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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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 النخبة في مواجهة الجغرافيا:سياسة قطر الخارجية
Elite v. Geography: Actors, Structures and Qatar Foreign policy

تمثــل السياســة الخارجيــة لدولــة قطــر وعالقاتهــا اإلقليميــة والدولية تحد ًيــا كبيــ ًرا للنظريات
 التي تؤكد فــي غالبها الــدور المركزي،الرئيســة فــي العالقــات الدوليــة والسياســة الخارجيــة
 خاصة معطى القدرات واإلمكانات النســبية التي تتمتــع بها الدولة في،للعوامــل البنيويــة
 تتناول هذه الدراسة العالقة بين القيود.مقابل الدول األخرى في نظامها اإلقليمي والدولي
 فــي تحديــد سياســة قطــر، وفــي القلــب منهــا الجغرافيــا،Structures والمحــددات البنيويــة
 وتخلــص الدراســة إلــى أن. للتخفيــف منهــاStrategies الخارجيــة وإســتراتيجيات النخبــة
 خاصــة خــال فتــرة الربيع،1995 اإلســتراتيجيات التــي اســتخدمتها النخبــة القطريــة منــذ عــام
 ومن جهة.حدت كثي ًرا من تأثير القيود والعوامل البنيوية
ّ ) قد2013-2011( العربــي القصيــر
Hard  الصلبــة خاصة، يتبيــن أن الجغرافيــا وبنيــة النظــام اإلقليمــي والقدرات النســبية،أخــرى
 التــي تتمتــع بهــا الدولــة تبقــى أساســية في اســتدامة القــدرة علــى القيام بالــدور أو،Power
" خاصــة فــي منطقــة مــا زال يســيطر علــى تفكيــر نخبهــا "الريــال بولتيــك،اســتمرار الفاعليــة
.Realpolitik
. النخبة، األزمة الخليجية، سياسة قطر الخارجية:كلمات مفتاحية
Qatari foreign policy presents a challenge for students of international relations.
Whereas major theories within the field tend to privilege structural factors in
explaining the action of states, and particularly small states, in the case of Qatar,
the quality of leadership and the strategies that leadership employs to navigate
through the structural constraints—primarily geography—are equally important.
One of the main findings of this paper is that the strategies adopted by the Qatari
elite since 1995 did alleviate many of the structural constraints which the country
would otherwise have faced. Moreover, during the short-lived Arab Spring of
2011-2013, Qatar tried to reshape the political landscape in the Middle East to its
favor, challenging the two regional hegemons Saudi Arabia and Iran, in Egypt and
Syria respectively. Yet, the paper concludes, geopolitical factors and the relative
capabilities of states remain instrumental in assuring a state’s sustained capacity
to continue playing a key role. This is particularly true in a region where elite
thinking continues to be defined by realpolitik.
Keywords: Qatar Foreign Policy, the Gulf Crisis, Elite.
*

. املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،مدير وحدة تحليل السياسات
Head of Policy Analysis, the Arab Center for Research and Policy Studies.

*

8
مقدمة
تستأثر دولة قطر ،وسياساتها الخارجية ،وعالقاتها اإلقليمية باهتامم
كبري يف وسائل اإلعالم العربية والعاملية عىل السواء ،ويجري تناول
الدور القطري عاد ًة يف أزمات املنطقة واإلقليم بالنقد تار ًة واإلطراء
تار ًة أخرى ،اعتام ًدا عىل موقف الشخص من القضية التي يتناولها
ودور قطر فيها .أما عىل املستوى األكادميي فيدور نقاش أعمق بكثري
حول دور قطر اإلقليمي وسياساتها الخارجية ،يتجاوز التحيزات
السياسية واملواقف األيديولوجية والكتابات اإلعالمية.
هنا متثّل قطر حالة قامئة بذاتها تغري بالبحث والدراسة ،نظ ًرا إىل
ما متثله من ٍ
تحد ألبرز مقوالت نظرية السياسة الدولية وقدراتها
التفسريية للعالقات بني الدول وسياساتها الخارجية .فنظريات
السياسة الدولية (الواقعية تحدي ًدا بنسخها املختلفة) تنطلق من فكرة
أساسية مفادها أ ّن النظام الدويل هو نظام القوى الكربى ،وأن الدول
الصغرية غري مهمة ،ال يف وجودها وال يف سياساتها الخارجية ،ألنها
تخضع باملطلق لقوى النظام ومعادالت القوة التي تسود فيه((( ،وأن
هذه الدول حتى تتمكن من الحفاظ عىل بقائها يف بيئة عامة سمتها
الفوىض ،ويحكمها مبدأ املصلحة واالعتامد عىل الذات ،Self-Help
تعمد بالرضورة إىل طريقني ال ثالث لهام :إ ّما االنضواء تحت جناح
قوة كربى ،يف إطار عالقة تبعية  Bandwagoningلحامية نفسها من
قوى أخرى متثّل تهدي ًدا لها يف منطقتها ،وإما الدخول يف تحالفات مع
قوى أخرى ملواجهة تهديدات قوة أكرب منها .(((Balancing
ويف الحقيقة ،فعلت قطر األمرين م ًعا يف الفرتة ،2011 - 1971
عندما دخلت يف عالقة تبعية مع السعودية لحامية نفسها من
إيران ،خاصة بعد سقوط نظام الشاه ،ثم عندما دخلت يف عالقة
حامئية مع الواليات املتحدة األمريكية بتوقيعها اتفاقية دفاعية عام
 ،1992واستضافتها قوات أمريكية يف قاعدة العديد بعد عام ،2002
لتأمني نفسها من تهديدات السعودية وضغوطاتها ،ثم عندما تحولت
لتصبح "عض ًوا غري رسمي" يف تحالف "محور املقاومة" يف الفرتة
 2011 - 2006ملوازنة الضغط السعودي أيضً ا الذي اشتد عليها بعد
الغزو األمرييك للعراق عام .2003
خالل العقدين األخريين ،ظلت قطر تستأثر باهتامم إعالمي كثيف نظ ًرا
إىل فاعلية سياساتها الخارجية ودورها اإلقليمي الكبري الذي ال يتالءم مع
حجمها .لكنها بقيت مع ذلك تعمل ضمن األطر والهوامش املعروفة يف
السياسات الخارجية للدول الصغرية؛ االلتحاق أو التوازن Balancing or
1 Kenneth Waltz, “Reductionist and Systemic Theories,” in: Robert. O.
Keohane (ed.), Neorealism and its Critics (New York: Columbia University
Press, 1986), p. 63; Kenneth Waltz, Theory of International Politics (Boston:
Addison-Wesley Publishing Company, 1979).
2 Stephen Walt, The Origins of Alliances (London: Cornell University
Press, 1990).
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 .(((Bandwagoningظهر التحدي الحقيقي الذي مثلته قطر لداريس
العالقات الدولية مع الربيع العريب ،عندما فاجأت الحكومة القطرية
بسلوكها املراقبني وتح ّدت بسياساتها أهم املنظرين يف حقل العالقات
الدولية والسياسة الخارجية يف قدرتهم عىل تفسري سلوك الدول الصغرية
يف أوقات األزمات؛ إذ يف حني تنحو الدول الصغرية ،خاصة يف فرتات
االضطراب وعدم اليقني  ،Uncertaintyإىل تفادي أي أدوار أو سياسات
تخل بالوضع القائم مغ ّبة انعكاس ذلك عىل أمنها ووجودها ،كانت
ّ
قطر تذهب يف االتجاه املعاكس متا ًما ،وتتصدى للقيام بدور قيادي،
محاول ًة تعظيم مكاسبها ونفوذها إىل أقىص مدى ،عرب الدفع مبوجة
التغيري التي اجتاحت املنطقة ،وتشجيع التحول الدميقراطي ،عىل الرغم
من أن قطر نفسها ال تنتمي إىل النادي الدميقراطي.
أدى هذا املوقف إىل تعقد عالقات قطر بجاريها الكبريين يف نظامها
اإلقليمي ،فدخلت يف مواجهة مع اململكة العربية السعودية نتيجة
دعمها ثورة يناير  2011يف مرص ضد نظام الرئيس حسني مبارك،
ودخلت يف مواجهة مع إيران نتيجة وقوفها إىل جانب املعارضة
السورية ضد نظام الرئيس بشار األسد ،جرى ذلك يف وقت كانت
الواليات املتحدة تنكفئ فيه عن املنطقة وتبدي درجة أقل من
االلتزام بأمن أنظمة حلفائها ،مع تغري أولوياتها ومصالحها يف املنطقة.
بعبارة أخرى ،دخلت قطر يف عالقة معقدة مع أكرب دولتني مجاورتني
لها يف إقليمها وهام إيران والسعودية يف وقت مل يكن لديها ما يكفي
من ضامنات حامية من الواليات املتحدة .يف هذه املرحلة بدت قطر
كأنها تخلّت يف اآلن نفسه عن اإلسرتاتيجيات التي طاملا استخدمتها
للحفاظ عىل بقائها واستقاللها ،االلتحاق والتوازن ،وتبنت إسرتاتيجية
هجومية يف محاولة لبناء نظام إقليمي جديد ،تتبوأ فيه مكانًا قياديًا،
ويتعارض مع إرادة القوى الكربى األخرى يف اإلقليم ومصالحها.
مثلت الفرتة بني عامي  2011و 2013ذروة النشاط السيايس القطري
كام مثّلت ذروة التحدي لألطر النظرية يف تفسري سياستها الخارجية؛
بحيث رفضت قطر الوقوف يف ظل حلفائها ،طل ًبا لحامية مل تجد
نفسها يف حاجة إليها يف ظل فورة الشارع العريب الذي مثلت
انتفاضته فرصة حاولت قطر االستفادة منها لتغيري الوضع السيايس
العريب القائم منذ عقود  .Status Quoكام رفضت القبول بوصاية
خصومها مقابل امتناعهم عن تهديدها ،إذ باتت تعتقد أنها من ميلك
اليد العليا يف رصاع كبري عىل امتداد املنطقة بني إرادة التغيري وإرادة
الجمود .وبنا ًء عليه ،اتبعت قطر سياسة خارجية مستقلة فاعلة
ونشطة إقليميًا ودوليًا إىل درجة التدخل عسكريًا يف ليبيا ،وتقديم كل
أشكال الدعم لفصائل املعارضة يف سورية ،وتقديم الدعم السيايس
واملايل لنظام الرئيس محمد مريس يف مرص .خالل هذه الفرتة مل تقرر
قطر دعم التحول الدميقراطي يف العامل العريب فحسب بل هيمنت
”3 Stephen Walt, “Alliance Formation and the Balance of World Power,
International Security, vol. 9, no. 4 (1985), pp. 3 - 43.
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عىل الخطاب السيايس العريب املعارض يف دول الثورات ،وقامت بدور
رئيس يف تحديد خياراته ،متحول ًة بذلك إىل فاعل رئيس يف ساحات
فضل عن ساحة
مركزية يف العامل العريب ،من سورية إىل مرص وليبياً ،
الرصاع العريب  -اإلرسائييل .لقد استغلت قطر حالة الخوف واالنكفاء
التي عاشتها نظم الحكم العربية التقليدية للميض يف القيام بدور
أسايس عىل الساحة اإلقليمية من دون االهتامم بردود أفعال أنظمة
كانت يف حالة دفاع عن النفس ،وتناضل من أجل بقائها.
لقد تحدت قطر بهذا السلوك أكرث فرضيات نظريات العالقات الدولية
والسياسة الخارجية قبولً  ،وعىل رأسها إذعان القوى الصغرى للقوى
األكرب مقابل الحامية ،أو الدخول يف تحالفات تساعدها عىل البقاء
والحفاظ عىل استقاللها .كام تح ّدت الفرضية السائدة املتمثلة بأ ّن
الغنى املادي يدفع الدول ،خاصة الصغرية ،بعي ًدا عن تبني سياسات
خارجية نشطة ،وأ ّن دور النخب الحاكمة يتضاءل يف صنع السياسات
الخارجية للدول الصغرية ،يف مقابل تعاظم دور العوامل النظامية
اإلقليمية والدولية والقيود التي تفرضها.
ذهبت قطر خالل الربيع العريب إىل تبني سياسة هجومية سعيًا وراء
أهداف بدت غري ممكنة ،وغري منطقية لدولة صغرية يف حجمها .ومن
خالل االستفادة من قوتها الناعمة (اإلعالم ،واملال) ،قامت باستغالل
فرصة انتفاض املجتمعات العربية ضد نظم حكمها االستبدادية
للمساعدة يف إعادة بناء نظام إقليمي عريب تتبوأ فيه دو ًرا مركزيًا
من جهة ،وميكنها من جهة أخرى من مواجهة معضلتها األمنية تجاه
جاريها الكبريين :السعودية عرب املساهمة يف قيام نظام صديق لقطر
يف مرص؛ وإيران من خالل دعم قيام نظام حليف لقطر يف سورية.
لقد سعت قطر خالل هذه املرحلة إىل القيام بدور املهندس يف نظام
إقليمي قيد التشكل عىل أنقاض نظام قديم بدا أنه يتحلل وينهار،
مثيل يف تاريخ
وهذا الدور (منظم املوازين اإلقليمية) ال نجد له ً
العالقات الدولية والدبلوماسية لدول ٍة يف موقع قطر ومواصفاتها(((.
تتناول هذه الدراسة دور قطر وسياساتها الخارجية وتحاول إبراز
اإلسرتاتيجيات التي اتبعتها النخبة الحاكمة القطرية خالل العقدين
األخريين للتعامل مع التحديات البنيوية التي واجهتها ،والتوصل إىل
 4عىل الرغم من وجود عدد من الدراسات التي تتناول السياسة الخارجية للدول
الصغرى ،فال يطرح أي منها تحديًا مبستوى التحدي الذي تقدمه قطر ،انظر عىل سبيل املثال:
Miriam Fendius Elman, “The Foreign Policies of Small States: Challenging
Neorealism in its Own Backyard,” British Journal of Political Science, vol.
25, no. 2 (April 1995), pp. 171-217; Peter R. Baehr, “Small States: A Tool
for Analysis?” World Politics, no. 3 (1975), pp. 456-466; Robert O. Keohane,
“Lilliputians' Dilemmas: Small States in International Politics,” International
Organization, no. 23 (1969), pp. 291-310; Robert L. Rothstein, Alliances
and Small Powers (New York: Columbia University Press, 1968); Annette
”Baker Fox, “The Small States in the International System, 1919-1969,
International Journal, no. 24 (1969), pp. 751-764; Eric J. Labs, “Do Weak
States Bandwagon?” Security Studies, no. 1 (1992), pp. 383 - 416.
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تحقيق أعىل درجة من االستقاللية يف سياستها الخارجية يف بيئة إقليمية ال
تسمح بهوامش حركة كبرية .ومن خالل ذلك نحاول اختبار أبرز مقوالت
نظرية العالقات الدولية والسياسة الخارجية يف تفسري عالقة الفاعل
بالبنية ،ودور اإلسرتاتيجيات التي تستخدمها النخبة واملهارات التي متتلكها
يف تخفيف قيود البيئة والجغرافيا وتطويعها لتحقيق أهدافها.

ً
أوال :المقاربات النظرية في شرح
السياسة الخارجية :جدل الفاعل والبنية
السياسة الخارجية ٍ
لبلد ما هي حاصل التفاعل بني مجموعة من
العوامل والبنى الداخلية والخارجية التي ينتج منها مجموعة من
الخيارات والسياسات والقرارات التي يتخذها صانع القرار ،وتتسم
بالعقالنية ،وتهدف يف حدها األدىن إىل ضامن بقاء الدولة والحفاظ
عىل استقاللها ،يف حني تسعى يف حدها األعىل إىل الهيمنة يف إطار
نظام إقليمي أو دويل معني .ويتوقف تحقيق أهداف الدولة بني
هذين الحدين عىل اإلمكانات والقدرات النسبية املتوافرة لها يف مقابل
الفاعلني اآلخرين يف نظامها اإلقليمي ،لكن أيضً ا عىل اإلسرتاتيجيات
والسياسات واملهارات التي ميتلكها صانع القرار والظروف والسياقات
الداخلية والخارجية التي متكنه من استثامرها لتحقيق األهداف التي
يتوخاها .ويف أي معطى مكاين أو زماين معني ،يحاول صانع القرار
بديل أو سياسة من بني مجموعة بدائل أو سياسات مع
أن يختار ً
األخذ يف الحسبان البيئة املحيطة بأبعادها املختلفة؛ سياسية كانت
أو عسكرية ،أو اجتامعية أو اقتصادية ،داخلية أو إقليمية أو دولية،
تكنولوجية أو بيئية أو جغرافية.
حقل من حقول املعرفة
وتع ّد دراسة السياسة الخارجية بوصفها ً
فر ًعا حديثًا نسب ًيا يف العلوم السياسية ،ظهر يف مرحلة ما بعد الحرب
العاملية الثانية ،أي يف الفرتة نفسها التي تصدرت فيها آراء هانز
مارغنثاو الواقعية نظرية العالقات الدولية بنسختها الكالسيكية التي
كان لها أكرب األثر يف الفكر السيايس األمرييك يف أثناء فرتة الحرب
الباردة ،وحاول من خاللها تقديم تفسري شامل للسلوك الخارجي
للدولة رابطًا مفهوم القوة باملصلحة القومية Power and Interest
مؤك ًدا دور البيئة الخارجية يف تحديد خيارات الدولة وفق العالقة
التي تربطها بالفاعلني اآلخرين يف نظامها اإلقليمي والدويل ،ومقدار
القوة التي متلكها مقارن ًة بهم(((.
خالل الفرتة نفسها تقري ًبا ،ظهرت املدرسة السلوكية التي حاولت أن
تعطي العلوم االجتامعية بع ًدا علم ًيا أكرب من خالل تقليد املناهج
5 Hans Morgenthau, Politics among Nations: The Struggle for Power and
Peace, 6th ed. (New York: Knopf, 1985).
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التجريبية املستخدمة يف العلوم الطبيعية ،ما يسمح باالنتقال من
دراسة حاالت خاصة يف السياسة العامة (ومنها السياسة الخارجية)
إىل اختبار فرضيات بعينها ،يصبح ممك ًنا معها تطوير تعميامت
نظرية من خالل عمل تراكمي واستنتاجات .رأت املدرسة السلوكية
أن الدولة مهام كانت ذات طبيعة مؤسساتية ،إذا تغريت نخبتها فإن
ذلك يؤدي يف أغلب األحيان إىل تغيري يف سياساتها ،إذ لكل نخبة
فلسفتها ورؤيتها .لكن كان هناك دامئًا خالف عىل مقدار الدور الذي
تؤديه النخبة يف تحديد خيارات الدولة وسياساتها الخارجية(((.

وبنا ًء عليه ،ميكن متييز مدرستني رئيستني يف دراسة السياسة الخارجية
هام املدرسة البنيوية ،بنظرياتها املختلفة التي تقوم عىل أن الدولة هي
الفاعل املستقل الوحيد يف السياسة الخارجية Sole Independent
 Actorواملدرسة السلوكية التي تنظر إىل السياسة الخارجية بوصفها
جز ًءا من الوظائف الداخلية للدولة؛ أي إ ّن القرارات تصنعها نخبة
من السياسيني الذين يتخذونها نيابة عن الدولة .هنا ال متلك الدولة
أن تكون صانع قرار ألنها تعبري مجرد غري مادي ،ومن ثم فإنها ال تع ّد
فاعل .الفاعل هم األفراد الذين يتخذون القرارات باسم الدولة ونيابة
ً
عنها وفق رؤاهم وفلسفتهم ،مع األخذ يف الحسبان البنى املحيطة
بهم التي تدفعهم إىل تفضيل سياسة عىل أخرى(((.
وتع ّد دراسة غراهام إليسون التي نرشت أول مرة عام  1971النص
الكالسييك األشهر يف تناول اتخاذ القرار يف السياسة الخارجية يف
القرن العرشين .قامت الدراسة عىل توثيق  13يو ًما من ترشين
األول /أكتوبر  28-16( 1962ترشين األول /أكــتــوبــر) ألزمة
6 Walter Carlsnaes, “Actors, Structures and Foreign Policy Analysis,” in:
Steve Smith, Amelia Hadfield & Timothy Dunne, Foreign Policy: Theories,
Actors, Cases (Oxford: Oxford University Press, 2012), p. 115.
7 Hudson, V. M., Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary
Theory (Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2007), p. 6.

ددعلالا
ربمتبس  /لوليأوليأ

الصواريخ الكوبية؛ أي من اللحظة التي أبلغ فيها الرئيس جون
كينيدي أن االتحاد السوفيايت يف طريقه إىل نصب صواريخ باليستية
متوسطة املدى يف كوبا ،حتى انتهاء األزمة ،بسحب السوفيات
سفنهم مقابل موافقة األمريكيني عىل سحب صواريخ جوبتري من
تركيا .رأى إليسون أن الحكومة األمريكية كان أمامها ثالثة خيارات
إزاء األزمــة :غزو كوبا واالستيالء عليها قبل وصول الصواريخ
السوفياتية إليها ومن ثم الحيلولة دون نرشها؛ أو توجيه رضبات
صاروخية إىل مواقع الصواريخ بعد نصبها؛ أو فرض حصار عىل
كوبا ملنع وصول السفن السوفياتية املحملة بالصواريخ إليها .وقد
قرر كينيدي تب ِّني الخيار األخري .يرى إليسون أ ّن شخصية كينيدي
قامت بدور مركزي يف اختيار سياسة معينة ،ولو كان القرار بيد
رئيس آخر لرمبا تب ّنى خيا ًرا آخر ،ومن ثم لكانت األزمة اتخذت
مسا ًرا مختلفًا(((.
يف الرتكيز يف دور النخبة يف صنع السياسة الخارجية ،يرى أكرث
الباحثني أن السؤال املركزي هنا يكمن يف تفسري سبب اتخاذ قرار
مثل
دون آخر أو تبني سياسة دون أخرى؛ ملاذا قرر االتحاد السوفيايت ً
نصب صواريخ يف كوبا عام 1962؟ أو ملاذا قرر هتلر غزو بولندا عام
1939؟ وملاذا دخل صدام حسني إىل الكويت عام 1990؟ وما دور
الصفات الشخصية ملتخذ القرار؟ وما مدى تأث ّرها بظروف األزمة؟
وهل دفعت هذه الظروف صانع القرار إىل اتخاذ قرارات ما كان
ليتخذها يف ظروف أخرى(((؟ من جهة ثانية ،ينبغي هنا التمييز بني
السياسة الخارجية التي تتبناها الدولة أو تختارها وعملية صنعها،
بوصفها سريورة  Processقد تأخذ مناذج مختلفة حيال الكيفية
التي يتم بها اتخاذ القرار داخل مؤسسات الدولة أو يف أوساط
النخبة (اتخاذ القرار فردي ،جامعي ،مؤسيس ،بريوقراطي  ...إلخ)
إضاف ًة إىل النقاشات واملداوالت وتقييم الخيارات واتخاذ القرارات
وتنفيذها .ال تعنينا يف هذه الدراسة عملية صنع القرار يف السياسة
الخارجية القطرية (أي كيف تصنع داخل دوائر النخبة؟ ومن
يصنعها؟) إمنا محدداتها واألسباب التي دفعت بقطر إىل اتباع سياسة
معينة ،دون غريها ،وكيفية متكنها من إنفاذها ،وكيفية تعاملها مع
التحديات البنيوية املحيطة بها .فام اإلسرتاتيجيات التي استخدمها
صانع القرار القطري لتفادي مواطن الضعف واستثامر نقاط القوة
التي ميلكها؟ وكيف تعامل مع املخاطر واستثمر الفرص املتاحة يف
بيئته؟ وكيف وظف اإلمكانات املتوافرة له لتحقيق أغراضه املتمثلة
بانتهاج سياسة خارجية مستقلة عن الدولتني الكبريتني املجاورتني
(السعودية وإيران) وفوق ذلك القيام بدور إقليمي يوصف يف
8 G.T. Allison & P. Zelikow, Essence of Decision: Explaining the Cuban
Missile Crisis, 2nd ed. (New York: Longman, 1999).
9 Ibid., pp. 2 - 3.
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األكادمييا واإلعالم الغربيني بأنه أكرب من حجم قطر وإمكاناتها
((1(Punching above its weight؟
يف محاولتنا تفسري سياسة قطر الخارجية ودور نخبة صنع القرار يف
التخفيف من حدة القيود التي تفرضها بنية النظام اإلقليمي والدويل؛
ال بد من أن نصطدم بحالة التوتر القامئة بخصوص تقدير األهمية
النسبية لدور الفاعل والبنية يف دراسة السياسة الخارجية للدولة،
والتي تجعل من اإلجابة عن سؤال ملاذا تتبنى دولة ما سياسة دون
أخرى ،متري ًنا ذهن ًيا وفلسف ًيا شديد التعقيد .سنستعرض يف هذا
القسم أهم النظريات التي تقول بأولوية البنية عىل الفاعل ،وتلك
التي تنحو إىل تقديم دور الفاعل (النخبة) .ثم سنقوم يف القسم
الذي يليه باختبار هذه املقوالت إزاء السياسة الخارجية القطرية،
لتبيان أي منها متلك القوة التفسريية األفضل لسلوك قطر وخياراتها
اإلقليمية وعالقاتها الدولية(.((1

11نظريات البنية
متيل نظريات البنية  Structural-based Perspectivesإىل التقليل من
أهمية دور األفراد والنخب يف صنع السياسة الخارجية للدولة ،وتذهب
بدلً من ذلك إىل الرتكيز يف دور البناء سواء أكان ماديًا أم اجتامع ًيا يف
تحديد سلوك الدول وسياساتها الخارجية ،وأهم هذه النظريات:
.أالواقعية

يع ّد هانز مارغنثاو من رواد دراسة السياسة الخارجية يف القرن العرشين،
ويع ّد كتابه السياسة بني األمم  Politics among Nationsمن أمهات
الكتب يف هذا الحقل ،لكن كينث والتز أعطى لهذه الدراسة بع ًدا آخر،
عىل الرغم من أنه يرى أن نظرية العالقات الدولية غري معنية بتفسري
السياسة الخارجية ،وذلك بسبب االنتقادات التي ُوجهت لنظريته
إلفراطها يف الرتكيز يف البنية ونفي أي أهمية عن دور الفاعل .فالسياسة
الخارجية للدول وسلوكها ،بالنسبة إىل والتز ،يخضعان كل ًيا لقوى النظام
الدويل وبنيته ،ووفق توزع القدرات( .((1وبنا ًء عليه ،فإن النظام الدويل،
هو نظام القوى الكربى التي تضع القواعد وترسم الحدود لآلخرين(.((1
10 Joost Hiltermann, “Qatar Punched Above Its Weight. Now It’s Paying
the Price,” The New York Times (June 18, 2017), accessed on 2/8/2017, at:
https://goo.gl/xMBb8G
 11يف حني تنحو الدراسات التي تتناول عملية صنع السياسة الخارجية إىل اإلقرار بأهمية
العاملَني الفاعل والبنية م ًعا ،من دون تفضيل أحدهام عىل اآلخر طريقة للهروب من معضلة
اإلجابة عن هذا السؤال ،انظر:
Carlsnaes, “Actors, Structures and foreign policy Analysis,” p. 118.
”12 Kenneth N. Waltz, “Structural Realism after the Cold War,
International Security, vol. 25, no. 1 (Summer 2000), pp. 5–41.
13 Kenneth N. Waltz, Man, the State and War: A Theoretical Analysis
(New York: Columbia University Press, 1959).
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لكن أنصار الواقعية الكالسيكية الجديدة Neo-Classical Realism
من تالمذة مارغنثاو يرون أن هدف نظرية العالقات الدولية الرئيس
هو ،وينبغي أن يكون ،رشح السياسة الخارجية للدولة وتفسريها(.((1
وميكن يف إطار الواقعية الجديدة  Neo-Realismالحديث عن
تيارين دفاعي وهجومي(((1؛ أما الواقعية الهجومية Offensive
 Realismفيمثلها جون مريشامير الذي يرى أن النظام الدويل ما دام
يفتقر إىل سلطة عليا وقانون ووسائل لفرضه ،ويشجع عىل الرصاع
والحرب ،فإن الدول ستستمر يف البحث عن أمنها بطريقة هجومية
بغض النظر عن النخب التي تحكمها(.((1
وأما الواقعية الدفاعية  Defensive Realismالتي ميثلها من بني
آخرين ستيفن والت ،فال تقر بهذه القراءة الهوبزية للنظام الدويل.
بل ترى أ ّن بنية النظام الدويل ال تستطيع وحدها تفسري سلوك
الدولة وسياستها الخارجية ،عىل الرغم من أن هذه البنية تؤدي
وبدل من
دو ًرا كب ًريا يف تحديد سلوك الدول وسياساتها الخارجيةً .
الرتكيز يف توزيع القدرات بني الدول داخل النظام ،يذهب الدفاعيون
إىل تأكيد أهمية املصدر واملستوى واالتجاه الذي يأيت منه التهديد
الذي تواجهه الدول وفق محددات تقوم فيها التكنولوجيا والجغرافيا
والقدرات الهجومية والنيات بدور رئيس يف تحديد ردود أفعال
الدول وسياستها الخارجية(.((1
وعىل الرغم من أن الواقعيني الكالسيكيني الجدد يقرون مبا يذهب
أساسا
إليه الواقعيون الجدد من أن السياسة الخارجية للدولة تتحدد ً
مبوقع الدولة يف النظام الدويل ،ومبقدار القوة واإلمكانات التي
متتلكها ،فإنهم يؤكدون أ ّن تأثري العوامل املتصلة ببنية النظام الدويل
يف سلوك الدول يكون أقل مبارشة وأكرث تعقي ًدا مام يذهب إليه
الواقعيون الجدد ،بوصف هذه العوامل تؤث ّر يف السياسة الخارجية
مبقدار ما تعكس حاجات الدولة الداخلية ومصالح القوى املختلفة
فيها والتي تعكسها قرارات النخب التي تسعى إىل تحقيق مصالح
الدولة وأهدافها(.((1
;14 Carlsnaes, “Actors, Structures, and Foreign Policy Analysis,” p. 119
Jack Snyder, Myths of Empire: Domestic Politics and International Ambitions
(Ithaca, NY: Cornell University Press, 1991), p. 20.
”15 Gideon Rose, “Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy,
World Politics, vol. 51, no. 1 (October 1998), pp. 144 - 172.
16 John J. Mearsheimer, “Back to the Future: Instability in Europe after
the Cold War,” in: Michael E. Brown et al. (eds.), The Perils of Anarchy:
Contemporary Realism and International Security (Cambridge, MA: MIT
Press, 1995), pp. 78 - 129.
17 J. Taliaferro, “Security Seeking Under Anarchy, Defensive Realism
Revisited,” International Security, vol. 25, no. 3 (2000), pp. 128-161, accessed
on 2/7/2017, at:https://goo.gl/oPyic7
18 Rose, p. 146.
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وبحسب ستيفن والت تؤدي السياسات الداخلية للدولة دور املتغري
الوسيط بني توزيع القدرات يف النظام الدويل والسياسة الخارجية
املستهدفة( .((1ونتيجة تأكيد دور املتغريات النظامية واملتغريات
الداخلية ،ينظر إىل الواقعية الكالسيكية الجديدة بوصفها اإلطار
النظري األقدر عىل تتبع آثار عنارص املستويني الداخيل والدويل
ودمجها يف تفسري السياسات الخارجية للدول(.((2
لكن يف العموم ،وعىل الرغم من التباينات بينها ،ميكن القول إن
الواقعية بنسخها املختلفة متيل إىل تفضيل عوامل البنية أو النظام
عىل دور األفراد أو النخب يف تفسري السياسة الخارجية للدولة ،ألن
منطق القوة (الدولة) ميثّل جوهرها .والبنية هنا هي بنية النظام
الدويل ،كام ترى الواقعية الجديدة ،أو مزيج من البنى الداخلية
والبنى النظامية الدولية Domestic Power Resources and
 International Structuresكام ترى الواقعية الكالسيكية الجديدة.
ويف كلتا الحالتني تع ّد الدولة الفاعل الرئيس ،وتتحدد قدرتها
عىل الحركة بالعوامل املادية وتغرياتها سواء أكانت داخل الدولة
أم خارجها.
.بالليبرالية

عىل الرغم من أن النظرية الليربالية Neo-liberal Institutionalism
كالواقعية هي نظرية بنيوية ،نظامية  ،Systemicوذات نظرة مامثلة
فوقية  Top-Downيف قراءتها للنظام الدويل ،فهي ترى دو ًرا أكرب
للنخب الحاكمة يف صنع السياسة الخارجية واألمنية للدولة .تنظر
الليربالية إىل الدولة بوصفها الفاعل الرئيس يف النظام الدويل ،وهي
تترصف بطريقة عقالنية ،بحيث تسعى لتعظيم مكاسبها يف نظام
دويل صفته العامة الفوىض .ومثل الواقعية ،تنظر الليربالية إىل
السياسة الخارجية بوصفها خيارات مقيدة أمام دولة تترصف بطريقة
إسرتاتيجية لخدمة مصالحها ،لكن الليربالية ال تنظر إىل هذه القيود يف
إطار توزع القدرات يف النظام الدويل ،كام ترى الواقعية ،بل يف إطار
حالة الفوىض التي تع ّد جوهر النظام ومن صميم بنيته ،والتي بينام
ينتج منها حالة من عدم اليقني وعدم اإلحساس باألمن Security
 ،Dilemmaفهي من جهة أخرى ميكن (أي الفوىض) أن تؤدي إىل
إنتاج نظام  Regimeمن القواعد والتقاليد والقوانني والقيم واألعراف
التي ميكن أن تخلق درجة من االنسجام والتعاون عىل املستوى
الــدويل( .((2تقوم هذه النواظم بدور مهم يف تحديد سلوك الدول
19 Stephen Walt, “The Enduring Relevance of the Realist Tradition,” in:
Ira Katznelson & Helen Milner (eds.), Political Science: State of the Discipline
III (New York: W.W. Norton and Co., 2002) p. 211.
20 Rose, p. 153.
21 Robert Keohane, Ideas and Foreign Policy: Beliefs, Institutions, and
Political Change (Ithaca: Cornell University Press, 1993).
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ويف تخفيف النزعة الفوضوية للنظام الدويل( .((2كام أن نزوع الدول
إىل الدفاع عن نفسها والسعي وراء مصالحها يجري تلطيفهام من
خالل املؤسسات الدولية  International Institutionsالتي تعني
مهم
القواعد والتقاليد والنواظم والقوانني واألعراف التي تؤدي دو ًرا ً
يف تهذيب سياسات الدول وترصفاتها( .((2وكلام كانت النخب الحاكمة
تعلم وثقافة مالت أكرث إىل احرتام هذه القواعد واألعراف(.((2
أكرث ً
.جالبنائية

ترى البنائية  Constructivismأن الواقع بناء أو بنية اجتامعية ،يتجسد
يف قواعد ومعانٍ اجتامعية متداخلة تؤثر يف معارفنا وفهمنا لهذا الواقع؛
كيف نرى العامل؟ وكيف نرى أنفسنا فيه؟ وكيف نحدد مصالحنا وما نع ّده
السلوك املالئم لتحقيقها(((2؟ متثل األفكار والقيم أركان البناء االجتامعي
الذي تجري ترجمته يف شكل سلوك مقصود للفاعلني يف مجتمع معني ،كام
رئيسا يف تشكيل هويات الفاعلني وأفعالهم( .((2وبتح ّديهم
أنها تؤدي دو ًرا ً
الفرضيات األساسية التي يقوم عليها النظام الدويل ،يرى البنائيون أن
األفكار املشرتكة أو املتفق عليها حول السلوك املقبول للدولة ترتك أث ًرا
عميقًا يف طبيعة السياسة الدولية وعملها( .((2ومن خالل اإلشارة إىل منط
معني من السياسة الخارجية ،يتمثل الهدف هنا يف معرفة كيفية تشجيع
سلوك معني أو تثبيطه بواسطة عوامل متصلة باألفكار السائدة؛ أي
كيفية تأثري هذه األفكار يف فهم الدولة العامل املادي املحيط بها .وبحسب
البنائية يتوافر عامل آخر يحكم سلوك الدولة وسياستها الخارجية ،مرتبط
مهم
باألول (األفكار السائدة) ارتباطًا وثيقًا ،وهو الهوية التي تؤدي دو ًرا ً
يف رشح الطبيعة املبنية اجتامعيًا للدولة ومصالحها "بحيث تتيح الهويات
اإلطار املرجعي الذي يقوم من خالله السياسيون والقادة بإقامة عالقاتهم
مع الدول األخرى وبنائها يف النظام الدويل"( .((2وواقع األمر أن معظم
الدراسات التي تتبنى النظرية البنائية يف تفسري السياسة الخارجية متيل
إىل الرتكيز يف عنرص هوية الدولة.
22 Arthur A. Stein, Neoliberal Institutionalism in the Oxford Handbook on
International Relations, Christian Reus-Smit & Duncan Snidal (eds.), (New
York: Oxford University Press, 2008), pp. 201–221.
23 K. J. Holsti, Taming the Sovereigns: Institutional Change in International
Politics (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).
 24هذا جوهر نظرية كانط يف كتابه املعروف السالم الدائم.
25 Adler E. “Constructivism and International Relations,” in: W.
Carlsnaes, T. Risse & B. A. Simmmons (eds.), Handbook of International
Relations (London: Sage, 2002), pp. 95 - 118.
26 Matthew J. Hoffmann, “Norms and Social Constructivism in
International Relations,” in: Robert A. Denemark (ed.), The International
Studies Encyclopedia (Oxford: Blackwell Publishing, 2010), p. 2.
27 Ibid.
28 B. Cronin, Cooperation under Anarchy: Transnational Identity and the
Evolution of Cooperation (New York: Columbia University Press, 1999), p. 18.
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سياسة قطر الخارجية :النخبة في مواجهة الجغرافيا

وعىل الرغم من أن العالقات والتفاعالت اإلنسانية واالجتامعية تع ّد
أساسية يف عملية إنتاج القيم واألفكار والهويات وإدامتها ،فالبنائية
مثلها مثل الواقعية والليربالية تع ّد من النظريات التي تعطي األفضلية
للبنية عىل الفاعل يف رشح السياسة الخارجية للدول ألنها تركز يف
البناء االجتامعي الذي يعيش فيه صانع القرار أكرث من تركيزها يف
صفات هذا الصانع ومهاراته وأفكاره.
يف الحصيلة ،تجمع نظريات البنية عىل أفضلية العوامل البنيوية عىل
دور الفاعل أو النخبة بوصفها العامل الرئيس يف تحديد سلوك الدولة
وسياستها الخارجية ،عىل الرغم من أنها ال تستبعد كليًا دور الفاعل
من تحليلها للسياسة الخارجية.

22نظريات الفاعل
بعكس نظريات البنية ،متيل نظريات الفاعل Actor-based
 Perspectivesإىل إعطاء دور أكرب للنخبة يف تحديد خيارات الدولة
يف السياسة الخارجية من خالل تركيزها يف املهارات والقدرات
واإلسرتاتيجيات التي يستخدمها صانع القرار للتغلب عىل بعض
املعوقات البنيوية التي تعرقل الوصول إىل أهداف معينة ،أو تحقيق
مصالح محددة .وأهم النظريات التي تعطي الفاعل دو ًرا أكرب يف
تحديد سياسات الدول الخارجية هي:
.أالنظرية اإلدراكية والسيكولوجية

يف مقابل فرضية الفاعل العاقل التي تقوم عليها نظريات البنية،
خاصة الواقعية والليربالية ،والتي ترى أن القادة مييلون إىل
التع ّود عىل القيود التي يفرضها النظام  ،Systemوالتأقلم معها،
تقوم النظرية السيكولوجية Cognitive and psychological
 Approachesعىل افرتاض معاكس؛ إذ ترى أ ّن األفراد لديهم سلوك
مقاوم  Imperviousلهذه القيود واملؤثرات ناتج من متسكهم
فضل عن صفات
بآرائهم ومعتقداتهم وطريقة معالجتهم املعلومات ً
شخصية وإدراكية أخرى.
ومن خالل الرتكيز يف دراسة السلوك وتغرياته ،التي مثّلت محور
اهتامم دراسات التحليل السيكولوجي خالل العقود األخرية ،بدأت
فاعل "سلبيًا" Malleable Agent
النظرة إىل الفرد تتغري من ع ّده ً
فاعل مباد ًرا وإيجابيًا
كام ظلت عليه الحال فرتة طويلة ،إىل ع ّده ً
ّ
وحلل مشاكل  Problem Solverبطبيعته( .((2وتبني أيضً ا أ ّن صفات
القيادة وأفكارها ومعتقداتها ودوافعها ونظرتها إىل العامل وطريقة
”29 Jerel A. Rosati, “A Cognitive Approach to the Study of Foreign Policy,
in: Laura Neack et al., Foreign Policy Analysis: Continuity and Change in
its Second Generation (Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, c1995), pp.
52 - 54.

إدارتها واتخاذها القرار تؤث ّر بقوة يف اختيار البدائل واتخاذ القرارات
يف السياسة الخارجية .وميكن القيادة هنا أن تكون فر ًدا أو مجموعة
من األفراد(.((3
.بالليبرالية الجديدة

تقوم نظرية الليربالية الجديدة  New Liberalismعىل ثالث نقاط
ارتكاز أساسية يف نقدها الواقعية الجديدة  Neo-Realismوالليربالية
املؤسساتية  ،Neo-liberal Institutionalismوهي :أولً  ،تعطي
أولوية الفاعل املجتمعي  Societal Actorsعىل املؤسسات السياسية،
بدل
ومن ثم ترتكز إىل النموذج الصاعد  Bottom-upللنظام السيايس ً
من النموذج الهابط أو النازل Top-down؛ أي إن األفراد والجامعات
االجتامعية تتقدم بأهميتها عىل العوامل السياسية يف اتخاذ القرارات
والتأثري فيها ألنها تحدد مصالحها مبعزل عن هذه العوامل ،وتسعى
إىل تحقيق مصالحها عرب املقايضات السياسية والفعل الجامعي .ثانيًا،
متثل خيارات الدولة وسلوكها مصالح جامعات معينة يف املجتمع ،أي
إن القادة والسياسيني هم من يحددون مصالح الدولة وخياراتها،
وهم بدورهم ميثلون مصالح قوى وجامعات داخل الدولة ويعملون
يف إطار السياسة الدولية لتحقيق هذه املصالح كام يحددونها هم
ويرونها .ثالثًا ،يتحدد سلوك الدولة يف النظام الدويل من خالل تداخل
مصالحها وخياراتها مع مصالح الدول األخرى وخياراتها التي يحددها
بدورها قادتها ونخبها(.((3
وتختلف هذه النظرية عن سابقتها يف أنها تركز يف دور الجامعات
بدل من األفراد الذين يقبعون يف هرم السلطة ،وهي
االجتامعيةً ،
لذلك تدعو إىل فهم السياسة الخارجية يف سياق اجتامعي  -سيايس
أوسع من بقية النظريات.
.جنظرية الفاعل التأويلي

تدعو نظرية الفاعل التأوييل Interpretative Actor Perspective
متفاعل Reflexive
ً
(مثل البنائية) إىل فهم الفاعل بوصفه كيانًا
 Entityيف عامل متداخل من املعاين .لكن بعكس البنائية التي
تقوم عىل تفسري أفعال األفراد يف إطار القواعد واملعاين والسياقات
الجامعية ،تركز هذه النظرية يف فهم السياسة الخارجية من خالل
الرتكيز يف تفكري األفراد من صناع القرار وسلوكهم .هنا يجري الرتكيز يف
فهم القرارات السياسية من وجهة نظر صانعيها عرب تفكيك األسباب
”30 Margaret G. Hermann, “Assessing Leadership Style: A Trait Analysis,
Social Science Automation (November 1999), accessed on 2/6/2017, at:
https://goo.gl/PB2MwJ
& 31 Andrew Moravcsik, “The New Liberalism,” in: Christain Reus-Smit
Duncan Snidal, The Oxford Handbook of International Relations (Oxford:
Oxford University Press, 2008), pp. 234 - 254.
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والدوافع التي دعتهم إىل اتخاذها" ،تعتمد السياسة الخارجية للدولة
عىل كيفية تحليل األفراد الذين ميلكون القوة لوضعٍ ما أو موقف
معني وكيف يترصفون حياله"( .((3ويف دراستهام سلوك صناع القرار
من املستوى األول يف الواليات املتحدة واالتحاد السوفيايت ،وأملانيا
الغربية والرشقية وبريطانيا وفرنسا خالل عملية توحيد أملانيا،
استنتجت كونداليزا رايس وفيليب زاليكو أنه لو مل يفكر صناع القرار
املعنيون بطريقة معينة ولو مل يتخذوا قراراتهم كام فعلوا يف الواقع،
فإن تاريخ تلك الفرتة سيكون مختلفًا ج ًدا(.((3
بعكس نظريات البنية ،تق ّر نظريات الفاعل بأهمية الدور الذي
تؤديه نخبة صنع القرار يف تحديد السياسة الخارجية للدولة؛ إذ تؤثر
يف أفكارها ومواقفها األيديولوجية ونظرتها إىل العامل بقوة يف اختيار
البدائل واتخاذ القرارات ،كام أ ّن املهارات السياسية والدبلوماسية
وصفات صانع القرار القيادية تؤدي دو ًرا غاية يف األهمية لجهة
التخفيف من حدة القيود التي تفرضها البنية والعوامل النظامية
عىل القرارات التي تخدم مصالح الدولة كام يراها هو.

ثان ًيا :ظاهرة قطر
يعرتف عدد من األكادمييني املهتمني بدراسة قطر وسياساتها الخارجية،
بصعوبة تفسري خياراتها الدبلوماسية يف إطار النظريات املركزية يف
العالقات الدولية والسياسة الخارجية( ،((3يف حني يذهب آخرون إىل
القول بأن هذه السياسة "تتحدى كل تفسري"( .((3دفع هذا االرتباك
البعض إىل قلب الصورة من خالل القول إن سياسة قطر الخارجية
هي التي تفتقر إىل التامسك ،ما يجعل فهمها صعبًا( .((3بينام رأى
البعض اآلخر أن قطر ال تقوم بأكرث من استخدام قدراتها املالية
الكبرية من أجل الحفاظ عىل أمنها وانتزاع اعرتاف دويل وإقليمي
بدورها( .((3ويف حني ميثّل السعي إىل استقالل القرار الدافع الرئيس
32 M. Hollis & S. Smith, Explaining and Understanding International
Relations (Oxford: Clarendon Press, 1990), p. 74.
33 P. Zelikow & Condoleezza Rice, Germany Unified and Europe
Transformed: A Study in Statecraft with A New Preface (Harvard University
Press, 1997).
34 Andrew F. Cooper & Bessma Momani, “Qatar and Expanded Contours
of Small State Diplomacy,” The International Spectator: Italian Journal of
International Affairs, vol. 46, no. 3 (2011), p. 114.
”35 Turan Kayaoglu, “Thinking Islam in Foreign Policy: The Case of Qatar,
paper presented at the annual Convention International Studies Association
(ISA), California: San Francisco, April 3-6, 2006, p. 2.
”36 Lina Khatib, “Qatar’s Foreign Policy: The Limits of Pragmatism,
International Affairs, vol. 89, no. 2 (2013), pp. 417 - 418.
37 Mehran Kamrava, “Mediation and Qatari Foreign Policy,” Middle East
Journal, vol. 65, no. 4 (Autumn 2011), pp. 539 - 544.
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وراء سياسة قطر الخارجية( ،((3تتحول هذه السياسة إىل "إسرتاتيجية
أمنية"  Survival Strategyتهدف إىل البقاء ،وفق هذا املنظور(.((3
وبني السعي إىل البقاء وتحقيق االستقالل يف بيئة مضطربة سياسيًا
وأمنيًا ،والسعي إىل االعرتاف بتأثريها والقيام بدور إقليمي وازن،
تبدو أكرث الدراسات التي تتناول سياسة قطر الخارجية وخياراتها
الدبلوماسية متحفظة يف تقديم تفسري شامل لهذه السياسة يف إطار
ثنائية اإلسرتاتيجيا والجغرافيا ،الفاعل والبيئة ،بنية النظام اإلقليمي
والدويل ومهارات صانع القرار وقدرته عىل مواجهة التحديات ،ما
يعكس بوضوح ارتباك األسس النظرية لدى تناول حالة استثنائية
كتلك التي تفرضها قطر يف السياسة الدولية ومل تالحظها أكرث
أصل وال
النظريات السياسية ،إما ألنها ال تعرتف بدور الدول الصغرية ً
ترى من ثم لسياستها أهمية يف بنية النظام الدويل وتركيبته ،وإما ألن
حالة مامثلة مل تطرأ من قبل تستدعي االهتامم بفهمها ودراستها(.((4
خصوصا
وعىل عكس املألوف يف سلوك الدول الصغرى ،تب ّنت قطر،
ً
بني عا َمي  2011و ،2013سياسة خارجية هجومية إسرتاتيجية لحفظ
حجم وأعظم قدرات.
أمنها والدفاع عن نفسها يف بيئة فيها العبون أكرب ً
وميثّل هذا الفعل يف حد ذاته تحديًا لنظريات العالقات الدولية
والسياسة الخارجية من منظور البنية والفاعل عىل السواء؛ إذ تنظر هذه
النظريات إىل السياسات الخارجية للدول الصغرى ،كام أرشنا سابقًا،
وفق منظورين أساسيني تنحو هذه الدول إىل استخدامهام سع ًيا إىل
الحفاظ عىل أمنها وبقائها إذا عجزت عن الوقوف عىل الحياد بني قوى
جارة كبرية ،كام فعلت سويرسا الواقعة بني فرنسا وأملانيا وإيطاليا عىل
امتداد القرنني املاضيني .وهذان املنظوران هام :إما تكوين تحالفات مع
قوى أخرى يف نظامها اإلقليمي ملواجهة قوة أكرب ،كام تفعل دول جنوب
مثل ،وإما االلتحاق بقوة أكرب تتوىل الدفاع
رشق آسيا يف مواجهة الصني ً
عنها مقابل تبعية مطلقة لها كام تفعل البحرين ،عىل سبيل املثال ،يف
عالقتها بالسعودية ملواجهة أطامع إيران يف أراضيها(.((4
مل متلك قطر خيار الوقوف عىل الحياد يف ضوء حالة التنافس والرصاع
التي شهدها اإلقليم ،خاصة بعد اندالع ثورات الربيع العريب ،كام أن
الثقافة السياسية السائدة ،حيث يهيمن "الريال بولتيك" عىل تفكري
”38 Christa Case Bryant, “Behind Qatar’s bet on the Muslim Brotherhood,
The Christian Science Monitor (April 18, 2014).
”39 David B. Roberts, “Understanding Qatar’s Foreign Policy Objectives,
Mediterranean Politics, vol. 17, no. 2 (July 2012), p. 234.
 40هذه وجهة نظر الواقعيني عمو ًما ،انظر:
Matthias Maass, “Small Enough to Fail: The Structural Irrelevance of the
”Small State as Cause of its Elimination and Proliferation since Westphalia,
Cambridge Review of International Affairs (January 2017).
41 Jean-Marc Rickli, “European Small States Military Policies after the
Cold War: From Territorial to Niche Strategies,” Cambridge Review of
International Affairs, vol. 21, no. 3 (September 2008), pp. 307 - 325.
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نخب املنطقة الحاكمة وسلوكها ،ال تسمح هي األخرى بعدم االنحياز؛
فالرشق األوسط ومنطقة الخليج ما زاال يعمالن وفق معايري الرصاع
األوروبية يف القرن التاسع عرش ،والقامئة عىل مفهوم القوة والهيمنة،
وما زالت غري قادرة عىل تجاوزها إىل الحالة الليربالية التي سادت أوروبا
يف مرحلة ما بعد الحرب العاملية الثانية ،والقامئة عىل مبادئ األمن
الجامعي واالعتامدية املتبادلة  Interdependencyواملصالح املشرتكة،
وحيث غدت الدول الصغرية تأمن عىل نفسها من نزعات الهيمنة،
نتيجة سيطرة منظومة حقوقية وقانونية تحكم عالقات الدول ببعضها.
إضاف ًة إىل عدم قدرتها عىل الحياد ،سعت قطر منذ عام  1995إىل
التخلص من الهيمنة السعودية عىل سياساتها الخارجية ،األمر الذي
أدى إىل تدهور عالقتها بالرياض وتخلّيها عن إسرتاتيجية االلتحاق أو
الخضوع يف العالقة بها .وحتى عند استضافتها القاعدة العسكرية
األمريكية يف العديد عام  2002كانت قطر مكشوفة أمام الضغوط
السعودية ،مبا فيها العسكرية .وعىل الرغم من أن قطر اتبعت عىل
فرتات سياسة موازنة النفوذ السعودي( ((4للحفاظ عىل استقاللها،
من بينها التقارب مع ما كان يسمى حينها محور املقاومة (إيران،
وسورية ،وحزب الله ،وحامس) خالل الفرتة  ،2011 - 2006مل تلبث
قطر أن تخلت عن هذه السياسة مع اندالع ثورات الربيع العريب
( ،)2011فدخلت يف رصاع مع إيران يف سورية ومع السعودية يف
مرص ،يف وقت كانت واشنطن تنسحب من املنطقة بعد حربني
فاشلتني يف أفغانستان والعراق ،وغري مهتمة بالعودة إىل التدخل فيها.
يف الفرتة  ،2013 - 2011ميكن القول ،إن قطر مل يتوافر لها أي من
الخيارات التقليدية للدول الصغرى للحفاظ عىل بقائها واستقاللها ،ليس
هذا فحسب ،بل تب ّنت سياسة هجومية وضعت خاللها خصومها الكبار
يف حالة دفاع عن النفس ،مستخدم ًة قوة الشارع والرغبة الجامحة نحو
التغيري ،للتقدم وتأدية دور قيادي يف اتجاه بناء نظام إقليمي يكون لها
دور مركزي فيه ،ممثّل ًة بذلك حالة فريدة يف حقل املامرسة السياسية
والدراسات النظرية الخاصة بالسياسات الخارجية للدول الصغرى.

ً
ثالثا :مأزق الجغرافيا ومعضلة قطر
األمنية
يُنسب إىل نابليون بونابرت قوله" :إن معرفة جغرافيا الدولة تعني
معرفة سياستها الخارجية"( .((4من هنا تأيت أهمية اإلضاءة عىل
جغرافيا قطر (املحدد األسايس لسلوك الدولة من منظور نظريات
42 Emma Soubrier, “Evolving Foreign and Security Policies: A
Comparative Study of Qatar and the UAE,” paper presented at the 5th Gulf
Research Meeting, Cambridge, August 2014, p. 4.
43 Robert D. Kaplan, The Revenge of Geography: What the Map Tells Us About
Coming Conflicts and the Battle Against Fate (Random House, 2012), p. 60.
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البنية) لفهم مدى تأثريها يف سياسة قطر الخارجية والدور الذي
تطمح قطر إىل تأديته عىل املستوى اإلقليمي ،واالنطالق من ذلك
لتفحص مقوالت أبرز نظريات العالقات الدولية التي تتمثل بأن
الدولة وسياساتها الخارجية هي رهينة البيئة التي تعيش فيها .فأي
بيئة تلك التي تعيش فيها قطر؟
قطر بلد صغري ،حتى مبقاييس منطقة الخليج والرشق األوسط؛ فهي
تقع يف ذيل قامئة دول العامل من حيث املساحة (ترتيبها ،((4()165
إذ تبلغ مساحتها  11586كم ،2وهي شبه جزيرة عىل الساحل
الرشقي لجزيرة العرب ،يبلغ طولها  160كم تقري ًبا من الشامل إىل
الجنوب وعرضها  80كم من الرشق إىل الغرب .يقطنها  2.3مليون
نسمة ،منهم نحو  280ألفًا من القطريني ( 12يف املئة من السكان)
وترتيبها 143عامل ًيا عىل هذا الصعيد( .((4تأيت قطر يف املرتبة  91من
حيث قوتها العسكرية عىل مستوى العامل ،وبعدد قوات مسلحة ال
يتجاوز  12ألف عنرص موزعني عىل مختلف صنوف األسلحة .وقد
بلغ اإلنفاق العسكري فيها  1.9مليار دوالر عام  .((4(2016وبلغ
حجم االقتصاد القطري نحو  156مليار دوالر ،ما يجعلها يف املرتبة
 56عىل مستوى العامل.
تقع قطر بني جارين كبريين ،السعودية (ترتيبها  13يف العامل من
حيث املساحة البالغة  2.149مليون كم ((4(2و 47من حيث عدد
السكان املقدر بـ  29مليون نسمة( ((4وتستأثر كل ًيا بجوارها ب ًرا
(طول حدود قطر الربية مع السعودية  60كم تقري ًبا وهي حدود
قطر الربية الوحيدة مع العامل) .تزيد السعودية عىل قطر بنحو
 200مرة من حيث املساحة وتكربها  100مرة من حيث عدد
السكان ،يف حني يبلغ االقتصاد السعودي أكرث من ثالثة أضعاف
االقتصاد القطري بناتج إجاميل قدره  646مليار دوالر وفق أرقام
البنك الدويل لعام  ،2016ما يضع السعودية يف املرتبة  20عىل
مستوى العامل( .((4وبحسب غلوبال فاير باور تأيت السعودية يف
املرتبة  24من حيث القوة العسكرية عىل مستوى العامل ،ويبلغ
عدد القوات املسلحة السعودية  256ألف عنرص ،موزعني عىل
مختلف صنوف األسلحة( .((5وقد بلغ حجم اإلنفاق العسكري
44 The World Fact Book, CIA, accessed on 2/9/2017, at: https://goo.gl/Lgys
45 The World Fact Book, CIA, accessed on 2/9/2017, at: https://goo.gl/jYszR
46 2017 Qatar Military Strength, Global Fire Power, accessed on 2/9/2017,
at: https://goo.gl/8xtxDG
47 The World Fact Book, CIA, accessed on 2/9/2017, at: https://goo.gl/Lgys
48 The World Fact Book, CIA, accessed on 2/9/2017, at: https://goo.gl/jYszR
49 The World Bank, GDP Ranking, accessed on 2/9/2017, at:
https://goo.gl/djdAXO
50 2017 Saudi Arabia Military Strength, Global Fire Power, accessed on
2/9/2017, at: https://goo.gl/x22dtS
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للسعودية  87مليار دوالر بحسب أرقام عام  .((5(2015وانخفض
إىل  57مليار عام ( ((5(2017انظر الجدول .)1
أما إيران ،جارة قطر األخرى عىل الطرف اآلخر من الخليج ،فتقع يف
املرتبة  18يف العامل من حيث املساحة البالغة  1.648مليون كم،((5(2
وترتيبها  17من حيث عدد السكان املقدر بـ  82مليون نسمة(.((5
وتستأثر كل ًيا بجوار قطر من ناحية البحر (إذا استثنينا من ذلك
البحرين الصغرية ج ًدا مبساحتها البالغة  765.3كم .)2وتكرب إيران
قطر بـ  170مرة ،يف حني يزيد عدد سكانها عليها بنحو  400مرة.
ويبلغ االقتصاد اإليراين ضعفني ونصف الضعف يف حجم االقتصاد
القطري بناتج إجاميل قدره  393مليار دوالر لعام  ،2016ما يضع
إيران يف املرتبة  27عىل مستوى العامل من حيث حجم اقتصادها(.((5
وتأيت إيران يف املرتبة  21من حيث القوة العسكرية عىل مستوى
العامل ،ويبلغ عدد القوات املسلحة اإليرانية  934ألفًا بني قوات عاملة
( 534ألفًا) واحتياط ( 400ألف) وقد بلغ اإلنفاق العسكري إليران
عام  2016نحو  6.3مليارات من الدوالرات(( ((5انظر الجدول .)2
إضاف ًة إىل هذه الفوارق الكبرية يف مقومات القوة التقليدية بينها وبني
جريانها ،تحظى قطر مبناخ صحراوي جاف ،ومياهها الجوفية قليلة،
والسطحية معدومة ،وهو أمر ال يساعدها يف نشوء زراعة وال يف قيام
صناعة .يعني هذا الوضع الجغرايف والسيايس الصعب ببساطة أن قطر ال
تعدم فقط مقومات القوة التقليدية املعروفة يف نظام الدول (املساحة
الشاسعة ،وعدد السكان الكبري ،والقاعدة الزراعية والصناعية املتقدمة)
بل تقع يف قلب التنافس بني قوتني كبريتني تتنافسان عىل السيطرة يف
نظام إقليمي يعيش حالة من االضطراب الواسع ،وتتواجهان عرب حروب
وكالة أو مبارشة يف أكرث من مكان عىل امتداد املنطقة.
منذ عام  1979دخلت إيران والسعودية ،جارتا قطر الكبريتان ،يف
رصاع شديد عىل النموذج والنفوذ والسيادة اإلقليمية يف منطقة
الخليج؛ إذ متت إطاحة شاه إيران الذي كانت له عالقة جيدة نسبيًا
بالسعودية يف إطار اصطفافات الحرب الباردة ،ووجود نظامي حكم
51 Trends in World Military Expenditure, 2015, SIPRI Fact Sheet, Sam
Perlo-Freeman, Aude Fleurant, Pieter Wezeman and Siemon Wezeman,
April 2016, p. 2, accessed on 2/9/2017, at: https://goo.gl/Ux94aT
52 2017 Saudi Arabia Military Strength, Global Fire Power, accessed on
2/9/2017, at: https://goo.gl/x22dtS
53 The World Fact Book, CIA, accessed on 2/9/2017, at: https://goo.gl/Lgys
54 Countries in the world by population (2017), accessed on 2/9/2017, at:
https://goo.gl/Ls0L6A
55 The World Bank, GDP Ranking, accessed on 2/9/2017, at:
https://goo.gl/djdAXO
56 2017 Iran Military Strength, Global Fire Power, accessed on 2/9/2017,
at: https://goo.gl/hLqDK1
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ملكيني يف البلدين يتطلعان إىل الغرب بوصفه منوذ ًجا وحام ًيا .مع
سقوط الشاه تم اإلعالن عن قيام جمهورية إسالمية ثورية تتبنى
سياسة تصدير منوذجها إىل الخارج .وجدت السعودية ذات النظام
املليك املحافظ القريب إىل الغرب يف النموذج الثوري الجمهوري
اإلسالمي يف إيران تهدي ًدا كب ًريا ألمنها ورشعية نظامها ،ومنوذجها،
وقيادتها للعامل اإلسالمي النابعة بدرجة أساسية من احتضانها األماكن
املقدسة اإلسالمية.
شارك السعودية هذه املخاوف من إيران جميع الدول العربية
األخــرى املطلة عىل الخليج التي تداعت بعد انــدالع الحرب
العراقية  -اإليرانية إىل تشكيل ائتالف إقليمي أطلق عليه اسم مجلس
التعاون لدول الخليج العربية ،وتم اإلعالن عنه يف أيار /مايو 1981
الست يف إطار مرشوع طموح لبناء قدرات
ليضم دول الخليج العربية ّ
دفاعية مشرتكة ،وتحقيق تكامل اقتصادي وتنسيق سيايس ،بنا ًء عىل
املشرتكات الكثرية بني هذه الدول ،وإحساسها بالخطر الداهم القادم
من الطرف اآلخر من الخليج .ومل تش ّذ قطر عن إجامع دول املجلس
يف املوقف من إيران وتأييد العراق يف حرب الثامين سنوات(.((5
ميكن القول إن قطر مل يكن لها حتى مطلع التسعينيات سياسة
خارجية خاصة بها ،بل كانت تتبع السعودية ،وتعتمد عليها كل ًيا يف
حاميتها من القوى األكرب يف النظام اإلقليمي (إيران والعراق) .وبنا ًء
عليه ،حتى مطلع التسعينيات ،اختارت قطر أن تنتهج نهج التبعية أو
االلتحاق بالسعودية يف سياساتها الخارجية ،من خالل مجلس التعاون
الخليجي الذي كان هدفه األسايس عند إنشائه مواجهة التهديد الذي
مثلته إيران بعد الثورة لدول الخليج املحافظة (انظر الرسم البياين .)1
لكن الغزو العراقي للكويت عام  1990أصاب كل دول الخليج الصغرية،
وعىل رأسها قطر ،بالصدمة ،وكشف عن هشاشة نهج االلتحاق يف
عالقتها بالسعودية التي طالبت مبزايا القيادة من دون أن تكون قادرة
عىل تأمني متطلبات الحامية للدول الصغرية املرتبطة بها يف النظام
اإلقليمي الخليجي .ليس هذا فحسب ،بل أدى الغزو العراقي للكويت
إىل كرس املحظور يف السياسة العربية؛ أي قيام بلد عريب مبهاجمة بلد
عريب آخر وض ّمه .فتخ ّوف قطر من أن تنحو السعودية منحى العراق
يف غزو الكويت بعد الخالف الحدودي الذي استعر بني البلدين عام
 ،1992جعلها تشعر بخطر ،ليس عىل نظام الحكم فيها فحسب بل
عىل بقائها دولة أيضً ا .وكانت السعودية التي تحكمها عقيدة توسعية
شملت كل الدول الخليجية التي تحاذيها إضاف ًة إىل اليمن ،قامت عام
 1992مبهاجمة مركز الخفوس الحدودي القطري واستولت عليه ،ما
ع ّمق املخاوف القطرية من جارها الربي الكبري.
57 Anoushiravan Ehteshami, “GCC Foreign Policy: From the Iran-Iraq
War to the Arab Awakening, in the New Politics of Intervention of Gulf Arab
States,” LSE, Middle East Center, Collected Papers, vol. 1 (April 2015), p. 13.
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الجدول ()1
مقارنة حجم القوة الدميوغرافية واالقتصادية لقطر بجارتيها الكبريتني السعودية وإيران
املوضوع

قطر

املساحة

 11586كم

إيران

السعودية
 2.149مليون كم

2

 1.648مليون كم

2

2

الرتتيب العاملي بحسب املساحة

156

13

18

عدد السكان /مليون نسمة

2.3

29

82

الرتتيب العاملي بحسب عدد السكان

143

47

17

حجم االقتصاد وفق الناتج املحيل اإلجاميل /مليار دوالر

156

646

393

الرتتيب العاملي بحسب االقتصاد

56

20

27

الرسم ()2
طبيعة السياسة (الدفاعية) التي تنتهجها قطر عندما تكون
السعوديةمصدر التهديد

الجدول ()2
مقارنة حجم قوة قطر العسكرية بالسعودية وإيران

حجم اإلنفاق العسكري /مليار دوالر

1.9

57

6.3

عدد القوات املسلحة /ألف عنرص

12

256

934

ترتيب القوة العسكرية عىل مستوى
العامل

91

24

21

4

3.5

2.5

3

1.5

2

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻮازن ﻣﻊ إﻳﺮان

1

0.5

0

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

املوضوع

قطر

السعودية إيران

7
6
5
4
3
2
1
0

املصدر :من إعداد الباحث .يوضح الرسم أ ّن قطر تتبع نهج التوازن ،وليس االلتحاق،
يف العالقة بإيران عندما تكون السعودية مصدر التهديد.

الرسم ()1
طبيعة السياسة (الدفاعية) التي تنتهجها قطر عندما تكون إيرانمصدر
التهديد
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻣﻦ إﻳﺮان

6

5

4

3

ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

2

1

0

املصدر :من إعداد الباحث ،يوضح الرسم أنه كلام ارتفع معدل التهديد من إيران اقرتبت
قطر أكرث من السعودية.

7

6

5

4

3

2

ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻧﺪﻓﺎع ﻟﺪوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺈﻳﺮان واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

1

0

7
6
5
4
3
2
1
0

ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻧﻜﻔﺎء اﻟﺬي ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻪ إﻳﺮان واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

6
5
4
3
2
1
0

الرسم ()3
طبيعة السياسة (االندفاع) التي تنتهجها قطر عندما تكون السعودية أو
إيران أو كلتاهام يف حال انكفاء

املصدر :من إعداد الباحث .يوضح الرسم أنه كلام كانت السعودية أو إيران أو كلتاهام يف
حالة انكفاء ارتفع معدل اندفاع السياسة القطرية.
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ومع خروج العراق من املعادلة اإلقليمية بعد حرب تحرير الكويت
عام  ،1991أخذت قطر تفكر يف نهج خارجي مستقل وتحاول أن
تتبع نهج التوازن يف عالقتها بجاريها الكبريين السعودية وإيران
لتحقيق أمنها .ويف واقع الحال ،بعد الغزو العراقي للكويت ،مل
تعد السعودية ضامنة أمنية غري كافية بالنسبة إىل قطر فقط،
بل تحولت النظرة إليها بوصفها متثّل تهدي ًدا أيضً ا بعد أن كرس
العراق قاعدة عدم مهاجمة دولة عربية دولة عربية أخرى .لكن
أي
إيران مثلت عامل قلق آخر أيضً ا؛ فعىل الرغم من أنها مل ت ّدع ّ
حقوق لها يف قطر كام تفعل يف البحرين التي تقطنها أغلبية شيعية
تستخدمها إيران لتقويض نظام الحكم فيها ،فإن قطر تشعر بقلق
مستمر من سياسات إيران التي تتشارك معها يف واحد من أكرب
حقول الغاز يف العامل (حقل الشامل /بارس الجنويب)؛ إذ تسعى
إيران إىل الهيمنة يف إطار مرشوع إقليمي ،وتعمل عىل تصدير
منوذجها وفرض نوع من الحامية والتبعية عىل األقليات الشيعية
املوجودة يف دول الخليج العربية .وعىل الرغم من أن قطر ال
تقطنها سوى أقلية شيعية صغرية تحظى بالحقوق والواجبات التي
يحظى بها بقية املواطنني ،فسياسات إيران واتجاهاتها إىل تصدير
الثورة وزعزعة أمن الدول املحافظة والحليفة للغرب عىل الطرف
اآلخر من الخليج تظل مصدر قلق لقطر (انظر الرسم البياين .)2

ددعلالا
ربمتبس  /لوليأوليأ

إقليمي بعي ًدا عن هيمنة العمالقني اإلقليميني ،أن تتبنى إسرتاتيجيات
للتغلب عىل هذا الوضع الجيوسيايس الصعب ،بحيث تحافظ عىل
بقائها واستقاللية قرارها يف الحد األدىن ،وتحاول انتزاع دور إقليمي
يل ّبي طموحها يف الحد األعىل من دون أن تع ّرض وجودها للخطر ،ألن
كال الجارين الكبريين يرى أ ّن الدور الذي تسعى إليه قطر محسوم
فضل عن أن حجم قطر الصغري ال يسمح
من نفوذه ويهدد مصالحهً ،
أصل ،وفق هذه النظرة ،بالفوز بأي دور أو نفوذ ،يف نظام إقليمي
لها ً
يحكمه منطق القوة والتغلب (انظر الرسم البياين .)3

رابعا :النخبة في مواجهة البنية
ً
كام ب ّينا سابقًا ،احتل موضوع النخبة ودورها يف العالقات الدولية
والسياسة الخارجية موق ًعا أساس ًيا يف النقاش النظري لهذا الحقل،
بحيث مال أكرث الباحثني الذين يقولون بأهمية دور القيادة يف
رسم السياسة الخارجية إىل القول بأن حرية االختيار لدى صانع
القرار تجاه البدائل والسياسات تعتمد اعتام ًدا كب ًريا عىل قدرته
عىل إخضاع املحيط الخارجي ،أو عىل األقل الحد من القيود التي
يفرضها عىل حريته يف اختيار البدائل املتاحة أمامه( .((5ويرى
روبرت جارفيس أن الفرق بني صناع القرار الذين يتمتعون مبهارات
خاصة وأولئك الذين يفتقدونها ال يكمن يف مضمون سياساتهم،
بل يف قدرتهم عىل بلوغ أهدافهم من خالل القراءة الدقيقة
للمتغريات اإلقليمية والدولية وكسب تأييد الرأي العام املحيل
لسياساتهم ،وبناء التحالفات التي تخدم أهدافهم ومصالحهم(.((5
إ ّن امتالك هذه املهارات السياسية ميكن بعض صناع القرار من
الوصول إىل أهدافهم بطريقة أفضل من غريهم ،مستفيدين من
اإلمكانات واملعلومات املتوافرة لديهم(.((6
إضاف ًة إىل ذلك ،مل يعد ممك ًنا إنكار مدى األثر الذي يرتكه القادة
بآرائهم وأفكارهم ومعتقداتهم وأساليبهم يف صنع القرار يف سلوك
الدولة وسياستها الخارجية( .((6مع ذلك ،عندما يطرح السؤال حول
أهمية القيادة يف تحديد السياسة الخارجية للدول الصغرى يف النظام
الدويل ورسمها ،نجد أن املداخل النظرية التي تتمحور حول مفاهيم
القوة والنفوذ توحي بأنها ليست ذات تأثري كبري؛ إذ غال ًبا ما ينظر إىل
السياسات الخارجية للدول الصغرى عىل أنها حاصل تفاعل الضغوط

يف الحصيلة ،تجد قطر نفسها بحكم الجغرافيا واقعة بني قوتني
إقليميتني كبريتني تتنافسان عىل الهيمنة عىل املنطقة ،وال تقبل
الدولتان كالهام من قطر أقل من موقف مؤيد لسياساتها يف
املنطقة؛ السعودية دولة الوضع القائم  Status Quo Powerوإيران
الدولة الساعية إىل التغيري املتوافق مع مرشوعها ونهجها اإلقليمي
 .Revisionist Powerوكان عىل قطر التي تبحث بدورها عن دور

”?58 Robert Jervis, “Do Leaders Matter and How Would We Know
Security Studies, vol. 22, no. 2 (2013), p. 156.
59 Ibid., p. 162.
60 Ibid.
61 Vaughn P. Shannon & Johnathan W. Keller, “Leadership Style and
International Norm Violation: The Case of the Iraq War,” Foreign Policy
Analysis, vol. 3, no. 1 (January 2007), pp. 79 - 104.
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التي متارسها عليها الدول األكرب يف النظام اإلقليمي والدويل مع
محاولتها حامية استقاللها وهويتها الوطنية(.((6

مم
بعض األحيان دو ًرا أكرب يف تحديد شكل العالقة بالغرب وروسيا ّ
أدته العوامل املتصلة ببنية النظام اإلقليمي والدويل(.((6

من هنا تجد أكرث الدول الصغرية نفسها يف حالة دفاع دائم عن النفس
يربرها شعورها بانعدام األمن يف نظام دويل سمته العامة الفوىض ،ما
يدفعها إىل بناء تحالفات مع قوى أكرب منها لتأمني الحامية لنفسها ،أو
رمبا تذهب نحو تب ّني سياسات خارجية ذات طبيعة دفاعية بالتنسيق
مع قوى صغرية مثلها لتحقيق نوع من التوازن مع قوى أكرب( .((6لكن
خاصا بالدول الصغرية فقط ،بل تواجهه
املعضلة األمنية ليست شأنًا ً
أيضً ا كل الدول يف النظام الدويل ،مبا فيها القوى العظمى ،لكن بدرجات
متفاوتة من الح ّدة .وإذا كان األمر كذلك ،يجب أن يقودنا هذا إىل
االستنتاج يف املقابل أن مقدار القوة والنفوذ الذي تتمتع به دولة ما ال
يتناسب بالرضورة طر ًدا مع حجمها الجغرايف أو قوتها العسكرية ،وإال
كيف ميكن أن نفرس أن دولة يف حجم قطر تسعى إىل التأثري يف دولة
يف حجم مرص .واقع الحال أن الدراسات التي تتناول السياسة الخارجية
للدول الصغرية يف إطار مفهوم القوة والنفوذ يف العالقات الدولية بصورة
عامة تذهب بنا إىل ما هو أبعد من املفاهيم الواقعية الكالسيكية التي
نعرفها .فقد بينت دراسة تبحث يف عوامل بناء التحالفات بني الدول
الصغرية أن هذه التحالفات إمنا تكشف يف جوهرها عن "قدرة هذه
الدول عىل تحقيق التأثريات املطلوبة" يف السياسة الخارجية ،ما يدفع
إىل تأكيد عوامل إضافية أبعد من "العوامل األساسية للقوة" ،ومن ثم
يُؤخذ يف الحسبان "املق ّومات األشمل لقوة الدولة" بدلً من ذلك ،مبا
يف ذلك نوعية القيادة واملهارات التي تتوافر لديها( .((6من هنا ،نجد أ ّن
"الدول الصغرى قد تحقّق أهدافها عىل الرغم من افتقارها املوضوعي
إىل النفوذ املادي املطلوب لهذه الغاية ،وأن هذا النوع من النجاحات
يجب أن يؤخذ يف الحسبان عند النظر إىل سياسة الدولة الخارجية.
لقد بينت الدراسات التي تناولت سلوك الدول الصغرى خالل الحرب
الباردة أ ّن "أفكار النخبة ومعتقداتها وتفضيالتها ومصالحها" أدت يف

باملثل ،ميكن القول إن النخبة أدت دو ًرا كب ًريا يف تحديد سياسة قطر
الخارجية ،ومتكنت من خالل املهارات التي اكتسبتها واإلسرتاتيجيات
التي استخدمتها ،من التقليل من أهمية العوامل البنيوية التي لو
جرى االستسالم لها لكانت قطر تتبع سياسة خارجية أقل استقاللية
وأهمية يف نظامها اإلقليمي .فام هذه اإلسرتاتيجيات التي استخدمتها
النخبة القطرية لتحقيق أهدافها يف السياسة الخارجية؟

”62 Matthias Maass, “The Elusive Definition of the Small State,
International Politics, vol. 46, no. 1 (2009), p. 73; Annette Baker-Fox, The
Power of Small States: Diplomacy in World War Two (Chicago: Chicago
;University Press, 1959), pp. 114, 180
للتوسع يف موضوع تراتبية القوة بني الدول انظر:
Jorge I. Domínguez, “Mice That Do Not Roar: Some Aspects of International
Politics in the World Peripheries,” International Organization, vol. 25, no. 2
(1971), pp. 175 - 208.
63 Maurice A. East, “Size and Foreign Policy Behavior: A Test of Two
Models,” World Politics, vol. 25, no. 4 (July 1973), p. 576.
 64للتوسع يف موضوع دبلوماسية الدول الصغرية انظر:
Maass, “The Elusive Definition of the Small State,” p. 74; Kevin D. Stringer,
“Honorary Consuls in Small State Diplomacy: Through Liechtenstein’s
Lens,” Discussion papers in Diplomacy, no. 120 (2011), Netherlands Institute
of International Relations “Clingendael,” accessed on 2/9/2017, at:
https://goo.gl/QFcuCK

خامسا :إستراتيجيات النخبة القطرية
ً
في مواجهة البنية
تؤدي العوامل البنيوية الخاصة بالنظامني اإلقليمي والدويل دو ًرا
مهم يف رسم مالمح السياسة الخارجية القطرية ،وهذه سمة عامة
ً
تشرتك فيها جميع الدول صغريها وكبريها ،إال أن هذه السياسة ال
ميكن فهمها بعمق من دون اإلملام بطريقة تفكري النخبة القطرية
وتصوراتها لهذه العوامل والتحديات ،وكيفية التعامل معها ،مبا
يسمح بتحييدها أو التقليل من تأثريها .ال بل ميكن القول إن السعي
نحو تعظيم دور قطر اإلقليمي وانتزاع اعرتاف به هو نتاج رؤية
صانع القرار القطري ملوقع بالده يف اإلقليم والعامل ،بدليل أن سياسة
قطر الخارجية تغريت جذريًا عند تغري النخبة الحاكمة القطرية يف
عام .((6(1995
صحيح أن قطر بدأت تبحث عن حل ملعضلتها األمنية ،تحفظ بقاءها
يف وجه التهديدات املتفاقمة التي تواجهها يف محيطها اإلقليمي،
خارج إطار مجلس التعاون منذ الغزو العراقي للكويت عام ،1990
إال أن سعيها إىل تأدية دور عىل مستوى اإلقليم والحصول عىل
اعرتاف بهذا الدور ،وتح ّول هذا الهدف إىل إسرتاتيجية عليا للدولة يف
مواجهة التهديدات الخارجية ،ووسيلة للحفاظ عىل استقاللها بعي ًدا
عن التبعية ألي من جاريها الكبريين ،مل يبدأ إال مع وصول الشيخ
حمد بن خليفة إىل السلطة يف حزيران /يونيو  ،1995ما يؤكد أهمية
دور النخبة (الفاعل) يف تحديد خيارات قطر الخارجية وسياساتها
اإلقليمية ،واألهم من ذلك االستدالل عىل أ ّن مهارات النخبة وقدراتها
السياسية واإلسرتاتيجيات التي استخدمتها أدت دو ًرا كب ًريا يف تحييد
عوامل البنية ،وقيود الجغرافيا ،ملصلحة القيام بدور إقليمي أكرب.
65 Giorgi Gvalia et al., “Thinking Outside the Bloc: Explaining the
Foreign Policies of Small States,” Security Studies, vol. 22, no. 1 (2013), p. 13.
”?66 Fatima Ayub, “What Does the Gulf Think about the Arab Awakening
Gulf Analysis, London, European Council on Foreign Relations (ECFR),
(April 2013), p. 3.
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وبنا ًء عليه ،ال ميكن تحليل سياسة قطر الخارجية وفهم دورها
اإلقليمي من دون التطرق إىل الجانب الشخيص فيها ومن دون أن
نفهم البعد الخاص بتفكري نخبة صنع السياسة الخارجية القطرية.
واملالحظ أنه خالل هذه الفرتة بدأ أكرث الدراسات املهتمة بالسياسة
الخارجية يعطي اهتام ًما متزاي ًدا لدور النخبة يف تحديد الخيارات
يف السياسة الخارجية ،والتي تتضح أكرث مع تغري اإلدارات إما يف
إطار التطور الطبيعي (دورة النخب وتعاقب األجيال) ،وإما يف إطار
التغيري القرسي (ثورة أو انقالب) ،فمع تسلّم إدارة جديدة يتغري
طاقم صنع القرار عىل املستويات العليا واملتوسطة ،ويف معظم
األحيان إن مل يكن يف جميعها تأيت اإلدارة الجديدة مبنظومة فكرية
وفلسفية مختلفة عن سابقتها.
بدأ التحول الكبري يف سياسة قطر الخارجية إذًا مع وصول إدارة
جديدة إىل السلطة يف حزيران /يونيو  .1995وميكن مالحظة التغري
الذي طرأ عىل سياسة قطر الخارجية مع تغري صانع القرار بتتبع
األثر يف السياسة؛ ففي عهد الشيخ خليفة كانت السياسة الخارجية
القطرية محكومة بصورة كلية تقريبًا بعوامل نظامية ،تتسق مع بنية
النظام اإلقليمي ،وعىل رأسها املحددات الجغرافية التي تحتل مكانًا
مركزيًا فيها .لقد تغري هذا األمر بعد عام  ،1995إذ أخذ صانع القرار
القطري يحاول إخضاع العوامل البنيوية ،أو الح ّد من قدرتها عىل
عرقلة تحقيق أهدافه وتنفيذ سياساته ،من خالل تب ّني إسرتاتيجيات
محددة تعينه عىل ذلك.
تب ّنت النخبة الجديدة سياسة خارجية نشطة تؤ ّمن لها مصالحها
السياسية واالقتصادية وتحقق لها طموحها يف القيام بدور إقليمي
مؤث ّر .كانت رؤية القيادة الجديدة ذات منحى تغيريي Anti-Status
 ،Queوقد برز هذا يف اإلعالم ،كام يف السياسة الخارجية واالقتصادية
التي ذهبت يف اتجاه االستفادة القصوى من مقدرات البالد وثرواتها
الطبيعية وتوظيفها لخدمة أجندة السياسة الخارجية .وهكذا ،منذ
عام  1995أصبحت سياسة قطر الخارجية تعكس بوضوح مصالحها
الوطنية ،وطموحات قيادتها اإلقليمية وحاجاتها األمنية .وقبل هذا
التاريخ ،ميكن القول إن قطر مل يكن لها سياسة خارجية خاصة بها.
ويف إطار رؤيتها لدور بالدها وموقعها يف السياسة اإلقليمية والدولية،
وحتى تتمكن من ابتكار اإلسرتاتيجيات املالمئة لتجاوز القيود البنيوية،
كان لزا ًما عىل النخبة القطرية الجديدة أن تقوم بإجراء تحليل للبيئة
الخارجية املحيطة بها ،وسرب نقاط قوتها وضعفها ،والفرص واملخاطر
التي تحيق بها .متثَّل التحدي البنيوي األول الذي يربزه هذا التحليل
يف جغرافية قطر الصغرية يف حجمها ،القليلة بعدد سكانها والتي
تعيش بني قطبني إقليميني كبريين يسعى كالهام إىل دفعها للدوران
يف فلكه ،وسط أجواء تنافس شديدة ،وبيئة مضطربة ،درجة املخاطر
فيها مرتفعة وال تسمح لقطر بتب ّني موقف حيادي.
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أمام هذا التحدي الكبري كان عىل صانع القرار القطري أن يجد
اإلسرتاتيجية املالمئة التي تعينه عىل تب ّني سياسة خارجية مستقلة
عن نفوذ القطبني اإلقليميني ،إيران والسعودية .وبوصفه صان َع
مستقل يف الحد األدىن ،ويطمح إىل
ً
قرار عقالن ًيا يسعى إىل البقاء
دور إقليمي مؤث ّر يف الحد األعىل يف بيئة عامة سمتها الفوىض،
حيث ال توجد تراتبية تحكم سلوك الدول وال سلطة عليا تضبط
سياستها الخارجية ،إمنا كل يشء محكوم بتوزع القوة والقدرات يف
نظام الفوىض ،تب ّنى صانع القرار القطري إسرتاتيجية هجومية غري
تقليدية بالنسبة إىل دولة صغرية محشورة بني عمالقني .تقوم هذه
اإلسرتاتيجية عىل مبدأ سياسة خارجية نشطة ال ميكن أن تحقق لقطر
األمن الذي تنشده فقط وال تستطيع قدراتها الصلبة تحقيقه ،بل
ميكن أن تأيت لها مبكاسب اقتصادية وسياسية أيضً ا ،وفوق ذلك ميكنها
إنتاج رشعية سياسية مستمدة من مصادر غري تقليدية بالنسبة إىل
مجتمعات قبلية ،تتأىت بالدرجة األوىل من إنجازات خارجية تضاف
إىل نجاحها يف تأمني مستويات عالية من الرفاهية ملواطنيها.
ال ميكن تحقيق هذه اإلسرتاتيجية الطموحة من دون توافر اإلمكانات
املالمئة ،لذلك ويف مقابل نقاط الضعف الكثرية التي تعانيها قطر،
كانت هناك نقاط قوة وفرص تنتظر استغاللها وميكن معها االنتقال
بقطر من موقع قوة هامشية صغرية  Small Powerإىل قوة
متوسطة إقليمية  .Middle Powerفالجغرافيا التي حرمت قطر
املساحة الشاسعة وعدد السكان الكبري واملوارد املائية الالزمة لنهضة
زراعية وصناعية (مصادر القوة التقليدية) وحرشتها بني عمالقني،
أعطتها يف املقابل احتياطات هائلة من الطاقة؛ فقطر متلك ثالث
أكرب احتياط غاز يف العامل بعد روسيا وإيران (أكرث من  24تريليون
مرت مكعب) وهي أكرب منتج للغاز املسال يف العامل بطاقة إنتاجية
تبلغ  77مليون طن سنويًا مرشحة للزيادة إىل  100مليون طن(.((6
وتحتل قطر بفضل دخلها من تصدير الغاز املرتبة  56يف العامل لجهة
ناتجها اإلجاميل القومي ،لكنها وبسبب حجمها السكاين الصغري تحتل
املرتبة األوىل لجهة حصة الفرد منه بدخل فردي إجاميل قدره 129
ألف دوالر سنويًا(.((6
مثّلت هذه املوارد املالية الهائلة التي تأتت نتيجة االستثامر الكبري يف
استخراج الغاز املسال وصناعته ،مع صعود نخبة متلك مرشوع رؤية
وإسرتاتيجية لتحويل قطر من قوة صغرية تابعة إىل قوة إقليمية
متوسطة ذات سياسة خارجية مستقلة ودور إقليمي نشط ،نقطة
قوة قطر األكرب يف مواجهة بيئة كانت قبل ذلك هي املحدد األسايس
والوحيد لدور قطر اإلقليمي وعالقاتها الدولية وسياستها الخارجية.
67 “Qatar Announces Huge Rise in Gas Production Amid Diplomatic
Crisis,” CNBC, July 4, 2017, accessed on 2/9/2017, at: https://goo.gl/n92M3a
68 Global Finance, accessed on 2/9/2017, at: https://goo.gl/aqpZD6
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لقد مثل استقالل قطر املايل الخطوة األوىل واألهم تجاه استقالل
سياستها الخارجية عن السعودية.
وحتى تتمكن من انتهاج سياسة مستقلة ،بدأت قطر تنحو يف اتجاه
التوازن يف عالقتها بجاريها الكبريين (السعودية وإيران) .وتطلّب هذا
السلوك بطبيعة الحال القطع مع سياسة االلتحاق التي تبنتها قطر
قليل من إيران.
تجاه السعودية منذ استقاللها عام  ،1971واالقرتاب ً
ومع كل خطوة كانت تقرتب فيها قطر من إيران كانت تبتعد باملقدار
وصول إىل نقطة التوازن املنشودة يف العالقة
ً
نفسه عن السعودية،
(((6
بالجارين؛ فقامت بتسوية مسائل الحدود البحرية مع إيران ،
كام عقدت اتفاقية أمنية معها عام  .((7(2010خالل هذه الفرتة،
برز ما ميكن تسميته بالقاعدة الذهبية يف سياسة قطر الخارجية،
ومفادها أن الحالة املثالية تتمثل ببناء عالقة جيدة ومتوازنة مع
جاريها الكبريين ،لكن يف حال فشلها يف بلوغ هذا الهدف ميكنها أن
تعيش يف ظل عالقات سيئة مع أحدهام ،إمنا يف كل األحوال ينبغي
تجنب عالقة سيئة باالثنني م ًعا يف اآلن نفسه ،ألن هذا ميثّل خط ًرا
كب ًريا عليها.
عبت السعودية منذ البداية عن رفضها الوضع الجديد الناشئ
ّ
من محاولة النخبة القطرية الجديدة تب ّني سياسة أكرث استقاللية
عنها .وبنا ًء عليه ،ومنذ وصوله إىل السلطة واجه الشيخ حمد بن
خليفة معارضة شديدة لحكمه وسياساته من طرف الرياض التي
رأت أ ّن الحاكم القطري الجديد يقود متر ًدا عليها ويبحر بسياسات
بالده بعي ًدا عنها ،لهذا السبب دعمت محاولتني انقالبيتني إلطاحة
حكمه عام  1996وعام  .((7(2002كام عارضت السعودية إنشاء
خطوط أنابيب لنقل الغاز القطري إىل الكويت والبحرين( .((7وهي
خطط كانت تعد جز ًءا أساسيًا من إسرتاتيجية قطر لتطوير صناعة
الغاز ،وتعزيز موقعها املايل وحصتها يف سوق الطاقة العاملية(.((7
دفع املوقف العدايئ السعودي الشيخ حمد إىل تبني مزيج من
إسرتاتيجيات دفاعية وهجومية نشطة اشتملت عىل إنشاء توازنات،
وبناء تحالفات ،واستخدام أدوات القوة الناعمة املتاحة؛ من وساطة
69 “Qatar, Iran to sign Key Agreements,” Gulf News, 2 February 2010,
accessed on 2/9/2017, at: https://goo.gl/D8oQ
70 “Iran, Qatar Sign Defense Cooperation Agreement,” Tehran Times,
February 25, 2010, accessed on 2/9/2017, at: https://goo.gl/yA3pw6; “Qatar,
Iran Sign Pact to Fight Crime,” Gulf News, March 11, 2010, accessed on
2/9/2017, at: https://goo.gl/7wvjZE
71 “Qatar Coup Plot May Thwart U.S. War Plans,” Stratfor, 25 October
2002, accessed on 2/9/2017, at: https://goo.gl/KQ4g7A
72 “Politics Stymie Gulf's hope of sharing Qatari gas,” Reuters, 7 March
2010, accessed on 2/9/2017, at: https://goo.gl/hS9C6R
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View, July 20, 2017, accessed on 2/9/2017, at: https://goo.gl/CqmWFG
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وإعالم وثقافة وفكر ومساعدات مالية وأعامل خريية وإنسانية
ودبلوماسية عامة ،ورياضة ،وإنشاء رشاكات واستثامرات عاملية
لجعل قطر جز ًءا من النظام االقتصادي العاملي ،وتحويلها إىل مركز
ال غنى عنه لصناعة الغاز املسال يف العامل( ،((7وإنشاء عالقات بقوى
وكيانات محارصة أو منبوذة دول ًيا( ،((7بحيث تغدو قطر والحاجة إىل
دورها النشط والفعال السيايس واالقتصادي والفكري واإلعالمي من
أهم أدوات الحفاظ عىل استقرارها( .((7وهي إسرتاتيجية غري تقليدية
تهدف إىل "تكريس عالمة الدولة  Brandلتحقيق أمنها من خالل
جعل القوى اإلقليمية والدولية املتصارعة ذات مصلحة أكيدة يف
الحفاظ عىل بقائها واستقاللها"(.((7
وجاء عرض قطر عام  2002استضافة القوات األمريكية التي طلبت
منها الرياض مغادرة قاعدة األمري سلطان يف الظهران ،بعد أن ساءت
العالقات بني الطرفني بسبب هجامت الحادي عرش من سبتمرب 2001
يف هذا السياق ،بوصفه جز ًءا من إسرتاتيجية واسعة تب ّنتها النخبة
القطرية الجديدة للتغلب عىل املعضلة األمنية التي تواجهها يف
عالقتها بالسعودية .وعىل الرغم من استضافتها القاعدة األمريكية،
وتوقيع اتفاقية دفاعية مع واشنطن منذ عام  ،1992يصعب القول
إن قطر كانت تتبنى سياسة تبعية يف عالقتها بواشنطن ،فواقع األمر
أن قطر تبنت سياسات خارجية مؤيدة لواشنطن ومتعارضة معها
يف آن م ًعا( ،((7خاصة بعد عام  ،2006عندما أصبحت قطر عض ًوا غري
رسمي يف محور املقاومة الذي تقوده إيران ويضم سورية وحزب
الله وحامس .يف الوقت نفسه تقري ًبا بدأت قطر تبني عالقات وثيقة
مع تركيا ،وصلت إىل مستوى إسرتاتيجي من التعاون االقتصادي
والسيايس واألمني والعسكري(.((7
إضاف ًة إىل ذلك ،أخذت قطر التي حرمتها الطبيعة من مصادر القوة
الصلبة  ،Hard powerتذهب يف اتجاه إسرتاتيجية تعويضية تقوم
عىل امتالك وسائل القوة الناعمة  Soft powerلتحقيق طموحها يف
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https://goo.gl/86rTW2
75 “Trump Pushing Afghan President to close Taliban Office in Qatar,
Sources Say,” The Guardian, 26 September 2017, accessed on 27/9/2017, at:
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املنافسة عىل دور إقليمي بني القوى األكرب يف املنطقة .وكان عىل
رأس هذه الوسائل ،اإلعالم الذي مثّل بالنسبة إىل قطر أهم أسلحتها
يف مواجهة التحديات والتهديدات ،بحيث ساعد يف إنتاج عالمة
مهم يف السياسة
خاصة بها كان لها الدور األكرب يف جعل قطر الع ًبا ً
اإلقليمية ،ولفت االنتباه إليها عىل الساحة الدولية.
طوال عقود طويلة ،افتقر العامل العريب إىل وسائل إعالم غري رسمية
تق ّدم لجمهورها أخبا ًرا تتسم بالصدقية؛ وعندما قررت قطر االستثامر
يف هذا القطاع ،من خالل إطالقها قناة الجزيرة عام  ،1996مثّل ذلك
ما يشبه الثورة يف العامل العريب الذي مل يعرف إعال ًما من هذا النوع
من قبل ،بحيث ظل يعتمد عىل وسائل إعالم غربية ناطقة بالعربية
مثل يب يب يس ،ومونتي كارلو ،وصوت أمريكا ،وغريها ،للحصول عىل
أخبار ومناقشة قضايا سياسية حساسة بهامش كبري من الحرية(.((8
مثّلت الجزيرة استثامر قطر األكرب يف السياسة الخارجية ،فغدت يدها
الضاربة لتحقيق طموحها إىل القيام بدور إقليمي ،وتحولت الجزيرة
العبًا أساسيًا ال يف السياق اإلقليمي فحسب بل يف السياسة الدولية
أيضً ا .وقد تعرضت الجزيرة بسبب ذلك إلغالقات ومضايقات من
جانب أكرث األنظمة العربية ،بل لقصف جوي نفذه األمريكيون عىل
بعثاتها ومكاتبها يف أفغانستان والعراق(.((8
مقبول يف
ً
خالل هذه الفرتة أيضً ا نجحت قطر يف جعل نفسها وسيطًا
مختلف النزاعات يف الرشق األوسط؛ فتوسطت بني "فتح" و"حامس"
أكرث من مرة لرأب الصدع يف العالقة بني الطرفني منذ تفجر الخالف
بينهام بعد فوز حامس يف انتخابات عام  2006الترشيعية ،ثم
استئثارها بحكم قطاع غزة منذ حزيران /يونيو  .2007كام توسطت
قطر يف الرصاع بني حكومة الرئيس اليمني السابق عيل عبد الله
صالح والحوثيني خالل الحروب الست التي خاضها الطرفان يف الفرتة
 .2009 - 2003وتوسطت أيضً ا يف حروب السودان من دارفور إىل
الرصاع مع الجنوب .ومتثل نجاحها األكرب يف ميدان الوساطة بإنهاء
أزمة الفراغ الرئايس يف لبنان الذي نشأ مع نهاية فرتة الرئيس إميل
لحود يف ترشين الثاين /نوفمرب  ،2007واستمر حتى اجتاح حزب
الله بريوت يف أيار /مايو  .2008كام توسطت قطر بني العقيد معمر
القذايف والدول الغربية لحل "أزمة لوكريب" التي اتهمت فيها الدول
الغربية نظام العقيد باملسؤولية عن تفجري طائرة ركاب أمريكية فوق
إسكتلندا عام  ،((8(1989وتوسطت بني الواليات املتحدة وطالبان،
80 Nabil Sultan, “Al Jazeera: Reflections on the Arab Spring,” Journal of
Arabian Studies: Arabia, the Gulf, and the Red Sea, vol. 3 (2013).
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accessed on 10/8/2017, at: https://goo.gl/K3TwVe
82 Kristian Ulrichsen, Qatar and the Arab Spring (Oxford University
Press, 2014), p. 122.
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بحيث أنشأت لهذه األخرية مكت ًبا يف الدوحة لتسهيل التواصل
بني الطرفني(.((8
عند اندالع ثورات الربيع العريب ،تخلت قطر عن إسرتاتيجية التوازن
التي اتبعتها يف عالقتها بجاريها الكبريين ،خاصة خالل الفرتة التي
احتد فيها التنافس بني ما كان يسمى بـ "محور املقاومة" الذي كانت
تقوده إيران و"محور االعتدال" الذي كانت تقوده السعودية ومرص
بعد حرب متوز /يوليو  2006يف لبنان .يف الفرتة بني ثورة  25يناير
 2011واالنقالب العسكري يف متوز /يوليو  ،2013قررت قطر دعم
املد الثوري العريب ومواجهة الرياض وطهران اللتني وقفتا بقوة ضده.
فتدخلت قطر عسكريًا إىل جانب قوات حلف شامل األطليس "الناتو"
إلطاحة نظام الزعيم الليبي معمر القذايف( ،((8وقدمت الدعم املادي
والدبلومايس واإلعالمي للثورة املرصية يف ٍ
تحد كبري لإلرادة السعودية
التي وقفت بشدة ضد الثورة يف مرص وعملت عىل إجهاض ما نتج
منها( ،((8كام وقفت قطر بقوة إىل جانب الثورة السورية ضد نظام
الرئيس بشار األسد وق ّدمت للمعارضة السورية كل أشكال الدعم
املادي والسيايس والعسكري يف ٍ
تحد آخر لإلرادة اإليرانية التي وقفت
(((8
بقوة إىل جانب نظام بشار األسد .
استندت قطر خالل هذه الفرتة إىل قوة املد الثوري العريب وعالقتها
بالقوى والتيارات اإلسالمية الوسطية التي بدت مرشحة أكرث من
غريها للوصول إىل السلطة يف دول الثورات العربية؛ بسبب قدراتها
التنظيمية الكبرية وضعف خصومها( ،((8كام استندت إىل عالقتها برتكيا
التي شاركتها السياسة نفسها يف سورية ومرص تحدي ًدا ،واملوقف
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تاسارد
سياسة قطر الخارجية :النخبة في مواجهة الجغرافيا

لكن العوامل النظامية املتمثلة بوقوف السعودية وإيران يف وجه
ثورات الربيع العريب وفشل إدارة أوباما يف تبني إسرتاتيجية واضحة
لتمكينها والدفاع عنها ،إىل جانب أسباب أخرى كثرية ،أدت إىل
انحسار املوجة ومن ثم فشل إسرتاتيجية البناء عىل إرادة التغيري التي
عبت عنها الشعوب العربية يف ربيع عام  ،2011لتقويض بنية النظام
ّ
اإلقليمي القامئة عىل حكم نخبوي ضيق غري متثييل مستمر منذ نشأة
الكيانات العربية الحديثة بعد الحرب العاملية الثانية ،واالنتقال إىل
نظام جديد نابع من إرادة األمة(.((8
أدى هذا الفشل بقطر إىل إعادة النظر يف سياساتها الخارجية وعالقتها
اإلقليمية ،خاصة مع ازدياد الضغوط السعودية عليها بعد نجاح
االنقالب العسكري يف مرص ،وبلغت ذروتها يف أزمة سحب السفراء
مطلع عام  ،2014وتنامي النفوذ اإليراين خاصة بعد استيالء الحوثيني
عىل صنعاء يف أيلول /سبتمرب  ،2014وانكفاء العامل األمرييك الذي
مال إىل ترك الرصاع يف املنطقة بني قوى التغيري وقوى الوضع القائم
يأخذ مداه من دون تدخل كبري ،يف وقت انصب اهتاممه أكرث عىل
الحصول عىل اتفاق حول برنامج إيران النووي(.((9
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عىل الرغم من الضغوط الشديدة التي تعرضت لها ،وبلغت ح ّد
فرض حصار بري وبحري وجوي عليها .وقد ر ّدت قطر عىل ذلك
بالعودة إىل اتباع سياسات توازنية ملواجهة الضغوط السعودية،
فقامت بتطوير عالقتها بأقطاب اإلقليم األخرى واختارت هذه املرة
الرتكيز عىل تركيا التي أرسلت قوات عسكرية إىل قطر يف إطار اتفاقية
عام .((9(2014
أعادت أزمة  2017إىل الواجهة مرة أخرى معضلة قطر املتمثلة
بجغرافيتها السياسية ،ومدى صعوبة تجاوز املحددات النظامية
املرتبطة بها وببنية النظام اإلقليمي لدولة صغرية تحاول االحتفاظ
باستقاللها عن الدول الكربى يف محيطها الجغرايف .لكن أكدت هذه
األزمة من جديد أيضً ا أن املحددات الجغرافية والعوامل النظامية
ليست قد ًرا محتو ًما بالنسبة إىل الدول الصغرية إذا توافرت لها النخبة
القادرة عىل ابتداع إسرتاتيجيات مختلفة ،للتأقلم مع التحديات التي
تفرضها البنية أو البيئة التي ليس يف مقدورها تغيريها؛ وذلك للحفاظ
عىل بقائها واستقاللها.

