة :ليس أل ّن الغريية ال يحسب لها حساب ،بل يجب إعادة
متوضع اآلخر ،من خالل إخضاعه إىل منوذج معومل يع ّد متفوقًا عىل
النامذج األخرى .وقد سلكت هذه املقولة الخطرية طريقها رافع ًة
شعار" :إنهم يهاجموننا ألننا األفضل".

خاتمة
تغي .ويف مواجهة التقلبات
يرى بادي يف ختام الكتاب أ ّن العامل قد ّ
والتحوالت ،تقوم ردة الفعل األكرث شيو ًعا عىل اإلنكار؛ فالتعامي عن
الواقع هو الطريقة املريحة للتعامل مع املخاوف والشكوك ،وإعطاء
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أنفسنا راحة قصرية ،وإمنا مكلفة .يح ّن بعضهم إىل الحرب الباردة.
ويتكل آخرون عىل انتفاضة يقوم بها "الزعيم" األمرييك .بينام يتمسك
يجسد كرامة العامل.
العديد بشدة بفكرة الغرب الذي من املفرتض أن ّ
بحسب بادي ،يحتاج العامل اليوم إىل قبول اآلخر املختلف ثقافيًا
ومعرف ًيا واجتامع ًيا ،وذلك السبيل إلحداث تغريات جوهرية يف بنية
النظام الدويل .ويقود هذا القبول بالرضورة إىل إعادة تفكيك مفاهيم
عديدة تنتمي إىل الحقبة الوستفالية التي أسست نظا ًما دوليًا يسيطر
عليه نا ٍد أوليغاريش؛ "نادي الكبار" ،ومنها مفاهيم السيادة وتوازن
القوى والدولة  -األمة ،والحاجة إىل إعادة تعريفها يف ظل العوملة.
وهذا يتطلب زيادة إسهام جميع الدول يف النظام الدويل من خالل
تفعيل دورها يف إيجاد حلول اجتامعية لألزمات ذات الطابع الدويل
التي تنتج عاد ًة من التفكك االجتامعي واملؤسسايت أكرث من الرصاع
القائم عىل تعظيم القوة ،بحيث تعجز األدوات العسكرية الكالسيكية
عن التأثري يف مساراته.
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من خالل عنوان مثري ،يق ّدم لنا صحايف أمرييك مخرضم ع ّدة دروس يف
باب يستهجنه األكادمييون يف أغلب األحيان،
الكتابة السياسية ،من ٍ
وهو متمثّل يف التغطية املبارشة التي ال ترتافق مع استشهادات
انتقاصا
ومصادر ومراجع معت َمدة ،من دون أن يكون ذلــك
ً
من أهميتها.

البنكية ودهاليزها يف الفصل السادس ،لنعود يف الفصل الذي يليه إىل
مصائر النفط اإليراين وتعرثاته .ث ّم إنّه يسلك مجد ًدا الحقل السيايس
مع تجارب الربيع العريب ذات الصلة ،يف الفصل التاسع ،قبل أن يعود
ويسلك دروبًا نغوص خاللها يف الحقل الديبلومايس ،مع مفاوضات
فيينا ،يف الفصل العارش.

والواقع أ ّن قراءة كتاب حروب إيران تجعل القارئ الذي ينطلق من
يغي رأيه .فرسعان ما يكتشف أ ّن صاحب الكتاب
أحكام مسبقة ّ
فاصل نقديًا
ً
يتعامل باحرتام كبري مع املادة التي يتناولها ،واض ًعا
كأي باحث جامعي رصني مع فارق
دامئًا بينه وبينها .فهو يشتغل ّ
صح التعبري ،يعود إىل أنّه يقف يف امليدان ويتابع
لوجستي ،إ ْن ّ
علم أ ّن هذا الرسم يأيت يف شكل
انطالقًا منه رسم املشهد السيايسً ،
ترسيم سيايس مرت ِّدد وطويل ال يُفصح عن مجمل الصورة سوى بعد
ع ّدة فصول .وهنا ال ب ّد من اإلشارة إىل أ ّن جاي سولومون هو كبري
املراسلني الخارجيني يف صحيفة وال سرتيت جورنال The Wall
 Street Journalاألمريكية ،وإىل أنّه قد غطّى عىل مدى أربع سنوات
متتالية مجريات املفاوضات حول االتفاق النووي بني إيران من جهة،
والواليات املتحدة وحلفائها الغربيني من جهة أخرى.

وعب جميع هذه املسالك املتشابكة واملتن ّوعة ،يبقى املؤلف مشدو ًدا
ْ
إىل هدف معريف واحد؛ هو فهم املعنى اإلسرتاتيجي األبعد لحروب
إيران ،وهي حروب ت ُِّبي له أنها حروب عىل إيران بقدر ما هي
حروب إليران .وهذا األسلوب الرتكيبي الذي يعتمده سولومون
يف بناء موضوعه ،وبناء تحليله ،هو األسلوب نفسه الذي يعتمده
املؤلفون الجامعيون عندما يقومون مبقاربة متع ِّددة االختصاصات.

ويف هذه املراجعة ،سنتابع الجانب الف ّني من الكتاب؛ بالنظر إىل ما
فيه من مكامن ق ّو ٍة تفيد املؤلفني ،مع ت ْرك متابعة الجانب السيايس
منه لغرينا.

بناء الموضوع
ينطلق املؤلف من مالحظة سوسيو-سياسية تفيد أنّه ما من قوة
غربية عظمى ،حتى اليوم ،قامت مبا قامت به الواليات املتحدة يف
مواجهتها للجمهورية االسالمية اإليرانية؛ إذ لجأت إىل ع ّدة إجراءات
وشل
التجسس واملعارك املرصفيةّ ،
واسعة ومتناسقة ض ّمت أعامل
ّ
حركة املواصالت وتطويق رشكات التأمني ،وصولً إىل السالح األمىض
املتمثّل يف تجفيف الصادرات النفطية اإليرانية .ثم يعود املؤلف،
فصل ،إىل تحليل املعطيات التي جمعها ،معطًى
عىل مدى أحد عرش ً
إثر معطًى ،يف كل ميدان من امليادين التي يستكشفها ،إذ تنكشف
بالتدريج الصورة أمام القارئ.
غري أ ّن "أقوى" ما يف أسلوب املؤلف يقوم عىل اعتامده بوصل ًة تفسريي ًة
واحدةً ،يف وقت ينتهج فيه ع ّدة مسالك مختلفة .فهو يأخذنا إىل
الحقل السيايس عندما يتكلّم عن "محور املقاومة" يف الفصل الرابع.
ث ّم ينتقل بنا إىل الحقل الفيزيايئ عندما يثري مسألة مراكز األبحاث
النووية يف الفصل الخامس .وبعد ذلك ،نذهب إىل حقل املعامالت

تقنية جمع المعلومات
يعتمد املؤلف يف تعامله مع املوضوع عىل تقنية تُس ّمى التقرير
املع َّمق  ،In-depth reportingوهي تقنية تقوم عىل التع ّمق يف
التحقيق الصحايف الذي يغدو بعد ذلك مبنزلة تحقيق بحثي؛ بالنظر
إىل عودته ،م ّرات عديدةً ،إىل املوضوع  -من جوانب كثرية ومن زوايا
يتبي فيه الخيط األبيض من الخيط األسود .وت ُوائِم
مختلفة  -حتى ّ
هذه التقنية يف منهجها املقابلة املع َّمقة  In-depth interviewالتي
يعتمدها علامء االجتامع يف البحث السوسيولوجي ،ذلك أنّهم كث ًريا
ما يعودون إىل مقابلة صاحب التجربة حتى إشباع املوضوع حقّه،
وحتى تكوين الصورة العميقة للظاهرة املدروسة؛ أي حتى بلوغ
معنى الظاهرة .ومن ث ّم ،فإ ّن سولومون (الصحايف) يبحث عن معنى
املوقف السيايس ،يف حني يبحث عامل االجتامع عن معنى الظاهرة
االجتامعية .بيد أنّها يلتقيان منهج ًيا من حيث ال يدريان.
فمن خالل االعتامد عىل هذه التقنية ،يتمكّن املؤلف ،من كشْ ف
ارتباط عدم تدخّل الواليات املتحدة األمريكية يف سورية لحرصها عىل
عدم إفشال مفاوضاتها مع إيران يف امللف النووي ،عىل الرغم من
تجاوز النظام السوري الخطوط الحمراء التي كان قد وضعها الرئيس
نفسه يف هذا الصدد؛ إذ إ ّن التحقيقات التي قادها سولومون
أوباما ُ
مع الوزير كريي ،عىل مدى ع ّدة سنوات ،عىل غرار التحقيقات التي
كان يجريها مع أعضاء فريق العمل لوزير الخارجية األمريكية ،أوصلته
إىل كشف الحقيقة التي كانت تقف عليها مواقف واشنطن السياسية
عىل املستوى اإلسرتاتيجي.
وكذلك الحال بالنسبة إىل املواقف املتش ِّددة للقوى األوروبية
املشاركة يف املفاوضات ،وبخاصة املوقف الفرنيس الذي مل يأخذه
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الوزير األمرييك يف الحسبان السيايس من الناحية اإلسرتاتيجية .فقد
كان مساعدو الوزير كريي يــر ّددون أ ّن الفرنسيني سيكونون أول
األطراف املتوجهة إىل طهران إلبرام صفقات اقتصادية ما إن يت ّم
التوصل إىل اتفاق نووي.

ِ
يكتف باستنطاق صاحب العالقة املبارشة
ذلك يعني أ ّن الصحايف مل
سب آراء املستشارين
(الوزير) ،فهو قد كان
ً
حريصا أيضً ا عىل ْ
السياسيني املشاركني يف صنع مواقف املسؤول ،وهو ما ّ
يدل عىل
حس علمي سوسيولوجي جعله ال
مهن ّية سولومون العالية ،وعىل ٍّ
يهمل املصادر الثانوية للمعرفة ،عند صغار األعوان؛ ذلك أ ّن كل
رصح به بعضهم يف البنية الفوقية
املعرفة املوضوعية ال تقوم عىل ما ي َّ
وأساسا ،عىل ما يُنسج يف البنية التحتية
فحسب ،بل تقوم أيضً ا،
ً
ويدور فيها.

بين االستقصائي والسردي
إ ّن ميزة األسلوب الصحايف الذي يعتمده سولومون يف كتابه هي
ثنائ ّيته التي متنحه قسطًا كب ًريا من التشويق .وال يتفق هذا التقليد
الصحايف مع التقليد البحثي األكادميي النابذ للرسد يف عموم أعامله.
مربح يف نهاية
غري أنّه ال يسعنا سوى اإلقرار بأ ّن هذا األسلوب
ٌ
املطاف .فعندما يتابع املؤلف "حرب الريـال" ،يف الفصل السادس،
فإنّه ال يكتفي بالتعليق الفوقي عىل أزمة العملة األجنبية يف إيران
وما تسببت به من مشكالت اجتامعية ،بل إنّه يذهب إىل وقائع
ميدانية عديدة يف جميع أنحاء البالد (إغالق ع ّدة مصانع ،والعجز
عن تأمني مواد أولية ،ورصف العديد من العامل واملوظفني ...إلخ)،
وهي وقائع مستقاة من ِس َ ٍي نقلتها مصادر محلّية أو نقَلها مراسلون
أجانب ،أو هي مشاهدات عين ّية ،ساهمت كلّها يف رسد االنعكاسات
والتحقيق يف أسبابها الحقيقية.
إ ّن األمر الذي ساهم يف دفْع النظام اإليراين إىل القبول بالتفاوض
يف مرشوعه النووي ،بحسب املؤلف ،هو أ ّن تحقيق هذا املرشوع

كان يشكّل ،استنا ًدا إىل ما كان يكرره اإليرانيون ،حلمهم األكرب الذي
يُشبه حلم الهبوط األمرييك عىل سطح القمر يف السبعينات من
القرن املايض.
ويف هذا السياق ،ال ب ّد من اإلق ـرار أ ّن هذا األسلوب الــردي/
االستقصايئ يجعل املادة الفكرية املنقولة ماد ًة حيّةً .فإذا كان
األكادميي يق ّدم للقارئ ماد ًة جافةً ،بعيد ًة عنه نسبيًّا ،يف شكل وجبة
غذائية باردة ،فإ ّن الصحايف يقوم بتقديم مادة ح ّية لق ّرائهُ ،مخاط ًبا
فيها عقولهم ومشاعرهم عىل ح ّد سواء.
تقل
أتوصل إليه هو أ ّن املادة الرسدية /االستقصائية ال ّ
ما أريد أن ّ
أي مادة بحثية أكادميية معروفة ،إذ يقرتب
أهمي ًة علمي ًة عن ّ
صاحبها (الصحايف) من أن يكون عامل أنرثوبولوجيا وسوسيولوجيا يف
ٍ
آنٍ
واحد ،من دون أن يُخضع نفسه لقواعد البحث السوسيولوجي
أو األنرثوبولوجي.

المصادر المعتمدة
يلجأ سولومون يف عملية التوثيق ،ضمن قاعدة التوثيق املتعارف
عليها ،إىل مصادر أ ّولية (ما قاله رسميًا الوزير اإليراين محمد جواد
ظريف ،أو الوزير األمرييك جون كريي) ،سواء كانت هذه املصادر له
أو لصحافيني آخرين مثله .بيد أنّه يلجأ أيضً ا إىل مقابالت مبارشة قام
بها هو شخص ًيا مع الرئيس السوري ،ومع القيادي خالد مشعل ،عىل
أنّه ليس مث ّة من ٍ
لبس يف األسئلة ،أو يف املادة التي ت ّم جمعها؛ ذلك
أنّه يُجري مقابالته بأسئلة واضحة ،باحثًا عن إجابات واضحة أيضً ا.
غري أنّه يُق ّر يف النهاية بأ ّن األجوبة التي جناها كانت أيديولوجي ًة
محضةً ،وأنّها كانت بعيد ًة عن تطبيقاتها الواقعية .وعندما ال
تتوافر لديه مصادر أولية يف موضوع شائك ،كموضوع الطائفية يف
العراق ،فإنّه ميتنع عن التعليق ،متحفظًا عن مقوالت شائعة ال تفيد
التحليل املوضوعي؛ كمقولة الهالل الشيعي ،أو سواها من املقوالت
حول األكراد.
ويف املقابل ،يذكر املؤلف الطموحات اإلسرتاتيجية اإليرانية الكبرية
التي أطلق االجتياح األمرييك لها العنان ،مش ًريا إىل أخطاء إسرتاتيجية
أمريكية من "العيار الثقيل" كانت قد ب َنتها إدارة الرئيس بوش ،انطالقًا
"كس ظهر" نظام
من كت ّيب تحليل إسرتاتيجي َج َزم يف حينه أ ّن ْ
البعث يف العراق سيؤدي إىل تركيع إيران سياسيًا ،وهو ما يعني،
بحسب سولومون ،أ ّن الواليات املتحدة هي – موضوعيًا  -رشيك
فاعل يف ظهور ما يُعرف أمريك ًيا بـ "حروب إيران".