خالل هذه املرحلة ،عادت قطر ،مع انتقال السلطة من الشيخ حمد
بن خليفة إىل ابنه الشيخ متيم بن حمد ،إىل الرتكيز أكرث يف الشأن
الداخيل ،فخفّت حدة نشاط سياستها الخارجية يف أكرث امللفات
اإلقليمية التي كانت مؤثرة فيها ،كام حاولت استعادة دور الوسيط
يف األزمات اإلقليمية والدولية .يف الوقت نفسه ،ومع تنامي النفوذ
اإليراين ،سعت قطر إىل االقرتاب أكرث من السعودية ،فانضمت إىل
التحالف الذي تقوده يف حرب اليمن ،وأرسلت قواتها إىل الحدود
الجنوبية للسعودية ،كام تركت لهذه األخرية إدارة دفة الرصاع يف
سورية يف مواجهة إيران ،وقد برز ذلك يف قيام السعودية بدعم
قطري باإلرشاف عىل إنشاء الهيئة العليا للمفاوضات التي انبثقت من
مؤمتر الرياض للمعارضة السورية الذي عقد يف كانون األول /ديسمرب
 ،2015وتولّيها من ثم مهمة إدارة امللف السوري(.((9
يف الفرتة بني مطلع عام  2015ومنتصف عام  ،2017بدت قطر
كأنها عادت إىل اتباع سياسة االلتحاق بالسعودية التي كانت سائدة
قبل عام  ،1995إىل أن كشفت األزمــة األخــرة التي اندلعت يف
حزيران /يونيو  2017عن متسك قطر باستقاللية سياستها الخارجية
 89ملواكبة املواقف اإلقليمية والدولية من الثورة املرصية واالنقالب العسكري الذي أطاح
نتائجها ،انظر :عزمي بشارة ،ثورة مرص ،ج  ،2من الثورة إىل االنقالب (بريوت :املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات ،)2016 ،ص .550 - 449
 90قبالن ،ص .17
" 91املعارضة السورية تختار قيادتها التفاوضية مع النظام يف ختام 'مؤمتر الرياض'"،
جريدة الرشق األوسط 11 ،كانون األول /ديسمرب  ،2015شوهد يف  ،2017/9/5يف:
https://goo.gl/spdC2w

وميكن القول إن قطر ،بسبب وضعها الجيوسيايس الحرج ،طورت
ما يشبه قانون البقاء يف سياستها الخارجية Qatar’s Survival
Strategy؛ فعندما تتعرض للضغط من إيران تلتحق بالسعودية،
وعندما تكون السعودية مصدر الضغط توازنها قطر بالتقارب مع
إيران ،أما عندما تكون الفرصة مواتية نتيجة انكفاء السعودية
وإيران فتتخىل قطر عن اإلسرتاتيجيتني وتتبع سلوكًا هجوميًا لتعظيم
مكاسبها ،وهو ما حصل خالل الفرتة .2013 - 2011
92 “Turkish Parliament Approves Bill to Deploy Troops in Qatar,” Reuters,
June 7, 2017, accessed on 1/9/2017, at: https://goo.gl/DTk58m
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خاتمة
عىل امتداد العقدين املاضيني اصطدمت النخبة القطرية يف إطار
سعيها إىل تب ّني سياسة خارجية مستقلة وبناء دور إقليمي مؤثر،
بواقع جيوسيايس ال تستطيع تغيريه أو التحكم فيه ،من منطلق أن
الدول ال تختار جوارها الجغرايف وال بنية النظام اإلقليمي الذي تعيش
فيه .لكنها اكتشفت أيضً ا أن يف إمكانها ابتداع إسرتاتيجيات من وحي
التقدم الكبري يف التكنولوجيا واألفكار (القوة الناعمة) لتعظيم نقاط
قوتها وتقليل نقاط ضعفها املتمثلة بوجودها بني قوى إقليمية أكرب
منها .كام استفادت النخبة القطرية يف إطار سعيها للحفاظ عىل
استقاللها من املزايا التي تتيحها طبيعة النظام اإلقليمي الذي تعيش
فيه ،واملتمثلة بإمكانية االستفادة من التناقضات الكربى بني أقطابه،
ومن قوة املقاومة الذاتية التي يبديها هذا النظام لهيمنة قوة إقليمية
واحدة عليه أو امتالكها من موارد القوة ما يخل بتوازناته.
وقد أدى اجتامع املوارد املالية مع وجود نخبة حاكمة طامحة ،متتلك
مرشوع رؤية ،وتتمتع بدينامية عالية يف تنفيذها إىل الحد كث ًريا من
تأثري العوامل النظامية يف السياسة الخارجية القطرية ،ومتكنها من
انتزاع دور مؤثر عىل الساحة اإلقليمية .مكن هذا األمر قطر من
التغلب عىل بعض مكامن ضعفها البنيوية ،واالستعاضة عنها بأدوات
تأثري ناعمة ،وإسرتاتيجيات موازية ،وظفتها يف اتجاهني :األول دفاعي،
متثل بدرء خطر خصومها الساعني إىل الهيمنة عىل قرارها وإلحاقها
بهم؛ والثاين هجومي تجىل يف توسيع مساحة تأثريها إىل ما وراء
إقليمها .فأنشأت قطر من جهة شبكة عالقات إقليمية ساهمت
أساسا برفض السعودية
يف تخفيف حدة معضلتها األمنية املتمثلة ً
استقاللية سياساتها عنها ،فوازنت الضغط السعودي مرة بإيران
ومرة برتكيا ومرة باالثنتني م ًعا .ومن جهة أخرى قامت قطر ببناء
مهم يف خدمة أهداف سياساتها
أدوات قوتها الناعمة التي أدت دو ًرا ً
الخارجية .ومن خالل االستفادة من غياب إعالم عريب يتمتع بدرجة
معقولة من الحرية ومن سقوط حوارض الفكر والثقافة العربية
(يف القاهرة ،ودمشق ،وبغداد ،وبريوت) ،حاولت قطر التحول إىل
مركز فكري وإعالمي وثقايف بديل .كام حاولت بدرجات متفاوتة من
النجاح بناء سمعة (براند) ،بوصفها وسيطًا يف حل النزاعات الدولية،
ووظفت مالءتها املالية الكبرية يف خدمة هذا الغرض ،ويف إنشاء
شبكة واسعة من الجمعيات ومنظامت العمل اإلنساين التي نشطت
يف تخفيف ظروف الفقر واإلهامل يف مناطق مختلفة من العامل،
ومتكنت من خالل ذلك من بناء صورة ذهنية إيجابية عن نفسها،
مح ّول ًة دورها هذا إىل حاجة ومصلحة إقليميتني دوليتني.
هذه هي اإلسرتاتيجيات التي اتبعها صانع القرار القطري يف التقليل
من حدة تأثري العوامل البنيوية والتخفيف من قيودها عىل قدرته
عىل اتباع سياسة خارجية مستقلة وانتزاع دور إقليمي فعال بني
قوى إقليمية أكرب ،وق ّدم بذلك منوذ ًجا يدعم نظرية أهمية القيادة
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يف تحديد السياسة الخارجية لدولة صغرية ،عىل الرغم من التحديات
التي تفرضها البيئة سواء يف ما يتعلّق باألهداف الطويلة األمد للدولة
أو بصنع القرار خالل األزمات(.((9
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صـدر حديـ ًثا

مجموعة مؤلفين

السياسات التنموية وتحديات الثورة في األقطار العربية

صدر حديثًا عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات كتاب السياسات التنموية وتحديات
الثورة يف األقطار العربية الذي يبحث يف السياسات التنموية يف ظل تحديات الثورة
يف األقطار العربية يف واقع متغري .هذا الكتاب ( 655صفحة بالقطع الوسط ،موثقًا
مختارة قُدمت إىل مؤمتر نظمه املركز العريب لألبحاث ودراسة
ومفهرسا) نتاج أوراق ُ
ً
فصل ،تقدم مقاربات نقدية
ً
السياسات يف تونس يف آذار/مــارس  ،2014ويقع يف 13
وبدائل تنموية من منظور التنمية املستقلة ومعوقات تحقيق األجندة التنموية لأللفية،
وتحليل للعدالة االجتامعية واإلنفاق العام وتصور بدائل تنموية اجتامعية ت ُحايب الفئات
ريا دميقراط ًيا من القاعدة وسياسات إصالح تركز عىل
الفقرية واملهمشة ،وتطرح تغي ً
ِ
ن وعالقة الحرية والتنمية ونقد نصوص املنظامت
الجانب االقتصادي؛ ومن
منظور أمارتيا س ْ
الدولية وبدائل لسياسات قطاعية بالنسبة إىل الصناعة واإلنفاق العام وسياسات التشغيل
ودراسة حاالت اليمن والجزائر ومرص.
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*

األبعاد القانونية لقرار دول الحصار في ضوء القانون الدولي
The Legal Ramifications of the Blockade on Qatar in Terms of
International Law

تناقــش هــذه الورقة األبعاد القانونية لما بات يعرف بـ "حصــار قطر" في ضوء أحكام القانون
 وتنطلــق الورقة من.الدولــي ومــا يســمح به من آليــات للتحرك وتنظيم العالقــات بين الدول
ّ
ٌ
أن الخطــوات أحاديــة الجانــب التــي اتخذتهــا كل من الســعودية واإلمــارات والبحرين
ّ فرضيــة
ً  وإنما،إجراء قسر ًيا عقاب ًيا فحسب
أيضا خر ًقا لمبادئ القانون الدولي
تمثل
ال
قطر
تجاه
ومصر
ً
وقواعــده واألســس الحاكمــة للعالقــات الوديــة والتعــاون بيــن الدول فــي مواجهــة النزاعات
ً
نمطــا مــن أنمــاط األعمــال
 فالمقاطعــة االقتصاديــة أو السياســية تعــد.واألزمــات الدوليــة
وخصوصــا إن انطوت على اســتخدام
،االنتقاميــة غيــر المشــروعة في ظــل القانــون الدولي
ً
أن الــدول األربع تخطــت بتصرفاتها مــا يوجبه النظــام القانوني
ّ  وتخلــص الورقــة إلى.القــوة
الدولــي مــن اتّباع آليات وإجراءات ســلم ّية لتســوية النزاعــات واألزمات الدولية؛ مــا يمنح قطر
.الحق في تحريك إجراءات التعامل السياسي والقضائي ضد هذه الدول
. حصار قطر، األزمة الخليجية، القانون الدولي:كلمات مفتاحية
This paper will examine the situation which can be described as the “Blockade of
Qatar”, and particularly the legal ramifications of this blockade and the avenues
of action available through international law channels and intra-state apparatus.
The paper is premised on the argument that the deliberate, multilateral actions
taken by Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Bahrain and Egypt against
Qatar are not only punitive, but also represent a violation of the principles of
international law and of the foundations for the relations between states in
times of crisis. Given the use of force to enforce the blockade, the political and
economic boycott of Qatar by a group of countries in the region could be legally
defined as punitive measures. This paper concludes that the actions taken by the
group of countries blockading Qatar provide an adequate basis for the activation
of international mechanisms for international arbitration. Specifically, the author
contends that Qatar would be justified in pursuing political and judicial redress
against the group of countries concerned.
Keywords: International Law, The Gulf Crisis, Qatar Blockade.
*
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. جامعة قطر،عميد كلية القانون
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يع ّد القانون الدويل املرجع الرئيس لتنظيم العالقات الدولية ،وتحديد
حقوق كل دولة وواجباتها ،وتنظيم مختلف املسائل املتصلة بالقضايا
الدولية ،بل ميتد إىل القضايا املتعلقة بحقوق اإلنسان وحفظ كرامته،
عا ًّدا الفرد جز ًءا ال يتجزأ من كيان املجتمع الدويل .لذلك ،يُع ّد التالزم
بني القانون والقضايا الدولية تالز ًما وثيقًا؛ فإذا ما غاب القانون ع ّمت
الفوىض يف املجتمعات الدولية ،وساد االنحراف عن الحق ،وأصبحت
املامرسات الدولية بال ضوابط أو أحكام.

أعامل مهددة
ومظاهر العنف واإلجراءات القرسية جميعها ،بوصفها ً
للسلم واألمن الدوليني .ومن اإلجراءات القرسية اإلجراءات املتمثلة
بقطع العالقات الدبلوماسية واالقتصادية والحظر الربي والبحري
أعامل انتقامية تلجأ إليها الدول ،بهدف
والجوي والحصار ،بوصفها ً
فرض وجهة نظر مع َّينة أو معاقبة الدولة املتَّخذ ضدها اإلجراء عىل
موقف سيايس أو اقتصادي ال ترىض عنه الدولة أو الدول املتخذة
لإلجراء االنتقامي.

فوجئت الشعوب الخليجية والعربية ،يف فجر  5حزيران /يونيو
 ،2017بإعالن اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية
املتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مرص العربية قطعها
العالقات الدبلوماسية بقطر ،وإغالق املنافذ واملجاالت الربية
والبحرية والجوية التي تصلها بها ،إىل جانب إجراءات أخرى؛ منها
تعويق حرية انتقال مواطني دولة قطر يف أقاليم هذه الدول أو
اإلقامة يف أقاليمها أو إقامة النشاطات التجارية ،وغري ذلك من
اإلجراءات القرسية األخرى ،وذلك من غري أن يقرتن هذا القرار
ببيان مربراته وأسبابه.

وبنا ًء عىل هذا تُع ّد املقاطعة االقتصادية أو السياسية منطًا من أمناط
أي حال ،فإن األعامل االنتقامية ،مهام
األعامل االنتقامية .وعىل ّ
كان مربرها ،ت ُع ّد من األعامل غري املرشوعة يف ظل القانون الدويل،
وخصوصا إن انطوت عىل استخدام القوة ،وهو األمر املحظور وفقًا
ً
(((
مليثاق األمم املتحدة .

وقد جاء قرار املقاطعة والحصار هذا إجراء قرسيًا عقاب ًيا ضد دولة
قطر ،وليس خرو ًجا عىل مبادئ التعامل بني الدول الخليجية وأصولها
فحسب ،وإمنا أيضً ا خرقًا ملبادئ القانون الدويل وقواعده واألسس
الحاكمة للعالقات الودية والتعاون بني الدول يف مواجهة النزاعات
واألزمات الدولية إن وجدت.
تناقش هذه الورقة األبعاد القانونية لقرار الحصار وتبعاته ،وأحكام
القانون الدويل التي خالفها هذا القرار وآليات التحرك دوليًا.

المبادئ والقواعد القانونية الدولية
التي خالفها قرار الحصار
انطوى قرار الحصار وتبعاته عىل خروج واضح عىل املبادئ والقواعد
القانونية الدولية الحاكمة للعالقات الدولية سواء أكانت إقليمية
أم عاملية ،وكذلك تلك املبادئ والقواعد املنظِّمة لعمل التنظيامت
والرتتيبات الدولية .ونجمل املبادئ التي خالفها القرار كام يأيت:

 11مبدأ حظر التهديد باستخدام القوة أو
استخدامها في العالقات الدولية
من املبادئ الحاكمة للنظام الدويل العام التي نص عليها رصاحة
ميثاق األمم املتحدة يف املادة ( ،)4/2مبدأ حظر استخدام القوة أو
التهديد باستخدامها يف العالقات الدولية .ومتتد القوة هنا لتشمل
القوة العسكرية والضغوط االقتصادية والسياسية والدبلوماسية

وقد أكدت لجنة القانون الدويل ذلك ،يف املرشوع الذي أعدته تقني ًنا
ملا جرى عليه العرف الدويل يف موضوع املسؤولية القانونية الدولية؛
إذ قررت حتمية أال متس اإلجراءات املضادة بالتزام حظر التهديد
باستخدام القوة أو استعاملها املنصوص عليه يف ميثاق األمم املتحدة
املادة ( )4/2من امليثاق ،وال بالتزامات حامية الحقوق األساسية
لإلنسان ،وال التزامات الطابع اإلنساين لحظر األعامل االنتقامية ،وال
أي التزام آخر تفرضه قاعد ٌة آمر ٌة من قواعد القانون الدويل.
وال تتحلل الدولة املبارشة لإلجراءات املضادة من التزاماتها املرتتبة
عىل إجراء تسوية مبارشة بينها وبني الدولة امل ُ ّدعى مسؤوليتها ،وال
من التزاماتها املتعلقة باحرتام الحصانات الدبلوماسية والقنصلية،
والعمل عىل حامية مصالح الدولة املتخذ ضدها اإلجراءات ورعاياها.
ويجب أن تتناسب اإلجراءات املضادة مع مقدار الرضر .وعىل الدولة
قبل اتخاذ اإلج ـراءات املضادة مراعاة أن تطالب الدولة املدعى
1 Sir Franklin Berman, “The UN Charter and the Use of Force,” Singapore
;Year Book of International Law and Contributors, vol. 10 (2006), pp. 9-17
انظر أيضً ا :نشأت عثامن الهاليل" ،األمن الجامعي الدويل" ،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق،
جامعة عني شمس ،القاهرة.1985 ،
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ددعلالا
ربمتبس  /لوليأوليأ

وخصوصا وقف العمل
مسؤوليتها بأداء التزاماتها القانونية الدولية،
ً
غري املرشوع ،وعدم تكراره ،وأن تخطر الدولة املدعى مسؤوليتها بأي
قرار خاص باتخاذ إجراءات مضادة قبل تنفيذها وعرض التفاوض
عليها ،أو عرض النزاع عىل جهة قضائية أو محكمة لها سلطة إصدار
قرار ملزِم ألطراف النزاع.

الناحية القانونية يعني متتع كل دولة بالحقوق املالزمة للسيادة
الكاملة ،وكفالة السالمة اإلقليمية واالستقالل السيايس لكل دولة،
وأن لكل دولة الحق يف أن تختار نظمها بحريّة وتنميها ،مبا يف ذلك
توجهاتها السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية ،وعىل كل
دولة احرتام شخصية الدول األخرى.

 22مبدأ عدم التدخل في القضايا الداخلية
مبدأ عدم التدخل يف القضايا الداخلية من املبادئ العامة املستقرة
يف النظام القانوين الدويل التي أكدها ميثاق األمم املتحدة يف املادة
( )7/2منه .وقد أعاد إعالن مبادئ العالقات الودية والتعاون بني
الدول الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم املتحدة عام 1970
ألي دولة أو مجموعة دول
تأكيده وتوضيح أبعاده؛ إذ ق َّرر أنه ليس ّ
وألي سبب كان يف القضايا
أن تتدخل مبارشة أو عىل نحو غري مبارشّ ،
ألي دولة أخرى ،وإ ّن التدخل أيًا كان منطه
الداخلية أو الخارجية ّ
وأدواته أو التهديد به بهدف التأثري يف شخصية الدولة أو إرادتها
أو توجهاتها أو عنارصها السياسية أو االقتصادية أو الثقافية ،ميثّل
ألي دولة أو مجموعة دول استخدام
انتهاكًا للقانون الدويل ،وال يجوز ّ
إجراءات قرسية اقتصادية أو سياسية أو أي نوع آخر من اإلجراءات
أو الحض عىل استخدامها إلكراه دولة أخرى عىل التنازل عن مامرسة
أي مزايا ،وأن لكل
حقوقها السيادية أو محاولة الحصول منها عىل ّ
دولة حقًا غري قابل للترصف يف اختيار نظمها وتوجهاتها السياسية
وقياداتها ونظمها االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،وكذلك تقرير
أي دولة
مواقفها من األوضاع واملشكالت الدولية بال أي تدخل من ّ
أو جهة أخرى(((.

 44مبدأ فض النزاعات بالطرق السلمية

 33مبدأ المساواة في السيادة
شخصا
السيادة من العنارص األساسية املميزة للدولة بصفتها
ً
قانونيًّا دوليًّا ،ومن مظاهرها استقالل الدولة يف مامرسة شؤونها
الداخلية والخارجية ،وعدم جواز تدخل اآلخرين يف مامرستها.
وتعني املساواة القانونية بني الدول أن الدول كافة متساوية أمام
القانون ،بغض النظر عن قوتها أو مساحتها أو تعداد سكانها ،يف
مامرسة الحقوق وأداء الواجبات وااللتزامات الدولية ،وهذا ما
أكده ميثاق األمم املتحدة يف ديباجته ويف املادة ( )1/2منه .ثم
أكدته الجمعية العامة لألمم املتحدة يف إعالن مبادئ العالقات
الودية والتعاون بني الدول لعام  ،1970مقررة أن تساوي الدول من
 2راجع" :إعالن عدم جواز التدخل بجميع أنواعه يف الشؤون الداخلية للدول" ،الجمعية
العامة لألمم املتحدة 9 ،كانون األول /ديسمرب ( 1981القرار رقم  ،)36 /103شوهد يف
 ،2017/9/8يفhttp://bit.ly/2fW9bQs :؛
إبراهيم العناين ،قانون املنظامت الدولية ،النظرية العامة – األمم املتحدة ،ج ( 1القاهرة:
دار النهضة العربية ،)2012 ،ص .210

من املبادئ األساسية التي تلتزم األمم املتحدة والدول أعضاؤها
باحرتامها ،والعمل مبقتضاها يف سلوكياتها كلِّها ،التعامل مع
النزاعات واألزمات الدولية مببدأ تسوية النزاعات الدولية بالطرق
وخصوصا
السلمية ( )3/2من امليثاق ،والتامس الطرق الدبلوماسية
ً
الدبلوماسية الوقائية ملواجهة األزمات الدولية .ويف الحصيلة ،ميتنع
األعضاء عن اللجوء إىل الوسائل واإلجراءات القرسية ،ومنها قطع
العالقات الدبلوماسية والحظر والحصار البحري والجوي والربي،
إال يف حالة الدفاع الرشعي الفردي أو الجامعي الذي ال يكون إال
يف مواجهة عدوان مسلح فعيل .وعىل أطراف النزاع أو األزمة ،عند
اإلخفاق يف التوصل إىل تسوية سلمية ،واجب االستمرار يف تسوية
النزاع واألزمة سلم ًيا ،وعليهم االمتناع عن إتيان أي ترصف قد يؤدي
إىل تفاقم املوقف عىل نحو يع ِّرض السلم واألمن الدوليني للخطر،
وعليهم أن يترصفوا وفق مقاصد األمم املتحدة ومبادئها وأن تجري
مواجهة األزمات والنزاعات الدولية عىل أساس املساواة يف السيادة
بني الدول (إعالن مبادئ العالقات الودية والتعاون بني الدول،
الجمعية العامة لألمم املتحدة .((()1970

 55مبدأ تنفيذ االلتزامات الدولية بحسن نية
وعدم التحلل منها باإلرادة المنفردة
بال مبرر معقول
من املبادئ الجوهرية يف القانون الدويل التي استقرت يف العرف
الدويل ،وأكدتها اتفاقيتا فيينا لقانون املعاهدات عامي  1969و،1986
مبدأ تنفيذ االلتزامات واملعاهدات الدولية بحسن نية وعدم التحلل
منها باإلرادة املنفردة بال سبب معقول يربر ذلك .وال تتأثر بعض
املعاهدات الدولية حتى يف حالة النزاع املسلح ،وهو أشد صور التوتر
يف العالقات الدولية ،وتظل سارية وال يجوز التحلل منها .ومنها:
املعاهدات العامة املتعددة األطراف ،ومعاهدات التجارة واملالحة،
واالتفاقات املتعلقة بالحقوق الخاصة باألفراد ،ومعاهدات الحامية
الدولية لحقوق اإلنسان ،واملعاهدات املتعلقة بالتسوية السلمية
3 J.H.W. Verzijl, International Law in Historical Perspective (Sijthoff:
”Leyden, 1976), part viii, “Inter-State Disputes and their Settlement.
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يحتضن إقليمها األماكن املقدسة بعدم عرقلة الوصول إىل هذه
األماكن أو منعه ألهل الديانة إلقامة الشعائر الدينية فيها.

للنزاعات .وهذا ما أكدته لجنة القانون الدويل املعنية بتقنني قواعد
العرف الدويل وتطويرها(((.

•كفالة حق األرسة يف الحامية وعدم التفريق بني أعضائها (املادة
 23من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ،واملادة 10
من العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية).

 66مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق
من املبادئ العامة املأخوذ بها يف النظم القانونية الداخلية جميعها
والنظام القانون الــدويل عدم مامرسة صاحب الحق حقه بنية
اإلرضار باآلخرين ،أو أ ّن ما يعود عليه من مصلحة من مامرسة حقه
ال يتناسب البتة مع ما يصيب اآلخرين من رضر جراء ذلك ،وإال
تح ّملت املسؤولية القانونية الدولية .إذا سلمنا جدلً بأن من حق
دول الحصار أن تقطع العالقات الدبلوماسية ،فإن اقرتان القرار بقطع
العالقات االقتصادية وفرض الحظر البحري والجوي والربي إجراءات
انتقامية عقابية ينطوي بال شك عىل نية اإلرضار بقطر ،ويؤكد وجود
حالة تعسف يف استعامل الحق الذي مبوجبه تتح ّمل دول الحصار
املسؤولية القانونية الدولية(((.
 77التزام احترام حقوق اإلنسان وحمايتها
انطالقًا من آدمية اإلنسان وتكريم الله سبحانه وتعاىل له وتفضيله
عىل كثري ممن خلق ،بوصف آدمية اإلنسان وكرامته هي أه ّم مقومات
احرتام حقوق اإلنسان التي أكدتها الرشيعة اإلسالمية ،جاءت الوثائق
الوضعية العاملية واإلقليمية لحقوق اإلنسان لتفرض التزامات عىل
الدول والهيئات الدولية باحرتام حقوق اإلنسان املدنية والسياسية
واالقتصادية واالجتامعية ،وحملتها مسؤولية إنفاذ ذلك بحسن نية.
ومن هذه الوثائق ما صدر تحت مظلة األمم املتحدة استنا ًدا إىل ما
تضمنه ميثاقها واملتمثلة باإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والعهدين
الدوليني للحقوق املدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتامعية
والعديد من الوثائق العاملية لبعض حقوق اإلنسان .هذا إىل جانب
الوثائق اإلقليمية ،ومنها امليثاق العريب لحقوق اإلنسان املعتمد
من الجامعة العربية ،وإعالن القاهرة لحقوق اإلنسان املعتمد من
منظمة التعاون اإلسالمي ،وإعالن حقوق اإلنسان ملجلس التعاون
لدول الخليج العربية .2014
ونكتفي هنا باإلشارة إىل بعض األحكام يف وثائق الرشعية الدولية
لحقوق اإلنسان:
•حرية إقامة الشعائر الدينية (املادة  18من اإلعالن العاملي
لحقوق اإلنسان ،واملادة  18من العهد الدويل للحقوق املدنية
والسياسية) .وهو ما يفرض التزا ًما قانون ًيا عىل الدولة التي

 4العناين ،ص .207
 5سعيد سامل جوييل" ،مبدأ التعسف يف استعامل الحق يف القانون الدويل" ،رسالة دكتوراه،
كلية الحقوق ،جامعة عني شمس ،القاهرة1985 ،؛ مخلد الطراونة ،القانون الدويل العام
(قطر :دار الثقافة للنرش والتوزيع ،)2015 ،ص .219

•الحق يف التعليم وضامن مامرسته وعدم عرقلته تعسفًا (املادة
 13من العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية).

•كفالة حق التنقل وعدم جواز إبعاد األجانب تعسفًا ،وملن
تقرر إبعاده حق التظلم قضائيًا من قرار اإلبعاد قبل تنفيذه
(املادتان  13 ،12من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية).
•حق اعتناق اآلراء بال مضايقة ،والحق يف حرية التعبري ،والحق
يف حرية التامس املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها آلخرين من
بأي وسيلة وال يجوز فرض قيود تعسفية
دون النظر إىل الحدود ّ
عليها (املادة  19من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية).
•حظر دعاوى الكراهية والعنف (املادة  20من العهد الدويل
للحقوق املدنية والسياسية).

ألي دولة أو جهة القيام بأي نشاط أو فعل يهدف
•ال يحق ّ
إىل هدم أي حق من حقوق اإلنسان وحرياته األساسية التي
قررتها الوثائق الدولية لحقوق اإلنسان أو إهدارها أو عرقلتها
أو فرض قيود عليها (املادة  30من اإلعالن العاملي لحقوق
اإلنسان ،واملادة  5املشرتكة يف العهد الدويل للحقوق االقتصادية
واالجتامعية والعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية).
•وهــذه األحكام جميعها أكدتها الوثائق الدولية العاملية
واإلقليمية لحقوق اإلنسان(((.

 88نظام مجلس التعاون لدول الخليج العربية
يف مقدمة األهداف التي أُسس عليها مجلس التعاون لدول الخليج
العربية عام  ،1981تحقيق التنسيق والتكامل والرتابط بني الدول
األعضاء يف امليادين جميعها ،وصولً إىل وحدتها وتعميق الروابط
والصالت وأوجه التعاون القامئة بني شعوبها وتوثيقها يف مختلف
املجاالت (املادة  .)4وهو ما أوضحته ديباجة النظام بتقريرها إن
الدول املؤسسة تنشئ هذا التنظيم الخليجي إدراكًا منها ملا يربط
بينها من عالقات خاصة وسامت مشرتكة وأنظمة متشابهة أساسها
العقيدة اإلسالمية وإميانها باملصري املشرتك ووحدة الهدف التي
6 Clayton Richard & Hug Tomlinson, The Law of Human Rights, 2 ed.
(New York: Oxford University Press. 2006); Donnelly Jack, International
Human Rights, 3rd ed. (Boulder: Westview Press, 2006).
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تجمع شعوبها والرغبة يف تحقيق التنسيق الكامل والرتابط بينها يف
امليادين جميعها ،واقتناعها بأن التنسيق والتكامل والتعاون فيام
بينها ،إمنا تخدم األهداف السامية لألمة العربية وتهدف إىل تقوية
أوجه التعاون وتوثيق عرى الروابط فيام بينها والعمل عىل تحقيق
وصول إىل وحدة دولها.
ً
مستقبل أفضل لشعوبها
وال شك يف أ ّن قرار الحصار الذي صدر من الدول الخليجية الثالث
فضل
يتعارض متا ًما مع أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربيةً ،
عن مخالفته اتفاقية التعاون االقتصادي بني دول املجلس.

 99ميثاق الجامعة العربية وميثاق منظمة
التعاون اإلسالمي
ينطوي قرار الحصار وتبعاته عىل خرق واضح ملبادئ جامعة الدول
العربية التي أكدها ميثاق الجامعة ويف مقدمتها :مبدأ حظر استخدام
القوة (بصوره املختلفة مبا فيها الضغوط الدبلوماسية واالقتصادية
واالجتامعية) يف العالقات بني الدول األعضاء (املادة  ،)5ومبدأ فض
النزاعات العربية بالطرق السلمية (املادة  ،)5ومبدأ عدم التدخل يف
الشؤون الداخلية (املادة .((()8
كام ينطوي ذلك القرار عىل خرق واضح ملبادئ منظمة التعاون
اإلسالمي التي أكدها ميثاق املنظمة (املادة  )2ويف مقدمتها :مبدأ
سيادة الدول األعضاء واستقاللها وحقوقها املتساوية ،ومبدأ تسوية
النزاعات بالطرق السلمية واالمتناع عن استخدام القوة أو التهديد
باستخدامها يف العالقات بني الدول األعضاء ،ومبدأ احرتام السيادة
واالستقالل ووحدة األرايض ،ومبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية،
ومبدأ تعزيز حقوق اإلنسان واحرتامها(((.

 110اتفاقية شيكاغو  1944وتعديالتها
أُبرمت اتفاقية الطريان املدين الدويل املعروفة باسم اتفاقية شيكاغو
يف  7كانون األول /ديسمرب  ،1944وأدخلت عليها تعديالت متعاقبة
كان آخرها عام  .2006وأنشأت االتفاقية منظمة الطريان املدين
الدولية التي تختص بتنسيق السفر الجوي الدويل وتنظيمه .وتنظّم
االتفاقية استخدام املجال الجوي وتسجيل الطائرات وسالمة الطريان
املدين .ومن الدول األطراف فيها دولة قطر ودول الحصار جميعها.
وبالرجوع إىل أحكام االتفاقية ،نجد أن قرارات إغالق املجاالت
الجوية أمام الطريان القطري متثل خرو ًجا عىل أحكام االتفاقية
 7انظر :محمد طلعت الغنيمي ،جامعة الدول العربية :دراسة قانونية وسياسية
(اإلسكندرية :منشأة املعارف)1974 ،؛ مجدي حامد ،جامعة الدول العربية ،سلسلة عامل
املعرفة ،العدد  ،345ط ( 2الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب.)2007 ،
 8إبراهيم محمد العناين ،قانون املنظامت الدولية ،ج ( 2القاهرة :دار النهضة العربية،
 ،)2012ص .155

ددعلالا
ربمتبس  /لوليأوليأ

وخصوصا (املادة  )9التي متنع التمييز بحسب الجنسية يف قرار
ً
دولة منع الطريان املدين فوق إقليمها أو فوق جزء منه ،إال يف وقت
الحرب ،وأن يكون قرار املنع مؤقتًا ،وعىل الدولة املتخذة القرار أن
تبلغ منظمة الطريان املدين الدولية يف أول فرصة ممكنة مبا اتخذته
فضل عن خروج الدولة متخذة القرار
من إجراءات بخصوص هذاً .
عن (املادة  )84التي تلزم الدول األطراف بعرض ما يثور بينها من
خالفات ،حول تفسري االتفاقية أو تطبيقها حني تفشل املفاوضات يف
تسويتها ،عىل مجلس منظمة الطريان املدين الدولية؛ التخاذ القرار
بخصوصها ،وللدولة املعرتضة عىل قرار املجلس أن تستأنف القرار
أمام التحكيم أو محكمة العدل الدولية أو التحكيم اإلجباري يف حال
عدم االتفاق عىل أي منها(((.

 111اتفاقية قانون البحار 1982
أبرمت اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار عام  ،1982ودخلت
حيز التنفيذ عام  .1994ومن الدول األطراف فيها دولة قطر ودول
الحصار جميعها.
وبالرجوع إىل أحكام االتفاقية ،نجد أن قرارات إغالق املجاالت
البحرية ،أمام السفن القطرية وتلك املتجهة إىل قطر أو القادمة منها،
وخصوصا ما تنص عليه املادة  24من
متثل خرو ًجا عن هذه األحكام،
ً
التزام الدولة الساحلية بعدم تعويق املرور الربيء للسفن األجنبية
خصوصا
خالل بحرها اإلقليمي ،إال وفقًا ألحكام االتفاقية ،وأن متتنع
ً
عن فرض رشوط عىل السفن األجنبية يكون أثرها العميل إنكار حق
فعل
املرور الربيء عىل تلك السفن أو اإلخالل به ،أو التمييز قانونًا أو ً
ضد السفن التي تحمل بضائع إىل أي دولة منها أو لها .واملرور الربيء
للسفن األجنبية كام عرفته املادة  19من االتفاقية :هو املرور الذي
ال يرض بسلم الدولة الساحلية أو بحسن نظامها أو بأمنها .ووضّ حت
املادة حاالت املرور غري الربيء يف فقرتها الثانية التي ال يدخل فيها ما
ميكن نسبته إىل السفن القطرية أو القادمة من قطر أو املتجهة إليها،
إال إذا كانت هناك حالة حرب معلنة ،ويقع عىل الدول الساحلية
إثبات ارتكاب السفينة األجنبية حالة من حاالت املرور غري الربيء.
فضل عن التزام الدول بحسن الن ّية يف وفائها بالتزاماتها املقررة يف
ً
اتفاقية قانون البحار ،ومامرستها حقوقها التي أُق ّرت ،عىل نحو ال
ميثِّل تعسفًا يف استعامل الحق (املادة .)300
ومن جهة أخرى تقرر االتفاقية أن عىل الدول األطراف ،حني يثور
نزاع بينها حول تفسري االتفاقية أو تطبيقها ،أن تلتمس تسويته
بالطرق السلمية املنصوص عليها يف االتفاقية (املادة  ،)279وليس
عن طريق اإلجراءات التعسف ّية والطرق القرسية.
 9انظر :إبراهيم شحاته ،القانون الجوي والفضاء الخارجي (القاهرة :دار النهضة
العربية.)1967 ،
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األبعاد القانونية لقرار دول الحصار في ضوء القانون الدولي

ومن جهة ثالثة تنطوي قرارات الحظر البحري عىل خروج عام استقر
عليه العرف الدويل وسبق أن أكدته اتفاقية جنيف لعام  ،1923وأيدته
اتفاقية قانون البحار  ،1982بخصوص استخدام املوانئ البحرية،
بعدم تعويق دخول املوانئ أمام السفن التجارية األجنبية ،وأن
تعامل السفن األجنبية التجارية معاملة متساوية وعدم التمييز بينها
ألي سبب داخل امليناء وال يغلق امليناء إال يف حالة النزاع املسلح(.((1

 112عدم التزام القرار بآليات العمل الدولي
لمواجهة األزمات وحل النزاعات الدولية
تخطت الدول التي أصدرت قرار الحصار بأبعاده املختلفة ما هي
ملتزمة به مبقتىض الوثائق املؤسسة للمنظامت الدولية التي هي
أعضاء فيها (األمم املتحدة ،ومجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وجامعة الدول العربية ،ومنظمة التعاون اإلسالمي)؛ إذ مل تعرض
األزمة أو النزاع امل ّدعى مع قطر أو ادعاءها مبخالفة قطر التزاماتها
الدولية بخصوص مكافحة اإلرهاب ،عىل األجهزة املختصة لدى
هذه املنظامت واآلليات املقررة فيها بغية التعامل مع النزاع أو
األزمة( .((1ولكنها تجاوزت تلك املنظامت واتّخذت إجراءات قرسية
عقابية مبارشة ضد قطر ،مبا يخالف أحكام وثائق املنظامت املشار
إليها ،ويف مقدمتها مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة
حكم ومنفذًا ملا أصدره
األمم املتحدة .وهي بذلك ،جعلت الخصم ً
من حكم.
 113اختراق موقع وكالة األنباء القطرية
وما اقترن به
ت ُع ّد واقعة اخرتاق موقع وكالة األنباء القطرية يف ذاتها جرمية
إلكرتونية تتعدى الحدود أو الدول ،وتدخل يف عداد الجرائم املنظمة
التي تحكمها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة لعام
 ،2000وتلزم الدول مبحاربتها والتعاون بكل أبعاده يف مكافحتها،
وتتبع مرتكبيها ومعاقبتهم ،وتحميل الدول التي تقف وراء ارتكابها
املسؤولية القانونية الدولية( .((1وميثل ارتكاب هذه الجرمية ومنها
الجرمية املعلوماتية وجرائم شبكات االتصال اإللكرتوين ،عمو ًما ،خرقًا
لقرارات األمم املتحدة ومنظمة اليونسكو واملنظمة العاملية للملكية
 10انظر :محمد عمر مدين ،القانون الدويل للبحار وتطبيقاته يف اململكة العربية
السعودية (الرياض :معهد الدراسات الدبلوماسية1397 ،ه)؛ محمد الحاج حمود ،القانون
(عمن :دار الثقافة للنرش والتوزيع)2011 ،؛ إبراهيم العناين ،النظام القانوين
الدويل للبحار ّ
لالستخدام املالحي للبحار (قطر :طبعة كلية القانون جامعة قطر.)2017 ،
 11انظر :إبراهيم العناين ،النظام الدويل يف مواجهة األزمات والكوارث ،ط ( 4القاهرة:
دار النهضة العربية.)2013 ،
 12انظر :الجمعية العامة لألمم املتحدة" ،اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة
عرب الوطنية" ،قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  ،25الدورة  15 ،55ترشين الثاين /نوفمرب
 ،2000شوهد يف  ،2017/9/24يفhttps://goo.gl/dQvw9Y:

الفكرية ،إضافة إىل االتفاقية العربية ملكافحة الجرمية املعلوماتية
التي أقرها وزراء العدل العرب عام .2010
ويكون االختصاص يف نظر هذه الجرائم أ ّو ًل للقضاء املحيل يف الدول
املترضرة والــدول التي ينتمي إليها مرتكب الفعل أو يقيم عىل
وأي دولة أخرى تق ّر لها قوانينها
إقليمها بحسب قواعد االختصاصّ ،
االختصاص يف نظر الجرائم ذات الخطورة الدولية .ويكون االختصاص
ثان ًيا للقضاء الــدويل متى توافرت رشوط اللجوء إليه للمطالبة
بالتعويض عن األرضار املادية واألدبية التي تنجم عن ذلك.
فعل ينطوي عىل تزييف
ومن جهة أخرى ،وبوصف ذلك الفعل ً
لبيانات وأقوال نسبت إىل أمري دولة قطر الشيخ متيم بن حمد
آل ثاين بهدف اإلساءة إىل الدولة واإلرضار بعالقاتها الدولية ،وما
انطوى عليه من تهديد لالستقرار والسالم الدوليني إقليميًا وعامليًا؛
فإنه ميكن إثارة األمر أمام مجلس األمن الدويل ،والنظر يف أن يطلب
منه عند اللزوم أن يدعو أطراف املشكلة إىل عرضها عىل محكمة
العدل الدولية ،إضافة إىل إثارة املسألة أمام املنظامت الدولية ذات
الصلة ،كل فيام يخصه :اليونسكو (منظمة األمم املتحدة للرتبية
والعلم والثقافة) ،واملنظمة العاملية للملكية الفكرية ،ومنظمة
االتصاالت الدولية(.((1

 114آليات التحرك في مواجهة قرار دول الحصار
من منظور القانون الدولي
ينطوي قرار املقاطعة وتبعاته ،من حصا ٍر بري وبحري وجوي ،عىل
خرق واضح ملبادئ القانون الدويل وقواعده يف أكرث من موضع؛ ما
يح ّمل دول الحصار املسؤولية القانونية الدولية ،األمر الذي يعطي
دولة قطر بوصفها دولة مترضرة ،يف حال عدم نجاح جهد الدبلوماسية
الوقائية والوساطة ،حق التامس اآلليات واإلجراءات الدولية التالية
بحسب الحال:
•إجراءات دولية ذات طابع سيايس وغري قضايئ.

•إجراءات تحقيق دولية يف انتهاكات حقوق اإلنسان.
•إجراءات قانونية (ذات طابع قضايئ).

.أإجراءات دولية ذات طابع سياسي وغير قضائي

وتتمثل اإلج ـراءات املتاحة يف األزمة والنزاع الحايل باملفاوضات
املبارشة والوساطة واللجوء إىل املنظامت الدولية:
 13جورج لييك ،املعاهدات الدولية لإلنرتنت :حقائق وتحدّيات ،مجلة الدفاع الوطني،
العدد )2013( 83؛ انظر :أحكام اتفاقية بودابست ملكافحة الجرمية املعلوماتية ،2001 ،شبكة
قوانني الرشق ،شوهد يف  ،2017/9/24يفhttps://goo.gl/DUyn9Y:
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•ما فتئ املوقف الرسمي القطري بالنسبة إىل املفاوضات
املبارشة ،كام أُعلن ،يؤكد رضورة الحوار والتفاوض املبارش بني
أطراف األزمة ،بوصفه السبيل الودية األمثل للتسوية ،رشيطة
رفع إجراءات الحصار واملقاطعة .وهو اشرتاط منطقي قانوين،
بغية إجراء املفاوضات ،ويجري الحوار بإرادة حرة ومساواة بني
األطراف كاملة .ويبدو أن هذا الطريق يصطدم بعدم قبو ٍل أو
بعراقيل من جانب دول الحصار(.((1
أساسا أمري
•بدأ الجهد الدبلومايس والوساطة اللذان يتبناهام ً
دولة الكويت ومبشاركة دول أخرى ،منذ تفجر األزمة ،لكن
يتوقف نجاحهام عىل توافر الرغبة الصادقة بني أطراف النزاع
فضل عن التعاون بحسن
واألزمة يف الوصول إىل تسوية و ِّديةً ،
نية مع الوسيط ،كام هو واضح يف موقف قطر دون غريها من
دول الحصار.
•يف حال وصول جهد الوساطة إىل نتائج إيجابية ،يجب النظر
يف تأليف لجنة تعويضات؛ لبحث التعويضات املستحقة لدولة
رض
قطر ،وللشخصيات االعتبارية والطبيعية التي أصابها ال ُّ
بسبب الحصار وتبعاته ،ولبيان آليات تقديرها وتنفيذها.

•اللجوء إىل املنظامت الدولية وفقًا للامدة  33من ميثاق األمم
املتحدة .واملنظامت الدولية املتاحة أمام دولة قطر هي:
––مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة :وهي طريق يعرتضها،
أساسا دول
عمليًا ،أن نصف دول مجلس التعاون الست هي ً
الحصار ضد قطر ،وأن الدولة املستضيفة ألمانة املجلس هي
اململكة العربية السعودية إحدى دول الحصار؛ وهذا يقيّد
حرية مجلس التعاون يف التحرك الرسيع لحل األزمة.
––جامعة الدول العربية وفقًا للامدة ( )5من ميثاق الجامعة:
وهي طريق تتسم بالضعف يف ظل ظروف األزمة وأطرافها؛
والدليل عىل ذلك عدم تحركها منذ تفجر األزمة تحركًا جا ًّدا
يف العمل عىل مواجهة األزمة وتسوية النزاع.

ددعلالا
ربمتبس  /لوليأوليأ

مجلس األمن باتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق املادتني (،40
 )41من ميثاق األمم املتحدة إلنهاء ذلك كلّه .ويف حال فشل
مجلس األمن يف اتخاذ ما يلزم إلنهاء تلك املخالفات وأعامل
التهديد والضغوط االقتصادية والسياسية التي متارسها دول
الحصار ،ميكن طلب عقد اجتامع طارئ للجمعية العامة
لألمم املتحدة وفقًا لقرار االتحاد من أجل السالم لعام .1950

––منظمة الطريان الدولية( :((1عرض انتهاكات دول الحصار
أحكام اتفاقيات شيكاغو بخصوص الطريان املدين الدويل
لعام  1944وتعديالتها ،ومخالفة تعليامت املنظمة وقراراتها
املتمثلة بتيسري حركة الطريان املدين الدويل وعدم عرقلتها،
أمام مجلس املنظمة؛ التخاذ ما يلزم من إجراءات إلنهاء هذه
األزمة واآلثار املرتتبة عليها ،وإدانة دول الحصار.
أصدر مجلس منظمة الطريان املدين الدويل ،يف جلسته األخرية التي
عقدها بنا ًء عىل طلب قطر ،قرا ًرا بإلزام الدول كافّة باحرتام التزاماتها
وتنفيذها وفق اتفاقية شيكاغو .ويُ َع ّد هذا القرار قرا ًرا مبدئ ًّيا مع
التنبيه يف الوقت ذاته (ال يعلن) عىل الدول املخالفة بالتزامها إنهاء
اإلجراءات املخالفة ،واالمتثال اللتزامها وفق االتفاقية ،ويف مقدمتها
ما ورد يف املادة ( )9من االتفاقية التي وإن كانت تعرتف بحق كل
دولة يف تقييد طائرات الدول األخرى أو منعها من الطريان فوق
إقليمها ،إال أن ذلك ليس حقًّا مطلقًا ،بل مقيَّ ٌد بعدم التمييز وأن
معقول وغري ذلك من
ً
يكون املنع أو التقييد من حيث املدى واملوقع
القيود الواردة يف املادة ( )9بعنوان :املناطق املحرمة ،ونصها:
"أ .لكل دولة متعاقدة الحق يف أن تقيد أو متنع بصفة موحدة جميع
طائرات الدول األخرى من الطريان فوق مناطق معينة من إقليمها
وذلك ألسباب تتعلق برضورات حربية أو باألمن العام عىل أنه من
املفهوم أن ال يكون هناك أي متييز فيام يتعلق بذلك بني الطائرات
التابعة للدولة نفسها والتي تعمل يف خطوط نقل جوية دولية
منتظمة والطائرات التابعة للدول املتعاقدة األخرى التي تعمل يف
خطوط مامثلة .ويكون مدى وموقع املناطق املحرمة معقوالن وال
يجوز إنشاؤهام عىل نحو يعيق  -بال رضورة  -املالحة الجوية ويجب
أن تبلغ الدول املتعاقدة األخرى وكذلك الهيئة الدولية للطريان
املدين يف أول فرصة ممكنة بتحديد املناطق املحرمة املوجودة يف
أي دولة متعاقدة وكذلك كل ما قد يطرأ بعد ذلك عليها من تغيري.

––منظمة األمم املتحدة :ويتمثل ذلك بتحريك األمر أمام
عمل
مجلس األمن الدويل ،بوصف ما حدث من دول الحصار ً
مخل بالسلم واألمن الدوليني؛ النطوائه عىل استخدام القوة
ًّ
املتمثلة بالضغوط االقتصادية والسياسية؛ كقطع للعالقات
الدبلوماسية ومقاطع ٍة وحصار اقتصاديني ب ًرا وبح ًرا وج ًوا،
إىل جانب التهديد بالتصعيد ،إضافة إىل تدخل يف القضايا
الداخلية لدولة قطر ،وانتهاك السيادة القطرية ،ومطالبة

ب .وفوق ذلك تحتفظ كل دولة متعاقدة بحقها يف أن تقيد أو متنع
مؤقتًا وفو ًرا الطريان فوق إقليمها أو جزء منه وذلك بسبب ظروف
استثنائية أو أثناء أزمة أو ألسباب تتعلق باألمن العام :عىل أنه يشرتط

14 P. J. de Waart, The Element of Negotiation in the Pacific Settlement of
Disputes between States (Nijhof: LA Hay, 1973).

 15انظر" :اتفاقية شيكاغو للطريان املدين الدويل وتعديالتها لسنة  ،"1944قسطاس،
شوهد يف  ،2017/9/25يفhttps://goo.gl/fxb9Uy :

تاسارد
األبعاد القانونية لقرار دول الحصار في ضوء القانون الدولي

أن يطبق هذا التقييد أو املنع  -من دون أي متييز بالنسبة للجنسية -
عىل طائرات كافة الدول املتعاقدة األخرى.
ج .يجوز لكل دولة متعاقدة  -يف األحوال وبالرشوط التي تقررها -
أن تحتم عىل كل طائرة تدخل فوق املناطق املشار إليها يف الفقرتني
(أ وب) السابقتني أن تهبط بأرسع ما تستطيع يف مطار معني
داخل إقليمها".
ويأيت ذلك انطالقًا من أغراض منظمة الطريان املدين األساسية التي
أوضحتها املادة ( )44من اتفاقية شيكاغو تحقيق االحرتام الكامل
لحقوق الدول األعضاء ،وأن يكون لكل دولة عضو ،فرصة عادلة
الستغالل خطوط طريان دولية معتمدة ،وتج ّنب أي متييز بني الدول
األعضاء ،والعمل عىل تشجيع الطريان املدين ،وعدم إعاقته.
ويقوم مجلس املنظمة بتقديم تقارير سنوية إىل الجمعية العمومية
للمنظمة التي تجتمع كل ثالث سنوات يف دورات عادية ،ولها عند
الرضورة أن تعقد اجتام ًعا استثنائ ًيا (وكان اجتامع الجمعية العادي
السابق يف  .)2016ومن بني مهامت املجلس وفقًا للامدة ( )54من
اتفاقية شيكاغو ،إبالغ الدول األعضاء جميعها عن أي مخالفة ألحكام
هذه االتفاقية ،ويتبع ذلك كل تقصري له عالقة بتوصيات املجلس أو
قراراته ،وإبالغ الجمعية العمومية بأي مخالفة ألحكام االتفاقية ،إذا
مل تتخذ الدولة العضو اإلجراءات الالزمة ،يف مدة معقولة يح ِّددها أو
يقدرها مجلس املنظمة بعد أن تُبدى لها هذه املخالفة .وللجمعية
العمومية ،يف تثبتها من املخالفة ،أن توقف الدولة املخالفة عن
فضل عن
مامرسة حق التصويت يف الجمعية ويف مجلس املنظمةً .
إلزام الدول األعضاء بعدم الرتخيص بالطريان فوق إقليمها ألي
مؤسسة جوية تابعة لدولة عضو إذا كان مجلس املنظمة قد قرر بأ ّن
هذه املؤسسة ال تنفذ القرار النهايئ الذي اتخذه مجلسها بخصوص
مخالفة االلتزامات املشار إليها (املادتان.)88 ،87 :
ومفاد ذلك أن دول املقاطعة والحصار إذا مل تنفذ التزاماتها املشار
إليها ،وتنهي الحصار الجوي الذي متارسه ضد دولة قطر منذ 5
حزيران /يونيو  2017خالل الفرتة املعقولة التي يراها مجلس
املنظمة ،يقوم مجلس املنظمة بإبالغ الجمعية العمومية التي ميكن
يف هذه الحالة دعوتها لعقد اجتامع استثنايئ للنظر يف املوضوع.
ومن جهة أخرى ،عىل دولة قطر متابعة تفعيل قرار املجلس وإعامل
ما ورد يف املواد ( )86–84من االتفاقية بخصوص تسوية الخالف ،من
خالل عرض موضوع النزاع عىل التحكيم أو محكمة العدل الدولية،
ومطالبة مجلس املنظمة يف حال استمرار املخالفة ورفض تسوية
الخالف ،باتخاذ اإلجراءات املنصوص عليها يف املادتني ( )88-87من
االتفاقية ،واملشار إليها ،وأن ما سبق ذكره ال ميس حق دولة قطر يف
طلب التعويض عن األرضار التي أصابتها.
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––املنظمة البحرية الدولية :عرض انتهاكات دول الحصار ألحكام
اتفاقية قانون البحار واتفاقية جنيف بخصوص املوانئ البحرية
وغريهام من اتفاقيّات سارية ،تتعلق بتيسري املالحة البحرية
وسالمتها ومخالفة تعليامت املنظمة وقراراتها املتعلقة
بالتزامات الدول وتعاونها بخصوص تيسري املالحة التجارية
البحرية الدولية ،وعرض هذه االنتهاكات عىل املنظمة التخاذ ما
يلزم من إجراءات إلنهاء تلك األزمة واآلثار املرتتبة عنها ،وإدانة
دول الحصار.
––منظمة الرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) :عرض انتهاكات
دول الحصار لحقوق اإلنسان يف التعليم والثقافة والحق يف
زيارة األماكن الدينية بهدف مامرسة الشعائر الدينية.
––منظمة التجارة العاملية :حــددت وثيقة تفاهم تسوية
النزاعات التي تضمنها امللحق الثاين التفاقية إنشاء منظمة
التجارة العاملية ،مراحل تسوية النزاعات وآلياتها التي تبدأ يف
املشاورات ،ويُلجأ إليها آلية مبدئية ،عندما يجد أحد أعضاء
املنظمة أن مصالحه العائدة إليه مبوجب االتفاقات املشمولة
(وهي االتفاقات املذكورة يف امللحق "أ" لوثيقة التفاهم) قد
ض بها نتيجة إجرا ٍء صد َر من عضو أو أعضاء آخرين ،فإن
أُ ِ َّ
لذلك العضو الحق يف طلب الدخول يف مشاورات للوصول إىل
حل معقول ،وأن يبلغ جهاز تسوية النزاعات وكذا املجالس
ّ
واللجان األخرى ذات الصلة يف املنظمة بطلبه ،وعىل الدول
املعنية العمل من أجل الوصول إىل تسوية مرضية خالل
املشاورات ،وإذا مل تؤ ِّد املشاورات إىل حل ُم ٍ
رض للنزاع خالل
تبي
 60يو ًما من طلب املشاورات أو قبل انتهاء املدة  -إن َّ
أنها لن تؤدي إىل حل للنزاع  -ميكن للشايك أن يطلب من
جهاز تسوية النزاعات تأليف فريق تسوية خاص .Panel
ويف هذه الحالة ينظر الجهاز يف الطلب يف أول اجتامع له بعد
تقديم الطلب أو خالل  15يو ًما بناء عىل طلب الشايك .وتتمثل
مهمة هذا الفريق مبساعدة جهاز تسوية النزاعات عىل أداء
مسؤولياته مبوجب وثيقة تفاهم التسوية واالتفاقات املشمولة.
ويقوم فريق التسوية بوضع تقييمٍ موضوعي ملوضوع النزاع
املطروح عليه ،من حيث بيان وقائع النزاع وانطباق االتفاقات
أي نتائج أخرى تساعد جهاز
املشمولة ذات الصلة عليه ،وبيان ّ
تسوية النزاعات عىل تقديم التوصيات أو إنزال األحكام املقررة
يف االتفاقات املشمولة .ويعتمد جهاز تسوية النزاعات تقرير
فريق التسوية خالل  60يو ًما من تاريخ تعميم التقرير ،إال إذا
أبلغ أحد أطراف النزاع جهاز التسوية أنه سيقوم باستئناف
التقرير أمام جهاز االستئناف.
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ويقترص االستئناف عىل املسائل القانونية الواردة يف تقرير
توصل إليها.
فريق التسوية ،وكذا عىل التفسريات القانونية التي ّ
وال تتجاوز فرتة إجراءات االستئناف  60أو  90يو ًما عىل أبعد
تقدير إذا ُوجد مربر للتأخري .وتنحرص مهمة جهاز االستئناف يف
إقرار نتائج فريق التسوية واستنتاجاته أو تعديلها أو نقضها.
ويعتمد جهاز تسوية النزاعات تقرير جهاز االستئناف خالل 30
يو ًما من تاريخ تعميمه ،ما مل يقرر ،باتفاق اآلراء ،عدم اعتامده.
ويف حال عدم االمتثال لتوصيات فريق التسوية الخاص وقراراته
أو جهاز االستئناف خالل الفرتة الزمنية املعقولة ،ميكن للدولة
املترضرة أن تتفاوض مع الدولة أو الدول املسؤولة بخصوص
التعويضات التجارية املقبولة من األطراف.
وإن مل يتم التوصل إىل اتفاق خالل عرشين يو ًما بعد انقضاء
الفرتة املعقولة ،جاز ألي طرف أن يطلب من جهاز تسوية
النزاعات السامح له بتعليق تطبيق التنازالت أو غريها من
االلتزامات التجارية بالنسبة إىل طرف النزاع الذي تو ّجه إليه
التوصيات أو القرارات مبوجب االتفاقات ذات الصلة ،وذلك
كإجراء مضاد.
ويف حال اعرتاض طرف النزاع الذي ُوجهت إليه توصيات فريق
التسوية أو جهاز االستئناف عىل مستوى التعليق املقرتح ،أو
وجد أن املبادئ واإلج ـراءات التي قررتها وثيقة التفاهم مل
أي طرف .ويتوىل
تحرتم ،يُحال النزاع إىل التحكيم بطلب من ّ
فريق التسوية الخاص األصيل عملية التحكيم ،إذا كان أعضاء
هذا الفريق ما زالوا موجودين ،أو تتواله محكمة تحكيم من
محكِّم فرد أو هيئة يعيِّنها املدير العام ملركز تسوية النزاعات،
وال تُعلَّق التنازالت أو االلتزامات األخرى خالل فرتة التحكيم
(املادة  22من وثيقة التفاهم) .وميكن أن يحال إىل تحكيم
مستعجل ،إن وافق أطراف النزاع عىل ذلك (املادة  25من
وثيقة التفاهم).
.بإجراءات تحقيق دولية في انتهاكات حقوق
اإلنسان

إ ّن اآللية التي يجب التامسها هنا ،هي تقديم مذكرة إىل املجلس
الدويل لحقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة ،تتضمن بيانًا وافيًا
ومسببًا ومقرتنًا بالوقائع واألسانيد ملا ترتب عىل قرار املقاطعة
وإجراءات الحصار التي مارستها تلك الدول ،واملتضمنة انتهاكات
لحقوق اإلنسان وحرياته األساسية باملخالفة للعهدين الدوليني
للحقوق االقتصادية واالجتامعية والحقوق املدنية والسياسية
فضل عن انتهاك الوثائق اإلقليمية
واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسانً ،
لحقوق اإلنسان عىل املستويات ،الخليجي والعريب واإلسالمي ،وأن
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يكون ذلك مشفو ًعا بالوثائق كلّها التي تتضمن رص ًدا من املنظامت
املعنية بحقوق اإلنسان ويف مقدمتها اللجنة القطرية لحقوق
اإلنسان ،وغريها من الجهات ذات الصلة لالنتهاكات التي حدثت
وتحدث لحقوق اإلنسان وحرياته األساسية جراء الحصار.
ويتمثل الطلب األساس من املجلس الدويل لحقوق اإلنسان بالتحقيق
يف تلك االنتهاكات وإعداد تقرير بذلك؛ للعرض عىل مجلس األمن
والجمعية العامة واملجلس االقتصادي واالجتامعي التخاذ ما يلزم
من إج ـراءات ملواجهة دول الحصار ،والستخدام نتائج ذلك كلّه
أسسا ملطالبة هذه الدول بتعويض عن األرضار التي تسبب فيها
ً
الحصار وتبعاته.
.جإجراءات قانونية (ذات طابع قضائي)

تضم هذه اإلج ـراءات مسارات ع ّدة ،بغية تعويض األرضار التي
نجمت عن الحصار وتبعاته ،وهي:
•اللجوء إىل التحكيم الدويل العام :وهو إجراء يتطلب اتفاق
أطراف النزاع عىل اللجوء ،إما مبقتىض تعهد سابق أو اتفاقٍ
الحق لنشوب النزاع(.((1

•اللجوء إىل محكمة العدل الدولية :هو إجراء يتطلب اتفاقًا بني
أطراف النزاع (اتفاق سابق أو الحق لنشوب النزاع) أو وجود
ترصيحات بقبول االختصاص اإلجباري للمحكمة وفقًا للامدة
 36من النظام األسايس ملحكمة العدل الدولية(.((1
وميكن الدولة املترضرة (دولة قطر) ،يف حال عدم تحقّق ما
سبق ذكره ،رفع الدعوى أمام املحكمة ،من دون انتظار موافقة
الدولة أو الدول األخرى املسؤولة (دول الحصار) ،ويف هذه
الحالة تقوم املحكمة بإبالغ الدولة أو الدول املسؤولة التي
ُر ِفعت الدعوة ض ّدها بذلك ،وتطلب منها تحديد موقفها بقبول
املثول أو رفضه .ويكون قبول املثول أمام املحكمة إما بإعالنٍ
رصيح باملثول ،أو املثول أمام املحكمة والتقدم مبذكرات أو
بطلبات مبارشة.
وميكن الدولة املترضرة ،إن تعذَر ذلك قبل تحريك الدعوى أمام
املحكمة ،أن تدعو مجلس األمن إىل النظر يف أن موقف الدولة
أو الدول املسؤولة عن األزمة أو عن النزاع يهدد السلم ،وتطلب
 16إبراهيم محمد العناين ،اللجوء إىل التحكيم الدويل ،رسالة دكتوراه ،كلية الحقوق،
جامعة عني شمس ،القاهرة ،1970 ،ط ( 2القاهرة :دار النهضة العربية.)2006 ،
 17انظر" :النظام األسايس ملحكمة العدل الدولية" ،شوهد يف  ،2017/9/24يف:
https://goo.gl/9qXUGC؛ أنطونيو أوغوستو كانسادو ترينيداد" ،النظام األسايس ملحكمة
العدل الدولية" ،شوهد يف  ،2017/9/24يفhttp://bit.ly/2fKLUkR :؛ وكذلك:
Renata Szafarz, The Compulsory Jurisdiction of the International Court of
Justice (Nijhoff: Dordrecht, 1993).
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من املجلس ،إن مل يُؤخذ يف الحسبان اتخاذ إجـراءات وفق
الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة ،أن يدعو أطراف النزاع
إىل عرضه عىل محكمة العدل الدولية وفقًا للفصل السادس
من امليثاق (املادة )3/36؛ األمر الذي يحرج الدولة أو الدول
املسؤولة قانون ًّيا وسياس ًّيا ،وغال ًبا ما يدفعها إىل قبول الذهاب
إىل محكمة العدل ،كام حدث قبل ذلك يف النزاع الذي ثار بني
بريطانيا وألبانيا يف نهاية أربعينيات القرن املايض ،وكانت ألبانيا
ترفض اللجوء إىل محكمة العدل الدولية ،لكنها امتثلت بعد
ذلك وفقًا لقرار مجلس األمن ووفقًا للفصل السادس من امليثاق.

املحكمة يف النظر فيها ،هي :جرمية اإلبادة الجامعية ،والجرائم
ضد اإلنسانية ،وجرائم الحرب ،وجرمية العدوان .وبالنسبة إىل
جرمية العدوان مل تبدأ املحكمة مبارشة االختصاص يف مسألتها؛
ألن ذلك متوقف عىل تصديق  60دولة عىل تعريف جرمية
العدوان كام ورد يف تعديل النظام عام  ،2010وهو ما مل يتحقق
حتى اآلن(.((1
وحول إن كان لهذه املحكمة اختصاص يف األزمة الحالية ،فإننا قد
نجد ذلك يف إطار الجرائم ضد اإلنسانية التي حددت إطارها مقدمة
البند ( )1من املادة ( )7من النظام األسايس للمحكمة التي تقرر
"لغرض هذا النظام األسايس يشكل أي فعل من األفعال التالية جرمية
ضد اإلنسانية متى ارتكب يف إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي
موجه ضد أي مجموعة من السكان املدنيني وعن علم بالهجوم".
ومفاد هذا النص رضورة توافر ثالثة عنارص لع ّد الفعل جرمية ضد
اإلنسانية :ارتكاب الفعل يف إطار هجوم منهجي واسع النطاق ،وأن
يكون الفعل موج ًها ضد أي مجموعة من السكان املدنيني ،وأن
يرتكب الفاعل فعله وهو عامل بالهجوم .وهذا ما أكدته وثيقة أركان
الجرائم التي تختص املحكمة يف النظر فيها.

رضرين
ويجب أن يشتمل الطلب عىل تعويض األف ـراد املت ّ
إعامل
أشخاصا عاديني أم اعتبارينيً ،
بسبب الحصار سواء أكانوا
ً
لنظام الحامية الدبلوماسية .وال يشرتط هنا رضورة استنفاد
طرق التقايض الداخلية لدى الدول املسؤولة؛ إذ إ ّن الرضر
الذي أصاب هؤالء األفراد قد اقرتن يف الوقت نفسه ،بأرضار
أصابت الدولة ،ويف الحصيلة ال تكون هناك حاجة إىل استيفاء
ذلك الرشط .ومن حق الدولة املدعية طلب أمر من املحكمة
بإجراءات تحفظية تتمثل بوقف إجراءات املقاطعة والحصار
وغريها من الترصفات األخرى .وهو إجراء يتطلب أيضً ا اتفاقًا
بني أطراف النزاع سابقًا لنشوب النزاع أو الحقًا له ،أو وجود
ترصيحات بقبول االختصاص اإلجباري للمحكمة وفقًا للامدة
 36من النظام األسايس ملحكمة العدل الدولية.

وبالرجوع إىل املادة ( )7من النظام األســايس ،وإىل وثيقة أركان
الجرائم أمام املحكمة بخصوص الجرائم ضد اإلنسانية ،نجد أنها
تتمثل باألفعال اآلتية:

ومبا أن محكمة العدل الدولية ،محكمة متاثل القضاء املدين
املحيل ،فإن ما يُق َّدم إليها من طلبات ينحرص يف طلب تعويض
األرضار وإلغاء القرارات والترصفات املخالفة للقانون الدويل أو
تفسري القواعد الدولية .لذا فإن طلبات دولة قطر ستنحرص
هنا يف طلب تعويض عن األرضار املادية واألدبية التي لحقت
بالدولة جراء قرار املقاطعة وإجراءات الحصار وتبعاتها ،وما
انطوت عليه من مخالفات واضحة للقانون الدويل ،ومليثاق
األمم املتحدة وقراراته واالتفاقات واملواثيق اإلقليمية.

•اللجوء إىل املحكمة الجنائية الدولية :املحكمة الجنائية الدولية
هي املحكمة التي تأسست مبقتىض النظام األســايس الذي
أُقر يف روما عام  1998ودخل ح ّيز الرسيان يف مطلع متوز/
يوليو  2002ومقرها يف الهاي بهولندا .ومل تص ِّدق قطر عىل
نظامها هذا حتى اآلن .وهي أول محكمة جنائية دولية دامئة،
ينحرص اختصاصها يف النظر يف الجرائم املحددة يف نظامها التي
يرتكبها األشخاص العاديون ،ال تفرقة بني حكام ومحكومني ،وال
حتج أمامها بحصانة القادة والرؤساء من الخضوع إلجراءاتها
يُ ُّ
ومحاكمتهم وتنفيذ األحكام فيهم .والجرائم التي تختص

•اإلبادة :وتشمل إجبار الضحايا من املدنيني عىل العيش يف
حتم إىل هالك جزء من مجموعة من السكان.
ظروف ستؤدي ً
وتشمل الظروف املشار إليها الحرمان من إمكان الحصول عىل
الغذاء والدواء.

•االضطهاد :ويشمل قمع جامعة محددة وذلك بسبب دوا ٍع
سياسية أو باملخالفة للقانون الــدويل .ويكون ذلك بحرمان
شخصا أو أكرث من حقوقهم األساسية ،مبا يخالف
مرتكب الفعل ً
القانون الدويل مبا فيه القانون الدويل لحقوق اإلنسان ،وأن يكون
هؤالء األشخاص محل استهداف بسبب انتامئهم ،وعىل أسس
منها ،الدواعي السياسية أو أسباب يحظرها القانون الدويل.

أي أفعال غري إنسانية تتسبب عم ًدا يف معاناة شديدة أو أذى
• ّ
ِ
خطر يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.
•ويحتاج تحريك الدعوى أمام املحكمة الجنائية الدولية يف هذه
األفعال( ((1إىل ما يأيت:

 18رامي متويل القايض ،املحكمة الجنائية الدولية (القاهرة :دار النهضة العربية.)2013 ،
 19يجب أن يؤخذ يف الحسبان أن تحريك الدعوى الجنائية ال يؤثر يف حق الدولة املترضرة
يف التعويض بالطرق املقررة قانون ًّيا لذلك.
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•التوثيق الجيد لهذه الجرائم.

•ال تع ّد قطر طرفًا يف النظام األسايس للمحكمة ،لعدم تصديقها
عليه ،ويف الحصيلة فلجوؤها إىل املحكمة يتطلب أن ترفق
دعواها بإعالن رسمي بقبول اختصاص املحكمة الجنائية
الدولية بخصوص الجرائم املحددة يف الطلب .ويودع اإلعالن
لدى سجل املحكمة ويوضح فيه التزامها بالتعاون مع املحكمة
وفق النظام األســايس للمحكمة (الباب التاسع من نظام
املحكمة) يف كل ما يتعلق بإجراءات املحكمة ،وتنفيذ أحكامه
بخصوص الجرائم املحالة إليها.
•أن يح َّدد األشخاص العاديّون املوجه إليهم االتهام ،سواء أكانوا
حكا ًما أم قادة أو محكومني ،يف الطلب.
•اللجوء إىل وسائل التسوية القانونية للنزاعات التجارية التي
قررتها وثيقة تفاهم بخصوص تسوية النزاعات امللحقة
باتفاقات تحرير التجارة العاملية ملنظمة التجارة العاملية
واالتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة لسنة 1994
فضل عن أهمية عرض االنتهاكات التجارية التي
(غــات)ً ،
ارتكبتها دول الحصار ،عىل مجلس التجارة العاملي يف منظمة
التجارة العاملية(.((2

•اللجوء إىل آليات التسوية القانونية التي ق َّررتها اتفاقية
األمم املتحدة لقانون البحار لعام ( 1982محكمة قانون
البحار والتحكيم) يف حال توافر رشوط اللجوء إليها ،وفق
أحكام االتفاقية(.((2
•تجري مطالبة دول الحصار بالتعويض عن األرضار التي لحقت
باألفراد والرشكات ج ّراء الحصار وتبعاته ،وفق ما يأيت:
––العمل عىل استنفاد طرق التقايض الداخلية يف دول الحصار
إذا ما توافرت إمكانات استنفادها الواقعية والقانونية،
وإثبات تعذرها يف حال عرقلتها تلك الدول ماديًا وقانون ًيا.
وغالبًا تكون الحاجة إىل هذا اإلجراء غري رضورية يف األزمة
الحالية؛ إذ إ ّن الرضر قد لحق بدولة قطر وباألشخاص
املذكورين يف الوقت نفسه ،كام ذكرنا سابقًا(.((2

 20عادل عبد العزيز عيل السن" ،تسوية النزاعات يف إطار منظمة التجارة العاملية بــني
النظريـة والتطبيـق" ،ورقة مقدمة يف مؤمتر الجوانب القانونية واالقتصادية التفاقات منظمة
التجارة العاملية ،ديب .2004/5/11-9
 21انظر :إبراهيم محمد العناين" ،التسوية السلمية للنزاعات الدولية" ،دروس لطلبة
ماجستري القانون العام ،كلية القانون ،جامعة قطر ،الدوحة.2016 ،
22 Eduardo Jimenez de Arechaga, “International responsibility,” in: Max
Sorensen (ed.), Manuel of public international law (London: Macmillan, 1968).
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––يف حال تعلق النزاع بنزاعات استثامر ،تحريك آليات التسوية
القانونية والقضائية املقررة يف عقود االستثامر أو اتفاقات
تشجيع االستثامر الثنائية واملتعددة األطراف ذات العالقة
وحاميتها ،ومنها املركز الدويل لتسوية نزاعات االستثامر
(إكسيد) وذلك للمطالبة بتعويض األرضار التي تكبدها
املستثمرون بسبب الحصار وتبعاته(.((2
––تبني مطالبات األفـراد والرشكات القطرية للحصول عىل
ٍ
وانتهاك
تعويض ما تكبدوه من أرضار مادية أو /ومعنوية،
لحقوق اإلنسان ،أمام جهات التقايض والتحكيم الدولية عند
توافر رشوط اللجوء إليها عىل النحو السابق.

الخاتمة
إن احتكام الدولة عمو ًما لقواعد القانون الدويل إمنا يَن ُّم عن ثقافة
الدولة القانونية الخالصة ،وهذه الثقافة هي التي تدفع الدولة
الحرتام حقوق اإلنسان وصيانة كرامته ،ومثل هذا االحرتام دافع لها
لعدم االعتداء عىل حقوق اآلخرين وزاجر لها عن تجاوز حدود حقِّها
الشخيص ،فهي ثقافة تدعو الحرتام العهود والعقود واالتفاقيات
واملواثيق ،وتعود الدولة لالحتكام لقواعد القانون يف املسائل
والقضايا املعروضة عليها جميعها ،كام تساعد عىل مزيد من التعقل
يف األمور ،وتجنب الخطأ ،وصيانة الحقوق ،ومعرفة مواطن املسؤولية
وأمناط الجزاء.
ونخلص من العرض السابق إىل النتائج اآلتية:

•مخالفة دول الحصار مبادئ القانون الدويل وقواعده التي
تلتزمها تلك الدول وفق القانون الدويل ومواثيق املنظامت
الدولية التي تنضم إىل عضويتها.
•إن دول الحصار قد تخطت بترصفاتها ما يستوجب النظام
القانوين الدويل من ات ّباع آليات وإجـراءات سلم ّية لتسوية
النزاعات واألزمات الدولية.
•إن قرار الحصار وما اقرتن به من ترصفات ومن إجراءات
عمل عدوان ًيا ،مبخالفته مبدأ عدم التهديد
قرسية ،ميثل ً
باستخدام القوة أو استعاملها يف العالقات الدولية.
•متثِّل ترصفات دول الحصار املرتتبة عىل القرار انتهاكًا صارخًا
لحقوق اإلنسان ،بل تصل إىل ح ّد الجرائم ض ّد اإلنسانية.

عم لحقها من
•إن من حق دولة قطر املطالبة بالتعويض الكامل ّ
أرضار مبارشة وغري مبارشة ،مادية ومعنوية ،وكذلك املطالبة
 23عمر مشهور حديثة الجازي ،اختصاص هيئات تحكيم املركز الدويل لتسوية نزاعات
االستثامر (بريوت :دار صادر للمنشورات الحقوقية.)2015 ،

تاسارد
األبعاد القانونية لقرار دول الحصار في ضوء القانون الدولي

بتعويض األرضار التي لحقت مواطنيها يف الداخل والخارج
واملقيمني عىل إقليمها جراء ذلك.