140
احترام ذكاء القارئ
ال يعتمد املؤلف بتاتًا عىل لغة الجزم الفوقية ،وال عىل لغة اإليحاء
"الخبيثة" ،بل إنّه يبقى دامئًا ضمن لغة الرسد والتحقيق .وتُولِّد هذه
اللغة نو ًعا من الحرية بني املؤلف والقارئ .فاملؤلف يرسد طو ًرا،
فيثري فضول القارئ مع مسح ٍة من الحذر .وهو طو ًرا آخر يستقيص
ويتحقَّق ،فريتاح القارئ الذي يجد أ ّن األفكار التي قُ ّدمت له غري
قابلة للتشكيك؛ لكونها م ّرت مبصفاة املسا َءلة.
إ ّن املؤلف يحرتم ذكاء القارئ ،وهذا ما ينعكس إيجابيًّا عىل مقاربة
القارئ للكتاب .وينتج من العملية َعقْد صدقيّة رمزيّة بني الطرفني،
لكل منهام .فعند تناول املؤلف الحصار املايل الذي
عىل نح ٍو ُمريح ّ
فرضته اإلدارة األمريكية عىل إيران ،يكشف عن أمرين؛ أحدهام
يتعلق ٍ
بفيض من البنوك الغربية (األمريكية والربيطانية والسويرسية
والفرنسية واللكسمبورجية) التي كانت ت ُغطّي ته ّرب البنوك اإليرانية
من رقابة وزارة الخزينة األمريكية ،بالتعاون مع مرصف صغري يف ديب،
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وهو أم ٌر يشري إىل اخرتاقٍ كبري وعميق للمنظومة املرصفية الغربية
التي كان يعمل جزء منها  -ال يُستهان به  -ملصلحة إيران ،يف عقر
دار البلدان الغربية ،ال يف جزر الكاريبي فحسب .أ ّما األمر الثاين
الذي يكشفه سولومون ،فهو دهشة املسؤولني املاليني والسياسيني يف
تبي لهم ،من خالل هذا االخرتاق املديد ،مدى
واشنطن؛ ذلك أنّه قد ّ
مهارة الالعب اإليراين يف "لعبة الشطرنج" .وقد المست هذه الدهشة
أحيانًا حدود اإلعجاب الف ّني بالقدرات اإليرانية ،مع تحفّظ تا ٍّم عن
مرشوعها السيايس بطبيعة الحال.
كل ذلك يكشفه لنا هذا الكتاب الذي ال يُشعر القارئ بامللل يف
ّ
أي فصل من فصوله ،بل إنّه  -عىل العكس من ذلك  -يش ّد القارئ
ّ
فصل بعد فصل إىل الخامتة ،حيث يستخلص فيها املؤلف أه ّم ما
ً
قائل يف السطر األخري
توصل إليه يف معنى حروب إيران الراهنةً ،
َّ
منها عىل نحو مريب" :قد تكون حروب إيران عىل وشك الدخول يف
فصل جديد من فصولها" .وال ّ
شك يف أ ّن املستقبل القريب هو وحده
الكفيل بتأكيد هذا االستنتاج امل ُقلق أو نفيه.
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ألّف هذا الكتاب جون كلود كورسان وفيليب هاييز((( ،وهو نوع
مه ّم من الدراسات األكادميية الحديثة التي تتناول نشاط االستعالم،
أو االستخبارات ،وال سيام أنه يُعنى بتحليل املفارقة القامئة بني سياسة
عمومية تحوطها الرسية وتطبعها يف كثري من األحيان الالمرشوعية
من جهة ،والنظام الدميقراطي القائم عىل الشفافية وسم ّو القانون
من جهة أخرى .ويشري الكاتبان إىل أه ّم األسباب الداعية إىل إخراج
مؤلَّف حول السياسات االستعالمية؛ فام خلّفته أحداث الحادي عرش
من سبتمرب  2001من تداعيات ،بخصوص عمل أجهزة االستعالم،
وكشوف ويكيليكس وإدوارد سنودن ،إضاف ًة إىل اندماج العامل الرقمي
بقوة يف تدابري األمن ،كلّها عوامل أنتجت دخول قضايا االستعالم
دخول واس ًعا إىل دائرة النقاش االجتامعي واألكادميي .ومن ث ّم ،تبلور
ً
مفهوم السياسة االستخبارية  Intelligence Policyيف الدميقراطيات
نزول عند حقيقة أ ّن "االستعالم" أضحى رضور ًة أمني ًة قد
الغربية؛ ً
ميليها النظام الدميقراطي ذاته ،وفقًا لرشوط وعوامل موضوعية.
وال شك يف أ ّن املهتمني بهذا املجال يف منطقتنا العربية؛ من أكادمييني،
وأمنيني ،وصانعي القرار ،ميكنهم أن يجدوا فيه أجوب ًة مناسبةً ،قد
تصب يف مزيد من األخذ يف الحسبان بعنارص الحوكمة األمنية،
ّ
وال سيام يف ما يتعلّق مبصالح االستخبارات ،عرب تعزيز اإلدراك
باملشكالت التي تحيط به.

أ ّما املوضوع الرئيس للكتاب ،فيتمثل يف البحث عن التوازن بني
رضورت الرشعية والفعالية يف السياسات العمومية لالستعالم ،وهي
َ
أساسا لتحقيق املصلحة العامة يف مجتمع دميقراطي .ويتضمن
مك ّرسة ً
فصل تتمحور حول ثالثة مواضيع أساسية؛
الكتاب أربعة عرش ً
يتصل أولها مبحاولة تحديد العنارص األساسية املحيطة بـ "السياسة
االستعالمية العامة" ،يف حني يتعلق ثانيها بأهم مجاالت تطبيق تلك
 1جون كورسان  :Jean-Claude Cousseranدبلومايس ،ومتخصص يف العاملني العريب
واإلسالمي .عمل يف املديرية العامة لألمن الخارجي (فرنسا) ،وأصبح مدي ًرا لها يف الفرتة
2003-2000؛ وفيليب هاييز  :Philippe Hayezعمل قاضيًا مبحكمة الحسابات ،وتقلّد عدة
ارت الخارجية والدفاع بفرنسا ،ثم ُعني يف املديرية العامة لألمن الخارجي يف
وظائف بوز َ
الفرتة .2006 - 2000
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السياسة .أ ّما ثالثها ،فيعرض للرشوط األساسية لوضعها موضع التنفيذ.
ويثّل كل موضوع من هذه املواضيع مناسب ًة لطرح إشكاليات جدية،
ُ
عىل نحو تكون فيه السياسة االستعالمية مطالب ًة بالفعالية ،ومطالب ًة
أيضً ا بتوخي الحدود الدنيا من خرق املبادئ الدميقراطية.
وعىل الرغم من تعدد الزوايا التي ميكن النظر من خاللها إىل نشاط
االستعالم (نفسية ،وتنظيمية ،وسياسية وقانونية) ،فإ ّن اإلشكال
املركزي  -بحسب املؤلفني  -يتمثّل يف رضورة حسبان الكيفية
والرشوط التي ميكن بها لهذا القطاع من السياسات العامة ،وهو
قطاع متغلغل عميقًا يف ثقافة الرسية واالنتشار وخرق القانون ،أن
يندمج يف النظام الدميقراطي املؤسس عىل االنتخابات والتداوالت
فضل عن احرتام الرشعية .إنه مناخ من التشنجات
والنقد والشفافيةً ،
واملصادمات التي يصعب تحكيمها ،والتي تجعل من العسري اإلحاطة
مبضامني مفاهيمية متفق عليها لحقيقة موضوعية ُمرتَعة بالتناقضات.

ً
أوال :مفهوم السياسة االستعالمية
ومضامينها
إ ّن نشاط االستعالم عرب التاريخ؛ منذ بدء ظهوره إىل انتظامه
املؤسسايت ومأسسة "أرسار الدولة" ،يعيدنا دامئًا إىل السؤال الكبري
الخاص بجوهر العالقة بني االستعالم والسلطات السياسية .ومن ث ّم،
يحاول الكتاب إلقاء الضوء عىل عدد من املفاهيم واألوضاع التي
تحيط بالسياسة االستعالمية العامة؛ من قبيل البنيات املؤسساتية
لالستعالم واالستقاللية الخاصة التي تحظى بها ،وسطحية الوصاية
الحكومية عليها ،وما يُعرف بدورة االستخبارات .كام يتناول الكتاب
مجاالت الفعل االستعالمي التي ما انفكت تتسع وتتنوع ،مرو ًرا
تحول إىل مفهوم جديد
مبعنى "مجتمع االستعالمات" الذي يشهد ً
هو "مصنع االستعالمات الوطنية" ،وأبرز ما مييزه هو استيعابه لص ّناع
القرار ،ومختلف القيادات األمنية األخرى ،والرشكاء األمنيني من
القطاع الخاص واملجتمع املدين.
ويف تناوله ملفهوم "ثقافة االستعالم" بوصفها مجموعة التمثالت
التي يحملها املسؤولون السياسيون ،واإلدارات العمومية ،والوكاالت
األمنية ،والقضاء ،والصحافيون ،واملجتمع املدين ،واملنظامت الحقوقية
ألنشطة االستعالم ،يوضح الكتاب أ ّن مثل هذه الثقافات تتباين بني
املجتمعات بحسب السياقات التاريخية والسياسية ،كام أنّها تختلف
بني االستخباريّني والسياسيني ،وبني املدنيني والعسكريني ،وبني
مهم
املحللني وجامعي املعلومات .ويف مجتمع دميقراطي ،سيكون ًّ
تكريس مزيد من شفافية االستعالمات ،وانفتاحها عىل كافة الفواعل

مراجعات وعروض كتب
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املؤسساتية واالجتامعية يف الدولة؛ تعزي ًزا لثقافة تقبل احرتام العمل
االستعالمي واالقتناع بكفايته ورضرته.
ومل تَ ِغ ْب القضايا الفنية يف العمل االستخباري عن عنارص املفهوم؛ إذ
تناول الكتاب مسألة جمع املعلومات واملصادر املختلفة للمعطيات.
كام تناول االستعالم البرشي  ،Humintمربزًا اختالالته ،وتسببه يف
فضل عن أنه يثري إشكالي ًة
كثري من األحيان بـ "الفشل االستخباري"ً ،
حل واضح .أ ّما يف ما يتعلق
أخالقي ًة يف الدول الدميقراطية مل يوجد لها ّ
باالستعالم التقني ،فإ ّن أهميته املتصاعدة تنبئ برضورة إعادة النظر
يف باراديغامت البحث االستخباري؛ مبا فيها أمناط القيادة ،وطرائق
الرقابة والسيطرة.

أصيل من مهامت أجهزة االستعالم التي
أ ّن بعضهم ال يع ّدها جز ًءا ً
أساسا ،البحثَ عن املعلومات ووضع التقديرات .من أجل
ت ُخ ّولً ،
أساسا .ومع ذلكُ ،ع ّدت
ذلك فإ ّن بعض الدول؛ كأملانيا ،وكندا ،ترفضها ً
بديل مناسبًا للبحث االستخباري التقليدي يف الحرب عىل اإلرهاب،
ً
ويف الحرب املعلوماتية ،من الفعل الدبلومايس والسيايس الكالسييك،
كام ُع ّدت رضوري ًة للتعامل مع مناطق التوتر و"املجتمعات املغلقة".
ويرى املؤلفان أنه ال ب ّد للعمليات الرسية يف الدول الدميقراطية
من املرور باختبار الفحص والرقابة ،ث ّم الرتخيص فيها من لدن
السلطات السياسية؛ بالنظر إىل متثّل املصلحة املتوخاة منها ،وأنّها
تشكّل بالفعل الخيار األفضل ،ث ّم استكشاف مدى مرشوعية العملية
املقرتحة ،ومدى اتساقها والسياسة الخارجية للدولة وتجانسها والقيم
وصول إىل التنبه لِ َم قد تحدثه من آثار يف الرأي العا ّم
ً
الوطنية،
الوطني والدويل يف حالة انكشافها.

ثان ًيا :مجاالت تنفيذ السياسة
االستعالمية
علم أو ف ًّنا ،يؤكد الكتاب
وارتباطًا بالتحليل االستخباري ،وسواء ُع َّد ً
عمل برشيًا قد يحتاج إىل املعلومات ّ
لفك األلغاز ،وقد
أنّه يبقى ً
الخلق لتقدير النيّات وكشف الخفايا
يحتاج أكرث إىل الذكاء والفكر ّ
التي تغلّف الواقع املعقد؛ لذلك فهو ال يُكلَّل دامئًا بالنجاحات ،بل
إ ّن كث ًريا من حاالت التحليل التوقعي فشلت يف التنبؤ بأحداث كربى
يذكر منها املؤلفان الثورة اإليرانية ،واجتياح الكويت ،والتجربة
النووية الهندية يف عام  ،1998وأحداث  11سبتمرب  ،2001وانتفاضات
"الربيع العريب" ،وتضارب التوقعات االستخبارية حول املوعد املحتمل
المتالك إيران للسالح النووي .وهكذا يجب عىل ص ّناع القرار عدم
املبالغة يف الوثوق بالتحليالت والتقديرات االستخبارية ،بخاصة
عندما تتعلق بالن ّيات السياسية والحقائق البرشية .وعىل الرغم
من ذلك ،يرى الكاتبان أ ّن الفشل يف التحليالت االستخبارية مسألة
طبيعية ،بيد أنه ال يجوز استغاللها لتغطية الفشل السيايس ،وأنّه
سيبقى من الالزم فتح مجال التحليل بخلق هياكل تجمع مستهليك
اإلنتاج وفنيِّي االستعالمات ،إضاف ًة إىل فاعلني أمنيني آخرين.
من جانب آخر ،يؤكد الكاتبان الطبيعة املحرجة للعمليات الرسية
بالنسبة إىل ال ُنظم الدميقراطية؛ بسبب ما تثريه من إشكاليات الرشعية
والفعالية .فهي أفعال تقع بني الدبلوماسية والعمل العسكري،
تستهدف التأثري يف األوضاع السياسية والعسكرية واالقتصادية،
والتأثري يف مجرى األحداث ،من دون بروز دور الحكومات فيها ،كام

يعالج الكتاب يف هذا املقام بعض أبرز مجاالت الفعل االستعالمي بد ًءا
من قضايا الدفاع وخطر اإلرهاب ،وصولً إىل تحديات الفضاء السيرباين.
ففي عرضهام ملا يسميانه "طفرة االستعالم ملصلحة شؤون الدفاع"،
مهم يف رسم اإلسرتاتيجيات
يشري املؤلفان إىل أ ّن االستعالم ال يؤدي دو ًرا ًّ
الدفاعية ،عىل خالف دوره يف التكتيكات واملفاوضات العسكرية .وقد
ظهرت كثري من نقائص االستعالم العسكري يف الحروب ،بل إ ّن بعض
تحليالت االستعالم كانت كارثي ًة يف حاالت كثرية ،ومع ذلك قد يكون
حاسم يف إطالق مسلسل القرار السيايس العسكري.
دوره
ً
مس طبيعة االستعالم العسكري ،متاش ًيا مع
ويالحظ الكاتبان ً
تحول َّ
التطور يف طبيعة العمليات العسكرية؛ من ذلك أنّه أضحى أكرث
انفتا ًحا واندما ًجا يف مك ّونات مجتمع االستعالم كلّه ،معززًا حضور
العسكريني داخل هذا املجتمع .وبوجه عا ّم ،سيكون عىل االستعالم
ملصلحة الدفاع الوطني ،بحسب الكتاب ،أن يوفق بني متطلبات
االستعالم اإلسرتاتيجي واحتياجات القوات املسلحة للمعلومات .فهو
إنتاج من طبيعة خاصة يساهم فيه عدد من الفاعلني االستخباريّني؛
لذلك فإ ّن املسافة بينه وبني صانع القرار ال ت ُطرح بالطريقة نفسها
التي تخص االستعالم اإلسرتاتيجي واالستعالم املتعلق باألمن الداخيل.
من جهة أخرى ،يرى املؤلفان أ ّن الدول الدميقراطية ت َ ُع ّد اإلرهاب
العابر للحدود ،املعقد يف فعله واملتسع يف انتشاره والصعب يف
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توقّع رضباته ،أح َد أكرب التهديدات غري العسكرية املحدقة بأمنها
القومي وبأمن مواطنيها ،سواء كان ذلك يف الداخل أو الخارج ،وهو
ما يجعل الحرب عىل اإلرهاب حربًا تجاه أجهزة االستعالم بامتياز.
وإ ّن االستعالمات ،بحسب الكتاب ،ستكون منوط ًة بأداء دو ٍر ر ٍ
ائد يف
التكريس والتنفيذ للتوجهات الرامية إىل التأثري يف السياقات السياسية
واالجتامعية واالقتصادية والثقافية املواتية لتفيش الظاهرة اإلرهابية،
وليس يف ما يتعلّق مبقاومة اإلرهاب فقط عرب املقاربات األمنية
الخالصة التي ت ُثبت عدم فاعليتها ،يف ظل انبثاق العمل اإلرهايب من
قلب املجتمعات الغربية وتنامي خطورة عمليات "الذئاب املنفردة".