•إن من حق دولة قطر تحريك إج ـراءات التعامل السيايس
والقضايئ وآلياته للنظر يف اإلجراءات الواجب اتخاذها ضد
دول الحصار.
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االنتقائية التحليلية في حقل العالقات الدولية
Analytical Selectivity in the Discipline of International Relations
تســعى هذه الدراســة لفحص ما يمكن أن تقدمه النزعة االنتقائية التحليلية لمساعدة حقل
 وتناقش الوعود األساســية لهذه النزعة."العالقــات الدوليــة على تجاوز أزمــة "النظرية الكبرى
 براغماتية: البرادايمات السائدة/بناء على خصائصها الثالث التي تميزها من التقاليد البحثية
ً
 وإنتــاج، وتوســيع نطــاق المشــكالت والقضايــا،البحــث المرتبطــة بقضايــا سياســية محــددة
َّ مقــوالت ســببية
مركبــة قــادرة على تســليط الضوء علــى التفاعــات بين أنــواع مختلفة من
َّ
ُ
 تنقسم الدراسة إلى ستة أجزاء؛.اآلليات السببية التي عادة ما تحلل بعزل بعضها عن بعض
يقــدم الجــزآن األول والثانــي مدخــ ًلا إلــى الفلســفة االنتقائيــة ومفهــوم االنتقائيــة التحليليــة
.نموذجــا من األدبيــات االنتقائية في الدراســات الدولية
 ويســتعرض الجــزء الثالث.ووعودهــا
ً
الجزء الرابع العالقة بين وعود االنتقائية التحليلية ومســألة التعقد في السببية
ويستكشــف
ُ
. ويسعى الجزآن الخامس والسادس للتأصيل لالنتقائية التحليلية إبستمولوج ً ّيا.االجتماعية
 المناهج، اإلبستمولوجية/ النســبية المنهجية، نظريات العالقات الدولية:كلمات مفتاحية
. االنتقائية التحليلية،الكمية
This article examines what analytical eclecticism can offer to qualify IR to overcome
the Grand Theory crisis. It debates analytical eclecticism’s basic promises relying
on its main characteristics which distinguish it from the dominant research
traditions/paradigms: fostering research pragmatism; expanding the scope of the
research issues and involving more aspects of social reality complexities in world
politics; and producing complex causal statements. The article is divided into
six parts. First, it provides an introduction to eclectic philosophy through Paul
Feyerabend’s reflections on methodological/epistemological relativism. Second, it
conceptualizes analytical eclecticism and examines its promises. Third, it explores
an example of eclectic literature in the field of international studies. Fourth, it
debates the relationship between the promises of eclecticism and the complexity of
social causality. Finally, it seeks, in parts 5 and 6, to position analytical eclecticism
epistemologically, through examining the main assumptions of Critical Relaism
and its promises to move the dominant debate away from the positivist/postpositivist binary opposition.
Keywords: International Relations Theories, Quantitative Methodologies,
Analytical Selectivity.
*

. الجزائر، جامعة أم البواقي، قسم العلوم السياسية،أستاذ العالقات الدولية
Professor of International Relations, Department of Political Sciences, Uom El Bouaghi University, Algeria.
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تاسارد
االنتقائية التحليلية في حقل العالقات الدولية

مقدمة
يشهد حقل العالقات الدولية تضاربًا مستم ًرا بني نظريات تعاين
فشل متفاوتًا يف تفسري /فهم واقع عاملي متزايد التعقد .ومع
ً
ذلك ،يبقى خطاب "النظرية الكربى" القادرة عىل تقديم رؤية
عامة ومتكاملة للظاهرة الدولية خطابًا مهيم ًنا عىل ادعاءات
املقاربات السائدة .لقد سبق أن لحظ كثري من الباحثني أنه عىل
الرغم من االختالفات القامئة بني النظريات السائدة يف الحقل فإن
قاسم أساسيًّا مشرتكًا يجمع بينها ،يتمثل باندراجها عمو ًما
هناك ً
ضمن النظريات الكربى التي تسعى لتقديم رؤية عامة ومكتفية
ذات ًّيا لكل ما يقع تحت طائلتها .يرى بو كامبامن فالرت ،عىل سبيل
املثال ،أن مكمن الضعف يف البنية التقليدية للنظرية هو سعيها
للحصول عىل تعميامت "كونية" عىل الرغم من تشبثها بالتموقع
األنطولوجي عىل "أطراف الكون" ،سوا ًء أتعلق األمر بفوضوية بنية
النظام الدويل عند الواقعيني الجدد ،أم مبأسسة املنظومات وسلوك
الدول عند املؤسساتيني الجدد ،أو التفاعل بني املصلحة والهوية
عند البنائيني االجتامعيني(((.
يبدو أن النظريات التي تشري إىل نفسها ،رصاحة أم ضم ًنا ،بأنها
نظريات كربى تعاين مشكلتني عىل األقل؛ املشكلة األوىل هي وجود
"نقطة عمياء"  Blind Spotيف بنيتها الفكرية .ويرجع هذا املفهوم
إىل الريايض كورت غوديل ( )1987–1906الذي أثبت ،باستخدام
مربهنة عدم االكتامل ،أن النظريات الكربى تحتوي يف مقدماتها
اإلبستمولوجية عىل عنرص واحــد عىل األقــل ال ميكن إثباته،
رصا كهذا يبقى صحي ًحا ما دام ال ميكن الجزم
واإلشكال هو أن عن ً
بكونه صحي ًحا أو خاطئًا .لذلك ،فإن البنية الفكرية للنظرية تبقى
يف أحسن األحوال غري مكتملة ،وينطوي هذا عىل تناقض بسبب
ادعاءات العمومية واإلطالق التي تنطلق منها النظريات الكربى.
ِ
للمالحظ /الباحث"؛ إذ "كيف
أما املشكلة الثانية فهي "التبعية
ميكن مراجعة عمل الدماغ وتقييمه بواسطة الدماغ يف ح ِّد ذاته
من دون الوقوع يف مصيدة التعايل املعريف ."Transcendentalism
عب إميانويل فالرشتاين عن هذه املشكلة حينام أشار إىل أن
وقد َّ
مظه ًرا أساسيًّا من مظاهر "املسألة اإلبستمولوجية" يف العلوم
 1يجادل بو كامبامن فالرت بأن اندالع الحرب العاملية الثانية جاء خالفًا الفرتاضات الليربالية
املثالية ،وأن نهاية الحرب الباردة جاءت خالفًا الفرتاضات الواقعية الجديدة ،وأن ترا ُجع
فعالية بعض املنظومات والضوابط جاء خالفًا لالدعاءات البنائية .وكلُّها هزات إمربيقية
رضبت االتساق املعريف لهذه املقاربات يف الصميم ،والسبب هو متوقعها األنطولوجي
املحدود عىل الرغم من أن النظام الذي تسعى كل منها إىل تقديم نظرية كربى بشأنه هو
نقل عن :عادل زقاغ" ،النقاش النظري
نظام ينطوي عىل تعددية أنطولوجية متزايدة التعقدً .
الرابع بني املقاربات النظرية للعالقات الدولية" ،أطروحة دكتوراه يف العالقات الدولية ،قسم
العلوم السياسية ،جامعة باتنة ،الجزائر ،2009 ،ص .185 - 184
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االجتامعية عمو ًما يكمن يف أن الباحثني هم "املمثلون واملتفرجون
يف الوقت نفسه"((( .من شأن هذه املشكلة أن تك ِّرس املواقف
السائدة ،الداعمة لإلبستمولوجيا الوضعية ،التي تسلِّم بوجود
حقائق موضوعية ،مستقلة و"موجودة هناك"  ،Out Thereوما
عىل الباحثِ /
املالحظ إال استكشاف االرتباطات السببية املوجودة
(((
بني مختلف عنارصها .
عىل العموم ،يبدو أن منطق "النظرية الكربى" يف حقل العالقات
الدولية يتجه نحو حافة إفالس نظري وفلسفي حاد ،وهو بذلك يف
حاجة إىل مزيد من التفكيك وإعادة النظر((( .لقد دفع هذا املنطق
بالحقل إىل أن أصبح يعج بالوالءات النظرية واملنهجية الضيقة
بحسب تعبري عبد النور بن عنرت((( .ويؤثر هذا يف حجم التنوع
يف الحقل ،ويف نوعية االبتكارات النظرية .فالوالء يصبح يف نهاية
املطاف كاب ًحا لالبتكار داخل النظرية الواحدة باجرتاره وتربيره
ورشعنته؛ وهو ما سبق أن قاله اآلخرون ،وبتكريس رفض اآلخر
وإقصائه ،أي إقصاء كل من ال يلتزم الخيارات النظرية واملنهجية
التي تستند إليها النظرية السائدة.
يف هذا السياق ،تأيت النزعة االنتقائية التحليلية التي ت َ ِعد بتجاوز
هذا الكبح املزدوج لالبتكارات الفكرية يف الحقل ،كام ت َ ِعد بخلق
نقاشات تكاملية وغري إقصائية من دون أن يكون املقصود هو
النقاش يف حد ذاته ،وإمنا توظيف ما هو أه ّم من بني مساهامت
كل نظرية /مقا َربة .ومن ثم فإن االنتقائية التحليلية ترد االعتبار
حقل معرف ًّيا قاد ًرا عىل تفسري /فهم
إىل العالقات الدولية بوصفها ً
الظواهر التي يدرسها؛ ألنها توظف جميع املساهامت توظيفًا
دقيقًا للخروج مبقرتحات تفسريية تتكامل فيها مختلف النظريات/
سبيل للخروج من منطق الثنائيات
املقا َربات .كام ت ُ َعد االنتقائية ً
السائد((( القائم عىل مامرسات اإلقصاء والتهميش املتبادلَ ْي.
2 Immanuel Wallerstein, The Essential Wallerstein (New York: The New Press,
2000), p. 167.
 3زقاغ ،ص .185
4 Chris Brown, “The Poverty of Grand Theory,” European Journal of
International Relations, vol. 19, no. 3 (2013).
 5عبد النور بن عنرت ،مقابلة شخصية عن طريق الربيد اإللكرتوين.2016/3/24 ،
 6يرى عبد النور بن عنرت أن هذا التموقع يطرح مشكلة أمام من أسامهم "املتح ِّزبني"
و"حراس املعابد" النظرية ،ودعاة الوالء و"البيعة" النظرية يف حقل نظريات العالقات
الدولية ،كام هو الشأن يف مامرسات النرش يف كربيات الدوريات املتخصصة يف العالقات
الدولية .ويضيف أن الظاهرة ،يف الواقع ،ال تنطبق فقط عىل حقل العالقات الدولية ،فنجدها
مثل يف العلوم االقتصادية حيث يهيمن اتجاه نظري معني عىل البحث يف هذا التخصص
ً
عىل نحو يقيص فيه كل من ال يتبناه ،ويحول دون نرشهم مقاالت يف كربيات الدوريات
املتخصصة .وهكذا فالوالء األكادميي ال يشكل فقط خط ًرا عىل البحث داخل الحقل ،ولكن
مختصا (يقوم عىل تراكم املعارف وتجدُّدها) .املرجع نفسه.
حقل علميًّا
عىل وجوده بصفته ً
ًّ
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بنا ًء عىل ما سبق ،تسعى هذه املقالة إىل فحص ما ميكن أن تقدمه
االنتقائية التحليلية ملساعدة الحقل عىل تجاوز ما يسميه كريس
فضل عن مساعدته عىل الخروج من
براون "حالة الركود النظري"ً ،
"أزمة النظرية الكربى" .لقد ناقش براون يف مقال له بعنوان "فقر
النظرية الكربى" سؤال "نهاية نظرية العالقات الدولية"((( ،أي ما
إذا كانت نظرية العالقات الدولية – سواء أتعلق األمر بنظريات
مح َّددة أم بالنظرية العامة – تعاين الركود ،أو مام يسميه "أزمة
النظرية الكربى" .وعىل الرغم من أنه ق َّدم ُمسو ًحا محيَّنة يف أهم
األدبيات املصنفة ضمن النظريات األساسية التي تشري إىل نفسها
بأنها نظريات كربى ،عىل غرار الواقعية ،والليربالية ،والبنائية،
واملدرسة اإلنكليزية ،فإن املقال يف ِّوت عىل ما يبدو قراءة ما ميكن
أن تقدمه النزعة االنتقائية يف التحليل لتجاوز ما يسميه "أزمة
النظرية الكربى".
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 ،Steve Smithوفرانك هاريف  ،Frank Harveyوجويل كوب Joel
 ،Cobbوآندرو مورافتشيك  ،Andrew Moravcsikويوسف البيد
الذي شارك مبداخلة عنوانها "عرب الحوار ونحو التعددية :املهمة
غري املن َجزة للنقاش الثالث"( .((1غري أن هذه املقالة تتبنى وجهة
النظر القائلة بأن االنتقائية التحليلية تبقى أش ّد طمو ًحا ،وتواض ًعا،
وبراغامتية( ،((1وأكرث تنو ًعا وقدرة عىل متهيد الطريق نحو مخر ٍج
من أزمة النظرية الكربى.

لس ِّد هذه الفجوة ،تستعني هذه املقالة بقراءة يف األعامل التي
تسعى إىل إبراز املزايا التي تحفل بها االنتقائية التحليلية ،وهي
أعامل بدأت تحصد االهتامم عىل نحو متزايد خالل السنوات األخرية.
تبقى مساهامت رودرا سيل وبيرت كاتزنشتاين األبر َز واألكرث ريادة
خصوصا مقالهام املشرتك سنة  ،2010الذي
وثراء يف هذا املجال(((،
ً
يحمل عنوان "االنتقائية التحليلية يف دراسة السياسة العاملية :نحو
إعادة صياغة املشكالت واآلليات عرب مختلف التقاليد البحثية"(((،
وهو الذي تحيل إليه هذه املقالة عىل نحو متكرر .هناك مساهامت

مدخل إىل
ً
تنقسم هذه املقالة إىل ستة أجزاء؛ يقدم الجزء األول
الفلسفة االنتقائية عرب أفكار وتأمالت لفيلسوف العلم النمساوي
پول فايرابند  Paul Karl Feyerabendالذي َّأسس مفهوم النسبية
فحصا موس ًعا
املنهجية /اإلبستمولوجية .أما الجزء الثاين فيقدم ً
ملفهوم االنتقائية التحليلية ووعودها األساسية .ويستعرض الجزء
الثالث ،عىل نحو مقتضَ ب ،الخطوات االنتقائية ملايكل بارنيت
ومارثا فاينمور يف كتابهام قواعد من أجل العامل :املنظامت الدولية
يف السياسة العاملية( ،((1بوصفها مناذج للدراسات االنتقائية يف حقل
العالقات الدولية .بعد ذلك ،ينتقل الجزء الرابع إىل استكشاف
العالقة بني وعود االنتقائية التحليلية ومسألة التعقد املتزايد يف
السببية االجتامعية؛ إذ ينطلق من افرتاض أنه كلام زاد التعقد
يف الواقع (االجتامعي) الذي يدرسه حقل السياسة العاملية ،زادت
حاجته إىل إقحام املزيد من االنتقائية التحليلية يف نشاطاته
البحثية .أخ ًريا ،يسعى الجزآن الخامس والسادس إىل تقديم تأصيل
إبستمولوجي للنزعة االنتقائية التحليلية ،وذلك بفحص مساهامت
الفلسفة الواقعية النقدية  Critical Realismووعودها ،يف نقل
النقاش النظري الراهن يف حقل العالقات الدولية ،بعي ًدا عن
التعارض املزمن بني اإلبستمولوجيا الوضعية وما بعد الوضعية
الذي هيمن طوال حقبتَي النقاشني الثالث والرابع من التاريخ
املعريف للحقل.

7 Brown .
8 Rudra Sil & Peter J. Katzenstein, “Analytical Eclecticism in the Study of
World Politics: Reconfiguring Problems and Mechanisms across Research
Traditions,” Perspectives on Politics, vol. 8, no. 2 (2010); Rudra Sil & Peter J.
Katzenstein, Beyond Paradigms: Analytical Eclecticism in the Study of World
Politics (London: Palgrave, 2010); Peter Katzenstein & Rudra Sil, “Eclectic
Theorizing in the Study and Practice of International Relations,” in: Christian
Reus-Smit & Duncan Snidal (eds.), The Oxford Handbook of International
Relations (Oxford: Oxford University Press, 2008); Amel Ahmed & Rudra
— Sil, “When Multi-Method Research Subverts Methodological Pluralism
or, Why We Still Need Single-Method Research,” Perspectives on Politics,
vol. 10, no. 4 (2012); Rudra Sil, “Problems Chasing Methods or Methods
Chasing Problems? Research Communities, Constrained Pluralism, and the
Role of Eclecticism,” in: Ian Shapiro, Rogers M. Smith & Tarek E. Masoud
(eds.), Problems and Methods in the Study of Politics (Cambridge: Cambridge
University Press, 2004); Rudra Sil & Peter J. Katzenstein, “De-Centering, Not
Discarding, the ‘Isms’: Some Friendly Amendments,” International Studies
Quarterly, vol. 55 (2011); Rudra Sil, “The Questionable Status of Boundaries:
The Need for Integration,” in: Rudra Sil & Eileen M. Doherty (eds.),
Beyond Boundaries?: Disciplines, Paradigms, and Theoretical Integration in
International Studies (New York: State University of New York, 2000); David
A. Lake, “Theory Is Dead, Long Live Theory: The End of the Great Debates
and the Rise of Eclecticism in International Relations,” European Journal of
International Relations, vol. 19, no. 3 (2013), p. 568.
”9 Sil & Katzenstein, “Analytical Eclecticism in the Study of World Politics.

10 Gunther Hellmann (ed.), “The Forum: Are Dialogue and Synthesis
Possible in International Relations?” International Studies Review, vol. 5 (2003).
11 Yosef Lapid, “Through Dialogue to Engaged Pluralism: The Unfinished
Business of the Third Debate,” International Studies Review, vol. 5 (2003).
12 Sil & Katzenstein, “Analytical Eclecticism in the Study of World
Politics,” p. 415.
13 Michael Barnett & Martha Finnemore, Rules for the World: International
Organizations in Global Politics (Ithaca: Cornell University Press, 2004).

تاسارد
االنتقائية التحليلية في حقل العالقات الدولية

ً
ً
مدخال
أوال :پول فايرابند بوصفه
للفلسفة االنتقائية
يف منتصف سبعينيات القرن املايض ،نرش فيلسوف العلم النمساوي
پول فايرابند ( ،)1994–1924كتابًا مث ًريا للجدل بعنوان ضد املنهج:
مخطط لنظرية فوضوية يف املعرفة( .((1تدور ادعاءاته األساسية حول
رفض فكرة املنهج العلمي الذي ميثل معيا ًرا موضوع ًّيا للتمييز بني
النشاط العلمي وغري العلمي؛ إذ يرى أن العلم مرشوع فوضوي
 Anarchic Entrepriseال يخضع ألي سلطة منهجية عليا( .((1وال
غياب النظام ،لكنها تعني
تعني الفوضوية املنهجية التي يدافع عنها َ
(((1
غياب منهج مح َّدد يتّسم بالسلطة مقارنة باملناهج األخــرى ،
السلطة التي احتكرها املنهج العلمي الوضعي ملدة طويلة ،لدرجة
أنه أصبح  -كام يف حالة حقل العالقات الدولية  -املعيار الوحيد
علم وما ال يُ َعد كذلك.
للتمييز بني ما يُ َعد ً
لحظ فايرابند ،من خالل فحصه تاريخ التحوالت الكربى يف تاريخ
العلم ،أن تلك التحوالت مل تتأت من طريق منهج واحد ،ولكن عرب
مناهج متعددة .وبنا ًء عىل هذه النتيجة ،توصل إىل وضع مفهوم
"أي
"التعددية املنهجية" التي تستند إىل مقولته ذائعة الصيتُّ ،
أي منهج يُعد
يشء يفي بالغرض"”Anything goes“ ،؛ مبعنى أن َّ
مقبولً ما دام مالمئًا لطبيعة املشكلة املطروحة للبحث ،وقاد ًرا عىل
حلها واإلضافة إىل رصيد العلم( .((1أبعد من ذلك ،يرى فايرابند أن
"املنهج العلمي" إمنا هو قي ٌد عىل املجتمع املعريف،
ما يُعد عاد ًة
َ
ولو نظرنا إىل تاريخ العلم لوجدنا أن مامرسات شتَّى ساهمت
يف تطوره(.((1
ت ُ َع ُّد التعددية املنهجية مرادفة للفوضوية املنهجية ،فهي تعرب عن
رفض متأصل لتنصيب السلطة املعرفية ملنهج محدد ،بل ترفض
تنصيب السلطة املعرفية للعلم يف حد ذاته .وبذلك ،يدعو فايرابند إىل
مقدسا يستلزم "الكفر"
نزع القداسة عن العلم بوصفه نسقًا معرفيًّا
ً
مبا سواه .ومن ثم ال يصبح العل ُم إال نسقًا ينمو ويزدهر وسط أنساق
معرفية أخرى( .((1ويعني هذا أن الرفض الذي يدعو إليه فايرابند ال
14 Paul Feyerabend, Against Method: Outline of an Anarchistic Theory of
Knowledge, 3rd ed. (New York: Verso Books, 1975, 1993).
 15مينى طريف الخويل ،فلسفة العلم يف القرن العرشين :األصول  -الحصاد  -اآلفاق
املستقبلية ،سلسلة عامل املعرفة( 264 ،الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،
 ،)2000ص .422
 16يتفق هذا املعنى متا ًما مع مفهوم الفوىض يف النظام الدويل ،مبعنى غياب سلطة عليا.
 17الخويل.422 ،
 18إيان كريبت ،النظرية االجتامعية من بارسونز إىل هابرماس ،ترجمة محمد حسني
غلوم ،مراجعة محمد عصفور ،سلسلة عامل املعرفة( 244 ،الكويت :املجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب ،)1999 ،ص .329
 19الخويل ،ص .422
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يبتغي نفي العلم ،ولكن نفي الطبيعة السلطوية للعلم .وهو اتجاه
يكرس نسبية املنهج العلمي ،ومن ثم إمكان تطوير مناهج وأمناط
معرفية أخرى أقدر عىل الدفع بالتقدم املعريف نحو األمام.
لقد شكلت انتقادات فايرابند للمزاعم الوضعية بشأن موضوعية
(((2
أساسا لدعوته الالحقة إىل تعددية إبستمولوجية
العلم وعقالنيته ً
تسمح باالنعتاق من القيود املنهجية لإلبستمولوجيا الوضعية
املهيمنة .يتعلق األمر هنا بتعذر تقييم نظرية ما من دون التفكري
فيها من خالل نظرية بديلة منها .واستعمل فايرابند مفهو ًما
آخر عىل نحو مرتادف مع التعددية اإلبستمولوجية ،هو النسبية
اإلبستمولوجية .التفكري عىل نحو نسبي يف اإلبستمولوجيا جعل
فايرابند يشعر بفقدان الرضا حيال مفهوم "الحقيقة" إىل الحد
الذي جعله ال يع ّده إال شعا ًرا غري مرغوب للعقالنية ،وأقرب إىل
كونه مفهو ًما ثيولوج ًيا(.((2
يتفق منطق الفوضوية اإلبستمولوجية /املنهجية مع الدالالت
العميقة للعبارة التي كتبها ديفيد اليك حديثًا ،ومفادها أن "النظرية
الكربى لو كانت َملِكًا ،لكانت ملكًا يف غاية االستبداد"( .((2إذا عدنا إىل
مثل ،لوجدنا أن وضع الحقل يف ظل هيمنة نظري ٍة
تعريف الربادايم ً
معينة تصف نفسها بأنها النظرية الكربى لن يختلف كث ًريا عن وضع
مملكة ترزخ تحت حكم ملك مستبد يرى أن "الدولة هي هو وأنه
تؤسس نفسها عىل
هو الدولة"( .((2ألن النظريات الكربى غال ًبا ما ِّ
مزاعم القدرة – بانفراد – عىل تقديم رؤية عامة ومتكاملة ملوضوع
البحث يف الحقل املعريف برمته ،عىل الرغم من أن هذا املوضوع
ينطوي عىل تعددية أنطولوجية متزايدة التعقد.
لذلك ،ميكن الجدال بأنه كلام زادت حدة التعقُّد يف الواقع الذي
ندرسه ،زادت حاجتنا إىل التخلص من استبداد منطق النظريات
كل ما من شأنه مساعدتنا يف فهم هذا التعقُّد
الكربى ،والبحث يف ِّ
املتزايد والتعامل معه .يف هذا السياق ،ال تفتأ فلسفة التعقد تخربنا
كل يشء وأي
أن مقارباتنا للواقع ينبغي أن تأخذ عىل محمل الجد َّ
مهم يف التحليل ،وأنه ال يوجد معيار نهايئ ميكن
يشء ميكن أن يكون ًّ
من خالله الحكم بثقة تامة بني ما هو مه ٌّم وما هو غري مهم .تحيلنا
فلسفة التعقد إىل السياسة العاملية بوصفها نظا ًما يتشكل بدوره من
عدد ال متنا ٍه من األنظمة املعقدة التي تنطوي من حيث األساس
20 Enver Halilovi´c, “Feyerabend's Critique of Scientism,” Enrahonar, vol.
28 (1998), pp. 146 - 147.
21 Eric Oberheim & Paul Hoyningen-Huene, “Feyerabend’s Early
Philosophy,” Studies of History and Philosophy of Science, vol. 31, no. 2 (2000),
p. 367.
22 Lake, p. 568.
ُنسب إىل امللك لويس الرابع عرش:
 23تردد هذه العبارة مضمون املقولة الشهرية التي ت َ
"الدولة أنا وأنا الدولة".
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عىل تفاعالت ال َخطِّية ،مبعنى أن األسباب الصغرية ،غري املثرية لالنتباه،
ميكن أن تكون لها نتائج كبرية ،والعكس صحيح .هذه الال َخطِّية
تنتج ،يف األساس ،من االعتامد املتبا َدل بني عدد – يكون يف الغالب
ال نهائ ًّيا – من عنارص النظام ،كام تنتج من تفاعل النظام املستمر مع
بيئته الخارجية بوصفه نظا ًما مفتو ًحا.
"أي يشء يفي
يتسق هذا
الطرح مع مبدأ فايرابند ،ذائع الصيتُّ ،
ُ
بالغرض" ،لكنه ،يف الوقت نفسه ،يشكِّل – وعىل نحو أه ّم – دعوة
إىل تبني املزيد من الرباغامتية يف تحليل العالقات الدولية .واملقصود
بالرباغامتية هنا "عدم التقيد مبقاربة نظرية واحدة ،ما دام أنه ما من
نظرية معينة قادرة وحدها عىل فهم وتفسري واقع دويل /عاملي يف
غاية التعقد"( .((2ميثل "انعدام التقيد" هذا إقرا ًرا بأن أي نظرية ،سواء
أكانت مصنفة بوصفها نظرية كربى أم غري كربى ،ميكن أن تساهم يف
تنوير الباحث حول إشكالي ٍة معينة ،سوا ًء أمتَّت االستعانة بها وحدها
أم ضمن مقا َربة مركَّبة من نظريات عدة .تُعرف هذه الرباغامتية
أيضً ا باالنتقائية أو االصطفائية التحليلية Analytical Eclecticism
كام يسميها عبد النور بن عنرت(.((2

ثان ًيا :االنتقائية التحليلية:
المفهوم والمزايا والوعود
تعب االنتقائية التحليلية عن موقف نظري ومنهجي ميكن الباحث أن
ِّ
يعتمده أثناء متابعة أعامله البحثية .وما مييز هذا املوقف أنه يرتبط
بالتقاليد البحثية الراسخة يف حقلٍ معريف ،لكنه ،يف الوقت نفسه ،ال
يلتزمها عىل نحو صارم .لذلك ،يصف سيل وكاتزنشتاين االنتقائية
التحليلية من خالل الخصائص الثالث التي متيزها من املواقف
البحثية املتض َّمنة يف التقاليد البحثية( ،((2وهي أنها :أولً  ،تتبنى
االنتقائية التحليلية الروح الرباغامتية يف البحث ،عىل األقل ضمنيًّا،
وتتجل عىل نحو ملموس يف البحث عن حجج نظرية متوسطة
َّ
املدى  Middle-Rangeترتبط بقضايا سياسية محددة؛ ثان ًيا ،تتعامل
االنتقائية التحليلية مع أوسع نطاق ممكن من املشكالت والقضايا،
وعىل النقيض من اإلشكاليات التقليدية الضيقة املص َّممة من حيث
األساس إما الختبار النظريات وإما مللء الفجوات يف التقاليد البحثية
السائدة ،ففي إمكان االنتقائية التحليلية التعامل مع املزيد من
مظاهر التعقد والفوىض وظواهرهام التي يعج بها العامل الواقعي؛
ثالثًا ،يف سياق سعيها لبناء حجج قوية بشأن هذه املشكالت ،تقوم
 24بن عنرت.
 25املرجع نفسه.
26 Sil & Katzenstein, “Analytical Eclecticism in the Study of World
Politics,” p. 412.
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ٍ
مقوالت سببية معقدة /مركَّبة ،قادرة عىل
االنتقائية التحليلية بإنتاج
تسليط الضوء عىل التفاعالت بني أنواع مختلفة من اآلليات السببية
التي عادة ما يتم تحليلها بعزل بعضها عن بعض ضمن التقاليد
البحثية السائدة ،كل تقليد عىل حدة.
يستخدم سيل وكاتزنشتاين مفهوم التقليد البحثي Research
 Traditionباملعنى الذي يستخدمه الري لودان Larry Laudan؛ إذ
 وعىل خالف الرباداميات والربامج البحثية عند توماس كُون Thomas Kuhnوإميري الكاتوش  - Imre Lakatosميكن التقاليد البحثية أن
تتعايش وتتنافس لفرت ٍ
ات طويلة من الزمن ،كام ميكن التقليد البحثي
أن يُنتج ادعاءات مهمة قد تتداخل مع تلك التي ت ُنتجها تقاليد بحثية
أخرى .ويقر لودان بإمكان أن يعمل باحث واحد ضمن تقاليد بحثية
مختلفة ،عىل الرغم من أن األسس التي تقوم عليها هذه التقاليد
(.((2
املختلفة قد يع ّدها بعض الباحثني غري قابلة للمقايَسة
تؤسس التقاليد البحثية هوياتها وحدودها عرب اإلرصار عىل تحقيق
توافقٍ قوي حول قضايا تأسيسية ثابتة تستعيص مراجعتها ،وهو ما
مينح امتيازًا أكرب لبعض املفاهيم مقارنة بأخرى ،وتقدي ًرا أكرب لبعض
املعايري واملامرسات املنهجية عىل حساب أخرى .كام من شأنه أن
يسلط ضو ًءا أكرب عىل مظاهر معينة من الواقع االجتامعي ويتجاهل
مظاهر أخرى يف املقابل .يبدو ،يف الواقع ،أن الحروب املعرفية
املحتدمة بني التقاليد البحثية ال تتكرر دامئًــا بسبب اختالفات
عصية حول مسائل تتعلق باملوضوع ،ولكن بسبب اختالفات حول
االقتناعات املسبقة املوجودة لدى كل طرف بخصوص أنواع الظواهر
االجتامعية القابلة للتحليل االجتامعي ،ونوع األسئلة املهم طرحها،
وأنواع العمليات واآلليات املر َّجح أن تكون ذات صلة مبوضوع البحث.
لذلك ،فإن أنصار التقاليد البحثية غال ًبا ما مينحون أنفسهم الحق يف
تجاوز مظاهر من الواقع املعقد رمبا ال تتناسب بدقة مع املقاييس
ما وراء النظرية التي َّأسسوها بأنفسهم .يف املقابل ،يتم التعامل مع
هذه املظاهر إما بوصفها عل ًبا سوداء ،وإما بإبعادها بحجة انعدام
صلتها بالسياق ،وإما مبعالجتها عىل أنها مظاهر خارجية املنشأ
 Exogenousبالنسبة إىل الظاهرة محل البحث .وبينام تبقى هذه
الخطوات التبسيطية واالختزالية مفيدة لغرض إنتاج مقوالت معرفية
"أنيقة" – بحسب تعبري سيل وكاتزنشتاين – حول مظاهر معينة من
الواقع ،فإنها تبقى عاجزة عن إنتاج فهم أشمل للمشكالت املعقدة
متعددة الجوانب التي تهم الباحثني واملامرسني عىل السواء(.((2
عمو ًما ،تنطلق الدعوة إىل إقحام االنتقائية التحليلية من مالحظة
ألربت هريشامن  Albert Hirschmanالشهرية التي تقول إن "علامء
27 Ibid., p. 413.
28 Ibid.
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حقول املعرفة االجتامعية عادة ما يكونون سعداء ج ًّدا حينام يضعون
أيديهم عىل برادايم واحد أو عىل خ ٍّط واحد للسببية .ونتيجة لذلك،
غال ًبا ما تكون تخميناتهم أبعد عن دقة السياسيني املح َّنكني ذوي
الحدس القوي املر َّجح أن يأخذوا يف االعتبار مجموعة متنوعة من
القوى [والعوامل السببية]"( .((2ال يعني هذا أن الرباداميات ليست
مفيدة يف إدراك كثري من العنارص يف مسار التحوالت االجتامعية
واسعة النطاق ،لكن الباحث االجتامعي الذي يركز عىل برادايم معني
مييل ،بحسب هريشامن ،إىل الرتكيز فقط عىل بعض القوى والعوامل
السببية بينام يتجاهل أخرى ،ومن ثم فهو يواجه مخاطر الوقوع يف
الخطأ بدرجة جد عالية(.((3

االنتقائية نفسه ،فإن التوليف يبقى مرشو ًعا أش ّد طمو ًحا؛ ألنه
يقتيض خطوات غري مسبوقة ،تتمثل بتخيل الباحثني بوضوح عن
التزاماتهم اإلبستيمية األصلية ،يليه تقارب طوعي حول مجموعة
جديدة وموحدة من االفرتاضات التأسيسية واملبادئ التحليلية
لتوجيه عملية البحث .ويف غياب مثل هذا التقارب ،من املرجح
أن تؤول محاوالت التوليف إىل مشاريع هيمنة نظرية؛ حيث يولد
إطار ما وراء نظري واحد يُن ِتج نظريات تزعم القدرة عىل التنظري
مبفردها بشأن ظواهر اجتامعية متنوعة ،مع تهميش االستبصارات
التي تقدمها التقاليد املوجودة مسبقًا حول كثري من تلك الظواهر،
أو مصادرتها(.((3

تنبع الفائدة املميزة لالنتقائية التحليلية من قدرتها عىل إدراك
نقاط القوة والعجز يف املقاربات التي تستخدمها التقاليد البحثية
السائدة ،عالوة عىل املفاضلة بينها .ما مينع االنتقائية التحليلية ،يف
"كل يشء
الواقع ،من االنحدار لتتحول إىل منظور يقوم عىل منطق ُّ
مهم" هو االفرتاض املسبق ،أن قيمة التحليالت التي ت ُنتَج ضمن
التقاليد البحثية تكمن يف تحديد العوامل العديدة التي يرجح أن
تكون األهم بالنسبة إىل كل تقليد بحثي عىل حدة .والهدف من
االنتقائية التحليلية هو الكشف عن الكيفية التي تكون بها هذه
العوامل مهمة بالنسبة إىل أسئلة بحثية محددة ،وليس إنشاء قامئة
تتسع عىل نحو ال نهايئ لجميع العوامل السببية املمكن تصورها،
والتي ميكن أن تؤثر يف السياسة العاملية .ويؤكد سيل وكاتزنشتاين
أن األبحاث ذات النزعة االنتقائية التي تهمل النظريات واملقاربات
املتض َّمنة يف التقاليد البحثية ،تبقى عرضة لخطر تفويت استبصارات
مهمة عديدة ،أو إعادة اخرتاع العجلة ،أو إنتاج تحليالت قد تبدو
غريبة أو غري مفهومة لباحثني آخرين .من جهة أخرى ،ميكن القول
إن الطابع املميز لالنتقائية التحليلية يأيت من جهدها يف تحديد
الكيفية التي تتعايش بها عنارص من روايات سببية مختلفة ضمن
مقاربات أش ّد تعق ًدا ،قادرة عىل معالجة القضايا ذات األهمية
للباحثني واملامرسني عىل السواء .وهذا يتطلب إقحام الجهد البحثي
املنظَّم جي ًدا الذي يبذله الباحثون امللتزمون مبختلف التقاليد البحثية
السائدة ،واستخدامها ،ال استبعادها(.((3

عىل سبيل املثال ،نجح روبرت كيوهان  Robert Keohaneإىل ح ٍّد
بعيد يف التوليف بني النظرية الواقعية (االستقرار بالهيمنة) ونظرية
املنظومات ليفرس النزعة للتعاون الدويل يف فرتة ما بعد الحرب
العاملية الثانية .كام شكَّل حقل الدراسات األمنية مجالً خصبًا ملساعي
التوليف بني نظرية القوة ونظرية النوايا لتفسري تشكُّل األحالف .من
جه ٍة أخرى ،ربط بروس روسيت وجون أونيل بني العوامل الليربالية
واملؤسساتية لتفسري حالة السالم بني الدول الليربالية( .((3وهناك من
خصوصا يف الجامعة املعرفية األوروبية – من ولَّف بني
الباحثني –
ً
املقا َربات البنائية والعقالنية لتفسري ظهور املعايري الدولية لحقوق
اإلنسان وتطورها .والواضح أن التعقد املتزايد يف السياسة الدولية
هو الذي يحيل الباحثني إىل السعي للبحث عن قنوات للتوليف بني
أمل يف الوصول إىل تفسري ٍ
ات أعمق من
مختلف املقاربات النظرية؛ ً
التفسريات أحادية السببية  Unicausalالتي تجد نفسها عاجزة عن
التعامل مع الظواهر واألحداث غري البسيطة ،كربوز االتحاد األورويب/
املؤسسات الدولية وتطورها ،أو تأثري الفواعل /العوامل املحلية و /أو
العابرة للحدود.

مهم التنبيه إىل رضورة تجنب الخلط بني النزعة االنتقائية
يبقى ًّ
من بني النظريات ،والنزعة للتوليف بينها .فعىل الرغم من أن
بعض الدارسني يستخدمون مصطلح "التوليف" لإلشارة إىل مضمون
نقل عن:
ً
29
”Sil & Katzenstein, “Analytical Eclecticism in the Study of World Politics,
pp. 413 - 414.
30 Ibid., p. 414.
31 Ibid.

لذلك ،تبقى االنتقائية التحليلية أش ّد تواض ًعا ،لكن أش ّد براغامتية
يف الوقت نفسه؛ فهي تهدف إىل إنتاج أطر متنوعة ومرنة للبحث؛
إذ ينتظم كل إطار حول مشكلة بحثية محددة ،عىل أن تكون هذه
املشكلة هي التي تحرك عملية البحث ،ال اإلطار النظري املختار
مسبقًا .عالوة عىل ذلك ،فإن القيمة املضافة لألبحاث االنتقائية
تعتمد إىل ح ٍّد بعيد عىل االستمرار يف نجاح التقاليد البحثية السائدة
التي يعمل كل منها عىل حدة .فأهمية االنتقائية التحليلية – بالنظر
إىل عزوفها عن الكشف عن قوانني عامة وشاملة ،كام هو الحال مع
32 Ibid., p. 415.
33 John R. Oneal & Bruce Russett, “The Kantian Peace: The Pacific
Benefits of Democracy, Interdependence, and International Organizations,
1885-1992,” World Politics, vol. 52, no. 1 (1999), pp. 1-37; Bruce Russett
& John R. Oneal, Triangulating Peace: Democracy, Interdependence, and
International Organizations (New York: W. W. Norton, 2001).
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التقاليد البحثية التي تدعي أنها نظريات كربى ،وطموحها إىل ما هو
أكرث من النتائج الجزئية واالختزالية التي متيز األبحاث املرتبطة بدراسة
حاالت محدودة  -تكمن يف عملها عىل مستوى ما أصبح يعرف عىل
نطاق واسع بنظريات "املدى املتوسط"  ،((3(Middle-Rangeوهي
نظريات ت ُص َّمم لتكون مالمئة ضمن مجموعة محددة ومحدودة من
السياقات القابلة للمقارنة؛ إذ ميكن روابط سببية معينة (سبب –
نتيجة) أن تتكرر عىل نحو قابل للمالحظة .وتتمثل مهمة امل ُنظِّر
الذي يشتغل عىل هذا النمط من النظريات يف معرفة الرشوط التي
مبوجبها يصبح بعض هذه الروابط أه ّم من الناحية السببية ،مقارنة
بالبعض اآلخر .وهذا جهد يختلف متا ًما عن بناء نظرية كربى أو
قانون عام وشامل يسعى ألن يكون مالمئًا ،ليس فقط عرب السياقات
املكانية – الزمانية ،ولكن أيضً ا عرب مجموعة واسعة من املشكالت
والقضايا ذات العالقة مبوضوع البحث(.((3
يعد توسيع نطاق املشكالت – موضوع البحث – أحد أهم الوعود
التي تستند إليها االنتقائية التحليلية .يف هذا السياق ،مييز سيل
وكاتزنشتاين بني املشكالت املوضوعية  ،Substantiveواملشكالت
التحليلية  .Analyticتتعلق املشكالت املوضوعية بالقضايا التي توجد
عىل نحو منفصل عن الخطاب األكادميي ،وتشكِّل معضالت عملية
تواجه الفواعل االجتامعية والسياسية .وغال ًبا ما يبدي الباحثون
اهتام ًما بهذا النوع من القضايا ،لكنهم ينزعون إىل الرتكيز فقط
عىل جوانب محددة ومحدودة أثناء صياغة اإلشكاليات التحليلية
التي يسعون للبحث فيها .أما املشكالت التحليلية فتُطرح بطريقة
تعكس بها األنطولوجيات ،املبادئ املعرفية ،واملفردات النظرية التي
ٍ
تقليد بحثي معني .ويبدو أن ما يستحق "امل َشكَلة"،
يتبناها أتباع
بالنسبة إىل أتباع تقليد بحثي ،يعتمد عىل الثغرات املوجودة يف
أدبيات هذا التقليد ،أو يتعلق مبميزات خاصة تتمتع بها مشكلة
موضوعية معينة ميكن التعامل معها ضمن الحدود التحليلية لهذا
التقليد .ويف سياق عملية كهذه ،ميكن أن ت ُستبعد أبعا ٌد أخرى ،من
املشكلة محل البحث ،تع ّد أهم يف عامل السياسة واملامرسة ،من مسار
البحث واالستقصاء(.((3
ال تزعم األبحاث التي تستند إىل االنتقائية التحليلية أنها تقدم
إجابات "أفضل" حول مشكالت هي من صميم اهتاممات تقليد
بحثي معني ،لكن فائدتها تكمن يف إعادة صياغة تلك املشكالت
حتى يصبح نطاقها أوسع .ومن ثم يصبح ممك ًنا إدماج أكرب قدر
ممكن من الجوانب ذات الصلة التي يف ِّوت أتباع التقاليد البحثية
34 Lake.
35 Sil & Katzenstein, “Analytical Eclecticism in the Study of World
Politics,” p. 415.
36 Ibid., p. 418.

ددعلالا
ربمتبس  /لوليأوليأ

معالجتها ،ألنهم عادة ما يستعملون أط ًرا تحليلية ضيقة ومحدودة.
لذلك ،ونظ ًرا إىل نطاقها املوسع ،يُر َّجح أن يكون للمشكالت التي
يعالجها الباحثون االنتقائيون تأثريات ملموسة وب َّناءة يف املشكالت
املوضوعية الحادة التي يواجهها صناع السياسة ومختلف الفاعلني
السياسيني واالجتامعيني(.((3
منظم حول تقاليد
عىل الرغم من أن حقل العالقات الدولية ما زال
ً
لكل منها التزاماته اإلبستمولوجية ومفرداته النظرية
بحثية محددةٍّ ،
ومعايريه ومفاهيمه ،فإن كث ًريا من الباحثني البارزين ،حتى ممن يُعرف
عنهم التزامهم بتقاليد بحثية معينة ،يُ ِقرون بوجود حاجة مل َّحة إىل
إدماج عنارص تحليلية من مقاربات أخرى (مختلفة) من أجل إنتاج
معرفة جديدة أشمل وأعمق وأصلح للتوظيف البحثي .عىل سبيل
املثال ،سبق أن جادل كينيث ُولتز بأن االستنتاجات املست َمدة مبارشة
من صورة واحدة – أو من مستوى واحد من مستويات التحليل
الثالثة – تبقى غري مكتملة؛ ألنها تستند إىل تحليالت جزئية .لذلك،
فإن هذه الطبيعة الجزئية لكل صورة – أو لكل مستوى – عىل
حدة ،يتعني أن تدفع باملرء نحو السعي إلدراج الصور أو املستويات
األخرى؛ ألن البحث يبقى ،يف نهاية املطاف ،مرتبطًا بالسعي خلف
سببية شاملة وليست جزئية(.((3
ويتفق أندرو مورافتسيك  ،Andrew Moravcsikبصفته ناق ًدا
متحمسا ،مع ُوولتز حول هذه النقطة؛ إذ يرى أن اندالع
للواقعية
ً
فضل عن
الحربني العامليتني ،وبروز املعايري الدولية لحقوق اإلنسانً ،
تطور االتحاد األورويب ،عىل سبيل املثال ،هي بالتأكيد أحداث مهمة
شامل ،حتى عىل حساب النزعة التبسيطية
مبا يكفي لتستحق تفس ًريا ً
واالختزالية التي تطغى عىل املقاربات النظرية .ويف ندوة حول دور
النظرية يف حقل السياسات املقارنة( ،((3أكد عديد الباحثني البارزين
فضائل "الرتكيب االنتقايئ" بني املقاربات النظرية املتنوعة من أجل
إعطاء معنى للحاالت املختلفة التي تتصدى لها الدراسات املقارنة،
محذِّرين من التبسيط املفرط الذي يستلزمه تطبيق مقا َربة نظرية
واحدة لفهم التعقيدات املتعددة التي يزخر بها الواقع(.((4
37 Ibid.
38 Kenneth Waltz, Man, the State and War: A Theoretical Analysis
(New York: Columbia University Press, 1959), p. 4.
 39انظر عىل سبيل املثال:
Peter Evans, Contribution to “The Role of Theory in Comparative Politics: A
Symposium,” World Politics, vol. 48, no. 1 (1995), pp. 1-10; Peter Katzenstein,
”Contribution to “The Role of Theory in Comparative Politics: A Symposium,
World Politics, vol. 48, no. 1 (1995), pp. 10–15; James Scott, Contribution to
“The Role of Theory in Comparative Politics: A Symposium,” World Politics,
vol. 48, no. 1 (1995), pp. 28–37.
40 Sil & Katzenstein, “Analytical Eclecticism in the Study of World
Politics,” p. 412.
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ً
ثالثا :دراسة بارنيت وفاينمور بوصفها
نموذجا للدراسات االنتقائية في حقل
ً
العالقات الدولية
يقرتح سيل وكاتزنشتاين ثالثة مناذج للدراسات ذات الطابع االنتقايئ
يف حقل العالقات الدولية الصادرة حديثًا ،هي :كتاب جون كامبال،
التغري املؤسسايت والعوملة( ،((4وكتاب روبرت جرفيس ،السياسة
الخارجية األمريكية يف حقبة جديدة( ،((4وكتاب مايكل بارنيت
ومارثا فاينمور ،قواعد من أجل العامل :املنظامت الدولية يف
السياسة العاملية( .((4ونكتفي يف هذا الجزء باستعراض العمل األخري؛
ألهميته التحليلية يف هذا الجزء ،عىل أن يف اإلمكان العودة إىل سيل
وكاتزنشتاين لالطالع عىل قراءتهام يف بقية األعامل األخرى.
يشري بارنيت وفاينمور إىل أنه ،وإىل وقت قريب ،حتى أولئك الذين
يشتغلون مبوضوع املنظامت الدولية ،كانوا يع ِّولون يف حججهم عىل
قدرات الدول األعضاء يف تلك املنظامت ومصالحها .لكن املنظامت
الدولية ،من وجهة نظرهام ،ليست أدوات سلبية بني أيدي الدول،
وليست قنوات ،وحسب ،لتذليل صعوبات التعاون بني الدول ،وإمنا
هي بريوقراطيات فيربية قامئة بذاتها .وبهذا ،فهي متتلك ثقافة
بريوقراطية غالبًا ما تحفزها عىل الترصف وفقًا لكيفيات رمبا ال تتفق
متا ًما مع رغبات الدول األعضاء وأهدافها ،وواضح أنها غالبًا ما تكون
املؤسسة .هذه األمناط من السلوك ناد ًرا ما
غري متوقَّعة من الدول ِّ
تتم َمشكَلتها عىل نحو ٍ
كاف يف األدبيات التقليدية .وهذا هو ما دفع
بارنيت وفاينمور إىل بذل مزيد من الجهد لتحليل املنظامت الدولية
بالرتكيز عىل استقالليتها ،وقوتها ،واالختالالت الوظيفية الطارئة
عليها ،ومدى التغري يف مسارات عملها(.((4
يبدو الطابع االنتقايئ لهذه املقاربة واض ًحا من جهدهام الرامي إىل
تشكيل منظور يُربز البعد البريوقراطي يف عمل املنظامت الدولية الذي
أغفلته املنظورات التقليدية املتمركزة حول الدولة ،ويُنتج تحليالت
معقدة حول سلوك املنظامت الدولية .يدرك بارنيت وفاينمور متا ًما
أن قوة الدول ومصالحها مهمة ،وأن املنظامت الدولية ناد ًرا ما
تكون قادرة عىل إجبار الدول القوية عىل العمل ضد مصالحها .لكن
مع ذلك ،ويف كثري من الحاالت ،تعمل املنظامت الدولية عىل نحو
41 John Campbell, Institutional Change and Globalization (Princeton:
Princeton University Press, 2005).
42 Robert Jervis, American Foreign Policy in a New Era (New York:
Routledge, 2005).
43 Barnett & Finnemore.
44 Sil & Katzenstein, “Analytical Eclecticism in the Study of World
Politics,” p. 422.

مستقل عن الدول ،وأحيانًا عىل نحو معارض لها ،منتجة بذلك آثا ًرا
غري متوقَّعة ،تؤدي أحيانًا إىل إعادة تشكيل تفضيالت الدولة ،باألخذ
(.((4
بزمام املبادرة يف وضع جدول أعامل املنظمة عىل سبيل املثال
خطا بارنيت وفاينمور خطوة انتقائية أخرى عرب الربط بني اآلليات
التنظيمية التي تركز عليها النظريات العقالنية ،واآلليات التكوينية
 Constitutiveالتي تركز عليها النظرية البنائية .وبنا ًء عىل مفهوم
فيرب للسلطة البريوقراطية بوصفها قوة ضبط قامئة عىل املعرفة
 ،Control Based On Knowledgeيقرتحان أن املنظامت الدولية
تتعلم كيفية توظيف سلطتها ،ومعارفها ،وقواعدها لتنظيم العامل،
ولتشكيل عامل يبدو يف حاجة إىل مزيد من التنظيم أيضً ا .لذلك ،من
خالل إنتاج معايري وقواعد جديدة ،وإعطائها معاين محددة ،ونرشها
من أجل توجيه املامرسة السياسية ،تأخذ املنظامت الدولية وض ًعا
ميكِّنها من خلق الواقع السيايس الذي تعمل فيه وتشكل فيه الدول
تفضيالتها .ولتوضيح الفائدة املميِّزة لهذه املقا َربة ،يحلل بارنيت
وفاينمور صندوق النقد الدويل ،واملفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني ،واألمانة العامة لألمم املتحدة ،ويقارنان بني هذه
املنظامت .ويجادل سيل وكاتزنشتاين بأن هذه املقاربة االنتقائية لها
آثار عملية يف عامل السياسة واملامرسة(((4؛ إذ أكد بارنيت الذي عمل
ملصلحة األمم املتحدة ،وفاينمور التي أنجزت بحوث ًا معمقة حول
البنك الدويل ،أن خربتهام األكادميية وحدها مل تتمكن من تزويدهام
بالقدرة عىل معرفة ماهية املنظامت الدولية يف الواقع(.((4

رابعا :االنتقائية التحليلية
ً
وتعقد السببية االجتماعية
ميكن الجدال بأن االنتقائية التحليلية ت ُ َعد جز ًءا ال يتجزأ من مرشوع
تحويل حقل العالقات الدولية إىل حقل عابر للتخصصات؛ ألنها ترتبط
بالنزعة الرباغامتية التي تعني أن املقاربات املتنافسة تبقى يف حاجة
ماسة إىل إعادة صياغتها من أجل تسهيل مهمة التأمل حول الكيفية
َّ
فضل عن الكيفية التي ينبغي
التي تتشكل من خاللها املشكالتً ،
أن تُحل عربها .إضافة إىل ذلك ،تساعد هذه الرباغامتية الباحثني يف
كيفية التعامل مع تعدد الرسديات( ((4والروايات السببية وتنوعها.
لذلك ،يفضل سيل وكاتزنشتاين االعتامد عىل مفهوم اآلليات السببية
بوصفه سمة أساسية يف القصص السببية التي تنتجها النظريات ذات
45 Ibid., p. 422.
46 Ibid., pp. 422 - 423.
47 Barnett & Finnemore, p. vii.
48 Sil & Katzenstein, “Analytical Eclecticism in the Study of World
Politics,” p. 417.
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املدى املتوسط .تُقد ِّم االنتقائية التحليلية روايات سببية معقدة،
أشكال مختلفة من اآلليات السببية املستخ َدمة يف مختلف
ً
تشمل
بدل من االنحياز إىل
التقاليد البحثية املتنافسة .ويعني هذا أنه ً
مفهوم معني للسببية ،تسعى االنتقائية التحليلية إىل تتبع التفاعالت
بني مجموعة واسعة من اآلليات السببية بشأن مشكلة معيَّنة،
تعمل إما داخل مجاالت ومستويات مختلفة من الواقع االجتامعي
وإما عربها(.((4
لكن االنتقائية التحليلية تبدو أش ّد اتساقًا مع مفهوم امل ُركَّبات السببية
الذي طوره هاييك باتومايك( .((5وهو مفهو ٌم مستو ًحى من االفرتاضات
األساسية لنظرية التعقد( ،((5كافرتاض أن العوامل السببية ال تكفي
يف ح ِّد ذاتها إلنتاج نتيجة /أثر ما ،لكنها تكون كافية حينام تتفاعل
م ًعا ضمن ُمركَّبات سببية .لذلك ،سبق أن جادل باتومايك بأن مفهوم
امل ُركَّبات السببية يجعل الحقل يستغني عن مفهوم اآلليات السببية؛
ألنه ينطوي من حيث األساس عىل خصيصة التعقد .وهو يستند إىل
افرتاض أن الواقع االجتامعي معق ٌد بطبيعته؛ ولذلك ال ميكن الحديث
عن أسباب منفردة ،قابلة للمالحظة البسيطة ،قابلة للتعقب زمن ًّيا،
قابلة للعزل تجريب ًّيا .ومن ثم ينبغي أن تكون السببية االجتامعية
عىل القدر نفسه من التعقد الذي يتصف به الواقع االجتامعي .يف
هذا السياق ،ميكن تأكيد أنه كلام زاد التعقد يف الواقع الذي يدرسه
الحقل ،زادت حاجته إىل إقحام املزيد من االنتقائية التحليلية يف
مشاريعه وأنشطته البحثية.
بديل من املقاربات
وال بد من توكيد أن االنتقائية التحليلية ليست ً
املتض َّمنة يف التقاليد البحثية ،وأنها ليست متفوقة عليها؛ فدورها ال
يتعدى استكامل نقائص هذه املقاربات ،كام تعتمد مساهمتها إىل
49 Ibid., p. 419.
بديل من املفهوم السائد للسببية يف حقل العالقات الدولية ينزع
 50يقرتح باتومايك ً
عنها طابع االنتظام والحتمية .كام يقدم األفكار ،والخطاب ،والتكوين التاريخي و /أو البناء
االجتامعي للفواعل بوصفها قوى سببية يف السياسة الدولية ،وهي التي طاملا ُعدَّت تقليديًّا
عوامل غري سببية  .Non-causalويُ ِقر باتومايك بأن هذه العوامل قد تكون غري كافية يف
ح ِّد ذاتها إلنتاج نتيجة /أثر ما ،لكنها ستكون قادرة عىل ذلك إذا ما تفاعلت فيام بينها
ضمن ما سامه " ُمركَّبات سببية"  .Causal Complexesمن شأن امل ُركَّبات السببية أن تجعل
الحقل املعريف يستغني عام يسميه روي باشكار ( )2014–1944بدوره "اآلليات السببية"؛ ألن
هذه األخرية تحيل بوضوح عىل السببية امليكانيكية (النيوتونية) .وينطوي مفهوم "امل ُركَّبات
السببية" عىل خصيصة التعقد؛ بحيث يستند إىل االفرتاض بأن العامل /الواقع االجتامعي معقد
بطبيعته ،لذلك ال ميكن الحديث عن أسباب منفردة  ،Singleمبعنى أنها قابلة للمالحظة
البسيطة ،قابلة للتعقب زمن ًّيا (لتمييز األسباب من النتائج /اآلثار) ،وقابلة للعزل تجريب ًّيا
(للتحقق من قدرتها عىل إنتاج نتائجها /آثارها) .لذلك ،مرة أخرى ،ينبغي أن تكون السببية
االجتامعية عىل القدر نفسه من التعقد الذي يتصف به العامل /الواقع االجتامعي .انظر:
”?Heikki Patomäki, “How to Tell Better Stories about World Politics
European Journal of International Relations, vol. 2, no. 1 (1996).
 51حول نظرية التعقد يف العالقات الدولية ،انظر :محمد حميش" ،النقاش الخامس
يف حقل العالقات الدولية :نحو إقحام نظرية التعقد داخل الحقل" ،أطروحة دكتوراه يف
العالقات الدولية ،قسم العلوم السياسية ،جامعة باتنة  ،1الجزائر.2017 ،

ددعلالا
ربمتبس  /لوليأوليأ

ح ٍّد بعيد عىل استمرار التواصل والتبادل املعريف مع تلك املقاربات.
هناك سببان أساسيان يجعالن االنتقائية التحليلية تستحق مساحة
أكرب مام تحظى به يف تخصصات العلوم االجتامعية ،ومنها تخصص
العالقات الدولية .السبب األول هو أن االنتقائية التحليلية وحدها
تهدف إىل َمشكَلة الظواهر املعقدة التي تواجه املامرسني والفواعل
السياسيني ،وهي الظواهر التي عادة ما ت ُج َّزأ إىل محض أحجيات
أضيق فأضيق من جهة أنصار التقاليد البحثية .والسبب الثاين هو أن
االنتقائية التحليلية وحدها ُمص َّممة للتنقل بني نظريات من تقاليد
متعددة يف وقت واحد؛ بحثًا عن الروابط بني أنواع مختلفة من
اآلليات السببية التي يتم التعامل معها عادة عىل نحو منعزل ضمن
التقاليد البحثية املنفصلة.

وعند القيام بذلك ،من شأن االنتقائية التحليلية أن ت ُع ِّزز فرص الباحثني
والفاعلني السياسيني اآلخرين يف إدراك ارتباطات خفية واستبصارات
بسطون العامل ويختزلونه؛ من أجل
جديدة تستعيص عليهم حينام يُ ِّ
تحليله من خالل عدسة نظرية وحيدة .هذه اإلمكانية هي التي تربر
التزام بعض األدبيات التي استعرضها سيل وكاتزنشتاين باالنتقائية
التحليلية ،حتى مع استمرار "املناخ العام" يف تشجيع تطوير التقاليد
فضل عن تشجيع التنافس بينها.
البحثية ،القامئة منه أو الناشئةً ،
لذلك ،ميكن القول إن الحقل املعريف الذي يتسع أمام أتباع مختلف
التقاليد البحثية ويف الوقت نفسه أمام زمالئهم من االنتقائيني ،لن
يوسع فقط من "صندوق االستبصارات والفهومات" التي ميكن أن
ِّ
يستفيد منها جميع الباحثني يف الحقل ،ولكن من شأنه أيضً ا أن يس ِّهل
النقاشات املثمرة عرب الجامعة األكادميية كلها وخارج حدودها(.((5
52 Sil & Katzenstein, “Analytical Eclecticism in the Study of World
Politics,” pp. 425 - 426.

تاسارد
االنتقائية التحليلية في حقل العالقات الدولية

خامسا :نحو نزع الطابع اإلشكالي
ً
عن المسألة اإلبستمولوجية في حقل
العالقات الدولية
ال ميكن املرء إال أن يؤكد مع كريس براون مقولة الفقر يف الخطاب
الذي تنطوي عليه مساعي بناء نظرية كربى يف حقل العالقات
الدولية( ،((5قادرة عىل الوفاء بوعد تقديم رؤية شاملة ومتكاملة حول
موضوع البحث يف الحقل برمته؛ إذ من الواضح أن هذا الخطاب
يتعارض مع مسع َي ْي فتح آفاق النقاش املعريف أمام التعددية النظرية
 ما يتطلب تقويض مامرسات الهيمنة و"االستبداد" النظريني التيينطوي عليها خطاب النظرية الكربى  -والرفع من مستوى وعي
الحقل املعريف بحجم التعقد املتزايد الذي أصبح مييز املشكالت
النظرية والسياسية التي يبحث فيها.
التخل عن التعريفات السائدة
ِّ
لذلك ،ال بد من توكيد رضورة
مثل – التي تضع الحقل
للمقاربات النظرية – بوصفها براداميات ً
يف ظل هيمن ِة نظري ٍة معينة تصف نفسها بالنظرية الكربى؛ ألن هذا
النمط من النظريات غال ًبا ما يتأسس عىل مزاعم القدرة بانفراد عىل
تقديم رؤية شاملة ومتكاملة ملوضوع البحث يف الحقل برمته ،عىل
الرغم من أن هذا املوضوع ينطوي عىل تعددية أنطولوجية عىل
قدر متزايد من التعقد .وواضح أنه كلام زاد الوعي بحدة التعقد يف
الواقع ،زاد الوعي بالحاجة إىل التخلص من استبداد منطق النظريات
كل ما من شأنه املساهمة يف فهم هذا
أيِّ /
الكربى ،والبحث يف ِّ
التعقد املتزايد والتعامل معه.
يف هذا السياق ،تأيت الدعوة إىل تبني النزعة الرباغامتية /االنتقائية يف
تحليل السياسة العاملية ،باملفهوم الدقيق الذي اقرتحه عبد النور بن
عنرت ،وسبقت اإلشارة إليه.
نسعى ،يف ما تبقى من هذا الجزء ،إىل استعراض ملحوظات رسيعة
حول الكيفية التي ميكن أن تساعدنا بها املداخالت السابقة يف تصور
آفاق نزع الطابع اإلشكايل عن املسألة اإلبستمولوجية يف الحقل.
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شغلنا الشاغل يف حقل العالقات الدولية يكمن يف تحسني معرفتنا
بالكيفية التي يعمل بها العامل ،ال يف القلق بشأن تحسني معرفتنا
بالكيفية التي نعرف بها كيفية عمل العامل .ما يهمنا هو األنطولوجيا،
ال اإلبستمولوجيا .هذا ال يعني غياب أسئلة إبستمولوجية (ينبغي أن
تكون) مثرية الهتامم الحقل املعريف ،غري أنه من األفضل أن يتعامل
مع هذه األسئلة فالسفة وعلامء اجتامع املعرفة ،ال علامء السياسة.
يقول ونْت" :دعونا نواجه األمر ،معظم الباحثني يف العالقات الدولية،
ومنهم [املتحدث] ال ميلكون تكوي ًنا كافيًا يف مجال اإلبستمولوجيا.
حتم عىل
لذلك فإن محاولة حل املشكالت اإلبستمولوجية ستؤدي ً
أي حال إىل [املزيد من] االرتباك"(.((5
فعل ،ويف كثري من املجاالت األساسية ،نعرف كيف تعمل
يبدو أنناً ،
هم كيف وصلنا إىل تلك املعرفة.
السياسة الدولية ،من دون أن يكون ُم ًّ
لذلك ،فإن الخوض يف مسائل إبستمولوجيا نظريات العالقات الدولية
من شأنه أن يشتت انتباهنا ويرصفنا عن العمل الحقيقي الذي ينبغي
االنشغال به ،وهو العالقات الدولية ذاتها .ينبغي أن تكون نقاشاتنا
الكربى حول قضايا الدرجة األوىل (املوضوع يف حد ذاته) ،وليس
حول قضايا الدرجة الثانية (املنهج) .وتكمن املشكلة يف أن خطاب
وصول
ً
اإلبستمولوجيا أصبح بالفعل – ومنذ بداية النقاش الثالث
إىل النقاش الرابع – يشوب تفكرينا حول السياسة الدولية ،وأصبح
يساهم يف استقطاب الحقل ضمن "حروب بني الربادميات" .يجب
اإلقرار بأن تأجج هذه الحروب منذ الثامنينيات والتسعينيات يف
القرن املايض ال يرجع فقط إىل صعود االحتجاجات ما بعد الوضعية،
لكن جذوره متتد إىل املشكالت اإلبستمولوجية املتأصلة يف الوضعية
التي انهمكت منذ الخمسينيات يف تأسيس نفسها بوصفها سلطة
معرفية مساوية متا ًما للعلم؛ بحيث يُ َعد كل عمل غري وضعي خارج
مجال العلم(.((5

فمع نهاية تسعينيات القرن املايض ،وبينام كان الحقل مستغرقًا يف
النقاش الثالث حول إبستمولوجيا نظريات العالقات الدولية ،نرش
ألكسندر ونْت مقالة بعنوان "حول إشكاليتَي التكوين والسببية يف
حقل العالقات الدولية"( ،((5ه َّون فيها من أهمية اإلبستمولوجيا
بوصفها مركز اهتامم للحقل .يتقاسم البنائيون هذا املوقف؛ بحيث
يؤكدون أهمية األنطولوجيا مقارن ًة باإلبستمولوجيا .ويرى ونْت أن

للخروج من حالة االستقطاب اإلبستمولوجي بني الوضعيني وما بعد
الوضعيني التي أوجدها النقاش الثالث واستمر النقاش الرابع يف
بدل من أن يترصفوا كحراس معابد ،بعضهم
تكريسها ،يقرتح ونْت أنه ً
"يبشون" بنمط من أمناط "الوحي" الذي يتوهمون أنه
ضد بعضِّ ،
يأتيهم من "آلهة إبستمولوجية زائفة" ،سيكون أفضل للوضعيني وما
بعد الوضعيني ،عىل السواء ،أن يترصفوا عىل أساس قاعدة "االعرتاف
املتبادل" تجاه األسئلة التي يفضِّ لها كل طرف .ويؤكد ونْت أن علم
السياسة الدولية ،إذا أريد له أن يكون نقديًّا وتأمليًّا ،سيكون يف حاجة
أي شكل من أشكال املعرفة التي ميكنه الحصول عليها(.((5
إىل ِّ
كلِّ /

53 Brown.
54 Alexander Wendt, “On Constitution and Causation in International
Relations,” Review of International Studies, vol. 24, no. 5 (1998).

55 Ibid., p. 115.
56 Ibid., p. 115 - 116.
57 Ibid., p. 117.
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وقــد عمل ونْــت يف كتابه ،النظرية االجتامعية يف السياسة
الدولية( ،((5عىل تأكيد هذا املوقف بتب ِّني افرتاضات الفلسفة
الواقعية العلمية التي يجادل ميلجا كوريك وكولني وايت بأنها أ َّدت
مهم يف تطوير البنائية ،عىل الرغم من أنها مل تحظ بتبني
دو ًرا ًّ
جميع البنائيني .ومع مطلع القرن الحايل ،استمر ونْت يف كونه أبرز
منظِّر وضع نظريته عىل نحو واضح ضمن اإلطار اإلبستمولوجي
للواقعية العلمية ،كام تعزز الواقعية العلمية عىل نحو واضح كذلك
مساعيه لبناء طريق وسط  ،Via Mediaأو أرضية وسطى Middle
 ،Groundبني العقالنية والتأملية .غري أن هذه املساعي مل تتمكن
من تربئة ونْت – وعموم البنائيِّني عدا تيا ًرا محدو ًدا منهم – من
تهمة االنحياز اإلبستمولوجي إىل الوضعية .ويؤكد كوريك ووايت
هذا الطرح؛ إذ يشريان إىل أن تبني ونْت الواقعي َة العلمية ج َّر
عليه انتقادات كثري من الواقعيني العلميني اآلخرين بسب فشله يف
االبتعاد عىل نحو ٍ
كاف عن حدود النقاش (الثالث) ،وكونه ما يزال
(((5
مقي ًدا بالتزام مع َّدل نحو الوضعية .
أصبح واض ًحا أن جدوى املرشوع التوفيقي الذي أعلن عنه البنائيون
خالل حقبة النقاش الرابع قوضته منطلقاتُه منذ البداية ،ألنه ما
دامت البنائية تتبنى إبستمولوجيا وضعيةً ،فقد كان من املستبعد
أن تنجح يف إقناع املقاربات التأملية ما بعد الوضعية يف االلتحاق
فضل عن االنخراط يف نقاش أصيل مع
بها حول طاولة النقاشً ،
املقاربات العقالنية الوضعية يف الجانب اآلخر .لقد رأينا أن األمر
يتعلق دامئًا باإلبستمولوجيا ،وال سبيل إىل االفرتاض بأن األنطولوجيا
أهم منها.
يف هذا السياق ،ظهرت مجموعة من الواقعيني العلميني ،يشريون إىل
أنفسهم بوصفهم واقعيني نقديني عىل غرار باتومايك ووايت ،يسعون
خصوصا
ألخذ الواقعية العلمية إىل أبعد مام ذهب بها إليه ونْت،
ً
من خالل املجادلة بأن االنقسام بني العقالنية والتأملية ينعكس يف
الفرق بني مقاربات تركز عىل مسائل مادية وأخرى تركز عىل األفكار.
لكن مجموعتي العوامل املادية والعوامل املتعلقة باألفكار مهمتان
كلتاهام ،بالنسبة إىل الواقعية النقدية ،يف إنتاج مخرجات اجتامعية،
وينبغي إرشاكهام كلتيهام يف عملية البحث( .((6لذلك ،فإن الواقعيني
النقديني ال يتجاهلون املسألة اإلبستمولوجية ،كام يقرتح ونْت،
لكنهم يدعون إىل إعادة النظر يف هذه املسألة من منظور نقدي.
58 Alexander Wendt, Social Theory of International Politics (Cambridge:
Cambridge University Press, 1999).
59 Milja Kurki & Colin Wight, “International Relations and Social
Science,” in: Tim Dunne, Milja Kurki & Steve Smith (eds.), International
Relations Theories: Discipline and Diversity (Oxford: Oxford University Press,
2010), p. 26.
60 Ibid., pp. 26 - 27.
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سادسا :التأصيل اإلبستمولوجي
ً
بعيدا عن
لالنتقائية التحليلية:
ً
التعارض الوضعي  -ما بعد الوضعي
يتمثل اإلسهام الفكري املهم الذي تقدمه الواقعية النقدية Critical
 ،((6(Realismيف مجال العلوم االجتامعية عمو ًما ،يف رفض أي محاولة
للوصول إىل مجموعة من اإلجراءات املحددة بوضوح التي تحدد
محتوى املنهج العلمي .ويرى الواقعيون النقديون أن عىل كل علم
أن يتوصل إىل طريقة عمله وفقًا ملجال املوضوع محل البحث.
وألن هذه املجاالت تختلف عىل نحو جوهري من علمٍ إىل آخر،
فإن الواقعيني النقديني يؤكدون أنه سيكون من غري املالئم أن
نتوقع تح ُّول املنهجيات املطبقة يف علم معني إىل منهجيات شمولية
قابلة للتطبيق عىل العلوم األخرى جميعها .لذلك ،ال ينبغي للعلوم
خصوصا
االجتامعية أن تحاول تقليد العلوم الطبيعية ألسباب عديدة،
ً
أنه ،بالنظر إىل الفروق غري القابلة للمقايسة ضمن العلوم الطبيعية
املختلفة نفسها ،يستحيل تحديد مجموعة من اإلجراءات والتقنيات
التي ميكن أن تتبناها العلوم جمي ًعا(.((6
من جهة أخرى ،يجادل الواقعيون النقديون أن ما يجعل املعرفة
علمية ليس أسلوبها وال منهجها يف إنتاج املعرفة ،وإمنا هو محتواها؛
 61حول اإلبستمولوجيا الواقعية النقدية ،انظر:
Milja Kurki, Causation in International Relations: Reclaiming Causal
Analysis (Cambridge: Cambridge University Press, 2008); Milja Kurki,
“Critical Realism and Causal Analysis in International Relations: Causes All
& the Way Down,” Millennium, vol. 35, no. 2 (2007), pp. 361-378; Kurki
Wight, “International Relations and Social Science,” in: Tim Dunne, Milja
Kurki & Steve Smith (eds.), International Relations Theories: Discipline and
Diversity (Oxford: Oxford University Press, 2007); Milja Kurki, “Causes of
a Divided Discipline: Rethinking the Concept of Cause in International
Relations Theory,” Review of International Studies, vol. 32, no. 2 (2006), pp.
189-216; Colin Wight, “A Manifesto for Scientific Realism in IR: Assuming
the Can-Opener Won’t Work!” Millennium, vol. 35. no. 2 (2007); Colin
Wight, Agents, Structures and International Relations: Politics as Ontology
(New York: Cambridge University Press, 2006); Heikki Patomäki, After
International Relations: Critical Realism and the (Re)construction of World
Politics (London: Routledge, 2002); Heikki Patomäki & Colin Wight, “After
Post-Positivism? The Promises of Critical Realism,” International Studies
Quarterly, vol. 44, no. 2 (2000), pp. 213-237; Heikki Patomäki, “How to
Tell Better Stories about World Politics;” Hidemi Suganami, “Causationin-the-World: A Contribution to Meta-Theory of IR,” Millennium, vol. 41,
no. 3 (2013), pp. 623-643; Milja Kurki & Hidemi Suganami, “Towards the
”Politics of Causal Explanation: A Reply to the Critics of Causal Inquiries,
International Theory, vol. 4, no. 3 (2012), pp. 400-429; Hidemi Suganami,
”“Causal Explanation and Moral Judgement: Undividing a Division,
Millennium, vol. 39, no. 3 (2011), pp. 717-734; Hidemi Suganami, On the
Causes of War (Oxford: Oxford University Press, 1996).
62 Kurki & Wight, “International Relations and Social Science,” p. 25.

تاسارد

51

االنتقائية التحليلية في حقل العالقات الدولية

إذ ،عىل خالف التصور الوضعي ،ال تُ َع ُّد املعرفة علمية ألنها ،وحسب،
اتبعت مجموعة معينة من اإلجراءات املبنية عىل "حقائق" تجريبية،
ولكن ألنها تقوم ببناء تفسريات لتلك الحقائق عىل شكل كيانات
وإجراءات غري معروفة ،ويُحتَمل أن تكون غري قابلة للمالحظة .من
وجهة نظر الواقعيني النقديني ،تذهب املعرفة العلمية إىل ما هو أبعد
من املظاهر ،وتبني تفسريات غال ًبا ما تتعارض  -وأحيانًا ما تتناقض -
مع املخ َرجات املال َحظة .وتتضمن العلوم االجتامعية دراسة للعنارص
االجتامعية املعقدة واملتفاعلة التي تُنت ِج األمناط التي نالحظها .ونظ ًرا
إىل طبيعتها غري القابلة للمالحظة ،يجب العمل عىل إدراك معظم
العنارص االجتامعية من خالل وضع أطر مفاهيمية بدقة وحذر.
دامئًا ما تكون هذه عملية معقدة وتتضمن إجراءات شُ كِّلت عىل
نحو متبادل بني الباحثني بوصفهم فاعلني ،وبني موضوعات البحث/
املعرفة ،إال أن املعرفة االجتامعية ،وعىل الرغم من أنها غري مثالية،
ومتض َّمنة يف أطر مفاهيمية وخطابية ،تبقى معرفة تتعلق بيشء ما،
يشء اسمه الواقع االجتامعي(.((6
إبستمولوج ًيا ،يُق ِّدم الواقعيون النقديون أنفسهم عىل أنهم نسبيون
 ،Relativistsويجادلون بأنه ما من موقف إبستمولوجي ميلك
األولوية يف الحصول عىل املعرفة ،ألن هناك دامئًا طرقًا عديدة ميكن
من خاللها التوصل إىل معرفة العامل .لكن هذا ال يعني أن جميع
وجهات النظر صحيحة بالدرجة نفسها ،وهم يؤمنون بإمكان الحكم
عقالن ًّيا بني االدعاءات املعرفية املتنافسة .املهم بالنسبة إىل العلوم
قابل للتحدي من جانب ادعاءات أخرى؛
كل ادعاء يبقى ً
هو أن أيَّ /
بدل
ما يؤكد أن العلوم ينبغي أن تستند إىل االلتزام بالنقد املستمرً ،
من االلتزام باإلرصار الدوغاميئ عىل صحة ادعاءاتها.
منهج ًيا ،وعىل غرار املوقف اإلبستمولوجي للواقعيني النقديني ،فإنهم
يتبنون موقفًا تعدديًّا إزاء الخيارات املنهجية؛ بحيث  -عىل عكس
الوضعيني الذين يركزون عىل املناهج الكمية ،وما بعد الوضعيني
الذين يركزون عىل املناهج الكيفية – يركز الواقعيون النقديون
عىل التعددية املنهجية (تعددية املناهج) .وألن العامل االجتامعي
شديد التعقد أنطولوج ًيا ،وألن هناك طرقًا كثرية للوصول إىل معرفة
العالَم ،فمن األفضل أن ال يحرص الباحث أساليب البحث من خالل
االستدالل املسبق(.((6

جهة أخرى ،وبرفضها االلتزام الخطايب املسبق بأي من العوامل املادية
أو العوامل االجتامعية والعوامل املتعلقة باألفكار ،وبرفضها دعم
أي من االتجاهني اإلبستمولوجيني املتعارضني – النموذج الوضعي
ٍّ
للعلم ،والنموذج الرافض لفكرة العلم لدى بعض التأمل ِّيني – كل هذا
ميكن أن يتيح الفرصة أمام الحقل للميض قُد ًما إىل ما هو أبعد من
التعارضات الثنائية التي أنتجتها /أعادت إنتاجها النقاشات الكربى،
ومنها النقاش الرابع .ومن شأن كل هذا أن يتيح الفرصة أمام وجهات
النظر غري الوضعية يك تحظى بالتقدير يف صورة جديدة لها؛ ألن
وجهات النظر تلك تبقى ذات مساهامت علمية وفكرية مهمة
يف الحقل(.((6
يقبل الواقعيون النقديون أجزاء مهمة من موقف التأويليني ما بعد
الوضعيني بشأن املوضوعية؛ إذ يجادلون بأنه عىل الرغم من أننا دامئًا
ما نؤ ِّول العامل من خالل عدساتنا املتموضعة اجتامعيًّا (وسياسيًّا)،
وعىل الرغم من أنه ال توجد طريقة سهلة إلثبات حقيقة نظرية
معينة ،فإن النظريات ليست كلها متساوية .وألن العامل تحدي ًدا
مستقل عن أي نظرية ،فإن املهم عند الواقعيني
ٌّ
هو ما هو عليه،
النقديني هو أن بعض النظريات قد يك ِّون أوصافًا للعامل أفضل مام
ٍ
عندئذ ،تتعلق املهمة
يكونه بعضها اآلخر ،حتى وإن كنا ال نعلم ذلك.
قبول من غريها .ولتحديد ذلك،
أي من النظريات هي األش ّد ً
بتحديد ٍّ
أي يشء ،كام ال مينحون األفضلية
ال يستثني الواقعيون النقديون َّ
ألي عامل عىل آخر ،فهم براغامتيون إبستمولوجيًّا؛ إذ يرون أنه ما
من مجموعة واحدة من اإلجـراءات ميكن من خاللها الحكم بني
االدعاءات املعرفية التي تغطي جميع حاالت البحث ،ولكن ،يجب
تقويم كل حالة بحسب مميزاتها ،واستنا ًدا إىل األدلة التي تقدمها(.((6

خاتمة
انطلقت هذه املقالة من افرتاض أن منطق "النظرية الكربى" يف
نظري وفلسفي حا ٍّد،
حقل العالقات الدولية يتجه نحو حافة إفالس
ٍّ
فضل عن
عىل نحو يجعله يف حاجة إىل التفكيك وإعادة النظرً ،
االفرتاض بأن إفالس هذا املنطق هو ما يربر الدعوة إىل إقحام النزعة
االنتقائية التحليلية يف املامرسات البحثية داخل الحقل .ومن خالل
مختلف املباحث السابقة ،يف هذه املقالة ،ميكن أن نربز املالحظات
الختامية اآلتية:

هم يف الحقل؛ بحيث
يُ َعد بروز الواقعية النقدية توج ًها جدي ًدا و ُم ًّ
ميكن أن تفتح قنوات جديدة وب َّناءة للنقاش النظري بني مختلف
مقاربات السياسة العاملية .فربفضها املقارنة واملقايضة بني التحليلني
التفسريي والفهمي من جهة ،والتحليلني السببي وغري السببي من

1.1تكمن القيمة املضافة لالنتقائية التحليلية ،بوصفها موقفًا
إبستمولوج ًّيا ومنهج ًّيا ،يف نزع الرشعية عن خطاب "النظرية

63 Ibid., pp. 25 - 26.
64 Ibid., p. 26.

65 Ibid., p. 27.
66 Ibid., p. 31.
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الكربى" يف العالقات الدولية ،القادرة عىل التفسري والفهم
ملظاهر التعقد املتزايد يف الظاهرة الدولية وظواهر هذا التعقد،
ومساعدة الباحثني عىل إدراك نقاط القوة والعجز يف الرباداميات
السائدة ،عالوة عىل املفاضلة بينها.
2.2ال يعني تب ِّني االنتقائية التحليلية االستغناء عن الرباداميات ،لكنه
يعني مزي ًدا من الوعي لدى الباحث بأن الرتكيز عىل برادايم
معي من شأنه أن يجعله مييل نحو الرتكيز فقط عىل بعض
َّ
القوى والعوامل السببية ،بينام يتجاهل أخرى ،وهكذا يبقى
يواجه مخاطر الوقوع يف الخطأ بدرجة جد عالية.
3.3من شأن االنتقائية التحليلية أن تساهم يف بناء بحوث تتعايش
فيها عنارص متنوعة من روايات سببية مختلفة ضمن مقاربات
أش ّد تعق ًدا ،قادرة عىل معالجة القضايا ذات األهمية للباحثني
واملامرسني عىل السواء .ويستلزم هذا إقحام الجهود البحثية
املنظَّمة عىل نحو جيد التي يبذلها باحثون آخرون ملتزمون
مبختلف التقاليد البحثية السائدة ،ال استبعادها.
4.4تتبنى االنتقائية التحليلية رو ًحا براغامتية متكِّنها من إنتاج
كل إطار حول مشكلة
أطر متنوعة ومرنة للبحث ،ينتظم ُّ
بحثية مح َّددة ،عىل أن تكون هذه املشكلة هي التي تحرك
عملية البحث ،ال اإلطار النظري املختار مسبقًا .لذلك ،فهي
ال تطمح إىل الكشف عن قوانني عامة كام هو الحال مع
التقاليد البحثية التي تشري إىل نفسها بأنها نظريات كربى .وإذ
ال تكتفي بالنتائج الجزئية /االختزالية املرتبطة بدراسة حاالت
محدودة ،فإن أهمية االنتقائية التحليلية تكمن يف عملها عىل
ما يُع َرف بنظريات "املدى املتوسط" التي تكون مالمئة ضمن
مجموعة محدودة ومحددة من السياقات القابلة للمقارنة؛ إذ
ميكن روابط سببية معينة أن تتكرر عىل نحو قابل للمالحظة.
ويختلف هذا متا ًما عن بناء نظرية كربى أو قانون عام يكون
مالمئًا عرب السياقات املكانية – الزمانية ،وعرب مجموعة واسعة
من املشكالت والقضايا ذات العالقة مبوضوع البحث.
5.5يأيت بروز االنتقائية التحليلية يف سياق املراجعات اإلبستمولوجية
التي ت ُحدثها الفلسفة الواقعية النقدية يف فلسفة علم العالقات
الدولية ،وهي التي تؤكد رضورة تح ُّول الحقل املعريف نحو
ٍ
موقف
النسبية اإلبستمولوجية /املنهجية؛ بحيث ما من
إبستمولوجي ميلك األولوية يف الحصول عىل املعرفة؛ وحيث
توجد دامئًا طرق عديدة ميكن من خاللها التوصل إىل معرفة
العامل .كام تؤكد أيضً ا رضورة تب ِّني موقف تع ُّددي إزاء الخيارات
املنهجية .وعىل عكس الوضعية التي تركز عىل املناهج الكمية،
وما بعد الوضعية التي تركز عىل املناهج الكيفية ،تدعو الواقعية
النقدية إىل تبني تعددية منهجية أو تعددية يف مناهج البحث.

ربمتبس  /لوليأوليأ

6.6يبدو أن حقل العالقات الدولية ،وعىل الرغم من أنه ما
لكل منها التزاماته
منظم حول تقاليد بحثية محددةٍّ ،
يزال
ً
اإلبستمولوجية ومفرداته النظرية ومعايريه البحثية ،شهد يف
السنوات األخرية – وما يزال يشهد – نزعة متزايدة ،حتى بني
بعض من يُع َرف عنهم التزا ُمهم بتقاليد بحثية معينة ،لإلقرار
بوجود حاجة مل َّحة إىل إدماج عنارص تحليلية من مقاربات
أخرى (مختلفة) من أجل إنتاج معرفة جديدة أشمل وأعمق
وأصلح للتوظيف البحثي.
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:تغير الوزراء الفلسطينيين المتكرر وأثره في السياسات العامة
وجهة نظر اإلدارات العليا
Repeated Changes of Palestinian Cabinet Ministers and the
Impact on Public Policies: the Point of View of Higher Authorities
تجادل الدراسة بأن غياب البرنامج السياسي الواضح للحكومة في الحالة الفلسطينية يترك
 وفرض رؤيته على المستويات اإلدارية المختلفة؛،للوزير المجال لتسييس الوزارة التي يديرها
مــا يجعــل مــن التغييــر المتكــرر للحكومــات والوجــوه الوزاريــة تحد ًيا أمــام قدرة المســتويات
 وتكمن مشــكلة الدراســة في غياب.اإلداريــة علــى صنع سياســات عامة مســتدامة وتنفيذها
 إن غياب مثل هذا.اإلطــار القانونــي الناظم للعالقة بين الوزير والطاقــم اإلداري العامل معه
اإلطار أدى الى طغيان "شخصية الوزير" وتحولها إلى اإلطار الناظم لعمل الوزارة؛ ما ينعكس
 نظــ ًرا إلى طبيعة، تبنــى الباحث المنهــج الكيفي.ســلب ًيا على اســتدامة السياســات العامة
 وهم، وأجرى عشرات المقابالت مع المستوى السياسي في الحكومات.الظاهرة المبحوثة
 أما في، ووزراء تكــرر وجودهــم بوصفهــم وزراء أكثــر مــن ثــاث مــرات،رؤســاء ووزراء ســابقون
المســتوى المهنــي فكانــت المقابالت مــع اإلدارة العليا لعينــة الوزارات التــي لديها أكثر من
 ومــن أهــم نتائــج الدراســة أن المنظومــة.2016-1996 ثمانيــة تغيــرات وزاريــة فــي الفتــرة
 فــي العالقة بين المســتوى السياســي للوزارة، وعلــى رأســها القانــون األساســي،القانونيــة
 والمديــرون العامون) تحتاج إلى، والوكيل المســاعد،(الوزيــر) والمســتوى المهني (الوكيل
.المراجعة واإلصالح القانوني
 الحكومات، فلســطين، السياســات المســتدامة، السياســات العامــة:كلمــات مفتاحيــة
.الفلسطينية
This research addresses the problem of government turnovers in Palestine between
1994 and 2016 and the impact on public policy sustainability. The thesis of the
research is that government turnovers (changing ministers repeatedly) disturb
the capability of top management professionals to formulate and implement
sustainable public policy that can make positive impact on generations. The
research adapted a qualitative methodology through selecting all 18 ministries
that had eight turnovers or more between 1994-2016 as case studies, some had
17 turnovers. More than 35 deep interviews with three levels of management in
the selected ministries where conducted. The researcher also interviewed former
prime ministries and a sample of ministers who were in positions for three
terms or more. Questions of this category focused on the impact of politics on
government turnovers and public policy in regard. Major findings of the research
include the way in which governments are selected (the consensus tradition of
selecting governments) and the absence of the Palestinian Legislative Council
encouraged ministers to ignore law and politicize public service sector.
Keywords: Puplic Policies, Palestine, Palestinian Governments.
*
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مقدمة
عىل الرغم من أن منصب الوزير يف أي حكومة هو منصب سيايس
يف األصل – يفرتض أن يعكس برنامج الحزب السيايس الذي يتوىل
الحكم من خالل فوزه يف االنتخابات وتستثنى من ذلك حكومات
كل يف مجال وزارته -
التكنوقراط املكونة من وزراء كفاءات وخرباءّ ،
فإ ّن تسييس املنصب ،مبعنى إخضاعه للحسابات السياسية سوا ٌء أكان
من طرف رئيس السلطة أم من رئيس الوزراء أم من الوضع السيايس
العام ،يُع ُّد اإلشكالية الحقيقية يف الحالة الفلسطينية .ويجادل بعض
الخرباء يف الحالة السياس ّية الفلسطين ّية ،يف أن غياب الربنامج السيايس
الواضح يرتك املجال للوزير لتسييس الوزارة التي يديرها ،وفرض
التغي
رؤيته عىل املستويات اإلدارية املختلفة؛ األمر الذي يجعل من ُّ
املتكرر للحكومات والوجوه الوزارية ،تحديًا أمام قدرة املستويات
اإلداريــة عىل صنع سياسات عا ّمة مستدامة وتنفيذها .وتتمثل
التحديات ،أمام املستوى اإلداري تحدي ًدا ،يف التنقالت التي يجريها
مهمته يف الوزارة لضامن وجود املوالني
الوزير الجديد عند تسلّمه ّ
له ،وتحدي تنفيذ القرارات املالية للسياسات والخطط ،وتحدي صنع
الخطط اإلسرتاتيج ّية وتنفيذها ،والتي يعاد النظر فيها عاد ًة أو يف
بعض بنودها؛ بسبب عدم اقتناع الوزير الجديد بها.
تكمن مشكلة الدراسة ،من وجهة نظر أخرى ،يف غياب اإلطار القانوين
املنظِّم للعالقة بني الوزير والطاقم اإلداري العامل معه .وقد أَ ّدى غياب
مثل هذا اإلطار القانوين الذي انبثق عن غياب املجلس الترشيعي
طوال فرتة طويلة من الزمن ،وانعدام دوره الرقايب ،إىل طغيان "شخصية
الوزير" وتحولها إىل اإلطار املنظِّم لعمل الوزارة؛ األمر الذي ينعكس
تتغي
سلب ًيا عىل استدامة السياسات العامة .ومقارن ًة بنامذج عاملية ّ
فيها الحكومات باستمرار من دون تأث ّر عمل املستويات اإلدارية فيها،
مثل ،فإن الفضل يف استدامة السياسات العامة
كالنموذج اإليطايل ً
للوزارات يعود إىل وجود نظام ،وإطار قانوين يح ِّدد صالحيات من
يعملون يف الوزارات كلِّهم ،مبن فيهم الوزراء.
تغي الحكومات أو الوجوه
تهدف الدراسة إىل معرفة انعكاسات ُّ
الوزارية ،عىل العمل اإلداري يف الوزارات الفلسطينية ،وانعكاسات
ذلك عىل استدامة السياسات العامة من وجهة نظر اإلدارة
العليا يف الوزارات (وكالء الوزارات ،ومساعدي الوكالء ،واملديرين
العا ّمني للشؤون اإلدارية واملالية) .وتهدف تحدي ًدا إىل التعرف إىل
تغي الحكومات أو الوجوه الوزارية عىل العمل بروح
انعكاسات ُّ
وخصوصا يف اإلدارات العليا يف الوزارات  -والقرارات
الفريق -
ً
املالية التي يرتبط بها تنفيذ السياسات العامة ،وتنفيذ الخطط
اإلسرتاتيج ّية ،والتعاون املشرتك بني الوزارات ،ملا يف ذلك من تحقيقٍ
الستدامة للسياسات العامة.

ددعلالا
ربمتبس  /لوليأوليأ

يع ُّد موضوع الــدراســة من املوضوعات القليلة يف األدبيات
الفلسطينية التي تستهدف إشكالية استدامة السياسات العامة،
التغي املتك ّرر للحكومات من املوضوعات البحثية
كام يع ُّد موضوع ُّ
الجديدة التي مل ت ُستهدف بالبحث املعمق من قبل .بنا ًء عليه،
يُتوقع  -من الناحية النظرية  -أن تس ّد الدراسة فجوة بحثية
مه ّمة ،تربط البعد السيايس لتأليف الحكومات وما يصاحبه من
اعتبارات ،بالبعد اإلداري التنفيذي .أ ّما من الناحية العملية،
ف ُيتوقع من الدراسة أن تساعد املستويني؛ السيايس والتنفيذي
يف الحكومة الفلسطينية ،عىل تصويب مسار العالقة بينهام من
خالل تسليط الضوء عىل نقاط الضعف والقوة يف هذه العالقة.
ومن ناحية أخرى ،يع ُّد هذا البحث جه ًدا متواض ًعا يف مسار إصالح
اإلدارة الفلسطينية العا ّمة؛ إذ يُتوقع أن يفتح الباب أمام الباحثني
ٍ
موضوعات ذات عالقة ،تصب يف جهد الخطة
مستقبل لتناول
ً
الوطنية الشاملة إلصالح أداء القطاع الفلسطيني العا ّم ،ويتوقع
لنتائج الدراسة ،تحدي ًدا ،أن تكشف النقاب عن مشكالت بحثية
مهمة ،ميكن أن تكون هدفًا ألبحاث معمقة .ويف الحد األدىن،
يتوقع من الدراسة أن توسع فهم القارئ املتخصص حول العالقة
بني املستوى السيايس يف الحكومات ،واملستوى التنفيذي اإلداري
وانعكاسات هذه العالقة عىل استدامة السياسات العامة.
تنطلق الدراسة من افرتاض مفاده أن التغيري املتكرر للحكومات أو
بعض الوجوه الوزارية فيها ،ينعكس سلبيًا عىل العمل اإلداري يف
الوزارات الفلسطينية ،ويف الحصيلة ،عىل استدامة السياسات العامة
من حيث إنه:

•كلام كان تكرار التغيري يف الوزراء عال ًيا ،عرقل العمل بروح
الفريق داخل اإلدارات العليا؛ وذلك بسبب التنقالت التي
يجريها الوزير الجديد.
•كلام كان تكرار التغيري يف الوزراء عاليًا ،عرقل ذلك القرارات
املالية التي يتوقف عليها تنفيذ السياسات العامة (الخطط
اإلسرتاتيجيّة والربامج واملشاريع).