املنافسة والحركة والفوز بالصفقات ،يف منا ٍخ من احتدام التنافس
االقتصادي والتجاري الدويل ،بعد انتهاء الحرب الباردة ،إضاف ًة إىل
ما يستدعيه تزايد خطر اإلرهاب من تتبعٍ ملنابعه املالية وأنشطته
التجارية غري املرشوعة .ويرى املؤلفان أ ّن املظاهر الدفاعية لالستعالم
االقتصادي أضحت تدخل ،بالفعل ،ضمن اإلطار العا ّم لتدابري األمن
الوطني .عىل أ ّن املناحي الهجومية لهذا املجال ،وهي تعمل أحيانًا
ملصلحة املقاوالت والرشكات الوطنية ،تثري إشكاليات جدي ًة من قبيل
املهمت السيادية للدولة وتشويه القواعد التنافسية
التأثري يف طبيعة ّ
القتصاد السوق.

مث ّة رضورة ،إذن ،لوضع نُظم وطنية مضادة لإلرهاب قوامها تعزيز
االستعالم البرشي ،والتعاون األمني ،وتكثيف العمليات العسكرية
بالخارج .عىل أ ّن هذه النظم يجب أن تنشد فعاليتها عرب الحفاظ عىل
الحريات العامة ،وتقليص مستويات القلق والتخوف يف املجتمعات
الغربية ،وال سيام أ ّن االحتياجات االستخبارية أضحت أكرث ارتباطًا
بسلوكيات األفراد وهوياتهم ومواقفهم وعالقاتهم وتحركاتهم .ولك ّن
طرائق االستجابة ومناهجها ستبقى ،مع ذلك ،مثا ًرا للتساؤل حول
رشعية وسائلها وأخالقيتها يف ضوء تورط االستعالمات يف اختطافات
واعتقاالت وإعدامات خارج إطار القانون ،وتعاونها مع حكومات
وأطراف تنتهك حقوق اإلنسان.

ويشري الكاتبان إىل عدد وافر من تداعيات االستعالم االقتصادي،
وتجسس األصدقاء الغربيني بعضهم
بد ًءا من خطر القوى الصاعدة
ّ
عىل بعض ،وتورط الـ "يس آي إي" ،وغريها ،يف البحث عن معلومات
اقتصادية ومالية ،بذريعة تت ّبع املصادر املالية لإلرهابيني ،إىل جانب
الخشية من عالقات مشبوهة بني االستعالمات واملقاوالت الخاصة،
فضل عن املشكالت التي يخلقها تكاثف حضور رشكات االستعالم
ً
الخاصة؛ من قبيل "بوز ألن هاملتون" وعالقاتها التنظيمية املريبة
برجاالت االستعالمات الرسمية يف أمريكا.

ويف معالجته لـ "الدبلوماسية االستعالمية" ،يشري الكتاب إىل أ ّن
املمثليات الدبلوماسية ووزارات الخارجية ،تظل متصلة ،بل مؤطر ًة
ملهامت االستعالم؛ عرب االمتداد اإلقليمي والغطاء الرشعي الذي تَفي
به لألنشطة الرسية ،وهو ما تنتج منه مشكالت عملية حقيقية
متس العالقات السياسية والدبلوماسية .وعىل الرغم من ذلك ،يعرف
ّ
مهم يف ضوء تنامي املحاذير
تحولً
والدبلوماسية
االستعالم
من
كل
ٌّ
ًّ
والفرص ،ما يتطلب تعزي ًزا للتكامل والتداخل بينهام.
فاالستعالم يبقى رضوريًا للدبلوماسية؛ ذلك أنّه يز ّود السلطات
مساهم يف تحليل األوضاع والوقائع وتقديرها ،ويع ّزز
باملعلومات،
ً
فعالية السياسة الخارجية بإيجاد القنوات البديلة ،وإمكانية استباق
النيّات ،وإدراك هوامش املواقف التفاوضية ،كام أنّه يؤدي دو ًرا يف
حامية الجاليات والبعثات الخارجية ،ويُجري املفاوضات الخاصة ،أو
غري املعلنة ،مع أطراف متنوعة ،ويكشف عمليات التضليل السيايس
وميارسها ،إىل جانب قيامه بتنفيذ اتفاقات التعاون األمني ،وأدائه
ملهامت دبلوماسية رسية ،كث ًريا ما تفيد يف الوساطة بني أطراف
متعارضة ،أو يف تأسيس مفاوضات رسية بينها ،وهو دو ٌر أ ّدته عدة
استعالمات غربية يف مناطق توتر مختلفة ،مبا فيها املنطقة العربية.
ويف ما يتعلق بالجوانب االقتصادية لالستعالم ،يربز الكتاب حقيق ًة
مفادها ظهور الحاجة إىل تطوير قدرات املقاوالت الوطنية عىل

ويــرى الكاتبان رضورة القبول ببعض الرباغامتية يف ما يتعلّق
بالتعاطي مع االستعالم االقتصاديّ ،إل أ ّن ذلك يجب ألّ يؤ ّد َي إىل
خلْق سوق رمادية قد ت ُلحق األذى مبرشوعية االستعالمات الرسمية
وسمعتها ،أو تؤدي إىل تخلّيها التدريجي عن مهامتها السيادية
األصلية .فحينئذ ،يجب وضع ضوابط واضحة ودقيقة بشأن دعم
أمن املقاوالت الوطنية وتنافسيتها ،إىل جانب التأطري القانوين الصارم
مهمتها،
لرشكات االستعالم الخاصة من حيث الرتخيص لها ،وتحديد ّ
ومراقبتها ،ووضع مبادئ تؤطر االستعانة بها.
ويف ما يتعلق بتفاعل السياسة االستعالمية مع مجالب الفضاء
السيرباين ،فإ ّن األمر يتعلق ببُعد جديد يتضمن البحث عن املعلومات
يف الفضاء االفرتايض ،والدفاع والحامية ضد الهجامت املعلوماتية
املعادية ،فالقيام بالهجوم املعلومايت والعمليات املعلوماتية الرسية.
وإ ّن مواجهة مخاطر الفضاء السيرباين ،بحسب الكاتبني ،هي أكرب
من أن تتحملها أجهزة االستعالم وحدها .فهي متثل أخطا ًرا عالية
الدرجة ،كام أنّها قوية االحتامل وعميقة األثر .وبنا ًء عىل ذلك ،يجب
تقسيم مسؤوليات حامية األمن الوطني بني ما هو جنايئ وأمني
وعسكري ،وبني القطاعني العا ّم والخاص .ولك ّن أسئل ًة كثري ًة تُثار حول
مدى خضوع االستعالمات يف مهامتها املذكورة للسلطة التنفيذية،
وحول كيفية تجاوز املشكالت التنظيمية بني األجهزة ،وطرائق
معالجة مشكالت املساس باملعطيات الشخصية ،والحسابات البنكية،
واملراسالت اإللكرتونية ،يف ظل تنامي مخاطر اإلرهاب وتح ّول الفضاء

مراجعات وعروض كتب
استعالم للديمقراطيات ،استعالم بالديمقراطية

وفضل عن ذلك ،يؤث ّر البعد
ً
املعلومايت إىل ميدان لحرب غري متاثلية.
السيرباين لالستعالم يف التعاون األمني الدويل بسبب حساسية تبادل
املعلومات وسهولة انكشافها ،أو ترسبها ،وبسبب قصور القانون
الدويل يف معالجته للظواهر السيربانية؛ من أجل ذلك تنشأ رضورة
إلعادة متوقع االستعالم داخل مؤسسات األمن والدفاع.
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واألساليب املستخدمة والحقوق والحريات املحميّة .يف حني يتعلق
ثالثها باحرتام االستعالمات لرشوط االنضباط وقواعد السلوك
املهمت ،واملحافظة
املطلوبة يف إطار الوالء للوطن ،والتجرد يف أداء ّ
عىل االستقاللية إزاء املواقف السياسية .فاالستعالم يجب ّأل يكون يف
مواجهة السياسة ،بل ينبغي أن يعمل بوصفه مشتقًّا منها يف نظام
متوازن يحفظ له استقالليته ويتيح مراقبته.

ً
ثالثا :متطلبات تنفيذ السياسات
االستعالمية
مثة متطلبات موضوعية يجب أخذها يف الحسبان يف السياسات
االستعالمية بالدول الدميقراطية ،حسب الكاتبني؛ وهي متطلبات
تالمس قضايا القيادة والتحكم السيايس ،كام أنّها تقع تحت رضورة
التعاون االستعالمي والرقابة عىل االستعالمات.
فمن مالحظتهام لالندماج الكبري بشأن أنشطة االستعالم يف مختلف
قضايا الواقع السيايس ،يشري الكاتبان إىل أ ّن االستعالم والسياسة
مجاالن مختلفان محكومان مبفاهيم الرسية والشفافية .وبنا ًء عىل
ذلك ،يُطرح تساؤل عن ماهية املامرسات الفُضىل التي ميكنها أن
ت ُتيح تأطري إدارة تلك األجهزة ومراقبتها من جهة السلطات السياسية،
وال سيام أ ّن االستعالم دخل عرب هياكله إىل هيئات التخطيط العا ّم
للسياسات األمنية .ومن ث ّم ،قد يربز أحد أسوأ مظاهر االختالل يف
السياسة االستعالمية ،وهو متمثل يف "تسييس االستعالمات".
يبدأ تسييس االستعالم من تعيني مسؤوليه ،وفقًا ملعايري االنتامء
السيايس ،ث ّم إنّه قد يتجه نحو السعي للتأثري يف التحليالت والتقديرات
االستخبارية ،تب ًعا إلرادة مسؤولني سياسيني ،أو ملصلحة مقاوالت لهم
بها عالقة ،إضاف ًة إىل أنّه قد يت ّم إدماج بعض عمليات االستعالمات يف
شامل ،كام هو الشأن بالنسبة
قلب الشأن السيايس الداخيل إدما ًجا ً
إىل الدميقراطيات ذاتها .وبوجه عا ّم ،ينتج من ذلك إثارة للمسؤوليات
وفضل عن ذلك ،توجد حاالت تدفع أجهزة االستعالم إىل
ً
السياسية.
مهمتها الخاصة بها؛ كاملراقبة وتتبع الخصوم
أداء مهامت تخرج عن ّ
مثل ،كام أنّه قد يت ّم رفع
السياسيني والصحافيني واألحزاب املعارضة ً
التصنيف عن معلومات رسية بغية إثبات موقف سيايس.
إ ّن العالقة بني االستعالمات والقيادة السياسية تحكمها حساسيات
كثرية وعوامل مادية وفنية ،عالو ًة عىل أنها تتأثر بطبيعة النظامني
السيايس والقانوين ،والثقافات االجتامعية السائدة ،ومصالح
املسؤولني السياسيني .من أجل ذلك يرى املؤلفان وجوب أخذ ثالثة
مبادئ أساسية يف الحسبان؛ يتمثل أ ّولها يف تأسيس ثقة متبادلة بني
القيادات السياسية ،واالستعالمات والعمل عىل تعزيزها .أ ّما ثانيها،
يصب يف البحث عن التوازن بني السياسة وموضوعية التحليالت
فهو ّ