•كلام كان تكرار التغيري يف الوزراء عال ًيا ،عرقل تنفيذ الخطط
اإلسرتاتيج ّية كلّها أو بعض بنودها؛ وذلك بسبب رغبة الوزير
الجديد يف فرض رؤية جديدة أو عدم اقتناعه مبا هو موجود يف
الخطة اإلسرتاتيج ّية للوزارة.
•كلام كان تكرار التغيري يف الــوزراء عال ًيا ،عرقل التعاون بني
الــوزارة املعنية واملؤسسات والـــوزارات الرشيكة يف تنفيذ
وخصوصا الوزارات املحورية ،مثل :وزارة
السياسات العامة،
ً
املالية ووزارة الداخلية؛ األمر الذي ينعكس سلب ًيا عىل استدامة
السياسات العامة.
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املصدر" :الحكومات الفلسطينية" ،املوقع الرسمي ملجلس الوزراء الفلسطيني ،شوهد يف  ،2015/10/15يف:
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تنتمي هذه الدراسة إىل املنهج الكيفي؛ وذلك نظ ًرا إىل طبيعة
(التغي املتكرر للحكومات) ،وطبيعة سؤال
الظاهرة املبحوثة
ُّ
التغي املتكرر للحكومات يف استدامة السياسات
يؤثر
الدراسة (كيف
ُّ
العامة؟) ،والذي ال ميكن اإلجابة عنه إال من خالل الغوص يف أعامق
تجارب الخرباء املعنيني من املستويني السيايس واإلداري يف الوزارات
الفلسطينية ،وقد اتبع الباحث أسلوب التحليل الكيفي لتجارب
املستجيبني وآرائهم (الخرباء) ،ومن ث َ َّم املقارنة بني هذه التجارب؛
من أجل استخالص النتائج منها .كذلك ،اتبع الباحث األسلوب املقارن
تغي
ملعرفة الفرق بني الــوزارات املختلفة ،من حيث تأثري تكرار ُّ
الحكومات يف استدامة السياسات العامة ،فاملقارنة ،هنا ،لها أثر كبري
يف تعزيز صدقية البحث ،وقدرة الباحث عىل تعميم النتائج .ينقسم
البحث إىل فصلني اثنني؛ يناقش األ ّول تأثري األبعاد السياسية لتأليف
الحكومات يف استدامة السياسات العامة من وجهة نظر املستوى
السيايس .بينام يناقش الثاين وجهة نظر املستوى املهني يف تغيري
الحكومات وانعكاساته عىل قدرة الفريق املهني عىل صنع سياسات
عامة مستدامة وتنفيذها.
اعتمدت الدراسة عىل أداتني لجمع املعلومات :الدراسات السابقة
واملعلومات والوثائق املوجودة يف الوزارات املختلفة ،واملقابالت
املعمقة مع الخرباء من هذه الــوزارات .تناولت الدراسة جميع
الوزارات الفلسطينية التي تك َّرر تغيري الوجوه الوزارية فيها مثاين
مرات فأكرث بوصفها مجتم ًعا للدراسة .يف املستوى اإلداري املهني،
شخصا من املسؤولني املعن ّيني يف اإلدارة العليا (وكيل
قابل الباحث ً 34
وزارة ،وكيل مساعد ،مدير عا ّم الشؤون اإلدارية واملالية) أو من هم
يف مستوى اإلدارة العليا من قادة املؤسسات الحكومية التابعة لوزارة
ما .ويعتقد الباحث أن مقابلة هذه الفئة تصب يف مصلحة الدراسة؛

بالتغي املتكرر للحكومات الفلسطينية.
بسبب تأثرهم املبارش
ُّ
واشرتط الباحث لتعزيز صدق دراسته ،أن يكون املقابَل من هذه
الفئة قد عمل مع ثالثة وزراء عىل األقل .أما بشأن املستوى السيايس
فقد اختار الباحث ع ِّينة قصدية ممثّلة بخمسة أشخاص من الوزراء
السابقني أو الحاليني ،عىل أن يكون الشخص قد شغل منصب رئيس
حكومة أو وزيرٍ ،أكرث من ثالث مرات.

مصطلحات الدراسة
كامل ،مبا
تغيري الحكومات الفلسطينية :تغيري الحكومات الفلسطينية ً
يف ذلك رئيس الوزراء وتكوين حكومة جديدة ،أو التعديالت الوزارية
التي قد تذهب ببعض الوجوه وتأيت بوجوه جديدة .وهناك أيضً ا
التغي الكامل للحكومة.
وزارات احتفظت بالوجه نفسه ،حتى بعد ُّ
السياسات العامة :عرف جيمس أندرسون السياسات العامة بأنها:
مجموعة من األنشطة الهادفة والثابتة نسبيًا ،ينفذها العب أو
مجموعة العبني يف مجال الحكم؛ من أجل حل مشكلة أو مشكالت
عامة .ويركز تعريف أندرسون يف الفاعلني يف مجال الحكم ،ويقصد
الحكومة ومؤسساتها ومن يساندها أو يعمل معها لتنفيذ برامجها،
ويركز كذلك يف األنشطة املقصودة التي هي أنشطة هادفة goal
 oriented actionsوليست عشوائية .كام يشري أندرسون يف تعقيبه
عىل التعريف إىل أن السياسات العامة هي ما يتم تنفيذه عىل أرض
الواقع  ،actually doneال ما تنوي الحكومة فعله أو يفرتض أن تفعله
 .(((intended to be doneويع ّرفها جون كنغدون بأنها :عملية إعداد
1 James Anderson, Public Policy Making, 5th ed. (USA: Houghton Mifflin
Company, 2003), pp. 2 - 3.
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األجندة الحكومية (للحكومة ومؤسساتها) وتحديد البدائل ،واختيار
البديل أو البدائل األفضل ث ّم تنفيذها أو تحويلها إىل برامج وأنشطة
عملية ،ويجمع تعريف كنغدون عمليتي صنع السياسات العامة
وتنفيذها((( .تركز هذه الدراسة ،مستفيدة من التعريفات السابقة
الذكر ،يف عمليتي صنع السياسات العامة وتنفيذها ،ومسألة الثبات
النسبي ألنشطة السياسات العامة وأهدافها .وقد تج َّنب الباحث
استخدام مصطلح استقرار السياسات العامة أو السياسات العامة
املستقرة؛ لتجنب إضفاء صفة االستقرار (الثبات وعدم التطور)
لعمليات السياسات العامة ،يف حني أنها عمليات ديناميكية معقدة،
لكن ما يهمنا حال كوننا دارسني ملوضوعها ،كام يشري أندرسون ،أنها
تؤيت عوائدها املستقبل ّية((( ،أو كام يسميها الباحث ،آثارها املستدامة.
استدامة السياسات العامة :يقصد بها يف هذه الدراسة قدرة الحكومة
خصوصا ،عىل صنع سياسات مستقرة
عمو ًما والــوزارات منفردة
ً
وتنفيذها ،بحيث ال تتأثر كث ًريا بالبيئة الخارجية ،مبا فيها الضغوطات
السياسية املسببة للتغيري الحكومي؛ إذ يُفرتض أ ّن استدامة السياسات
العامة تنعكس إيجابيًا عىل قدرة فريق الحكومة أو الوزارة عىل العمل
بأريحية ،وتقديم خدمة أفضل ،وتقليل الرصاعات ،وترك أثرها ،وإبقائها
لألجيال القادمة .ويف هذا الصدد ،يجادل فيليب كوبر يف أن أحد أهم
أسباب نجاح السياسات العامة هو االستدامة .فاإلخفاق ،بحسب كوبر،
يف تحقيق سياسات مستدامة مال ًيا وقانون ًيا وإداريًا وسياس ًيا وحتى
حتم إىل فشل هذه السياسات((( .كام أشار جيمس
أخالق ًيا يؤدي ً
سبولكا وروبرتا دارلن إىل أهمية االستدامة وأثرها يف إصالح السياسات
التعليمية يف واليتي مريالند ونيومكسيكو األمريكيّتني ،وخلصت الدراسة
إىل أن السياسات التعليمية يف جامعات الواليتني ليست مستدامة(((.
تسييس الوظيفة الحكومية  :Public job politicizationإخضاع
الوظيفة الحكومية للحسابات السياسية واالستقطاب السيايس،
مثل)
معي (فتح أو حامس ً
ً
وخصوصا انتامء الوزير إىل تيار سيايس ّ
وشخصيته ورغبته يف إحداث تغيريات يف وزارته ألسباب غري مهنية،
منها تغليب مصلحة التيار السيايس الخاصة ،عىل املصلحة العامة
التي يفرتض أن الوظيفة الحكومية تسعى لتحقيقها ،ومنها أيضً ا إلغاء
قرارات إدارية اتخذها الوزير السابق ،وتعيني مق َّربني منه يف مناصب
رفيعة لضامن الــوالءات السياسية ،وإلغاء الخطط اإلسرتاتيجيّة
2 John W. Kingdon, Agendas, Alternatives and Public Policies, 2nd ed.
(USA: Addison-Wesely Education Publishers Inc, 2003), p. 3.
3 Anderson, p. 143.
4 Phillip Cooper & Claudia Maria Vargas, Implementing Sustainable
Development: From Global Policy to Local Action (USA: Rowman & Littlefied
Publishing Group, Inc., 2004), pp. 13 - 14.
5 James Cibolka & Robarta Derlin, “Accountability Policy Adaption to
Policy Sustainability: Reforms and Systematic Initiatives in Colorado and
Maryland,” Education and Urban Society, vol. 30, no 4 (1998).

ددعلالا
ربمتبس  /لوليأوليأ

ألسباب غري
السابقة أو بعض بنودها أو عدم الرغبة يف تنفيذها،
ٍ
مهنية .وعىل الرغم من وجود تسييس يف الوظيفة العامة يف رأي
كثريين((( ،فإ ّن هناك نو ًعا آخر من التسييس ،وهو تغليب مصلحة
الوزير عىل حساب مصلحة الوزارة ،يف التعيينات والقرارات اإلدارية.
التنقالت اإلدارية :يقصد بها يف هذا البحث إعادة هندسة املناصب
العليا يف الوزارة مبا يالئم رغبة الوزير الجديد ،وليس ألسباب مهنية،
وكذلك منح صالحيات إضافية لبعض املوظّفني ،بناء عىل رغبة الوزير
الجديد ،وحجب الصالحيات عن آخرين ألسباب غري مهنية.
املؤسسات الرشيكة :هي املؤسسات أو الوزارات التي تشرتك مع
الوزارة املعنية يف تنفيذ سياسات عامة بينية ،تتقاطع أهدافها مع
مثل؛ تحتاج وزارة الحكم املحيل،
هذه الــوزارات أو املؤسساتً .
لتنفيذ سياساتها ،إىل العمل والتعاون مع وزارة املالية ،والداخلية،
واملحافظات ،البلديات وغريها من املؤسسات التي ال ميكن تنفيذ
السياسات العامة إال بالتعاون معها.

مراجعة نقدية للدراسات السابقة
يتناول هذا املبحث مراجعة نقدية للدراسات السابقة التي يتناول
بعض منها الحكومات الفلسطينية املختلفة ،مبارشة ،خالل الحديث
عن اإلصالح السيايس واإلداري يف السلطة الفلسطينية .جاءت هذه
الدراسات يف معظمها أوراقًا علميةً ،عرضت يف مؤمترات حول اإلصالح،
بينام تناول قليل من الباحثني موضوع الحكومات عىل نحو منفر ٍد
ومع َّمقٍ  .وعمو ًما ،تع ُّد الدراسات التي تناولت املوضوعات التي من
ضمنها موضوع الحكومات الفلسطينية ،قليلة نسب ًيا؛ إذ تأيت دراسة
الباحث لتغطي جوانب جديدة مل تُبحث من قبل ،كام أرشنا إىل ذلك
سابقًا .وميكن تقسيم الدراسات السابقة ،من أجل تبسيط املراجعة
النقدية لها ،إىل قسمني :أوراق علمية نرشت يف مؤمترات حول إصالح
القطاع الفلسطيني العام ،وكتب ومقاالت تناولت جزئيات محددة
حول الحكومات الفلسطينية .أ ّما بخصوص الدراسات اإلقليمية
والعاملية حول املوضوع ،فقد ارتأى الباحث أن يستفيد منها يف اإلطار
ومدارس يف الحكم أكرث من
تعب عن أفكا ٍر
النظري للدراسة؛ كونها ِّ
َ
كونها دراسات متخصصة .فاملدرسة األمريكيّة يف تأليف الحكومات،
تتميز بأن الحزب الحاكم يأيت بالسياسيني بوصفهم وزراء ،ويأيت بقادة
تنفيذي ٍني مهنيني للمناصب اإلدارية العليا من الحزب نفسه ،بينام
يرحل هؤالء (أي السياسيون واملهنيون من الفئة العليا) كلُّهم ،إذا
خرس الحزب االنتخابات التالية .أ ّما املدرستان الفرنسية واإليطالية يف
وخصوصا املدرسة اإليطاليةٍ ُّ ،
تأليف الحكومات ،فتتميزان،
بتغي متك ّر ٍر
ً
للمستوى السيايس واستقرار يضمنه القانون يف مناصب التنفيذيني
 6عيل الجرباوي ،مقابلة شخصية ،رام الله2015/4/23 ،؛ سالم فياض ،مقابلة شخصية،
رام الله.2015/4/20 ،
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تغي الحكومات يف النموذجني كليهام ،فإن
املهنيني .وعىل الرغم من ُّ
السياسات العامة تتسم باالستدامة؛ األمر الذي يرتك انعكاسات إيجابية
عىل نوعية الخدمة العامة التي يتلقاها مواطنو ال ُبلدان املذكورة.
 .1األوراق العلمية المنشورة في المؤتمرات
والتقارير الصادرة عن مؤسسات متخصصة

ركز هذا النوع من التقارير واألوراق العلمية يف موضوع واحد((( ،هو
موضوع اإلصالح السيايس واإلداري ملؤسسات السلطة الفلسطينية.
وتناولت معظم األوراق واملداخالت التي تضمنتها هذه املنشورات
أساسا عناوين واهتاممات ملؤمترات نظمتها املؤسسات
قضايا هي ً
الراعية لها .فعىل سبيل املثال ،تناول نبيل قسيس((( املوضوع
السيايس (االنقسام واالنفصال الجغرايف) سب ًبا من أسباب الرتهل
اإلداري ملؤسسات السلطة الفلسطينية .وشخَّص التشوهات التي
شابت الهياكل اإلدارية ملؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية عند
تك ّونها بعد أوسلو ،كام ركز يف أهمية "نظام الالمركزية الدميقراطية"
الذي اقرتحه املؤلف؛ لالنتقال بالسلطة الفلسطينية من الوضع
الراهن إىل وضع الدولة ،إذ تؤ ّدي الحكومة "الرشيقة" ومؤسساتها
ومسؤول" يف الحكم الرشيد ،إال أن املؤلف أكد
ً
"مهم ومحدو ًدا
دو ًرا ًّ
يف خالصة ورقته أن الحكومة "الرشيقة" املكونة من كفاءات مشهود
لها بالنزاهة واملهنية ،ال ميكن أن تحقِّق رؤيتها يف الحكم من دون
دعم القيادة السياسية ،حتى تتمكن من العمل عىل نحو مستق ٍّر.
أساسا ملشكلة الدراسة؛ إذ كيف لحكومة/
وقد مثَّلت خالصة املؤلف ً
حكومات جاءت نتيجة لتجاذبات ورصاعات سياسية وتسويات
داخلية وضغوطات خارجية ،واألهم من ذلك أنها (أي الحكومات)
مل يكمل أي منها سن ًة يف الحكم ( 18حكومة منذ تأسيس السلطة
الفلسطينية حتى اآلن) ،أن تتمكن من االستجابة لرؤية تتطلب
بالرضورة أجوا ًء مستقرة حتى تتمكن من إحداث التغيري واإلصالح
املنشود من خالل سياسات مستدامة.
تناول تقرير الهيئة الفلسطينية املستقلة لحقوق اإلنسان ( )1999الذي
أعده الباحث عزيز كايد موضوع "تداخل الصالحيات يف مؤسسات
السلطة الوطنية الفلسطينية" .وهدف التقرير إىل الكشف عن مواطن
الخلل يف البنية اإلدارية والتنظيمية ملؤسسات السلطة ومامرساتها،
وقدم مع ّد التقرير توصيفًا رسي ًعا إلشكالية تداخل الصالحيات بني
األجهزة التنفيذية للسلطة ،وتداخل الصالحيات بني السلطات الثالث،
 7انظر عىل سبيل املثال :نبيل قسيس" ،مالحظات ختامية" ،يف :أوراق مؤمتر أمان السنوي
الثالث (رام الله :منشورات مؤسسة أمان)2007 ،؛ "التقرير السنوي :حول تداخل الصالحيات
يف مؤسسات السلطة الفلسطينية" ،الهيئة العامة املستقلة لحقوق اإلنسان (رام الله :بدون
دار نرش)1999 ،؛ باسم الزبيدي وآخرون ،حول اإلصالح جذوره ومعانيه وأوجه استخدامه
(بريزيت :معهد أبو لغد للدراسات الدولية.)2005 ،
 8نبيل قسيس" ،بناء الهيكلية املناسبة والفاعلة للسلطة الوطنية الفلسطينية بالرغم من
االنفصال الجغرايف" ،وحدة االقتصاد الفلسطيني رافعة رئيسية إلنهاء االحتالل (القدس:
منشورات معهد ماس.)2011 ،

ومشكلة التضخم الوظيفي ومشكلة الرتهل اإلداري الناتج منها .إال أن
التقرير مل يتناول أساس هذه املشكالت كغياب اإلطار القانوين الواضح
الذي ينظم العالقة بني مؤسسات الحكم والسلطات الثالث .كام أن
التقرير مل يتعرض لجذور املشكالت التي وصفها ،أي املوضوع السيايس
أو كام يسميها الباحث "تسييس الوظيفة العامة".
تناول تقرير مؤسسة أمان حول مؤمترها السنوي الثالث ()2007
موضوع "رصاع الصالحيات وغياب املسؤوليات يف السلطة الوطنية
الفلسطينية" ،وركَّز املتحدثون يف أوراقهم ومداخالتهم ،يف موضوع
النظام السيايس الفلسطيني "املختلط  -رئايس برملاين" الذي يرأس فيه
شخص واحد منصبَي :رئيس السلطة ،ورئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة
التحرير ،كام يسوده الرصاع عىل الصالحيات بني السلطة مبؤسساتها
حلول عملي ًة ملشكلة
واملنظمة مبؤسساتها املوازية .ومل يق ِّدم التقرير ً
رصاع الصالحيات يف مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ،بقدر ما
وصف هذه املشكلة وشخَّصها(((.
لخص تقرير للباحث عزيز كايد خالصة وقائع ورشة عمل نظمها
مركز الرباق للبحوث والثقافة بعنوان" :خارطة حكومة أول رئاسة
وزراء فلسطينية"( .((1وقد ركزت معظم األوراق التي تضمنتها ورشة
العمل يف موضوع الرصاع السيايس الذي دار حول مسألة استحداث
منصب رئيس وزراء يف السلطة الفلسطينية (الذي شغله ألول مرة
محمود عباس) .خلص التقرير إىل أن منصب رئيس الوزراء الفلسطيني
أساسا إىل سحب الصالحيات
استحدث ألسباب سياسية وأمنية ،هدفت ً
من الرئيس عرفات الذي فقد آنذاك ثقة األمريكيّني واإلرسائيليني بوصفه
رشيكًا للسالم ،وليس استجابة ملتطلبات اإلصالح الداخيل كام ا ّدعى
املدافعون عن موضوع اإلصالح عىل الرغم من رضورته .وعىل الرغم
من تخصص التقرير يف معالجة إشكاليات خريطة حكومة أول رئيس
وزراء ،من دون التطرق إىل حكومات أخرى ،فإ ّن الدراسة ستستفيد
(دليل) داعمة لفرضية االنعكاس السلبي
من التقرير بوصفه حالة ً
لتسييس الوظيفة العامة عىل استدامة السياسات الحكومية ،وتحدي ًدا
يف موضوع الضغوطات السياسية الداخلية والخارجية التي تصاحب
تكوين الحكومات ،كام سيأيت بيان ذلك.
 .2الكتب والمقاالت العلمية

تتميز هذه املجموعة من األدبيات املتعلقة مبوضوع الدراسة
بتخصصها أكرث من سابقتها ،تعكس وجهة نظر باحث واحد ،وليست
تقارير تعكس أكرث من وجهة نظر ،فالتنوع يف املجموعة األوىل مفيد؛
ألنه يعطي الباحث وجهات نظر مختلفة وإن كانت غري معمقة،
 9انظر عىل سبيل املثال :مداخلة عيل الجرباوي ،يف :أوراق مؤمتر أمان ،ص 13-11
 10عزيز كايد" ،خارطة حكومة أول رئاسة وزراء فلسطينية" ،الهيئة العامة املستقلة
لحقوق املواطن (رام الله :مركز الرباق للبحوث والثقافة.)2003 ،
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أ ّما التخصص يف املجموعة الثانية فيعطي الباحث نظرة مع َّمقة
حول القضايا التي تحيط بالبحث .فعىل سبيل املثال ،قدم محمود
مفصلة حول أداء الحكومة العارشة (حكومة
دوديــن( ((1دراسة ّ
حامس) التي تألَّفت ألول مرة نتيجة النتخابات سادها التنافس
بني حركتني كبريين يف العمل السيايس الفلسطيني؛ حركتي حامس
وفتح .وقام الباحث دودين مبراجعة نقدية ألداء الحكومة العارشة
من خالل النظر يف مدى انسجامها مع ما جاء يف برنامجها االنتخايب
وبيانها الوزاري ،وسلط الباحث الضوء عىل فكرة اإلدارة الرشيدة يف
الحكم الذي ورد يف برنامج قامئة اإلصالح والتغيري ،بينام افتقر أداء
الحكومة ،واقع ًّيا ،إىل الخطط والسياسات التي ترتجم رؤيتها عىل
أرض الواقع .وعىل الرغم من تخصص دراسة دودين يف الحكومة
العارشة فقط ،فإ ّن الدراسة ستستفيد منها؛ لكون الحكومة العارشة
هي الوحيدة التي تك َّونت عىل أساس نتيجة انتخابات أتت باملعارضة
(حركة حامس) إىل سدة الحكم ،فقد تض ّمن تكوين الحكومة وجو ًها
كلُّها جديدة ،حاولت فرض أجندة حكم جديدة مل يُكتب لها النجاح.
ويف السياق السابق نفسه ،قدم الباحث سليامن فهد( ((1يف كتابه
قراءة يف الحكومات الفلسطينية من إقامة السلطة إىل انتخابات
الترشيعي الثاين مراجعة نقدية لظروف تكوين الحكومات
وحيثياتها ،منذ تأسيس السلطة حتى انتخاب املجلس الترشيعي
الثاين ،وركز الباحث يف األبعاد السياسية واألمنية التي أحاطت
بتأليف الحكومات التي جاءت عىل حساب البعد املهني السياسايت
فضل عن ذلك ،تتناول الدراسة حدو ًدا
الذي سرتكز فيه الدراسةً .
أوسع من الدراسات السابقة فتدخل حكومات ليست محسوبة عىل
الحزب الحاكم ،إن جاز الوصف ،من خالل النظر إىل الحكومات
التي جاءت بعد  2006كانت برئاسة شخصيتني مستقلتني (ال من
فتح وال من حامس) ،واملقصود الحكومات التي شكلها سالم فياض
ورامي الحمد الله.

القيمة المضافة إلى دراسة الباحث
تغي الحكومات منذ تأليف
تتميز هذه الدراسة بالشمولية؛ إذ تتناول ُّ
أول حكومة فلسطينية حتى آخر حكومة (حكومة الوفاق برئاسة
متغيات مل ت ُطرح
رامي الحمد الله) .من ناحية ثانية ،تتناول الدراسة ِّ
سابقًا (يف حدود علم الباحث) ،هام :تغيري الحكومات (الوجوه
املتغي الثاين ،وهو استدامة السياسات
الوزارية) وانعكاساته عىل
ُّ
العامة ،كام تم تعريفها يف مبحث مصطلحات الدراسة .أ ّما من حيث
املنهجية ،فتتميز هذه الدراسة بأنها بحث ميداين يعتمد عىل آراء
 11محمود دودين وموىس عيىس ،األداء اإلداري للحكومة الفلسطينية العارشة (رام الله:
معهد السياسات العامة ،)2007 ،ص .16 - 6
 12سليامن فهد ،قراءة يف الحكومات الفلسطينية :من إقامة السلطة إىل انتخابات
الترشيعي الثاين (رام الله :د.ن ،)2006 ،.ص .15-4

ددعلالا
ربمتبس  /لوليأوليأ

سياسيني ومهنيني مارسوا الحكم (رؤساء حكومات ،ووزراء سابقني،
ووكالء وزارات ،ووكالء مساعدين ،ومديرين عا ّمني ،ورؤساء مؤسسات
حكومية ،وخرباء يف الحالة الحكومية الفلسطينية) وهؤالء كلّهم ،لهم
خربات وتجارب ال ميكن إغفال أهميتها ،بل من الصعب إنجاز دراسة
يف هذا الشأن من دون الرجوع إليها.

عملية تأليف عمل الحكومات والوزراء
وإنهائها
لعله من املفيد البدء مبناقشة قضايا مه ّمة حول طبيعة النظام
السيايس الفلسطيني ،كالبعدين القانوين والسيايس لتأليف الحكومات
تغي
الفلسطينية قبل البدء بالحديث عن البعد اإلداري ،النعكاس ُّ
الحكومات عىل استدامة السياسات العامة .فالبعدان القانوين
والسيايس مرتبطان ارتباطًا وثيقًا باملوضوع اإلداري ويساعدان
التغي املتكرر للحكومات واستدامة
عىل فهم العالقة املفرتضة بني ُّ
السياسات العامة ،ويناقش هذا املبحث آلية تأليف الحكومات
الفلسطينية ،واالستحقاقات القانونية املتعلقة بالقانون األسايس
الفلسطيني يف تأليف الحكومات ،والتقاليد السياسة املتبعة يف
تشكيلها والضغوط السياسية التي متارس داخل ًيا وخارج ًيا عند تأليفها.

 .1المحددات القانونية
ينص القانون األسايس الفلسطيني يف الباب الثالث ،املادة ( ،)45عىل
أن "يختار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رئيس الوزراء ويكلفه
بتأليف حكومته" .تاريخ ًيا ،خضع هذا االستحقاق ،غال ًبا ،لالعتبارات
السياسية ،ويستثنى من ذلك تكليف الرئيس محمود عباس
إلسامعيل هنية (وهو من غري الحزب الحاكم أو التيارات السياسية
املحسوبة عىل منظمة التحرير) بتأليف الحكومة العارشة بعد فوز
حركة حامس يف االنتخابات ،وسنأيت عىل استحقاق التقاليد السياسية
والضغوط السياسية يف بند الحق.
وبحسب املادة ( )65من القانون األسايس ،يتوىل رئيس الوزراء املكلف
من طرف رئيس السلطة الوطنية تأليف حكومته خالل ثالثة أسابيع
من تاريخ اختياره ،وله الحق يف مهلة أخرى أقصاها أسبوعان فقط،
وإذا أخفق يف تأليف حكومته خالل املوعد املذكور ،أو مل يحصل
عىل ثقة املجلس الترشيعي ،وجب عىل رئيس السلطة الوطنية
استبدال آخر به خالل أسبوعني من تاريخ إخفاقه أو تاريخ انعقاد
جلسة الثقة( ،((1إال أن الحكومات الفلسطينية ،منذ انعقاد جلسة
الثقة التي نالت من خاللها الحكومة الفلسطينية العارشة برئاسة
 13انظر :القانون األسايس الفلسطيني املعدل ،)2005( ،الباب الثالث ،املادة  ،45ص 12؛
الباب الخامس ،املادة  ،65ص .17
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إسامعيل هنية ثقة املجلس الترشيعي ،مل تعرض عىل املجلس لنيل
الثقة؛ بسبب غياب املجلس الترشيعي؛ األمر الذي أدى إىل اطمئنان
القوى املختلفة (رئيس السلطة ،رئيس الوزراء ،األحزاب والحركات
وكذلك الوزراء) إىل عدم إمكانية حدوث حجب ثقة عن الحكومة أو
عن بعض وزرائها .فجلسة الثقة تعني عىل األقل؛ أن املجلس سيقرأ
البيان الوزاري لرئيس الحكومة والوزراء ويستمع له ويناقشه ،ويف
الحصيلة ،يصوت عىل الثقة بالحكومة والوزراء أو حجبها.
والسؤال املطروح يف هذا الصدد :هل تكفي ثقة رئيس السلطة
الفلسطينية وحدها لتأليف حكومة قادرة عىل صنع سياسات عامة
أصل يضع ثقته برئيس
مستدامة وتنفيذها؟ ثم إن رئيس السلطة ً
الوزراء (باختياره) وليس بالوزراء؛ وهو ما يزيد من إمكانية اطمئنان
الوزراء (باملعنى السلبي) لعدم وجود طرف ثالث محايد (ويف هذه
الحالة يفرتض أن يكون املجلس الترشيعي) يحاسب أداءهم ويراقبه،
أصل .وبنا ًء عليه
أو حتى ينظر يف إمكانية وجود برنامج حكومي لهم ً
تبقى أمور صوغ السياسات العامة وتنفيذها خاضعة الجتهادات
الحكومة برئيسها ووزرائها ،فبحسب املادة ( )71يختص كل وزير يف
خصوصا مبا ييل:
إطار وزارته
ً
1.1اق ـراح السياسة العامة لــوزارتــه واإلرشاف عىل تنفيذها
بعد إقرارها.
2.2اإلرشاف عىل سري العمل يف وزارتــه وإصــدار التعليامت
الالزمة لذلك.
3.3تنفيذ املوازنة العامة ضمن االعتامدات املقررة.
4.4إعداد مشاريع القوانني الخاصة بوزارته وتقدميها ملجلس الوزراء.
5.5يجوز للوزير تفويض بعض سلطاته إىل وكيل الوزارة أو غريه
من موظفي اإلدارة العليا يف وزارته ويف حدود القانون.
ورمبا يع ُّد االختصاص األول (اقرتاح السياسة العامة للوزارة واإلرشاف
عىل تنفيذها) األهم من بني االختصاصات الخمسة التي يحددها
القانون األسايس للوزير؛ ألن االختصاصات األربعة األخرى تعتمد
عليه ســوا ٌء أكان ذلك من خالل اإلرشاف عىل سري تنفيذها أم
استخدام املوازنة الالزمة للتنفيذ أم إعداد مشاريع قوانني تساعد يف
العملية (صوغ السياسات وتنفيذها) ،أو حتى تفويض الصالحيات
إىل اآلخرين عند الرضورة .والسؤال املطروح من خالل النظر إىل
إشكالية االستدامة بوصفها رضورة ألي سياسة عامة ،هو :كيف
يتم إقرار السياسات يف كل وزارة؟ وما املرجعية التي عىل أساسها
ت ُقرتح السياسات؟ أهي البيان الوزاري املص ّدق (بالثقة) من املجلس
الترشيعي إن وجدت؟ أم هي ثقة رئيس السلطة؟ ويف الحالة الثانية:
أهذا من صالحيات رئيس السلطة واختصاصاته؟ أم أن األمر مرتوك

الجتهادات الوزير يف وزارته وقدرته عىل إقناع رئيس الحكومة بوجهة
نظره ،والتي ستمثِّل ،يف هذه الحالة ،السياسات العامة للوزارة؟
سنحاول ،من دون شك ،اإلجابة عن هذه التساؤالت ،إال أنه ميكن
االستنتاج مبدئ ًيا؛ أن غياب املجلس الترشيعي صاحب الصالحية
املتمثلة بوضع القوانني والترشيعات وتعديلها ،مبا فيها القانون
األسايس والتصويت للثقة بالحكومة ومساءلة الوزراء ومحاسبتهم،
واملتغية بوترية عالية (أقل
أث ّر سلب ًيا يف التزام الحكومات املتعاقبة
ِّ
من سنة لكل حكومة) بوضع سياسات عامة مستدامة وتنفيذها.
وسرنى الحقًا إ ْن كان هذا االستنتاج املبكر املبني عىل املراجعة
داعم يف نقاش الجدلية السياسة
القانونية والترشيعية سيلقى ً
دليل ً
التي تصاحب تأليف الحكومات.

 .2المحددات السياسية
مم يقال عن دميقراطية االختيار الفلسطيني ،سوا ٌء أكانت
عىل الرغم ّ
يف اختيار رئيس الوزراء أم الوزراء ،ورضورة توافق هذا االختيار مع
مثل)،
األجواء السياسية الفلسطينية العامة (كنتائج االنتخابات ً
فإن إشكالية الضغوط الخارجية مهيمنة عىل خيار رئيس السلطة
الوطنية الفلسطينية يف اختيار رئيس الوزراء ،واختيار رئيس الوزراء
للوزراء ،وتحدي ًدا ،الوزارات ذات العالقة بالحاالت األمنية .ويتمثل
الضغط الخارجي بالثنايئ األمرييكّ اإلرسائييل ،وأحيانًا يظهر الضغط
ممثل بتقديم األموال املرشوطة للحكومة الفلسطينية لدفع
األورويبً ،
مستحقاتها وتنفيذ مشاريعها.
إن استحداث منصب رئيس الوزراء يف  2003كان تغي ًريا مفصليًا يف
بنية النظام السيايس الفلسطيني ،فقد ذهب بعضهم إىل تسمية
هذه املرحلة بـ "العهد الثاين للسلطة الوطنية الفلسطينية"(.((1
وعىل الرغم من الضغوط الدولية التي طالبت باإلصالح بسبب
الفساد وضعف األداء الذي صبغ عمل الحكومة الثانية ،واضطرار
الرئيس عرفات ،يف ذلك الحني ،إىل إقالتها وتأليف حكومة جديدة
يف  9حزيران /يونيو  ،2002فإن هذه الحكومة مل تكن أحسن أدا ًء
من سابقتها ،فاستقالت يف  11أيلول /سبتمرب 2002؛ تفاديًا لحجب
الثقة عنها يف املجلس الترشيعي .بعد ذلك ،أعلن الرئيس عرفات
عن تأليف حكومة جديدة يف  29ترشين األول /أكتوبر  .2002لكنها
مل تستمر أكرث من ستة أشهر بسبب الضغوط الخارجية (األمريكيّة
واإلرسائيلية تحدي ًدا) الستحداث منصب رئيس الوزراء.
يجادل كثري من املهتمني بالنظام السيايس الفلسطيني يف أن بداية
الضغط العلني األمرييك  -اإلرسائييل جاءت بعد أن أيقن الطرفان عدم
إمكان االستفادة من الرئيس يارس عرفات لتحقيق املآرب اإلرسائيلية،
14
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وعدم َع ِّده "رشيكًا للسالم" .وتحدي ًدا ،تُرجم املوقف األمرييكّ من
خالل اإلعالن يف  4ترشين الثاين /نوفمرب  ،2004عن خريطة الطريق
التي تضمنت رضورة التزام الجانب الفلسطيني استحداث منصب
رئيس وزراء ميتلك صالحيات واسعة ،ويكون قاد ًرا عىل التعامل مع
السياسة األمريك ّية واإلرسائيلية بـ "إيجابية ومرونة واعتدال"(.((1
وعىل الرغم من رفض الجانب الفلسطيني للضغوط األمريكيّة -
اإلرسائيلية ومبدأ "التدخل الخارجي يف الشؤون الداخلية الفلسطينية"
يف مسألة استحداث منصب رئيس الوزراء ،فإ ّن الضغط امليداين عىل
الرئيس الفلسطيني من خالل التضييق والحصار ،واإلهامل املتعمد
للحالة الفلسطينية من طرف السياسة الخارجية واألمريكيّة ،أجرب
الرئيس يارس عرفات عىل اإلعالن ،فجأةً ،يف  29نيسان /أبريل 2003
عن موافقته عىل تعيني رئيس للوزراء ،ك َّون محمود عباس ،بعدها،
حكومة فكان أول رئيس للوزراء.
من ناحية أخرى ،ظهر تأثري الضغط اإلرسائييل ومن ورائه الضغط
األمرييكّ يف النواحي األمنية يف تأليف الحكومة ،فقد ت ّم استحداث
وزارة الداخلية إىل جانب وزارة األمن الداخيل ،وتم إلحاق األجهزة
األمنية بها ،يف محاولة ،عىل ما يبدو ،لتجاوز صالحيات وزارة األمن
الداخيل التي كانت تخضع لنفوذ الرئيس عرفات .والجدير بالذكر
أن حكومة محمود عباس شهدت مخاضً ا عس ًريا ،قبل والدتها ،مع
رئاسة السلطة الفلسطينية (بقيادة الرئيس الراحل يارس عرفات)،
عىل الرغم من انتامء الطرفني إىل حركة فتح .كان ذلك  -كام تم
ذكره  -من أجل سحب الصالحيات من الرئيس عرفات .ومل يتم
التوافق بني الرئاسة ورئاسة الوزراء عىل تشكيلة الحقائب واألسامء،
إال بعد وساطة مدير املخابرات املرصية عمر سليامن ،وبإيحاء أمرييك
 إرسائييل للتدخل( .((1ومن خالل عملية مقارنة ،فإ ّن حقبة الرئيسمحمود عباس اختلفت عن حقبة الرئيس يارس عرفات ،ويشري سالم
فياض رئيس الوزراء األسبق (عارص الرئيسني كليهام) إىل أن التوافق
بني رئاسة السلطة ورئاسة الــوزراء كان سمة املرحلة التي شغل
فيها منصب رئيس الوزراء؛ فرئيس الوزراء ،بحسب فياض" ،له حق
االختيار بينام رئيس السلطة له حق االعرتاض" .ويف الحصيلة؛ حكومة
توافقية مم ِثلة لألطياف واألبعاد كلِّها التي ترغب يف املشاركة ،وتنال
رضً ا عا ًّما( ((1من األطراف الخارجية والداخلية الفاعلة عىل الساحة
الفلسطينية كافّة.
 15املرجع نفسه ،ص .15
 16املرجع نفسه ،ص .16
 17أشار بعض املقابَلني إىل وجود ضغوطات خارجية متارس بخصوص وزاريت الداخلية
والخارجية ،إال أن سالم فياض رئيس الوزراء األسبق ،رفض ما يقال حول وجود ضغوطات
من أي طرف كان ،لكنه أكد مبدأ التوافق الذي يعني ضمنيًّا اختيار شخصيات مقبولة لدى
مؤسسة الرئاسة (إن مل تكن مرشحة من طرفها) ومؤسسات منظمة التحرير وهي كذلك
مقبولة دول ًيا.

ربمتبس  /لوليأوليأ

يُلْقي الضغط الخارجي بظالله عىل الوضع الفلسطيني الداخيل؛ فهناك
الرصاع عىل الربامج السياسية ،املتضاربة ،بل املتناقضة أحيانًا للفصائل
الفلسطينية التي تتألف منها الحكومات الفلسطينية ،وتحدي ًدا الرصاع
بني برنامجي حامس وبعض فصائل منظمة التحرير املعارضة (التي
ترى يف املقاومة طريقًا لحل الرصاع مع إرسائيل) وفتح (التي ترى يف
املفاوضات طريقًا لحل الرصاع) ،وهذا موضوع معروف وال حاجة
إىل ذكر تفاصيله .وهناك أيضً ا الرصاع عىل الصالحيات بني مؤسسات
السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بالوزارات ومؤسسات منظمة
التحرير الفلسطينية ،وكذلك الرصاع عىل الصالحيات بني أقطاب
الحكم الثالثة؛ الرئاسة والحكومة واملجلس الترشيعي .ومن األمثلة
عىل انعكاس الضغط الخارجي عىل الوضع الفلسطيني الداخيل،
وخصوصا تأليف الحكومات؛ وجود سالم فياض عىل رأس وزارة املالية
ً
منذ الحكومة الرابعة حتى الحكومة الثالثة عرشة (باستثناء الحكومة
فضل عن شغله منصب رئيس الوزراء
العارشة حكومة حركة حامس)ً ،
يف كثري من الحكومات .عكس وجود سالم فياض ،وهو من خارج الحزب
الحاكم ،عىل رأس وزارة املالية طوال فرتة طويلة ،رغبة الطرفني األمرييك
وخصوصا
واإلرسائييل يف وجود إدارة "شفافة" ألموال السلطة الوطنية،
ً
األموال التي تأيت من املانحني لضامن عدم متويل أنشطة ال يرغب
الطرفان األمرييكّ واإلرسائييل فيها(.((1
مل يُخ ِ
ْف الرئيس يارس عرفات ،منذ البداية ،رغبته يف الهيمنة عىل مسألة
تأليف الحكومات الفلسطينية بعد أن انتزع منه قرار املوافقة عىل
استحداث منصب رئيس الوزراء ،كام ذكرنا سابقًا ،فقد تقدم الرئيس
عرفات حينئذ مبقرتح للمجلس الترشيعي لتعديل القانون األسايس
ليتيح لرئيس السلطة الوطنية التدخل يف تأليف الحكومة ،من خالل
إلزام رئيس الحكومة بعرض حكومته عىل رئيس السلطة أو التشاور
معه حولها ،وقد رفض املجلس الترشيعي هذا املقرتح( .((1ومن خالل
العودة إىل مبدأ التوافق الذي تحدث عنه سالم فياض وأكّده املقابَلون
من املستوى السيايس كافّة ،فإن حقبة الرئيس محمود عباس تتسم
كذلك ،بتدخل الرئيس ،باسم التوافق ،يف تأليف الحكومات منذ تسمية
وخصوصا يف ظل غياب دور
رئيس الوزراء وتكليفه بتأليف الحكومة،
ً
املجلس الترشيعي الذي من املفرتض أن ينظر من خالل جلسة الثقة يف
أهلية الحكومة والوزراء (من خالل منح الثقة).
من ناحية أخرى ،يخضع تأليف الحكومات الفلسطينية لضغط
كبري من مراكز القوى الفلسطينية املختلفة ،مثل :فصائل منظمة
التحرير ومؤسساتها ،ومراكز القوى داخل حركة فتح ،مبا فيها اللجنة
املركزية للحركة ،واملجلس الثوري ،ومؤسسة الرئاسة ،وقادة األجهزة
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تغير الوزراء الفلسطينيين المتكرر وأثره في السياسات العامة :وجهة نظر اإلدارات العليا

األمنية املختلفة .ويف هذا الصدد ،يشري عيل الجرباوي( ((2إىل تح ُّول
النظام السيايس الفلسطيني إىل "نظام املغ َنم"؛ إذ يصبح النظام
مغنم للفصيل أو الفصائل ،األمر الذي يؤدي إىل وجود
السيايس
ً
(((2
نظام محاصصة يف تأليف الحكومات الفلسطينية  .وهنا ال بد من
التفريق بني نظام املغنم الذي يطرحه الجرباوي والتحالفات التي
يضطر رئيس الوزراء يف دول دميقراطية كثرية إىل عقدها مع أحزاب
سياسية ،موجودة يف الربملان ولها برامج سياسية ،لضامن حكومة
مستقرة ،ويتطلّب هذا األمر إرضاء هذه األحزاب بحقائب وزارية
ترغب يف الحصول عليها .واملشكلة يف نظام املغنم الذي ينتج منه
نظام املحاصصة ،أنه يريض األحزاب والحركات السياسية بحقائب
وزارية أو مناصب عليا ،من دون وجود برامج سياسية ميكن تحويلها
التغي املتكرر
إىل برامج سياساتية مستدامة ،ولعل الدليل عىل ذلك ُّ
للحكومات الفلسطينية مبعدل حكومة لكل سنة تقري ًبا .وسنأيت عىل
تفاصيل ماهية الحكومة املستدامة.

 .3ماهية الحكومة المستدامة
ال بد من التأكيد أن مصطلح "االستدامة" (سياسات مستدامة ،برامج
وخطط مستدامة  ...إلخ) ال يعني بأي حال عدم التغيري مطلقًا،
تتغي بحسب الظروف لخدمة املصلحة العا ّمة.
فالسياسات العامة ّ
ويقصد باالستدامة ،يف هذا املحتوى ،االستقرار الكايف يف الحكومة مبا
يضمن قدرتها عىل العمل والتخطيط وصنع سياسات عامة ،تخدم
املصلحة العا ّمة لألجيال الحالية وتنفذها ،من دون اإلرضار بفرص
األجيال املقبلة( .((2ويف هذا السياق أيضً ا ميكن املجادلة يف أن الحكومة
املستدامة هي الحكومة القادرة عىل ترك بصامتها اإليجابية يف
الخدمة العامة ومن ثم التوريث والرتاكم إلنجازات ميكن البناء عليها
من طرف الحكومات التي تليها .وباملفهوم العكيس ،فإن الحكومة
غري املستدامة هي الحكومة التي تتغري كليًّا أو ت ُع َّدل وزاريًا ،بسبب
الضغط السيايس الداخيل والخارجي وغري املبني عىل املصلحة العامة.
ويزداد انعكاس تغيري الحكومة سلبيًا عىل استدامة السياسات العامة
إذا كان هذا التغيري متكر ًرا ،كام هي الحال يف الوضع الفلسطيني؛ إذ
إ َّن هذا التغيري املتكرر يخلق نو ًعا من عدم االستقرار واالنسجام مع
الجانب التنفيذي املهني يف مؤسسات الدولة.
 20الجرباوي ،مقابلة شخصية.
 21عيل الجرباوي" ،إشكالية الفصل بني السلطات يف السلطة الوطنية الفلسطينية" ،يف:
أوراق مؤمتر أمان ،ص .17
 22هــذا التعريف مشتق من تعريف لجنة برنتالند املعروفة رسم ًيا بـ World
 ،Commission on Environment and Development 1983والتي عرفت مصطلح
"التنمية املستدامة" بأنه "التنمية التي تضمن تحقيق حاجات الجيل الحايل دون األرضار
بفرص األجيال القادمة لتحقيق حاجاتهم" .انظر:
Cooper & Vargas, Implementing sustainable Development: from Global to
Local Action, p. 3.

 .4ماهية النظام السياسي الفلسطيني
وانعكاسه على النظام اإلداري
تشري املادة ( )5من القانون األسايس الفلسطيني إىل أن "نظام الحكم
يف فلسطني نظام دميقراطي نيايب يعتمد عىل التعددية السياسية
رشا من
والحزبية ،وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخابًا مبا ً
طرف الشعب ،وتكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس واملجلس
الترشيعي الفلسطيني" .إال أن النظام السيايس الفلسطيني منذ قيام
السلطة الوطنية الفلسطينية حتى اآلن يتصف بعدم الوضوح وعدم
االستقرار .ونناقش يف ما ييل الطريقة التي ألِّف بها النظام السيايس
الفلسطيني ومدى صحة بعض الجدليات التي تدور حوله انعكاساتها
عىل السياسات العامة.
 .5والدة النظام السياسي الفلسطيني
وتط ُّوره
تأثر النظام السيايس الفلسطيني بعملية االنتقال (غري املكتملة) من
مرحلة الثورة ايل مرحلة الدولة ،وهنا يربز عدم الوضوح يف رؤية
النظام السيايس ،إن جاز الوصف ،فهل هو يف مرحلة تحرر (ثورة)؟ أم
هل هو يف مرحلة بناء (دولة)؟ انعكس هذا التخبط وعدم الوضوح
يف الرؤية عىل النظام اإلداري الذي يُفرتض أنه األداة التنفيذية للنظام
السيايس؛ إذ إن متطلبات التحرر تختلف عن متطلبات البناء.
ويف هذا الصدد يشري الجرباوي( ((2إىل أن النظام السيايس الفلسطيني
مل ينشأ بغاية أو بقصد أو بتخطيط مسبق ،بل جاء وسيلة لتحقيق
غاية التسوية السياسية كام أرادها االحتالل اإلرسائييل والجانب
األمرييكّ الراعي لعملية السالم ،والدليل عىل ذلك ،بحسب الجرباوي،
وخصوصا
أنّه يف بداية عملية التسوية اعرتفت األطراف الخارجية
ً
رئايس
م
نظا
املهتمة بعملية السالم ،بأن النظام السيايس الفلسطيني ٌ
ٌّ
بصالح ّيات واسعة للرئيس عرفات؛ ليك يتمكن من مترير عملية
التسوية كام أرادها الطرفان اإلرسائييل واألمرييكّ ،فلام رفض الرئيس
عرفات توقيع تنازالت الحل النهايئ ،تم سحب الصالحيات التنفيذية
منه ومنحها منصب رئيس الوزراء الذي استُحدث ،وترأَّسه محمود
التغي ،فقد عاد
عباس ،ثم عاد منط النظام السيايس ومضمونه إىل ُّ
الرتكيز يف الصالحيات املمنوحة ملنصب رئيس السلطة بعد أن انتخب
رئيسا ،وتم تحديد صالحيات رئيس الوزراء ،كام زاد
محمود عباس ً
من تركيز الصالحيات بيد رئيس السلطة ،غياب املجلس الترشيعي أو
(((2
تغييبه ،كام ذكرنا سابقًا .ومن جهة أخرى ،يجادل نعيم أبو الحمص
يف أن النظام السيايس الفلسطيني جاء نسخًا عن النظامني السياسيّني
املجاورين (مرص واألردن) ،بسبب غياب التجربة الفلسطينية
العميقة يف مامرسة الحكم التي فرضها وجود االحتالل اإلرسائييل.
 23الجرباوي ،مقابلة شخصية.
 24نعيم أبو الحمص ،مقابلة شخصية ،رام الله.2016/7/10 ،
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وبالعودة إىل املوضوع األسايس للدراسة ،وهو تأليف الحكومات
وانعكاسه عىل السياسات العامة ،فإن "النموذج التوافقي" الذي
(((2
تح َّدث عنه سالم ف ّياض وأَكّده باقي املشاركني يف عينة الدراسة
لتأليف الحكومات ،ســوا ٌء أكانت هذه الحكومات سياسية أم
تكنوقراط ،ال يضمن وجود برنامج سيايس يعكس سياسات عامة
مستدامة .فقد سعت هذه الحكومات غال ًبا للتوافق مع الربنامج
السيايس لرئيس السلطة (الرئيس عرفات والرئيس عباس) باستثناء
الحكومة العارشة التي انبثقت عن فوز حركة حامس يف االنتخابات،
طويل بسبب تصادم برنامجها السيايس مع
ومل تدم هذه الحكومة ً
برنامج رئيس السلطة .ويف هذا الصدد ،أشار أغلب املقابَلني إىل أن
فضل عن التمثيل السيايس للفصائل ،التمثيل
التوافق يشمل أيضً اً ،
ٍ
ٍ
ومخيامت) ،والتمثيل الديني،
(محافظات ومدنًا وق ًرى
الجغرايف
فضل عن الخلفية العلمية والتخصص.
ومتثيل النساءً ،
وخالصة القول :إن تجربة التوافق عىل تأليف الحكومات الفلسطينية،
ال سيام الفصائلية منها ،بنيت عىل منوذج "رئيس الحكومة له حق
االختيار ورئيس السلطة له حق االعرتاض ال التسمية أو االختيار،
وبنفس العرف السيايس فإن الفصائل تختار أو تسمي وزرائها بينام
لرئيس الوزراء حق االعرتاض"( ((2وبحسب سالم فياض ،فإن املشكلة
ليست يف مبدأ املحاصصة يف ح ّد ذاته ،بل يف واقع الحالة الفلسطينية
وغياب الدميقراطية الحقيقية التي تفيض إىل تشاور مكونات حكومة
وتوافقها عىل برنامج سيايس واضح ،يفيض بدوره إىل صنع سياسات
عامة مستدامة وتنفيذها(.((2

 .6تسييس اإلدارة العامة وانعكاسه على
السياسات
يرى كثري من املهتمني بالحالة السياساتية الفلسطينية أن القطاع
الفلسطيني العام (والوظيفة الحكومية تحدي ًدا) ما زال مس َّي ًسا حتى
اللحظة ،ويعود ذلك إىل طبيعة النظام السيايس الفلسطيني وتناقضاته
التي صاحبت تكوينه .ويف هذا الصدد ،يرى الجرباوي( ((2أن النظام
السيايس الفلسطيني "مل يتشكل بتخطيط مقصود بل جاء هكذا
دون قصد أو تخطيط" .فأثرت فيه الحسابات "التوافقية" (الجهوية،
الجغرافية ،الفئوية ،ما للرئيس وما لرئيس الحكومة  ...إلخ) سلبيًا
يف اتجاه تسييس الوظيفة الحكومية .وهذا بدوره ،وجه السياسات
العامة إىل خدمة املصالح التوافقية أكرث من املصلحة العامة.
 25املرجع نفسه؛ الجرباوي ،مقابلة شخصيّة؛ غسان الخطيب ،مقابلة شخصية ،رام الله،
2015/4/30؛ نبيل شعث ،مقابلة شخصية ،رام الله.2015/5/2 ،
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 27املرجع نفسه.
 28الجرباوي ،مقابلة شخص ّية.
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من جهة أخرى ،يرى سالم فياض أن السبب األسايس يف تسييس العمل
الحكومي ليس التغيري الحكومي غري املدروس الذي يعزز التسييس
فحسب ،بل هو "ذهنية املوظف الحكومي ونظرته للوظيفة الحكومية
عىل أنها ملك للوزير أو الوكيل أو املدير ،يعني فيها األعوان واملعارف
واألقارب ،فالوظيفة العامة واملوظف العام ،يجب أن يكونوا مستقلني
وأسياد أنفسهم بحكم القانون"( .((2وهنا ال بد من التطرق إىل موضوع
الصالحيات التي مينحها القانون (وليس غريه) للموظف العام ،وعالقة
ذلك باستقالل الجهاز الوظيفي وانعكاساته عىل السياسات العامة،
فالصالحيات املستندة إىل القانون ت ُشعر املوظَّف العام بأنه "س ّيد
نفسه" ،وأنه ال يعمل عند أحد ،وغياب القانون املفصل للصالحيات،
مثل) للتعامل مع
يعني بالرضورة إتاحة املجال لألشخاص (الوزير ً
الصالحيات (منحها أو سحبها) ،كأنها جز ٌء من عمله أو ٌ
ملك له .وسنأيت
عىل ٍ
مفصلٍ ملوضوع الصالحيات يف ما يأيت.
نقاش َّ

وجهة نظر المستوى المهني
بخصوص التغيير المتكرر للوزراء
 .1القرارات اإلدارية التي يتخذها الوزير
الجديد وانعكاسها على السياسات
العامة للوزارة
يناقش هذا املبحث القرارات اإلدارية التي يتخذها الوزير الجديد،
مهمت منصبه ،فقد طرح
تحدي ًدا خالل أول ستة أشهر من توليه ّ
الباحث سؤالً عىل الفريق املهني (عينة املستجيبني من هذا الفريق
شخصا) حول ماهية القرارات اإلداريــة التي يتخذها الوزير
34
ً
الجديد ،وانعكاسها عىل قدرة الفريق املهني عىل العمل بانسجام
وقدرته عىل صنع سياسات عامة مستدامة وتنفيذها .وميثِّل هذا
تأصيل لفهم العالقة بني الوزير والفريق املهني العامل معه
ً
املبحث
وخصوصا املستوى األعىل ،وهم :الوكيل ،والوكيل املساعد،
يف الوزارة
ً
واملديرون العا ّمون ،وقد اختار الباحث مجموعة من املحاور الفرعية
التي دار حولها األسئلة والنقاش ،ملعرفة مدى تأثريها يف السياسات
العامة سلب ًيا أو إيجاب ًيا .وقد ع َّد الباحث محور القرارات اإلدارية يف
عامل مؤث ًرا يف قدرة الفريق
أول ستة أشهر من عمل الوزير الجديدً ،
املهني عىل العمل بانسجام عىل صنع سياسات عامة مستدامة
وتنفيذها ،واستخدم الباحث العبارات التالية الستخالص النتائج:
•اتفق جميع املستجيبني من الفريق املهني وعددهم ( 34عند
اتفاق املستجيبني كلِّهم ،من دون استثناء).

29

فياض.

تاسارد

65

تغير الوزراء الفلسطينيين المتكرر وأثره في السياسات العامة :وجهة نظر اإلدارات العليا

•اتفق معظم املستجيبني من الفريق املهني (عند اتفاقهم بنسبة
تزيد عىل  80يف املئة وتقل عن  100يف املئة).

مهم يف الحد من
خرباء من ديوان املوظفني( ((3أن الديوان أدى دو ًرا ًّ
التعينات والتنقالت غري القانونية ،لكن موضوع الصالحيات يحتاج
إىل سند ،وإىل تفاصيل قانونية وهي غري موجودة حال ًيا ،وميثِّل غياب
املجلس الترشيعي عائقًا دون استحداثها.

•انقسمت آراء املستجيبني من الفريق املهني (عند تناصف اآلراء
بنسبة  50يف املئة).
بينام استخدم الباحث عبارة "ال يوجد اتّفاق" ،أو "هناك اختالف"
(عند وجود معارضة للفكرة بنسبة مستجيبني تزيد عىل  50يف املئة).
والجدير ذكره ،أ ّن املستجيبني تلقوا أسئلة مو ّحدة ومل يرفض أحدهم
اإلجابة عن أي منها.

ومن خالل النظر إىل قرار مجلس الوزراء رقم ( )144عام ،2004
بخصوص الوصف الوظيفي للمناصب العليا يف الوزارات ،يف املادة ()2
ومهمته ،أعاد القرار تأكيد حق الوزير يف
التي تبني صالحيات الوزير ّ
تفويض بعض صالحياته إىل وكيل الوزارة يف حدود القانون وفق قرار
مجلس الوزراء رقم  144لسنة  ،2004املادة  .2لكن القرار يف املادة
واملهمت املوكلة
( )5منه أىت عىل ذكر تفاصيل خاصة بوكيل الوزارة
ّ
مسؤول تنفيذيًا أول عن تنفيذ سياسات الوزارة وقيادة
ً
إليه ،بوصفه
أول :أن
فريقها التنفيذي ،إال أن اإلشكالية تبقى يف أمرين اثنني ،هام؛ ً
يعي بقرار من رئيس السلطة األمر الذي يرتك املجال مفتو ًحا
الوكيل ّ
للتسييس والتشكيك يف كفاءة من يشغل هذا املنصب ومهنيته
بقرار سيايس ،وثان ًيا :أن صالحيات الوزير ما زالت واسعة يف إعطاء
الصالحيات أو سحبها من الوكيل .وقد رصد الباحث أكرث من ثالث
حاالت يف وزارات مختلفة لوزراء سحبوا أو ج ّمدوا صالحيات وكالء
عا ّمني ومديرين؛ بسبب خالفات شخصية أو خالفات يف وجهات نظر.
ث ّم إ ّن هناك وزارات أخرى من عينة الدراسة أشار مستجيبوها من
املستوى املهني إىل االنعكاس السلبي لتداخل الصالحيات وتضاربها،
وعدم وضوح تفاصيل القانون بني الوزير والوكيل عىل السياسات
العامة للوزارة .ويناقش البند التايل حالة وزارة الرتبية والتعليم العايل
منوذ ًجا لعدم وضوح العالقة بني املستوى املهني واملستوى السيايس،
وانعكاس ذلك عىل السياسات العامة.

•اتفق أغلب املستجيبني من الفريق املهني (عند اتفاقهم بنسبة
تفوق  50يف املئة وتقل عن  80يف املئة).

أ .التنقالت والصالحيات والعالقة بين منصبي
الوكيل والوزير

اتفق معظم املستجيبني من الفريق املهني عىل أن الوزراء الذين
عارصوهم ،خالل الشهور األوىل ،قاموا بإجراء تنقُّالت إدارية يف
صفوف موظفي الوزارة ،وصفها كثري منهم بأنها "غري مهنية" هدفت
إىل تعيني مق ّربني "أهل ثقة" يف مناصب حساسة يريدها الوزير
الجديد ،منها مديرو مكاتب الوزراء .واتفق معظم املقابَلني ،أيضً ا،
عىل أن وزاراتهم شهدت مع تعني وزراء جدد ،سح ًبا للصالحيات
ومنح صالحيات ملوظفني ألسباب "تبدو يف ظاهرها قانونية" استنا ًدا
إىل القانون األسايس الذي مينح الوزير الحق يف إدارة وزارته كام
يشاء ،من دون تحديد للصالحيات .فغياب تفاصيل القانون بحسب
كثري من املستجيبني "يعطي الوزير الحق يف إدارة الوزارة ،مبا فيها
سحب الصالحيات ومنحها ،بحسب مزاجه وكيفام يرتئي" (مديرون
عا ّمون يف وزارات مختلفة  ،2016ووكالء وزارات مختلفة .)2016
وصف بعض املستجيبني التنقالت ومنح الصالحيات وسحبها بعبارات
قاسية ،مثل" :مزرعة الوزير" ،يف حني مل ينكر املستجيبون املعارضون
فكرة وجود تنقالت وسحب صالحيات ومنحها (وهم أقل من  10يف
تول وزير جديد ،إمنا ب َّرروها مبقتىض
املئة) وجودها يف وزاراتهم عند ّ
مصلحة العمل وأكّدوا وجودها بكرثة يف عهد الحكومة العارشة التي
شكلتها حركة حامس.
وتعليقًا عىل هذا املوضوع ،أشار سالم فياض ،رئيس الوزراء األسبق،
إىل وجود مبدأ التنقالت وسحب الصالحيات ومنحها من طرف
الوزراء الجدد؛ بسبب وجود أرضية خصبة "ذهنية املوظف العام"،
بكلامت فياض ،داخل املؤسسات العامة التي تشجع الوزراء عىل
ٍ
صالحيات ومنحها ،وإجراء تنقالت غري مهنية ،لكنها ،بحسب
سحب
(((3
وخصوصا التعيينات  ،كام أكّد
فياض ،محدودة ،وقلّت كث ًريا،
ً
30
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ب .قرارات الوزير وإمكانية تسييس الوظيفة
الحكومية

اتفق معظم املستجيبني من املستوى املهني عىل أن قرارات الوزير
الجديد ،تخلق رصاعات بني أقطاب املستوى املهني (وكيل ،ووكالء
مساعدين ،ومديرين عا ّمني) .كام أشار املستجيبون إىل أسباب عدة
فضل عن الرصاع األسايس وهو بني
تؤدي إىل وجود هذا الرصاعً ،
املستويني السيايس واملهني؛ منها أن الوزير يعتمد عىل مبدأ الثقة
وخصوصا يف بداية توليه
باملقربني يف تلقي املعلومات عن الوزارة
ً
للمنصب؛ إذ يكون مبدأ الثقة باألعوان عىل حساب املعلومات
املهنية والرسمية ،وذلك يخلق انطبا ًعا لدى الوزير أن الرصاعات
موجودة ويجب التعامل معها أم ًرا واق ًعا ،ومن األسباب أيضً ا ،كام
أكّد أغلب املستجيبني من املستوى املهني ،أ ّن ذهنية املوظف
 31فتحي خرض ،مقابلة شخصية ،رام الله2016/9/10 ،؛ زياد رجوب ،مقابلة شخصية ،رام
الله 2016/5/7؛ لطفي سمحان ،مقابلة شخصية ،رام الله.2016/9/10 ،
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العام وتطوعه يف تقديم معلومات وتقارير غري رسمية ،ورمبا غري
مهنية ،يشجعان الوزير عىل االعتامد عىل وجهة نظره الشخصية
أكرث من القانون ،وقد أظهر حاالت كثرية أشار إليها املستجيبون
من وزارات مختلفة ،أن خلفية الوزير واهتامماته والتقارير التي
تق َّدم إليه يف بداية واليته ،متثّل ،مجتمعةً ،أرضية خصبة لتسييس
العمل الحكومي .ويندرج كل ما هو غري مهني أو نابع من رغبات
شخصية (ومنها ما هو مخالف للقوانني) ضمن مصطلح التسييس.
ومن هذه الحاالت أن وزي ًرا جدي ًدا قام بإجراء تنقالت شملت  25يف
املئة من طاقم الوزارة من دون االعتامد عىل أسس مهنية ،بل بنا ًء
عىل توجهات شخصية وتقارير كيدية من بعض املوظفني ،ومنها أيضً ا
"شخيص وغري مدروس
أن وزي ًرا اتّخذ قرا ًرا (وصفه الفريق املهني بأنّه
ٌّ
ومربك لعمل فريق الوزارة ،وفيه تبديد للامل العام") بنقل مخترب
فحص العينات يف وزارة الزراعة من رام الله إىل الخليل؛ ما زاد من
اإلرهاق والتكاليف يف نقل العينات من الخليل وإليها .كام أشار أحد
املستجيبني من وزارة األوقاف إىل أن وزراء متعاقبني اتّخذوا قرارات
"غري مهنية بنقل موظفني بطريقة تعسفية ،وذلك أربك عمل الفريق
املهني" .وتندرج هذه األمثلة وغريها ضمن مصطلح التسييس الذي
رض كث ًريا ،بحسب معظم املستجيبني ،باستدامة سياسات الوزارات.
أ ّ
َ
ويف هذا الصدد أشار زياد الرجوب ،وكيل وزارة األوقاف ،إىل أن
الفريق املهني جزء من املشكلة؛ إذ يشاركون بقصد أو بغري قصد
يف تهيئة أرضية مناسبة للوزير ،الستخدام صالحيات مطلقة ومزاجية
أحيانًا ،فالفريق املهني له دو ٌر يف إفساد الوزراء الجدد أو تضليلهم،
وخصوصا البعيدين عن الحقل ،ويكمن جزء من هذه املشكلة يف
ً
(((3
الثقافة املوجودة يف الوزارات  .ومع التغيري املتكرر للوزراء ،من
املؤكد أ ّن األمر يزداد سو ًءا.

 .2قرارات الوزير ذات األثر المالي
أ .القرارات ذات العالقة بوزارة المالية والقرارات
ذات العالقة بالمشاريع

ال شك يف أ ّن األموال عنرص أسايس يف تنفيذ السياسات العامة ،كام
أن توافرها أو ضامن توافرها يعطي هامشً ا مري ًحا لصناع السياسات
العا ّمة .ولذلك خصص الباحث محو ًرا ملناقشة هذا املوضوع مع الفريق
وخصوصا مديري الشؤون اإلدارية واملالية .وات َّفق املستجيبون
املهني
ً
ات ّفاقًا تا ًّما من دون استثناء عىل أن الوزراء مهام كان نفوذهم أو
خلفياتهم ،ال يستطيعون التدخل يف األمور املالية ذات العالقة بوزارة
املالية؛ كالرواتب وبنود الرصف املحددة من طرف وزارة املالية ،إال أ ّن
اإلشكالية تبقى يف القرارات ذات العالقة باملشاريع ،وتحديد أولوياتها
32
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التي غال ًبا ما تأيت إىل الوزارات من املانحني .ات ّفق أَغلب املستجيبني عىل
أن الوزراء املتعاقبني عىل وزاراتهم (أي املستجيبني) تدخّلوا يف تحديد
أولويات الرصف عىل املشاريع ،عىل الرغم من اتفاق الوزارات عىل
مبادئ عامة مع املانحني حول أولويات املشاريع؛ فقد ذكر مستجيبون
من وزارات الحكم املحيل؛ النقل واملواصالت والرتبية والتعليم والزراعة،
أ ّن أولويات الرصف عىل املشاريع اختلفت ،وأحيانًا تضاربت ،وعطلت
تغي الوزراء املتك ِّرر .أ ّما املستجيبون الذين
عمل الفريق املهني بسبب ُّ
ذكروا عدم تدخّل الوزراء الذين عارصوهم ،أو بعضهم عىل األقل ،يف
أولويات الرصف عىل املشاريع ،فكان السبب أنهم (أي الوزراء الجدد)
مل يلبثوا يف الــوزارة للتعرف إىل املشاريع ومل يجلسوا مع املانحني
مطلقًا ،أو رمبا جلسوا معهم مر ًة واحد ًة فحسب .ويف سياق متصل،
طرح الباحث سؤالً مفادهَ :من املسؤول عن تحديد أولويات املشاريع
والرصف عليها؟ فأجمع املستجيبون عىل أن هذا األمر يُع ُّد فنيًّا ،ويُفضَّ ل
أن يُرتك للفريق املهني .وبطبيعة الحال ،إ ّن تدخل الوزراء املتعاقبني يف
تغيري أولويات املشاريع والرصف عليها ،يربك تنفيذ هذه املشاريع ،ويف
الحصيلة ،يؤث ّر سلبيًا يف استدامتها .ومن األمثلة الدالة عىل تدخل بعض
الوزراء يف أولويات املشاريع ،أ ّن املدير العام للشؤون اإلدارية واملالية يف
إحدى الوزارات أشار إىل أنه اضطر إىل إجراء مناقالت بني بنود الرصف
لتمويل سفريات أشخاص اختارهم الوزير ،فقد تم الزج بهم يف العمل
عىل مرشوع مل يكونوا جز ًءا منه من أجل السفريات وتغطيتها ماليًا.
ب .تغيُّر الوزراء وانعكاساته على التخطيط
اإلستراتيجي
ّ

اتفق أغلب املستجيبني عىل أن التغيري املتكرر للوزراء يؤثر سلب ًيا يف
عمل الفريق املهني املتعلق بصنع اإلسرتاتيج ّيات وتنفيذها .تركزت
أسئلة الدراسة يف هذا املبحث يف وضوح الصالحيات أو عدم وضوحها،
بشأن الخطط اإلسرتاتيج ّية للوزارات ،وتحدي ًدا ،فيمن يضع الخطة
اإلسرتاتيجيّة :أهو الوزير ،أم الفريق التنفيذي (الوكيل ،والوكالء
كل بحسب اختصاصه؟ اتفق معظم
املساعدون ،واملديرون العا ّمون) ّ
املستجيبني عىل أن الوزراء ال يأتون بخطط إسرتاتيجيّة ،لكنهم يأتون
بأفكار وتو ُّجهات ،وهذا من حقهم .كام اتفق معظم املستجيبني
عىل أن دور الوزير ،يف ما يتعلق بالخطط اإلسرتاتيجيّة ،هو مراجعة
الخطط وإقرارها واستيضاح بنودها .أ ّما يف ما يتعلق ببناء الخطط
وصنعها وتنفيذها ،فإ ّن مسألة فنية يجب أن ت ُرتك للفريق املهني.
كام طرح الباحث أسئلة حول مدى تدخل الــوزراء يف الخطط
اإلسرتاتيج ّية عمو ًما ،واتفق أغلب املستجيبني عىل أن هناك تدخالت
حصلت من طرف وزراء جدد يف الخطط اإلسرتاتيج ّية لوزاراتهم ،بعد
أن بذل الفريق املهني جه ًدا كب ًريا يف إعدادها ،وأحيانًا يف تنفيذ بعض
بنودها ،كام تراوح التدخل ،بحسب املستجيبني ،بني محاولة تغيري
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بعض بنودها إىل التدخل يف أولوياتها ،وأحيانًا ،نسف الخطة نسفًا
كامل ،وأشار مستجيبون من ثالث وزارات عىل األقل ،إىل أن تدخل
ً
الوزير يف الخطة اإلسرتاتيجيّة كان بسبب خالف مع الوزير السابق،
بينام أشار آخرون إىل أن التدخل مل يكن بسبب خالفات مع وزير
سابق؛ بل بسبب عدم اقتناع الوزير مبا هو موجود ،ورغبته يف إضافة
بصامته الخاصة عىل الخطة .وعمو ًما ،فإن هذه التدخالت أربكت
عمل الفريق املهني وانعكست سلبيًا عىل استدامة السياسات العامة
املنبثقة عن الخطط اإلسرتاتيجيّة .ولتوضيح أش ّد حول املوضوع ،تجد
أن البند التايل يلخِّص تفاصيل حالة وزارة الرتبية والتعليم.
ج .حالة وزارة التربية والتعليم العالي:
غياب الوضوح في الصالحيات وانعكاساته على
تنفيذ السياسات والخطط اإلستراتيجيّة

توضح هذه الحالة الدراسية أهمية املأسسة وانعكاسها عىل عملية
وخصوصا الخطط اإلسرتاتيجيّة،
صنع السياسات العامة وتنفيذها،
ً
ويقصد باملأسسة ،تحدي ًدا ،االلتزام بالقوانني واألنظمة املتمثلة
باحرتام التسلسل اإلداري الذي أكده قرار مجلس الوزراء رقم ()146
عام  ،2004بخصوص تطبيق نظام التعليم والتدريب املهني ،وكذلك
الخطة اإلسرتاتيج ّية الثالثة  .2015وعىل الرغم من انعكاس قانون
 2004عىل هيكلية الوزارة التي أق ّرت يف  ،2005وجاءت متوافقة مع
القانون ،فإنّه تم التعامل مع االلتزام بالقانون والخطة اإلسرتاتيج ّية
بطرق مختلفة ،تختلف من وزير إىل آخر ،وتراوحت بني املركزية
(الصالحيات اإلدارية كاملة مع الوزير) مع إعطاء الوكيل بعضً ا من
الصالحيات ،من دون أن يعكس ذلك مسؤوليات الوكيل املنصوص
عليها عىل نحو ما يف هيكلية  ،2005وبني املرونة يف إعطاء الصالحيات
وااللتزام مبا هو منصوص عليه يف القانون والخطة ،فبالرجوع إىل
ما ورد من مسؤوليات حددتها الخطة التشغيلية السنوية للوزارة،
املستندة إىل الخطة اإلسرتاتيج ّية ،نجد أن الوكيل ومساعديه
واإلدارات العامة املعنية ،هم من يصنع السياسات العامة وينفّذها
بعد إقرارها من الوزير ،إال أن ذلك مل يتم االلتزام به ،وخضع تنفيذ
الخطة لتقديرات الوزراء املتعاقبني.
وضعت الخطة اإلسرتاتيجيّة األوىل للرتبية والتعليم يف عهد الوزير
نعيم أبو الحمص ،وساعد يف وضع الخطة الهيكلية للوزارة خب ٌري
وسمها إدارات عامة (اإلدارة العامة للمناهج،
مغر ٌّيب ،جاء باملدخالت ّ
للتعليم العام ،اإلرشاف  ...إلــخ) .وشهدت اإلدارات العامة تداخل
صالحيات بينها ،وأصبح التعدي عىل صالحيات غريها شائ ًعا ج ًدا،
ومل يكن بني اإلدارات العامة توافق وتنسيق أفقي؛ األمر الذي أربك
املانحني ،فقد كانت كل إدارة تتقدم باملشاريع وتأيت بها وحدها ،من
دون تنسيق مع اإلدارات األخرى.

وضعت اإلسرتاتيج ّية الثانية عىل أساس الربامج ،وطرح أمر التداخل
بني عمل اإلدارات التي تشرتك يف برامج معينة ،كام بدأ الحديث عن
التعليم النوعي ألول مرة ،ومل تنجح الوزارة يف خلق تواصل أفقي
كامل بني اإلدارات ،لكن تم تثبيت مبدأ الربامجية ،مع بقاء موضوع
"املاملك" ،فكل إدارة عا ّمة متثّل مملكة .أ ّما يف اإلسرتاتيجيّة الثالثة؛
فقد تم مراجعة أخطاء الخطة الثانية كلّها ،واستعانت الوزارة بخرباء
دوليني حاولوا إدخال مبدأ املشاركة والعمل املشرتك ،وأكّد الخرباء
مبدأً جدي ًدا؛ هو الخطط واملوازنات املبنية عىل الربامج ونتائجها،
وعمل فريق الوزارة مع الخبري الدويل مارتن ثومبسون ،وبرقابة وزارة
املالية ورشاكتها .ويف الحصيلة؛ فإنه مل يسع أحد يف الوزارة إلنجاح
الربامجية ،ولذلك بقيت متعرثة .وشهدت الــوزارة عىل املستوى
اإلداري ،نه ًجا "مس ّي ًسا" يف اإلدارة؛ فمن الوزراء املتعاقبني من أعطى
صالحيات لوكيل الوزارة بوصفه مسؤولً أول عن تنفيذ اإلسرتاتيج ّيات
والسياسات ،مست ِن ًدا إىل قرار مجلس الوزراء رقم 144عام 2014
الــذي يوضح صالحيات وكيل الــوزارة ،ومنهم من سحب هذه
الصالحيات ،مستن ًدا إىل القانون األسايس الذي يعطي الوزير الحق
يف م ْنح الصالحيات للوكيل أو عدم منحها ،كام يشاء ،ومنحها للوكالء
املساعدين واملديرين العا ّمني .وأصبحت مسألة الصالحيات ،تاريخ ًّيا،
مزاجي ًة خاضع ًة لقناعات الوزير(.((3
يف الفرتة  ،2015 - 2013تم تعيني ثالثة وزراء للرتبية ،ما أحدث
خلل يف توفري االستمرارية الالزمة لصوغ اإلسرتاتيج ّية الثالثة ،ويف
ً
الحصيلة ،يف تنفيذ الخطط التشغيلية املنبثقة عنها .وقد تزامن
ذلك مع تأليف مجلس الوزراء لجنه "تطوير وإصالح التعليم"،
وهي من خارج الوزارة؛ ما أربك عمل الفريق التنفيذي للوزارة
إىل حد تجميد بعض أوجه نشاطه ،وكلف رئيس الوزراء رامي
الحمد الله اللجنة مبراجعة سياسات وزارة الرتبية والتعليم وتقديم
مقرتحات حول كيفية إصالح النظام التعليمي ،إال أن هذه اللجنة
خلقت صالحيات موازية لجهود الــوزارة لقناعة رئيس الوزراء
ووزير الرتبية والتعليم العايل الحايل صربي صيدم ،بأن إصالح
الوزارة يأيت من خارجها وليس من داخلها ،واجتمع أعضاء اللجنة،
وهم من خارجها ،مرات ع ّدة داخل الوزارة ،وبتجاهل واض ٍح لدور
وكيل الوزارة ،فالوزير صيدم ،طرح مفاهيم إسرتاتيج ّية جديدة ،مل
تكن موجودة يف اإلسرتاتيج ّية كاإلدارة اإللكرتونية والرقمية ،حاول
تنفيذها باستخدام لجنة من خارج الــوزارة( .((3كام طرح صيدم
مفاهيم جديدة من  15نقطةً ،كانت قد طرحتها اللجنة ،وعىل
الرغم من أن وكيل الوزارة أدخل النقاط التي طرحها الوزير عىل
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الخطة اإلسرتاتيج ّية ،فإن الوزير مل يأخذ ذلك بالحسبان .وبكلامت
أخرى ،إن وزارة الرتبية والتعليم العايل تع ّد مثالً عىل عدم وجود
منط مؤسيس مو َّحد إلدارة العمل فيها ،فالوزير عيل أبو زهري مل
يتدخل يف الجوانب التنفيذية للوزارة ،وأعطى الوكيل صالحياته
لتنفيذ اإلسرتاتيج ّية الثالثة ،بينام اختلفت الوزيرة الجديدة خولة
الشخشري مع الوكيل يف فهم موضوع التغيري املطلوب بشأن
موضوعي املناهج واإلصالح اإلداري ،أيكون تغي ًريا جذريًّا أم طفيفًا؟
ففي موضوع اإلصالح اإلداري ،بحسب محمد أبو زيد ،ارتأت
الوزيرة أن متنح صالحيات للوكالء املساعدين واملديرين العا ّمني
رض مببدأ التشاركية والتنسيق األفقي،
عىل حساب الوكيل ،وهذا أ َّ
فقد خلق رصاعات داخلية يف الوزارة.
أ ّما يف موضوع إصالح املناهج ،فكان الخالف بني الوزيرة الشخشري
تغي مبادئ اإلسرتاتيجيّة والتغيري الطفيف
ووكيل الوزارة حول عمق ُّ
الذي أرصت عليه الوزيرة .فمن وجهة نظر الوكيل ،فإن اإلسرتاتيجيّة
أشبه بقانون أخذ من الجهد والوقت واملال ما ال يتوقع اإلخالل بها،
فكيف بنسفها أو تغيريها تغي ًريا جذريًّا(((3؟ أ ّما الوزير صيدم فقد
أدخل مفاهيم جديدة عىل اإلسرتاتيج ّية وقلص صالحيات الوكيل من
خالل العمل مع لجنة إصالح التعليم لقناعته أن اإلصالح يأيت من
خارج الوزارة .وعىل الرغم من أن التجارب الدولية التي استعانت
بها الوزارة التي ركزت يف مبدأ الفصل بني املستوى التنفيذي (الوكيل،
ومساعديه ،واملديرين العامني) ،واملستوى السيايس (الوزير ودوره)،
فإ َّن الوزراء املتعاقبني اختلفوا واستخدموا قناعاتهم الخاصة يف منح
الصالحيات وسحبها ،فأدى ذلك إىل إرباك التنسيق األفقي بني عنارص
املستوى املهني ملصلحة تدخل الوزراء يف عمل املهنيني عن طريق
إيجاد مراكز قوى موالية لهم ،وكل ذلك أث ّر تأث ًريا سلبيًا يف السياسات
اكم مؤسس ًيا راسخًا ميكن للوزارة أن تبنى عليه يف
العامة ومل يرتك تر ً
صنع سياسات عامة مستدامة وتنفيذها.
د .تغيُّر الوزراء وانعكاساته على السياسات البينية

يقصد بالسياسات البينية :تلك السياسات التي ال ميكن تنفيذها إال
بالتنسيق ،وأحيانًا التشارك ،بني مؤسسات مختلفة ،فال يقترص تنفيذ
مثل ،عىل الوزارة بل يحتاج إىل التنسيق
سياسات وزارة الحكم املحيلً ،
مع البلديات ،واملحافظات ،ووزارة املالية ،ووزارة األشغال العامة،
ومؤسسات أهلية ،وأحيانًا القطاع الخاص .ويُجمع املستجيبون كلهم
من املستوى املهني عىل أن وزارة املالية بحكم االختصاص ،تع ّد رشيكًا
دامئًا يف متويل السياسات العامة ،والربامج ،والخطط اإلسرتاتيج ّية.
من جهة أخرى ،ميكن وصف قلة التنسيق أو انعدامه أو الرصاعات
بني املؤسسات املختلفة (الرشيكة يف تنفيذ سياسة عامة ما) مع ّوقًا
35
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أساس ًّيا يحول دون تنفيذ السياسات العامة واستدامتها .كام أَجمع
املستجيبون عىل أن التنسيق بني الوزارة "ورشكائها" يسهل عملية
التنفيذ ويساعد عىل استدامة السياسات العامة.
طرح الباحث سؤالً حول دور شخصية الوزير (الوزراء املتعاقبني) يف
تعزيز التنسيق أو إضعافه بني الوزارة واملؤسسات الرشيكة بخصوص
تنفيذ سياسات الوزارة ،فلم يتفق املستجيبون حول دور الوزير.
فمنهم من أكّد أن العالقات الشخصية بني الوزير ورؤساء املؤسسات
الرشيكة أو الوزارات األخرى يؤدي دو ًرا يف تعزيز تنفيذ السياسات
أو إضعافها ،ومنهم من أكّد أ َّن موضوع التنسيق موضوع فني ،ترك
للفريق املهني ومل يكن لشخصية الوزراء املتعاقبني أي دور يف عرقلة
تنفيذ السياسات أو تسهيلها أو تنفيذها .فقد أشار مستجيبون من
وزارة النقل واملواصالت إىل وجود مع ّوقات حصلت يف عهد أكرث
من وزير تعاقب عىل الوزارة؛ بسبب سوء العالقات الشخصية بني
الوزير ورؤساء مؤسسات تشرتك مع الوزارة يف تنفيذ السياسات.
كام أشار مستجيبون من وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
إىل فشل مرشوع ما يسمى "الشبكة الحكومية" ،بسبب ضعف
التنسيق مع الجامعات الفلسطينية ،كام أشار مستجيبون من وزارة
االقتصاد الوطني إىل حالة "سحب صالحيات حامية املستهلك من
وزارة االقتصاد وإعطائها ملؤسسة الضابطة الجمركية" ،فقد اعتمدت
الضابطة الجمركية يف تنفيذ سياسة حامية املستهلك عىل وزارة
االقتصاد بسبب نقص االختصاص يف الضابطة الجمركية ،لكن التنفيذ،
بحسب املستجيبني ،كان ره ًنا للعالقات الشخصية بني الوزير ومدير
فتحسن تارة وساء تارة أخرى .كام استش َهد سامر
الضابطة الجمركيةَّ ،
الرشقاوي ،الوكيل املساعد واملدير العام للشؤون اإلدارية واملالية يف
وزارة العدل ،بحالة خطة اإلصالح التنموي التي أطلقها الوزير عيل
الجرباوي يف وزارة التخطيط عام  2008التي فشلت بسبب عدم
تعاون الوزارات واملؤسسات األخرى عىل التنفيذ(.((3
ومن جهة أخرى ،أشار عدد من املستجيبني( ((3من وزارة الثقافة إىل
أن العالقات الشخصية بني الوزير ووزراء آخرين أو مسؤولني يف
مؤسسات رشيكة ،كوزارة الرتبية والتعليم العايل ،ووزارة السياحة
واآلثار ،واللجنة الوطنية العليا للثقافة والفنون ،استخدمت إيجاب ًّيا
ملصلحة تسهيل تنفيذ سياسات وزارة الثقافة .ويجدر بالذكر أنه
عىل الرغم من عدم توافق تجارب املستجيبني حول دور شخصية
الوزير يف تعزيز التنسيق مع املؤسسات الرشيكة أو إضعافه ،فإنهم
فني ،يجب أن يرتك
اتفقوا اتفاقًا مطلقًا عىل أن أم َر التنسيق أم ٌر ّ
للفريق املهني.
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ه .جدلية المأسسة بين الواقع والمأمول

يقصد باملأسسة يف هذه الدراسة :وجود مؤسسات حكومية راسخة
أساسا للعمل يف
تعتمد النظام والقانون واإلجراءات املتفق عليهاً ،
عمليات صنع السياسات والربامج والخطط اإلسرتاتيج ّية وتنفيذها
وإقرارها ومتويلها ،وأضاف بعض املستجيبني مبدأ حوكمة القرارات
جز ًءا من املأسسة( ،((3واتفق املستجيبون جمي ًعا عىل أن املأسسة
مطلب مهم ورئيس يف عملية إصالح القطاع الحكومي عمو ًما
خصوصا ،كام اتفقوا عىل أن القطاع
واستدامة السياسات العامة
ً
الحكومي الفلسطيني قطع شوطًا ال بأس به يف مجال املأسسة إال أنه
غري ٍ
كاف ،بينام اختلف املستجيبون حول آلياتها ،فمنهم من يرى أن
املأسسة يجب أن تبدأ بتعديل القانون األسايس الذي يعطي الوزراء
صالحيات مطلقة يف إدارة الوزارات كام يشاؤون ،من خالل الحد
من صالحيات الوزراء وتوضيح العالقة بني منصبي الوزير والوكيل.
ويرى بعضهم اآلخر أن املأسسة تكمن يف تفاصيل القانون التي يجب
ألّ ترتك شيئًا للتأويل أو املزاجية ،فالقانون املفصل والشامل من
خصوصيّاته أن يحدد الصالحيات ،ويفصل بني املستويات اإلدارية
من حيث الواجبات واملسؤوليات .ويرى آخرون أن املشكلة من
أساسها تكمن يف غياب املجلس الترشيعي وحرمان النظام اإلداري
الفلسطيني من وجود قوانني ناظمة للعالقة بني املستويات املختلفة،
كام حرم غياب املجلس الترشيعي أو تغييبه الوزارات من حقها يف
صوغ قوانني خاصة بكل وزارة ،يص ّدقها املجلس الترشيعي وتؤسس
نظا ًما قامئًا عىل العمل املؤسيس ،ال عىل األفراد .وإذ يستعاض حاليًا
من دور املجلس الترشيعي بقرارات الرئيس بقانون مجلس الوزراء
وقراراته ،فإن هذه القرارات ال متثل ،بحسب رأي معظم املستجيبني،
بديل مستدا ًما من بناء نظام مؤسيس.
ً

جدل بني املستجيبني
هذه الذهنية السائدة"( .((4وقد أثار الباحث ً
من املستوى املهني حينام سأل حول طبيعة منصبي الوزير والوكيل،
سيايس ويفضل أن
منصب
فأجمع املستجيبون عىل أن منصب الوزير
ٌ
ٌّ
يكون سياس ًّيا يحمل برنام ًجا حكوم ًّيا عا ًّما خاض ًعا للرقابة واملساءلة،
بينام يجب أن يكون منصب الوكيل منص ًبا مهن ًّيا ال سياس ًّيا ،وهنا
يكمن الجدل حول مسألة تعيني الوكيل يف الوزارات جميعها ،بقرار
من رئيس السلطة ال بتسلسل مهني؛ األمر الذي يفرس وجود بعض
الوكالء غري املؤهلني لهذا املنصب بسبب التعيني السيايس ،ومن املؤكد
الوكيل وهو
َ
أنه أمر يعزز التسييس ويضعف املأسسة؛ إذ كيف ميكن
قائد الفريق املهني يف الوزارة أن يكون مع َّي ًنا بقرار سيايس؟
طرح الباحث موضوع املؤسسة عىل خرباء يف ديــوان املوظفني
العام( ،((4فكان إجامعهم عىل أن الديوان يجب أن ُيكَّن ويُعطى
صالحيات أكرث من طرف رئيس السلطة ومجلس الوزراء ،فالديوان
ظل يبذل جه ًدا كب ًريا يف سبيل ترسيخ املأسسة،
بحسب املستجيبني ّ
ونجح يف كثري من األمور ،لكنه ال يستطيع سن القوانني ،وهنا تعود
املشكلة إىل مربع غياب املجلس الترشيعي أو تغييبه ،كام أن الديوان
ليس له صفة قانونية ملحاسبة الوزارات وإلزامها برتسيخ قيم املأسسة.
وصفة الرتياق
خالصة القول :إ ّن املأسسة أو الرتاكم املؤسيس ْ
التي ميكن أن تلغي أو تحد تسييس الجهاز الوظيفي الحكومي،
ويف الحصيلة تقلل من تأثري التغيري الحكومي املتكرر يف استدامة
تتغي الحكومات
السياسات العامة ،ففي ظل نظام املؤسساتّ ،
مرا ًرا وتكرا ًرا من دون التأثري يف الجهاز الوظيفي املهني الذي تعمل
مؤسساته عىل إخراج سياسات مستدامة ،ترتك أثرها اإليجايب يف
املجتمع وتؤدي الدور املأمول منها يف التنمية.
و .السياسات العامة في ظل التغيير المتكرر
للحكومات

أ ّما من وجهة نظر املستوى السيايس ،فيتفق أغلبهم عىل أن الرتاكم
املؤسيس يف الحالة الفلسطينية ال يرقى إىل املستوى املطلوب
عىل الرغم من التحسن الرتاكمي أيضً ا .فاملأسسة من وجهة نظر
أصل مرتبطة ببنية النظام
بعضهم( ((3تحتاج إىل قرار سيايس ،وهي ً
السيايس الفلسطيني غري الثابتة ،التي تك ّونت بطريقة غري مقصودة
وانعكاسا لتناقضات الوضع
أو مدروسة ،وإمنا جاءت استجابة
ً
مثل ،يحول دون الرتاكم
الفلسطيني .فتسييس الوظيفة الحكومية ً
املؤسيس .ويف السياق نفسه ،يرى سالم فياض أن املشكلة ال تكمن
يف النظام السيايس فحسب ،بل يف ذهنية املوظف العام الذي ينظر
إىل نفسه عىل أنه يعمل عند أشخاص ،ال يف مؤسسات لها قوانني
ونظم تحميه وتدافع عنه" ،إذ ال بد من تحرير الجهاز الوظيفي من

قال معظم املستجيبني من املستويني السيايس واملهني ،عدا ثالثة من
املستويني كليهام ،إ ّن التغيري الحكومي املتكرر يف الحالة الفلسطينية،
يؤثر سلب ًيا يف استدامة السياسات العامة ،بينام ات ّفق املستجيبون
من املستوى السيايس عىل أن التغيري الحكومي ميكن أن يكون م َّرب ًرا
لرضورة ما ،لكن ال ميكن َع ُّد الحالة الفلسطينية (معدل حكومة كل
سنة) رضورة؛ فمن الوزراء من مل يتع َّرف إىل وزارته حتى جاء قرار
التغيري الوزاري ،فخرج من الوزارة قبل أن يتعرف إليها؛ ففي ظل
غياب املأسسة الحقيقية والتغيري املتكرر ،ميكن القول :إ َّن السياسات
العامة تعيش معضلة حقيقية.

 38أبو زيد؛ عبد الكريم سدر ،مقابلة شخصية ،رام الله.2016/2/13 ،
 39الجرباوي ،مقابلة شخصية.

 40فياض.
 41خرض؛ رجوب؛ سمحان.
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ويف السياق نفسه ،يجادل كث ٌري من املستجيبني من املستوى املهني
يف أن مشكلتهم ليست مع الوزراء الذين لديهم رؤية تطويرية
للوزارة ويحاولون تحقيقها ،عىل الرغم من أن هؤالء مل ُينحوا فرصة
كافية لتحقيق رؤية ،بل مع الوزراء الذين يأتون من دون رؤية،
ويعملون بقصد أو بغري قصد عىل تسييس املؤسسة واإلرضار بقدرة
ٍ
لسياسات مستدامة ترتك أثرها
الفريق املهني عىل صنع وتنفيذ
يف املجتمع الفلسطيني ،وهنا يعيد كث ٌري من املستجيبني الكرة إىل
ملعب رئيس الحكومة عند اختيار الوزراء وعند تأليف الحكومة.
فالنموذج التوافقي ،بحسب رأي كثري من املستجيبني ،يفرز وزراء
ال يتصفون بصفات قيادية ،وتشجعهم البيئة أو الذهنية السائدة
يف الجهاز الحكومي ،وغياب القانون املفصل ،وضعف املأسسة
يف إدارة الوزارات بطرق "مزاجية" تنعكس سلب ًيا عىل السياسات
العامة ،فالتغيري املتكرر للحكومات يف الحالة الفلسطينية ليس
سمة نادرة عامل ًيا .فعىل سبيل املثال تتغري الحكومات مرا ًرا يف
إيطاليا واليونان ،لكن من دون انعكاس سلبي عىل عمل الجهاز
التنفيذي املهني للدولة ،ومن دون انعكاس عىل السياسات العامة،
ويعود الفضل يف ذلك إىل رسوخ النظام املؤسيس الذي يفصل بني
املتغي( .((4ويفاقم
املستوى املهني الثابت ،واملستوى السيايس
ّ
الغياب أو التغييب للمجلس الترشيعي الذي يُفرتض أنه يراقب
أداء الحكومة ،بل رمبا يساهم بقوة يف إفراز حكومات جديرة
بالثقة (من خالل التصويت بداية عىل الثقة بالحكومة والوزراء)
ويراقب الــوزراء ويحاسبهم أثناء عملهم ،من معضلة ضعف
القانون واملأسسة وتسييس الوظيفة الحكومية.

خاتمة
ناقشت هذه الدراسة موضوع التغيري املتكرر للوزراء الفلسطينيني
وأثره يف السياسات العامة ،وقد خرجت الدراسة بنتائج ،أهمها؛ أن
املنظومة القانونية ،وعىل رأسها القانون األسايس ،التي تنظم اإلدارة
الفلسطينيّة العامة عمو ًما ،والعالقة بني املستوى السيايس للوزارة
(الوزير) واملستوى املهني (الوكيل ،والوكيل املساعد ،واملديرين
العا ّمني) تحتاج إىل املراجعة واإلصالح القانوين ،فالقانون موجود،
لكنه يحتاج إىل تعديالت وتفاصيل؛ تبني صالحيات املستويات
اإلدارية املختلفة ِ
وتفصل بينها .كام أن غياب املجلس الترشيعي كان
له أث ٌر سلبي يف عملية إصالح القوانني ،وعطَّل عملية اإلصالح القانوين
أو التعديل القانوين املنشودين ،وأعطى الحكومات املتعاقبة شبكة
أمان "وهمية" ،من خالل عدم عرض الحكومة برنامجها عىل املجلس
الترشيعي لنيل الثقة ،واكتفائها بثقة الرئيس .كام أن غموض تفاصيل
42
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القانون وغياب املجلس الترشيعي ،شجع الوزراء (بحسب معظم
املهنيني) عىل استخدام صالحياتهم إلدارة الوزارات كام يشاؤون.
من جهة أخرى ،انعكس النموذج التوافقي لتأليف الحكومات عىل
أدائها ،فكان التوافق عىل حساب الكفاءة واملهنية (رئيس الوزراء
له حق االختيار بينام رئيس السلطة له حق االعرتاض وهناك ضغط
داخيل وخارجي يقتيض التوافق ،والحصيلة حكومات توافقية تريض
األطياف واألبعاد التي ترغب يف املشاركة كلّها ،وتنال رضً ا عا ًّما من
األطراف الخارجية والداخلية الفاعلة يف الساحة الفلسطينية كافّة).
ويف الحصيلة؛ فإن النموذج التوافقي يعني يف ثناياه :التوافق بني
سياسات الحكومة وسياسات رئيس السلطة ،عدا الحكومة العارشة
طويل ،وهذا يقلِّل من استقاللية برنامج
(حكومة حامس) التي مل تدم ً
الحكومة إن وجد .لقد أكّدت نتائج الدراسة أن النموذج التوافقي
أدى مبارش ًة أو عىل نحو غري مبارش إىل تسييس الوظيفة العامة ،ما
انعكس سلب ًيا عىل استدامة السياسات العامة.
بينت الدراسة (بحسب وجهة نظر املقابَلني من املستوى املهني) أن
الوزراء الجدد يجرون تنقُّالت إدارية داخل وزاراتهم ،تتضمن أيضً ا
سحب صالحيات من بعض املوظفني ،ومنحها آلخرين من أجل ضامن
والءات ما يُس ّمى بحاشية الوزير وانسجامهم( .((4كام اتفق أغلب
املقابلني من املستوى املهني عىل أن أغلب الوزراء الجدد يعتمدون
عىل معلومات (تقارير) غري مهنية ،فالوزير يتجاوز الوكيل ويستمع إىل
معلومات من مصادره الخاصة (أي موظفني ممن هم دون الوكيل)،
فيخلق ذلك رصاعات داخلية ويؤثر سلب ًيا يف انسجام الفريق املهني ،ويف
الحصيلة يف استدامة السياسات العامة .بناء عليه ،فإن قرارات الوزير
وخصوصا يف فرتته األوىل (أول ستة أشهر) تساهم يف تسييس
اإلدارية
ً
أصل ،لكن
العمل العام ،وتغذي األرضية الخصبة للتسييس املوجودة ً
إجراءات ديوان املوظفني يف السنوات األخرية (منها مدونة السلوك،
وجدول التشكيالت ،وضوابط التعيني) َخفَّفت من التسييس.
أجمع الوكالء كلّهم ،ومعظم الوكالء املساعدين ،واملديرون العا ّمون
من عيّنة الدراسة ،عىل أن العالقة بني منصب الوزير ومنصب الوكيل
غري موضحة بالقانون ،ويحكمها غالبًا مزاج الوزير والصالحيات
املطلقة املمنوحة له وفق القانون األسايس .كام اتفق املقابَلون من
املستوى املهني كلّهم ،عىل أن القرارات املالية املتعلقة بوزارة املالية
ثابته وال يؤثر فيها التغيري الوزاري املتكرر ،والتأثري (بحسب أغلب
الفريق املهني) يكون يف املشاريع فحسب ،بوصفها أولويات تختلف
من وزير إىل آخر؛ ما يربك عمل الفريق ويؤثر سلب ًيا يف استدامة
السياسات العامة .وأشارت نتائج الدراسة إىل أن الخطط اإلسرتاتيج ّية
(كلها أو بعض بنودها) تتأثر سلب ًيا بأولويات الوزير الجديد (بحسب
43
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أغلب مقابيل الفريق املهني) ،كام أ ّن هناك وزراء ألغوا الخطة كاملة،
وبدؤوا من جديد .ومن جهة أخرى ،أشارت النتائج إىل أن عالقة
الوزارة بوزارات ومؤسسات أخرى رشيكة يف تنفيذ السياسات العامة،
تتأثر إيجاب ًيا أو سلب ًيا برغبة الوزير (عالقته الشخصية بقيادات
املؤسسات الرشيكة) ،وهذا يربك الفريق املهني وينعكس سلب ًيا عىل
استدامة السياسات ،فاألصل أن تكون العالقة ُمأمسسة .فاملَأْسسة
بحسب اتفاق املستجيبني كلّهم (من املستويني السيايس واملهني)
قطعت شوطًا جي ًدا لكنه غري ٍ
كاف ،وقد ع ّد املستجيبون اإلصالحات
القانونية واإلرادة السياسية مفاتيح املأسسة.
ومن خالل النظر إىل نتائج الدراسة سالفة الذكر ،يويص الباحث
بالخروج التدريجي من مبدأ التوافق يف اختيار الوزراء واعتامد
بديل من التوافق ،ثم اإلصالح
الكفاءة القيادية واملهنية والتخصص ً
القانوين للعالقة الناظمة بني املستوى السيايس (الوزير) واملستوي
املهني (الوكيل ،والوكيل املساعد ،واملديرين العا ّمني)؛ من أجل
تفصيل الصالحيات وتوضيحها وفصلها .ث ّم إعداد عملية تحضري
للوزراء الجدد تكفل تعريفهم باألبعاد القانونية واإلدارية للعمل
خصوصا ،عىل أن
الحكومي عمو ًما ،والوزارات التي سيعملون فيها
ً
يتول هذه املهمة ٌ
طرف محاي ٌد؛ كديوان املوظفني أو األمانة العامة
ّ
ملجلس الوزراء ،وذلك لتجنب حصول الوزير عىل معلومات مضللة
من أقطاب الوزارة املختلفة .ث ّم الثبات النسبي يف بقاء الحكومات
الفلسطينية ،بحيث ال يقل عمر الحكومة عن ثالث سنوات ،وال يزيد
عىل أربعة إال لرضورة ،وإعطاء صالحيات أوسع (مكفولة بالقانون)
لديوان املوظفني؛ لقيادة عملية إصالح شاملة اإلجراءات اإلدارية
والتي من اختصاصها كفالة تنظيم العالقة بني املؤسسات املختلفة،
واملساعدة يف توحيد اإلجراءات والفصل يف النزاعات ،ومنها العمل
عىل إنشاء محاكم إدارية متخصصة ومستقلة ،تفصل يف النزاعات
اإلدارية ،وتطبق القانون ،وتحد من التسييس ومن منح الصالحيات
وسحبها خارج القانون ،ثم تأليف لجنة وطنية عليا مستقلة خاصة
باملأسسة تتوىل إعادة النظر يف النظام اإلداري وعالقته بالنظام
السيايس ،وتقدم توصياتها ومقرتحاتها ملجلس الوزراء .كذلك ،إلغاء
التعيني السيايس ملنصب وكيل الــوزارة واستبدال به تعي ًنا وفق

التسلسل املهني (الرتقية بنا ًء عىل الكفاءة) .وأخ ًريا تفعيل دور
األجهزة الرقابية (الخارجية والداخلية) عىل املؤسسات العامة للحد
من التجاوزات اإلدارية والتسييس.
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صـدر حديـ ًثا

يوميات عدنان أبو عودة 1988-1970

صدر حديثًا عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات كتاب يوميات عدنان أبو  عودة،
ضمن سلسلة مذكرات وشهادات ،وهو  من إعداد معني الطاهر ( 1150صفحة من الحجم
فصل ونص للحوار الذي
ً
مشتمل عىل مقدمة وستة عرش
ً
ومفهرسا)،
املتوسط ،موثقًا
ً
أجراه معني الطاهر ومعن البياري مع صاحبها ،وملحق للوثائق والصور.يُقدّم الحوار الذي
يفتتح الكتاب تعريفًا بعدنان أبو عودة؛ توجهاته الفكرية وانتامءاته السياسية واملناصب
حا لبعض القضايا التي م ّرت بها اليوميات
التي شغلها خالل تلك الفرتة .كام أنّه يقدّم توضي ً
من دون تفصيلها.
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- عقدة النزاع العربي:كركوك
 أم طريق التوافق؟،الكردي
Kirkuk: Flashpoint of ArabKurdish Conflict or the Site
of Conciliation?
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*

كركوك في سرديات المظلومية والظا ِلميّة العراقية

Kirkuk in Iraqi Narratives of Victimization and the Victimizer

عد سرديات المظلومية عنص ًرا أساس ًيا من عناصر صناعة الهويات الفرعية في المجتمعات
ّ ُت
 فال غرابــة أن تزدهر.التــي تعصــف بها انقســامات مجتمعيــة ونزاعات بيــن جماعاتهــا الفرعية
ســرديات المظلومية في محافظة كركوك التي تحتل موقع القلب من مشــكلة "المناطق
 تنطلق هذه الورقة من تحليل ماهية سرديات المظلومية وطرق.المتنازع عليها" في العراق
 ثم تقوم باستعراض.خب سياسية
ٌ ُتوظيفها للماضي في خدمة مشاريع سياسية تتصدرها ن
وتفكيك للســرديات المتنافســة التي تر ّوج لها نُ َخب الجماعــات األقوامية في كركوك حول
ً حقيقيــة كانت أو ُم َت َخ َّي
ً
، الكرد: تعانيها المكونات الســكانية فــي المحافظة،لــة
،مظلوميــة
 عبــر اســتعراضها التحليلي لســرديات، وتســعى الورقــة. والعــرب والمســيحيون،والتركمــان
 لتب ّين آليات عمل هذه الســرديات حتى تخلص إلى توضيح،مظلومية هذه الجماعات األربع
 فــرص التوصل إلى حلول للمشــكالت، إن لم يكن اســتحالة،الــدور الــذي تؤديــه في تعقيــد
.المستعصية المتراكمة في المحافظة وفي انتعاش وتيرة التنازع األهلي وتصاعدها
. السنة العرب، المسيحيون، التركمان، الكرد، كركوك، العراق:كلمات مفتاحية
Victimization narratives compose a principle element in creating of sub-national
identities in societies afflicted by divisions and communal disputes. Little wonder
then that narratives of victimization abound in Kirkuk province, which lies at the
heart of Iraq’s “disputed internal areas” problem. This paper starts of by analyzing
the nature of victimization narratives and how they make use of the past to serve
political projects spearheaded by political elites. It then turns to surveying and
deconstructing the contending narratives propagated by communal elites in
Kirkuk regarding the victimization, whether real or imagined, endured by the
province’s demographic components – Kurds, Turkmens, Arabs and Christians. By
analytically surveying the narratives of victimization of these four communities,
this paper seeks to ascertain the workings of these narratives and to explicate the
role they play.
Keywords: Iraq, Kirkuk, Iraqi Kurds, Iraqi Turkmens, Iraqi Christians, Sunni
Arabs.
. مستشار أقدم يف األمم املتحدة،* باحث لبناين متخصص يف العالقات الدولية والسياسة املقارنة وشؤون الرشق األوسط
* Lebanese Researcher who Specializes in International Relations, Comparative Politics and Middle East Studies, Senior Advisor
to the United Nations.
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مقدمة

(((

يجري الحديث عن الرتكيبة السكانية يف كركوك من جهة أنّها قد
خضعت لسلسلة متوالية من التغيريات الدميوغرافية التي ظلّت
تقوم بها أيدي السياسيني ومشاريعهم القومية .ولعل تواشج
التغيري الدميوغرايف يف كركوك يف كثري من جوانبه وأبعاده ومسبباته
مع السياسة يجعل الحديث عنه مشوبًا مبشاعر املظلومية واألذى
واملرارة .ولهذا فغالبًا ما يختلط الحديث عن التحوالت الدميوغرافية
يف كركوك بالرغبة يف استعادة خريطة سكانية ماضية ،واقعية
كانت أم ُمتَ َخيَّلَة ،أو الربهنة عىل مركزية كركوك يف سياق مظلومية
جامعية أو يف األنا الجمعية .ومن هنا ،يصبح من املهم أن نفصل
يف سياق تعقب مسارات التغيري الدميوغرايف يف كركوك بني ما هو
من نصاب املعرفة التاريخية وما هو من رسديات املظلومية .ولنئ
مهم ألغراض األمانة التاريخية،
كان تقيص وقائع التاريخ وأحداثه ً
فإن استقصاء رسديات املظلومية ال يقل أهمية ألغراض فهم رؤى
مختلف مكونات كركوك املتباينة عن أزمة محافظة ،مبا يف ذلك
وضعها النهايئ ،واملشاريع التي تقرتحها القوى السياسية املمثلة
ملختلف املكونات لحل األزمة ،أو جوانب منها ،ومواقفها من كيفية
إجراء انتخابات الختيار أعضاء مجلس املحافظة.

سرديات المظلومية وصناعة الهويات
ليست رسديات املظلومية بالرضورة ث َ ْبتًا أو َع ْرضً ا موضوع ًيا أو أمي ًنا
قتل للتاريخ أو افتئات ًا عىل
لوقائع التاريخ .صحيح أنها قد ال تكون ً
حقائقه ،ولكنها ال تغادر كونها تأط ًريا لنظرة أصحابها للتاريخ وأحداثه
يف قوالب غائية .وألن الغايات تتنوع ،فإن رسديات الحدث الواحد
تتعدد بعدد الغايات .ففي رسديات املظلومية يغدو التاريخ كتلة من
طني ،يشكّلها الساردون وفقًا ألنساق تس ّوغ صياغة هويات جمعية.
وهي إذ تقدم ألعضاء الجامعات منظومة وبنية لفهم العامل من
وقصصا تؤطر ذاكرتهم الجمعية ،فإنها تتحول إىل آلية لصياغة
حولهم
ً
هوياتهم ووعيهم بذاتهم؛ فهي بذلك ت ُع ّد من قوام الجامعات
البرشية((( .وملا كانت الرسديات مصن ًعا للهويات ،انربى بعض علامء
االجتامع إىل سك مفهوم "الهوية الرسدية"((( .ويوضح ياسني الحاج
 1اآلراء الواردة يف هذه الورقة البحثية تعرب عن رأي املؤلف وال تعرب عن رأي أو موقف
صادر عن األمم املتحدة أو أي من بعثاتها أو وكاالتها أو برامجها أو مؤسساتها أو منظامتها.
2 Mark Freeman, “Why Narrative? Hermeneutics, Historical
Understanding, and the Significance of Stories,” Journal of Narrative and Life
History, vol. 7, no. 1 - 4 (1997), pp. 169 - 176.
3 Margaret R. Somers, “The Narrative Constitution of Identity: A
Relationship and Network Approach,” Theory and Society, vol. 23, no. 2
(October 1994), pp. 605 - 660.

قائل" :رسديات
صالح دور رسديات املظلومية يف صناعة الهوية ً
املظلومية من أوجه بناء الجامعات ،وض ِّم أعضائها إىل صدرها َولْمِ
شقوقها يف سياق من تنافسها عىل السلطة والنفوذ واملوارد ،واألرض،
وعىل خلفية تراجع مؤسسات الحداثة السياسية ،الدولة والحزب
واملجموعات الطوعية والفرد ،وفشل تك ّون رشعية دولية بأدىن درجة
فليس
من الجدية لهذا املفهوم .وألن الرسديات باني ٌة للجامعاتَ ،
هناك جامعاتٌ غري مظلوم ٍة يف عني نفسها ،أو باألحرى يف عني نُ َخبِها
القائدة"(((.
وعمو ًما ،ال يُع ّد توافر حاالت نزاع جامعي رشطًا رضوريًا وكاف ًيا
وحده لظهور رسديات املظلومية ،بل ال ب ّد من أن يُضاف إىل حاالت
النزاع الجامعي وجود نخب تسعى من خالل صياغة رسديات حول
مظلومية جامعاتها ليس للدفاع عن حقوق تلك الجامعات املهضومة
فحسب ،وإمنا  -ولعل ذلك هو األهم بالنسبة إىل رشائح واسعة من
تلك النخب  -لتعزيز موقعها يف حلبة "التنافس عىل املوارد املادية
والرمزية والسياسية ضمن الجامعات ويف تنافسها مع بعضها"(((.
ففي سعيها لبث وعي بذات جمعية وجامعة ُمتَ َخ َّيلة ،متارس
تلك النخب سلطة عىل املعرفة ،وتضفي عليها صبغتها وانحيازاتها
ودأب النخب ،كام يكتب حسام مطر ،أن "تعيد إنتاج
األيديولوجيةُ .
الهويات لتوطيد سلطتها داخل الجامعة ومصالحها ،ولتعزز التامسك
ولتمت الوالء ،لخلق
االجتامعي حول مرشوع سيايس /أيديولوجي،
ِّ
كيان أحادي ال يُع ّرف فقط من داخله ،بل من خارجه عرب خلق
"آخر" نقيض وشيطنته"(((.
وال يصدر اعتناء رسديات املظلومية باملايض عن نزعة ماضوية،
وإمنا عن رغبة يف توظيف املايض ،أو نتف منه ،لخدمة أغراض
الزمن الراهن .تعتصم رسديات املظلومية باملايض والتاريخ؛
تلبية لنداء الحارض ،وإلضفاء لون من املرشوعية عىل مرشوع
راهن .وتستحرض رسديات املظلومية مظامل املايض لتصوغ ذاكرة
الجامعات وخيالها ورغباتها وعواطفها وانفعاالتها وأحالمها
وطموحاتها وتطلعاتها وهويتها ،وحتى قدرها أيضً ا .بيد أن
رسديات املظلومية ليست نسيج وحدها يف توظيف املايض لبناء
الجامعات .فالرسديات لطاملا استُ ِ
خد َمت لصياغة ذاكرة جمعية،
تُوظَّف يف إنتاج أشكال من التضامن ،يف سياق مشاريع بناء
هويات وطنية أو قومية.
 4ياسني الحاج صالح" ،الظاملون العادلون :من رسديات املظلومية إىل مقاومة الظلم"،
الجمهورية ،2015/9/7 ،شوهد يف  ،2017/4/6يفhttp://bit.ly/2wKe5b3 :
 5املرجع نفسه.
 6حسام مطر" ،تفكيك الحكاية املذهبية :الغرائز القاتلة" ،األخبار ،العدد ،3177
 ،2017/5/17شوهد يف  ،2017/5/17يفhttp://bit.ly/2gJbhTY :

كركوك :عقدة النزاع العربي -الكردي ،أم طريق التوافق؟
كركوك في سرديات المظلومية والظالِميّة العراقية

وهذه املشاريع لطاملا توسلت التاريخ ،من حيث هو "مخزون رمزي"(((،
يف سبيل بث أحاسيس وروابط تضامنية جامعاتية ،تستوي عىل نصاب
صلة ،حقيقية كانت أم مفرتضة ،بأزمنة سحيقة((( .ويف سعيها الهادف
إىل لتقديم مادة متاسك لتشكيل هوية الجامعات وحارضها ،تنظم
الرسديات الذاكرة الجمعية وفق تراتبية هرمية" ،بحيث إنها تنتقي
من الذاكرة ما هو مهم ،وتحيل ما هو غري مهم إىل هوامش الوعي أو
إىل الالوعي"((( .ويستدعي هذا إىل األذهان أطروحة "الوعي الجمعي"
لعالِم االجتامع الفرنيس إميل دوركايم الذي ع ّرفه بأنه "مجموعة
املعتقدات واملشاعر املشرتكة لدى األعضاء العاديني يف املجتمع والتي
تشكل نسقًا محد ًدا له حياته الخاصة به"(.((1
والرسديات يف أبسط معانيها هي قصص تروي أحداث ًا ووقائع ،وال فرق
بني تداولها مكتوبة أو محكية .ومبا أ ّن أهميتها ال تكمن يف استخدام
األفراد لها لفهم العامل من حولهم فحسب ،وإمنا أيضً ا بوصفها أدا ًة
عقلية أو إدراكية التخاذ موقف وتحديد موقع لهم يف نسيج العالئق
والتفاعالت املجتمعية ،فإن ذلك يحيلنا عىل ما نبّه له عامل النفس
األمرييك الراحل جريومي برونر من جهة أن الوظيفة األساسية للعقل
هي "صناعة العامل"( .((1يف ضوء هذا ،تتجىل لنا الرسديات عىل أنها
أساطري هذا الزمان .فعربها يصنع األفراد أو يخرتعون عاملهم ،أو عىل
األقل يخرتعون رؤيتهم لهذا العامل التي يرونها عىل أنها هي العامل من
حولهم بالفعل .وهكذا يغدو النقاش حول كون املظلومية حقيقة
نافل .ففي عامل غارق برسديات املظلومية" ،ال يوجد فرق
من عدمها ً
بني من هو مظلوم حقًا ،وبني الذي يتخيل أنه مظلوم ،وبني من كان
مظلو ًما يف السابق (ولكنه ليس مظلو ًما اآلن) ،وبني الذي مل يعرف
املظلومية البتة يف قرونٍ مضت ولكنه يرى نفسه مظلو ًما أزليًا"(.((1
ومبا أنه ال مظلوم بال ظامل ،فإن رسدية املظلومية ال تسعى لتسليط
الضوء عىل معاناة املظلوم من الظلم فحسب ،وإمنا تسعى أيضً ا
لوضع الظامل يف قفص االتهام .وعىل حد قول ياسني الحاج صالح:
7 James H. Liu & Denis J. Hilton, “How the past weighs on the present:
Social representations of history and their role in identity politics,” British
Journal of Social Psychology, vol. 44, no. 4 (2005), pp. 537 - 556.
8 Ronald Grigor Suny, “Constructing Primordialism: Old Histories for
New Nations,” The Journal of Modern History, vol. 73, no. 2 (December
2001), pp. 862-896; James V. Wertsch, “The Narrative Organization of
Collectie Memory,” Ethos, vol. 36, no. 1 (March 2008), pp. 120 - 135.
”9 Neera Chandoke, “Narratives of Memory: Narratives of Narcissism,
India International Centre Quarterly, vol. 27, no. 3 (2000), p. 76.
10 Emile Durkheim, The Division of Labor in Society, translated by W. D.
Halls (New York: The Free Press, 1984), pp. 38 - 39.
11 Jerome Bruner, “Life as Narrative,” Social Research, vol. 54, no. 1,
Reflections on the Self (Spring 1987), p. 12.
 12كنعان مكية ،هوامش عىل كتاب "ال ِف ْت َنة"(بريوت :منشورات الجمل ،)2016 ،ص .9
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"ال توجد رسديــة املظلومية الخاصة بأي جامعة منفصلة عن
فتض أنها موحد ٌة
رسدية ظاملية موجهة ضد جامعة مقابلة ،يُ َ َ
وصل ال تنفك ُعراه
ومتجانسة"( .((1وإذ ت ّدعي رسديات املظلومية ً
بليىل الحق الذي تراه متامهيًا مع الجامعة املظلومة ،فإنها ترى الرش
ماثل يف الجامعة املقابلة .من هنا ،فإن الهوية الجمعية التي تصوغها
ً
رسديات املظلومية ليست هوية حوارية ،وإمنا هي هوية سجالية
قوامها التاميز السلبي عن الجامعة التي تراها ظاملة لها واالشتباك
معها .فرسديات املظلومية هي ،يف الحصيلة ،كاألسوار ،إنها عامل
وحدة ومتايز ودفاع عن الذات الجمعية يف آن م ًعا .فهي ليست
رصا أساسيًا يدخل يف صياغة لُحمة جامعة ما وتعاضدها فحسب،
عن ً
وإمنا هي ترسم تخوم متايز الجامعة وتباعدها وتفاضلها أيضً ا.
وعىل الرغم مام تبثه رسديات املظلومية من أمل وشكوى ،فإنها ال
تنفك تعيل شأن املظلومية ،أخالق ًيا ومعنويًا .فاملظلومية ال تكتيس
يف هذه الرسديات أردية الذل والهوان ،وإمنا ترفل يف أثواب الرفعة
والسمو األخالقيني .فال غرو أن تطالعنا من خالل رسديات املظلومية
جملة من ال ِع َب ،لعل من أبرزها ما تطلق عليه عاملة االجتامع
الدامناركية ،صويف دانسكيولد سامسو ،اسم "أخالقية املعاناة"(.((1
فاملظلوم يف رسدياته يتعاىل عن جراح مظلوميته ،ويستل مكس ًبا
أخالق ًيا من قلب املعاناة ومن بني أنياب وجعها .وكلام بدا الظامل
يف رسديات املظلومية أشد خسة ودناءة وقسوة ووحشية ،أطل
علينا املظلوم أعىل مكانة وإنسانية وأعز وأرحم .إذًا ،يف رسديات
املظلومية بعد درامي؛ فهي يف جوهرها قصة رصاع بني الخري والرش:
بني الرفض واملقاومة من جهة ،وبني السيطرة واإلخضاع ،من جهة
أخرى" .وهكذا ميكن للرسديات أن تؤدي دو ًرا كمرتكزات للمقاومة
وأن تضفي عنرص تحريك جمعي"( .((1ولكن رسديات املظلومية تُبلِّد،
إن مل تصادر كل ًيا ،اإلحساس أو الوعي بالظلم الواقع عىل الجامعة
املقابلة ،سواء كان الظلم صاد ًرا عن رافعي راية الجامعة املظلومة
أصل ،تس ّد رسديات املظلومية اآلفاق أمام إمكانية
أو عن غريهاً .
تصور صدور الظلم عن الجامعة املظلومة .وبقدر ما تحجب رسديات
املظلومية الظلم الواقع عىل الجامعة املقابلة ،تُ َوظَّف أيضً ا لحجب
الظلم الواقع داخل الجامعة(.((1
 13الحاج صالح.
14 Sofie Danneskiold-Samsøe, “Victims in the Moral Ecnomy of Suffering:
Narratives of Humiliation, Retaliation, and Sacrifice,” in: Steffen Jensen and
Henrik Ronsbo, (eds.), Histories of Victimhood (Philadelphia, PA: University
of Pennsylvania Press, 2014), p. 240.
15 Phillip L. Hammack and Andrew Pilecki, “Narrative as a Root
Metaphor for Political Psychology,” Political Psychology, vol. 33, no. 1
(February 2012), pp. 75 - 103.
 16الحاج صالح.
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مثة نزعة خالصية مضمرة ثاوية يف رسديات املظلومية .فهي إذ ال
ترتك لنا مجالً للشك يف ما يتمتع به املظلوم من تفوق أخالقي،
تفتح الباب عىل مرصاعيه أمام تخ ّيالت يوم املظلوم عىل الظامل ،يوم
الجامعة التي ترى يف نفسها تجسي ًدا للخري عىل الجامعة التي ترى
فيها رم ًزا للرش .ويف مشهد رصاعي يضج برسديات متناقضة ،كمشهد
كركوك العابق برسديات املظلومية والظاملية من كل حدب ِعرقي
وأَقْوامي وصوب ،تساهم هذه الرسديات يف تأبيد الرصاع وإعادة
إنتاجه عىل قدر أكرب من التعقيد كلام طال الزمن .فإذ تُراكِ ُم رسديات
املظلومية مشاعر الهم والغم الجمعية ،وتدغدغ شهوة الثأر واالنتقام
لدى املظلومني ،فإنها ال تكتفي بأن تستولد لديهم توقًا جارفًا ألن
يُ ِريَهم الله يف ظامليهم يو ًما ،ولكنها تحرض أعضاء الجامعة أيضً ا
عىل ركوب مركب خشن هو مركب املواجهة ضد الوضع القائم عىل
املظلومية ،مظلوميتها هي أو ما تراه كذلك( .((1فمشاعر االنكسار
واإلذالل واملهانة والغضب والحقد التي تبعثها رسديات املظلومية
قمينة بأن تُع ّبئ أعضاء الجامعة يف سبيل العمل الجامعي الذي ال
يشطب العنف من سلة خياراته(.((1
يف ضوء هذا ،نحاول تعقب موقع كركوك يف بعض رسديات املظلومية
التي تعج بها بالد الرافدين.

اصطراع سرديات
المظلومية الكركوكية
 11السردية الكردية
تحتل كركوك مكانة خاصة يف رسدية املظلومية الكردية املُتَ َدا َولة
والخطاب السيايس الكردي .وهي تطالعنا يف هذه الرسدية بأنها
"قلب كردستان" و"قدس األكراد" .وبقدر ما تضفي مفردات خطاب
كهذه هالة من الخصوصية والتضخيم والتفخيم ،بل القدسية
أيضً ا ،عىل مكانة كركوك ،تعمد إىل أن تُس ِق َط عىل صورتها يف
الوجدان الجمعي الكردي فيضً ا غام ًرا من املشاعر الجياشة ،أبرزها
الحنني إىل ٍ
بغض النظر عن كونه حقيقيًا أو ُمفرتضً ا أو
ماض غابرّ ،
ُمتَ َخيَّ ًل ،والتوق إىل مستقبل منشود .وهذه املفردات تستدعي ما
يحيط بصورة القدس من مشاعر لطاملا ألهبت الوجدان الجمعي
للعرب واملسلمني الذين ينظر معظمهم إىل القدس عاصم ًة لدولة
17 Francesca Polletta, “Contending Stories: Narrative in Social
Movements,” Qualitative Sociology, vol. 21, no. 4 (December 1998), pp.
419 - 446.
18 Khaled Fattah & K. M. Fierke, “A Clash of Emotions: The Politics of
Humiliation and Political Violence in the Middle East,” European Journal of
International Relations, vol. 15, no. 1 (2009), pp. 67-93.

ددعلالا
ربمتبس  /لوليأوليأ

فلسطينية مستقبلية ومدينة مقدسة ال ميكن التخيل أو التنازل
عنها .ال يعني هذا أن الرسدية الكردية ال ت ُ ِق ُّر تنوع الرتكيبة العرقية
لكركوك ،ولكنها إذ ت ُ ِق ُّر التنوع سم ًة وخصيصة كركوكية بامتياز،
فإنها تركز عىل عمق الوجود الكردي تاريخيًّا يف كركوك وتُر ِّوج من
خالل هذا الرتكيز لدعوى الحركة القومية الكردية بأ ّن كركوك هي
جزء ال يتجزأ من كردستان التاريخية .وتتوسل الرسدية الكردية
التاريخ ،ويشحذ املروجون لها من املفكرين واألكادمييني وأرباب
القلم والسياسيني وكتّاب األدبيات الحزبية الكردية أدواتهم البحثية
للتأسيس لدعوى أن شعوبًا من أسالف الكرد ،وتحدي ًدا شعبَا اللولو
والحوريني ،هم الذين بنوا كركوك ،ولريكزوا عىل املراحل التاريخية
املتأخرة التي كانت فيها كركوك جز ًءا من إمارايت أردالن وبابان
الكرديتني ،وأن العثامنيني جعلوها عاصمة لوالية شهرزور من
القرن السادس عرش حتى عام  1879عندما نُ ِقلَت العاصمة إىل
مدينة املوصل(.((1
وتتسلح الرسدية الكردية باألرقام لتؤكد أن الكرد كانوا دو ًما يشكلون
أكرب جامعة عرقية ،إن مل يكونوا أغلبية ،يف محافظة كركوك .ويف هذا
السياق ،ال مصدر يحلو لهذه الرسدية أن تستشهد به أكرث من العمل
املوسوعي املوسوم قاموس األعالم ،واملنشور عام 1315ه1898 /م
لكاتبه املؤرخ العثامين املتحدر من أصل ألباين شمس الدين سامي،
ويذكر فيه أن ثالثة أرباع سكان مدينة كركوك يف زمانه كانوا من
الكرد ،يف حني أن الربع الباقي تشكل من العرب والرتكامن وجامعات
أخرى( .((2وبات هذا التأكيد ،عىل ما يكتنفه من تشكيك الباحثني،
وأساسا
من امل َُسلَّامت اليقينية يف رسدية املظلومية الكردية يف كركوك،
ً
لتأكيدات مشابهة يف شأن الرتكيبة الدميوغرافية لكركوك يف املراحل
الالحقة .ويتبنى هذا املوقف الرئيس العراقي السابق وزعيم االتحاد
الوطني الكردستاين جالل طالباين ،مؤك ًدا أن الكرد يشكلون أغلبية
يف املحافظة ،يف حني أن الرتكامن يشكلون نسبة مئوية كبرية من
سكان املدينة .أ ّما العرب ،فهم أقلية ال تتعدى الـ  10يف املئة من
 19أحمد محمود الخليل" ،دراســات يف التاريخ الكردي القديم :كردستان تاريخيًا
وجغراف ًيا" ،كوليلك ،2012/11/27 ،شوهد يف  ،2017/3/25يفhttp://bit.ly/2yD7vmV :؛
نوري طالباين" ،كركوك مدينة كانت جز ًءا من إمارايت أردالن وبابان" ،القسم األول ،موقع
الجرس 2 ،متوز [دون سنة] ،شوهد يف  ،2009/5/2يفhttp://bit.ly/2j4FP70 :؛ وكذلك:
Liam Anderson & Gareth Stansfield, Crisis in Kirkuk: The Ethnopolitics of
Conflict and Compromise (Philadelphia, PA: University of Pennsylvania
Press, 2009), p. 13.
 20انظر ،عىل سبيل املثال :قيس قره داغي" ،كوردية كركوك يف أهم وثيقة تركية" ،املوقع
اإللكرتوين لحكومة إقليم كردستان ،2005/7/2 ،شوهد يف  ،2017/2/01يف:
http://bit.ly/2vO6zOR
مثل:
وقد ف ّند لفيف من الكتّاب الرتكامن ما أورده شمس الدين سامي حول كركوك .انظرً ،
أرشد الهرمزي ،الرتكامن والوطن العراقي ،ط ( 3كركوك :مؤسسة وقف كركوك ،)2003 ،ص
157؛ نجاة كوثر أوغلو" ،شمس الدين سامي صاحب قاموس األعالم وكركوك" ،موسوعة
تركامن العراق ،2013/4/24 ،شوهد يف  ،2017/2/1يفhttps://archive.li/pOwXl :

كركوك :عقدة النزاع العربي -الكردي ،أم طريق التوافق؟
كركوك في سرديات المظلومية والظالِميّة العراقية

سكان املحافظة( .((2وعىل املنوال نفسه ينسج الكثري من الكتاب
والسياسيني الكرد الذين ال يفتأون يؤكدون أن محافظة كركوك كانت
دو ًما ،قبل بدء عمليات التغيري الدميوغرايف املمنهج ،ذات أغلبية
(((2
سكانية كردية.
أن يتحدث املرء إىل السياسيني الكرد يف كركوك عن تركيبة املحافظة
العرقية ،فإنه يستنهض مباهاة بأغلبية يرفعون لواءها كام لو كانت
ُم َسلَّ َمة إميانية .ويتدفق هذا التباهي بالتفوق العددي عىل لسان
رزكار عيل ،رئيس مجلس محافظة كركوك األسبق وعضو املكتب
السيايس يف االتحاد الوطني الكردستاين ،إذ يقول" :األكراد يشكلون
األكرثية ،يأيت بعدهم العرب ثم الرتكامن وبعدهم الكلدوآشوريون".
ال يقدم رزكار عيل أي وثائق تثبت دعــواه ،مكتف ًيا باإلشارة إىل
إحصاءات دقيقة لعدد سكان املحافظة قبل أن ينربي للتأكيد" :إذا
اعتربنا أن نسبة األكراد يف مجلس املحافظة هو املقياس فسوف
نعرف أن عددهم  21عض ًوا ،مقابل  11من الرتكامن و 7من العرب
موزعني عىل عدة قــوائــم"( .((2وهكذا يتوسل رزكــار عيل نتائج
انتخابات مجلس املحافظة عام  2005يف تقييمه األوزان العددية
ملكونات كركوك .فالنتائج التي أفرزتها هذه االنتخابات أظهرت فوز
كتلة كركوك املتآخية التي تتصدرها األحزاب الكردية بـ  26مقع ًدا،
مقابل  9مقاعد لجبهة تركامن العراق ،القامئة التي خاض فيها ائتالف
من عدة أحزاب تركامنية االنتخابات ،و 6مقاعد للقامئة العربية التي
خاضت السباق االنتخايب تحت مظلتي التجمع الجمهوري العراقي
والتجمع الوطني العراقي( .((2ولكن الحجة التي يدفع بها رزكار عيل
ال تستقيم مع املنطق الذي يس ّوغ به تأكيداته .فلو كانت نتائج
االنتخابات معيا ًرا لألوزان العددية للمكونات ،للزم أن يكون الرتكامن
وليس العرب ،كام يؤكد هو ،هم املكون الثاين من حيث العدد.
وتنسب رسدية املظلومية الكردية لكركوك موق ًعا مركزيًا يف كفاح
الحركة القومية الكردية ،عرب استحضار وقوف معضلة كركوك عقبة
كأداء يف كل املفاوضات التي جرت بني بغداد والكرد بني عامي 1963
و .1991ويشري السيايس الكردي املخرضم والنائب السابق يف الربملان
العراقي محمود عثامن إىل أن اتفاقية الحكم الذايت التي أبرمتها
 21جالل طالباين ،كردستان والحركة القومية الكردية ،ط ( 2بريوت :دار الطليعة1971 ،
[ ،)]1963ص .36
 22انظر ،عىل سبيل املثال :نوري طالباين ،منطقة كركوك ومحاوالت تغيري واقعها القومي،
ط ( 3أربيل :منشورات آراس.)2004 ،
 23مــعــد فياض" ،كــركــوك" :قــدس األكــــراد"" ،الــرق األوســـط ،العدد ،10986
 26كانون األول /ديسمرب  ،2008شوهد يف  ،2017/4/1يف:
http://bit.ly/2xQRj0Y
 24تجدر اإلشارة إىل أن األحزاب الكردية خاضت هذه االنتخابات ُم َو َّحدَة تحت راية
كتلة كركوك املتآخية ،يف حني أن عدة قوائم عربية وتركامنية دخلت معرتك التنافس االنتخايب
وسط دعوات قوية ملقاطعة االقرتاع يف أوساط العرب السنة يف كركوك.
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الحكومة العراقية مع الزعيم الكردي الراحل املال مصطفى بارزاين يف
 11آذار /مارس " 1970أقرت عىل تطبيع األوضاع يف كركوك وإجراء
إحصائية سكانية لسكان املحافظة لغرض اتباعها إىل ما كان يسمى
مبنطقة الحكم الذايت (إقليم كردستان حاليًّا) ،لكن سجالت تسجيل
نفوس املحافظة تم نقلها إىل بغداد والتالعب بها ،ثم ساءت العالقات
بعد عام بني األكراد والحكومة"(.((2
وتعج رسدية املظلومية الكردية بإحاالت عىل ما اتخذته الحكومة
العراقية من إجراءات أ ّدت إىل تناقص نسبة السكان الكرد يف كركوك.
وتر ّوج هذه الرسدية لروايات حول اإلجراءات القمعية والتعسفية
وخصوصا
التي اتخذها نظام حكم حزب البعث يف حق األكراد،
ً
عمليات الرتحيل القرسي والتعريب والقتل الجامعي التي بلغت
تخل من
ذروة وحشيتها يف حملة األنفال عام  .1988وهي وإن مل ُ
إشارات إىل ما لحق الرتكامن من ظلم إبان حكم النظام السابق ،فإن
هذه اإلشارات ال تعدو غال ًبا أن تكون من زخرف القول ولزوميات
تأكيد البعد الطغياين الشامل لنظام صدام حسني ،من دون أن ترقى
بأي حال من األحــوال إىل املساواة بني مظلومية اآلخر الرتكامين
ومظلومية الـ "نحن" الكرد .فال مظلومية تضاهي مظلومية الكرد يف
هذه الرسدية ،ومن ث ّم فال يوجد َم ْن هو أرفع شأنًا أخالق ًيا من ضحايا
هذه املظلومية.
ويف حديثها عن حملة األنفال ،ال تفتأ رسدية املظلومية الكردية
تذرف الدموع خوا َيب .وحملة األنفال ترتاءى لنا يف رسدية املظلومية
طقس عبور بالنسبة إىل الكرد نحو فرادة يف فضاء التاريخ
الكردية َ
املفتوح واملشبع باملظلومية والتوحش .فـ "وحشية هذه الحمالت
والجينوسايد التي قام بها النظام املقبور ضد الكورد مل يسبق لها
مثيل يف التاريخ اإلنساين الطويل"( .((2وجرمية كهذه تختزل ذاكرة
متورمة من الجرائم امل ُرت َ َك َبة يف حق الكرد؛ ذلك أن "حمالت األنفال
مل تكن صدفة ،ومل تكن أول عمل وحيش ضد الشعب الكوردي ،بل
سبقتها جرائم أخرى"(.((2
ال تكتفي رسدية املظلومية الكردية ببث "لواعج" الحزن واألىس
والغضب ،بل تنربي متطلعة إىل إزالة آثار عمليات التعريب .وتجاهر
بهدف استعادة التوازن السكاين يف كركوك الذي سبق عمليات
التغيري الدميوغرايف التي قادتها أجهزة الدولة العراقية قبل عام
 .2003وتؤكد هذه الرسدية ،يف هذا السياق ،رضورة إعادة الوافدين
إىل مناطقهم األصلية ،وعودة سكان كركوك األصليني الذين أُخرِجوا
 25فياض.
" 26األنفال جرمية ال تغتفر" ،املوقع اإللكرتوين لحكومة إقليم كوردستان،2006/4/16 ،
شوهد يف  ،2017/2/1يفhttp://bit.ly/2xQaNTw :
 27املرجع نفسه.
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من ديارهم و ُه ِّجروا إبان عمليات التعريب ،والسواد األعظم منهم
من الكرد .وتبدو صورة الوافدين يف كركوك ،بصفتهم مستوطنني
ش َّجعتهم الحكومة العراقية السابقة عىل االنتقال إىل كركوك واإلقامة
فيها ،من أجل تغيري الرتكيبة السكانية للمحافظة .ال مجال يف هذه
الرسدية النتقال عرب من مناطق أخرى من العراق إىل كركوك؛ سع ًيا
وراء أسباب الرزق أو لقمة العيش أو أي غرض آخر .وعني رسدية
املظلومية الكردية كليلة عن أي مامرسات قرسية ترتكبها أطراف
كردية ،من قبيل املضايقات أو االعتقاالت أو التهديدات أو ما شابه
ذلك ،إلكراه الوافدين عىل العودة إىل مناطقهم األصلية .فكام يف
رسديات املظلومية عمو ًما ،نرى أن الـ "نحن" املظلومني يف ُعرف
رسدية املظلومية الكردية ال ميكن أن يكونوا ظاملني .وهكذا تسعى
هذه الرسدية لتصوير الوافدين عىل أنهم راغبون من تلقاء أنفسهم
يف مغادرة كركوك والعودة إىل مناطقهم األصلية لقاء الحصول عىل ما
تقدمه الحكومة من حوافز .ويُشَ ِّدد دلري درماين ،املدير السابق إلعالم
محافظة كركوك ،عىل "أن هناك عد ًدا كب ًريا من العوائل العربية التي
جاءت إىل املدينة يف عهد صدام حسني ضمن خطة تعريب املدينة،
تريد العودة إىل محافظاتها األصلية مقابل منحة من الحكومة تبلغ
 20مليون دينار لكل عائلة وقطعة أرض سكنية يف محافظتهم
األصلية"(.((2
تتوخى رسدية املظلومية الكردية إسدال الستار عىل مسألة كركوك
واملناطق املتنازع عليها ،فتطرح ضمها إىل إقليم كردستان مرشو ًعا
للوضع النهايئ للمحافظة .وهي ال تس ّوغ هذا املرشوع عرب تصويره
بأنه امتياز أو استحقاق للكرد بسبب مظلوميتهم التاريخية فحسب،
وإمنا تشفع ذلك باستدعاء منطق عودة االبن الضال إىل حضن األم.
يطالعنا هذا التسويغ من خالل سطور مقالة لنجريفان بارزاين،
رئيس الوزراء يف حكومة إقليم كردستان ،ورد فيها" :يجب أن يكون
لدينا تعويض عن املظامل التي ارتُ ِك َبت يف حق شعبنا"( ،((2ويكتب:
"يف كركوك ،وهي جزء ال يتجزأ من كردستان ،تاريخ ًيا وجغراف ًيا،
تع َّرض شعبنا إىل الطرد ،وجرى التالعب بحدود املحافظة .يجب أن
يكون هناك استفتاء ُم َج ْد َول ،يف اقرتاع عادل وبالحدود الصحيحة،
لتمكني محافظة كركوك من االنضامم إىل بقية كردستان"(.((3
واملقصود بالتالعب بحدود املحافظة هو اإلجراءات التي ات ُِّخذَت
إبان حكم حزب البعث لتغيري الحدود اإلدارية لكركوك عرب سلخ
أقضية ومساحات ذات أغلبية كردية عنها وضم أخرى ذات أغلبية
عربية إليها.
 28فياض.
29 Nechirvan Barzani, “Why Kurdistan insists on Kirkuk,” Financial
Times, August 15, 2005, accessed on 31/3/2017, at: http://on.ft.com/2eN50JI
30 Ibid.
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ولنئ دأبت رسدية املظلومية الكردية يف تكرار الدعوة إىل تطبيق
املادة  140من الدستور العراقي الدائم ،والتي تتضمن خريطة طريق
لحل مشكلة املناطق املتنازع عليها ومن ضمنها كركوك ،فإنها مل
تتزحزح عن رفضها القول إن هذه املادة قد باتت يف ِعداد األموات
بسبب تجاوز السقف الزمني لتطبيقها ،والذي ن ََّصت عليه ،وهو
 31كانون األول /ديسمرب  .2007وهي يف إرصارها هذا تص ُدر عن
إميان راسخ بوجوب إعادة كركوك إىل حضنها الكردستاين .فكركوك
التي تقرع يف الوجدان الجمعي الكردي أجراس الخيبة واألمل يف
آن تظل تبثّ الوجع يف رسدية املظلومية الكردية طاملا ظلت خارج
حدود إقليم كردستان.

 22السردية التركمانية
لعل من أبرز مالمح رسدية املظلومية الرتكامنية هو اهتاممها الوثيق
عم تراه مظلومية الرتكامن
مبدينة كركوك .فهي إذ تتصدى للدفاع ّ
تعب عن
وأحقيتهم يف محافظة كركوك ،فإنها تجيش عاطفة ومشاعر ّ
مركزية هذه املدينة يف وجدان تركامن العراق ،ومن ث ّم عام تكتنزه
من رمزية عالية بالنسبة إىل الحضور الرتكامين يف أرض الرافدين .وتأيت
رسدية املظلومية الرتكامنية مشحونة بهيمنة التاريخ .فهي إذ ال تنكر
وجود مكونات أخرى غري املكون الرتكامين فيها ،فإنها تؤكد أن كركوك
مدينة تركامنية تاريخًا ولغ ًة وثقافةً .ومع ذلك ،تلوذ رسدية املظلومية
الرتكامنية باألرقام لتؤكد أن الرتكامن شكلوا أكرب جامعة عرقية يف
مدينة كركوك حتى عام  .2003ويستشهد النائب يف الربملان العراقي
ورئيس مجلس محافظة كركوك السابق حسن توران بوثيقة غري
منشورة صادرة عن أحد أجهزة املخابرات العراقية عام  1997تشري
إىل أن "عدد الرتكامن يف كركوك كان  360ألف نسمة ونسبتهم هي
 45يف املائة ،ونسبة وجود العرب تشكل  30يف املائة ،واألكراد  20يف
املائة"( .((3ولكن إذ تبدو مالمح هذه الثقة بالتفوق العددي للرتكامن
تشف يف
يف أحاديثهم ،نُخبًا وقواعد ،وحواراتهم وخطابهم ،فإنها ّ
الوقت ذاته عن بُرحاء أمل عىل وقع تراجيديا تراجع هذا الوزن تحت
وطأة ما طرأ عىل املدينة من تغيريات سكانية ،قبل سقوط نظام
البعث عام  2003أو بعده.
وكام يف كل رسدية تفتل عضالت األوزان ،يكون الوجه اآلخر للتباهي
بكرثة الـ "نحن" هو اإلحالة عىل الضمور العددي للـ "هم" .فيطالعنا
من ثنايا االعتداد بالتفوق العددي التاريخي للرتكامن يف املدينة،
واملشوب مبواجع الشعور األقلوي املستجد ،إشارات وإمياءات إىل
أن املكونات األخرى ،من الكرد والعرب والكلدو  -آشوريني ،شكلت
دو ًما أقليات عددية يف املدينة مل يشهد حضورها من ًوا يُعت ُّد به
31
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سوى يف أعقاب اكتشاف النفط يف كركوك عام  .1927ويف القراءة
التاريخية التي يقدمها الضابط السابق يف الجيش العراقي والقيادي
يف الجبهة الرتكامنية العراقية ،صبحي ناظم توفيق ،عن تغري املالمح
الدميوغرافية ملدينة كركوك يف الحقبة املتأخرة ،تعبري ال يقبل التأويل
عن ذلك .ففي عقب اكتشاف النفط يف كركوك" ،تهافت عليها اآلالف
من أهايل شام ّيل العراق بشكل خاص ،ض ّمت مسيحيني آشوريني
وكِلدانيني وأر َمنيني بأسبقية أوىل ،وأكرا ًدا وعربًا وغريهم بأسبقية
الحقة ،فيام توافد إليها عراقيون آخرون لينشئوا يف بعض بقاعها
مصالح تجارية واقتصادية ما لبثت أن تطورت وسط هذه املدينة
الغنية التي ُربِطت مع 'بغداد وأربيل' بسكة حديد وطرق مبلّطة
عديدة مع خمسة ألوية /محافظات يف أوانه ،فيام تأسست 'القيادة
العسكرية للمنطقة الشاملية' ( )1927وبُ ِن َي العديد من املعسكرات
الكبرية يف ضواحيها وانخرط يف تشكيالتها اآلالف من الشباب األكراد
وغريهم من سكنة ألوية 'كركوك ،السليامنية ،أربيل ،واملوصل"(.((3
ولنئ اقترص صبحي ناظم توفيق عىل التطرق إىل تحوالت الصورة
الدميوغرافية ملدينة كركوك ،فإن رسدية املظلومية الرتكامنية ال تعدم
ساردين يسحبون مالمح هذه الصورة عىل معظم محافظة كركوك
وما حولها من املناطق .فالكثري من السياسيني وأرباب القلم الرتكامن
يُظهِرون شغفًا بتسليط الضوء عىل الوجود الرتكامين التاريخي يف
مناطق شاسعة ليس من أرايض محافظة كركوك الحالية فحسب،
بل يف أجزاء واسعة من الشامل العراقي أيضً ا( .((3وهذه املساحات،
ومن بينها مناطق ذات ثقل سكاين كردي حاليًا مثل أربيل ،واملمتدة
عىل شكل هالل من الحدود العراقية  -السورية إىل الحدود
العراقية  -اإليرانية اختزنتها األيديولوجيا القومية الرتكامنية بعمق
وحنني عىل أنها "وطن الرتكامن" ،أو "توركمن إييل" بالرتكامنية .ولعل
يف ربط هذه املناطق بإحكام برباط األيديولوجيا القومية الرتكامنية،
فضل عام يلقاه هذا الربط من ص ًدى يرتدد يف الوجدان الشعبي
ً
الرتكامين ،ما يجعل من مشاعر الخسارة واالنكسار والخوف من
املستقبل يف رسدية املظلومية الرتكامنية أفدح وأعمق.
تتصدى رسدية املظلومية الرتكامنية لذاكرة مدينة كركوك ،بكل ما مر
عليها من رخاء وعمران وتقلبات ومحن وخراب تواطأت عىل إنتاجه
وتنافس الدول وأدواتُ القمع وويالتُ الحروب
خرياتُ باطن األرض
ُ
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والحصار ،ولكنها تظل مسكونة بهاجس إثبات حضور تاريخي وثقايف
تركامين ضارب يف عمق التاريخ يف املدينة .ولنئ عمدت الرسدية
الرتكامنية إىل تأصيل وجود الرتكامن يف العراق عرب تتبُّع بدايات
حضورهم يف بالد الرافدين إىل القرن الهجري األول وأفردت حي ًزا
واس ًعا للهجرات الرتكامنية املتعاقبة إليها واإلمارات الرتكامنية التي
متل من التوقف
تكل وال ّ
حكمت أجزا ًء واسعة منها( ،((3فإنها ال ّ
طويل عند األثر الرتكامين البالغ يف الحياة الثقافية للمدينة .والرسدية
ً
الرتكامنية يف هاجسها هذا تنم عن وعي حاد بالدور املحوري للغة يف
يكل السياسيون والكتّاب
تشكيل الهوية وإضفاء وعاء حاضن لها .فال ّ
واملثقفون والناشطون الرتكامن من التذكري بأ ّن اللغة الرتكامنية
كانت هي السائدة يف كركوك يف السنوات األوىل للدولة العراقية
الحديثة ،ويستشهدون بإشارات إىل ذلك أوردها مؤرخون عراقيون
وأجانب .ال تنظر رسدية املظلومية الرتكامنية إىل هوية كركوك من
عيون اللغة فحسب ،وإمنا تنظر إليها أيضً ا من منظور اإلرث الثقايف
الرتكامين بتجلياته املتعددة ،بد ًءا باألساطري والحكايات الشعبية،
مرو ًرا بأسامء املحالت والحارات واألمكنة ،وليس انتها ًء بالنتاج األديب
والفكري والصحافة(.((3

وال تشذ الرسدية الرتكامنية عن غريها من رسديات املظلومية يف
أن ترى ،عىل نحو يتاخم حدود التفاخر ،مالمح خاصة تتفرد بها
مظلوميتها عن غريها من املظلوميات التي تتنافس الحتالل موقع
الصدارة يف فضاء رسديات املظلومية الكركويك .وكام يف سائر رسديات
عب عن املظلومية الرتكامنية هنا أقوى
املظلومية عمو ًما ،ال صوت يُ ِّ
 34الهرمزي ،ص .16 - 15
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ظلم وعدوانًا .تتلو رسدية املظلومية
من صوت الدم املسفوك ً
الرتكامنية مزامري أحزانها وأتراحها املثقلة بالحضور الطاغي لعدد
من املذابح التي تع ّرض لها الرتكامن يف كركوك يف العراق الحديث،
بد ًءا بإقدام ثلة من الجنود اآلشوريني امل ُل َحقني بالقوات الربيطانية
واملعروفني باسم "التياريني" أو "الليفي" عىل قتل عدد من املواطنني
الرتكامن إثر مشاجرة يف سوق كركوك الكبرية يف  4أيار /مايو ،1924
مرو ًرا بإطالق الرشطة العراقية النار عىل عامل معتصمني يف حديقة
كاورباغي يف حي قورية يف مدينة كركوك للمطالبة برفع أجورهم
يف  12متوز /يوليو  ،1946وليس انتها ًء مبجزرة  14متوز /يوليو 1959
التي ارتكبتها عنارص مسلحة من الحزب الشيوعي العراقي والحزب
الدميقراطي الكردستاين (الباريت) يف حق الرتكامن يف املدينة( .((3بهذه
املذابح نالت مظلومية الرتكامن معمودية فرادتها .ففي مذكرة
رفعوها إىل الزعيم عبد الكريم قاسم يف متوز /يوليو  ،1959قال
مواطنون تركامن من كركوك" :لقد ظهرت يف سامء كركوك الكئيبة
موجة من اإلرهاب واالضطهاد مل يشهد مثلها بلد آخر حتى يف أحلك
أيام العهد البائد ،وكانت هذه املوجة موجهة إلينا نحن الرتكامن
وحدنا"(.((3
ويف معرض سعي رسدية املظلومية الرتكامنية ألن تحتفظ ملظلومية
الرتكامن بصفة الفرادة تؤكد ما واجهه الرتكامن يف العراق ،ويف كركوك
خاصة ،من انتهاك لحقوقهم الثقافية واللغوية عىل مر العقود يف ظل
الدولة العراقية الحديثة ،مثل التفاف سلطات النظام السابق عىل
قرارها السامح بالدراسة باللغة الرتكامنية يف أوائل السبعينيات(.((3
كام تنحو هذه الرسدية إىل تأكيد أن حملة "تصحيح القومية" التي
َج َّر َدها النظام السابق عىل أعتاب التعداد السكاين لعام  1997يف
سياق مساعيه الهادفة إىل "تعريب" كركوك قد لحقت الرتكامن دون
سواهم من املكونات األقوامية يف املحافظة .ويقول تحسني كهية،
عضو مجلس محافظة كركوك وعضو "لجنة تنفيذ املادة  140من
دستور جمهورية العراق" وعضو املكتب السيايس لالتحاد اإلسالمي
لرتكامن العراق ،أحد أكرب األحزاب السياسية الرتكامنية الشيعية،
إن قرار "تصحيح القومية" قد "شمل القومية الرتكامنية فقط دون
غريها"؛ فقد عمد النظام السابق يف سياق تنفيذ هذا القرار إىل
"مامرسة الضغوطات وإجبار املواطنني الرتكامن عىل تصحيح قوميتهم
وبدونها [كذا] يتعرضون إىل سلب للحقوق وغصب للممتلكات ونقل
للوظائف أو حرمانهم من حقوق املواطنة" .ولنئ تتصدى الرسدية
 36الهرمزي ،ص  .93 - 56املالحظ أن رسدية املظلومية الرتكامنية ترضب صف ًحا عن
اعتداء بعض الرتكامن عىل منازل اآلشوريني واملسيحيني يف كركوك يف اليوم التايل لهذه الحادثة
ما أسفر عن مقتل عدد منهم ثأ ًرا ملقتل أبناء جلدتهم يف اليوم السابق.
 37املرجع نفسه ،ص .80
 38انظر :املرجع نفسه ،ص .121 - 117
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الرتكامنية لتسليط الضوء عىل ما لحق بالرتكامن من حيف إبان حكم
النظام السابق ،فإنها تطرح يف الوقت ذاته رضورة رفع هذا الحيف
عرب "العمل عىل إيجاد آلية وحل رسيع بإلغاء قرارات االستمالك
واملصادرة وإصدار قرارات جديدة لحل وإعادة حقوق املواطنني"(.((3

وإذ تختط رسدية املظلومية الرتكامنية نسقها الخاص يف بث شكوى
املظلومية الواقعة بالرتكامن ،فإنها تحرص عىل تأكيد أن إطاحة النظام
تحول يف هوية
السابق مل تؤذن باندثار هذه املظلومية ،وإمنا أرهصت ً
ظاملي الرتكامن .ال يف ّوت ناسجو رسدية املظلومية الرتكامنية أي فرصة
لتسليط الضوء عىل ما شهدته كركوك منذ عام  2003من زيادة كبرية
وغري طبيعية يف عدد السكان األكراد فيها .وهم يوجهون أصابع االتهام
وخصوصا الحزبني الكرديني الرئيسني ،االتحاد
إىل األحزاب الكردية،
ً
الوطني الكردستاين بزعامة جالل طالباين والحزب الدميقراطي
الكردستاين بزعامة مسعود بارزاين ،وسلطات إقليم كردستان باتخاذ
إجراءات وتقديم حوافز منذ عام  2003تهدف إىل زيادة عدد األكراد
القاطنني يف كركوك بغية تغيري تركيبتها الدميوغرافية .وتضج الرسدية
الرتكامنية بشكوى ُم َّرة وحزينة مام تصفه بـ "تكريد" كركوك يخترصها
حسن توران بقوله" :نسبة األكراد ارتفعت بسبب تهجري اآلالف من
األكراد من مدن إقليم كردستان إىل مدينة كركوك من أجل تكريد
املدينة" .وإذ يؤكد توران أن الرتكامن ليس لديهم أي اعرتاض عىل عودة
األكراد الذين ُه ِّجروا من كركوك إبّان حكم النظام السابق إىل املحافظة،
فإنه يسارع إىل القول مستدركًا" :لكننا ضد استجالب أكراد آخرين
ليسوا من سكان كركوك لغرض حسم مسألة االستفتاء لصالح األكراد"(.((4
ويزدهر موسم شكوى "تكريد" كركوك يف الخطاب السيايس الرتكامين
الذي ال يرتك للصدفة أو للظروف أو لِيَ ِد القدر شيئًا أو َح َدث ًا شهدته
 39تحسني كهية" ،املــادة  140من الدستور الدائم :قراءة وتصورات وآراء" ،املوقع
اإللكرتوين لـ " ،"Iraqi Turkmen Human Rights Research Foundationشوهد يف
 ،2017/1/10يفhttp://bit.ly/2xQFs38 :
 40فياض.
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كركوك في سرديات المظلومية والظالِميّة العراقية

كركوك يف عقب عام  ،2003فيقتات عىل نظرية مؤامرة تفرتض
وجود مخطط مرسوم بدقة وعناية يقو ُد تَكَشُّ َف األحداث نحو مآل
"التكريد" .وهكذا تحيلنا الرسدية الرتكامنية عىل يد خفية تكمن
وراء الكثري من األحداث التي شهدتها كركوك ،إثر سقوط نظام صدام
حسني ،غايتها "تكريد" املحافظة .ففي كلمة ألقاها يف مؤمتر عشائري
يف بغداد يف متوز /يوليو  ،2008رأى رئيس حزب العدالة الرتكامين
العراقي ،أنور بريقدار ،أن ما شهدته كركوك من أعامل سلب ونهب
وحرق للدوائر الحكومية وإتالف ورسقة لسجالت النفوس ،بعد
سقوط املدينة يف قبضة القوات األمريكية وقوات البيشمركة الكردية
عام  ،2003مل تكن سوى أول الغيث يف مخطط يهدف إىل "ابتالع
فضل عن "تهميش وإقصاء"
املحافظة واستقطاعها من العراق"ً ،
للعرب والرتكامن(.((4

النهائية حلولً تستوحي يف جوانب كثرية منها مضمون املادة .140
فرسدية املظلومية الرتكامنية تؤكد "رضورة إزالة سياسة النظام البائد
وإعادة املدينة إىل وضعها السابق من خالل تطبيع األوضاع وإعادة
الحقوق إىل املترضرين من جراء تلك السياسات وهذا حق طبيعي
لكل مواطن يف امتالك حقوقه ومامرسة حرياته والسكن يف موطنه
األصيل"( .((4وعىل املنوال نفسه ،فإنها تتطلع أيضً ا إىل "إيجاد آلية
وحل رسيع بإلغاء قرارات االستمالك واملصادرة وإصدار قرارات
جديدة لحل وإعادة حقوق املواطنني"( .((4وهكذا ،أمام طوفان
االنكسارات والخيبات ،تنشد رسدية املظلومية الرتكامنية الفرار من
آالم الحارض ومواجع التاريخ القريب فتنكفئ إىل الحنني إىل زمن
غابر سابق لحقبة املظلومية.

وعند مالمستها ملا اجرتحته عملية صياغة دستور جديد للعراق يف
حقبة ما بعد  2003من حلول ملشكلة كركوك واملناطق املتنازع
عليها ،تختلط الشكوى بالرفض يف رسدية املظلومية الرتكامنية التي
يعلو صوتها يف االعرتاض عىل املادة  140من الدستور العراقي.
ويغطي ضوضاء االعرتاضات الرتكامنية املادة  140عىل كل صوت
تركامين آخر ،مثل املواقف التي يطلقها بعض األحزاب الرتكامنية
الصغرية املرتبطة باألحزاب الكردية ،ويتناغم موقفها مع املوقف
الكردي املؤيد لتطبيق املادة  .((4(140قبل انقضاء املوعد النهايئ
لتطبيق املادة  140يف نهاية عام  ،2007دأب السياسيون الرتكامن يف
التحذير من عواقب ِ
خطرة يف حال تطبيقها( .((4وما إن انقىض األوان
املنصوص عليه دستوريًا لتنفيذها حتى انربوا ،كام ورد عىل لسان
حسن توران ،لتأكيد أن "املادة  140من الدستور العراقي غري صالحة
بسبب نفاذ صالحياتها تاريخيًا"(.((4

 33السردية العربية
أبرز ما يستوقف املرء يف رسدية املظلومية العربية يف كركوك هو
جِدتها .فهي تستمد أسباب وجودها من احتالل العراق وما نجم
عنه من آثار ،وتستوي عىل نصاب شعور مستجد بالظلم واالضطهاد
أساسا السنة العرب يف العراق .كان الغزو الذي
والتهميش يساور ً
قادته الواليات املتحدة ضد العراق بالنسبة إىل السنة العرب ،بصفتهم
جامعة ،نقطة تحول من مرحلة إىل أخرى ،بل إنّه كان طَقْس عبور
يؤذن مبولود جديد ،أو حتى مبسخ ال تعرفه ،وبنظام سيايس ِخي َط من
قامشة مل تعتد عليها ومل تج ّربها منذ تأسيس العراق الحديث .وهذا
ما يفرس ،إىل حد كبري ،أن رسدية املظلومية العربية يف كركوك جاءت
ُم َح َّملة بقدر هائل من املرارات تضاهي تلك التي يكابدها من يُقايس
تقلّب األيام وتداول الدول وطحنته رحى تغري مفاجئ يف األحوال.
وتصب يف هذه الرسدية روافد االعرتاض عىل ما استجد من وقائع يف
مرسح الحياة السياسية العراقية من دمار وخراب وفوىض واحرتاب.
فرسدية املظلومية العربية يف كركوك تتداخل فيها شكوى املظلومية
والتهميش مع رصخات الرفض واالعرتاض.

" 41نص الكلمة التي ألقاها السيد أنور بريقدار يف مؤمتر عشائر العراقية" ،موقع نحن
الرتكامن ،2008/7/30 ،شوهد يف  ،2009/5/4يفhttp://bit.ly/2vNJ6NH :
 42يُشار يف هذا السياق إىل املؤمتر الرتكامين األول الذي ُعقد يف أربيل ملدة يوم واحد
يف  11شباط /فرباير  2008بحضور ممثلني عن عدد من األحزاب الرتكامنية الصغرية والتي
طالب مسؤولوها يف إطار فعاليات املؤمتر بتطبيق املادة  140من الدستور .ونُ ِقل عن عرفان
كركوكيل ،األمني العام لحزب الشعب الرتكامين وعضو مجلس محافظة كركوك عن كتلة كركوك
املتآخية التي يتصدرها األكراد ،قوله "إن املؤمتر يهدف إىل دعم املحاوالت الرامية لتطبيق
املادة  140الدستورية خدمة للصالح العام يف العراق وللشعب الرتكامين" .انظر" :بدء أعامل
املؤمتر الرتكامين األول يف أربيل" ،املوقع اإللكرتوين لحكومة إقليم كردستان،2008/2/11 ،
شوهد يف  ،2017/3/6يفhttp://bit.ly/2wIYxFU :
43 Sumedha Senanayake, “Iraq: Ethnic Tensions Increasing In Oil-Rich
City,” Radio Free Europe/Radio Liberty, November 2, 2006, accessed on
6/3/2017, at: http://bit.ly/2j4PLgC
 44فياض.

وألن املرارات والّدة املخاوف؛ تستولد مرارات الحارض يف رسدية
املظلومية العربية مخاوف مام يحمله قابل األيام .وال خوف من
املستقبل يف هذه الرسدية يداين الخوف من ضم كركوك إىل إقليم
كردستان .وبقدر ما ترفع رسدية املظلومية العربية يف كركوك صوتها
عال ًيا ضد كل املشاريع و"املخططات" والتحركات الهادفة إىل ضم
املحافظة إىل إقليم كردستان أو إلحاقها به ،تضج بالشكوى مام
شهدته كركوك من تغيري يف تركيبتها الدميوغرافية منذ عام .2003
فهي ترى يف هذا التغيري الدميوغرايف مقدمة ملشاريع الضم واإللحاق.

ومع كل رصخات االعرتاض التي تطلقها رسدية املظلومية الرتكامنية
حيال املادة  ،140فإنها تظل مسكونة بهاجس إزالة ما لحق بالرتكامن
من حيف إبان حقبة حكم حزب البعث ،وتطرح يف الحصيلة

 45كهية.
 46املرجع نفسه.
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وهي إذ ال تحاول أن تضفي عىل كركوك هويتها األقوامية ،عىل
غرار ما تقوم به الرسديتان الكردية والرتكامنية ،فإنها تؤكد اختالط
األعراق يف املحافظة .ويف الوقت الذي ذهب بعض القدماء إىل
أن العراق ُس ِّمي عراقًا "لتواشج عروق الشجر والنخل فيه"(،((4
تنربي رسدية املظلومية العربية لتأكيد تواشج األعراق والثقافات
يف كركوك ،متخذة من سمة التعددية هذه منطلقًا الستحضار
صورة كركوك عراقًا مص ّغ ًرا تعكس التنوع العرقي والقومي والتعدد
الثقايف والديني يف العراق األكرب.
واستنا ًدا إىل هذه الخاصية الفسيفسائية ،طفقت رسدية املظلومية
العربية تؤكد أن كركوك ،بصفتها رم ًزا لوحدة العراق ،ينبغي لها
أن تكون لكل العراقيني .وهي بصفتها حض ًنا يضم إليه العراقيني
عىل اختالف هوياتهم الفرعية ،ال ميكن إال أن تستظل بظل إدارة
خاضعة للحكومة املركزية يف بغداد وتراعي متثيل كل املكونات
فيها .وانحياز رسدية املظلومية العربية إىل هذا الحل الذي يتأىت
عب
من بحثها عام يُه ِّدئ مخاوف عرب كركوك من املستقبل يُ ِّ
عنه راكان سعيد الجبوري ،نائب محافظ كركوك ،املتحدر من
عرب قضاء الحويجة ،بقوله" :باعتبار أن كركوك مدينة متعددة
حل خاص وبإدارة مشرتكة يتقاسم
القوميات فيجب أن يكون لها ّ
فيها العرب واألكراد والرتكامن السلطة بالتساوي وأن تتبع مبارشة
للحكومة ببغداد"(.((4

وترتدد يف رسدية املظلومية العربية أصداء شكوى الرتكامن مام
طرأ عىل كركوك من تغيري دميوغرايف يف أعقاب غزو العراق .وت ُ ِرب ُز
شكاوى ت َ َع ُّر ِض الكثري من العائالت العربية الوافدة إىل كركوك
للرتهيب عىل أيدي عنارص كردية؛ ما دفع العديد منها إىل مغادرة
املحافظة منذ عام  .2003وهــذا مسلك سلكه عضو املجلس
االستشاري العريب يف كركوك عبد الرزاق العبودي الذي تحدث عام
 2007عن "أكرث من  100ألف عائلة ،اضطرت أمام التهديد والوعيد
 47أبو زكريا محيي الدين بن رشف النووي ،تهذيب األسامء واللغات ،القسم الثاين ،ج
( 2القاهرة :إدارة الطباعة املنريية1344 ،هـ ،تصوير دار الكتب العلمية يف بريوت) ،ص .55
 48فياض.
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والتهم الكيدية ومنعهم من مزاولة أعاملهم إىل مغادرة كركوك
والعودة إىل مدن الجنوب وغالبيتهم من أهايل البرصة والعامرة
والنجف" .كام وجه أصبع االتهام إىل قوات البيشمركة الكردية
بأنها "مارست ضغوطًا شديدة عىل العوائل العربية وصلت إىل
ح ّد التهديد والطرد ومصادرة حقوقهم"( .((4والحال أن اإلجراءات
التي تتخذها أجهزة أمنية كردية يف حق الوافدين ،واملضايقات
والتهديدات التي تعرضوا ويتعرضون لها منذ عام  ،2003متثّل
خزي ًنا من الروايات التي تستدل بها رسدية املظلومية العربية
لتأكيد فداحة الظلم امل ُطبِق عىل عرب كركوك يف حقبة ما بعد عام
 .2003فعىل سبيل املثال ،أثارت حملة مضايقات تعرض لها العديد
من أرس الوافدين والنازحني العرب يف كركوك ،يف أيلول /سبتمرب
وترشين األول /أكتوبر  ،2010موجة اعرتاضات واستنكارات واسعة
فضل عن دعوات إىل تشكيل قوة
يف أوساط العرب يف املحافظةً ،
(((5
حامية عربية ذاتية خاصة يف كركوك  .يف تلك األيام ،عقد النائب
العريب عن محافظة كركوك عمر خلف جواد الجبوري مؤمت ًرا
صحاف ًيا يف مبنى الربملان العراقي يف بغداد ،اتهم فيه القوات األمنية
الكردية وجهاز األمن الكردي املعروف باسم "آسايش" باستخدام
أساليب الرتهيب والتهديد بالقتل ،إلجبار النازحني والوافدين
العرب عىل مغادرة املحافظة بالقوة(.((5
قلق من
وكيفام كانت الحال ،يبدو يف رسدية املظلومية العربية ٌ
تغري املوازين واألثقال العددية بني املكونات يف غري مصلحة العرب،
بعد أن كانوا يشكلون النسبة الكربى من سكان املحافظة قبل سقوط
نظام صدام حسني( .((5وإذ تنحو رسدية املظلومية العربية منحى
تنزيه الجامعة وتطهريها ،فإنها تنكر أن يكون العرب الذين جاؤوا
إىل كركوك قبل عام  2003قد وفدوا إليها يف سياق مرشوع يهدف إىل
 100" 49ألف عائلة عربية 'تجرب' عىل مغادرة كركوك" ،الغد األردنية ،أعيد نرشه يف
صحيفة العراق اإللكرتونية ،2007/10/4 ،شوهد يف  ،2017/7/19يفhttp://bit.ly/2gOzlbK :
من الواضح أن عدد العائالت التي يزعم العبودي أنها قد غادرت كركوك ( 100ألف عائلة)
بالغ االرتفاع .وإذا افرتضنا أ ّن معدل عدد أفراد العائلة الواحدة يف العراق هو  5أشخاص،
فهذا يعني أن نحو  500ألف نسمة قد غادروا كركوك بحلول عام  ،2007وهذا أمر يصعب
تصوره ،ألنه كان سيخلق فجوة دميوغرافية واضحة.
 50نسخ عن التهديدات املوقعة باسم "حركة شباب كركوك" واملُ َو َّج َهة إىل عائالت عربية
وافدة أو نازحة إىل كركوك يف أيلول /سبتمرب وترشين األول /أكتوبر  2010يف حوزة الكاتب.
وصورة يف حوزة الكاتب عن شكوى مكتوبة بخط اليد كتبها املواطن حسن فنش حمودي
و ُم َو َّج َهة إىل نائب محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري بتاريخ  5ترشين األول /أكتوبر .2010
" 51نرشة أخبار "العراق اليوم"" ،قناة الحرة عراق.2010/9/29 ،
 52عىل سبيل املثال ،يشري نائب محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري إىل أن "نسبة العرب
يف كركوك كانت تبلغ يف العام  58 ،1998يف املائة" .انظر :فياض .ولكن هذه النسبة مشكوك
فيها وال يُعرف مصدرها .فنسبة العرب يف كركوك عام  1997ناهزت ،وفقًا لتقديرات وزير
التخطيط والتعاون اإلمنايئ عيل غالب بابان عام  72 ،2006يف املئة .انظر :جمهورية العراق،
وزارة التخطيط والتعاون الدويل ،الجهاز املركزي لإلحصاء وتكنولوجيا املعلومات ،كتاب من
وزير التخطيط والتعاون اإلمنايئ عيل غالب بابان إىل وزير العدل هاشم الشبيل ،العدد ث
س ،274/يف  3ترشين األول /أكتوبر .2006
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تغيري الواقع الدميوغرايف فيها .ويقول راكان سعيد الجبوري ،يف هذا
الصدد" :العرب يف كركوك ال يعرتفون بالهجرة وال بالتغيري الدميوغرايف
باعتبار أن العرب الذين جاؤوا إىل كركوك يف عهد صدام حسني هم
عراقيون ومن حقهم السكن يف أي مدينة عراقية"(.((5
ويف ثنايا أنني الشكوى ،تتعاىل األصوات يف رسدية املظلومية العربية
تعزو التغيري الدميوغرايف يف محافظة كركوك بعد عام  2003إىل
"هيمنة" الطرف الكردي عىل دفة القرار السيايس واإلداري فيها(.((5
وإذ تر ّد الرسدية العربية أسباب هذا التغيري الدميوغرايف إىل عوامل
القوة والهيمنة ،وهي عوامل قهر وظلم ،فإنه يصعب عليها يف الوقت
ذاته أن تُ ِق َّر عل ًنا أن بعض الذين انتقلوا من الكرد إىل كركوك بعد
عام  2003كانوا من املهجرين الذين اختاروا العودة إىل محافظتهم
األصلية .فهي ترى أن أصول غالبية الكرد الذين تدفقوا عىل كركوك
بعد  2003ال تعود إىل كركوك ،بل إىل محافظات أخرى ،بل إنها ترى
أن بعضهم ليس عراق ًيا ً
أصل ،وإمنا من أكراد سورية ،وتركيا وإيران(.((5
ومع كل ما تضج به رسدية املظلومية العربية يف كركوك من شكوى
حول التغيري الدميوغرايف يف املحافظة يف عقب عام  ،2003يستفزها
حديث "التعريب" والتغيري الدميوغرايف يف كركوك قبل عام .2003
فرناها تحمل شعورها امل ُ ِم ّض بالهزمية والخسارة ،متتشق حججها
وتهب للر ّد .فرسدية املظلومية العربية ال تأخذ
وأدلتها وأرقامها،
ّ
حديث "التعريب" عىل أنه تقرير لواقع ،بل عىل أنه من رضوب
املبالغة ذات الدوافع السياسية ،إن مل يكن تهمة باطلة .عىل هذا
املنوال ينسج النائب والوزير السابق محمد عيل متيم براهينه وهو
ينربي للرد عىل حديث "التعريب" ،ف ُيعلِن أن العرب الذين وفدوا إىل
كركوك يف الثامنينيات مل يسكنوا يف بيوت الكرد املهجرين ،وإمنا يف
خصيصا إلسكانهم قبل أن يطفق مؤك ًدا أن العرب الذين
أحياء بُ ِن َيت
ً
جاؤوا يف سياق تطبيق سياسات النظام السابق ال تتجاوز نسبتهم 20
يف املئة من عرب كركوك( .((5وتردد صدى هذا الكالم عىل لسان
الشيخ عبد الله سامي العايص ،عضو مجلس محافظة كركوك ورئيس
املجموعة العربية يف املجلس الذي اغتيل يف  21متوز /يوليو ،2013
يف حوار معه عام  ،2009أبلغني فيه أن "الوافدين استقروا يف أر ٍ
اض
مملوكة للدولة وليس ألي شخص"( .((5وإذ تُ ِق ُّر رسدية املظلومية
 53فياض.
 54محمد التميمي" ،عرب املحافظة يطالبون بتقاسم املناصب السياسية واإلدارية
واألمنية" ،الحياة ،2008/12/23 ،شوهد يف  ،2009/5/9يفhttp://bit.ly/2xcB5SS :
 55فياض.
 56سليم مطر" ،حوار هام مع النائب محمد عيل متيم :حقائق مجهولة عن عرب
كركوك!" ،الحوار املتمدن ،2008/2/8 ،شوهد يف  ،2009/5/9يفhttp://bit.ly/2xsW3wy :
 57عبد الله سامي العايص ،عضو مجلس محافظة كركوك ورئيس املجموعة العربية يف
املجلس ،ومن شيوخ عشائر العبيد يف كركوك ،مقابلة شخصية ،كركوك.2009/5/11 ،
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العربية أن بعض األحياء قد ُه ِد َمت إبّان حكم النظام السابق ،فإنها
تعزو ذلك إىل أسباب تنموية .فالشيخ عبد الله ،عىل سبيل املثال،
يستشهد ببناء الجرس الثالث يف مدينة كركوك ،والذي بحسب ما
أخربين استدعى هدم بيوت تعود ملكيتها إىل عائالت من الكرد،
والرتكامن وحتى العرب بغية تسهيل انسيابية حركة السري يف
وسط املدينة(.((5
يف ر ِّدها عىل حديث "التعريب" ،ال تقف رسدية املظلومية العربية،
وال تستكني عند حدود مسح دمغة اإلقامة يف بيوت الكرد املهجرين
عن صورة الوافدين العرب .ولكنها ت َُسوق مربرات للسياسات الهادفة
إىل تغيري الخريطة الدميوغرافية يف كركوك ،اعتمدها النظام السابق
فرت ّد هذه السياسات إىل أسباب أمنية .هذا املسار الرسدي تب ّناه الشيخ
عبد الله سامي العايص؛ إذ جادل بأن عملية "التعريب" سعت لخلق
"حزام أمني" للحيلولة دون امتداد الثورة الكردية املسلحة إىل حقول
النفط يف كركوك .ورسعان ما أكد أن العرب الذين استقروا يف كركوك
ضمن مسعى إقامة "الحزام األمني" فروا من املحافظة إبّان العمليات
العسكرية التي أطاحت نظام حكم حزب البعث عام .((5(2003
تقف رسدية املظلومية العربية عند حديث "التعريب" مستنهضة
مشاعر جرح الكرامة .فمن بني كلامت االحتجاج بال ِّن َسب واألرقام،
وحروف املربرات وامل ُس ِّوغات ،تنساب من رسدية املظلومية العربية
هواجس األصالة ،ويطل برأسه
يف ر ّدها عىل حديث "التعريب"
ُ
ذع ُر منظومة قيم عشائرية ،ترفع األرومة واألصول والسالالت إىل
مصاف يالمس القداسة ،من التشكيك يف عمق تاريخ الحضور العريب
يف كركوك .فلنئ كان إثبات "التعريب" يحمل إيحاءات واتهامات
مضمرة بأن غالبية العرب يف كركوك طارئون عىل املحافظة ،فإن نفي
"التعريب" يغدو تأكي ًدا ألصالة العرب يف نسيج املحافظة الدميوغرايف
ولِ ِقدَمِ ُسكناهم فيها .فالشيخ عيل الحمداين ،أمري قبيلة البوحمدان يف
العراق ،املتوىف يف شباط /فرباير  ،2016والذي ال يُخفي عن محدثيه
أنه كان عض ًوا لفرع بحزب البعث يف كركوك ،يستحرض ادعاء األصالة
الكركوكية لدى تأكيده أن أبناء قبيلة البوحمدان يف كركوك هم
"كركوكيون أصليون" ومن بني أقدم القبائل العربية التي استوطنت
كركوك( .((6يف حني يتوغل محمد عيل متيم ،األستاذ الجامعي يف مادة
التاريخ ،قبل أن يخوض غامر العمل السيايس تحت قبة الربملان ويف
أروقة الحكومة العراقية ،يف حقب التاريخ؛ ليؤكد أن العرب جاؤوا
إىل كركوك يف سلسلة من موجات الهجرة تزامنت أوالها مع الفتح
اإلسالمي للمنطقة لتتلوها موجات كان أبرزها قدوم عشائر الجبور
 58املرجع نفسه.
 59املرجع نفسه.
 60عيل الحمداين ،أمري قبيلة البوحمدان يف العراق ،مقابلة شخصية ،كركوك.2010/10/11 ،
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والعبيد وبني طي إىل كركوك بني القرنني السابع عرش والتاسع عرش
امليالديني( .((6ويف املقابل ،ويف ما يستدعي إىل األذهان صورة من
صور التنابز ،يرى متيم أن بداية الحضور العددي الكردي الكثيف يف
كركوك جاءت مع انطالق الصناعة النفطية فيها يف العرشينيات من
القرن السابق ،وهي صناعة أطلقت مبا وفرته من فرص عمل مجزية
العنان ملوجة هجرة داخلية من شتى مناطق العراق إىل كركوك(.((6
وبقدر ما تنشغل رسدية املظلومية العربية بالتعبري عن مواجع ظلم
ترى أنه قد أناخ ِب َكلْ َكلِه عىل صدور عرب كركوك منذ عام ،2003
نجدها مهمومة يف بث مشاعر الخشية من ظلم أكرب تراه آت ًيا نحوها
عىل جناح تطبيق املادة  140من الدستور العراقي .فالتطبيع الذي
نصت عليه املادة  ،140والذي يشمل عودة الوافدين إىل مناطقهم
ّ
األصلية ،يؤذن باستئصال رشيحة سكانية ذات وزن عددي مهم
من العرب يف كركوك .ويعلنها راكان سعيد الجبوري ،نائب محافظ
كركوك ،عال ًيا ،أن "عرب كركوك كانوا وما زالوا من الرافضني للامدة
 140الدستورية"( .((6ويف معرض سعيها ألن تنسب الظلم إىل املادة
 ،140تحيل رسدية املظلومية العربية عىل ما اختزنته ذاكرة الوافدين
عن قدومهم إىل كركوك؛ سع ًيا لعمل أو هربًا من عسف السلطات.
ويف هذه اإلحالة ،سؤال إنكاري مضمر عام اقرتفته أيدي َم ْن وفد ِم َن
العرب إىل كركوك من سوء ليك يستحقوا الرتحيل.
ويستبد برسدية املظلومية العربية يف كركوك شعور باليأس من رفع
حالة الظلم عن عرب املحافظة يف املستقبل املنظور .مت ّد رسدية
املظلومية العربية يف كركوك نظرها إىل األفق البعيد؛ فال ترى يف
عني املستقبل إال أيا ًما كالحة .فاملؤرشات الدالة عىل تغري وشيك
يف موازين القوى املائلة إىل مصلحة الكرد شبه معدومة ،يف ظل
الظروف املواتية التي أتيحت للمرشوع القومي الكردي يف خضم كرة
تلف العراق وسورية منذ سنوات .وتضج رسدية
النار التي ما فتئت ّ
املظلومية العربية يف كركوك بشكواها انعدام النارص والنصري؛ ما
يُ َع ِّمق محمولها من قناعات بأن العامل كله قد أدار ظهره لجامعتها،
وللحق املتامهي يف نظرها مع جامعتها .فرناها تطحن الحزن واملرارة
والخوف ،وهي ترتقب الخالص وانقالبًا يف املوازين تجود به يد القدر.

 44السردية المسيحية
تتألف الجامعة املسيحية يف كركوك من أربع جامعات عرقية  -طائفية
هي :اآلشوريون ،والكلدان ،والرسيان ،واألرمن .وباستثناء األرمن الذين
هاجروا أو ُر ّحلوا إىل العراق ،غال ًبا يف مراحل متأخرة من عمر الدولة
 61مطر.
 62املرجع نفسه؛ عبد الله سامي العايص ،مقابلة شخصية.
 63فياض.