ويف معرض معالجتهام ملوضوع التعاون االستعالمي كبُعد متصاعد يف
العالقات الدولية ،يوضح الكاتبان أنه ميثّل طريقًا ال غنى عنها بالنسبة
إىل وكاالت االستعالم ،عىل الرغم من أنّه يتسم بكثري من التشابك
والتعقيد .فهو قد يجمع بني أطراف غري متامثلة (دول ،وتنظيامت،
وحركات تحرر ،ومنظامت دولية حكومية وغري حكومية ...إلخ) ،وقد
ينشأ عرب اتفاقات رسمية أو غري رسمية ،كام أنه قد يتخذ أبعا ًدا
إسرتاتيجي ًة أو عملياتي ًة أو فنيةً ،وقد يكون مطلوبًا يف إطار منظامت؛
كاألندية األمنية ،واليوروبول ،والناتو ،واألمم املتحدة.
ويؤكد الكاتبان أ ّن التعاون االستعالمي ،عىل الرغم من تكاثفه ،يبقى
يف حاجة إىل مزيد من الهيكلة والتلبس بالطابع الجامعي الدويل
يف إطار نُظم األمن الجامعي ،مع أنه ّأسس دبلوماسي ًة استعالمي ًة
تستفيد من عنرص الرسية ،لتعمل يف وقت تكون فيه االتصاالت
الرسمية غري ُمرخصة أو ُمتاحة.
ولنئ ساد حديث يف الوقت الراهن عن عوملة االستعالم يف مواجهة
عوملة التهديدات ،فإ ّن قصور نُضج آليات التعاون قد يؤدي إىل
تشويه نُظم الرقابة الوطنية عىل االستعالمات ،كام أنه يخلق خشي ًة
لدى بعضهم من تح ّول النظام الجديد والشامل يف مجال مكافحة
اإلرهاب إىل شبكة من محرتيف تدبري الالأمن تستقل عن السياسات
فضل عن العوائق الفنية التي قد تؤدي إىل
الحكومية الوطنيةً ،
تخص طرفًا رشيكًا يف التعاون (ترسيبات
إفشاء معلومات مصنفة ّ
ويكيليكس ،وكشوف سنودن) ،أو معلومات من شأنها أن تش ّوه
تجسس بعض الحلفاء عىل بعضهم اآلخر ،أو وقوع
العالقات؛ بسبب ّ
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مشكالت تبادل املعلومات الرسية .إضاف ًة إىل ذلك ،يُ ّبي الكتاب أ ّن
روابط خطر ًة يف التعاون ميكن أن تنشأ عن توتّر العالقات السياسية
بني أطراف متعاونة ،كام أنّها قد تنجم عن عدم احرتام الضوابط
األخالقية التي تقيض ،يف الدميقراطيات ،عد َم التعاون مع نُظمٍ  ،أو
تنظيامت ،ال تحرتم بعض املبادئ اإلنسانية ،وهو أم ٌر تورطت فيه
كثري من االستعالمات الغربية ،ما يعزز رضور ًة تشديد مراقبتها.
يأيت طرح موضوع الرقابة عىل االستعالمات من طبيعتها الرسية
التي جعلتها تخرج عن الخطوط املرسومة يف الدميقراطيات ،لتمثّل
"رضورة غري ُمستساغة" ،ولتكون مراقبتها الجدية رشطًا من رشوط
مرشوعية أنشطتها .وإ ّن الدولة الدميقراطية ،بحسب الكتاب ،يجب
أن تنظّم بدقة  -ويف الوقت نفسه  -حامية أرسار الدولة ،ومجال
االستثناءات املمنوحة لالستعالمات؛ يف ما يخص التزامها بالشفافية،
والقواعد واإلجراءات املتعلّقة برفع التصنيف عن املعلومات الرسية،
لحق املواطنني يف املعرفة.
ً
إعامل ّ
وتخضع مصالح االستعالم بالدول الدميقراطية ،كقاعدة عامة،
لرقابة الربملان والقضاء وأنظمة الحسابات العامة ،ولرقابة إدارات
مختصة تحظى باالستقاللية؛ وذلك من مناحي الرشعية والفعالية
واملالءمة واالستقامة والرصامة املالية ،ومن حيث تناسب الوسائل
املستخدمة مع الحالة املستهدفة .عىل أنه يُالحظ أ ّن هذه الرقابة
تكون يف معظم األحيان الحق ًة بالفعل ،وال تكون سابق ًة له ّإل يف
حاالت نادرة .وال ّ
شك يف أ ّن للمجتمع املدين ولوسائل اإلعالم دو ًرا
مهم يف كشف تجاوزات االستعالمات.
ًّ
وال تُغني وسائل الرقابة السياسية والنظم القانونية عن املقاربة
األخالقية ،وال سيام يف حالة العمليات الرسية .فهل من األخالقي،
مثل ،اللجوء إىل التصفية الجسدية ،والتعذيب ،وتسليم املشتبه
ً
فيهم إىل أطراف تنتهك حقوق اإلنسان؟ إ ّن الرجوع إىل االستعالمات
لتحقيق األهداف املتوخاة ال ميكن استيعابه ،بحسب املؤلفني ،إال
ضمن األخالقيات املرتتبة عىل مسؤولية دولة ما تعمل عىل تنظيم
تحكّمها يف العنف املرشوع .ولعل اتصاف العاملني يف االستعالمات
بح ّد أدىن من قواعد األخالق ،إضاف ًة إىل تعزيز مستويات الشفافية،
ووضع مدونات السلوك ،وتدعيم دور املفتشيات داخل األجهزة،
وخضوع االستعالمات ملبدأ رشعية الوجود والفعل ،وخضوعها،
أيضً ا ،لنظم الرقابة واملسؤولية وقواعد القانون الدويل ،كلّها عوامل
متثّل ضامنات مه ّم ًة يف هذا اإلطار ،مع مالحظة أ ّن كث ًريا من الدول
الدميقراطية تأخرت يف وضع أُط ٍر قانونية متكاملة خاص ٍة بأجهزة
ومهمتها وأساليبها ،وهو أم ٌر انعكس
االستعالمات تؤطر وجودها
ّ
سلب ًّيا عىل أطوار بناء فعالية النظم الرقابية.
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يف خضم اإلشكاليات املعقدة التي تطرح عرب محاور الكتاب ،يخلص
الكاتبان إىل أ ّن االستعالم يبقى مفهو ًما صل ًباُ ،مق َّرين بأ ّن وضعه موضع
التنفيذ يف النظم الدميقراطية يتسم بكثري من التعقيد ،فهو يظل
محكو ًما بعوامل وطنية وثقافية وموضوعية ال ميكن تجاوزها .ويف
واقع األمر ،مييض املؤلفان يف متثّل االستعالم عىل أنّه "رش ال ب ّد منه"،
بوصفه رضوريًا لحامية الدميقراطيات ذاتها ،حتى يف حال اشتامله
عىل كثري من التجاوزات الالدميقراطية يف جوهرها .فرمبا كان املؤلفان،
وليسا من "الحقوقيني"،
بالنظر إىل أنّهام من مهن ِّيي االستعالماتَ ،
يبحثان عن معالجة "نطاقات ممكنة" من مشكالت املالءمة بني
االستعالم واملبادئ الدميقراطية ،وعن تجاوز بعض مشكالت الفعالية،
وال يناديان البتة بإعادة ترتيب االستعالم دميقراط ًيا وإنسان ًيا؛ من
ليعكسا بذلك
ومهمته ،ووسائله،
حيث كُنهه ،ورشعيته ،وتوجهاتهّ ،
َ
نظر ًة واقعي ًة تتجاوب ومنظورات التحديات ذات البعد التكنولوجي
الجيوسيايس واإلسرتاتيجي ،مؤيّ َدين ،يف اآلن نفسه ،فكر ًة مفادها أ ّن
االستعالم يشهد ثور ًة حقيقي ًة خاص ًة به.
وهكذا ،فإ ّن االستعالم لن يصبح متجاوزًا من جهة أنّه مفهوم،
وستظل االحتياجات االستخبارية موجود ًة يف عرص ت َعولَم فيه كل
يشء ،كام ستظل األسس السياسية لالستعالم قامئةً .تبقى ،إذن،
رضورة حسبان طبيعة مساهمته املرجوة يف النشاط العمومي ،مع
تحديد درجة استقالليته املقبولة تجاه سلطات الدولة ،وتوجيهه
متس املؤسسات
دميقراط ًيا ،وتكييفه مع التحوالت العميقة التي ُّ
األمنية والدفاعية واالقتصادية ،العامة والخاصة.
وإذا كان الكتاب يثري أسئل ًة مرشوع ًة حول مدى قدرة االستعالم
ومصالحه عىل تف ّهم التحوالت العاملية الجارية ،والتكيف معها،
واالستجابة لالحتياجات املطلوبة ،فإنّه يخلص يف األخري إىل وضع عدد
من الفرضيات املمكنة حول االستعالمات يف الدول الدميقراطية يف
املستقبل ،من أهمها أ ّن االستعالمات ستفقد احتكارها للمعلومات
الرسية بسبب مجالب العوملة ،مع أنها ستعرف ارتفا ًعا وتطو ًرا يف
رأس مالها البرشي ،عىل نح ٍو يرتافق مع نوع من التقليص يف وسائلها
املالية ،كام أنّها ستعرف تنو ًعا يف أولويات البحث االستخباري الذي
سيعتمد وسائل غري تقليدية متنوعة أيضً ا .إضاف ًة إىل ذلك ،ستسري
األمور نحو "تفجر" أو "انهيار" لدورة االستعالمات ،ما سيزيد -
بال ريب  -ضغط متطلبات الشفافية والرقابة يف بيئة يتق ّوى فيها
اللجوء إىل الرسية والنشاط الرسي .وسرتتبط االستعالمات "الجيدة"
مبدى تنوعها واالندماج الجيد لقدراتها وكفاءتها يف البحث واالستباق
واالستفادة من عنرص الرسية ،ويف نوعية ارتباطاتها بالسلطات
السياسية وطبيعتها .وبحسب الكتاب ،فإ ّن رهان املستقبل سيتمثل
يف املرور من "السياسة االستعالمية" إىل "السياسات االستعالمية".