ددعلالا
ربمتبس  /لوليأوليأ

العثامنية ،فإن الجامعات الثالث األخرى ترجع أصولها يف العراق
وكركوك إىل عهود غائرة يف ال ِق َدم ،بعضها ميتد إىل مهد الحضارات األوىل
يف بالد الرافدين قبل خمسة آالف سنة ون ّيف .ويُضفي هذا الحضور
الضارب يف أعامق التاريخ عىل رسدية املظلومية املسيحية يف كركوك
أهمية خاصة ،عىل الرغم من عزلة املسيحيني عن مجاري التأثري الفاعل
يف صناعة الحدث السيايس يف املحافظة؛ بسبب قلة عددهم وتناقصه
املطّرد عىل مدار العقود القليلة املاضية .وإذ تحتفي رسدية املظلومية
املسيحية بنيلها قصب السبق يف الحضور التاريخي يف كركوك ،فهي
تؤكد أن هذه املدينة ،مع كونها مثّلت بوتقة اختلطت فيها الشعوب
واألجناس عىل مر التاريخ ،فإنها بدأت مدينة آشورية تعرف باسم
"أرابخا" ،وهو االسم الذي ُع ِّرب الحقًا إىل "عرفة" ويُطلق حاليًا عىل
أحد األحياء ذات األغلبية السكانية املسيحية يف مدينة كركوك(.((6

تأيت رسدية املظلومية املسيحية يف كركوك مشحونة مبشاعر الخوف
الوجودي الذي َداخَل الوجدان املسيحي يف العراق ،منذ السنوات
األوىل للدولة العراقية الحديثة .ونراها ال تفتأ تعزف ألحان تراتيل
املوت والفناء عىل أوتار نكد األزمنة ،ماضيها وحارضها ،ومآسيهام،
و ُرهاب املستقبل .يف رسدية املظلومية املسيحية يف كركوك ،تحرض
بقوة املذابح التي تع َّرض لها اآلشوريون عىل أيدي الجيش العراقي،
وبعض أبناء القبائل العربية والكردية ،يف بلدة ُس ّميل يف شامل العراق
عام  .((6(1933ولنئ غادر ضحايا مذبحة ُس ّميل وسط هدير ما أحاط
واسم ،"..يف :مجموعة باحثني ،موسوعة
 64عادل عبد الرحيم الحكيم" ،كركوكً :
أصل ً
كركوك قلب العراق (بريوت :دار الكلمة الحرة ،د.ت ،).ص  ،40 - 39شوهد يف  ،2017/2/4يف:
http://bit.ly/2wJuPkk
 65يوسف مالك" ،حقائق منسية حول مذابح اآلشوريني يف العراق عام !1933؟" ،ترجمها
من اإلنكليزية عامنوئيل سلمون ،املوقع اإللكرتوين للمؤمتر اآلشوري العام ،2006/8/9 ،شوهد
يف  ،2017/2/4يف http://bit.ly/2vOyfmZ :انظر أيضً ا:
Khaldun S. Husry, “The Assyrian Affair of 1933 (I),” International Journal of
Middle East Studies, vol. 5, no. 2 (April 1974): 161-176; Khaldun S. Husry,
“The Assyrian Affair of 1933 (II),” International Journal of Middle East
Studies, vol. 5, no. 3 (June 1974), pp. 344 - 360.
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بتلك الحقبة من أحداث الهبة ،فال يزال استحضار اسم هذه البلدة
ينطق بالكثري يف رسدية املظلومية املسيحية التي ت ِ
ُواصل تخليد هذا
االسم يف ج ّنة الرمز والذاكرة والشهادة .يتضح لنا ذلك بوضوح يف
نص للكاتب
كتابات آشوريني معارصين؛ كام يف املقتطف التايل من ٍّ
"س ّميل رصخة آشورية مدوية ،يف وجه الكل ،العراق
تريي بطرسُ :
وجيشه ،العرب والكورد واملؤسسات الدولية كافة ،رصخة تقول،
شعب مل يلجأ ألي خيار ،غري خيار تقديم العرائض والرسائل ،للنظر يف
مظلوميته ،ولكنه قوبل بالقتل والسحل والسبي واالغتصاب من ِق َبل
مؤسسة كان [كذا] موكلة بالدفاع عن الوطن وعن أبناء الوطن"(.((6
وإذ يبقى شبح ُس ّميل دائم الحضور يف رسدية املظلومية املسيحية،
فإن الجامعات التي ت ُ َح ِّملها هذه الرسدية مسؤولية ما تراه بأنه ظلم
الزَم ويُالزِم املسيحيني يف العراق تتعدد .فمن جهة ،تتعاىل فيها أصداء
شكوى استهداف املسيحيني يف كركوك واملناطق املتنازع عليها يف إطار
سياسة "التعريب" التي اعتمدها النظام السابق .ومن جهة أخرى ،تضج
بشكوى تع ّرض قرى مسيحية يف سهل نينوى للرتهيب واالضطهاد عىل
أيدي جامعات كردية منذ عام  .((6(1991وال توفر رسدية املظلومية
املسيحية يف بعض تجلياتها حكومة إقليم كردستان وأحزابًا كردية
رئيسة من توجيه أصابع االتهام إليها باعتامد "إجراءات ممنهجة []...
يف املناطق الخاضعة للسيطرة الكردية بغية تهميش وقمع اآلشوريني
عرب السياسات القمعية لحكومة إقليم كردستان"( .((6ورفد انبثاق
النظام العراقي الجديد يف مرحلة ما بعد سقوط نظام حكم حزب
البعث رسدية املظلومية املسيحية ب َك ٍّم هائل من الروايات والحكايات
عن أحداث عنف دموي وجرائم لحقت املسيحيني العراقيني ودور
عبادتهم وأعاملهم يف ظل واقع غارق بالهمجيات .وتفاقم الخوف
الوجودي يف رسدية املظلومية املسيحية ،مع تصاعد سيل الهجامت
التي استهدفت املسيحيني العراقيني ،يف شتى مناطق العراق ،مبا فيها
كركوك .وكان من الطبيعي أن تبلغ شحنات الخوف والذعر ،والتي
كانت ت َ َد ُّب يف أوصال رسدية املظلومية املسيحية مع كل عمل من
أعامل العنف يلحق املسيحيني ،أَو َجها يف عقب سقوط املوصل بيد
داعش .فام تع ّرض له مسيحيو نينوى من قتل واضطهاد وتهجري أفرز
خطابًا ترتدد فيه مفردات اإلبادة والتطهري ،كام ورد عىل لسان رئيس
طائفة الرسيان األرثوذكس يف أربيل ،املطران مار نيقودميوس الذي قال:
نعب عام يحدث لنا جمي ًعا ،أنا ورعيتي ،وجميع املسيحيني
"إذا أردنا أن ّ
 66تريي بطرس" ،سميل الرمز األبدي الضطهاد اآلشوريني" ،موقع إيالف،2016/8/5 ،
شوهد يف  ،2017/2/4يفhttp://bit.ly/2j69L2r :
67 William Warda, “Democracy in Iraq or Ethnic Cleansing of the
Assyrians?” Assyrian International News Agency, December 25, 2005,
accessed on 4/2/2017, at: http://bit.ly/2gJIO05
68 Lisa Söderlindh, “Assyrians Face Escalating Abuses in 'New Iraq,'” Inter
Press Service, May 3, 2006, accessed on 5/2/2017, at: http://bit.ly/2eNZHdd
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بكل طوائفهم الذين كانوا متواجدين يف املوصل ،نقول كلمتني :إبادة
جامعية ،نعم أؤكد عىل كلمة إبادة جامعية ،تطهري عرقي"(.((6
وإذ رأى الكثريون من املسيحيني العراقيني يف الهجرة منفذًا لهم من
دوامة األحداث العاصفة التي ما تزال تتكشف يف العراق عىل مدى
عقود ،وما صاحبها من تو ّحش يف أعامل العنف ،فإن الهجرة ضَ خَّت
يف رسدية املظلومية املسيحية يف كركوك خوفًا جدي ًدا هو الخوف
يقض مضاجع رؤساء الطوائف
من االندثار .هذا الخوف الذي ُّ
والسياسيني املسيحيني يف كركوك حدا بهم إىل التحذير مرا ًرا وتكرا ًرا
من عواقب الهجرة وتأكيد أن املسيحيني هم من "أبناء املدينة"(.((7
مثة شعور بالحصار ينبجس من رسدية املظلومية املسيحية يف كركوك،
فهي تعرب عن جامعة تجد نفسها محارصة بني الخوف من اإلبادة
والخوف من االندثار .وفوق هذا الخوف املرتاكم خوفًا عىل خوف،
ترزح رسدية املظلومية املسيحية يف كركوك تحت ثقل االنقسامات
السياسية .وهي انقسامات تؤدي إىل ت َ َوزُّع رؤاها حول مستقبل
كركوك ،ما بني معارض النضاممها إىل إقليم كردستان ومؤيد لهذا
االنضامم ،مع تسويق بعضهم ملرشوع االنضامم تحت شعار إقامة
حكم ذايت للمسيحيني ضمن إطار إقليم كردستان ،مع وجود حيز
كبري للمنادين مبرشوع إقامة إقليم خاص باملسيحيني يف نينوى.
وهكذا تحمل رسدية املظلومية املسيحية يف كركوك صليبها لتستوي
عىل نصاب الخوف والقلق والريبة من املحيط ،وتنعقد عىل الضعف
ويدب يف أوصالها اليأس والقنوط وفقدان األمل.
والوهن والتشتت،
ّ

خاتمة :السرديات وانتعاش التنازع
األهلي في كركوك
هكذا ،إذًا ،تغدو كركوك يف رسديات املظلومية التي نسجتها حولها
نُخ َُب أقوامها أكرث من مج ّرد مكان ،فهي تكتسب يف هذه الرسديات
أبعا ًدا رمزية عميقة .فلنئ رفعت الرسدية الكردية كركوك إىل مصاف
القدس ،ليس باملعنى الديني وإمنا من حيث كونها ِقبلة املرشوع
القومي الكردي األوىل التي ال تسبقها ِقبلة ،فإنها تسطع يف رسدية
املظلومية الرتكامنية نرب ًاسا لحضور الرتكامن ودورهــم التاريخي
وتتجل يف رسدية املظلومية العربية لوح ًة للتنوع
ّ
امل ُ َم ّيز يف العراق،
الثقايف يف العراق واملرشوع الوطني العراقي الجامع ،وتبدو يف رسدية
رئيسا من عناوين الخوف الوجودي الذي
املظلومية املسيحية عنوانًا ً
يساور مسيحيي العراق.
" 69املطران مار نيقودميس يكشف عن السبي املسيحي يف املوصل" ،الديار،2014/8/11 ،
شوهد يف  ،2017/2/5يفhttp://bit.ly/2w9Zzas :
70 Gerald Butt, “Don't flee Kirkuk, Iraqi Christians are urged,” Church
Times, May 6, 2009, accessed on 23/7/2017, at: http://bit.ly/2wLzwZ8

ددعلالا

88
وكام الحظنا من خالل "إبحارنا" البحثي يف هذه الرسديات ،فإنها
مطب إصدار أحكام إطالقية ويقينية يف شأن أحجام
وقعت عمو ًما يف ّ
جامعاتها األقوامية أو املك ّوناتية .مثة ،بالنسبة إىل رسديات املظلومية
الكركوكية ،يشء فاتن يف الوزن العددي لألقوام ،يشء فيه من سحر
األكرثيات ،وما تزهو به من إحساس بالقوة .ولكن ال َو ْج َه اآلخر لفتنة
التنافخ باألعداد واألرقام واألحجام التي تسود رسديات املظلومية
الكركوكية ،باستثناء الرسدية املسيحية إىل حد ما ،رمبا هو أنه كلام
ك َُب عدد الجامعة املظلومة زادت فداحة الظلم الالحق بها .وكأن
لسان حال هذه الرسديات يقول :أ ْن ت ُظلَم أقلية عددية أو جامعة
ذات عدد قليل ،فتلك مصيبة ،ولكن أ ْن تُظلَم جامعة أكرثية أو ذات
ثقل عددي وازِن أو يُعتَ ُّد به ،فاملصيب ُة أدهى وأعظم.
لقد جاءت رسديات املظلومية الكركوكية مكتنزة مبحمول تاريخي.
فست ،يف سياق تسليطها الضوء عىل مظلومية
ولكن كل واحدة منها ّ
قومها ،صفحات وفصولً من تاريخ املحافظة عىل نحو مغاير ،مع
أنها كلها تسبح يف فضاء تاريخي مشرتك .فهذه الرسديات انتقائية
يف قراءتها للتاريخ ،بحيث إنها تنحو إىل االستشهاد بأحداث مختارة،
وأحيانًا جوانب من هذه األحداث ،وتسلط الضوء عليها وت ُعرِض عن
أخرى قد تُظهِر بعضً ا من أبناء قومها يف دور الظامل .والالفت لالنتباه،
رصا
يف هذا السياق ،هو األهمية التي تحتلها ثيمة املذابح بصفتها عن ً
أساس ًّيا من عنارص املظلومية يف بنية هذه الرسديات التي نراها تسعى
لتصوير مكوناتها ،وهي تخوض يف معمودية النار والدم واالقتالع.
ويجعلنا إغراء املذابح هذا نرى أن وطأة املايض ثقيلة عىل الحارض
يف رسديات املظلومية الكركوكية كافة .فهي يف استدعائها ما يحمله
املايض يف أحشائه من ظلم حاق مبك ّون من املكونات ،تستدعي أيضً ا
تقبيح صورة الجامعة التي اقرتفت هذا الظلم ،وتوحي برغبة التشفي
منها ،إن مل يكن االنتقام .من جهة أخرى ،تنظر رسديات املظلومية ،يف
سياق قراءتها االنتقائية للاميض ،إىل هذا املايض بعني الحارض ومشاريعه
املستقبلية .التاريخ هنا يُوضَ ع يف خدمة الحارض .فالرسديات تنظر إليه
بنا ًء عىل صورة نسجتها نُخ َُب الجامعات األقوامية أو املكوناتية للحارض
واملستقبل .ويتجىل هذا بأوضح صوره يف استحواذ ه ّم إثبات أسبقية
الحضور التاريخي لقومية معينة يف كركوك عىل هذه الرسديات كافة.
فأسبقية الحضور التاريخي يف عني الرسديات الكركوكية تساوي األحقية
يف املحافظة وصياغة حارضها ورسم مستقبلها.
ولعل أخطر ما يف غواية قراءة املايض والحارض بعيون رسديات
املظلومية الكركوكية هو أنها منعشة للض ّدية والغ َْييَّة حيال
الجامعة أو الجامعات التي تضعها يف خانة الظاملني ،بل إنها مغذية
للتاميز السلبي عن كل ما عدا الجامعة املظلومة من جامعات.
فهذه الرسديات عرب تقدميها صو ًرا متنافرة ومتناقضة يف كثري من
أوجهها ملايض املحافظة ،وتأكيدها مظلومية جامعة بعينها ،تقطع
الطريق أمام إمكانية التأسيس للتعايش ُم َج َّد ًدا وانعقاد إجامع عابر

ربمتبس  /لوليأوليأ

للمكونات حول حارض املحافظة ومستقبلها .فكل رسدية منها ال
مستقبل مقبولً  ،سوى ذاك الذي تظن أنه ميسح الظلم الالحق
ً
ترى
بجامعتها هي أو ميحوه ،وليس ذاك الذي ترزح تحته غريها من
الجامعات .وأمام تناقض الرسديات وتنافس املظلوميات ،يتضح لنا
إىل حد كبري ملاذا ظلّت نُخ َُب مكونات كركوك تعجز عن االتفاق
عىل أي يشء مهم يخصها سواء تعلّق األمر باألرقام الدميوغرافية،
أو سجالت الناخبني وتنقيحها وتدقيقها ،أو املشاركة يف السلطة
والقرار يف املحافظة ،أو حل نزاعات امللكية ،أو سن قانون انتخايب
ملجالس املحافظات يشمل كركوك ،أو عىل األقل سن قانون انتخايب
خاص بها ،أو ما سوى ذلك .وإذ تغدو مثل هذه املشكالت أكرث
استعصا ًء عىل الحل وتدوير الزوايا والحلول الوسطى ،فإ ّن رسديات
عامل أساسيًّا من عوامل انتعاش
املظلومية الكركوكية تتضح لنا ً
الغاصة بالهويات الناهضة
التنازع األقوامي واملكونايت يف كركوك
ّ
من سباتها.
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 إمكانية نموذج توافقي القتسام:من التنوع إلی االنقسام
السلطة في كركوك
From Diversity to Division: the Prospects for a Consociational
System of Power-Sharing in Kirkuk
ّ  وتحاول إيجاد،تســ ِّلط الورقــة الضوء على مشــكلة كركــوك
.حــل لمشــكلة الحوكمة فيها
َّ
لتنوعهــا العرقي واللغوي والديني والثقافي؛ لذلك
"المصغر
ــمیت كركوك "العراق
ُّ
ُ وقد
ِّ س
ّ
ألي مشكلة تتعلق بمعضلتها سيكون له دور إيجابي في تحقيق االستقرار في
حل
إیجاد
فإن
ّ
ّ
 تعود بدایة مشــكلة كركوك إلی اكتشــاف النفــط في المدینة؛ إذ بدأت.جميــع أنحاء العراق
 وبعد ســقوط. وظهرت خطوط اإلثنيــة في المدینة والمحافظة،سياســة التعريــب بالتدريــج
َ
 وظلت مشــكلة الحوكمة،مســتقطبة
 أصبحــت كركــوك مدينــة،2003 نظــام البعــث عــام
ُإحــدى المشــكالت الرئيســة التــي لــم ت
ِّ
 تقتــرح هــذه الورقــة تبنــي.بعــد فــي المحافظــة
ســو
ُ
َّ
 فــي التعامــل مــع االختالفــات، بــد ًلا مــن اإلســتراتيجيات األخرى،الديمقراطيــة التوافقيــة
اســتنادا إلى الدراســات المتاحة
واالنقســامات العرقيــة والدينية فــي المجتمعات المتعددة؛
ً
. في المدينة2003  وتجربة الحكم في مرحلة ما بعد عام، والدستور العراقي،حول كركوك
 اقتســام، الدیمقراطیــة التوافقیة، التركمان، العــرب، الكــرد، كركــوك:كلمات مفتاحيــة
.السلطة
This paper explores the difficulties of the city and governorate of Kirkuk,
specifically the problems from its diverse composition. Kirkuk has been
described as a “microcosm of Iraq”, in recognition of the ethnic, linguistic,
cultural and religious diversity in the region. This gives added impetus to finding
a resolution to the difficulties of governance in the governorate-city: a solution
to the problems in Kirkuk could have positive reverberations for the rest of Iraq.
The governorate’s problems began in the wake of the discovery of oil there, with
a gradual effort towards “Arabization” of the population there undertaken by
the then-government of Saddam. This led to the formation of clear ethnic fault
lines, which became clearer following the invasion of Iraq in 2003. At that point,
Kirkuk became even more polarized, serving to further entrench the problems
of governance in the region. Based on the existing literature on Kirkuk, on the
Iraqi constitution and the experience of government in Iraq since 2003, this
paper proposes consociational democracy as the preferred approach to resolving
Kirkuk’s long-outstanding issues, including the disputes resulting from religious
and ethnic differences typical of pluralist societies.
Keywords: Kirkuk, Kurds, Arabs, Turcoman, Consensusal Democracy, Power
Sharing.
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مقدمة
تقع مدينة كركوك جغرافیًّا يف شامل العراق ،عىل مسافة 236
ميل) إىل الشَّ امل من العاصمة بغداد ،و85
كيلومرتًا (نحو ً 147
(((
كيلومرتًا (نحو ً 53
ميل) إىل الجنوب من مدينة أربيل  .وكركوك
مدينة قدمية ،اكتسبت سمعة ثقافية طوال قرون عديدة ،و ُعرِفت
بتن ُّوعها العرقي واللغوي والديني والثقايف املتميز .باختصار ،كركوك
هي إحدى أكرث املدن القدمية يف العامل التي عاشت فیها أربع
مجموعات عرقية م ًعا قرونًا عديدة .وتنقسم هذه املجموعات
عىل أسس دينية ولغوية؛ دين ًّيا ،هنالك مسلمون ومسيحيون،
وينقسم املسلمون إىل ُسنة وشيعة .ومع ذلك ،كانت اللغة  -ولیس
الدين  -هي العالمة الرئيسة للتاميز بني املجموعات السكانية يف
املدينة حتى اآلن .ومل يتسبب التعدد اللغوي والتن ُّوع العرقي يف
التوتر والعنف يف املدينة حتى القرن العرشين واكتشاف النفط
كام سيت ّم تفصيل ذلك الحقًا.
نظ ًرا إىل موقعها الجيوسرتاتيجي ،شكَّلت كركوك مرك ًزا للرصاع بني
السنة والصفويني الشيعة فرتة طويلة يف القرنني السابع
العثامنيني ُّ
عرش والثامن عرش .وبنا ًء عىل ذلك ،شهدت املدينة أنظمة حكم
مختلفة خالل تلك الفرتة((( .وبحلول القرن التاسع عرش ،أصبحت
مهم ج ًدا ،وال سيام بالنسبة
املدينة مرك ًزا ثقافيًّا وسياسيًا واقتصاديًّا ًّ
إىل الرتكامن واألكراد((( .كانت كركوك جز ًءا من اإلمرباطورية العثامنية
حتى نهاية الحرب العاملية األولی حينام احتل الربيطانيون املدينة يف
عام  .1918وكانت بريطانيا تعتزم تسليم والية املوصل إىل فرنسا،
مبوجب اتفاقیة سايكس  -بيكو يف عام  ،1916لك ّن إمكانية اکتشاف
النفط يف املنطقة جعلت الربيطانيني يرتاجعون عن قرارهم هذا(((،
وتوصلوا إىل اتفاق مع الفرنسيني لتغيري بنود اتفاقية سايكس  -بيكو
َّ
يف معاهدة سيفر عام  .1920وأعطت هذه املعاهدة الجديدة الحق
لربيطانيا يف السيطرة عىل ثالث والیات عثامنية  -هي التي تشكّل
العراق الحديث اليوم – وهي :املوصل (ومنها كركوك) ،وبغداد،
وأسس الربيطانيون ما يُس َّمى "دولة العراق الحديث" يف
والبرصةَّ .
عام  1920يف بغداد والبرصة ،وضُ َّمت والية املوصل إلیها يف عام
 .1925كام وضعت تلك املعاهدة سورية ولبنان تحت سلطة
االحتالل الفرنيس.
1 Google Maps Distance Calculator, Daft Logic, accessed on 15/4/2016,
at: http://bit.ly/2g9Q60Q
”2 Mirella Galleti, “Kirkuk: The Pivot of Balance in Iraq: Past and Present,
Journal of Assyrian Academic Studies, vol. 19, no. 2 (2005), pp. 21 - 42.
3 David Romano, “The Future of Kirkuk,” Ethnopolitics, vol. 6, no. 2
(2007), pp. 265 - 283.
4 Ashley Heacock, Conflict in Kirkuk: Understanding Ethnicity (2010),
accessed on 15/5/2016, at: http://bit.ly/2gafK5y
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مشكلة كركوك شائكة ،ذات أبعاد ومستويات مختلفة :محلية ووطنية،
وإقليمية ودولية أیضً ا؛ محل ًّيا ،یدور النزاع بني الطوائف اإلثنية الرئيسة
الثالث (األكراد ،والعرب ،والرتكامن) ،والكلدو آشوريني املسيحيني بدرجة
أقل .وداخل كل جامعة إثنیة منافسة حادة بني أحزابها السياسية ألخذ
ّ
زمام املبادرة يف مجتمعها .وعىل الصعيد الوطني ،فإ ّن الخالفات قامئة بني
بغداد وأربیل عىل املدينة واملحافظة((( .وإقليم ًّيا ،تنخرط الدول املجاورة
وخصوصا تركيا .ودول ًّيا ،تشارك بعثة األمم املتحدة بنشاط
يف قضية كركوك،
ً
(((
يف مشكلة كركوك  .ومع ذلك ،تكمن مشكلة كركوك يف بعدين أساس ّيني،
هام :الوضع اإلقليمي  -السيايس للمدینة يف العراق ،وکیفیة إنشاء الحكومة
املحلیة وإدارتها يف املدينة .ویب ِّین ليام أندرسون أ ّن ثالثة عنارص متثّل
مشكلة كركوك ،هي :النفط ،ومستقبل املدینة ،وکیفیة إدارتها محل ًّیا(((.

عىل الرغم من أ ّن مستقبل املدینة وکیفیة إدارتها هام يف قلب تلك
النزاعات ،فإ ّن دور النفط ال ميكن التغايض عنه .ويق َّدر احتياطي حقول
نفط كركوك بـعرشة مليارات برميل((( ،وهي متثل ثاين أكرب حقول النفط
يف البلد ،ومتثّل  20يف املئة من االحتياطي اإلجاميل للنفط العراقي(((؛
لذلك ،ت ُ َعد املدينة واحدة من أغنى مدن العامل؛ إذ متثِّل ثرواتها من
املوارد الطبيعية من النفط والغاز  4يف املئة من االحتياطي العاملي(.((1
 5من اآلن فصاعدًا ت ُستخد َم کلمة "املدینة" للتعبري عن محافظة کرکوك کلها ولیس مرکز
املحافظة فقط.
6 Stefan Wolff, “Governing (in) Kirkuk: Resolving the Status of a Disputed
Territory in post-American Iraq,” International Affairs, vol. 86, no. 6 (2010),
pp. 1361 - 1379.
”7 Liam Anderson, “Power-Sharing in Kirkuk: The Need for Compromise,
in: Joanne McEvoy & Brendan O'Leary (eds.), Power Sharing in Deeply
Divided Places (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2013), pp.
364 - 385.
8 Tuğçe Varol Sevim, “Rethinking Past, Today and Future of Kirkuk and
Its Black Gold,” European Journal of Research on Education, Special Issue
(2014), pp. 12 - 16.
9 Liam Anderson & Gareth Stansfield, Crisis in Kirkuk: The Ethnopolitics
of Conflict and Compromise (Philadelphia: University of Pennsylvania Pres,
2009), p. 137.
10 S. Bilson et al., Kirkuk: Reaching a Comprehensive Settlement for a
Disputed Province (2011), accessed on 5/11/2016, at: http://bit.ly/2gayty7
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وهكذا ،يجعل النفط قضية كركوك فريدة ،مقارن ًة باملدن األخرى
املتنازع فيها يف جميع أنحاء العامل .وباختصار ،فإ ّن األبعاد التاريخية
والسياسية واالقتصادية ملشكلة كركوك تجعل دراسة حالة کرکوك
فريد ًة ومم ّيزةً ،ولكنها يف الوقت نفسه صعبة ومعقدة.
ومع ذلك ،يرى ستيفان وولف أ ّن قضية كركوك تتشابه مع قضية
منطقة برجكو يف البوسنة؛ إذ تُع ّد كلتا املنطقتني من املناطق املتنازع
فيها بني جامعات مختلفة داخل دولة ذات سيادة( .((1كركوك متنازع
فيها من جهة بغداد وأربیل ،وبرجكو یتنازع فيها االتحاد الكروايت
املسلم وجمهورية رصبسكا يف البوسنة .ويف كلتا الحالتني ،فإ ّن بؤرة
التوتر هي داخل الدولة الواحدة .وقد بقيت برجكو منقسمة؛ إذ
حل يف اتفاق دايتون للسالم(.((1
تُرِكت مسألة الحكم فیها من دون ّ
ِ
حل يحسم النزاع .فقد ُمن َحت
ويف كلتا املدينتَني ،مل يت ّم التوصل إىل ّ
ُحسم،
برجكو وض ًعا ًّ
خاصا ،وذلك بفضل املحكّمني الدوليني ،ومل ت َ
كذلك ،قضية كركوك بع ُد .ومث ّة مثال آخر ذو صلة بحالة کرکوك هو
حالة موستار (يف البوسنة) التي تشبه كركوك يف تنوعها قبل الحرب
واالنقسام .لكن يف وقت تقدم فيه هاتان الحالتان مقارنة جیدة ،فإ ّن
مم فيهام .واأله ّم من ذلك
التنوع العرقي والديني يف كركوك أكرب ّ
أ ّن مدينة کرکوك هي الوحيدة التي فیها موارد طبيعية وافرة من بني
تلك املدن ،عىل نح ٍو يجعلها فريدة من نوعها بني النزاعات التي تدور
حول ملكیة األرايض(.((1
ميكن عوامل عديدة ،مثل العرق والدين واللغة ،أن تكون من
السامت املميزة للمجتمعات املنقسمة .وكام یرى بنيامني راييل،
فإ ّن املجتمع املنقسم "یتَّسم بالتن ُّوع العرقي؛ إذ تكون اإلثنیة هي
االنقسام البارز فیه سياس ًّيا ،ويتم تنظيم املصالح حول االنقسام
اإلثني ألغراض سياسية"( .((1ویُع ِّرف لیبهارت "املجتمع املنقسم
قائل" :إنه مجتمع منقسم بشدة ،عىل أسس دينية أو
بعمق"ً ،
عقائدية أو لغوية أو ثقافية أو عرقية أو عنرصية ،ویتم تنظیم
األح ـزاب السياسية ،وجامعات املصالح ،ووسائل اإلعــام حول
تلك األسس"( .((1ويتفق معه أدريان غیلك ،مبي ًنا أ ّن "املجتمعات
املنقسمة بعمق تتميز بغياب التوافق واإلجامع يف اآلراء بشأن
11 Wolff, p. 1364.
12 Carl Dahlman & Gearóid Ó. Tuathail, “Broken Bosnia: The Localized
Geopolitics of Displacement and Return in Two Bosnian Places,” Annals of
the Association of American Geographers, vol. 95, no. 3 (2005), pp. 644 - 662.
13 Anderson & Stansfield (2009), p. 9.
14 Benjamin Reilly, Democracy in Divided Societies: Electoral Engineering
for Conflict Management (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), p. 4.
15 Arend Lijphart, “Self-Determination versus pre-Determination of
Ethnic Minorities in Power-Sharing Systems,” in: Will Kymlicka (ed.), The
Rights of Minority Cultures (Oxford: Oxford University Press, 1995), p. 276.

ددعلالا
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إطار التخاذ القرارات والعملية السياسية املتنازع فيها ،کام أ ّن
املمثِّلني السياسيني إلحدى الجامعات العرقیة ،علی األقل ،يطعنون
يف رشعية نتائج العملیة السیاسیة عــادة"( .((1من ناحیة أخری،
تقول أليسون مكولوتش" :عندما تصبح العضویة يف جامعة عرقية
مس ّيسة عىل نحو علني ،وعندما تستمر العالقات بني الجامعات
العرقیة بطريقة عدائية ،ويحتمل أن تكون عنيفة ،ميكن القول إ ّن
النظام السيايس منقسم بعمق"(.((1
حل ملحافظة كركوك .وإجراء عملية
البقاء عىل الوضع الراهن لیس ًّ
انتخابية واحدة فقط خالل اثنتي عرشة سنة علی مستوی املحافظة
(يف حني ُع ِقدت يف املحافظات األخرى ثالث عمليات انتخابية يف
األعوام  2005و 2009و ،)2013هو مؤرش واضح إىل عمق الخالفات
بني املجموعات العرقية الرئيسة الثالث يف ما يتعلق بإدارة املدينة.
لذا ،ال تحتاج املدينة إىل وضع أوضح علی املستویني القانوين
والسيايس بشأن مستقبلها اإلداري فحسب ،بل يف ما يتعلق بالحكم
املحيل بني جامعاتها العرقیة أيضً ا.
بنا ًء عىل ذلك ،جرى تقسيم هذه الدراسة إىل ثالثة محاور رئيسة .يف
املحور األول ،سأقدم ملحة عامة عن تاريخ كركوك ،ابتدا ًء بالعصور
القدمية حتى سقوط نظام صدام حسني عام  .2003ث ّم يأيت الكالم
عىل التحوالت السياسية واالقتصادية التي شهدتها املدينة يف بداية
القرن العرشين ،وظهور الخطوط العرقیة يف املدینة ،واندالع
التنافس السيايس والعسكري الكردي  -العريب املتعلّق باملدينة
أیضً ا .والفرضية املطروحة يف هذا املحور هي أ ّن الجذور العرقية
يف املدینة تتشابك تشابكًا وثيقًا مع اكتشاف النفط؛ إذ أ ّدى هذا
االکتشاف إلی ات ِّباع سياسة التعريب من مختلف الحكومات
فأبي االنقسام واالستقطاب
العراقية املتعاقبة .أ ّما يف املحور الثاينِّ ،
رصا
مخت
ا
م
د
أق
کام
اللذَين ظهرا يف فرتة ما بعد عام ،2003
ّ عرضً
ً
للحلول التي وضعها القانون االنتقايل اإلداري والدستور العراقي
لقضیة کرکوك .وأ ّما املحور األخیر فأخصصه ملناقشة اإلسرتاتيجيات
املختلفة التي تستخدمها الحكومات للتعامل مع االختالفات
حل أحادي الجانب
العرقية والدینیة .وأؤكد أنه يجب تج ُّنب وضع ّ
لقضية کرکوك ،وأ ّن الحل يجب أن يكون توافق ًّيا یُريض جمیع
األطراف املعنیة يف املدینة ،لتحقیق االستقرار السيايس ،وللحفاظ
عىل التن ُّوع يف املدینة .ويستند هذا االستنتاج إىل الوثائق القانونية
العراقية؛ مثل الدستور ،والقوانني الصادرة من مجلس النواب
العراقي ،وكذلك إىل تقارير وسائل اإلعالم والدراسات املتاحة
حول کرکوك.
16 Adrian Guelke, Politics in Deeply Divided Societies (Cambridge: Polity, 2012).
17 Allison McCulloch, Power-Sharing and Political Stability in Deeply
Divided Societies (London and New York: Routledge, 2014), p. 3.
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جذور االنقسام في كركوك:
النفط والتعریب
کان اكتشاف النفط يف كركوك عام  1927نقطة تح ّول يف تاريخ املدينة.
يف ترشين األول /أكتوبر  ،1927اكتشفت رشكة البرتول الرتكية التي
شُ كِّلت يف عام  1911عىل أيدي األتراك العثامنيني ،النفط يف حقل
"بابا كوركور" مبدينة كركوك( .((1کان الحقل يحتوي احتياط ًيا نفط ًيا
يبلغ نحو  16مليار برميل آنذك( .((1وكان اكتشاف هذه الكمية الكبرية
رئیسا لضم كركوك إىل اململكة العراقية يف عام ،1925
من النفط سب ًبا ً
(((2
رئیسا،
بوصفها جز ًءا من والية املوصل  .وكان هذا االکتشاف سب ًبا ً
(((2
أيضً ا ،إلقناع الربيطانيني بوقف دعمهم إلقامة دولة كردية مستقلة .
یُذکَر أ ّن رشکة البرتول الرتکیة كانت تعلم بوجود النفط يف املنطقة،
ولكن االستغالل املنظم لحقول كركوك النفطية مل يبدأ حتى آذار/
مارس  ،1925وبدأ تدفق النفط من حقل بابا كوركور يف  27ترشين
األول /أكتوبر  .1927وبحلول عام  ،1927أصبح جليًّا للحكومة
العراقية التي كانت واقعة تحت االنتداب الربيطاين (،)1932-1920
أ ّن كركوك تقع عىل احتياطي نفطي ضخم .ولكن يف الوقت نفسه،
أدركت الحكومة أ ّن العرب هم األقلية يف املدينة ،فعملت عىل تعزيز
قوتها من خالل زيادة عدد السكان العرب يف املحافظة بالتدريج.
وبسبب هذا االكتشاف ،تح ّول التاريخ الطويل من التنوع والتعايش
السلمي بني تلك املجتمعات إلی االنقسام والرصاع ،وال سيام بعد
البدء باتباع سياسة التعريب السيئة الصيت تجاه املدينة.
حاملا حدث ذلك االكتشاف ،وحاملا أصبحت كركوك مركز صناعة النفط
يف العراق ،بدأت املرحلة األوىل من التعريب .فكان الهدف من سياسة
التعریب املتع َّمدة هو تغيري ثقافة املدينة وهویتها؛ من مدينة متنوعة
مبختلف مكوناتها ،إىل مدينة تطغى عليها الهوية والثقافة العربيتان .اتبعت
الحكومات العراقية كاف ًة هذه السياسة بعد اكتشاف النفط يف املدينة،
واستمرت حتى سقوط نظام البعث يف عام  .2003وأصبحت القوميتان
الكردية والرتكامنية يف املدينة هام الهدفني الرئيسني لهذه السیاسة.
نظ ًرا إىل وجود رشکة نفط العراق يف املدينة ،بدأ الناس يف االنتقال من
جميع أنحاء العراق إىل املدينة ،للعمل يف حقول النفط ويف املشاريع
األخرى ذات الصلة بالنفط .ومن ث ّم ،زاد عدد سكان كركوك رسي ًعا؛
فمثل ،قُ ِّدر عدد موظفي الرشكة وعائالتهم يف أواخر األربعینیات من
ً
ُ 18س ّميت رشكة البرتول الرتكية  TPCيف ما بعد ،ورشكة نفط العراق  IPCيف عام .1929
19 Amy Myers Jaffe, Iraq’s Oil Sector: Past, Present and Future (2007),
p. 21, accessed on 10/4/2017, at: http://bit.ly/2gujBYp
20 Galleti, p. 22.
21 Patricia Letayf, “An Ethnic Tug-of-War? The Struggle over the
Status of Kirkuk,” NIMEP Insight (2011), p. 66, accessed on 15/5/2012, at:
http://bit.ly/2gama4P
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القرن املايض بنـحو  30ألف شخص ،وهو ما يعني أنها كانت متثّل
ما بني  30و 40يف املئة من سكان كركوك آنذاك( .((2وبعبارة أخرى،
كان عدد سكان املدينة نحو  25ألف نسمة يف منتصف العرشینیات،
ولك ّن هذا العدد ازداد إىل أكرث من  120ألف نسمة يف تعداد
عام  .((2(1957وكان السبب يف هذا النمو السكاين الرسيع هو حاجة
رشكات النفط إلی الكوادر من ذوي الخربة والفنيني املد َّربني تدري ًبا
عال ًيا ،وهم الذين كانت أغلبيتهم من القومية العربية مع قلة قليلة
من القومية الكردية .كان هذا مرب ًرا مناس ًبا للحكومة لجلب الناس من
األجزاء األخرى من العراق إىل كركوك .وأُ ِ
نشئت أحياء جديدة لدعم
العامل الجدد ،واستوطنت أعداد كبرية من العرب كركوك وضواحيها،
فحدث تغيري دميوغرايف واجتامعي واسع النطاق يف املدينة(.((2
وخصوصا بعد
استمرت سياسة التعريب بالتدريج وعىل نحو متزايد،
ً
انقالب عام  1958الذي أطاح الحكم املليك يف العراق ،ث ّم اندالع
الرصاع املسلح بني الحركة الكردية والحكومة العراقية "الجديدة" يف
عام  .1961ومثّلت الهيمنة العددية التي أظهرها إحصاء عام 1957
للكرد يف كركوك (جــدول :مقارنة إحصاءات الجامعات العرقية
مهم" من وجهة نظر الحكومة(.((2
يف كركوك) "تهدي ًدا إسرتاتيج ًّيا ًّ
ويف عام  ،1963طالب الحزب الدميقراطي الكردستاين بقیادة املال
مصطفى البارزاين الحكومة العراقية بأن تعرتف رسم ًّيا بالحكم الذايت
لألكراد ضمن حدود والیة املوصل القدمية ،شاملة حقول نفط كركوك،
باستثناء مدينة املوصل نفسها( ،((2ولك ّن هذا الطلب ُر ِفض .ونتيج ًة
لذلك ،استؤنفت الثورة الكردية مر ًة أخرى .ث ّم كثَّفت الحكومة
العراقية جهودها الهادفة إىل إضعاف الوجود الكردي يف املدينة
وتقليصه ،لضامن حامیة املناطق القريبة من خطوط األنابيب التي
متتد من كركوك إىل الجنوب الغريب؛ لذلكُ ،د ِّمرت عدة قرى كردية
بدل من األكراد.
بالقرب من حقول النفط ،و ُوطِّنت قبائل عربية فيها ً
واتُّبعت إسرتاتيجيات أخرى يف إطار عمليات التعريب وتقليص نسبة
فمثل ،ألحقت الحكومة منطقة
األكراد خالل الفرتة ً .1968 - 1963
الحويجة (كان عدد سكانها  27705نسمة بحسب تعداد عام )1957
مبحافظة كركوك خالل تلك الفرتة.
22 Arbella Bet-Shlimon, “Provincial Histories of Twentieth-Century
Iraq: Reflections on the Research Process,” TAARII Newsletter (2011), p. 12,
accessed on 6/6/2016, at: http://bit.ly/2xxRQni
23 Arbella Bet-Shlimon, “The Politics and Ideology of Urban Development
in Iraq’s Oil City Kirkuk, 1946–58,” Comparative Studies of South Asia, Africa
and the Middle East, vol. 33, no. 1 (2013), p. 28.
24 Anderson & Stansfield, pp. 32 - 34.
25 Liam Anderson, Federal Solutions to Ethnic Problems: Accommodating
Diversity (London: Routledge, 2012), p. 13.
26 David McDowall, A Modern History of the Kurds (London and New
York: I.B. Tauris, 2004), p. 314.
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وخالل تلك الفرتة أيضً ا ،هدمت الحكومة بعض األحياء الكردية يف
املدينة ،واضطُر بعض سكانها إىل مغادرة املدينة .كام نقلت الحكومة
كث ًريا من معلمي املدارس االبتدائية والثانوية من جنوب العراق
رسا إىل املدينة .وطُرِدت أعداد كبرية من العامل الكرد يف
ووسطه ق ً
وحل محلهم عامل عرب .وغ ُِّيت أسامء
رشكة النفط من وظائفهمّ ،
املدارس والشوارع يف املدينة إىل اللغة العربية ،وکان استخدام اللغة
العربية يف ازدياد ،نتيجة "جهد بغداد لتعزيز اللغة العربية يف التعليم
االبتدايئ والثانوي يف املناطق ذات األغلبية غري العربية"( ،((2حتى إ ّن
اسم املدينة غ ُِّي من كركوك إىل "التأميم".

لالنتقال إىل كركوك من جنوب العراق( .((3ونتيج ًة لتلك السياسة،
انتقل آالف العرب إىل املدينة ليعيشوا يف كركوك عىل نحو دائم.
وخالل تلك املرحلة ،بدأ نظام البعث يف إعادة رسم حدود محافظة
كركوك ،يف محاولة واضحة لضامن أغلبية عربية .فوفقًا للمرسوم
الجمهوري رقم  ،608الصادر يف ترشين الثاين /نوفمرب ،1975
ف ُِصلت من املحافظة ع ّدة مناطق تقطنها أغلبية كردية وذات كثافة
سكانية عالية :جمجامل ( 50ألف نسمة) ،وكالر ( 50ألف نسمة)،
وكفري ( 30ألف نسمة) ،وطوز خورماتو ( 80ألف نسمة) ،ومن ث ّم
أُلحقت باملحافظات األخرى ،وهي السليامنية ودياىل وصالح الدين.
ومن بني اإلجراءات األخرى املتع َّمدة التي اتبعتها الحكومة لتحقيق
االستيعاب العرقي َم ْنح مكافآت مالية للعرب الذين يتزوجون
نسا ًء كرديات(.((3
يف عقد الثامنینيات ،اشتدت حمالت التعريب عىل نحو ال يوصف،
وخصوصا بعد تعيني عيل حسن املجيد أمي ًنا عا ًّما ملكتب الشامل لحزب
ً
البعث الذي اتخذ من كركوك مق ًرا له .رشع املجید يف عملياته بحملة
إبادة جامعية يف حق األكراد يف املدينة ،ويف املدن الكردية األخرى.
ُس ِّميت تلك الجرائم "حمالت األنفال" ،وبدأت بعدة مراحل( .((3وقد
استهدفت املرحلة الثالثة من "األنفال" ( 20-7نيسان /أبريل )1988
 وهي األكرث عنفًا  -مناطق كرمیان وکرکوك ،وكان الهدف منها هوهدم جميع القرى الكردية يف محافظة كركوك ،والتخلص من سكانها
الستكامل عملية التعريب( .((3وبحسب تقریر شامل ملنظمة هيومن
رايتس ووتش بعنوان "اإلبادة الجامعية يف العراق :حملة األنفال ضد
األکراد" ،نُرش يف عام  ،1993قُ ِتل نحو  100ألف كردي عام 1988
بطريقة منهجية ومدروسة بسبب انتامئهم العرقي.

يف هذه الفرتة ،ض َّيقت الحكومة عىل األكراد من الناحيتني االقتصادية
أي وضع من
والتجارية؛ فلم يُس َمح لألكراد برشاء العقارات يف ّ
األوضاع كان .ويف املقابل ،کانوا یستطیعون بيع ممتلكاتهم ،ولكن
للعرب فقط( .((2وإضاف ًة إىل ذلك ،ومن أجل َحثّ العوائل الكردیة
عىل مغادرة املدينة واالنتقال للعيش يف املدن األخرى يف جنوب
ألي شخص
العراق أو وسطه ،عرضت الحكومة مكافأة مالية ّ
يبدي االستعداد للقيام بذلك( .((3ويف املقابل ،قدمت عرشة آالف
ألي عائلة عربية عىل استعداد
دينار عراقي وقطعة أرض سكنية ّ

استمرت سياسة التعريب يف التسعینيات حتى سقوط حزب البعث
يف عام  .2003واعتمدت الحكومة البعثية يف هذه الفرتة ،عىل سبيل
املثال ،سياسة عرقیة ضیقة ضد القومیات غري العربية هي سياسة
"تصحيح القومية" .فقد وزَّع النظام عىل األكراد والرتكامن واآلشوريني
استامرات "تصحيح القومیة" ،طالبًا منهم تغيري قوميتهم وتسجيل
أنفسهم عربًا( .((3ووفقًا لتقرير أصدرته هیومن رایتس ووتش
عام  ،2003بلغ عدد النازحني من غري العرب من مدينة كركوك
وضواحيها خالل الفرتة  ،2003 - 1991ما بني  120ألفًا و 200ألف،
كان أغلبهم يعيشون أوضا ًعا قاسي ًة يف املخيامت بإقليم كردستان.

27 Arbella Bet-Shlimon, “Group Identities, Oil, and the Local Political
Domain in Kirkuk: A Historical Perspective,” Journal of Urban History,
vol. 38, no. 5 (2012), p. 921.
28 McDowall, p. 329.
29 Nouri Talabany, Iraq’s Policy of Ethnic Cleansing: Onslaught to Change
National/ Demographic Characteristics of the Kirkuk Region (1999), p. 35,
accessed on 20/2/2016, at: http://bit.ly/2gayty7
30 Anderson & Stansfield, p. 38.

31 Anderson, “Power-Sharing in Kirkuk,” pp. 364 - 385.
32 McDowall, p. 340.
 33اقتُبست كلمة "األنفال" من سورة "األنفال" يف القرآن الكريم.
 34جبار قادر ،قضایا کردیة معارصة :کرکوك – األنفال  -الکرد وترکیا (أربیل :دار آراس
للطباعة والنرش ،)2006 ،ص .125 - 124
35 Human Rights Watch, Claims in Conflict: Reversing Ethnic Cleansing in Northern
Iraq, HRW, 2/8/2004, p. 15, accessed on 10/4/2017, at: http://bit.ly/2gtWywM

يف عام  ،1970توصلت الحركة الكردية وحكومة البعث إلی اتفاقیة
 11آذار /مارس التي كان من املف َرتض أن متنح األكراد صالحيات
واسعة ،من خالل منحهم الحكم الذايت يف املناطق ذات األغلبية
الكردية .وكان من املفرتض أن تُت َّوج االتفاقية بإجراء استفتاء أو تعداد
لتحديد حدود منطقة الحكم الذايت .ولكن مل یتم إجراء االستفتاء وال
التعداد .واتهم املال مصطفى الحكومة بإعادة توطني العرب يف كركوك
وغريها من املناطق املتنازع فيها؛ مثل خانقني وسنجار ،وأعلن أنه "لن
يقبل نتائج التعداد إذا كانت تشري إىل وجود أغلبية عربية"( .((2وهكذا
فشلت اتفاقية عام  1970بسبب قضايا الحدود عمو ًما ،وكركوك
خصوصا ،واستؤنفت الحرب بني الحركة الكردية والحكومة العراقية
ً
بقيادة حزب البعثُ .هزِم األكراد عسكريًّا بسبب "اتفاقية الجزائر"
التي أُبرِمت يف آذار /مارس  1975بني العراق وإيران؛ إذ سحبت إيران
مبوجبها دعمها للكرد ،وتسبَّب هذا األمر يف هزمية الحركة الكردية يف
العراق بقيادة البارزاين وانهيارها .بعد ذلك ،كثّف البعثيون جهودهم
يف تنفيذ سياسة التعريب لضامن وجود أغلبية عربية يف كركوك.
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وكانت آثار التعريب "مذهلة" بوجه عا ّم .أ ّدت تلك السیاسة إىل
تغيري دميوغرافية املدينة من خالل تغيري الرتكيبة العرقية يف كركوك
وتقليل مساحتها الجغرافية من  20ألف كيلومرت مربع يف الثالثینيات
من القرن املايض ،إىل  9679كيلوم ًرتا مرب ًعا اليوم (قُلِّصت مساحتها
إىل النصف تقري ًبا)( .((3وبحلول عام  ،1987أصبحت املدينة ذات
طابع قومي عريب .فقد أصبح العرب ميثّلون األغلبية السكانية
يف املحافظة(.((3
یق ّدم الجدول اآليت البيانات املأخوذة من ثالثة تعدادات رسمية
أُجريت يف العراق منذ عام  ،1957وهي توضح تأثري سياسات
التعریب املتمثلة بارتفاع نسبة السكان العرب علی حساب األكراد
والرتکامن يف كركوك.
جدول :مقارنة إحصاءات الجامعات العرقية يف كركوك
(خالل الفرتة )1997-1977-1957
جامعات
عرقیة

1957

1997

1977

يف املدینة (األكراد ،والعرب ،والرتكامن) رواياتها العرقية الخاصة،
إلثبات أ ّن املدينة تعود إلیها تاریخ ًّیا.
مه ٌّم ،أيضً ا ،أن نالحظ تأثري التوترات والعنف الطائفي بني األكراد
والرتكامن يف متوز /يوليو  1959يف تحویل النزاع إىل نزاع إثني يف
املدينة يف منتصف القرن العرشين .ولالحتفال بالذكرى السنوية
األوىل النقالب ( 1958الذي ُعرِف بثورة  14متوز /يوليو 1958
الحقًا) ،ق ّرر الحزب الشيوعي العراقي (وكان بعض قادته من
الكرد) تنظيم مسیرة يف كركوك يف  14متوز /يوليو  .1959وكان
الرتكامن يخطِّطون أيضً ا لتنظيم مسیرة خاصة بهم يف اليوم نفسه،
ر ًّدا عىل التظاهرة الكردية يف ما يبدو( .((3تواجهت املسیرتان يف
وسط املدينة ،وأُطلِقت نريان بالقرب من مقهى تركامين ،فأثار ذلك
املتظاهرين األكراد الشیوعیین ،فاندلعت الفوضی والعنف .هاجم
املتظاهرون األكراد (الذين انضم إليهم الجنود األكراد يف إحدى فرق
ّ
املحال واملنازل
الجيش يف كركوك) املقهى ،واستمرت الهجامت عىل
الرتكامنية األخرى يومني .وكانت نتيجة هذه الحادثة املأساوية مقتل
شخصا ( 28منهم من الرتكامن) ،وجرح  130آخرين ،وتدمري
32
ً
(((3
ً 120
منزل ومقهى ومخزنًا أو نهبها  .وأدت هذە الحادثة إىل
العنف الطائفي واالستقطاب يف املدينة ألول مرة من خالل تعبئة
الناس حول الهويات اإلثنية .وكان هذا أول رصاع عرقي عنيف حول
قضايا السلطة واملوارد يف املدينة.

العدد

النسبة
()%

العدد

النسبة
()%

العدد

النسبة
()%

الکرد

187593

48

184875

38

155861

21

العرب

109620

28

218755

45

596544

72
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الرتکامن

83371

21

80347

17

50099

7

مجموع

388829

483977

100

752747

100

بعد عام  ،2003بدأ وضع سيايس جديد يف العراق ويف كركوك أیضً ا .يف
مطلع آذار /مارس  ،2003رفض الربملان الرتکي السامح مبرور القوات
األمريكیة عرب تركيا إىل شامل العراق لفتح جبهة ثانية يف الشامل.
وكانت هذه فرصة جيدة بالنسبة إىل الكرد إلثبات والئهم للواليات
املتحدة( .((4سقطت مدينة كركوك يف  10نيسان /أبريل  ،2003ودخل
عرشة آالف عنرص من قوات البشمركة إىل املدينة .وكان لتجربتهم
يف إدارة إقلیم کردستان منذ عام  1991دور مه ّم يف تعزيز السلطتني
السياسية والعسكرية الكردیتني يف املدينة .وكام ذكرتُ سابقًا ،كان
عدد السكان العرب يف كركوك قد ازداد ازديا ًدا كب ًريا نتيجة لسياسة
التعريب ،ولكن ،بعد سقوط نظام البعث يف عام  ،2003عادت
عرشات اآلالف من النازحني الكرد والرتكامن إلی كركوك من املناطق

املصدر:
Liam Anderson & Gareth Stansfield, Crisis in Kirkuk: The
Ethnopolitics of Conflict and Compromise (Philadelphia:
University of Pennsylvania Pres, 2009), p. 43.

مث ّة تأثري سلبي آخر للتعريب؛ من جهة أنّه أ ّدى دو ًرا سلب ًّيا يف
تكريس أسس العرقية والقومية بني املجموعات يف املدينة.
واآلن ،لدى كل مجموعة من املجموعات العرقية الرئيسة الثالث
”36 Liam Anderson, “Power-Sharing in Kirkuk: Conflict or Compromise?,
paper presented at the Globalization, Urbanization and Ethnicity Conference,
Queen’s University, Ottawa, 3-4/12/2009, p. 30.
37 Denise Natali, “The Kirkuk Conundrum,” Ethnopolitics, vol. 7, no. 4
(2008), p. 435.

38 Bet-Shlimon, “Group Identities,” p. 926.
39 Hanna Batatu, The Old Social Classes and the Rvolutionary Movements
of Iraq: A Study of Iraq’s Old Landed Classes and Its Communists, Bathists and
Free Officers (Princeton: Princeton University Press, 1978).
40 Isaac J. Peltier, Surrogate Warfare: The Role of American Special Forces
(2005), p. 24, accessed on 12/6/2016, at: https://goo.gl/EfjhLZ
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األخرى؛ يف محاولة الستعادة التوازن الدیموغرايف يف املدینة .وس َّهلت
القيادة الكردية عودة أكرث من  100ألف شخص كردي إىل املدينة،
رصت السلطات عىل إخراج نحو  80ألفًا من العرب من املدينة(.((4
وأ ّ
بعد عام  ،2003بدأت معرکة األرقام عىل نحو مكثف .كانت كل
مجموعة تبالغ يف تقدير عددها عم ًدا ،وت َّدعي أنها متثِّل األغلبية
يف املدينة .ومع ذلك ،فإ ّن عدد سكان كركوك ،والعدد النسبي
للمجموعات العرقية يف البالد عمو ًما ،غیر معروفني يف الوقت الراهن،
وال یمكن تقديرهام ّإل من خالل بعض املؤرشات؛ وذلك لغياب أرقام
موثوق بها منذ إحصاء عام  ،1957الذي يُع ّد من اإلحصاءات أو
التعدادات غري املسيسة نسب ًّيا ،ولیس لدی املجموعات الثالث الرئيسة
جدال عمیق حول صحته .وتق ِّدر مجموعة األزمات الدولية( ،((4تعداد
سكان محافظة كركوك بنحو  1.5مليون نسمة؛ يعيش  800ألف
منهم داخل املدينة ،والبقية تعيش يف األقضية والنواحي التابعة لها.
ويشكّل األكراد األغلبية يف الوقت الراهن عمو ًما( .((4ومام يدل علی
األغلبیة الكردية يف املدينة نتائج االنتخابات املتعاقبة التي أجريت
منذ عام  2005يف املحافظة ،فقد أظهرت أ ّن األحزاب الكردية هي
الفائز األكرب فیها .وعىل سبيل املثال ،فازت األحزاب الكردية بنسبة
 59يف املئة من األصــوات ،وبـ  26مقع ًدا من أصل  41مقع ًدا يف
مجلس محافظة کرکوك( .((4أضف إلی ذلك أ ّن األحزاب الكردية يف
املحافظة فازت بـثامنية مقاعد من املقاعد الثالثة عرش املخصصة
ملحافظة كركوك يف مجلس النواب العراقي ،يف حني حصل العرب
عىل مقعدين ،والرتكامن عىل مقعدين أيضً ا ،وكان املقعد األخري من
نصيب املسيحيني الذين حصلو عليه وفق نظام "الكوتا"؛ لذلك،
عىل الرغم من غياب إحصاء رسمي موثوق به يف الوقت الحايل،
تشري نتائج االنتخابات إىل أ ّن الكرد هم األغلبية العددية ،مقارن ًة
باملجموعات األخرى.
بعد عام  ،2003اتفقت األطراف العراقية عىل اقتسام السلطات عىل
مستوى الدولة ،لكنها مل تتمكّن من التوصل إىل تفاهم مامثل بشأن
وضع كركوك .كان الخالف الرئيس حول كركوك بني الجامعات العرقية
الرئيسة الثالث یتعلق بإدارة املحافظة( .((4ومنذ عام  ،2003شُ كِّلت
ثالثة مجالس للمحافظة يف املدينة ،ضمت كل األطراف املوجودة يف
إدارة املدینة ،ومن ث ّم انبثقت من تلك املجالس حكومات محلية.
41 Adeed I. Dawisha, “Democratic Institutions and Performance,” Journal
of Democracy, vol. 16, no. 3 (2005), p. 42.
42 International Crisis Group, Iraq and the Kurds: The Brewing Battle over
Kirkuk, Report no. 56 (July 18, 2006), p. 2, accessed on 10/4/2017, at: http://
bit.ly/2xynHo5
43 Anderson, “Power-Sharing in Kirkuk: The Need for Compromise,” p. 13.
44 Dawisha, p. 42.
45 Natali, p. 433.
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واستمرت الحكومة األوىل نحو ستة أشهر بني حزيران /يونيو 2003
عي الجيش األمرييك
وكانون األول /ديسمرب  .2003وخالل هذه الفرتةَّ ،
 30عض ًوا بطريقة غري مبارشة يف املجلس البلدي إلدارة كركوك .وشُ كِّل
هذا املجلس من خمس كتل (الكرد ،والعرب ،والرتكامن ،واملسيحيني،
واملستقلني) ،و ُمثِّل كل ُمك ّون بستة أعضاء( .((4وشغل الكرد خمسة
من املقاعد الستة التي كانت مخصصة لكتلة املستقلني .وت ّم توسيع
الحكومة الثانية ،واستمرت خالل الفرتة من كانون الثاين /يناير 2004
حتى كانون الثاين /يناير  .2005وكانت تسمى "مجلس املحافظة"
الذي تألف من  40عض ًوا من كل رشائح املحافظة .وبدأت الحكومة
الثالثة من كانون الثاين /يناير 2005؛ إذ ت ّم انتخاب  41عض ًوا يف
انتخابات عامة ملجلس املحافظة .وبعبارة أخرى ،فإ ّن الحكومة
الثالثة القامئة منذ عام  2005شُ كِّلت بنا ًء عىل نتائج انتخابات
مجالس املحافظات.
يف مرحلة ما بعد عام  ،2003عمل الكرد عىل نحو وثيق مع قوات
التحالف التي تقودها الواليات املتحدة األمريكية ملعالجة قضية
كركوك ،وأسفرت جهودهم عن تبني املادة  58من "قانون إدارة
الدولة للمرحلة االنتقالية" عام  ،((4(2004التي أوجبت عىل الحكومة
الفيدرالية العراقية التحرك برسعة لرفع الظلم الذي سببته مامرسات
النظام السابق .وحددت املادة كيفية تصحیح سياسة التعريب من
خالل عملية التطبيع لتسوية مشكلة إدارة املناطق املتنازع فيها.
وحددت املادة خطوات التطبيع؛ ومنها :عودة النازحني ،واستعادة
ممتلكاتهم ومنازلهم ،وإعادة الحدود اإلدارية للمدينة إىل عهدها
السابق ،أي تغيري الحدود اإلداريــة لكركوك إىل حــدود ما قبل
عام  .1976وأخَّرت املادة التسوية النهائية لألرايض املتنازع فيها إىل
حني تصديق الدستور الدائم.
يف عام  ،2005ت ّم تصدیق الدستور العراقي الجديد .وحلَّت املادة
محل املادة  58يف "قانون إدارة الدولة" .ووضعت املادة 140
ّ 140
ثالث خطوات من أجل معالجة قضية كركوك واملناطق األخرى
املتنازع فيها ،هي :التطبيع ،فالتعداد السكاين ،ث ّم االستفتاء
لتحديد رغبة مواطني كركوك بشأن مستقبل مدینتهم وتقریر
مصريها .أ ّما الخیارات املنطقیة لسؤال االستفتاء التي یمكن أن
ت ُستن َبط من روح املادة وفحوى نصها ،فهي متعلّقة باألسئلة
التالية :هل يريد سكان كركوك البقاء تحت سلطة الحكومة
إقليم فيدرال ًّيا متمت ًعا بحكم ذايت؟ أم هل
املركزية؟ أم هل تصبح ً
تنضم إىل إقليم كردستان؟
46 Shak Hanish, “The Kirkuk Problem and Article 140 of the Iraqi
Constitution,” Digest of Middle East Studies, vol. 19, no. 1 (2010), p. 18.
47 Nazar Janabi, “Kirkuk's Article 140: Expired or not?” The Washington
Institute, 30/1/2008, accessed on 9/11/2016, at: https://goo.gl/NGeVg4
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من التنوع إلی االنقسام :إمكانية نموذج توافقي القتسام السلطة في كركوك

وفق املادة  ،140علی السلطة التنفيذية أن تتخذ الخطوات الالزمة
الستكامل تنفيذ مقتضيات املادة  58بشأن املناطق املتنازع فيها التي
متتد ،کام یشیر إىل ذلك بیرت بارتو ،عرب الخط الشامل الغريب  -الجنوب
الرشقي من سنجار عىل الحدود العراقية  -السورية إىل خانقني
ومنديل عىل الحدود العراقية  -اإليرانية ،مع محافظة كركوك التي
ت ُع ّد بؤرة النزاع( .((4بعبارة أخری ،ليست املادة  140مح َّددة بقضية
كركوك فقط ،ولكنها تتعامل مع جميع املناطق املتنازع فيها يف البالد،
وهي تتمثل مبحافظات املوصل ،وصالح الدين ،ودياىل ،وكركوك.
تتطلب عملية التطبيع إعادة توطني العرب يف مناطقهم األصلية
عودة الكرد والرتكامن املطرودین إىل كركوك ،وتغيري الوحدات
اإلدارية يف كركوك إىل حدودها ما قبل عام ((4(1976؛ أي إنه يجب
أن تعاد إىل محافظة كركوك األقضية األربعة (جمجامل ،وكالر،
وكفري ،وطوز خورماتو) التي ألحقها النظام البعثي باملحافظات
املجاورة لكركوك يف عام  .1975کان ينبغي إجراء االستفتاء بحلول
املوعد النهايئ املنص`ب والرتکامن أ ّن عملیة التكرید التي بدأت
منذ عام  2003هي املشكلة الكبیرة أمام تطبیق املادة  ،140وهم
یتهمون حكومة إقليم كردستان بتشجيع الكرد عىل العودة إىل
كركوك ،لتغيري الرتکیبة اإلثنیة يف املدینة؛ من أجل ضامن األغلبیة
يف حال إجراء اإلحصاء واالستفتاء .وبطبيعة الحال ،یرفض الكرد
هذە التهمة.
أضف إلی ذلك مشكالت أخری ،منها غموض جوانب االستفتاء يف
املادة  58من قانون إدارة الدولة واملادة 140؛ وذلك ألنهام مل توفِّرا
املتطلبات أو الخطوات املحددة بشأن كيفية إجرائه .وتشري إليزابيث
أول ،لغة
فرييس وكيمربيل ستولتز إلی ثالث نقاط يف هذا الصددً :
املادة  140غامضة بخصوص املناطق التي یمكن أن يشملها االستفتاء
مع كركوك ،وهذا بسبب االفتقار إىل تحديد "املناطق املتنازع فيها"
وتعريفها يف الدستور .ثان ًيا ،صعوبة التنبؤ بنتيجة االستفتاء .وأخ ًريا،
الخالف يف التسجيل ،أو أهلیة الناخبین ،وهو أم ٌر یمكن أن یمنع
التصويت طوال سنوات ،إن مل يكن إىل أجل غري مس ّمى .وعالو ًة عىل
أي تسوية مناسبة
ذلك ،مل تصل املجتمعات املحلية يف كركوك إىل ّ
(((5
ملستقبل مدينتها ،ولدیها وجهات نظر متضاربة بهذا الشأن .
حل ،ومل یكن
وهكذا ،ال يزال الوضع املستقبيل للمدينة من دون ٍّ
الدستور املؤقت تحت سلطة االئتالف املؤقتة وال الدستور العراقي
حل مشكلة كركوك.
الدائم لعام  2005قادرين عىل ّ
48 Peter Bartu, “Wrestling with the Integrity of a Nation: The Disputed
Internal Boundaries in Iraq,” International Affairs, vol. 86, no. 6 (2010), p. 1330.
49 Natali, p. 436.
50 Elizabeth Ferris & Kimberley Stoltz, The Future of Kirkuk: The Referendum
and Its Potential Impact on Displacement (The Brookings Institute and University
of Bern, 2008), p. 3, accessed on 24/9/2017, at: http://brook.gs/2zgfqHk
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هكذا ت ُظهر األحداث السیاسیة ملرحلة ما بعد عام  2003أ ّن كركوك
مدينة منقسمة سياس ًيا بقدر كبري؛ لذلك استنتج ليام أندرسون وغريث
املقسمة بامتياز"( .((5ویمكن أن
ستانسفيلد أ ّن كركوك هي "املدينة َّ
نذهب بعی ًدا ونقول إ ّن کرکوك لیست منقسم ًة فحسب ،ولكنها
"منقسمة بعمق" ،أل ّن تعریفات "املجتمع املنقسم" و"املجتمع املنقسم
بعمق" التي ت ّم ذکرها تنطبق علی حالة کرکوك .واألمر ال یتوقف عند
هذا الحد ،بل یمكن أن تصل حالة االنقسام إلی االستقطاب .واملدن
املستقطَبة ،بحسب سكوت بولینز ،هي املدن التي تكون فيها مجموعتان
أي مجموعة
إثنیتان أو أکرث منقسمة دين ًّیا ،أو لغویًّا ،أو ثقاف ًّیا ،وال تكون ّ
إثنیة من املجموعات املتعايشة مستعدة للتنازل لآلخرین(.((5
وفعل ،يَ ُع ّد بولینز کرکوك مدینة مستقطَبة .ويف تحليل مقارن لسبع
ً
مدن مستقطبة (بروكسل ،وجوهانسربغ ،وبلفاست ،ورساييفو،
والقدس ،وبغداد ،وكركوك) ،يصنف بولینز هذه املدن إىل ثالثة أنواع؛
هي :أولً  ،املدن املستدامة  Sustainable Citiesالتي تشمل بروكسل
(بلجيكا) ،وجوهانسربغ (جنوب أفريقيا) ،حيث هناك اقتسام للسلطة
واستقرار علی الصعیدين املحيل والوطني .ثان ًيا ،املدن الهشة Fragile
 ،Citiesمثل بلفاست (إيرلندا الشاملية) ،ورساييفو (البوسنة والهرسك)؛
فهناك بعض التقدم فیهام ،إال أ ّن ترتيبات اإلدارة املحلية ليست مستقرة
عىل نح ٍو ٍ
كاف ،والوضع معرض لالنتكاس .ثالثًا ،املدن القابلة لالحرتاق
 ،Combustible Citiesوهي القدس (فلسطني) ،وبغداد ،وكركوك
(العراق) .ويف الحاالت املذكورة ،لیست املدن فحسب هي التي تكون
محل نزاع ،ولكن أيضً ا اقتسام السلطات فیها ،حیث تتنافس الجامعات
ّ
(((5
العرقیة يف ملكیة تلك املدن وأحقیة إداراتها .
ويخلص بولینز إىل أ ّن املدن املص َّنفة يف املجموعة الثالثة ميكن أن
تكون عقبات رئيسة أمام اتفاقات السالم الوطنية أو إدارة الرصاع.
وقد وصل أندرسون وستانسفيلد إىل النتیجة نفسها يف تحلیلهام
لحالة کرکوك؛ إذ یقوالن" :ليس من املبالغة تأكيد أ ّن مستقبل العراق
حل ملشكلة وضع كركوك"( .((5أ ّما سيفيم ،فيقول:
يتوقف عىل إيجاد ّ
"كركوك هي القلعة األخرية لحكومة بغداد من أجل حامية سالمة
األرايض العراقية"( .((5وهكذا ظلّت كركوك يف قلب الرصاعات بني
الكرد والحكومات العراقية املتعاقبة ،التي يُنظَر إليها دامئًا عىل أنها
حل ملشكلة كركوك
تهديد لسالمة البلد .وبنا ًء عىل ذلك ،فإ ّن إیجاد ّ
لحل إحدی املشكالت املستعصية بالنسبة إىل
ال يعني إيجاد وسيلة ّ
51 Anderson & Stansfield, p. 9.
52 Scott A Bollens, “Governing Polarized Cities,” in: McEvoy & O'Leary
(eds.), pp. 327 - 363.
53 Ibid.
54 Anderson & Stansfield, p. 4.
55 Sevim, p. 16.
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املحافظة فحسب ،بل بالنسبة إىل البلد بكامله .فهذا األمر يؤدي إلی
تحقیق االستقرار والسالم الدائم يف املحافظة ورمبا يف البلد أیضً ا.

وخصوصا ضد الكرد والرتكامن يف
أعداد كبرية من السكان يف العراق،
ً
كركوك يف إطار سیاسة التعریب.

إستراتیجیات إدارة االختالفات:
لماذا تُقتسم السلطة؟

أ ّما القضاء عىل االختالفات بالتقسيم والفصل فليس ممك ًنا يف كركوك؛
ألنها مدينة مختلطة ،ولها ثالثة خيارات محددة ،وفقًا للدستور العراقي:
أن تكون محافظة تحت سیطرة بغداد ،أو تكون منطقة ذاتية تدیر
نفسها بنفسها ضمن الدولة االتحادية ،أو تنضم إىل إقليم كردستان.

کام ذکــرتُ من قبل ،اهتم "قانون اإلدارة للمرحلة االنتقالية"
خاصا بحل مشكلة كركوك .هناك رضورة
والدستور العراقي اهتام ًما ًّ
بغض النظر عن إمكان بقاء
مل ّحة القتسام السلطة داخل کرکوكّ ،
املدینة تحت سلطة الحكومة املركزية ،أو أنّها ستصبح منطقة حكم
ذايت مستقل ضمن الفيدرالية العراقية ،أو أنّها ستنضم إىل إقليم
كردستان .وجدير بنا أن نذكر اإلسرتاتيجيات املختلفة التي تستخدمها
الحكومات للتعامل مع االختالفات العرقية والدینیة ،وإلدارة
الرصاعات يف األماكن املنقسمة بعمق.
عاد ًة ما تستخدم الدول طريقتني رئيستني للتعامل مع الرصاع
العرقي ،هام :القضاء عىل االختالفات ،أو إدارة االختالفات .أ ّما
القضاء عىل االختالفات ،فيشمل :اإلبادة الجامعية ،والنقل اإلجباري
للسكان ،والتقسيم  ،Partitionوالفصل  ،Secessionواالندماج
 ،Integrationواالستیعاب  .Assimilationوأ ّما إدارة الخالفات،
فتشمل آلیات الفدرلة واقتسام السلطة( .((5وميكن إحراز هذا التمييز
بطرق مختلفة ،کاآليت" :االستیعاب" ،أو "نقل السلطة وتفویضها" ،أو
"القمع" ،أو "التعایش" ،أو "الرفض" أو "القبول"(.((5
اإلبادة الجامعية هي أسوأ نتيجة ممكنة للقضاء عىل االختالفات
اإلثنیة والدینیة ،يليها يف ذلك الطرد أو االستبعاد القرسي .وتُع ّرف
اإلبادة الجامعة بأنها تشمل "أيًّا من األفعال التالية ،املرتكَبة عىل
الكل أو الجزيئ لجامعة قومية أو إثنية أو عنرصية
قصد التدمري ّ
أو دينية"( .((5وإذا كان الطرد القرسي یستهدف نقل مجموعات
معي ،فإ ّن اإلبادة الجامعية أكرث فتكًا من
عرقية أو إزالتها من إقليم ّ
(((5
الطرد القرسي بسبب تركيزها يف تدمري اإلنسان  .وقد ارتكب حزب
البعث العراقي بقيادة صدام حسني هاتني الجرميتني كلتيهام ضد
56 John McGarry & Brendan O'Leary, The Politics of Ethnic Cconflict Regulation:
Case Studies of Protracted Ethnic Conflicts (London: Routledge, 1993), p. 4.
 57ملزيد من التفاصيل حول هذه االصطالحات ،انظر:
Alexis Heraclides, “Ethnicity, Secessionist Conflict and the International
Society: Towards Normative Paradigm Shift,” Nations and Nationalism, vol. 3
no. 4 (1997), pp. 493 - 520.
" 58اتفاقية منع جرمية اإلبادة الجامعية واملعاقبة عليها" ،اللجنة الدولية للصليب
األحمر ،املادة الثانية ،شوهد يف  ،2017/4/10يفhttps://goo.gl/oPi59j :
59 Erin K. Jenne, “The Causes and Consequeces of Ethnic Cleansing,” in:
Karl Cordell & Stefan Wolff (eds.), Routledge Handbook of Ethnic Conflict
(London: Routledge, 2011), p. 113.

متیل إسرتاتيجية االستیعاب إلی الجامعة التي متثّل األغلبية ،ومحاولة
جعل األقليات والجامعات الضعیفة تتالءم مع ثقافة الجامعة القویة
واملسیطرة يف املجتمع .وبحسب مكاري وأولريي ،يهدف االستیعاب
يف نهاية املطاف إىل خلق هوية عرقية مشرتكة من خالل دمج
االختالفات ،واستخدام بوتقة االنصهار  .((6(Melting Potويف هذه
اإلسرتاتیجیة ،يعا َمل كل فرد بوصفه مواط ًنا ،ال بوصفه عض ًوا يف
مجموعة إثنية أو ثقافية معينة .وميكن أن تكون هذه اإلسرتاتيجية
مجدي ًة مع املهاجرين الذين تركوا أوطانهم والذين يتمنون أن يت ّم
استیعابهم يف املجتمع الذي یختارون أن یعیشوا فیە (مثل كثري من
املهاجرين يف اململكة املتحدة أو كندا) .ولك ّن هذا األمر غري مقبول
يف املجتمعات املنقسمة.
وقد ثبت فشل سیاسات الصهر والدمج القرسي ،وخطورتها أيضً ا،
يف النموذج الرتکي الذي استهدف الكرد طوال قرن من الزمان
تقريبًا .إذًا ،الدمج القرسي ،ولیس االندماج الطوعي ،مشكلة؛ أخالقيًّا
وسياس ًّيا( .((6ويف کرکوك ،جرت محاوالت الدمج القرسي من خالل
إجبار غري العرب عىل تسجيل أنفسهم بوصفهم عربًا .ولك ّن تلك
املحاوالت باءت بالفشل وثبت أنها غیر ف ّعالة إلدارة املدینة.
عىل عكس االستیعاب ،يستطيع الفرد ،يف إطار إسرتاتيجية االندماج،
أن یحافظ عىل متيزه الثقايف .وال تسعى الحكومة أو السياسة ،بوجه
عا ّم ،إىل تحقيق التجانس الثقايف الكامل وانصهار األقليات يف بوتقة
الثقافة السائدة .ويف اإلسرتاتیجیة املذكورة ،يكون الناس أحرا ًرا يف
فتح مدارسهم بلغاتهم ،ومامرسة أدیانهم ،لكنهم ال يحصلون عىل
اإلعانات الحكومية للقيام بذلك( .((6ويعني هذا أ ّن هناك اعرتافًا
باالختالفات يف املجاالت والشؤون الخاصة .ومع ذلك ،فإ ّن املجال
العام متجانس ،مبعنى أنه يُفضَّ ل أن تكون هناك لغة ورموز عامة
املعني .وتش ّجع سیاسة االندماج مشاركة األقليات يف
مشرتكة للبلد
ّ
الحياة العامة ،ولكنها تتوقع منها أن تغادر ثقافاتها الخاصة عىل
أبواب املسائل العامة؛ كام "يتوقع بعض املؤسسات والناس من
60 John McGarry & Brendan O'Leary, “The Political Regulation of National
and Ethnic Conflict,” Parliamentary Affairs, vol. 47, no. 1 (1994), p. 102.
61 Brendan O’Leary, “Macro-Political Approaches to Ethnic Conflict
Resolution,” 1/8/2014, accessed on 22/1/2017, at: https://goo.gl/p5qTgQ
62 Ibid.
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الزوار أن یرتكوا أحذیتهم قبل الدخول"( .((6إسرتاتیجیة االندماج
هي السائدة بني الدول األوروبية .ولكن من غري املرجح أن يكون
مثلُ ،ر ِفضت
االندماج مقبولً يف املجتمعات املنقسمة .يف العراقً ،
هذه اإلسرتاتیجیة منذ البدایة ،حينام ورد يف قانون "إدارة الدولة
العراقية للمرحلة االنتقالية" اتباع منوذج التوافقية والالمركزية
والفيدرالية للبلد .وعلی جانب آخر ،يتعذر تطبیق الفيدرالية
علی أُسس إثنية يف األماكن التي تختلط فیها الجامعات العرقیة
والدینیة؛ حيث يكون االستقالل القطاعي هو الخيار األنسب .إذًا،
يف مجتمع متعدد ومنقسم مثل کرکوك ،من املستب َعد ج ًّدا أن تقبل
الفئات املختلفة إسرتاتیجیة االندماج ،والفيدرالیة لیست خیا ًرا
للمدینة من حيث األصل؛ ألنها مدينة مختلطة ،فیها جامعات
عرقیة ودینیة مختلفة.
دميقراطية األغلبية  Majoritarian Democracyهي خيار آخر،
وتسمى أيضً ا "النموذج الربيطاين" أو "منوذج وستمنسرت" .ويف هذا
النوع من الدميقراطية ،هناك معارضة مقابل حكومة ،واملرشحون
الذین ميثلون أغلبية املجتمع هم الذين يشكّلون الحكومة ،وتتشكّل
املعارضة من األحزاب التي مل تحصد أغلبیة أصوات الناخبین .ولك ّن
كابوسا
تطبيق هذە الدميقراطية يف املجتمعات املنقسمة سيمثّل
ً
لألقليات .وكام یقول لیبهارت ،يف املجتمعات املنقسمة "ليس حكم
األغلبية غري دميقراطي فحسب ،ولكنه ِ
خطر أيضً ا"؛ ألنه يحرم
األقليات من الوصول إىل السلطة ،فيخلق هذا شعو ًرا باإلقصاء
والتهمیش والتمييز لدی األقلیات ،وهو أم ٌر قد یزعزع والءهم
للحكومة .ويف هذه الحالة ،يكون االستقرار السیايس الحقیقي بعید
املنال(((6؛ لذلك ،يبني أرينت ليبهارت أنّه مثّ ة "إجامع ضد أنظمة
األغلبية يف املجتمعات املنقسمة"(.((6
هناك نوع آخر من الدیمقراطیة يسمى "الدیمقراطیة اإلثنیة" ،وهي
دیمقراطیة من الدرجة الثانیة ،تفتقر إىل میزة "املساواة املدنیة".
وإذا أردنــا أن نحدد موقعها بین الدیمقراطیات األخــرى ،فإنّه
یمكننا وضعها بین الدیمقراطیة التوافقیة والالدیمقراطیة( .((6فهي
تتّصف بأنّها "إثنیة"؛ ألنها تفضل سیطرة اإلثنیة التي متثّل األغلبیة
علی األقلیات من حیث إعطاء الحقوق .وإ ّن إرسائیل هي منوذج
حق التصویت واملواطنة
للدیمقراطیة اإلثنیة ،ألنها دولة یهودیة متنح ّ
63 Brendan O’Leary, “Power Sharing in Deeply Divided Paces: An
Advocate’s Introduction,” in: McEvoy & O'Leary (eds.), p. 17.
64 Arend Lijphart, Patterns of Democracy (New Haven and London: Yale
Univesity Press, 1999), pp. 31 - 32.
65 Arend Lijphart, Thinking about Democracy: Power Sharing and
Majority Rule in Theory and Practice (New York: Routledge 2008), p. 78.
66 Sammy Smooha, “Types of Democracy and Modes of Conflict
Management in Ethnically Divided Societies,” Nations and Nationalism,
vol. 8 no. 4 (2002), p. 425.
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للعرب الذین بقوا داخل حدود ما قبل عام  ،1967ولكنها متارس
التميیز يف حقهم قانون ًّیا وواقع ًّیا( .((6هذه الدميقراطية ال ميكن
تطبيقها يف كركوك؛ فالعرب والرتکامن ال يقبلون أن ميا َرس هذا النوع
من التمیيز يف حقهم ،ولذلك فإنّها دیمقراطیة ال تستطیع أن تق ّدم
حل مناسبًا لتخفیف الرصاع يف املدینة.
ًّ

هنالك إسرتاتیجیة دیمقراطیة أخری ت ُس َّمی "نظریة املحوریة"
 .Theory of Centripetalismوترتبط هذه النظریة بكتابات
دونالد هورويتز الذي وصفها بـ "التحالف بني املعتدلني من اإلثنیات
املختلفة قبل االنتخابات" ،وحشد التأييد العابر للخطوط اإلثنية(.((6
ویعمل هذا النظام علی تقلیل التطرف ،ويحثّ عىل االعتدال ،من
خالل اختیار نظام انتخايب يسمی "الصوت البدیل" Alternative
 .Voteویسمح هذا النظام االنتخايب للناخبین برتتيب مرشَّ حهم
املفضل يف صناديق االقرتاع؛ لتسهيل انتخاب السياسيني املعتدلني يف
مختلف الجامعات واإلثنیات( .((6ولكسب أصوات الناخبین املنتمین
إىل الجامعات األخرى ،عىل األحزاب السياسية "تلطيف" موقفها يف
ما يتعلّق باملسائل ذات االهتامم االجتامعي .وإ ّن األمر املأمول هو
أن تشكّل تحالفًا قويًّا عاب ًرا للخطوط اإلثنية من املعتدلني عىل نح ٍو
ٍ
كاف لصد املتطرفني( .((7باختصار ،یعتقد مؤيدو هذه النظریة أ ّن
إدراج جميع الجامعات املهمة ،من دون أن تؤخذ مسألة االعتدال
يف الحسبان ،ال يعزز االستقرار السيايس يف املجتمعات املنقسمة.
ویرى املحوریون أ ّن إدراج املتطرفین يف حكومة ائتالفية موسعة
ميثّل تهدي ًدا الستقرار الحكومة .بعبارة أخرى ،تدعم هذه النظریة
املعتدلني ضد املتطرفني(.((7
شكل من أشكال اقتسام
عىل الرغم من أ ّن هذه النظریة ت ُ َعد ً
تصب يف نهایة املطاف يف مصلحة املجموعة التي متثّل
السلطة ،فإنها ّ
األغلبية يف املجتمعات املنقسمة .ويف حالة العراق ،يستنتج لیبهارت
أ ّن هذا النموذج لو طُ ِّبق علی مجلس الحكم العراقي ،ألنتج هیئة
شيعیة ،ولك ْن عىل أن يكون معظم األعضاء الشيعة يف تلك الهيئة من
املعتدلني واملتعاطفني مع مصالح السنة والكرد .ويشري لیبهارت ،عىل
والسنة ما كانوا ليقبلوا مبثل هذا النموذج؛
نحو مقنعٍ ،إىل أ ّن الكرد ُ
”?67 Pierre L. Van Den Berghe, “Multicultural Democracy: Can It Work
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أل ّن الجامعات اإلثنیة تفضّ ل أن تكون ممثلة من أعضائها ،وليس من
األعضاء املعتدلني من املجموعات األخرى ،وال سيام يف املجتمعات
التي م ّرت مبرحلة العنف واالصطدام العسكري التي متتاز بفقدان
(((7
حظي هذا النموذج بالتطبيق
الثقة بني مختلف الجامعات  .وإن َ
يف كركوك ،فإ ّن ذلك سيؤ ّدي إىل تشكّل مجلس املحافظة من الكرد
ٍ
حينئذ
فقط؛ ذلك أن األحزاب الكردية املعتدلة هي التي ستسیطر
عىل املجلس ،يف حني أ ّن باقي القوميات األخرى ،من العرب والرتکامن،
لن تستطيع الوصول إلی املجلس .وبنا ًء عليه ،فإ ّن هذا السيناريو
لحل قضية كركوك يف املستقبل؛ إذ
مستبعد ،وال ميكن االعتامد عليه ّ
ال یُتَوقع من العرب والرتکامن أن یقبلوا بالتهميش وانفراد األكراد
بالسيطرة علی املجلس ،حتى إن كان هؤالء األكراد من املعتدلني.

ددعلالا
ربمتبس  /لوليأوليأ

يؤدي إلی التغلب عىل الخالفات الطائفية العميقة .وتنبع أهمية
تعاون النخبة ،كام یوضح ماتیس بوکاردس ،من افرتاض مفاده أ ّن
الدميقراطية ممكنة يف املجتمعات املنقسمة إذا تعاونت النخب
السیاسیة ،يف حال بقاء القاعدة الشعبية منقسمة(.((7
یشیر لیبهارت إىل أ ّن املجتمعات املتعددة يف حاجة إىل نظام
دميقراطي یع ِّزز التوافق بدلً من املعارضة ،ویعمل علی احتواء القوی
بدل من استبعادها .ويؤدي حكم
السیاسیة الفاعلة يف الحكومة ً
األغلبیة يف هذه املجتمعات إلی طغیان األغلبیة ،وینبغي تجنب هذه
النتيجة الوخیمة يف املجتمعات املنقسمة .إ ّن الدیمقراطیة التوافقیة
هي البدیل األمثل بحسب مؤيديها .ومن وجهة نظر ليبهارت،
تكون الدیمقراطیة التوافقية "ألطف" كث ًريا بالنسبة إىل املجتمعات
املنقسمة من دميقراطية األغلبية التي يأخذ الفائز فیها ّ
كل يشء(.((7
وميكن إبراز أه ّم عنارص الدميقراطية التوافقية كام ييل(:((7

یمكن بعض تلك اإلسرتاتیجیات املذکورة؛ کاإلبادة الجامعیة ،والنقل
اإلجباري للسكان ،واالستیعاب القرسي ،أن تحقق االستقرار يف
املجتمعات املنقسمة ،ولكنه استقرار فاقد للدیمقراطیة .ومن ناحية
أخرى ،نرى أ ّن حكم األغلبیة ،واإلسرتاتیجیة املحوریة ،یُع َّدان نظامني
دیمقراطیني ،ولك ّن األقلیات واملجموعات الضعیفة تخرس دامئًا يف
حلول مناسبة للمجتمعات
ظلهام؛ لذلك ال تق ّدم هذه اإلسرتاتیجیات ً
املنقسمة إذا أردنا تحقيق االستقرار السیايس وتحقيق الدیمقراطية يف
آنٍ واحد .فالهدف من وراء هذه الدراسة ،هو تحقيق استقرار سیايس
يف مناخ دیمقراطي يف کرکوك ،والغاية هي تحقیق السالم الدائم فیها.
وبنا ًء عىل ذلك ،مقارن ًة بالبدائل املذکورة ،یمكن أن نقول إ ّن اقتسام
السلطة (الدیمقراطیة التوافقیة يف هذا السياق) هو أنسب آلية
مؤسسية إلدارة الرصاع يف کرکوك .وكام يقول أولريي ،فإ ّن اقتسام
السلطة  -عىل عكس إسرتاتيجيات اإلبادة الجامعية والطرد والتقسيم
والسيطرة  -يهدف إىل الحفاظ علی دولة ما مبشاركة فاعلة وموافقة
من أقلياتها( .((7ويالحظ أيضً ا أ ّن مزايا اقتسام السلطة تظهر أكرث
وضو ًحا حينام تقارن بالبدائل األخرى .وترتبط النظرية التوافقية
ارتباطًا وثيقًا باسم لیبهارت ،وحجته األساسية أ ّن التعاون عىل
مستوى النخبة يف املجتمعات املنقسمة ميكن أن یُه ِّدئ النزاع ،وأن
72 Arend Lijphart, “Constitutional Design for Divided Societies,” Journal
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73 O’Leary, “Power Sharing in Deeply Divided Paces,” pp. 14-15.

•ائتالف واسع :العنرص األول واأله ّم للدميقراطية التوافقية هو أن
يكون لكل املجموعات الكبرية متثيل ف ّعال؛ بعبارة أخرى ،تشرتك
کل القطاعات املؤثرة من املجتمع التعددي يف السلطة التنفيذية.
ومن املمكن مقابلة ذلك بنموذج حكومة  -ضد  -املعارضة ،أو
ما یسمی بالنموذج الربیطاين .ويرى دعاة التوافقية أن تشكيل
ائتالف واسع هو أكرث مالءم ًة من النموذج الربیطاين لتحقيق
االستقرار السيايس يف املجتمعات املنقسمة .وميكن أن يتخذ
االئتالف الواسع أشكالً مختلفة؛ وقد يظهر يف نظام برملاين أو نظام
أي
رئايس .وأهم نقطة هنا هي وجود مبدأين مهمین قبل قيام ّ
موسعة وبعد ذلك؛ هام :إدراج القطاعات املهمة
حكومة ائتالفية ّ
واملؤثرة من املجتمع التعددي يف العملیة السیاسیة ،والتعاون بین
نخب تلك الجامعات بعد تشكیل الحكومة.
•الفیتو املتبادل :يعني الفيتو املتبادل منح الحق لكل قطاع
ملنع التغيريات التي تؤث ّر سلب ًيا يف مصالحهم الحيوية .وهذا
الحق مه ّم لحامية األقليات ،أل ّن وجودهم يف االئتالف وحده
ال يضمن الحامية الكاملة لحقوقهم ،فقد ت ُه َزم مشاريعهم أمام
أصوات األکرثیة ،ومن غري املقبول إصدار قرار ما يؤثر سلب ًيا
يف املصالح الحیوية لألقلیات؛ أل ّن إصدار قرار عىل هذا النحو
يع ِّرض التعاون بین نخب تلك الرشائح للخطر .وبنا ًء عىل ذلك،
حق الفیتو لكل
ولضامن کامل للحامیة السیاسیة ،ال بد من منح ّ
القطاعات املشارکة يف الحكومة االئتالفیة.

74 Matthijs M. Bogaards, “Democracy and Power-Sharing in Multinational
States: Thematic Introduction,” International Journal on Multicultural Societies,
vol. 8, no. 2 (2006), p. 119.
75 Lijphart, Patterns of Democracy.
76 Arend Lijphart, Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration
(New Haven and London: Yale University Press, 1977), pp. 24 - 25.

كركوك :عقدة النزاع العربي -الكردي ،أم طريق التوافق؟
من التنوع إلی االنقسام :إمكانية نموذج توافقي القتسام السلطة في كركوك

•النسبیة :تعني النسبية أ ّن مختلف القطاعات ال ب ّد أن تكون ممثلة
نسب ًّيا يف الحكومة ،واملؤسسات العامة ،ويف التوظيف يف القطاع
العام .والنسبیة ،مثلها مثل الفیتو املتبادل ،وثيقة الصلة مببدأ االئتالف
الواسع ،کام أنها طریقة يف توزیع املوارد املالية القلیلة والتعيينات
يف اإلدارات املدنية يف مختلف القطاعات .ویمكن مقابلتها مببدأ
"الرابح یأخذ کل يشء" يف حكم األکرثیة غیر املقیدة(.((7
•االستقالل القطاعي :يشري مبدأ االستقالل القطاعي إىل أ ّن كل
وخصوصا يف مجال
أقلية تحظى بقدر متميز من الحكم الذايت،
ً
االهتاممات الثقافية لألقلية .وتتخذ کل القطاعات داخل الحكومة
القرارات م ًعا حول الشؤون التي تعني الجمیع .أ ّما القرارات
رصا.
املعنية بأقلیة محددة ،فینبغي أن تتخذها تلك األقلیة ح ً
مقارن ًة باإلسرتاتیجیات األخــرى ،تعرتف النظریة الدیمقراطیة
التوافقیة بوجود انقسامات قطاعية ،وتع ّدها لبنة أساسية لبناء
النظام السيايس يف املجتمعات املنقسمة؛ مبعنی آخر ،تق ّدم هذه
النظریة أقىص اعرتاف باألقلیات من خالل االعرتاف باالنقسامات
بدل من السعي إىل إلغائها أو إضعافها عم ًدا ،وتتيح لها
القطاعيةً ،
االستقاللیة الثقافیة ،وحق التمثیل يف الحكومة .وهكذا ،تهدف هذه
النظریة إىل تحقيق االستقرار السيايس والدیمقراطیة م ًعا عىل نحو
متناغم يف مجتمع متعدد األطیاف.
عىل الرغم من ذلك ،تعرضت الدیمقراطیة التوافقیة النتقادات
الذعة؛ لعل أبرزها أنها تع ِّزز العقلیة العرقیة والتفرقة يف املجتمع.
بدل من
ويؤدي هذا األمر إلی تعمیق االنقسامات املوجودةً ،
وحل الرصاعات ،وهو ما قد يشجع  -من وجهة
تشجیع االعتدال ّ
نظر منتقدي التوافقیة  -قادة مختلف القطاعات عىل استغالل
الوضع ،من خالل الحفاظ عىل االنقسامات وترسيخ الطائفية،
لتعزيز مواقعهم .عالو ًة علی ذلك ،فإ ّن املؤسسات التوافقية ،من
وجهة نظر منتقديها ،ميكن أن توفر وسيلة لتخفیف حدة الرصاع
العرقي يف املدى القصري ،لكن هناك دامئًا إمكانية الندالع الرصاعات
مر ًة أخرى يف املدى الطويل.
أ ّما مؤيدو التوافقیة واقتسام السلطة ،فيجادلون بأ ّن الهويات
الجامعیة تنزع إىل أن تكون دامئة حاملا تُص َنع .ويشري أولريي( ،((7عىل
سبيل املثال ،إىل أ ّن الهويات الجامعیة غالبًا ما تكون دامئة ،وصلبة،
بدل من أن تكون زائلة ،ولينة ،ورسيعة التحول .وحينام
وثابتةً ،
تُشكّل الهويات الجامعية عىل أسس العرق أو اللغة أو الدين ،فسوف
تدوم ولن تذوب بسهولة .وینتقد أولیري معاريض التوافقیة بأنهم
منحازون إلی إسرتاتيجيتَي االستیعاب والدمج القرسي ،ویستنتج أ ّن
77 Ibid., p. 38.
78 O’Leary, “Power Sharing in Deeply Divided Paces,” p. 19.
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محاوالت تطبيقهام يف األماکن املنقسمة بعمق غیر عادلة ،وال ميكن
أن تنجح إال بسفك دماء کثیرة؛ أل ّن الهویات اإلثنیة لیست کغريها
من الهویات ،کالطبقة االجتامعیة ،التي یمكن أن تتغیر بسهولة
تقری ًبا .ويف هذە الحالة ،يجب االعرتاف بالهویات اإلثنیة من خالل
تصمیم اآللیات املؤسسیة إلدارتها.
وأخی ًرا ،یعرتف مؤيدو الدیمقراطیة التوافقیة بأ ّن املجتمعات
املنقسمة ليست مثالية إلقامة الدميقراطية واالستقرار السيايس
يف املقام األول ،إال أنهم یعتقدون أ ّن البدائل التي تب ّناها منتقدو
مم تحققه التوافقیة
التوافقية ال ميكن أن تحقق نتائج أفضل ّ
للمجتمعات املنقسمة .وينطبق هذا عىل كركوك؛ ولذلك ،یمكن
القول نظريًّا إ ّن اقتسام السلطة هو أفضل وسیلة دیمقراطیة لتحقیق
االستقرار السیايس يف املدینة.
أ ّما عمل ًّيا ،فهناك أرضیة مناسبة لتب ّني اقتسام السلطة والدیمقراطیة
التوافقیة .هناك املحاوالت واالتفاقات وإعالنات املبادئ والتفاهامت
التي ت ّم التوصل إليها بني أطراف مختلفة يف كركوك القتسام السلطة
مثل ،اتفاق  2كانون األول /ديسمرب  2007بني
منذ عام  .2003هناكً ،
أعضاء كتلة التجمع الجمهوري العراقي ،وهم خمسة أعضاء عرب
يف مجلس محافظة كركوك ،وكتلة كركوك املتآخية يف املجلس ،وهي
كتلة تسيطر عليها األحزاب الكردية ،القتسام السلطة يف املحافظة.
ووفق هذا االتفاق ،أُعطي منصب نائب املحافظ للمكون العريب،
وت ّم االتفاق علی اقتسام السلطة وفق صيغة  4-32-32-32بین
الكرد والعرب والرتکامن واملسیحیین( .((7وهناك أيضً ا إعالن البحر
امليت حول كركوك يف كانون األول /ديسمرب  ،2008وإعالن برلني يف
نيسان /أبريل .2009
وقد نظمت "مؤسسة فریدریش ناومان من أجل الحریة" مؤمت ًرا
شخصا من ص ّناع
بعنوان "تسهيل الرتتيبات اإلدارية لكركوك" لـ ً 23
القرار السيايس يف محافظة كركوك يف منطقة البحر امليت يف األردن،
خالل الفرتة  5 - 1كانون األول /ديسمرب  .2008وكان الهدف من
املؤمتر هو تناول توصيات منصوص عليها يف املادة  23من قانون
انتخاب مجالس املحافظات ،والبحث عن التعايش السلمي يف
املحافظة ،ومناقشة ترتيبات عادلة وممكنة القتسام السلطة يف
املحافظة( .((8ويف خطوة ملحوظة من التعاون ،وقّع املشاركون إعالنًا
مشرتكًا يسمى "إعالن البحر امليت" ،اتفقوا فيه يف النقطة األوىل عىل
تنفيذ مبدأ اقتسام السلطة .كام اتفقوا عىل العمل عىل تحقيق بعض
القضايا الرئيسة األخرى؛ مثل تنفيذ اإلصالحات االقتصادية واإلدارية،
79 Anderson & Stansfield, p. 161.
 80وفقًا للامدة  23من قانون انتخاب مجالس املحافظات ،كان من املفرتض توزيع
املناصب السياسية واإلدارية يف كركوك بني املجموعات الرئيسة الثالث توزي ًعا متساويًا.
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حل
ودعم لجنة املادة  23املكونة من سبعة أعضاء ،والتعجيل بعملية ّ
نزاعات امللكية يف كركوك .وخالل الفرتة  30 - 28نيسان /أبريل ،2009
عقدت املؤسسة نفسها ورشة عمل الحقة يف برلني بعنوان "تنفيذ
إعالن البحر امليت :حلول عادلة ودامئة لتحديات الحكم يف كركوك"،
عم ُعرف الحقًا باسم "اتفاق برلني" .وقد اتفق املشاركون
وأسفرت ّ
عىل عدة نقاط ،وأكدوا التزامهم مببادئ إعالن البحر امليت وأحكامه.
وشددوا ،أيضً ا ،عىل أهمية تنفيذ ترتيبات اقتسام السلطة املتفق
فعل يف االتفاق الكردي  -العريب يف  2كانون األول /ديسمرب
عليها ً
 ،2007کام أکدوا أهمية تنفیذ املادة .23
ويف آذار /مارس  ،2011ت ّم االتفاق بني كتلة كركوك املتآخية والجبهة
الرتكامنية عىل تسمية النائب الكردي ،آنذاك ،نجم الدين كريم،
رئيسا ملجلس
محافظًا؛ والنائب الرتكامين الحايل ،حسن تــورانً ،
املحافظة .وکان هناك نوع من اقتسام السلطة منذ عام  2003يف
شكل أو إطا ًرا رسميًّا .وتكمن مشكلة هذه
املحافظة ،وإن مل يتخذ ً
أي وقت.
الرتكيبة غیر الرسمیة يف أنها عرضة لالنتكاس يف ّ
أ ّما سبب اإلحجام عن تبني اقتسام السلطة رسميًّا حتى اآلن،
فهو أنە یُ َعد رغبة محلیة للمكونات املوجودة يف املحافظة .وکام
و َرد يف مقدمة هذا البحث ،فإ ّن مشكلة كركوك لها أبعاد وطنية
وإقليمية ودولية .ويستلزم تب ّني اقتسام السلطة رسمیًّا اتفاق
حل هذه املعضلة.
الحكومة املرکزیة وإقلیم کردستان م ًعا علی ّ
وعىل الرغم من أ ّن مشكلة الحوکمة يف کرکوك ومشكلة مستقبل
کرکوك مختلفتان ،فإنّهام مرتابطتان .ويف حالة تسوية مشكلة
حل لحكمها وإدارتها سيكون أسهل.
مستقبل كركوك ،فإن إيجاد ّ
ومبا أ ّن تسویة مشكلة مستقبل کرکوك معقدة ،فمن املهم أن
یكثف ص ّناع القرار يف كركوك جهودهم إلقناع املسؤولین املعنیین
يف أربیل وبغداد؛ بأن یأخذ اإلجامع علی رضورة اقتسام السلطة يف
شکل رسمیًا.
املحافظة ً

خاتمة
کانت كركوك مدينة متنوعة ،عاشت فیها القومیات املتعددة بسالم
طوال عدة قرون حتی بدایة القرن العرشین .وبعد اكتشاف النفط يف
املدينة ،بدأت الحكومات العراقية املتعاقبة بتنفيذ سياسة التعريب
إلعطاء املدينة هوية عربية .وكان لسياسة التعريب أثر كبري يف إيقاظ
خصوصا بني األكراد والرتكامن .وهكذا ،ظهرت
االختالفات العرقية،
ً
خطوط اإلثنية بالتدريج ،بطريقة حولت کرکوك من مدينة متآخیة،
إىل مدينة منقسمة بعمق وال سيام علی املستوى السیايس.
ومنذ عام  ،2003تحولت كركوك من مدينة منقسمة إىل مدينة
مستقطَبة ،تُ ثَّل فيها الجامعات اإلثنیة بأحزاب وشخصيات سياسية،

ربمتبس  /لوليأوليأ

ولكل مجموعة عرقیة فیها قصصها الخاصة ،وما من أحد مستعد
لتقديم تنازالت لآلخرين.
ليست قضیة کركوك مشكلة محلیة فحسب ،ولك ّن لها أبعا ًدا وطنیة
وإقلیمیة ودولیة أیضً ا .وعىل الرغم من ذلك ،فإ ّن القضية تتعلق
بثالث نقاط رئیسة ،هي :النفط ،ومستقبل املحافظة ،وکیفیة إدارتها
محل ًّیا .وهذه املشكالت مرتابطة ترابطًا وثيقًا.
مثة إسرتاتیجیات مختلفة للتعامل مع الخالفات اإلثنیة يف األماکن
املنقسمة ،لك ّن إسرتاتيجية اقتسام السلطة ،أو الدميقراطية التوافقية
هي اإلسرتاتيجية املثىل يف حالة کرکوك؛ ألنها یمكن أن تجمع بني
االستقرار والدیمقراطیة يف آنٍ واحد .كام أ ّن فرصة تطبيق هذه
اإلسرتاتيجية أكرب عمل ًّيا ،مقارن ًة باإلسرتاتيجيات البديلة ،بفضل الخربة
السابقة بعد عام  ،2003ووجود تفاهامت متعددة بشأنها.
ومبا أ ّن مشكلة کرکوك لها بعد وطني ،إضاف ًة إىل أ ّن املمثلین املحل ِّیین
يف کرکوك لیست لديهم سلطة کافیة لحسم األمور والوصول إلی
أي محاولة للتسویة مرهون مبشاركة
التسویة النهائیة ،فإ ّن نجاح ّ
حكومة إقلیم کردستان والحكومة املرکزیة مشارك ًة ف ّعالةً.
يف ما يتعلّق بحسم مشكلة مستقبل املحافظة ،سيكون حسم مشكلة
حل
الحوکمة فیها أسهل إىل ح ّد ما .ولكن مبا أ ّن املادة  140مل تستطع ّ
أي اتفاقیة بصدد مستقبل
املشكلة ،واألطراف املختلفة مل تتوصل إىل ّ
املحافظة ،فمن امله ّم أن تسعی املكونات املوجودة يف املحافظة إلی
بغض النظر عن مستقبلها.
ّ
حل مشكلة الحوکمة فیها ّ
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World Order 2.0:
The Case for Sovereign Obligation

 يصطلــح عليه، وفق مبــدأ جديد،يقتــرح هــذا المقــال مدخــ ًلا إلعــادة تشــكيل النظــام الدولــي
، فــي مقابــل المبــدأ المســتقر منــذ صلــح وســتفاليا،"الكاتــب "مبــدأ التزامــات الســيادة
ُ
. والــذي هيمن علــى العالقات الدوليــة على مــدى أربعة قرون،"المعــروف بـــ "حقــوق الســيادة
و"التزامــات الســيادة" هــي كيفية لمواجهة مخاطــر عالمية لم يعد في إمكان مبدأ الســيادة
التقليــدي الحــد منهــا؛ فاحتــكار الدولة شــأ ًنا ما يجري ضمــن حدودها ال يضمن بحــال الحد من
ّ
،تفشــي األوبئة على نطــاق عابر للحدود
 أو، وال مواجهــة ظاهرة تغ ّير المناخ،االنتشــار النــووي
 يدافع، ومن ثم.فضــ ًلا عــن وقف المخاطر التي تهدد الفضاء الســيبراني واالقتصاد العالمي
 فــي لحظــة االرتبــاك والاليقين،المقــال عــن ضــرورة مراجعــة تصورنــا عــن النظــام العالمــي
. وما يثيره بذاته من مخاطر، بحسها الشعبوي،الراهنة
 الفضــاء، الواليــات المتحــدة، التزامــات الســيادة، النظــام العالمــي:كلمــات مفتاحيــة
.السيبراني
This article, originally written by Richard N. Hass has been translated into Arabic
by Abdou Moussa. It proposes an alternative to the current world order, based
on a new principle centered on what the author defines as the principle of the
“obligations of sovereignty”. This differs markedly from the established and long
dominant Westphalian notion of sovereignty. "Sovereign obligations" offer a
guideline to confront global risks that can no longer be managed by the traditional
principle of sovereignty. A state’s putative monopoly on activity within its borders,
as per the Westphalian order, does not provide any guarantee against nuclear
proliferation, climate change or cross-border pandemics, nor does it protect
against cyber-attacks and threats to the global economy. The article advocates the
need to review our perception of the world order as it now stands at this moment
of confusion and uncertainty, particularly given the waves of populism currently
rippling through the globe.
Keywords: World Order, Obligations of Sovereignty, USA, Cyber Space.
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منذ ُصلح وستفاليا ،وعىل مدى أربعة قرون ،احتل مفهوم "السيادة"
 الذي يعني حق األمم يف الوجود املستقل واملتفرد  -جوه َر ما كانميثل حينها النظام العاملي .وطوال تلك القرون ،مبا فيها القرن الحايل،
مل يوصف العامل بأنه غري مستقر ومتصارع ،إال حينام تُنتهك فيه
الحدود بالقوة.
مل يعد كافيًا أن نقارب النظام الدويل استنا ًدا إىل مبدأ "احرتام
السيادة" ،وحفظ توازن القوى الرضوري لتأمينه فحسب .لقد صيغ
نظام التشغيل التقليدي للكرة األرضية ،والذي ميكننا تسميته "النظام
العاملي :اإلصدار  ،"1.0وفق مبدأ الحامية املوكول إىل الدولة القيام
بها واحتكار مزاياها.
غري أننا بدأنا ننظر ،أكرث فأكرث ،إىل هذا األمر عىل أنه غري مالئم لعامل
يبق مام هو "محيل" إال القليل .فأي شخص وأي
اليوم املعومل؛ فلم َ
يشء ،من السياح ،إىل اإلرهابيني ،إىل الالجئني ،إىل الرسائل اإللكرتونية،
واألم ـراض ،والــدوالرات ،وانبعاثات البيت الزجاجي ،يف مقدوره
الوصول إىل كل مكان تقري ًبا .ونتيجة لهذا ،مل يعد ممك ًنا أن ننظر إىل
مشكل يخص ذلك البلد وحده.
ً
ما يقع يف بلد ما ،بوصفه
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ال يرفض مبدأ التزامات السيادة املقارب َة التقليدية للنظام الدويل التي
وإن كان بقاؤها رضوريًا ،فإنها مل تعد كافي ًة بذاتها .ومن ث ّم ،ال يستبدل
هذا املبدأ هذه املقارب َة بغريها ،وإمنا يبني عليها.

من حالة الدولة إلى اإلرهاب والقنابل
سيتطلب إنشاء نظام دويل جديد حزم ًة مزيد ًة من القواعد والرتتيبات،
مبتدؤها هو وضع أسس متفق عليها لحالة الدولة Statehood؛ فلم
يعد ممك ًنا وجود حق مطلق ألي مجتمع منفرد يف تقرير مصريه
السيايس ،من دون مراعاة الجميع .وعىل الرغم من أن التوافق عىل
الكيفية التي يتم فيها تقليص هذا الحق ليس أم ًرا هي ًنا ،فإنه يظل
رضوريًا؛ فالتفرد بهذا الحق هو جذر الرصاعات .ولرمبا يكون من
الج ّيد أن نبدأ بتعديل املفهوم ،عىل نحو يرى الحق يف تقرير املصري
أم ًرا ال يتكرس وجوده ،وحسب ،بالتشديد اللفظي عىل أهميته ،وإمنا
بإيجاد الضامنات الكافلة له.

إن الظروف الراهنة تدفعنا إىل تبني نظام مح ّدث للتشغيل ،لنسمه
"النظام العاملي ،اإلصدار  ،"2.0ال يتضمن حقوق الدولة ذات السيادة
فحسب ،بل يحدد كذلك ما عليها من واجبات إزاء اآلخرين ،وهو
ما أس ّميه مبدأ "التزامات السيادة"  ،Right of Obligationوالذي
يختلف عن مبدأ "السيادة بوصفها مسؤولية" ،ويقع يف صلب املذهب
القانوين املعروف باسم "مسؤولية الحامية" .Right to Protection
يشري مذهب مسؤولية الحامية إىل االلتزامات التي تقع عىل عاتق
حكومة ما إزاء مواطنيها ،والتعهدات التي إن تجاهلتها الدولة ،ميكن
رسا ،من خالل إجراءات تتدرج
افرتاضً ا أن تقوم دول أخرى بتنفيذها ق ً
حتى التدخل العسكري وتشتمل عليه .ويف الحقيقة ،يحمل هذا
محتمل ملعنى السيادة "الوستفايل" ،يتلقاه
ً
املذهب يف طياته جر ًحا
ُ
بعضهم بحامسة لهذا السبب خاصةً ،ويعارضه آخرون للسبب ذاته،
إال أن مبدأ التزامات السيادة ،عىل النقيض من ذلك ،يشري إىل ما تدين
به الدولة لغريها من الدول .ولذلك ،فهو يكشف الحاجة املاسة إىل
توسيع املبادئ التقليدية للنظام الدويل ،وإعادة تكييفها لتتواءم وعامل ًا
بات يتصل بعضه ببعض أكرث .من هنا ،يُبقي مبدأ التزامات السيادة
أي تغيري لها باإلرغام والقوة ،ويدعم إنفاذ
عىل احرتام الحدود رافضً ا ّ
قواعد ملجابهة العدوان ،يف وقائع كالتي مثّلها اجتياح العراق للكويت،
أو اجتياح روسيا للقرم .كام يحتفظ باحرتام حق الحكومات يف الترصف
وفق ما تشاء داخل حدودها ،رشيطة أن يتم ذلك يف ضوء محددات
القانون الدويل التي حظيت بتوافق عريض حولها ،كاإلعالن العاملي
لحقوق اإلنسان ،واتفاقية األمم املتحدة ملنع اإلبادة الجامعية .وبكلمة،

بهذه املقاربة ،سيقل الدعم اآليل لحق تقرير املصري عام كان عليه
الحال يف عهد النضال ضد االستعامر .ولن تويل الحكومات القامئة
أي تطلع لـ "تكوين" دولة االعتبا َر ،إال يف الحاالت التي يعززها مربر
تاريخي ،ومنطق رشيد ،ودعم شعبي ،وجدوى لهذا الكيان الجديد
املقرتح .وكذلك ،يجب تقدير أثر هذا التحول يف مستوى النظر
إىل جدوى الدولة من التخيل عن األرض والسكان لها ،وأن تنزع
أي تحرك دبلومايس.
الحكومات إىل التشاور فيام بينها قبل ّ
وهنا ،يتأسس عنرص جوهري ملبدأ التزامات السيادة يف اإلطار الجديد
للنظام الدويل ،قوامه تحريم أي صورة من صور مامرسة اإلرهاب
أو دعمه .ويُع ّرف اإلرهاب بأنه استخدام متعمد للعنف املسلح
ضد املدنيني والع ّزل ،متارسه كيانات دون الدولة ،يف معرض سعيها
لتحقيق غايات سياسية.
نأى العامل يف العقود األخرية عن التسامح مع اإلرهابيني ،حتى لو
بدت قضيتهم عادلة .كام أن اإلدانة الدولية لإلرهاب صارت دأبًا،
وكذا االتفاق عىل العمل الجامعي يف مواجهة هذه الظاهرة .وصارت
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الحال أن الحكومات حني تشن رضبات مكافحة اإلرهاب عىل األفراد
واملجموعات ذات الجوهر اإلرهايب الخالص ،ال توا َجه بإدانة كبرية،
طاملا أنها صممت هجامتها وفق املعايري القانونية واألخالقية التي
تتضمن اتخاذ خطوات لحامية املدنيني األبرياء.
ويثري تكريس قاعدة العمل عىل الحد من انتشار أسلحة الدمار
مسعى دويل ظاهر (تعززه اتفاقية
الشامل املزي َد من الجدل .فثمة
ً
منع االنتشار النووي) للوقاية من االنتشار النووي ،بتقليص إمكانية
ُيس امتالك القدرات
الدول يف الحصول عىل التكنولوجيا واملواد التي ت ّ
النووية .لذا فإن املعارضة الكبرية من القوى الرئيسة يف العامل لحصول
تبي كيف ميكن لهذه املقاربة أن تخدم التقدم
إيران عىل قدرات نووية ّ
عىل املسار الدبلومايس .بيْد أن التوافق عىل هذه القاعدة ينكرس يف
العادة ،حينام يتعلق األمر بتفاصيل ما يجب التمسك به ،وأي حوافز
أو عقوبات يجب فرضها .ويف هذا ،برهنت حكومات عدة عىل قدرتها
عىل تطوير السالح النووي أو الحصول عليه  -مع أنه توجد معارضة
دولية  -بأن عاندت مبا يكفي ،جاعل ًة ذلك األمر أولوية بالنسبة إليها.
ويف الحقيقة ،دامئًا ما تتفجر الخالفات عىل ما يلزم عمله مبجرد
الخوض يف مسألة االنتشار النووي .ومع أن مثة خيا ًرا بقبول التعايش
مع سالح نووي يف بعض البلدان ،مثلام كان عليه الحال يف حاالت
إرسائيل والهند وباكستان ،وكوريا الشاملية حتى اآلن ،فإن هذا
الخيار هو أشبه بالرضوخ للواقع .وهو ميثل خط ًرا ،لسببني :أحدهام
أن هذا القبول سيفتح الباب أمام انتهاج سلوكيات ِ
خطرة ،والسبب
الباب أمام املزيد من متييع قواعد الحد من
اآلخر هو أنه قد يفتح َ
االنتشار النووي؛ ما يشجع ،بالنتيجة ،عىل املزيد من هذا االنتشار.
ولذلك ،أرى أن البديل من قبول االنتشار النووي هو بذل املزيد من
الجهد الدبلومايس املع َّزز بعقوبات ،كب ًحا للساعني لتملك تلك القدرة
النووية .وإذا ما فشل هذا الجهد (كام يحصل ذلك يف العادة) ،فإننا
سنضطر إىل التعايش مع مسعى الحصول عىل القدرة النووية ،إىل
حني تؤرش التقارير االستخبارية عىل أن السالح النووي قد أصبح
وشيك االستخدام ،أو أنه يكاد يصل إىل أيدي مجموعة إرهابية ،وهي
النقطة التي يتحرك فيها احتامل القيام برضبة عسكرية استباقية ضد
خطر محيق .وستتطلب مثل هذه الرضبات دق ًة يف توقيتها ،ودق ًة
فضل عن إرادة ووسائل
وعمل استخباريًا أش ّد موثوقيةً ،
يف تنفيذهاً ،
إلنفاذها .وعىل الرغم من أن القانون الدويل فيه ما يعزز مثل هذا
املوقف ،فإن مثة من يرى رضورة السعي لكسب الدعم الدويل
أي عمل وقايئ يستهدف وقف االنتشار النووي .وتشمل
لرشعنة ّ
التحركات االستباقية التي تستهدف املخاطر املحيقة ،ويجب أن
تكون كل التحركات الوقائية ملجابهة هذه املخاطر مبكرةً ،يف وقت
مل يزل الساعي المتالك القدرة النووية يسري يف مرحلة تجميع هذه
وقف الربنامج النووي لدولة
القدرات .إن من شأن األعامل الوقائية َ
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ما قبل أن تنتج سال ًحا نوويًا ،أو تدمري هذه األسلحة الحقًا .والحال،
أن الحصول عىل الدعم الدويل لهذا املوقف سيظل محدو ًدا مع ذلك؛
إذ ستعارضه حكومات ترى يف القبول به تفويضً ا للواليات املتحدة
بشن هجامت عىل دول مثل كوريا الشاملية أو إيران .وهذا ليس
مرغوبًا فيه بالرضورة؛ إذ سيستحيل عاملنا ،حني تكرث فيه الهجامت
االستباقية والوقائية ،عامل ًا عنيفًا وخط ًرا .مثة دعم عريض ملعارضة
االنتشار النووي ،لكن الدعم لن يكون كذلك إذا ما التُجئ إليه
للوقاية منه بعمل عسكري ،قبل ظهوره أو أثناءه .وسريتهن دعم
العمل االستباقي يف مواجهة املخاطر املحيقة بإبراز تفاصيل تخص
أحوالً محددة ،وسيزداد ذلك لدى استعراض ما يفيد وشك االضطرار
إىل هذه الخطوات االستباقية .إن حالة كوريا الشاملية التي تط ِّور
قدراتها لتحميل رؤوس نووية عىل صواريخ باليستية مبقدورها
الوصول إىل الواليات املتحدة ،هي حالة للنظر ميكن اعتامدها يف
هذا اإلطار .وقد بات دار ًجا إدراج املوضوع عىل جداول أعامل
االجتامعات الثنائية واملتعددة األطراف ،ليس ألنه سيفيض إىل اتفاق
رسمي وحسب ،لكن لقدرته عىل تركيز انتباهنا عىل نوعية األوضاع
التي قد يتم فيها تبني عمل وقايئ أو استباقي ،وهو ما يف إمكانه يف
املقابل أن يضعف احتاملية نشوء هذه األوضاع.

من المناخ إلى الفضاء السيبراني
وأبعد
يُع ّد التغري املناخي البيان األمثل للعوملة؛ إذ يعكس جملة ما يجري
من حولنا؛ فثمة دول تتعرض ملشكلة تؤثر فيها عىل نحو متفاوت ،ال
يتناسب وإسهامها يف إحداث هذه املشكلة .والحدود مل تعد تحد من
شامل ،عىل أن التغري املناخي أمر
يشء .ومثة توافق عريض ،إن مل يكن ً
حقيقي؛ إذ تسببت النشاطات البرشية يف جانبه األكرب ،وبات ميثّل
خط ًرا عىل مستقبل هذا الكوكب وساكنيه .إال أن هذا التوافق مل يزل
ينكرس عىل صخرة الجدال حول ما يلزم عمله ملجابهة هذا الخطر،
وتحديد من يضطلع مبسؤولية ذلك.
من حيث املبدأ ،يجب أن يتموضع التغري املناخي يف مكانه الصحيح
عىل مقياس مبدأ التزامات السيادة .فام تنتجه دولة ما داخل
حدودها من انبعاثات كربونية إمنا تنعكس آثاره عىل العامل كله،
أو لنقل ،إن التغري املناخي هو تابع تراكمي عاملي سببته نشاطات
مثل
محلية ،ولذلك ،يختلف اختالفًا جذريًا عن تلوث الهواء واملياه ً
الذي ميثل توابع محلية لنشاط محيل غالبًا.
تكمن املشكلة يف تقدير ذلك النصيب من األعباء الذي ينبغي
كل عىل حدة ،سواء بخفض نواتجها الكربونية ،أو
للدول تحملهّ ،
مبعاونة اآلخرين عىل خفض نواتجهم .وقد عورضت املحاوالت التي
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تستهدف وضع سقوف عاملية لالنبعاثات ،أو توزيع الحصص املحلية
من االلتزامات ،أو تعيني مثن يجب دفعه مقابل االنبعاث الكربوين.
ومع ذلك ،أظهر مؤمتر باريس للتغريات املناخية الذي ُعقد عام 2015
منحى يتسم ببعض الواقعية يف تناول هذا اإلشكال ،بل وإبدا ًعا يف
ً
العالج ،وذلك بسلوك مقاربة مختلفة؛ إذ َوضع هدفًا عا ًما للحد من
ٍ
تعليامت محدد ًة حول ما يلزم
تغريات املناخ ،فيام مل تُعط الدول
عمله لتحقيق هذا الهدف .فكان األمر طوعيًا أكرث منه مفروضً ا ،بل
كل
لهم .وكان أن توافقت الدول عىل أن تحدد ٌّ
طوعيًا بالكامل و ُم ً
منها لنفسها أهدافًا طموحة وممكنة يف مجال الحد من الكربون،
ومن ث ّم تفي مبا يحقق وعودها.

ددعلالا
ربمتبس  /لوليأوليأ

مينع التجسس التجاري ،ورسقة حقوق امللكية الفكرية ،ويحد من
النشاطات املعطِّلة للفضاء السيرباين يف وقت السلم ويُ ّنفر منها .أما
رصح بها وحسب ،وذلك يف سياق شن
الحاالت االستثنائية ،فيجب أن ي َّ
هجامت إلكرتونية غايتها إحباط مساعي االنتشار النووي واإلرهاب.
ويف النهاية ،رمبا يكون من الرضوري تطوير ملحق بالفضاء السيرباين،
أي األفعال يف هذا املضامر ميكن أن يُع ّد
خاص بقوانني الحرب ،يح ِّدد َّ
القيام بها مسمو ًحا وأيها محظو ًرا .وباملثل ،ينسحب هذا بدوره عىل
الفضاء السيرباين يف ما يتعلق باإلرهاب ،بحيث تتحمل الدول التزاماتها
ليس فقط باالمتناع عن االنخراط يف نشاطات محظورة ،وإمنا أيضً ا ببذل
ما يف وسعها ملنع األطراف األخرى من القيام بنشاطات كتلك ،انطالقًا
من أراضيها ،وأن توقف من يقومون بها ،وتج ّرم تلك األفعال.
إن إنجاز اتفاق عىل هذه املبادئ وتعزيزها ،ولو كان محدو ًدا،
سيتطلب جه ًدا كب ًريا .لكن ،وبالنظر إىل كون هذه املشكالت
مستحدث ًة نسب ًيا ،يجب الرتكيز يف الوقت الراهن عىل استحداث دليل
عمل مالئم ،يتيح للدول اتباع قواعده يف هذا الخصوص.

هذه خطوة عىل طريق مبدأ التزامات السيادة .وعىل الحكومات
األغنى أن متنح حوافز تعني الدول األخرى عىل بلوغ أهدافها ،وأن
تتبنى كذلك عقوبات ،لتطبَّق يف حق من ال يلتزمها .كذلك ،يجب
بذل ما يفوق ذلك الجهد ،ملعاونة الدول عىل التكيف وآثار التغري
املناخي املتنامية .ونظ ًرا إىل كون الدول املتقدمة ،ولعقود ،قد كانت
املتسبب الرئيس يف هذه املشكلة ،فمن املعقول أن تلتزم سداد
تكلفة التزامات اآلخرين يف مواجهة ذلك الخطر ومعاونة تكيّفهم مع
آثاره ،بصفته جز ًءا من االلتزامات السيادية للدول املتقدمة.

يع ّد الفضاء السيرباين املجال األحدث للنشاطات الدولية التي توصف
بأنها مجاالت تعاون و /أو رصاع .إذ إن بعض النشاطات التي تجري
يف هذا الفضاء نشاطات نافعة غري مؤذية ،ال ترض باألمن القومي،
خالفًا لنشاطات أخرى تتصل بالسياسة الخارجية اتصالً وثيقًا،
واملخابرات ،والتنافسية الدولية .ولذلك ،يكون الهدف املطلوب يف
هذا املجال هو إيجاد ترتيبات دولية تشجع االستخدام النافع ،وتُقيّد
االستخدام املؤذي .ويف إطار التزاماتها السيادية ،ينبغي للدول أن ت ُق َّر
عندئذ هذا النظام ،وأن تعمل بتناغم ضمن إطاره.
فامذا يحوي مثل هذا النظام؟ إنه يعزز شبكة عاملية واحدة ومتكاملة
تعزي ًزا مثال ًيا ،وي ُحد من التحركات التي قد تقوم بها الحكومات
إلعاقة التدفق الحر للمعلومات واالتصاالت عىل هذه الشبكة ،كام

يقدم مجال الصحة العاملي نو ًعا آخر من التحديات .ففي عامل معومل،
قد يتسبب تفيش مرض ُم ٍ
عد يف بلد يف تعاظم خطر ج ّدي عىل الصحة
يف أماكن أخرى .وكان هذا هو الحال يف السنوات املاضية مع أمراض
من قبيل سارس وإيبوال وزيكا .إن مبدأ التزامات السيادة قد يُق َّدم
بصورة جيدة يف هذا املجال ،إذ بتنا نفرتض أن األمم تسعى الكتشاف
تفيش األمراض املعدية ،وأن تنبئ اآلخرين حول العامل باألمر ،وأن
تعامل مالمئًا عند مواجهة أزمة من هذا النوع .ويف كل
ً
تتعامل
األحوال ،قد يكون قول هذا أسهل من فعله ،ففي بعض األحوال ،ال
متلك الحكومات وال منظمة الصحة العاملية القدرة (ويف أحوال بعينها
ال متلك اإلرادة السياسية) عىل الوفاء بالتزاماتها .وأصبح الدعم الفني
واملايل مطلوبًا أكرث يف هذا املنحى ،ورمبا بعضً ا من توجيه اإلدانة
للمقرصين لحثهم عىل تحسني سلوكهم يف هذا الجانب.
وحني يتعلق األمر بالالجئني ،ليس مثة بديل من اإلجراءات املحلية
الفاعلة ،يك ال تظهر أوضاع تتسبب يف تدفقات ضخمة لالجئني .ويف
الحقيقة ،إن هذه الحجة تدعم من حيث املبدأ التدخل اإلنساين
استنا ًدا إىل مذهب الحق يف الحامية .لكن ثبت استحالة ترجمة هذا
املبدأ إىل مامرسة ،ففي الغالب ،سيتعرث تطبيق هذا املبدأ ،يف ظل
تحوالت األجندات السياسية (وليس هناك إال أحوال قليلة ج ًدا ،هي
أحوال ال سياسية أو إنسانية خالصة) .ويف الوقت نفسه ،يصعب
تحمل التكلفة العالية املطلوبة لتدخل فاعل ،حتى عندما تتقاطع
األهداف .الحجة األخرية الباقية ،حتى مع غياب التوافق ،والتي ميكن
أن تدعم رفع سقوف التمويل ملواجهة مشكلة الالجئني ،وضامن
معاملتهم معامل ًة إنسانية ،وتخصيص حصة عادلة إلعادة توطينهم،

دراسة مترجمة
النظام العالمي  -اإلصدار :2.0
حالة التزامات السيادة

هي مبدأ التزامات السيادة ،فجميع هذه األمور يجب الوفاء بها
تحت هذا املبدأ.
يف عامل االقتصاد ،يتّشح مبدأ التزامات السيادة بلون مغاير ،إذ تحفِّز
ِ
مسؤول
ً
أساسا حواف ُز نابعة من مصالحها يف التحرك تحركًا
الحكومات ً
لدعم وجود عملة قوية ،وضامن أن تحتفظ املؤسسات املالية بأرصدة
مناسبة ،وأن تلتزم إجراءات محاسبية نزيهة ،وأن تكافح الفساد،
وأن تضمن إنفاذ العقود ،وتوسيع نطاق التجارة ،وأن تخلق بيئ ًة
جاذب ًة لالستثامر .مبعنى آخر ،يُع ّد اتباع أفضل املامرسات االقتصادية
تلمسه .إال أنه مثة جوانب تستأهل النظر
أم ًرا ً
مهم ،ينبغي لألمم ّ
فيها أيضً ا يف النشاط االقتصادي ،وتقع ضمن مقياس مبدأ التزامات
السيادة .فعىل سبيل املثال ،ينظر إىل اتفاقات التجارة ،يف أصلها ،عىل
أنها اتفاقات لتبادل التزامات السيادة فيام يخص الحواجز الجمركية
وغري الجمركية ،وعندما يرى أحد األطراف أن هذه االلتزامات مل َ
يوف
بها ،يلجأ إىل التحكيم .وبالطبع ،ميثل استحداثُ آلية ثابتة ،للتعامل
مع الخالفات التي تتعلق مبامرسات التجارة وإيجاد تسويات لها،
َ
التحول األكرب ملنظمة التجارة العاملية .إال أن األمور أقل وضو ًحا يف
منا ٍح أخرى يف مجال النشاط االقتصادي ،من قبيل تخصيص الدعم،
أو تالعب الحكومة بالعملة لخلق مزايا لصادرات دولتها وحرمان
أي امتياز .وهنا ،يكمن التحدي يف تحديد التزامات
الواردات من ّ
السيادة املالمئة لهذه املجاالت يف نصوص اتفاقات التجارة يف
املستقبل ،وخلق آليات إللزام الحكومات مبسؤولياتها.

من النظرية إلى التطبيق
من الصعب الوصول إىل اتفاق ،ولو أو ّيل ،يتعلق مباه ّية التزامات
السيادة عىل الدولة ،وكيفية فرضها ،وسيتطلب تعزيز هذا املبدأ،
ٍ
سنوات أو رمبا عقو ًدا من التشاور
يك يصبح عمو ًدا للنظام الدويل،
والتفاوض .وإىل ذلك الحني ،سيظل تعزيز هذا املبدأ غري متكافئ مع
اآلثار التي يخلّفها .ولذلك ،وبدلً من إيجاد أعذار لتجاهل املرشوع،
ال بد من البحث عن أسباب للبدء يف هذا التعزيز عىل نحو جدي
وعاجل؛ إذ إن عرص العوملة سيستمر يف التطور ،عىل نحو سيزداد
معه عجز اإلجراءات املوجودة عن التعامل مع التحديات الراهنة.
أي االلتزامات التي ميكن أن
ويف خطوة أوىل ،عىل واشنطن أن تحدد ّ
تقبلها ،وما الذي ستطلبه من اآلخرين ،وأن تسعى لصوغ دليل ذي
طبيعة عامة يحدد املسلك املالئم الذي عليها أن تتبعه هي والبلدان
األخرى ،وميكِّن من تعيني بوصلة للسياسة الخارجية األمريكية ،من
خالل إبحارها يف ما يبدو أنه عهد جيوبوليتييك معقد ،يتصف
بضخامة التحديات التي تواجه االستقرار عىل املستويني اإلقليمي
والعاملي عىل السواء.
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عىل صناع السياسة األمريكيني مواجهة حقيقة أن النظام العاملي
سيحد من خيارات الواليات املتحدة ،وخيارات اآلخرين عىل حد
سواء .واستنا ًدا إىل حقيقة أن الواليات املتحدة متلك ،مع كل هذا،
دو ًرا ممي ًزا يف العامل ،وعليها مسؤوليات متفردة تستدعي يف بعض
األحيان قيامها من طرف واحد بإجراءات صارمة ،فإنها عندما تطلب
من اآلخرين بذل أكرث مام تبذل هي ،يبدو هذا نفاقًا يقدح يف الثقة
بها ويخل بسلطتها .عىل سبيل املثال ،و ّجهت واشنطن النقد إىل
بكني ،بشأن بحر الصني الجنويب ،لعدم التزامها اتفاقية األمم املتحدة
لقانون البحار ،مع أن الكونغرس رفض إقرار االتفاقية ذاتها .نعم،
قد تكون مثة حاالت أخرى ميكن تربيرها تربي ًرا مغاي ًرا ،فالواليات
املتحدة رفضت االنضامم إىل املحكمة الجنائية الدولية ،ولكنها ميكن
أن تسمح بتشكيل هيئات للمحكمة بغية الفصل يف أحداث تاريخية
بعينها .وباملثل ،تتضاءل قدرة الواليات املتحدة عىل إقناع الدول
األخرى بتوفري املزيد من العون لالجئني ،بسبب وجود حدود واضحة
ملا بوسع الواليات املتحدة نفسها أن تفعله يف هذا املضامر.

وكذلك ،عىل الواليات املتحدة أيضً ا بذل الجهد الكايف حتى توصف
بالشفافية؛ فهي مل تبذل الكثري من أجل قضية الحق يف الحامية،
عندما تح ّول تدخلها يف ليبيا عام  2011رسي ًعا إىل تدخل لتغيري
النظام؛ إذ ينبغي للتدخالت اإلنسانية أن تكون يف إطار محدود.
ويف بعض املجاالت األخرى كالصحة العامة أو التغري املناخي ،يكفي
فضل عن املبادرة بتوفري
أن ترضب واشنطن بسلوكها املثال الجيد ،هذا ً
املزيد من املعونات ،مبا يحث الدول األخرى عىل أن تفي بالتزاماتها.
ويف مجاالت أخرى مثل مكافحة اإلرهاب والحد من االنتشار النووي،
قد تكون نية استخدام القوة املسلحة مطلوبة ،ولكن حني يكون
االلتجاء إىل القوة رضوريًا ،فإنه ينبغي حينها ألي عمليات عسكرية
أن تتسم مبقبولية عالية ،من جهة مربراتها وسبل القيام بها.
مثال آخر ،مبوجب الدور املنوط بالدوالر الذي ميثل واقع ًيا احتياطي
العمالت العاملي ،تحتاج الواليات املتحدة إىل أن تقبل تحميلها
التز ٍ
امات خاص ًة يف عامل االقتصاد .ويشمل هذا أخذ رؤى اآلخرين يف
الحسبان ،عندما يتعلق األمر بتقرير أسعار الفائدة ،أو رشاء األصول

112
(املعروف أيضً ا بسياسة "التسهيل الكمي") .لذا يظل التشاور الدوري
والجاد بني بنك االحتياطي الفيدرايل ونظرائه من البنوك املركزية
األخرى حول العامل أم ًرا رضوريًا .وعمو ًما ،يجب أن ت ُحال الخالفات
التجارية عىل منظمة التجارة العاملية ،بدلً من التعامل معها عرب
إجراءات من طرف واحد.
سيتطلب ترويج النظام العاملي  -اإلصدار  2.0مشاورات مكثفة .ففي
بعض املجاالت ،مثل الصحة العاملية ،تقدمت املحادثات تقد ًما واض ًحا.
ويبقي التحدي األبرز يف بناء املقدرات الوطنية يف دول تفتقر إليها.
ولكن ،يف مجاالت أخرى ،مثل الفضاء السيرباين ،ال يزال العامل مبنأى
عن الوصول إىل اتفاق عىل ماهية االلتزامات املطلوبة من الدول .وكذا
الحال يف مجاالت أخرى ،مثل الحد من االنتشار النووي الذي جرى
محل جدل واسع.
التوافق عىل قواعد له ،لكن إنفاذها ظل ّ
والقاعدة العامة أنه يف مقدور الواليات املتحدة ،بل ينبغي لها ،أن
تقدم أفكا ًرا يف كل مجال من هذه املجاالت .وال ينبغي لهذا األمر
أن يكون من موقع فكري أو سيايس ،تفرض فيه عىل اآلخرين تصو ًرا
تصميم مسبقًا ،وأن عليهم مجرد التوقيع عليه .عىل النقيض ،بل
أو
ً
يجب أن يشارك اآلخرون يف إثراء هذا املفهوم ،بالقدر ذاته الذي
يشاركون يف تطبيقه .كام ينبغي ألي تقدم يف مسار إنجاز هذه
األجندة أن يحدث نتيجة لعمل طوعي تبادر به الدول نفسها ،وليس
عرب ضغوط علوية ميارسها كيان أو فاعل دويل له القدرة والسلطة
عىل ذلك.
إن إدراك التفاوت املاثل بني طبيعة املشكالت الراهنة وحجمها
والقدرات املتوافرة حاليًا لحلها سيُمكن الحكومات أن تقرر مدى
استعدادها للتضحية ٍ
ببعض من سيادتها الذاتية ،لقاء الوصول إىل
قدرة عىل العمل الجامعي.
لقد أصبح هذا النو ُع من التفكري معتا ًدا يف مجال التجارة (عىل أنه
يتعرض يف بلدان عدة اليوم إىل هجوم الشعبويني الغاضبني) ،وبدأ
يتشكل يف مجايل التغري املناخي والفضاء السيرباين ،إال أن توجهاته
تداخل بني عاملي السياسة والعسكرية.
ً
املستقبلية ال تزال تشهد
ولكن ،مل يج ِر إىل اآلن تقدير ما ميكن أن تفعله قوة النقاش واإلقناع
فضل عن أن عد ًدا من
يف تحفيز التغيري عىل املدى البعيد ،هذا ً
القضايا ال يزال غري جاهز للعرض والنقاش يف مفاوضات رسمية عىل
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نحو يكفل نجاحه .ويف الحقيقة ،ميكن املشاورات أن تؤدي دو ًرا
أي
ً
مهم يف تعظيم الفهم والتسامح مع بعض اإلجراءات ،وإيضاح ّ
سلوك دويل ميكن وصفه باملعقولية والقبول ،وبيان التكلفة املحتملة
والتبعات املرتتبة عىل تجاوز هذه الحدود .إن دور وزير الخارجية
األمــريك ،وغريه من كبار املسؤولني األمريكيني ،يجب أن يتغري يف
املستقبل املنظور ،باالتجاه إىل التشديد أكرث عىل التشاور عىل طول
خطوط النظام الدويل ،وأقل عىل تلك املفاوضات التي مبقدورها حل
مشكالت جلية.
يف هذا املضامر ،تشمل أغلبية املشاورات األولية بالرضورة القوى
الرئيسة ،مبا فيها الصني ،وفرنسا ،وأملانيا ،والهند ،واليابان ،وروسيا،
واململكة املتحدة .ورمبا يجب إمتام املحادثات يف نطاق ثنايئ ،ويف
بدل من التعجل يف عرضها يف مجموعة العرشين
منتديات غري رسمية؛ ً
محل لهذه املحادثات .ويف
أو يف مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ً
تقديري ،إن نقل املحادثات إىل هذه األطر الدولية العامة سيجعل
محل للخالف الواضح،
مضلل؛ ذلك أن التفضيالت فيها ال تزال ً
تطورها ً
فضل عن أنها ستخضع لتأثريات تدهور العالقات بني القوى
هذا ً
الرئيسة يف العامل ،إىل جانب تأثريات السلطوية الصاعدة يف روسيا
والصني ،والشعبوية الصاعدة يف أماكن أخرى ،مبا فيها الواليات
املتحدة .وعىل نحو عام ،صار التغني بعبارة "املجتمع الدويل" معتا ًدا،
يف حني تكاد تنعدم أي دالئل لتحققه.
بديل جيّ ًدا .العوملة باقية ،وستتضح
وخالصةً ،ال ميكننا القول إن معنا ً
عرثات املقاربة التقليدية للنظام ،املبنية عىل مبدأ السيادة وحده ،أكرث
فأكرث مبرور الوقت .ويظل التحول نحو نوع جديد من النظام يتشكل
وفق مبدأ التزامات السيادة هو السبيل األفضل للتعامل مع املشكالت،
حتى وإن تطلب وقتًا أطول ،وخوض محادثات ،وبذل جهد.
وفق هذا ،سيصبح النظام العاملي بعي ًدا عن مقولة "الكل أو ال يشء".
وسيتحقق هذا من خالل سريورة ،أكرث مام ميكن أن يحققه اتفاق
رسمي .سيَظهر يف بعض املجاالت أش ّد تطو ًرا مام هو عليه يف مجاالت
أخرى .ولكن ،ما نوقن به هنا هو رضورته لقرن ،ستنهض فيه العوملة
حقيقةً ،رضينا بها أو مل نرض.
وختا ًما ،إن بناء نظام عاملي وفق مبدأ التزامات السيادة مرشوع
طموح بكل تأكيد ،لكنه طموح يتخلق من رحم الواقعية ،ال
رحم املثالية.
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اتجاهات الرأي العام العربي نحو السياسات األميركية خالل العام
األول من عهد ترامب 2017
Arab Public Opinion towards US Foreign Policy during the First
Year of the Trump Presidency

انطال ًقا من الدور الرئيس الذي تؤديه الواليات المتحدة في منطقة الشــرق األوســط ،وأهمية
جديدا ،قام المركز العربي لألبحاث ودراسة
رئيسا
تقييم سياساتها بعد انتخاب دونالد ترامب
ً
ً
السياســات باســتطالع للــرأي العــام فــي المنطقــة العربية نحــو السياســات األميركية خالل
السنة األولى لتولي ترامب الحكم .وقد تضمن االستطالع التعرف إلى اتجاهات الرأي العام
ســئل المســتجيبون عن نظرتهــم نحوه ،وعن
نحــو الرئيــس ترامــب مــن خالل عــدة معايير؛ إذ ُ
ً
عامة ،وكذلك عن قضايــا مثل تعزيز الديمقراطية
آرائهــم في سياســاته تجاه العالم العربي
فــي العالــم العربي ،والتعامل مــع االتفاق النووي مــع إيران ،ومجابهة التطــرف واإلرهاب في
المنطقــة ،وتقييــم أداء سياســاته نحــو المناطق التي تشــهد أزمــات وصراعات مثل ســورية،
واليمن ،والعراق ،وليبيا ،وفلسطين.
كلمات مفتاحية :الرأي العام العربي ،الواليات المتحدة األميركية،دونالد ترامب.
A recent opinion poll by the Arab Center for Research and Policy Studies examined
Arab public attitudes towards US foreign policy during the first year of the Trump
presidency. Survey questions sought to ascertain Arab public perceptions of
Trump based on a number of key indicators. Specifically, respondents were asked
to evaluate specific Trump Administration policies relevant to the Arab region,
including support for democracy, the approach to the Iranian nuclear deal and the
combatting of extremism and terrorism. Finally, the survey included questions on
how respondents viewed Trump’s policies towards a number of specific sites of
conflict: Syria, Yemen, Iraq, Libya and Palestine.
Keywords: Arab Public Opinion, USA, Donald Trump.
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يف سياق اهتامم املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات  -فرع
واشنطن بالتعرف إىل اتجاهات الرأي العام العريب نحو السياسات
األمريكية يف املنطقة العربية ،وانطالقًا من الدور الرئيس الذي تؤديه
الواليات املتحدة يف منطقة الرشق األوسط ،وبخاصة بعد احتالل
العراق عام  ،2003وبعد تدويل مجموع ٍة من أزمات املنطقة مثل
فضل عن أهمية تقييم تلك السياسات
ليبيا والعراق وسورية واليمنً ،
عب عن سياسات
بعد انتخاب دونالد ترامب ً
رئيسا جدي ًدا  -الذي ّ
جدلية نحو املنطقة واإلسالم خالل حملته االنتخابية وبعد توليه
الحكم  -قام املركز باستطالع للرأي العام يف املنطقة العربية نحو
السياسات األمريكية خالل السنة األوىل لتويل ترامب الحكم .وبلغ
حجم عينة االستطالع ُ 3198مستجيبًا و ُمستجيبة موزعني عىل مثانية
مجتمعات عربية ،وهي :مرص ،ولبنان ،والكويت ،واملغرب ،واألردن،
وفلسطني (الضفة الغربية وقطاع غزة) ،والسعودية ،وتونس ،مبعدل
 400مستجيب من كل بلد ،وذلك خالل الفرتة من  14أيلول /سبتمرب
إىل  13ترشين األول /أكتوبر  .2017وجرى تنفيذه من خالل مقابالت
هاتفية اعتام ًدا عىل قاعدة بيانات استطالعات املؤرش العريب املخ ّزنة
يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
وسحبت العينة بطريقة العينة العنقودية الطبقية (يف املستويات)
ُ
املتع ّددة املراحل ،املنتظمة واملوزونة ذاتيًا ،والتي تضمن احتاملية
متساوية لكل فرد من أفراد املجتمع لتمثيله يف العينة ،وكذلك متثيل
لكل ٍ
بلد من البلدان املستطلعة وبحسب وزنها
املناطق الجغرافية ِّ
بالنسبة إىل عدد السكان .وبهذا ،فإن العينات امل ُستخدمة يف كل بلد
من البلدان املستطلعة آراء مواطنيها يف هذا االستطالع هي عينات
ممثلة لهذه املجتمعات ،ممن أعامرهم  18عا ًما فام فوق ،عىل صعيد
التنوع الجندري ،والتحصيل العلمي .وتبلغ نسبة الثقة يف استطالع
كل مجتمعٍ  %95وبهامش خطأ يرتاوح .%±5
ّ

اتجاهات الرأي العام العربي نحو
الواليات المتحدة
للوقوف عىل آراء املواطنني يف املنطقة العربية نحو الواليات املتحدة،
فقد طرح االستطالع مجموعة من األسئلة التي تهدف إىل التعرف إىل
هذه آراء تجاه الواليات املتحدة بصفة عامة ،وتجاه الشعب األمرييك
مبعزل عن السياسة الخارجية األمريكية يف املنطقة ،وذلك قبل السؤال
عن تقييم السياسة الخارجية األمريكية .إن هذا األسلوب من األسئلة
يتيح للمستجيب متييز مواقفه نحو الواليات املتحدة بصفة عامة
ومواقفه من الشعب األمرييك والسياسة الخارجية األمريكية ،وبخاصة
أن نتائج استطالع املؤرش العريب لعام  2014قد أظهرت عىل نحو جيل
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أن هنالك فروقات جوهرية يف اتجاهات الرأي العام نحو الواليات
املتحدة كبلد ومجتمع وثقافة عن اتجاهاته نحو السياسات األمريكية
يف العامل ويف املنطقة العربية .وبنا ًء عليه ،فإن وضع مجموعة من
األسئلة للوقوف عىل اآلراء نحو هذه املوضوعات يصبح رضورة ،إذ
إن االقتصار عىل اتجاهات الرأي العام نحو السياسات الخارجية يفتح
الباب أمام تعميمها كأنها مواقف الرأي العام نحو الواليات املتحدة
نفسها والشعب األمرييك.
وتشري النتائج إىل أن الرأي العام يف املنطقة العربية مييل نحو
اإليجابية يف نظرته تجاه الــواليــات املتحدة؛ إذ إن  %48من
املستجيبني أفادوا أن نظرتهم إىل الواليات املتحدة هي "إيجابية
ج ًدا" أو "إيجابية إىل ٍ
حد ما" عندما سئلوا عن آرائهم بصفة عامة
تجاهها ،مقابل  %42أفادوا أنها "سلبية" أو "سلبية إىل ٍ
حد ما" .ويف
السياق نفسه ،ومن أجل تعميق فهمنا لوجهة النظر نحو الواليات
املتحدة ،فقد سئل املستجيبون عن نظرتهم تجاه الشعب األمرييك
مبعزل عن السياسات الخارجية األمريكية ،حيث أظهرت النتائج أن
 %65من الرأي العام العريب أفاد أن نظرته إيجابية نحو الشعب
األمرييك مبعزل عن السياسات األمريكية ،مقابل  %25أفاد أن لديه
نظرة سلبية نحو الشعب األمرييك ،ما يعكس بالرضورة أن الرأي العام
يعب عن نظرته نحو الواليات املتحدة بإطالق فإمنا
العريب عندما ّ
تقييم لسياساتها الخارجية ،ويتضمن
يعرب عن آرا ٍء يتضمن بعضها
ً
تقييم للواليات املتحدة مبعزل عن سياساتها الخارجية.
بعضها اآلخر ً
تغي
ومن املهم اإلشارة أيضً ا إىل أن املوقف من الشعب األمرييك قد ّ
مقارنة بالسنة املاضية؛ إذ أفاد  %73من الرأي العريب بأن نظرته
إىل الشعب األمرييك كانت إيجابية يف استطالع ترشين األول /أكتوبر
 ،2016مقارنة بـ  %65يف هذا االستطالع .مبعنى أن الرأي العام العريب
خالل عام واحد قد تغري يف اتجاهاته نحو الشعب األمرييك إىل موقف
أقل إيجابية وإن كان هذا التغري غري جوهري .ولكن من املحتمل أنه
يعكس تغ ًريا يف املزاج الذي تال انتخاب ترامب ،وكنتيجة لسياساته
خالل العام األول من إدارته.
أما عىل صعيد تقييم السياسات الخارجية األمريكية ،فقد أفاد %61
من املستجيبني أن نظرتهم إىل السياسة األمريكية يف العامل العريب
سلبية .إن هذه النتائج تتوافق مع نتائج استطالعات املؤرش العريب
يف السنوات الثالث املاضية التي تظهر أن مواقف الرأي العام العريب
هي مواقف سلبية من السياسات األمريكية يف املنطقة العربية .وعند
مراجعة اتجاهات الرأي العام يف كل بلد من البلدان املستطلعة،
تظهر النتائج أن األكرث سلبية يف تقييم سياسات الواليات املتحدة
الخارجية كانت يف كل من فلسطني ،ولبنان ،وتونس .لقد كانت نسبة
الذين قيموا السياسات األمريكية "باإليجابية ج ًدا" يف كل من هذه
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يف كل بلد من البلدان املستطلعة عربت عن أن نظرتها إيجابية تجاه
وسجل أعىل
الشعب األمرييك مبعزل عن السياسة الخارجية األمريكيةُ ،
املستويات يف هذه النظرة اإليجابية يف كل من املغرب ولبنان.

البلدان ال تتجاوز  %5من املستجيبني .يف املقابل ،فإن األقل سلبية
(وإن كانت الكتلة األكرب قيمت السياسات بأنها سلبية) ترتكز يف
املغرب ،والسعودية .ومن املهم أيضً ا اإلشارة إىل أن أغلبية املستجيبني

بصفة عا ّمة ،ما هي نظرتك تجاه الواليات املتّحدة األمريك ّية؟
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بصفة عامة ،كيف تق ّيم السياسة الخارجية األمريكية نحو العامل العريب؟
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أي من العبارتني التاليتني أقرب إىل وجهة نظرك؟
68

4

6

10
11

14

100

42

33
24

26

28

51

10
90

47

31

28

22
11

32

54

5

12

30

54

9
9

27

57

6

10
7

25

63

4

8

22

80

70

60

ﺗﻮﻧﺲ
ﻓﻠﺴﻄني
ﻟﺒﻨﺎن
اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻷردن
ﻣﴫ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﳌﻐﺮب
اﳌﻌﺪل

50

40

30

20

10

0

ﺗﻮﱄ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﳌﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣريﻛﻴﺔ ،ﻗﺪ ﻋ ّﺰز ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ وﻫﻴﺒﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﺎمل
ﺗﻮﱄ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﳌﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣريﻛﻴﺔ ،ﻗﺪ ﺗﺴ ّﺒﺐ ﰲ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ وﻫﻴﺒﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﺎمل
ﻻ أﻋﺮف /رﻓﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ

تقييم سياسات الرئيس األمرييك دونالد ترامب
كام متت اإلشــارة سابقًا ،فقد تضمن هذا االستطالع التعرف إىل
اتجاهات الرأي العام نحو الرئيس األمرييك من خالل عدة معايري؛
إذ ُسئل املستجيبون عن نظرتهم بصفة عامة نحو دونالد ترامب،
وآرائهم تجاه سياساته نحو العامل العريب بصفة عامة ،إضافة إىل
مجموعة من األسئلة التي تعكس اتجاهات الرأي العام نحو سياسات
ترامب والواليات املتحدة يف املنطقة العربية مثل تعزيز الدميقراطية
يف العامل العريب ،والتعامل مع االتفاق النووي مع إيران ،ومجابهة
التطرف واإلرهاب يف املنطقة ،والحفاظ عىل عالقات جيدة بحلفاء
الواليات املتحدة من الدول العربية ،وتقييم أداء سياسات الرئيس
األمرييك نحو املناطق التي تشهد أزمات ورصاعات مثل سورية،
واليمن ،والعراق ،وليبيا ،وفلسطني.
أما عىل صعيد نظرة املواطنني يف املنطقة العربية نحو ترامب بصفة
عامة ،فقد أظهرت النتائج أن نحو  %30من الرأي العام لديهم
نظرة إيجابية ،مقابل  %58لديهم نظرتهم سلبية تجاهه .ومن ثم،
فإن تقييم الرأي العام للسياسة األمريكية جاء متشاب ًها ومتقاربًا مع

ﻻ أﺗﻔﻖ ﻣﻊ أي ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎرﺗني

تقييمه للرئيس األمرييك .ومن املهم اإلشارة إىل أن الرأي العام يف كل
من السعودية ومرص كان األكرث إيجابية يف تقييم الرئيس األمرييك مع
أن األغلبية عربت عن نظرتها السلبية ،وذلك مقارنة بنتائج البلدان
األخرى ،إذ إن الرأي العام يف كل من تونس ولبنان كان األكرث سلبية.
ويف السياق نفسهُ ،عرضت عىل املستجيبني عبارتان ،األوىل تقول:
"إن تويل ترامب منصب رئيس الواليات املتحدة عزز مكانة الواليات
املتحدة يف العامل وهيبتها" ،وتقول الثانية" :إن تويل ترامب منصب
رئيس الواليات املتحدة تسبّب يف تراجع مكانة الواليات املتحدة يف
العامل وهيبتها" .وطلب من املستجيبني اختيار العبارة األقرب إىل
وجهة نظرهم .وتشري النتائج إىل أن أغلبية الرأي العام يف املنطقة،
بنسبة  ،%51من املستجيبني أفادت أن تويل ترامب الرئاسة تس ّبب
يف تراجع مكانة الواليات املتحدة يف العامل وهيبتها ،مقابل نسبة
 %28أفادت أن ذلك عزز مكانة الواليات املتحدة وهيبتها .ويف
حني أن أغلبية الرأي العام يف كل بلد من البلدان املستطلعة أفادت
تراجع مكانة الواليات املتحدة وهيبتها مع وصول ترامب إىل منصب
الرئاسة ،فإن أقل من  %50من مستجيبي السعودية ( ،)%42ومرص
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( )%47أفادوا ذلك .بل إن نسبة الذين اختاروا العبارة الثانية كانت
األعىل يف السعودية بنسبة .%33
أما عىل صعيد تقييم سياسات الرئيس ترامب تجاه العامل العريب،
فقد أظهرت النتائج أن  %61من املستجيبني أفــادوا أن هذه
السياسات سلبية ،مقابل  %29أفادوا أنها إيجابية .كام تظهر النتائج
أن أغلبية املستجيبني يف كل بلد من البلدان أفادت أن سياسات
ترامب نحو املنطقة العربية سلبية .وكان مستجيبو كل من تونس،
وفلسطني ،ولبنان ،والكويت هم الذين ق ّيموها بالسلبية أكرث من
مستجيبي املجتمعات األخرى .وكان االستثناء يكمن يف الرأي العام
السعودي ،حيث كانت نسبة الذين قيموا هذه السياسات بالسلبية
 %47وهي أقل من  ،%50مقابل  %38قالوا إنها إيجابية ،وهي
أعىل نسبة سجلت بني البلدان املستطلعة .ومن املهم اإلشارة إىل أن
تقييم سياسات ترامب نحو املنطقة العربية جاء متطابقًا مع تقييم
سياسات الواليات املتحدة.
إضافة إىل تقييم املستجيبني لسياسات ترامب نحو العامل العريب ،ويف
إطار مزيد من معرفة األثر الذي تركه وصول ترامب إىل الرئاسة
األمريكيةُ ،سئل املستجيبون عن مدى تأثري سياسات الواليات املتحدة
رئيسا .وأظهرت النتائج أن
نحو العامل العريب بعد أن أصبح ترامب ً
الرأي العام العريب منقسم عىل نحو متوا ٍز بني كتلتني؛ األوىل متثل
 %38من املستجيبني الذين أفادوا أن السياسات األمريكية نحو املنطقة
العربية تغريت نحو األسوأ بُعيد وصول ترامب إىل الرئاسة ،بينام عرب
املستجيبون يف الكتلة الثانية بالنسبة نفسها ( )%38عن أن السياسة
األمريكية بقيت عىل حالها .ومقابل هاتني الكتلتني ،عرب  %17من
املستجيبني عن أن سياسات الواليات املتحدة قد تغريت نحو األحسن
رئيسا للواليات املتحدة .وكان الفلسطينيون
بعد أن أصبح ترامب ً
األكرث تعب ًريا عن أن سياسات الواليات املتحدة تغريت نحو األسوأ بعد
وصول ترامب إىل الرئاسة ،يف حني أن السعوديني ( )%24واملرصيني
( )%22كانوا األعىل يف تعبريهم عن أن هذه السياسات قد تغريت
إىل األحسن .ويف كل األحوال ،فإن أثر وصول ترامب إىل الرئاسة
عىل سياسات الواليات املتحدة نحو املنطقة العربية يع ّد سلب ًيا من
وجهة نظر الرأي العام العريب .ويبقى الرأي العام العريب الذي يق ّيم
منقسم بني كتلتني إحداهام تقول إن
السياسات األمريكية بالسلبية
ً
هذه السياسات تغريت إىل األسوأ ،وتقول الثانية إنها بقيت عىل حالها
بعد وصول ترامب إىل الرئاسة.
أما عىل صعيد تقييم سياسات ترامب نحو القضايا التفصيلية،
فقد ُسئل املستجيبون عن مجموعة من القضايا األساسية املتعلقة
بسياسات الواليات املتحدة يف منطقة الرشق األوســط ،بعضها
طرحت خالل الحملة االنتخابية ،وبعضها كانت ضمن ترصيحاته
ومواقفه فور مبارشة مامرسته صالحيات منصبه .وهذه القضايا هي:

ددعلالا
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مجابهة التطرف ،والتعامل مع القضايا املتعلقة باإلسالم ،ومواقفه
نحو االتفاق النووي مع إيران ،وتعامله مع الدول العربية التي
تعترب مبنزلة حليف إليران ،وتعزيز الدميقراطية يف البلدان العربية.
إن أغلبية الرأي العام العريب وبنسبة  %63تعتقد أن أداء ترامب
يف التعامل مع قضايا متعلقة باإلسالم هو أداء سيئ .كام عرب ما
نسبته  %51من الرأي العام العريب عن أن أداءه يف قضية تعزيز
الدميقراطية يف البلدان العربية كان سيئًا .ويف املجمل ،فإن الكتلة
األكرب عربت عن أن أداء ترامب يف هذه القضايا كان سيئًا باستثناء
قضية واحدة وهي أداؤه يف الحفاظ عىل عالقات الواليات املتحدة
بحلفائها من الدول العربية؛ إذ عرب  %47من املستجيبني بأن أداءه
يف هذا الجانب كان جي ًدا ،مقابل  %38أفادوا أنه كان سلبيًا .وعند
تحليل اتجاهات الرأي العام السعودي ،اعترب  %56من املستجيبني
أن أداء ترامب مع حلفاء الواليات املتحدة من الدول العربية
كان جي ًدا ،وكذلك الحال بالنسبة إىل الرأي العام األردين (،)%56
والكويتي ( .)%51ويبدو جل ًيا من خالل التعرف إىل اتجاهات الرأي
العام يف كل بلد من البلدان املستطلعة أن تقييم أداء ترامب يف هذا
املوضوع قد يكون قد تأثر بالقمة العربية اإلسالمية األمريكية التي
عقدتها الرياض أو نتيجة ملواقفه تجاه إيران أو تعبريه عدة مرات
عن آراء إيجابية نحو بعض حلفائه من الدول العربية وبخاصة
السعودية واإلمارات .ويف كل األحوال ،فإن اتجاهات الرأي العام
نحو هذا املوضوع ال تتضمن شحنة قيمية مبقدار ما هي تقييم
لواقع األمر .ويف السياق نفسه ،قد تكون اإلشارة مفيدة إىل أن
الذين قالوا إن أداء ترامب يف التعامل مع االتفاق النووي اإليراين
كان جي ًدا قد تركزوا يف كل من املغرب ،والكويت ،والسعودية،
ومرص .وهذه هي البلدان ذاتها التي اعتربت بنسب أعىل من غريها
أن أداءه يف مجابهة التطرف كان جي ًدا.
إذا كانت املوضوعات السابقة تعكس اتجاهات الرأي العام العريب نحو
ما جرى تجاه قضايا تفصيلية يف البلدان العربية أو غريها يف الرشق
األوسط ،فإن اتجاهات الرأي العام نحو أداء الرئيس األمرييك مبا يتعلق
بالبؤر الساخنة يف املنطقة العربية ميكن أن تسلط الضوء أكرث عىل
تقييم أدائه خالل السنة األوىل من رئاسته .وتظهر النتائج عىل نحو
جيل توافقًا بني مواطني املنطقة العربية عىل تقييم سلبي ألداء ترامب
نحو سورية ،واليمن ،والعراق ،وليبيا ،وفلسطني؛ إذ توافق نحو ثلثي
املستجيبني عىل سوء أداء إدارته نحو هذه امللفات .ويبدو جليًا أن
تقييم أداء ترامب مبا يتعلق بسياسة الواليات املتحدة نحو فلسطني هو
األكرث سلبية ،يليها أداؤه يف العراق وسورية .ومن الجدير بالذكر أن نحو
ربع املستجيبني عربوا عن أنهم ال يعرفون عن أداء ترامب تجاه ليبيا،
وعب خُمس املستجيبني عن عدم معرفتهم عن أدائه مبا يتعلق باليمن.
ّ
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بصفة عامة ،ما هو تقييمك لسياسة الرئيس ترامب تجاه العامل العريب؟
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هل توافق عىل سياسة الرئيس ترامب التي متنع األشخاص من بعض الدول املسلمة من الدخول إىل الواليات املتحدة؟
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كيف تق ّيم أداء الرئيس ترامب يف إدارة امللفات التالية:
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كيف تق ّيم أداء الرئيس ترامب يف إدارة السياسة األمريكية تجاه ...؟
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ما مدى أه ّم ّية القض ّية الفلسطين ّية بالنّسبة إليك؟
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كان ترامب قد وعد مبحاربة داعش والقضاء عليه .حسب رأيك ،هل ساهمت سياساته يف تحقيق هذا الهدف؟
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املتحدة عدم التدخل يف مجابهة التطرف واإلرهاب يف املنطقة كأفضل
إسرتاتيجية ملحاربة هذا التطرف والقضاء عليه ،ويأيت يف املرتبة الثانية،
وبنسبة  ،%23حل الـراع الفلسطيني – اإلرسائييل ،ويف املرتبة
الثالثة ،وبنسبة  ،%20حل األزمات يف سورية واليمن والعراق وليبيا.
وأكدت نسبة  %9من املستجيبني أهمية دعم التحول الدميقراطي
كأفضل إسرتاتيجية .أما الذين ذهبوا إىل تكثيف الحمالت العسكرية،
فكانت نسبتهم  .%6وحاز عدم تدخل الواليات املتحدة موافقة ثلث
املستجيبني كأفضل إسرتاتيجية للقضاء عىل اإلرهاب والتطرف.

لقد أظهرت البيانات السابقة بأن تقييم املواطنني يف املنطقة العربية
لسياسات الواليات املتحدة األمريكية تحت إدارة ترامب تجاه القضايا
تقييم سليبًا ،و َع َّد أداء ترامب يف
الساخنة يف املنطقة كان يف مجمله ً
هذه املجاالت سيئًا .ويف السياق نفسهُ ،سئل املستجيبون عن مدى
مساهمة سياسة ترامب بتحقيق وعده يف محاربة تنظيم داعش
والقضاء عليه .وتظهر النتائج أن أغلبية الرأي العام بنسبة  %59ترى
أن سياسات ترامب مل تساهم يف تحقيق هذا الهدف الذي وعد به فور
تسلمه الرئاسة مقابل  %30أفادوا أن سياساته قد حققت هذا الهدف.
الالفت لالنتباه أن أغلبية الرأي العام يف كل مجتمع من املجتمعات
املستطلعة توافقت عىل أنه مل يحقق هذا الهدف؛ بل كانت النسبة
 %68يف مرص ،و %63يف كل من فلسطني وتونس .ومن املهم اإلشارة إىل
أن أغلبية الرأي العام ال ترى أن سياسات ترامب أدت إىل القضاء عىل
داعش ،عىل الرغم من أن االستطالع قد نُفذ يف وقت كانت فيه املوصل
وأغلب الرتاب الوطني العراقي قد تحرر من سيطرة التنظيم ،وكذلك
األمر لكثري من املناطق التي كانت تقع تحت سيطرته يف سورية.

ويف موضوع متصل بسياسات الواليات املتحدة تجاه الدول العربية،
وخاصة يف ضوء صفقات السالح الضخمة التي عقدتها إدارة ترامب
خالل زيارة السعودية بُعيد استالمه مهامته الرئاسيةُ ،سئل املستجيبون
إن كانوا يعتربون أن بيع األسلحة للدول العربية يساهم يف أمن املنطقة
واستقرارها .وقد أفاد  %30من املستجيبني أن بيع األسلحة األمريكية
يساهم يف أمن املنطقة واستقرارها مقابل  %62أفادوا عكس ذلك .بل
إن أغلبية املستجيبني يف كل بلد من البلدان املستطلعة اعتربت أن بيع
األسلحة األمريكية ال يساهم يف أمن املنطقة واستقرارها .وكان االستثناء
الوحيد هو الرأي العام السعودي الذي انقسم إىل كتلتني؛ األوىل متثل
 %45قالت إن بيع األسلحة للدول العربية يساهم يف أمن املنطقة
واستقرارها ،والثانية بنسبة  %40أفادت عكس ذلك.

ويف سياق التعرف إىل آراء املواطنني مبا يجب أن تركز عليه سياسة
الواليات املتحدة يف محاربتها للتطرف يف منطقة الرشق األوسط ،ترى
الكتلة األكرب من املستجيبني ،وبنسبة  ،%33أنه يجب عىل الواليات

هل تعتقد أن بيع األسلحة األمريكية للدول العربية يساهم يف تعزيز أمن املنطقة واستقرارها؟
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بحسب رأيك ما الذي يجب أن تركز عليه إسرتاتيجية الواليات املتحدة ملحاربة اإلرهاب والتطرف يف الرشق األوسط والقضاء عليهام؟
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دﻋﻢ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪميﻘﺮاﻃﻲ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ
ﺣﻞ اﻟﴫاع اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ – اﻹﴎاﺋﻴﲇ
ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺤﻤﻼت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﺣﻞ اﻷزﻣﺎت اﳌﺴﺘﻤﺮة ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ واﻟﻌﺮاق وﻟﻴﺒﻴﺎ واﻟﻴﻤﻦ
ﻳﺠﺐ ﻋﲆ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة أﻻ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ اﻟﺘّﻄ ّﺮف اﻟﻌﻨﻴﻒ ﰲ
ﻻ أﻋﺮف /رﻓﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ

خالصة
ما زال الرأي العام يف املنطقة العربية يقف ضد السياسة الخارجية
األمريكية ،ويق ّيم هذه السياسة يف املنطقة تقييم ًيا سلب ًيا .إن هذا
التقييم السلبي للسياسات األمريكية يف املنطقة ال ينسحب عىل
الواليات املتحدة أو شعبها ليصبح موقفًا ضدهام .بل عىل العكس من
ذلك ،فنظرة العرب نحو شعب الواليات املتحدة مبعز ٍل عن سياساتها
الخارجية هو موقف إيجايب .إن رأي املواطنني العرب تجاه ترامب
هو موقف سلبي يف مجمله ،ويعترب أن رئاسته للواليات املتحدة
ساهمت يف تراجع مكانة الواليات املتحدة وهيبتها يف العامل .كام أن
رئاسته إما أنها أثرت عىل نحو سلبي يف سياسات الواليات املتحدة يف
املنطقة العربية أو أبقتها عىل حالها.

وقد ع ّدت أغلبية املواطنني يف املنطقة العربية أن أداء إدارة ترامب
نحو سورية واليمن وليبيا والعراق وفلسطني سلبية أو سيئة .وهنالك
شبه توافق عىل سلبية إدارة ترامب نحو فلسطني .ويتسم التقييم
نحو فلسطينب بأهمية قصوى عند معرفة أن  %88من املستجيبني
يرون أن القضية الفسطينية مهمة بالنسبة إليهم مقابل %10
يع ّدونها غري مهمة .وبنا ًء عليه ،فليس مثة ما يريض آراء املواطنني
نحو السياسات األمريكية يف املنطقة العربية ما مل يشعرون أن هنالك
تغ ًريا جوهريًا يف هذه السياسات وبخاصة يف املوضوع الفلسطيني.
إن هذا التقييم السلبي لسياسات الواليات املتحدة هو عامل مفرس
لرفض تيار واسع من الرأي العام العريب النغامس الواليات املتحدة يف
شؤون املنطقة العربية.

صـدر حديـ ًثا

تأليــف :جوديث بتلر.
تـرجمة :نور حريري.