صـدر حديـ ًثا

فرايز إيغرتون

الجهاد في الغرب :صعود السلفية المقاتلة

حني ألّف فرايزر إيغرتون كتاب الجهاد يف الغرب :صعود السلفية املقاتلة ،أراد تحصيل
فهم أعمق للسلفية املقاتلة التي تع ّد واحدة من الحركات السياسية األهم اليوم،
تداركًا لنقص معريف ناتج من أنها مل تنل الفهم الذي تستحقه ،وذلك من خالل النظر
يف العوامل التي مكّنت وسهلت ما يسميه إيغرتون "املخيال السيايس" الذي يسمح
يبي
ور أنفسهم جز ًءا ال يتجزأ من معركة عاملية بني قوى اإلسالم والغرب.
لألفراد بتص ّ
ّ
إيغرتون يف هذا الكتاب الذي ترجمه فادي امللحم وأصدره حديثًا املركز العريب لألبحاث
ومفهرسا) كيف أدّى انتشار وسائل اإلعالم الحديثة
ودراسة السياسات ( 288صفحة ،موثقًا
ً
ول يف معتقدات املسلمني الغربيني نحو تب ّنيهم
وشيوع التنقل والهجرات إىل إحداث تح ّ
أيديولوجية تدعم سلفية مقاتلة ضد الغرب.

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 إلّ 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
الصفحة.
اسم املؤلّف ،عنوان الكتاب ،اسم املرتجم أو املح ّرر ،الطبعة (مكان النرش :النارش ،تاريخ ال ّنرش) ،رقم ّ

•نبيل عيل ،الثقافة العربية وعرص املعلومات ،سلسلة عامل املعرفة ( 265الكويت :املجلس الوطني للثّقافة والفنون
واآلداب ،)2001 ،ص .227
•كيت ناش ،السوسيولوجيا السياسية املعارصة :العوملة والسياسة والسلطة ،ترجمة حيدر حاج إسامعيل (بريوت :املنظمة
العربية للرتجمة ،)2013 ،ص .116

مثل :ناش ،ص .117
ويُستشهد بالكتاب يف الهامش الالحق غري املوايل مبارش ًة عىل ال ّنحو التايل ً
رصا :ناش ،السوسيولوجيا،
أما إن ُوجد أكرث من مرجع واحد للمؤلّف نفسه ،ففي هذه الحالة يجري استخدام العنوان مخت ً
ص .117
ويُستشهد بالكتاب يف الهامش الالحق املوايل مبارش ًة عىل ال ّنحو التايل :املرجع نفسه ،ص .118
أ ّما يف قامئة املراجع فريد الكتاب عىل ال ّنحو التايل:

•ناش ،كيت .السوسيولوجيا السياسية املعارصة :العوملة والسياسة والسلطة .ترجمة حيدر حاج إسامعيل .بريوت :املنظمة
العربية للرتجمة.2013 ،

وبالنسبة إىل الكتاب الذي اشرتك يف تأليفه أكرث من ثالثة مؤلفني ،ف ُيكتب اسم املؤلف الرئيس أو املحرر أو املرشف عىل تجميع
املادة مع عبارة "وآخرون" .مثال:
القومي العر ّيب ،ط ( 4بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية،)1991 ،
•السيد ياسني وآخرون ،تحليل مضمون الفكر
ّ
ص .109
ويُستشهد به يف الهامش الالحق كام ييل :ياسني وآخرون ،ص .109
أ ّما يف قامئة املراجع فيكون كالتايل:

القومي العر ّيب .ط  .4بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية.1991 ،
السيد وآخرون .تحليل مضمون الفكر
•ياسنيّ ،
ّ

الدوريات
الصفحة .مثال:
اسم املؤلّف" ،عنوان ال ّدراسة أو املقالة" ،اسم املجلّة ،املجلّد و/أو رقم العدد (سنة ال ّنرش) ،رقم ّ

القومي العر ّيب" ،إسرتاتيجيات ،املجلد  ،15العدد  ،)2009( 1ص .129
•محمد حسن" ،األمن
ّ
أ ّما يف قامئة املراجع ،فنكتب:
القومي العريب" .إسرتاتيجيات .املجلد  .15العدد .)2009( 1
•حسن ،محمد" .األمن
ّ

مقاالت الجرائد
تكتب بالرتتيب التايل (تُذكر يف الهوامش فحسب ،ومن دون قامئة املراجع) .مثال:
•إيان بالك" ،األسد يحثّ الواليات املتحدة إلعادة فتح الطّرق الدبلوماسية مع دمشق" ،الغارديان.2009/2/17 ،

المنشورات اإللكترونية
عند االقتباس من مواد منشورة يف مواقع إلكرتونية ،يتعني أن تذكر البيانات جميعها ووفق الرتتيب والعبارات التالية نفسها:
اسم الكاتب إن وجد" ،عنوان املقال أو التقرير" ،اسم السلسلة (إن ُوجد) ،اسم املوقع اإللكرتوين ،تاريخ النرش (إن ُوجد)،
شوهد يف  ،2016/8/9يف......http://www :
رصا باالعتامد عىل ُم ِ
ختص الروابط ( )Bitlyأو ( .)Google Shortnerمثل:
ويتعني ذكر الرابط ً
كامل ،أو يكتب مخت ً
"ارتفاع عجز املوازنة املرصية إىل  ،"4.5%الجزيرة نت ،2012/12/24 ،شوهد يف  ،2012/12/25يفhttp://bit.ly/2bAw2OB :
•"معارك كرس حصار حلب وتداعياتها امليدانية والسياسية" ،تقدير موقف ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،
 ،2016/8/10شوهد يف  ،2016/8/18يفhttp://bit.ly/2b3FLeD :

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

•ال يجوز للمح ّررين واملحكّمني ،باستثناء املسؤول املبارش عن عملية التحرير (رئيس التحرير أو من ينوب عنه) أن يبحث
أي ٍ
رأي جرى الحصول عليه من
أي معلوم ٍة متميّزة أو ٍ
شخص آخر ،مبا يف ذلك املؤلّف .وينبغي اإلبقاء عىل ّ
الورقة مع ّ
أي منهام الستفاد ٍة شخصية.
رسية ،وال يجوز استعامل ٍّ
خالل التحكيم قيد ال ّ
•تق ّدم املجلة يف ضوء تقارير املحكمني خدمة دعم ف ّني ومنهجي ومعلومايت للباحثني بحسب ما يستدعي األمر ذلك
ويخدم تجويد البحث.

•تلتزم املجلة 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 :يق ّيم املح ّررون واملراجعون املا ّدة البحثية بحسب محتواها الفكري ،مع مراعاة مبدأ عدم
التمييز عىل أساس العرق أو الجنس االجتامعي أو املعتقد الديني أو الفلسفة السياسية للكاتب.
•قاعدة عدم تضارب املصالح بني املحررين 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 ت ُح ّ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 جزئ ًّيا أو كلّ ًيا ،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.

ترسل كل األوراق الموجهة للنشر باسم رئيس التحرير على العنوان اإللكتروني الخاص بالمجلة
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political science and strategic studies, including international relations, geopolitics and geostrategic
studies. The journal also carries critical, incisive essays and book reviews as well as primary source
materials. All submitted manuscripts will be subject to the same rigorous peer review process. The
journal aims to further and deepen debate around these topics for diverse audiences of professional
scholars and non-specialists alike while continuing to uphold its high academic standards.

All submissions intended for publication should be sent by email:
siyasat.arabia@dohainstitute.org
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:عنوان التحويل البنكي

االشتراكات السنوية

)(ستة أعداد في السنة بما في ذلك أجور البريد المسجل

.دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف لبنان
.دوال ًرا أمريك ًيا للحكومات واملؤسسات يف لبنان

.دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف الدول العربية وأفريقيا
.دوال ًرا أمريك ًيا للحكومات واملؤسسات يف الدول العربية وأفريقيا
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. دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف أوروبا95
. دوال ًرا أمريكيًا للحكومات واملؤسسات يف أوروبا120

. دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف القارة األمريكية120

. دوال ًرا أمريكيًا للحكومات واملؤسسات يف القارة األمريكية140