مفترق الطرق :اليهودية ونقد الصهيونية

أصدر املركز العريب لألبحاث ودراســة السياسات كتاب مفرتق الطرق :اليهودية ونقد
الصهيونية ضمن سلسلة ترجامن ،وهو  ترجمة نور الحريري العربية لكتاب جوديث بتلر
 ،Parting Ways: Jewishness and the Critique of Zionismوالذي تحاول فيه فضح الزعم
ة إىل مصادر يهودية تنتقد عنف
ن كل انتقاد إلرسائيل هو معاداة للسامية ،مستند ً
القائل إ ّ
دولة إرسائيل وقهرها االستعامري للسكان الفلسطينيني وترحيلهم وطردهم؛ مبعنى أن
قيم يهودي ً
ة تحكم
ُبي أن مثة نقدًا يهوديًا أيضً ا لعنف إرسائيل ،وأن مثة
ً
بتلر تحاول أن ت ّ
التعايش مع غري اليهود ،وهي جزء من الجوهر الخُلقي الفعيل لليهودية الشتاتية.
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محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي
Milestones in Democratic Transition in the Arab World

يرصــد هــذا التقريــر أبــرز محطــات التحــول الديمقراطــي فــي الوطــن العربــي في المــدة بين
 1تموز /يوليو  31 -آب /أغسطس .2017
كلمات مفتاحية :تونس ،مصر ،اليمن ،ليبيا ،سورية ،البحرين.
Keywords:Tunisia, Egypt, yamen, Libya, Syria, Bahrain.
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 2017/7/4وافق مجلس النواب املرصي عىل مرشوع قانون الهيئة
الوطنية لالنتخابات ،بصفة نهائية ،والذي يقيض بإلغاء اإلرشاف
القضايئ عىل االستحقاقات االنتخابية بحلول عام  ،2024أحد أهم
مكتسبات ثورة  25يناير  ،2011إيذانًا بعودة عهود تزوير االنتخابات
تحت إرشاف السلطة التنفيذية.
(الجزيرة نت)2017/7/4 ،

 2017/7/4أكّد رئيس حزب "آفاق تونس" ،ياسني إبراهيم ،وجود
مشاورات مع عدد من األحزاب التي وصفها بـ "الوسطية" ،من بينها
"حركة مرشوع تونس" ،وحزب "البديل التونيس" الذي يتزعمه رئيس
الحكومة األسبق ،مهدي جمعة ،لتشكيل "جبهة سياسية جديدة".
وقال إبراهيم ،يف حوار مع قناة "نسمة" الخاصة ،إ ّن حزبه يبحث عن
أرضية سياسية تجمع أحزابًا باملرجعية املجتمعية نفسها ،يف تلميح
إىل خالفه مع "حركة النهضة" ،موض ًحا أ ّن "هذه األحزاب ينبغي أن
تتو ّحد يف استحقاق "2019؛ أي االنتخابات الترشيعية والرئاسية.
(الرشوق التونسية)2017/7/4 ،

 2017/7/4انطلقت اجتامعات "أستانة  ،"5بني النظام السوري
واملعارضة املسلحة برعاية روسيا وتركيا وإيران ،وركزت املفاوضات
عىل تثبيت خرائط مناطق تخفيف التصعيد األربع ،التي كانت قد
أقرتها الدول الثالث الضامنة ،يف اجتامعات "أستانة  "4وبدأ رسيانها
يف  6أيار /مايو  .2017وجدير بالذكر أ ّن املناطق األربع تشمل املنطقة
الجنوبية ،وغوطة دمشق ،واملنطقة الوسطى ،ومحافظة إدلب.
(عريب )2017/7/4 ،21

 2017/7/6أعرب رئيس حزب العدالة والبناء يف ليبيا ،محمد صوان،
عن قلقه "إزاء الدور السلبي" الذي تؤديه بعض الدول اإلقليمية
لعرقلة تنفيذ االتفاق السيايس يف البالد .وقال صوان ،خالل لقائه
السفري الربيطاين لدى ليبيا ،بيرت ميليت ،إ ّن "حل األزمة يف البالد
يكمن يف تنفيذ كل األطراف التزاماتها الواردة يف االتفاق السيايس"،
مشي ًدا بالدعم الدويل لليبيا ،لكنه تحفّظ عن دور مرص واإلمارات.
(الرشق القطرية)2017/7/6 ،

 2017/7/7أعلنت كل من واشنطن وموسكو واألردن عن التوصل إىل
اتفاق إلعالن وقف إطالق النار يف جنوب غرب سورية ،يبدأ رسيانه يف
منتصف نهار يوم األحد  9متوز /يوليو  .2017وأىت اإلعالن عن االتفاق يف
عقب اجتامع جرى بني الرئيسني األمرييك دونالد ترامب والرويس فالدميري
بوتني يف هامبورغ بأملانيا ،عىل هامش قمة مجموعة العرشين .وبعد
يومني من اجتامعات "أستانه  "5التي أقرت مناطق خفض التصعيد.
(يب يب يس عريب)2017/7/7 ،

 2017/7/7أكد رئيس ما يُسمى "املجلس االنتقايل الجنويب" ،يف
اليمن ،عيدروس الزبيدي أ ّن املجلس الذي تأسس حديثًاٍ ،
ماض
نحو استكامل "بناه التنظيمية" واستقطاب مزيد من الشخصيات،
ٍ
سمه "املنظامت والجامعات املتشددة
وأعلن عن حظر
نشاط ّ

واإلرهابية" ،مبا فيها جامعة اإلخوان املسلمني؛ وذلك يف املحافظات
الجنوبية لليمن.
(القدس العريب)2017/7/7 ،

 2017/7/15أكد رئيس الوزراء اليمني ،أحمد عبيد بن دغر أ ّن الوضع
يف بالده لن يعود إىل ما قبل آذار /مــارس  ،2015ورأى أ ّن "الدولة
االتحادية" ،هي الحل السيايس املقبول يف البالد .وقال بن دغر ،يف
كلمة ألقاها خالل حفل نُظِّم مبناسبة الذكرى الثانية إلعالن "تحرير
عدن" من الحوثيني" :لن تعود األمور كام كانت عليه ،قبل مارس
 ،2015أو كام كانت عليه بعد  ،1994لكننا لن نستطيع صناعة حلول
مقبول عىل املستوى الوطني
ً
حل سياس ًيا
مبفردنا ،ويف األفق ال أرى ً
غري الدولة االتحادية ،الكفيلة بالتوزيع العادل للسلطة والرثوة".
(الحياة)2017/7/15 ،

 2017/7/16دعا رئيس املجلس الرئايس لحكومة الوفاق الليبية ،فايز
امليض يف خطة طريق من أجل إخراج البالد من أزمتها .وقال
الرساج إىل ّ
الرساج خالل كلمة بثها التلفزيون الرسمي الليبي" :بعد مرور أكرث من
عام من عمل املجلس الرئايس يف طرابلس ،وما صاحبه من مختنقات
ومن عدم التزام األجسام السياسية يف البالد بكل االستحقاقات،
واالنقسام الحاد يف مؤسسات الدولة ومد حكومة الوفاق يد املصالحة"،
سبّب الربملان ومجلس الدولة األزمة يف البالد ،وذلك لـ "العجز التام
عن الوفاء باستحقاقهام بخصوص املناصب السيادية".
(العريب الجديد)2017/7/16 ،

 2017/7/20ذكرت منظمة العفو الدولية أ ّن السلطات البحرينية
ستالحق الناشطة يف حقوق اإلنسان ابتسام الصايغ بتهمة "اإلرهاب"،
بعد أن انتقدت سوء معاملة النساء عىل أيدي قوات األمن يف
البالد ،وح ّملت العاهل البحريني ،امللك حمد بن عيىس آل خليفة،
املسؤولية عن ذلك .واعتقلت ابتسام الصايغ يف الرابع من متوز/
يوليو ،وهي متهمة من دائرة الجرائم اإلرهابية يف النيابة العامة
بـ "استغالل أنشطة لحقوق اإلنسان كتغطية" للتواصل مع "جمعية
الكرامة" و"تشويه سمعة البحرين يف الخارج".
(املوقع الرسمي ملنظمة العفو الدولية)2017/7/20 ،

 2017/7/22قضت محكمة جنايات القاهرة املرصية مبعاقبة
معتقل من معاريض الرئيس عبد الفتاح السيايس بأحكام
ً
67
باإلعدام والسجن؛ مبجموع أحكام بلغت  645سنة ،وذلك عىل
خلفية اتهامهم باغتيال النائب العام السابق ،هشام بركات .ودانت
معتقل باإلعدام ،كام حكمت بالسجن املؤبد  25سنة
ً
املحكمة 29
متهم آخرين ،والسجن  15سنة عىل مثانية متهمني ،والسجن
عىل ً 15
 10سنوات عىل  ،15مبجموع أحكام بلغت  645سنة.
(العريب الجديد)2017/7/22 ،

 2017/7/22قضت محكمة مستأنف القاهرة لألمور املستعجلة
املرصية ،برئاسة املستشار أسامة صربي ،برفض االستئناف عىل
حكم محكمة أول درجة ،القايض بانعدام حكم املحكمة اإلدارية
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العليا وأسبابه ،القايض بـ "مرصية تريان وصنافري" ،واستمرار تنفيذ
ُحكم رسيان اتفاقية ترسيم الحدود بني مرص والسعودية ،والذي ت ّم
جزيرت تريان وصنافري من مرص إىل السعودية؛
َ
مبقتضاه نَقْل تبعية
وذلك بدعوى عدم جواز نظر االستئناف لسابقة الفصل فيه.
(املرصي اليوم)2017/7/22 ،

 2017/7/23اختتمت الجلسات العلنية لهيئة الحقيقة والكرامة
حول موضوع تزوير االنتخابات يف تونس .ولنئ اقترص الجزء األول
من الجلسة عىل التجاوزات والتزييف بُعيد االستقالل يف عام 1956
إىل الثامنينيات ،أي خالل عهد الرئيس الحبيب بورقيبة ،فإ ّن الجزء
الثاين خصص لفرتة الرئيس املخلوع ،زين العابدين بن عيل ،إىل حدود
الثورة التونسية .وأك ّد األمني العام للتجمع الدستوري الدميقراطي (يف
الفرتة  ،)2011-2004محمد الغرياين ،أ ّن عملية التزوير تنطلق من
التسجيل إذ يطغى لون واحد ،وحتى يف ظل وجود قلة من املعارضني
فإنه يت ّم توجيه املسجلني من جهة البلديات ،كام أ ّن الخريطة  -منذ
البداية  -كانت محددة والنتائج معلومة.
(العريب الجديد )2017/7/23

 2017/7/25بعد لقاء جمعهام يف باريس ،كشف الرئيس الفرنيس،
إميانويل ماكرون ،عن أنه جرى التوافق بني فائز الرساج وخليفة حفرت
يف عملية انتخابية يف ربيع  ،2018مش ًريا إىل أ ّن "الرصاعات العسكرية
كانت تقوض جهود بناء الدولة الليبية" .وأكد ماكرون ،يف مؤمتر صحايف
عقد يف اإلليزيه بعد توقيع اتفاق بني الرساج وحفرت التز َما فيه بوقف
إطالق النار ،وتنظيم انتخابات رئاسية وبرملانية ،برعاية فرنسية ،أنه
"ميكن أن يصبح الرساج وحفرت رمزين للمصالحة يف ليبيا".
(فرانس )2017/7/25 ،24

 2017/7/26طالب حزب "حراك تونس اإلرادة" ،بإسقاط مرشوع
قانون املصالحة الذي طرحته رئاسة الجمهورية ،عىل الرغم من
التعديالت التي أدخلت يف مداوالت اللجان داخل مجلس نواب
الشعب ،وشدد الحراك عىل رضورة التصدي ملحاولة متريره خالل
الجلسة العامة .وأكد الحزب يف بيان له أ ّن "تغيري اسم مرشوع
القانون (مرشوع قانون املصالحة االقتصادية سابقًا) واختصار فصوله،
يغي من مضامينه الخطرية ووظيفته املتمثّلة يف مأسسة الفساد
لن ّ
وتكريس سياسة اإلفالت من العقاب".
(الصباح نيوز)2017/7/26 ،

 2017/7/26أعلن الرئيس التونيس السابق ،محمد املنصف املرزوقي،
تنازله عن الرئاسة الرشفية للرابطة التونسية لحقوق اإلنسان ،بسبب
موقفها من إعادة العالقات الدبلوماسية مع النظام السوري .وكانت
املنظمة دعت يف بيان لها رئيس الجمهورية ،الباجي قايد السبيس،
إىل "إصالح الخطأ السيايس الذي ارتكبته السلط العليا التي سبقته،
فيح ّرر اإلرادة السياسية من منطق االبتزاز الذي تريد أن متارسه
بعض القوى السياسية الداخلية أو الخارجية".
(القدس العريب)2017/7/26 ،

 2017/7/30أكد رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مرشوع الدستور
الليبي ،نوح عبد السيد ،موافقة أعضاء الهيئة عىل مسودة الدستور.
وتتضمن املسودة الحالية للدستور العديد من البنود التي يرى
ألي
بعضهم أنها متنع شخصيات طامحة إىل حكم ليبيا من الرتشح ّ
منصب سيايس ،من بينها أن يكون العسكري قد تخىل عن منصبه
ألي منصب سيايس قبل خمس سنوات ،كام مينع أصحاب
قبل الرتشح ّ
الجنسيات املزدوجة من الرتشح ،إال إذا كان املرشح قد تنازل عن
الجنسية األجنبية قبل سنتني ،وت ُ َع ّد هذه النصوص مانع ًة للواء
املتقاعد خليفة حفرت ،العسكري وصاحب الجنسية األمريكية ،من
ألي منصب يف املستقبل.
الرتشح ّ
(العريب الجديد)2017/7/30 ،

 2017/8/3دعا رئيس "حركة النهضة" ،راشد الغنويش ،رئيس الحكومة
يوسف الشاهد إىل عدم الرتشح النتخابات  2019وطلب منه إعالن أنه
"ليس معن ًيا إال بإدارة الشأن العام يف تونس ،خاصة االقتصادي وتنظيم
انتخابات بلدية ثم ترشيعية ورئاسية" .وأضاف الغنويش يف حوار خاص
بقناة نسمة الخاصة أ ّن التحوير الوزاري ال بد منه بالنسبة إىل الحركة،
أصل ووزارات من دون وزراء.
مش ًريا إىل وجود مناصب شاغرة ً
(الرشق األوسط)2017/8/3 ،

 2017/8/2أعلنت حركة "أحرار الشام" ،كربى فصائل املعارضة
السورية املسلحة ،تعيني قائد جديد لها ،بعد أيام من صدامٍ مع
"هيئة تحرير الشام" ،التي تشكل "جبهة فتح الشام" (جبهة النرصة
سابقًا) ثقلها الرئيس ،أفىض إىل خروج مقاتيل الحركة من معاقلها
األهم يف محافظة إدلب ،شامل غريب سورية .وأوردت الحركة ،يف بيان
عي حسن صوفان قائ ًدا عا ًما لها،
مقتضب أ ّن مجلس شورى الحركة ّ
يف عقب قبول استقالة القائد الحايل عيل العمر من منصبه.
(موقع املدن)2017/8/2 ،

 2017/8/7ذكرت وكالة األنباء الوطنية السويرسية أ ّن كارال ديل
بونتي ،عضو لجنة التحقيق الدولية يف الشأن السوري ،قالت إنها
قررت ترك منصبها بعد أن أصبحت مهمتها مستحيلة بسبب نقص
الدعم السيايس من مجلس األمن التابع لألمم املتحدة .وأضافت ديل
أي سلطة ما دام مجلس األمن ال يفعل شيئًا .نحن بال
بونتي :ال أملك ّ
سلطة وال توجد عدالة من أجل سورية.
(روسيا اليوم)2017/8/7 ،

 2017/8/11أعلنت املعارضة السورية عن تشكيل "هيئة اإلدارة
العليا" يف الجنوب السوري ،من أجل إدارة املناطق الخارجة عن
سيطرة قوات النظام السوري ،وذلك يف ظل رسيان اتفاق وقف
إطالق النار .وجاء اإلعالن يف بيانٍ مص َّو ٍر تاله معاون وزير االقتصاد
يف الحكومة السورية املؤقتة عبد الحكيم املرصي ،بعد اجتامع بني
ممثلني عن املنظامت املدنية والرشطة والقضاء يف حوران ،ومجالس
املحافظة يف القنيطرة ودرعا.
(الحياة)2017/8/11 ،
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 2017/8/13انتقد السيايس املرصي ،عمرو موىس رئيس لجنة
الخمسني التي وضعت دستور  ،2014املحاوالت الهادفة إىل إدخال
تعديالت عىل الدستور ،من أجل إطالة والية رئيس الجمهورية.
وقــال مــوىس ،يف بيان رسمي صــادر عنه إ ّن "الدستور عالمة
استقرار يف حياة األمم ،واحرتامه عالمة رقي يف املامرسة السياسية
للشعوب" ،مضيفًا أ ّن "الحديث املعاد عن تعديل الدستور يف عام
انتخاب الرئيس يثري عالمات استفهام بشأن مدى نضوج الفكر
قائل" :مرص يف حاجة إىل
السيايس الذي يقف وراءه" .وأضاف ً
تعميق االستقرار وليس إشاعة التوتر ،وتحتاج إىل تأكيد احرتام
الدستور وليس إىل التشكيك فيه".
(مرص العربية)2017/8/13 ،

 2017/8/13وث ّقت "الشبكة السورية لحقوق اإلنسان" استخدام
قوات النظام السوري األسلحة الكيميائية املحرمة دول ًيا خمس مرات
بعد مذبحة خان شيخون يف إدلب ،وكانت كلها يف دمشق وريفها.
ووفق التقرير ،بلغت حصيلة الهجامت الكيميائية منذ آذار /مارس
 2011حتى  31يونيو /متوز  ،2017ما ال يقل عن  207هجامت؛ 33
منها قبل صدور القرار رقم  2118يف  27أيلول /سبتمرب  ،2013و174
هجمة بعد القرار ذاته ،كانت  105منها بعد القرار رقم  2209الصادر
يف  6آذار /مارس  ،2015و 49هجمة بعد القرار رقم  2235الصادر يف
 7آب /أغسطس  .2015وأشار إىل أ ّن "تلك الهجامت تس ّببت يف مقتل
شخصا ،يتوزعون ما بني  1356مدن ًيا ،منهم 186
ما ال يقل عن ً 1420
طفل ،و 244سيدة ،و 57من مقاتيل املعارضة املسلحة ،و 7أرسى من
ً
قوات النظام السوري كانوا يف أحد سجون املعارضة ،كذلك بلغ عدد
شخصا".
املصابني ما ال يقل عن ً 6672
(الشبكة السورية لحقوق اإلنسان)2017/8/13 ،

 2017/8/14قرر مجلس القضاء األعىل املرصي ،برئاسة املستشار
مجدي أبو العال ،وقف بث جلسات املحاكامت إعالم ًيا .وجاء القرار
عىل خلفية قيام نادي القضاة بإرسال مذكرة ملجلس القضاء األعىل،
يطالب فيها بوقف بث الجلسات إعالميًا .وعلل نادي القضاة طلبه بأنه
ضمن دور النادي يف "الحفاظ عىل هيبة القضاء والوقوف أمام ما قد
ينال منها".
(املرصي اليوم)2017/8/14 ،

 2017/8/14يف خطوة فرست بأنها انقالب عىل اتفاق باريس ،أعلن
اللواء املتقاعد "خليفة حفرت من موسكو عن استئناف قواته قتالها
قائل
من أجل بسط سيطرتها عىل "كامل الرتاب الليبي" .وقال حفرت ً
بعد لقائه وزير الخارجية الرويس سريغي الفروف" :لقد طلبت دول
صديقة م ّنا االنخراط يف العملية السياسية ،وبدأ ذلك بلقاء السيد

فايز الرساج يف أبوظبي ويف باريس ،لكن الرساج أخل بالكثري من
الرشوط املتفق عليها".
(العرب اللندنية)2017/8/14 ،

 2017/8/17اتهم "مجلس الحراك الثوري الجنويب" ،وهو أحد
فصائل الحراك يف جنوب اليمن ،دولة اإلمارات العربية املتحدة،
بأنها أصبحت تحتل جنوب اليمن وتستحوذ عىل خرياته ،وأكد رفضه
أي ٍ
طرف كان .وقد ورد ذلك ،يف بيان أصدره
للوصاية الخارجية ،من ّ
املجلس ،الذي يعد أحد أبرز مكونات الحراك املطالبة باالنفصال يف
اليمن ،ويتزعمه ،القيادي يف الحراك الجنويب ،حسن أحمد باعوم ،يف
عقب مؤمتر عقده املجلس ،يف مدينة عدن.
(موقع الجنوب اليوم)2017/8/17 ،

 2017/8/23أعربت وزارة الخارجية املرصية عن أسفها بشأن قرار
الواليات املتحدة يف ما يتعلق بتخفيض بعض املبالغ املخصصة ،يف إطار
برنامج املساعدات األمريكية للقاهرة ،سواء مـن خالل التخفيض املبارش
لبعض مكونات الشق االقتصادي مـن الربنامج ،أو تأجيل رصف بعض
مكونات الشق العسكري .وقررت أمريكا حرمان مرص من مساعدات
قيمتها  95.7مليون دوالر ،وتأجيل رصف  195مليون دوالر أخرى ،لعدم
إحرازها تقد ًما عىل صعيد احرتام حقوق اإلنسان ،واملعايري الدميقراطية،
يف ظل إصدار قانون الجمعيات األهلية الجديد الذي ينظر إليه ،ضمن
نطاق واسع ،عىل أنه جزء من حملة متزايدة ضد املعارضة.
(العريب الجديد)2017/8/23 ،

 2017/8/25طالب نائب رئيس الحكومة اليمنية الرشعية ،وزير
الخارجية ،عبد امللك املخاليف بالتحقيق يف قصف ملقاتالت التحالف
منزل سكنيًا
العريب الذي تقوده السعودية واإلمارات يف اليمن ،أصاب ً
شخصا بني قتيل وجريح ،أغلبهم من
عىل األقل ،ونتج منه سقوط ً 38
منزل يف منطقة
النساء واألطفال .وجاء ذلك يف عقب قصف التحالف ً
عطان ،جنوب غرب العاصمة ،ما أدى إىل مقتل  16مدن ًيا بينهم مثانية
أطفال وأربع نساء ،إضاف ًة إىل  22جري ًحا.
(موقع أخبار اليمن)2017/8/25 ،

 2017/8/29طالبت "هيومن رايتس ووتــش" ،و 56منظمة غري
حكومية محلية ودولية أخرى األمم املتحدة ،بفتح تحقيق دويل
مستقل يف االنتهاكات التي يرتكبها جميع أطراف النزاع يف اليمن.
وقالت املنظامت ،يف رسالة وجهتها إىل املمثلني الدامئني للدول
األعضاء واملراقبني يف مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة ،إ ّن
"أطراف النزاع يستم ّرون بارتكاب انتهاكات خطرية للقانون الدويل
لحقوق اإلنسان ،والقانون اإلنساين الدويل".
(العريب الجديد)2017/8/29 ،
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 2017/7/2قال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية يف قطاع
غزة أرشف القدرة ،إن الحكومة يف رام الله ما زالت تحتجز مئات
التحويالت لدى دائرة العالج بالخارج ،والتي تحولت إىل مقربة أرقام
جديدة ملرىض غزة.
(وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم)2017/7/2 ،

 2017/7/2كشف الناطق باسم حركة حامس؛ فوزي برهوم ،عن
أن وف ًدا قياديًا من الحركة غادر إىل القاهرة ،برئاسة عضو املكتب
السيايس للحركة روحي مشتهى ،الستكامل التفاهامت التي جرت مع
مرص خالل حزيران /يونيو  2017ومتابعتها ،وأشار إىل أن الوفد يضم
فريقًا فن ًيا من الوزارات.
(موقع حركة حامس)2017/7/2 ،

 2017/7/2أقدمت قوات االحتالل عىل مداهمة بيت النائب يف
املجلس الترشيعي الفلسطيني عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني
خالدة جرار ،واعتقالها.
(وكالة وفا)2017/7/2 ،

 2017/7/2حذر وزير الدفاع اإلرسائييل أفيجدور ليربمان حزب الله
قائل" :نعرف ما يتعني القيام به" .وقال ليربمان للصحافيني يف
اللبناين ً
قاعدة كريا العسكرية" :لسنا مهتمني بالرشوع يف التصعيد يف الشامل
أو الجنوب" ،مؤك ًدا أن إرسائيل تتمتع بتفوق كبري عىل حزب الله.
(وكالة وفا)2017/7/2 ،

 2017/7/3دعا رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس،
يف خطابه أمام قمة االتحاد األفريقي يف دورته  29املنعقدة يف أديس
أبابا ،قادة أفريقيا إىل ربط أي تقدم يف عالقة القارة بإرسائيل ،وذلك
مبدى التزامها بإنهاء احتاللها لألرايض الفلسطينية املحتلة منذ .1967
(وكالة األناضول لألنباء)2017/7/3 ،

 2017/7/3بعثت مندوبة الواليات املتحددة يف األمم املتحدة نييك
هايل ،برسالة إىل األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتريس ،طالبت
بانضامم الواليات املتحدة إىل معارضة محاولة الفلسطينيني مترير
قرار يف اليونسكو ،والذي يعد الخليل واملسجد اإلبراهيمي إرث ًا عامل ًيا
يتبع للفلسطينيني ،ويتعرض لخطر الدمار.
(املستقبل)2017/7/3 ،

 2017/7/4قال املتحدث باسم وزارة الصحة يف قطاع غزة أرشف
القدرة ،إن هناك نحو  2500مريض يف خطر ،من جراء وقف وزارة
الصحة يف رام الله تحويالت العالج إىل الخارج.
(وكالة األناضول لألنباء)2017/7/4 ،

 2017/7/4تبنت لجنة الرتاث العاملي التابعة ملنظمة اليونسكو ،يف
دورتها الـ  ،41والتي انعقدت يف بولندا ،قرار "بلدة القدس القدمية
وأسوارها" ،الذي أع ّده األردن وفلسطني ،واملقدم من املجموعة
رش دول ،وعارضته ثالث ،عىل الرغم من
العربية ،وتبنى القرا َر ع ُ
الضغوط اإلرسائيلية إلفشال القرار.
(وكالة وفا)2017/7/4 ،

 2017/7/4وصول مئتي مهاجر يهودي إىل تل أبيب عىل منت طائرة
خاصة ،وقد قدم املهاجرون من الواليات املتحدة األمريكية وكندا،
ومن املتوقع أن يصل اآلالف من املهاجرين اليهود هذه السنة من
أمريكا الشاملية.
(القدس)2017/7/4 ،

 2017/7/4وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ،إىل إرسائيل
يف زيارة رسمية تستمر ثالثة أيام ،ورصح رئيس الوزراء الهندي بأن
الزيارة هي احتفال بقوة روابط متتد قرونًا بني مجتمعينا.
(وكالة األناضول لألنباء)2017/7/4 ،

 2017/7/5أعلن رئيس املكتب السيايس لحركة حامس إسامعيل
هنية ،يف أول خطاب له منذ تر ّؤسه املكتب السيايس ،عن رؤية الحركة
أولويات عملها خالل املراحل القادمة ،واستعرض هنية أولويات الحركة
التي تتمثل مبواجهة االحتالل الغاشم ،وعرب هنية عن رفض الحركة
نسبة حائط الرباق إىل الصهاينة املحتلني ،وأكد أن أي حلول أو تسويات
تتعارض مع حق الشعب الفلسطيني يف الحرية واالستقالل وإقامة
دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الرشيف ،لن يكتب
له النجاح.
(القدس اإلخبارية)2017/7/5 ،

 2017/7/5أظهر استطالع إرسائييل ،نرش عرب موقع القناة العربية
الثانية ،أن غالبية إرسائيلية ترى وتعتقد أن الحرب املقبلة ستكون
وجهتها قطاع غــزة ،وبحسب االستطالع فــإن  56يف املئة من
اإلرسائيليني يعتقدون أن هناك فرصة كبرية ألن تندلع الحرب بني
إرسائيل وحامس يف غزة ،يف حني يرى  35يف املئة أن الفرصة ملثل ذلك
منخفضة ،وأعرب  35يف املئة عن اعتقادهم أن الحرب قد تكون مع
حزب الله ،و 9يف املئة إيران.
(القدس)2017/7/5 ،

 2017/7/5قال وزير العمل الفلسطيني؛ مأمون أبو شهال ،إن السلطة
الفلسطينية تعاين معدالت بطالة وفقر متزايدة؛ إذ يوجد نحو 400
ألف عاطل عن العمل ،معظمهم من الخريجني والشباب ،و 320ألف
أرسة تعيش تحت خط الفقر ،ولفت النظر إىل أن عدد العاطلني عن
العمل سريتفع إىل  900ألف بحلول سنة  ،2013يف حال استمر الوضع
من دون إيجاد حلول عملية وحقيقية.
(وكالة وفا)2017/7/5 ،

 2017/7/6وقع رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو ،مع رئيس
الوزراء الهندي ناريندرا مودي ،سبع اتفاقيات تعاون بني البلدين،
بينهام مذكرة تفاهم بني دائرة العلوم والتكنولوجيا الهندية وسلطة
التعاون اإلرسائيلية؛ إلقامة صندوق للتطوير والبحث الصناعي
بقيمة  40مليون دوالر ،وثالث اتفاقيات يف مجال الفضاء ،إضافة
إىل اتفاقيتني يف مجال املياه ،واتفاقية يف املجال الزراعي ،واتفاقية
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لبيع منظومة القبة الحديدة اإلرسائيلية املضادة للصواريخ والطائرات
بقميه مليا َري دوالر.
(الرشق األوسط)2017/7/6 ،

 2017/7/6قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن
آل ثاين ،يف مقابلة مع شبكة يس أن أن األمريكية ،إن حركة حامس
متمثلة يف الدوحة مبكتب سيايس ،وليس لديها أي متثيل عسكري
يف دولة قطر ،مش ًريا إىل أن بعض قادة حامس جاؤوا للمشاركة يف
مفاوضات املصالحة الوطنية التي تؤدي قطر دور الوسيط فيها ،وهي
مفاوضات مدعومة من جانب املجتمع الدويل ،وتتم بالتنسيق مع
الواليات املتحدة ،مؤك ًدا أن دولة قطر ال تدعم حامس ،بل تدعم
أهل غزة.
(الجزيرة نت)2017/7/6 ،

 2017/7/7قال رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعامر غزة السفري
القطري محمد العامدي ،إن قطر لن تخذل الشعب الفلسطيني،
وستواصل جهود إعامر قطاع غزة من دون توقف.
(املركز الفلسطيني لإلعالم)2017/7/7 ،

 2017/7/7حجبت السعودية موقع عرب  48عن املتصحفني فيها،
من دون اإلعالن عن أسباب الحجب .وذكر املوقع أن ما ميكن أن
يفرس الحجب السعودي هو نرشه تقارير صحافية أجنبية غربية
وإرسائيلية ،عن العالقات اإلرسائيلية  -السعودية الرسية ،والفرحة
اإلرسائيلية بتعيني محمد بن سلامن ول ًيا للعهد.
(موقع عرب )2017/7/7 ،48

 2017/7/8أعلنت سلطة الطاقة يف قطاع غزة عن توقف مولدين يف
محطة الكهرباء عن العمل ،بسبب قيام سلطة النقد برام الله بوقف
كل التحويالت املالية عرب البنوك إىل مرص لرشاء الوقود.
(فلسطني أون الين)2017/7/8 ،

 2017/7/8قال أمني رس اللجنة القطرية الدامئة لدعم القدس حاتم
دعم
عبد القادر ،إن قطر هي الدولة العربية الوحيدة التي تقدم ً
دعم بحسب
دامئًا للقدس ،بخالف املؤسسات األخرى ،والتي تقدم ً
إمكاناتها ،وتحدث عبد القادر عن أبرز املشاريع التي تحتاجها
املدينة املحتلة.
(الجزيرة نت)2017/7/8 ،

 2017/7/9قطعت السلطة الفلسطينية يف رام الله رواتب 37
نائ ًبا من نواب كتلة التغيري واإلصالح يف الضفة الغربية لشهر
حزيران /يونيو رسم ًيا ،يف حني رفضت وزارة املالية إعطاء أي مربر
لهذه الخطوة.
(العريب الجديد)2017/7/9 ،

 2017/7/9أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،رضورة إلغاء
حركة حامس اللجنة اإلداريــة يف غزة ،والسامح لحكومة الوفاق
الوطني مبامرسة مهامتها يف قطاع غزة والذهاب إىل االنتخابات.
(وكالة معا اإلخبارية)2017/7/9 ،

 2017/7/10طالبت القوى الوطنية واإلسالمية رئيس السلطة
الوطنية الفلسطينية محمود عباس ،بإخراج القطاع الصحي يف غزة
من املناكفات السياسية ،فالوضع الصحي يف غزة هو مسؤولية وطنية
شكل من أشكال املناكفات السياسية.
وإنسانية قبل أن تكون ً
(وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم)2017/7/10 ،

 2017/7/10طرح وزير االستخبارات واملواصالت اإلرسائييل يرسائيل
كاتس ،قانونًا جدي ًدا عىل جدول أعامل الكنيست ،باسم "القدس
الكربى" ،والذي يقيض بتغري الرتكيبة الدميوغرافية يف القدس ،من
خالل ضم خمس مستعمرات يف محيطها ،يف مقابل إخراج بلدات
فلسطينية خارج نفوذ البلدية.
(الحياة)2017/7/10 ،

 2017/7/11جدد وزير االستخبارات واملواصالت اإلرسائييل؛ يرسائيل
كاتس ،اقرتاح مرشوع لتأسيس شبكة سكة حديد إقليمية عابرة
ملنطقة الرشق األوسط ،تربط إرسائيل بدول الخليج ،مرو ًرا باألردن
والسعودية ،موض ًحا أن الخطة التي تعمل إرسائيل عىل تنفيذها ،هي
إعادة إحياء خط قطار كان موجو ًدا بالفعل ،يربط حيفا باألردن عرب
الضفة الغربية ،ومنها إىل السعودية ودول الخليج.
(الجزيرة نت)2017/7/11 ،

 2017/7/11اعرتفت وزارة الدفاع اإلرسائييل بـ  481جنديًا بوصفهم
معاقني ،وذلك نتيجة للحرب العدوانية عىل قطاع غزة يف صيف
 ،2014وبينهم  143جنديًا تم االعرتاف بهم بوصفهم مصابني بـ
"صدمة الحرب".
(موقع عرب )2017/7/11 ،48

 2017/7/11أظهر تقرير مشرتك أصدره الجهاز املركزي لإلحصاء
الفلسطيني واللجنة الوطنية للسكان ،مبناسبة اليوم العاملي للسكان،
أن عدد السكان املقدر يف منتصف  2017يف مناطق السلطة الوطنية
الفلسطينية بلغ نحو  4.95ماليني نسمة ،منهم  2.52مليون من
الذكور 1.48 ،مليون من اإلناث ،بينام قدر سكان قطاع غزة بنحو
 1.94مليون نسمة ،منهم  988ألف ذكر و 956ألف أنثى.
(موقع الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني)2017/7/11 ،

 2017/7/11اتهم السفري السعودي لدى الجزائر سامي بن عبد الله
الصالح ،حركة حامس بأنها "إرهابية" تسعى إلحالل املشكالت يف
املنطقة ،وأشار السفري السعودي إىل أن املقاومة مكفولة ملنظمة
التحرير الفلسطينية.
(وكالة شهاب لألنباء)2017/7/11 ،

 2017/7/12قال مايكل لينك املقرر الخاص لألم املتحددة ،بشأن
وضع حقوق اإلنسان يف األرايض الفلسطينية املحتلة ،وهو واحد من
الخرباء السبعة الذين أصدروا البيان" ،إن إرسائيل بوصفها املحتل
املسيطر عىل الدخول والخروج للبضائع واألشخاص تتحمل املسؤولية
الرئيسة يف تدهور الحالة اإلنسانية يف قطاع غزة".
(موقع مركز أنباء األمم املتحدة)2017/7/12 ،
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 2017/7/13أصدرت محكمة عسكرية إرسائيلية يف الضفة الغربية
أمر اعتقال إداري يف حق النائب يف املجلس الترشيعي الفلسطيني،
والقيادية يف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني؛ خالدة جرار ،ملدة
ستة أشهر.
(الغد األردنية)2017/7/13 ،

 2017/7/13أكد القيادي يف حركة حامس يف غزة محمود الزهار،
زعيم لقطاع غزة يتم من خالل
أن قضية تعيني محمد دحالن ً
االنتخابات ،وقال الزهار إن التفاهامت التي أجرتها حامس مع
دحالن تركزت يف ثالث قضايا؛ وهي تفعيل املجلس الترشيعي،
وإنجاز املصلحة املجتمعية ،وتفعيل لجنة التكافل الوطني اإلسالمي
ومشاريع الفقراء.
(الغد األردنية)2017/7/13 ،

 2017/8/15اندالع مواجهات بني الفلسطينيني وقوات االحتالل
التي منعتهم ،لليوم الثاين عىل التوايل ،من الصالة يف املسجد األقىص،
وانطلقت عدة مسريات من األحياء املقدسية صوب القدس القدمية،
وسط إجراءات أمنية مشددة لقوات االحتالل التي منعت املسريات
من التقدم وقامت بقمعها.
(األيام)2017/8/15 ،

 2017/7/17أعلن مفتي القدس والديار املقدسة الشيخ محمد
حسني ،بعد اجتامع مجلس اإلفتاء اإلسالمي يف القدس ،أنه تقرر
باإلجامع أن الدخول إىل األقىص من البوابات اإللكرتونية ال يجوز،
وكل من يدخل منها فـ "صالته باطلة" ،وناشد الفلسطينيني شد
الرحال إىل األقىص.
(الحياة)2017/7/17 ،

 2017/7/18كشف وزير األمن الداخيل اإلرسائييل؛ جلعاد أردان،
النقاب عن أن سلطات االحتالل نسقت مع دول عربية وإسالمية،
لنصب البوابات اإللكرتونية قبالة املسجد األقىص ،وقد ترافقت
ترصيحات أردان حول وجود تفاهامت سعودية إرسائيلية حيال
تلك اإلجراءات.
(الجزيرة نت)2017/7/18 ،

 2017/7/19أعلن صندوق قطر للتنمية عن البدء يف املرحلة الثالثة
من مدينة الشيخ حمد بن خليفة السكنية ،أكرب مرشوع إسكاين يف
محافظة خانيونس يف جنوب قطاع غزة ،والتي تشهد بناء  700شقة
سكنية ،بتكلفة إجاملية تبلغ  43مليون دوالر أمرييك.
(صحيفة الراية القطرية)2017/7/19 ،

 2017/7/22دعت اللجنة الرباعية الدولية للرشق األوسط ،جميع
األطراف املعنية بالوضع يف القدس املحتل ،إىل ضبط النفس إىل أقىص
حد ،كام دعت اللجنة األردن وإرسائيل إىل العمل م ًعا من أجل إبقاء
الوضع بعي ًدا عن التوتر.
(مركز أنباء األمم املتحدة)2017/7/22 ،

 2017/7/24صدق املسجد الوزاري اإلرسائييل للشؤون السياسية
واألمنية "الكابينت" عىل توصيات أجهزة األمن بإزالة البوابات
اإللكرتونية التي نصبت عىل أبواب األقىص.
(الجزيرة نت)2017/7/24 ،

 2017/7/25أصدرت محكمة العدل األوربية قرا ًرا يقيض بإعادة
قضية رفع اسم حركة حامس من لوائح اإلرهــاب األوروبية إىل
املحكمة االبتدائية األوروبية.
(القدس العريب)2017/7/25 ،

 2017/7/27قال النائب العام املفصول من حركة فتح محمد دحالن:
"بذلنا جهو ًدا مشرتكة مع اإلخوة يف حامس قد متكننا من إعادة األمل
ألهل غزة".
(القدس)20147/7/27 ،

 2017/7/28أكد الشيخ عكرمة صربي أن املقدسيني والفلسطينيني
هم من حققوا االنتصار بإعادة فتح أبواب املسجد األقىص للمصلني،
وليس ما يتناوله زعامء العرب يف تبني هذا االنتصار.
(القدس العريب)2017/7/28 ،

 2017/7/29دعا األب مانويل مسلم الفلسطينيني إىل مواصلة
الحراك يف وجه اإلجراءات اإلرسائيلية املستهدفة للمسجد األقىص،
ورصح مانويل بالعصيان املدين يف وجه إرسائيل.
(وكالة األناضول لألنباء)2017/7/29 ،

 2017/7/31طالبت العضو العريب يف الكنيست اإلرسائييل حنني
الزعبي ،بتعميم تجربة القدس عىل مطالب سياسية باملدينة املقدسة
يف ما يتعلق بإجراءات االحتالل التي من املمكن أن تشهد تراج ًعا ،مبا
يضمن عدم الرجوع إىل حالة تدنيس املسجد األقىص من املتطرفني
الذين يقتحمونه.
(فلسطني أون الين)2017/7/31 ،

 2017/8/2كشف خليل التفكجي مدير قسم الخرائط يف جمعية
الدراسات العربية يف القدس املحتلة ،أن مساحة القدس يف سنة
 1945كانت نحو عرشين ألف دونم ،وكانت الكنيسة متتلك من هذه
املساحة ما نسبته  15يف املئة ،عىل مساحة  2.473كيلومرت مربع.
لكن أخطر ما يحدث اآلن ،بعد معركة األقىص ،هو بيع الكنيسة
األرثوذكسية لعقار يف املعظمية عند باب حطة .وقال التفكجي يف
ندوة نظمتها املؤسسات األرثوذكسية يف بيت ساحور ،أن الخطر
األكرب اآلن يكمن يف نقطة باب الخليل؛ حيث تم عمل مسح للبلدة
القدمية خالل الفرتة  ،2011-2000ليتبني أن الكنيسة األرثوذكسية
متتلك ما نسبته  33يف املئة من البلدة القدمية.
(القدس العريب)2017/8/2 ،

 2017/8/3أعلنت حركة حامس استعدادها إلنهاء اإلدارة الحكومية
يف قطاع غزة فور استالم حكومة الحمدالله مسؤولياتها كافة يف قطاع
غزة .وطالب القيادي يف الحركة؛ صالح الربدويل يف بيان له ،باإللغاء
الفوري لكل اإلجراءات التي فرضت عىل غزة ،بحجة تشكيل اللجنة
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الحومية .ودعا الربدويل إىل الرشوع الفوري يف حوار وطني ومشاورات
لتشكيل حكومة وحدة وطنية ،وتفعيل املجلس الترشيعي.
(وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم)2017/8/3 ،

 2017/8/3شارك رئيس الحكومة اإلرسائييل بنيامني نتنياهو ،يف وضع
حجر األساس لبناء  1200وحدة استيطانية يف مستعمرة بيتار عيلت،
عىل أر ٍ
اض ذات ملكية خاصة للفلسطينيني قرب بيت لحم.
(موقع عرب )2017/8/3 ،48

 2017/8/3قام االتحاد األورويب بدفع مساهمته السنوية الثالثة لهذا
العام ،ضمن إطار دعمه املايل املبارش للسلطة الفلسطينية .ولقد قام
االتحاد األورويب خالل عام  ،2017بتخصيص مبلغ يصل مجموعه إىل
 138مليون يورو ،لدعم السلطة الفلسطينية يف قيامها بدفع رواتب،
ومخصصات تقاعد ،واملخصصات االجتامعية ،والتحويالت الطبية ،إىل
مستشفيات القدس الرشقية.
(وكالة وفا)2017/8/3 ،

 2017/8/6أعلن وزير االتصاالت اإلرسائييل أيوب قرا ،أنه أمر
باتخاذ إجراءات لوقف عمل قناة الجزيرة يف إرسائيل ،بحجة دعمها
لإلرهاب ،بحسب قوله .وأضاف قرا ،يف مؤمتر صحايف ،أن القرار استند
إىل إغالق دول عربية مكاتب الجزيرة لديها وحظر عملها ،وهي دول
وصفها بأنها ُسـنية معتدلة تريد إرسائيل عقد تحالفات ،وتحقيق
رشاكة اقتصادية ،وإبرام سالم معها ،بحسب تعبريه ،يف إشارة إىل
الدول التي تفرض حصا ًرا عىل قطر.
(الجزيرة نت)2017/8/6 ،

 2017/8/6قال املطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم
األرثوذكس ،إن الذين يبيعون عقاراتنا ويفرطون فيها ويف أوقافنا
األرثوذكسية ال ميثلون كنيستنا وتراثها وهويتها وعراقة حضورها يف
بأل تنسب صفقات البيع
هذه األرض املقدسة .وطالب وسائل اإلعالم ّ
إىل الكنيسة األرثوذكسية ،ألن الكنيسة براء من هذه األفعال التي
يقوم بها أشخاص نعرف جي ًدا ما أهدافهم وأجنداتهم ،ومن الذي
يدعمهم ويؤازرهم ويربر أعاملهم ويقف خلفهم.
(القدس العريب)2017/8/6 ،

 2017/8/7قام العاهل األردين امللك عبد الله الثاين أمس بزيارة غري
عادية إىل رام الله ،وصفها مسؤولون فلسطينيون بأنها رسالة دعم
خصوصا يف املسجد األقىص
للسلطة يف مواجهة إرسائيل وإجراءاتها،
ً
املبارك والقدس املحتلة ،وكشف وزير الخارجية الفلسطيني رياض
املاليك ،يف ترصيح عقب اللقاء ،أن الجانبني األردين والفلسطيني اتفقا
عىل تشكيل خلية أزمة مشرتكة تتواصل يف ما بينها لتقويم املرحلة
املاضية والدروس والعرب ،وأي تحديات قد نواجهها يف األقىص .وأضاف
أن هذه الزيارة تأيت يف وقت بالغ األهمية ،من أجل إجراء تقويم
مشرتك ملشكلة االعتداءات اإلرسائيلية عىل املسجد ومحاولة تغيري
الواقع القائم فيه.
(الحياة)2017/8/7 ،

 2017/8/7أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن إرسائيل جردت
نحو  15ألف فلسطيني من سكان القدس من حقهم يف اإلقامة يف
املدينة منذ عام  ،1967قائلة إن األمر قد يكون "جرمية حرب".
ورصحت سارة ليا ويتسن ،مديرة قسم الرشق األوسط يف املنظمة بأن
إرسائيل تدعي معاملة القدس عىل أنها مدينة موحدة ،لكنها تحدد
قوانني مختلفة لليهود والفلسطينيني .وإن التمييز املتعمد بحق
فلسطينيي القدس ،مبا يف ذلك سياسات اإلقامة التي تهدد وضعهم
القانوين ،يزيد من انسالخهم عن املدينة.
(موقع هيومن رايتس ووتش)2017/8/7 ،

 2017/8/10قال ممثل حركة حامس يف إيران خالد القومي ،إن زيارة
وفد حركته للعاصمة طهران ،أمثرت فتح صفحة جديدة يف العالقة
بني الطرفني ،قامئة عىل أساس مواجهة االحتالل اإلرسائييل ،ودعم
صمود الشعب الفلسطيني ،الفتًا النظر إىل أنه سيكون هناك زيارات
ومناقشات مقبلة ،حول دعم القضية الفلسطينية ومقاومتها.
(فلسطني أون الين)2017/8/10 ،

 2017/8/10قال رئيس قسم األبحاث يف مجموعة العمل من أجل
فلسطيني سورية إبراهيم العيل ،إن أرقام املعتقلني الفلسطينيني يف
سجون النظام السوري قفزت يف وقت قصري ج ًدا ،من نحو 1200
معتقل ،بعد أن أتيح التواصل مع األهايل واإلبالغ عن
ً
إىل 1620
أبنائهم املعتقلني.
(فلسطني أون الين)2017/8/10 ،

 2017/8/11غادر وفد قيادي من الفصائل الفلسطينية قطاع غزة،
عرب معرب رفح ،متوج ًها إىل القاهرة ،للقاء مسؤولني مرصيني وآخرين
من تيار النائب محمد دحالن؛ للتباحث يف شأن حلول عاجلة
خصوصا معرب رفح ومرشوعات
ملشكالت قطاع غزة املتفاقمة،
ً
كل من
الكهرباء والصحة والشؤون االجتامعية وغريها .وضم الوفد ً
روحي مشتهى ،والدكتور صالح الربدويل ،وإسامعيل األشقر ،وفتحي
وكل
الشيخ خليل (من حامس) ،وخالد البطش (الجهاد اإلسالمي)ً ،
من ماجد أبو شاملة ،وأرشف جمعة (من تيار محمد دحالن)،
وعصام أبو دقة (من الجبهة الدميوقراطية) ،وأسامة أحمد (من
الجبهة الشعبية).
(الحياة)2017/8/11 ،

 2017/8/11قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق يف هيئة شؤون
األرسى واملحررين ،وعضو اللجنة املكلفة بإدارة شؤون الهيئة يف
قطاع غزة؛ عبد النارص فروانة ،إن أكرث من  92يف املئة ،من األحكام
الصادرة يف حق األرسى الفلسطينيني ،تكون مقرونة بالغرامات املالية
الباهظة .وكشف فروانة أنه واستنا ًدا إىل ما وثقه محامو هيئة شؤون
األرسى واملحررين ،فإن مجموع الغرامات املالية التي فرضت عىل
األرسى األطفال القابعني يف سجن عوفر فقط ،منذ مطلع العام
الجاري  ،2017قد بلغت  359ألف شيكل ،أي ما يعادل  100ألف
دوالر ،وأن أعالها كانت خالل شهر متوز /يوليو املايض؛ إذ سجل
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خالله فرض غرامات مالية مبقدار  87000شيكل ،وما يعادل  24ألف
دوالر ،يف حق األطفال يف سجن عوفر فقط.
(وكالة وفا)2017/8/11 ،

 2017/8/12أكد بطريرك القدس وسائر أعامل فلسطني واألردن
ثيوفليوس الثالث ،رفضه قرار املحكمة املركزية اإلرسائيلية يف قضية
باب الخليل ،كام رفض مقرتح قانون يف الكنيست يقيض مبصادرة أرايض
املسيحيني يف القدس .وأعلن البطريرك ،خالل مؤمتر صحفي عقد يف
عمن ،عن جملة من اإلجراءات القانونية التي ستتخذها البطريركية
ّ
لقلب الحكم .وقال إن البطريركية ستبدأ عملية استئناف أمام محكمة
العدل العليا ،وستنفذ البطريركية كل ما يف وسعها لقلب الحكم.
(الرأي األردنية)2017/8/12 ،

مريوسالف جينكا ،إن مرشوع القانون ،الذي يجعل من القدس
عاصمة إلرسائيل ،سيعمل يف حالة إقراره ،عىل تعزيز سيطرة إرسائيل
عىل القدس الرشقية املحتلة ،وسيحد من قدرة الطرفني (الفلسطيني
واإلرسائييل) عىل التوصل إىل حل تفاويض ،يتوافق مع قرارات األمم
املتحدة واالتفاقات السابقة املوقعة بني الطرفني.
(مركز أنباء األمم املتحدة)2017/8/22 ،

 2017/8/22قال نقيب الصيادين؛ نزار عياش ،إن البحرية اإلرسائيلية
اعتقلت  229صيا ًدا فلسطين ًيا من بحر غزة ،منذ انتهاء حرب .2014
وأضاف نزار عياش أن أربعة صيادين ما زالوا معتقلني ،وأن 11
آخرين أصيبوا من جراء إطالق قوارب البحرية اإلرسائيلية النار عىل
قوارب الصيد الفلسطينية.

 2017/8/14رفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني عقد املجلس
الوطني يف رام الله ،بعي ًدا عن التوافق الوطني ،وشدد عضو اللجنة
املركزية للشعبية عىل أن املجلس يجب أن يكون توحيديًا عىل
قاعدة التوافق مبا يتالءم وينسجم مع مخرجات القاهرة وتفاهامتها،
ومخرجات اجتامع اللجنة التحضريية يف بريوت عام .2017

(وكالة األناضول لألنباء)2017/8/22 ،

 2017/8/18قال تقرير ملؤسسة القدس الدولية إنه خالل األشهر
السبعة األوىل من سنة  ،2017واجهت القدس املحتلة تصعي ًدا دمويًا
واستيطان ًيا من حكومة االحتالل .وقال التقرير إن قوات االحتالل
قتلت خالل الفرتة األخرية التي يغطيها التقرير  17مقدسيًا ،واعتقلت
نحو  1458آخرين ،وهدمت نحو  106منازل ومنشآت سكنية،
منزل ومنشأة يف الفرتة نفسها.
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(القدس العريب)2017/8/29 ،

(الحياة)2017/8/14 ،

(وكالة صفا)2017/8/18 ،

 2017/8/20قال رئيس السلطة الفلسطينية خالل لقائه مع وفد
حزب مريتش اإلرسائييل يف رام الله ،إنه يسعى الستئناف التنسيق
األمني مع إرسائيل ،لكن إرسائيل مل ترد عىل توجهه بهذا الخصوص،
ومن جهة أخرى أكد عباس أنه سيواصل تقليص تحويل امليزانيات
إىل قطاع غزة.
(موقع عرب )2017/8/20 ،48

 2017/8/22حذرت األمم املتحدة من خطورة مرشوع قانون
"القدس املوحدة" ،الذي صدق عليه الكنيست اإلرسائييل يف منتصف
متوز /يوليو املايض .وقال مساعد األمني العام للشؤون السياسية

 2017/8/29أعادت قيادة مكافحة اإلرهاب يف الرشطة الربيطانية
فتح التحقيق يف مقتل رسام الكاريكاتري ناجي العيل ،قبل  30عا ًما،
بإطالق النار عليه يف أحد شوارع لندن ،وطلبت من أي شخص لديه
معلومات حول املسلح ورجل ثان شوهد يبتعد بسيارته عن املكان،
أن يتقدم بها.
 2017/8/30قال عضو اللجنة املركزي لحركة فتح ،مسؤول ملف
املصالحة يف الحركة عزام األحمد ،إن حركة فتح رحبت باألفكار
الرتكية إلنهاء االنقسام ورسعة تنفيذ املصالحة عىل قاعدة االتفاق
الذي تم بني حركتي فتح وحامس برعاية مرصية ،ووقع يف القاهرة
يف  .2011/5/4وقال األحمد إن الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان،
أبلغ القيادة الفلسطينية بأن  5ماليني دوالر ستقدم إىل الشعب
الفلسطيني لتغطية مثن الكهرباء يف قطاع غزة .ونحن رحبنا بذلك
ألنه مساعدة من تركيا للشعب الفلسطيني وليس للسلطة.
(وكالة وفا)2017/8/30 ،

 2017/8/30قال رئيس شؤون األرسى واملحررين عيىس قراقع ،إن
 6500أسري يقبعون يف  24سج ًنا ومعسك ًرا ومركز توقيف لالحتالل.
وأوضح أن حاالت االعتقال منذ بداية عام  2017كانت غري مسبوقة،
ومتصاعدة ،بالنظر إىل السنوات السابقة؛ إذ وصلت إىل  4000حالة
اعتقال .منها أكرث من  850حالة اعتقال يف صفوف القارصين.
(األيام)2017/8/30 ،
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املؤلف :مجموعة باحثني.
املحرر :سعد الدين العثامين.
سنة النرش.2015 :
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عدد الصفحات 223 :صفحة.
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تكتيس مساءلة التجربة السياسية باملغرب ،بعد اإلصالح الدستوري
الذي تال الحراك املغريب عام  ،2011أهمي ًة خاصةً ،وال سيام بعد انتهاء
مرحلة حكومة عبد اإلله بنكريان ،بوصفها أول تجربة يف ظل الدستور
الجديد ،وهو أم ٌر يسمح بتقديم حصيلة العمل السيايس مل ُختلف
الفاعلني ،وعالقته بنص الدستور الجديد وروحه .وداخل هذا السياق،
تكمن أهمية كتاب تجربة اإلصالح الدستوري يف املغرب الذي صدر
يف نهاية سنة  ،2015أي قبل سنة من إسدال الستارة عىل أول حكومة
مغربية أعقبت حراك " 20فرباير" الذي يُقدم قراء ًة للدستور ،تسمح
بفهم امل ُستجدات الحديثة التي رافقت تشكّل الحكومة الثانية بعد
اقرتاع ترشين األول /أكتوبر .2016
لهذا الكتاب الجامعي ،إذن ،أهمية أكيدة اليوم؛ وال سيام بالنظر
إىل أ ّن من أرشف عليه وق ّدم له سعد الدين العثامين ،رئيس الوزراء
املغريب الذي جرى تنصيبه يف نيسان /أبريل  ،(((2017بعد إعفاء خلفه
عبد اإلله بنكريان يف عقب أشهر من حال ٍة لـ "االنسداد السيايس"،
تلَت تص ّدر حزب العدالة والتنمية لالنتخابات الترشيعية يف ترشين
األول /أكتوبر  2016يف مجال الفقه الدستوري والقانوين؛ ذلك أنّه من
النادر أن نجد يف البالد العربية قاد ًة يجمعون بني املامرسة السياسية
الفعلية ومتلّك خلفية فكرية أو علمية قوية .وإىل جانب العثامين،
يُشارك يف هذا الكتاب ستة باحثني يف الفقه الدستوري والعلوم
السياسية؛ إضاف ًة إىل تذييله بالخطاب املليك يف  9آذار /مارس 2011
الذي أُعلن فيه االستفتاء حول اإلصالح الدستوري ،ث ّم النص الكامل
للدستور الجديد للمملكة املغربية.

من ملكية رئاسية إلى ملكية برلمانية
إ َّن أول ما يتبادر إىل الذهن بصدد موضوع الكتاب هو التساؤل
عن التغيري الذي جاءت بها وثيقة الدستور يف ما يخص العالقة بني
امللك ورئيس الحكومة ،وهو ما تط َّرق إليه عبد العايل حامي الدين
يف أول فصول الكتاب .فبعد ُمقدمة عرض فيها دواعي خروج "حركة
 20فرباير" االحتجاجية ،أكد حامي الدين أ ّن الذين رفعوا شعار
امللكية الربملانية كانوا يُريدون الحفاظ عىل هيبة املؤسسة امللكية
جل ما ق ّدمه يف الفصل
عىل نح ٍو حقيقي .وس ُيؤثث هذا الخطاب ّ
من دون إقناع كبري .فهو يرى أ َّن "تضخم مظاهر الفساد يف الحياة
العامة ،وخاصة منه الفساد الذي يتحصن باملؤسسة امللكية التي يُك ّن
لها املغاربة كل االحرتام والتقدير ،هو الذي دفع بالشباب إىل رفع
 1تجدر اإلشــارة إىل أ ّن سعد الدين العثامين شغل منصب وزير الشؤون الخارجية
والتعاون يف حكومة عبد اإلله بنكريان األوىل ( ،)2013-2012كام أنه شغل منصب األمني
العا ّم لحزب العدالة والتنمية يف املدة 2008-2004؛ أي يف مرحل ٍة سياسية دقيقة جدًّا،
تحل حزب العدالة والتنمية ،عىل إثر الهجامت اإلرهابية
كادت السلطات املغربية خاللها ّ
يف  16أيار /مايو .2003

ددعلالا
ربمتبس  /لوليأوليأ

شعار امللكية الربملانية"((( ،كام يتب َّنى املوقف نفسه عند الحديث عن
حزب األصالة واملعارصة الذي أنشأه امل ُستشار املليك فؤاد عايل الهمة.
وال يختلف هذا الخطاب عن خطاب حزب العدالة والتنمية الذي
ينتمي إليه حامي الدين ،ويشغل فيه منصب عضو األمانة العامة.
فالفساد ال يرتبط باملؤسسة امللكية التي يرأسها امللك ،ولكنه يرتبط
بالوثيقة الدستورية القدمية التي جعلت من نظام الحكم يف املغرب
ملكي ًة تنفيذي ًة تتمركز فيها جميع السلط بيد امللك ،وهو ما يسمح
بوجود وسائط متارس سلطات حقيقي ًة باسم امللك خارج املؤسسات،
من دون أن تخضع للمراقبة وامل ُحاسبة.

داخل هذا السياق ،يذهب حامي الدين إىل أ ّن حراك  20فرباير
كان مبنزلة امل ُحفر لدخول املغرب ألول مرة يف تاريخه امل ُعارص يف
إصال ٍح دستوري حقيقي(((؛ إذ جرت دسرتة مجلس الحكومة مبا
يعنيه ذلك من تقوية دورها ،وتعزيز مكانتها يف البناء الدستوري.
ويف املقابل ،تتحمل مسؤوليتها الكاملة أمام الربملان ،انسجا ًما
مع قاعدة الربط بني تعيني رئيس الحكومة ونتائج االنتخابات
الترشيعية ملجلس النواب ،ومع تقوية سلطة رئيس الحكومة عىل
رئيسا للسلطة التنفيذية ،ما يضع ح ًدا لالزدواجية
الوزراء بصفته ً
بني سلطة الدولة وسلطة الحكومة .وهكذا أصبح رئيس الحكومة،
بحسب النص الدستوري ،صاحب سلطة تنفيذية ،يتوىل مبوجبها
املسؤولية الكاملة عن الحكومة وعن اإلدارة العمومية .ويؤكد
حامي الدين أ ّن مكانة رئيس الحكومة ،كام جاءت يف دستور ،2011
تجعل منه الرئيس الفعيل للسلطة التنفيذية ،لكنه ال يغفل عن
ربط هذا التقدم يف النص الدستوري مبدى حرص رئيس الحكومة
عىل مامرسة مهامته الكاملة ،كام هو منصوص عليها دستوريًا(((.
فهل تحمل هذه العبارة انتقا ًدا لسياسية بنكريان يف عالقته بامللك،
 2عبد العايل حامي الدين" ،السياق السيايس لدستور  :2011من ملكية رئاسية إىل ملكية
ذات طبيعة برملانية" ،يف :مجموعة باحثني ،تجربة اإلصالح الدستوري يف املغرب (الدوحة:
منتدى العالقات العربية والدولية ،)2015 ،ص .15
 3املرجع نفسه ،ص .20
 4املرجع نفسه ،ص .24
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خصوصا بعد أن منحه الدستور ألول مرة يف تاريخ املغرب العديد
ً
من الصالحيات التي تسمح بقطع شوط كبري يف مسار التحول
الدميقراطي؟ مهام يكن الجواب ،فإ ّن ما خلص إليه حامي الدين
هو أ ّن حراك  20فرباير وما واكبه من تعديالت دستورية قد
نقل املغرب من ملكية رئاسية تنفيذية إىل ملكية شبه برملانية،
وسيكون عىل عاتق النخب السياسية أن تؤمن باإلصالح يف إطار
النظام السيايس القائم ،من أجل ترسيخ قواعد امللكية الربملانية.

دستور  2011وإعادة إنتاج تبعية رئيس
الحكومة للملك
يتناول أحمد بوز اإلشكالية ذاتها للعالقة بني امللك ورئيس
الحكومة ،لكنه ٌ
تناول من زاوية ُمختلفة .فقد أَوىل ال ُجزء األكرب منه
للحديث عن أوجه الضعف يف منصب رئيس الحكومة ،يف ضوء
اإلصالح الدستوري .وقد استفتح ،يف البداية ،بعرض عالقة امللك
بالوزير األول يف الدساتري السابقة ،ليخلص إىل خمس ُمحددات
ت ُشري كلّها إىل ضعف الوزير األول ،بد ًءا بعدم ربط تعيينه بصناديق
االقرتاع ،وضعف سلطته عىل الوزراء ،وازدواجية الحكومة الرسمية
والحكومة الفعلية املشكّلة من امللك و ُمستشاريه ،وشكلية الربنامج
الحكومي الذي يتحكم يف خطوطه العامة املجلس الوزاري الذي
أي دور للوزير األول يف املجلس
يرتأسه امللك ،ث ّم – أخ ًريا  -غياب ّ
الوزاري .فهل أ ّدى التعديل الدستوري لسنة  2011إىل تجاوز هذا
الواقع؟ يبدو من امل ُناسب أن نعرض جواب أحمد بوز لننتقل،
بعد ذلك ،إىل التفصيل الذي ق ّدمه .فهو يؤكد أ ّن تجربة اإلصالح
الدستوري مل تؤسس تحولً جوهريًا يف طبيعة العالقة الناظمة بني
رئيس الحكومة ورئيس الدولة ،إذ بقي امللك يحظى بصالحيات
واضحة ،تسمح له بأن يتحكم يف عمل الحكومة ،ويف السلطة
رصف كرئيسها الفعيل أيضً ا(((.
التنفيذية ،بل الت ُّ
يتحدد ضعف الحكومة ،بحسب القراءة للنص الدستوري التي قدمها
بوز ،يف عدد من النقاط .فالنقطة األوىل تتمثّل يف تحكّم امللك يف
حق االقرتاح
تعيني الوزراء وإعفائهم ،مع إعطاء رئيس الحكومة ّ
يظل غري ُملزمٍ بالنسبة إىل امللك ،إضاف ًة إىل
فحسب ،وهو أم ٌر ّ
أولوية تنصيب الحكومة من امللك ،قبل أن مينحها الربملان الثقة،
ينص يف الفصل  88عىل أ ّن الحكومة
عىل الرغم من أ ّن الدستور ّ
منصب ًة بعد حصولها عىل ثقة مجلس النواب .ويرى بوز أ ّن
تُع ّد ّ
هذا اللّبس يُك ّرس فكرة أحادية التنصيب من امللك .وهي ُمامرسة
 5أحمد بوز" ،امللك ورئيس الحكومة :حدود التغيري يف الدستور الجديد" ،يف :مجموعة
باحثني ،تجربة اإلصالح ،ص .49
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رافقت تنصيب حكومة بنكريان ،كام هو الشأن ،أيضً ا ،بالنسبة إىل
حكومة سعد الدين العثامين(((.
أ ّما النقطة الثانية ،فتربز يف عمومية الصالحيات امللكية واستمرار
خصوصا الصالحيات التي يصفها الدستور بأنها
قابليتها للتأويل،
ً
"إسرتاتيجية" ،من دون تحديد دقيق لهذا املعنى ،وهو ما يجعلها
قابل للتأويل ،بحسب مصلحة املؤسسة امللكية .ويُقابل
أم ًرا ً
عمومية الصالحيات التي منحها الدستور للملك تجريد الحكومة
من صالحيات حيوية ،وهي النقطة الثالثة التي تط ّرق إليها بوز،
والتي حددها يف عدم قدرة رئيس الحكومة عىل التعيني يف املناصب
العليا ،وعدم قدرته عىل التحكم يف عمل األجهزة األمنية أيضً ا.
وأ ّما النقطة الرابعة ،فتتجىل يف توقف صالحيات الحكومة عىل
إرادة امللك ،ويتحدد ذلك وفق بوز يف تبعية املجلس الحكومي
(يرأسه رئيس الحكومة) للمجلس الوزاري (يرأسه امللك) .فعىل
الرغم من التعديل الدستوري الجديد ،استمرت وظيفة املجلس
الوزاري مع ًربا رضوريًا ألهم النصوص والقضايا التي تعرض عىل
الحكومة ،ما يجعل هذا املجلس هو الجهاز الحقيقي لصنع
السياسات العاملة للدولة .أ ّما النقطة الخامسة ،فهي حصيلة
النقاط السالفة .عىل الرغم من التعديل الدستوري ،استمرت
االزدواجية بني الربنامج الحكومي والربنامج املليك ،بل إ ّن الحكومة
ال تتوىل يف الواقع ،يف كثري من القضايا اإلسرتاتيجية والسياسات
العامة ،سوى تنفيذ ما يصدر عن املجلس الوزاري.
إ ّن ما خلص إليه بوز يف دراسته للعالقة بني امللك ورئيس الحكومة
يف ظل الدستور الجديد هو فشل الرهان املعقود عىل مبادرة
مؤسس ًة لنظام سيايس يُصبح فيه
اإلصالح الدستوري يف أن تكون ِّ
للمغرب ،أ ّول مرة ،رئيس حكومة يضطلع بدور القيادة.

البرلمان والحكومة في ظل الدستور
الجديد
بالنسبة إىل مستجدات دستور 2011؛ بشأن الربملان وعالقته بالحكومة،
جرى تخصيص الفصل الثالث الذي حاول فيه عبد الرحيم املصلوحي،
رئيس الجمعية املغربية للعلوم السياسية ،مقاربة وضع الربملان يف
 6جرى تنصيب حكومة سعد الدين العثامين من ِقبل امللك يف  5نيسان /أبريل ،2017
يف حني كان تصديق الربملان للربنامج الحكومي يف  26نيسان /أبريل  2017ومنحه الثقة
للحكومة ،وهو ما يطرح التساؤل عن مدى دستورية اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة خالل
يعي أعضاء الحكومة الجديدة" ،البوابة الوطنية ،اململكة
هذه الفرتة .انظر" :جاللة امللك ّ
املغربية ،2017/4/5 ،شوهد يف ،2017/5/16 :يفhttp://bit.ly/2svDW3I :؛
وانظر" :مجلس النواب يُصادق عىل الربنامج الحكومي" ،مجلس النواب ،اململكة املغربية،
 ،2017/4/28شوهد يف ،2017/05/16 :يفhttp://bit.ly/2sIYMMt :
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واختصاصا ،مع اإلشارة إىل األنظمة
النظام السيايس املغريب تأليفًا
ً
الداخلية لكل من مجلس امل ُستشارين ومجلس النواب .وقد هدف
من خالل هذه املقاربة إىل رصد الصالحيات التي أعطاها الدستور
للربملان ،وتحدي ًدا إدراج مفهوم املراقبة الربملانية ،وحدودها ،وتطورها،
ومدى ُمساهمتها يف تقليص هيمنة الحكومة ،واستئثارها بتدبري
الشأن العا ّم((( .ويبدو من التناقض الدستوري ،يف ما يخص العالقة
بني الربملان واملجلسني الوزاري والحكومي ،أ ّن الربملان يُراقب األداء
الحكومي يف السياسات العامة التي يُوافق عليها ،بل يفرضها املجلس
الوزاري أيضً ا؛ وهو اختالل يف النظرية والتطبيق مل ينتبه له املصلوحي
أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس ،بالنظر إىل أ ّن ما
ُيليه املجلس الوزاري عىل الحكومة هو أم ٌر فوق الدستوري ،لكنه
يُصبح ُدستوريًا بعد أن توافق الحكومة عىل تنفيذه .كام يُشري واقع
التجربة السياسية ،يف أول حكومة بعد دستور  ،2011إىل أ ّن الربملان
مل يسبق له أن استخدم الصالحيات امل ُخولة له من الدستور من أجل
خصوصا يف ما يتعلق
مراقبة إمالءات املجلس الوزاري عىل الحكومة،
ً
بالسياسة اإلسرتاتيجية التي يُحددها رئيس الدولة ،وليس رئيس
الحكومة .ولعل أبرز مثا ٍل ّ
ملف الصحراء .وقد كان
دال عىل ذلك هو ّ
هذا االستطراد ،من أجل بيان ثغرة جوهرية يف ما ق ّدمه املصلوحي
حول عالقة الربملان بالحكومة بعد دستور  .2011يف حني تتجىل أبرز
إضافة يف جعل الربملان املمثل األسمى للدولة ،بعد أن كانت هذه
الصفة خاصة بامللك يف الدساتري السابقة .ث ّم ينتقل املصلوحي إىل
مجلس النواب وامل ُستشارين ،والصالحيات التي ُمنحت
عرض هيكلة
َ
لهام ،إضاف ًة إىل تط ّرقه إىل الحديث عن الفرق واملجموعات السياسية
داخل الربملان وما يتشكّل منها من لجان برملانية.
جدير باإلشارة أ ّن دستور  2011حـ ّدد آليات اشتغال الربملان
واختصاصاته عىل نح ٍو متقدم ج ًّدا عىل ما كان معمولً به يف الدساتري
السابقة .وقد أبرزها املصلوحي يف ُمحددين ،يتعلق أولهام بالترشيع،
نص الفصل  70من
وثانيهام باملُراقبة .أ ّما بالنسبة إىل الترشيع ،فقد ّ
الدستور عىل أ ّن الربملان ُيارس السلطة الترشيعية ،إذ هو الجهة
امل ُختصة بإنتاج القوانني ووضعها .وأ ّما املراقبة ،فهي تتجىل يف
األدوات واألساليب التي منحها الدستور للربملان ،من خالل جلسات
تقص الحقائق ،وسلطة املراقبة
األسئلة امل ُوجهة إىل الحكومة ،ولجان ّ
الربملانية للقانون املايل ،إضاف ًة إىل مساعدة املؤسسات االستشارية
هم
للربملان يف تقييم السياسات العامة .كام خصص الدستور حي ًزا ُم ً
للحديث عن املعارض الربملانية ،بوصفها مبادئ عام ًة يقوم عليها
مجلس النواب واملستشارين،
الربملان املغريب ،و ُمكونًا أساس ًيا يف
َ
تُشارك يف وظيفتَي الترشيع واملراقبة.
 7عبد الرحيم املصلوحي" ،الربملان املغريب يف ظل دستور  29يوليو  :2011دراسة يف
التأليف والوظائف" ،يف :مجموعة باحثني ،تجربة اإلصالح ،ص .52
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القضاء الدستوري المغربي
ودستور 2011
يف الفصل الرابع ،ق ّدم رشيد املدور ،الباحث املتخصص يف القضاء
الدستوري ،دراسـ ًة حول امل ُستج َّدات التي أىت بها دستور 2011
املتعلِّقة باملحكمة الدستورية ،ومبدى قدرتها عىل تطوير القضاء
خصوصا أ ّن اإلصالح الدستوري قد عرف تطو ًرا
الدستوري املغريب،
ً
هم ،شمل الجمع بني الرقابة السياسية الوقائية الق ْبلية ،والرقابة
ُم ً
فضل عن مستوى اتساع مجاله ونطاقه ،بعد أن
القضائية البعديةً ،
أصبح مؤسس ًة مستقلةً.
وتجدر اإلشارة إىل أ ّن التاريخ الذي صدر فيه هذا الكتاب ،مل يكن قد
خصوصا يف ما يتعلق
جرى قبله إنزال النص الدستوري ح ّيز التنفيذ،
ً
باملحكمة الدستورية ،وسينتظر األمر حتى مطلع سنة  ،2017ليجري
تعيني أعضاء املحكمة الدستورية من ل ُدن امللك((( .ومع ذلك ،يبقى
األمر عىل نح ِو َما أشار إليه املدور((( .فالصورة الكاملة للتطور الذي
سيشهد القضاء الدستوري لن تتجىل إال بعد زمن طويل من مامرسة
املحكمة الدستورية ملجمل تلك الصالحيات ،من خالل ما ستخلفه
من اجتهادات وقرارات.
أ ّما بخصوص أه ّم التطورات التي جاء بها النص الدستوري ،فقد
أجملها املدور يف عدد من امل ُستويات ،بد ًءا بالبنية املؤسسية؛ إذ
انتقل القضاء الدستوري من مجلس دستوري إىل محكمة دستورية،
مع تأكيد استقاللية املحكمة الدستورية عن التنظيم القضايئ العادي،
كام أ ّن تشكيل املحكمة الدستورية تراوح بني التعيني املليك والتعيني
باالنتخاب .وقد جرى توسيع مجال الرقابة الدستورية؛ من ذلك السهر
عىل الرقابة القبْلية لألنظمة الداخلية للمجالس الربملانية ،ومختلف
املجالس أيضً ا ،من قبيل املجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي،
نص الدستور عىل أ ّن
وكذلك املجلس األعىل للسلطة القضائية .فقد ّ
القوانني التنظيمية ،قبل إصدار األمر بتنفيذها ،ت ُحال عىل املحكمة
لتبت يف مطابقتها للدستور ،كام شملت املراقبة االلتزامات
الدستورية ّ
الدولية ،وذلك قبل تصديقها من املجلس الوزاري أو الحكومي،
لتبت يف مطابقتها ألحكام الدستور .ومل يقترص هذا االختصاص عىل
ّ
املراقبة القبْلية؛ ذلك أ ّن للمحكمة الدستورية صالحيات للدفع بعدم
دستورية القوانني امل ُثارة أثناء النظر يف قضية رائجة أمام املحاكم.
وتندرج كذلك ضمن صالحيات القضاء الدستوري امل ُخولة له بنص
البت يف صحة انتخاب أعضاء الربملان ،وعمليات مراجعة
الدستورّ ،
مجلس الربملان.
الدستور ،وتطبيق القانون الربملاين عىل أعضاء
َ
" 8جاللة امللك يستقبل رئيس وأعضاء املحكمة الدستورية ويعينهم يف مهامهم الجديدة"،
البوابة الوطنية ،2017/4/4 ،شوهد يف ،2017/05/16 :يفhttp://bit.ly/2qYafq8 :
 9رشيد املدور" ،مستجدات القضاء الدستوري املغريب يف نطاق دستور  ،"2011يف:
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مراجعات وعروض كتب
هل أخفق دستور  2011في تحقيق تحول ديمقراطي في المغرب؟

اإلصالح الدستوري وعالقته بالسياسة
الخارجية
ظل دستور  ،2011مل يُق ّدم
يخص السياسة الخارجية للبالد يف ّ
يف ما ّ
محمد السنويس ،الباحث امل ُتخصص يف سوسيولوجيا السلطة السياسية
أي جديد من جهة عالقة اإلصالح الدستوري بالسياسة
واالقتصاديةّ ،
الخارجية املغربية الجديدة .فقد عرض السنويس ُمجمل عالقات
املغرب اإلقليمية والدولية ،وحاول – من دون أدلة ُمقنعة  -إبراز
تأث ّر السياسية الخارجية بحراك  20فرباير ،وربطها بدستور .2011
كان من الرضوري أن تُركز مناقشة اإلصالحات التي جاء بها الدستور
أساسا ،عىل نطاق الصالحيات التي مينحها النص
يف هذا الجانبً ،
الدستوري ،عىل نح ٍو يجعل السياسة الخارجية للمغرب تخضع
إلرادة الحكومة امل ُنتخبة والربملان امل ُمثل األسمى للدولة .يف حني أ ّن
ما ق ّدمه السنويس ،ال يعدو أن يكون تأكي ًدا مفاده أ ّن الفاعل الوحيد
والحقيقي ،يف ما يتعلق بالسياسية الخارجية املغربية ،هو املؤسسة
امللكية؛ وال يرتبط ذلك بنص دستوري ،بقدر ما يرتبط بالقضايا
اإلسرتاتيجية التي تبقى مقصور ًة عىل املجلس الوزاري.

الموت البطيء للفكرة البرلمانية
تناول حسن طارق ،أستاذ العلوم السياسية ،إشكالية الدستور بني
عب عنه بـ "املوت البطيء
مستويَي املامرسة والتأويل ،وهو ما ّ
للفكرة الربملانية"( ،((1راص ًدا إياها منذ حضور فكرة امللكية الربملانية
يف الحوار العمومي حول املراجعة الدستورية ،إىل أن تب َّوأت مكان ًة
متواضع ًة مع نص دستور  .2011وتكمن أهمية هذه الدراسة يف
الكيفية التي بلور بها طارق مقاربته عن موت الفكرة الربملانية،
بد ًءا بفشل الحراك املجتمعي يف دسرتة امللكية الربملانية ،ث ّم فشل
الخطاب السيايس يف تقديم قراءة تحافظ عىل املكتسبات القليلة
لفكرة امللكية الربملانية.
إ ّن حضور امللكية الربملانية يف دستور  2011داخل النص ،ال يعني
البتة حضورها يف الواقع؛ إذ ظلت املامرسة التي وطنتها الحكومة
األوىل بعد اإلصالح الدستوري تكشف باستمرار عن املعامل الرئاسية
للنظام الدستوري ،سواء تعلق األمر باستمرارية سم ّو املؤسسة امللكية
يف العالقة بباقي السلط واملؤسسات ،أو بإقرار اإلرشاف املليك عىل
السلطة التنفيذية ،وبتعزيز الصالحيات امللكية يف السلطة التأسيسية
الفرعية للربملان .ولنئ كان الدستور ينص عىل أ ّن الحكومة ذات
سلطة تنفيذية ،وصالحيات ذاتية و ُمستقلة ،وأ ّن لرئيس الحكومة
 10حسن طارق" ،بني الدستور واملامرسة والتأويل :يف املوت البطيء للفكرة الربملانية" ،يف:
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صالحية االختيار والتشكيل لوزراء حكومته ،فإنّه ميكن مالحظة أ ّن
املامرسة السياسية تأيت عىل النقيض من ذلك؛ إذ تؤكد استمرار تحكّم
امللك يف توجيه مسار السلطة التنفيذية ،واستمرار هيمنة املجلس
الوزاري عىل املجلس الحكومي ،ث ّم استمرار تبعية الوزراء للملك،
سواء كان ذلك من حيث التعيني ،أو من خالل االقرتاح اإلجباري.
ولعل األحــداث األخرية بشأن أزمة تشكيل الحكومة بعد اقرتاع
ّ
ترشين األول /أكتوبر  ،2016وما رافقها من تشكيل حكومة هجينة
كان لتكنوقراط نفوذ كبري فيها عىل الوزارات السيادية ،دليل واضح
عىل ما ذهب إليه طارق يف مقاربته للعالقة بني امللك ورئيس أول
حكومة بعد اإلصالح الدستوري.

ال يزال التأرجح وااللتباس بني نظام ملكية برملانية وأخرى رئاسية
يفرض تأويله عىل النص ،ويُعيد توزيع الصالحيات داخل السلطة
التنفيذية لتكون جلّها بيد امللك .ويرصد طارق عد ًدا من هذه
االلتباسات بد ًءا مبطاطية مفهوم السياسة العامة للدولة؛ ذلك أ ّن
دستور  2011مل يجعل من تداول مجلس الحكومة يف السياسة
العامة للدولة سوى خطوة أوىل ،تليها الخطوة الحاسمة التي ميثّلها
يلف مفهوم
املجلس الوزاري .وأ ّما االلتباس الثاين ،فهو الغموض الذي ّ
اإلسرتاتيجية ،عىل نح ٍو يسمح للملك بتأويله يف اتجاه القرارات التي
ويكن من
يعتزم اتخاذها ،من دون الرجوع إىل املجلس الحكوميُ .
خالل كلتا النقطتني تأكيد أ ّن سياسة الدولة إنّ ا هي من وضع املجلس
الوزاري الذي يرتأسه امللك ،وأ ّن أول حكومة ُمنتخبة بعد دستور
خصوصا يف ما يتعلق بالسياسة
كانت خاضع ًة لهذا املجلس،
ْ 2011
ً
العامة للدولة وباإلسرتاتيجيات الكُربى؛ وهو خضوع مل يُخ ِفه رئيس
الحكومة عبد اإلله بنكريان يف عدد كبري من ترصيحاته اإلعالمية.
ويُحيل هذا الوضع امللتبس يف الصالحيات التنفيذية عىل إمكان
محل الحكومة يف مامرسة صالحياتها؛ إذ
حلول املؤسسة امللكية ّ
ال تبدو هذه الفكرة غريب ًة عن السياق السيايس املغريب .فإذا ما
ُعدنا إىل خطاب عبد الرحمن اليوسفي( ((1الذي ق ّدم فيه حصيلة
 11الخطاب هو محارضة ألقاها عبد الرحمن اليوسفي يف بروكسل سنة  ،2003وذلك
وحل محلّه وزير أول تكنوقراطي هو إدريس جطو ،انظر" :وثيقة:
بعد أن أُعفي من مهامتهّ ،
محارضة بروكسيل  .2003أو عندما يقيم اليوسفي تجربته بنفسه" ،موقع لكم،2016/8/3 ،
شوهد يف ،2017/5/16 :يفhttp://bit.ly/2dw28wP :
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تجربته السياسية بعد أن تب ّوأ منصب الوزير األول يف حكومة
التناوب التوافقي ،سنجده يتحدث عن ثنائية الدولة  -الحكومة
التي تتوسطها ق ّوة ثالثة كانت مبنزلة الحكومة الفعلية .أ ّما إذا ما
ُعدنا إىل سياق موجة االحتجاج مع حراك  20فرباير ،فسنجد عد ًدا
من الفاعلني السياسيني ،يناصب مستشاري امللك العداء ،بوصفهم
ق ّو ًة ثالث ًة تُ ثل رمز الفساد السيايس يف املغرب ،وال سيام بعد الدور
الكبري الذي قام به فؤاد عايل الهمة امل ُستشار املليك يف تأسيس حزب
األصالة وامل ُعارصة .ويف الصدد نفسه ،مل يتطرق تعديل الدستور إىل
ما ُيكن َع ّده تأط ًريا لصالحيات وعمل ُمستشاري امللك .يف حني
كشفت املامرسة السياسية عن حاالت ُمتزايدة لولوج العديد من
امل ُستشارين يف وسائل اإلعالم العمومي ،وارتباط حضورهم مبجال
العالقات الخارجية ،وهو ما ك ّرس الرتاتبية يف العالقة بني امل ُستشارين
ووزراء الحكومة ،وأعاد طرح السؤال القديم حول القوة الثالثة ،أو
حكومة الظل ،التي تتوىل مراقبة العمل الحكومي.
عىل أ ّن الخطاب السيايس لباقي الفاعلني ،وقد كان من امل ُفرتض أن
ظل اإلمكانات التي
يُقاوم مامرسة املؤسسة امللكية ،وال سيام يف ّ
يُقدمها له دستور  ،2011سنجده يرتاجع عن فكرة امللكية الربملانية،
ويُعيد إنتاج الصيغ القدمية نفسها ،متمثّل ًة يف عالقة املرؤوس برئيسه،
والرعية بالراعي ،وهو أم ٌر ع َّرج عليه طارق من خالل تحليل الخطاب
السيايس للفاعل الحكومي ،ويقصد بذلك عبد اإلله بنكريان الذي
يع ّده منوذ ًجا واض ًحا الستبطان املنطق الرئايس ملا قبل عام ،2011
وذلك من خالل فكرة محورية أطّرت ترصيحاته اإلعالمية ومامرسته
السياسية ،تتجىل يف سعيه الحثيث لنيل ثقة "جاللة امللك"؛ رابطًا
مؤسسة القرص بالحكومة امل ُنتخبة!
التق ّدم يف اإلصالح مبدى ثقة ّ
مل يكن الخطاب الحكومي وحده هو الذي استبطن هذه العالقة
الالدستورية بني امللك من جهة ،والحكومة والربملان من جهة ثانية.

ربمتبس  /لوليأوليأ

خصوصا يف
فقد استعرض طارق ،أيضً ا ،الخطاب السيايس الحزيب،
ً
مرحلة تعديل الحكومة التي تزامنت مع خروج حزب االستقالل
للبت يف هذه القضية،
من الحكومة ومناداته برضورة تدخّل امللك ّ
ما يؤكد من جديد أ ّن األحزاب السياسية غري قادرة عىل تدبري املجال
الحكومي مبنطق برملاين(.((1
نالحظ إذن  -كام نبّه حسن طارق يف هذا الكتاب  -أ ّن تجربة أول
حكومة يف ظل دستور  2011شهدت إسرتاتيجيات من املؤسسة
امللكية لالستفادة القصوى من ممكنات التأويل للنص الدستوري،
عىل نح ٍو يُعيده إىل ما قبل اإلصالح الدستوري .ويف الوقت نفسه،
شهدت إسرتاتيجيات من طرف الفاعل السيايس اآلخر – الحكومة
والربملان واألحزاب – يق ّدم تنازالت عن صالحياته الدستورية ،معوضً ا
إيّاها مبفهوم الثقة أو اإلعالء من املؤسسة امللكية ،وهو أم ٌر أ ّدى إىل
إضعاف النفس الربملاين للنظام السيايس املغريب .وال تزال التجربة
الثانية ،يف ظل حكومة سعد الدين العثامين ،تؤكد هذا السيناريو
نفسه املتمثّل يف تأويل النص الدستوري عىل نح ٍو ينسجم مع نظام
مليك رئايس.
ختا ًما ،يُق ّدم هذا الكتاب ،يف بعض فصوله ،مساءل ًة نقدي ًة متعلّق ًة
بحقيقة اإلصالح الدستوري يف املغرب ،ومبدى قدرة دستور 2011
عىل ج ْعل املغرب يف املسار الصحيح لإلصالح الدميقراطي ،بكل
ما تحمله كلمة "دميقراطية" من داللة عىل فصل السلط وربطها
باملُراقبة وامل ُحاسبة .وإن كان من عبار ٍة ت ُذيّل هذه القراءة ،فلن نجد
عبار ًة أكرث مالءم ًة من قو ٍل لليوسفي – يف خطابه السالف الذكر –
بعد أن أجهد حزبه يف خوض غامر تجربة التناوب التوافقي ،وساعد
– عن غري قصد – املؤسسة امللكية عىل إعادة ترميم بنى االستبداد:
"نتمنى ّأل نفقد يف املستقبل القريب ملَكة الحلم [يف انتقال هادئ
وسلس نحو الدميقراطية] والقدرة عليه"(.((1

 12طارق ،ص .153
" 13وثيقة :محارضة بروكسل".
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مقدمة
تركز الدراسات التقليدية يف حقل العالقات الدولية عىل تحليل
العوامل التي تدفع "الدولة" ،بوصفها الفاعل األسايس يف النظام الدويل
وفق املنظور الواقعي ،إىل الحرب ،وكذلك عوامل السالم واألدوات
علم أ ّن أسباب الحرب ليست املسألة الوحيدة التي
التي تحققهً ،
تثري الجدل الفكري بني منظري العالقات الدولية اليوم ،فلقد ظهرت
مجموعة من األزمات واملشكالت واملسائل املختلفة التي فرضت
نفسها عىل داريس العالقات الدولية ،منها عالقات التعاون بني الدول
التي تضبطها املنظامت الدولية ،والدور الذي ميكن تلك املنظامت
أن تقوم به لناحية تغيري أولويات الجهات الدولية الفاعلة يف النظام
الدويل ،وحدود التقدم يف التطرق إىل املشكالت السياسية العاملية
العاجلة وإمكانيات التوصل إىل حلول مرضية ومقنعة ملشكالت
وصول إىل اإلرهاب أو التغري املناخي،
ً
الفقر واألزمة االقتصادية،
بالنظر إىل أن املنظامت الدولية تعكس الحاجة املتزايدة إىل أدوات
دولية جديدة تضبط األداء والتفاعل السلويك بني الدول ،وتح ّد من
اندفاعها وتعمل عىل عقلنة أهداف سياستها الخارجية وهي تسعى
إىل تحقيق مصالحها الذاتية وتدفع بها إىل إيجاد حلول للمشكالت
الدولية والبحث عن سبل التعاون والتضامن إلقامة عامل مستقر وآمن.
املنظامت الدولية هي نتاج الحاجة إىل تحقيق أهداف تعاونية
غري تصارعية تساعد املجتمع عىل تجاوز حالة الفوىض Anarchy
التي متيز النظام الدويل ،ومن ثم تأخذه إىل آفاق أرحب من العمل
املشرتك الهادف والبناء ،لخلق أوضاع مستقرة تضمن للدول كافة أن
تعب عن إرادتها يف إنشاء وسيلة أو أداة تسمح باستمرارية العالقات
ّ
الدولية يف امليادين الحيوية تحقيقًا ملصالح جميع األطراف الدولية.
كام أن املنظامت الدولية لها دور مهم يف نزع فتيل الحروب أو
التقليل من اتساع رقعة الرصاعات.
لقد كان لنظريات العالقات الدولية إسهامات عديدة يف رشح دور
فاعل دوليًا له دور وتأثري يف
املنظامت الدولية وتحليله بوصفها ً
(((
خلق أدوات تعاونية بني الدول أو الحد من النزاعات العسكرية .
ومن هنا سعى كتاب األمن الجامعي يف جامعة الدول العربية
بني النظريات الواقعية والبنائية الصادر عن املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات إىل اختبار نظريات املدرسة الواقعية القامئة عىل
محورية الدولة يف العالقات الدولية ،ونظريات املدرسة البنائية
الرافضة استمرارية سيادة التيار الواقعي القائم عىل فكرة أن الدولة
هي الفاعل األساس يف النظام الدويل ،عىل الرغم من الشواهد الدالة
عىل تزايد أهمية الفاعلني الدوليني من غري الدول ،والداعني إىل
 1عبد القادر محمد فهمي ،النظريات الجزئية والكلية يف العالقات الدولية (عامن :دار
الرشوق ،)2010 ،ص .45

ددعلالا
ربمتبس  /لوليأوليأ

تصحيح هذا الوضع بطرح نظريات ال ترى هؤالء الفاعلني متغريات
تابعة يف السياسة الدولية فحسب ،بل متغريات مستقلة أيضً ا.

تخترب الدراسة النظريتني الواقعية والبنائية تحدي ًدا يف املنظامت الدولية
اإلقليمية التي تطبق قواعد األمن الجامعي لردع املعتدين أو دحرهم،
أثناء الرصاعات بني دولها األعضاء .ويحاول الكاتب من خالل هذين
النموذجني النظريني (الواقعية ،والبنائية) اختبار قدرة املنظامت الدولية
عىل العمل باستقاللية عن الدول ،وتأثرها باألعراف واملبادئ الدولية
متا ًما كام تتأثر بعوامل القوة وتوزيعها ،وإن كان مثة تعارض ما بني
تأثريات القوة واألعراف الدولية يف املنظامت الدولية .ويف سبيل ذلك،
يحلل الكاتب أزمتي العراق والكويت يف عامي  1961و 1990الختبار
االفرتاضات الواقعية والبنائية ،بوصفهام أزمتني قررت جامعة الدول
العربية فيهام تطبيق مبدأ األمن الجامعي ،وإن بدرجات متفاوتة،
وذلك من خالل تحليل توزيع القوة بني أعضاء الجامعة وقت اندالع
األزمة ،لبيان أقوى األعضاء آنذاك ،من أجل بيان إن كانت الجامعة قد
ترصفت بنا ًء عىل توجيهات أقوى األعضاء يف الجامعة وحلفائهم من
القوى الكربى وخدمة ملصالحهم كام يزعم دعاة املدرسة الواقعية ،أو
كان سلوكها مبنيًا عىل إجامع أعضائها ورؤية أمينها العام ،كام يزعم
دعاة االتجاه املؤسيس االجتامعي يف املدرسة البنائية.

الواقعية والبنائية :الفرضيات،
التعاون الدولي ،المنظمات الدولية
المدرسة الواقعية
يتفق أنصار املدرسة الواقعية عىل عدة أسس تتمثل بأن الدولة State
هي الفاعل األسايس الوحيد يف النظام الدويل ،وأن الحكومات هي
ممثلها الوحيد عىل املستوى الدويل ،وهي ،أي الحكومات ،تسعى
جاهدة إىل تحقيق املصالح القومية لبلدانها ،يف ظل نظام دويل تغيب
عنه السلطة املركزية  ،Anarchyوأن هذه املصالح القومية ال تتبدل
وال تتغري من زمن إىل آخر وال من دولة إىل أخرى ،وأن سلوك الدولة
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يف ظل نظام دويل يتسم بالفوىض ،عقالين  Rational؛ فهي تهدف
إىل البقاء وتحقيق أهدافها عىل قاعدة حسابات التكلفة والعائد،
فتجتهد لتعظيم املكاسب وتقليل الخسائر .ولتحقيق ذلك تعمل عىل
حتم إىل
زيادة قوتها ،مقارن ًة بالدول األخرى
ً
خصوصا ،ويؤدي ذلك ً
أساسا وفق توزيع
الرصاع بني الدول .وتتحدد نتيجة هذا الرصاع ً
القوة بني الدول .وقد درج الباحثون عىل التمييز بني اتجاهني رئيسني
يف املدرسة الواقعية ،هام:
•التيار الواقعي الكالسييك "التقليدي" :يركز الكاتب يف دراسة التيار
الواقعي الكالسييك عىل عاملني يف العالقات الدولية هام إدوارد كار
 Edward Carrوهانز مورغنثاو Hans Morgenthau؛ فقد ع ّرف
كار الواقعية بأنها نقيض للمثالية أو الطوباوية ،ورأى أ ّن السياسيني
الواقعيني مييلون إىل االعرتاف بأ ّن القوى التي تشكل العامل ال ميكن
مقاومتها ،واالعرتاف بالطبيعة الحتمية لحركتها وتطورها ،وأ ّن قمة
الحكمة هي التسليم بهذه القوى وتلك الحركة والتكيف معها.
وأضاف مورغنثاو طاب ًعا علم ًيا عىل املدرسة الواقعية منطلقًا من
فرض متمثل بأن السياسة ،بل املجتمعات عمو ًما ،تحكمها قوانني
موضوعية متتد جذورها إىل الطبيعة اإلنسانية .وبحسب رأيه ،فإ ّن
السياسة هي رصاع عىل السلطة التي هي جزء ال يتجزأ من الحياة
ذاتها((( ،والقوة هي األساس الذي تبني عليه الدول إسرتاتيجية
توازن القوى يك تحافظ عىل استقاللها الوطني واالستقرار الدويل
وبقائها يف النظام الدويل.

•التيار البنيوي :ميثله املفكر الواقعي كينث والتز Kenneth
 Waltzالذي انتقد الواقعيني الكالسيكيني أمثال مورغنثاو
وستانيل هوفامن ،وذلك ألنهم خلطوا السياسة الداخلية للدولة
 األمة مع نظرياتهم املتعلقة بالرصاع .ويوضح أن السياساتأساسا عىل هيكل النظام الدويل ،من دون النظر
الدولية تقوم ً
(((
إىل العوامل الداخلية للدول  .نظر والتز إىل توازن القوى
بوصفه واق ًعا تفرضه بنية النظام الدويل ،وتص ُّور تلك البنية هو
الذي ميكننا من النظر إىل الدول بوصفها أجزاء من كلٍ متكامل،
وليست كحبات عقد منفرط .وتفرض بنية النظام الدويل قيودها
عىل الدول بتوجيهها إىل الترصف بطرائق محددة.
وعىل الرغم من أن نظرية والتز الواقعية البنيوية ألهمت كث ًريا من
الباحثني ،فإن معظمهم قد تناولها بالنقد .وطرح بعضهم تصويبات
عدة لها ،ما أفرز نقاشً ا ثريًا ،كان الذ ًعا أحيانًا ،وظهرت ثالثة اتجاهات
يف نقد نظرية والتز الواقعية البنيوية:
 2تيم دان ،ميليا كوريك ،ستيف سميث ،نظريات العالقات الدولية :التخصص والتنوع،
ترجمة دميا الخرضا (بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2016 ،ص .171
3 Kenneth Waltz, Teoria della politica internazionale (Bologna: Società
editrice il Mulino, 1997), p. 202.
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•فريق يود العودة إىل الواقعية الكالسيكية وتخليص املدرسة
الواقعية من النظريات البنيوية .ومن أنصار هذا االتجاه الواقعي
التقليدي بول هوث  Paul Huthالذي ق ّدم ما سامه نظرية
واقعية معدلة مبنية عىل مفهوم طرحه روبرت بتنام Robert
 Putnamعن التفاوض الدويل كمباراة يخوضها املفاوض مع
فريقني يف الوقت نفسه ،أحدهام دويل واآلخر محيل.
•فريق من منتقدي نظرية والتز البنيوية .ويطرح هذا الفريق إصالح
أوجه ضعفها ،ومنها املفهوم الذي تستخدمه عن القوة .ويعد
ستيفن والت  Stephen Waltالذي طرح نظرية توازن التهديد
تصحي ًحا لنظرية توازن القوة .وأضاف عنارص غري مادية يف تعريف
مفهوم القوة ،كام دافع عن وجود مصادر للتهديد غري القوة.

•يركز الفريق الثالث يف تبعات غياب سلطة مركزية يف النظام
الدويل تخضع لها الدول ،ويصل بتحليله إىل آفاق مل يصل إليها
والتز .وقد أنتج هذا الفريق اتجاهات واقعية جديدة ،بل
مدارس جديدة غري الواقعية .وميثل هذا الفريق جون مارشهامير
 John Mearshiemerالذي يصنف عىل أنه واقعي هجومي،
وجوزيف غريكو  Joseph Griecoالذي يصنف واقعيًا دفاعيًا.

فاعل
ينكر أنصار املدرسة الواقعية أن تكون املنظامت الدولية ً
مستقل يف السياسة الدولية ،وينتقدون مخالفيهم الذين يرون أن
ً
الفاعلني الدوليني من غري الدول – مبا يف ذلك املنظامت الدولية  -لهم
تأثري قوي يف السياسة الدولية .ويرى أنصار النظرية الواقعية أ ّن هذا
التصور مثايل ،ألنه يفرتض قدرة هؤالء الفاعلني عىل إحداث تغيري
نوعي يف السياسة الدولية ،عىل الرغم من أ ّن املالمح العامة لتلك
السياسة ظلت كام هي طوال قرون عدة ،ومل يغريها بروز هؤالء
الفاعلني عىل مرسحها .ويذهب والتز إىل أبعد من ذلك ،فريى أ ّن
املنظامت الدولية ظاهرة مرضية يف السياسة الدولية ألسباب ثالثة:
•كثري من املنظامت معني باستمرار وجودها أكرث من القيام مبا
عليها من أعامل.
•تشتت هذه املنظامت انتباه الدول؛ فعند عرض مشكلة عىل
منظمة دولية ،ال تركز الدول األعضاء يف حل املشكلة ،بل يف
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إدارتها مبا يحقق أعىل درجات االتفاق يف ما بينها ،للحفاظ عىل
متاسك املنظمة.

•تعمل املنظامت وفق نظم محكمة من القواعد ،فتضبط العالقات
بني أعضائها إذا كانت لديها صالحيات يف الواقع .وعىل الرغم من
أن ذلك قد يزيد من شعور حكومات الدول باألمن ،فإنه يحد
من حريتها؛ ألن هناك عالقة عكسية بني الشعور باألمن والتمتع
بالحرية .وهي عالقة تنطبق عىل الدول ،كام تنطبق عىل البرش؛
بعبارة أخرى ،إذا أرادت الدول حريتها فعليها قبول درجة من
انعدام األمن ،ومن ثم غياب أي سلطة دولية فوقها.
يرى أنصار املدرسة الواقعية أن املنظامت الدولية ،واألمر ينطبق عىل
املنظامت اإلقليمية ،محافل لدول مستقلة ذات سيادة تحدد لها ما
الذي ينبغي فعله ،فام هي إال واجهات تخفي وراءها كيف تعمل
حسابات توازنات القوى ،وساحات تتعارك فيها األحالف الدبلوماسية
املتضادة ،ومنتديات تتصارع فيها الدول ذات القدرات املتباينة
لتحقيق مصالحها .وال تستطيع أي منظمة دولية العمل بفاعلية إال
إذا اكتسبت بعض صفات الدول وقدراتها ،كحال الكريس الباباوي يف
العصور الوسطى ،أو إذا حصلت عىل دعم الدول الرئيسة املهتمة
باألمر املعني ،أو عىل موافقتها.
أما يف ما يتعلق بالتعاون الدويل ،فتتفق رؤى املدرسة الواقعية
للمنظامت الدولية مع رؤاها ألشكال التنظيم الدويل األخرى ،مثل
نظم التعاون الدويل ،وهي تعرف النظم الدولية بأنها مجموعة
من املبادئ واألعراف والقواعد واإلجراءات املعلنة أو الضمنية التي
تضبط توقعات الفاعلني الدوليني يف أحد مجاالت العالقات الدولية.
تُبنى رؤى املدرسة الواقعية عمو ًما عىل أساس من الشك يف التعاون
الدويل بوصفه ظاهرة أعم؛ فبحسب هذه املدرسة ،ال يهتم صناع
السياسة إال مبصالح دولهم فقط ،ولخدمة هذه املصالح يسعون
جاهدين مبفردهم إىل حشد القوة ،واستخدام ما لديهم من قوة
للحصول عىل مزيد منها .وأقىص تعاون ممكن بني صناع السياسة يف
الدول املختلفة هو التعاون املرشوط ،أي حني يكون التعاون وسيلة
ال بد منها لتحقيق املصالح .وبنا ًء عليه ،فإن الدول تتعاون يف أطر
جامعية كاملنظامت الدولية حني تتفاوت قوتها تفاوت ًا شدي ًدا ،أي حني
ميتلك عدد قليل من أعضاء املنظمة نسبة كبرية من مجموع قدرات
أعضائها ،وتصبح خريطة توزيع القوة يف املنظمة هرمية بوضوح.

المدرسة البنائية
يرفض أنصار املدرسة البنائية القول إن املصالح املادية الثابتة للدول
وتوزيع القوة بينها هام املحددان الرئيسان للسياسة الدولية ،ويرون
أن املكونات االجتامعية كالهويات واألعـراف واملبادئ والقواعد
واللغة تقوم بأدوار رئيسة يف تحديد مصالح الدول ،ومن ثم السياسة
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الدولية ،إذ ينظرون إىل السياسة الدولية من منظور علم االجتامع،
وليس االقتصاد الجزيئ الذي هو أساس املدرستني الواقعية واملؤسسية
فاعل
الليربالية الجديدة .ففي وقت ترى فيه هاتان املدرستان الدولة ً
عقالن ًيا ،وهوياتها ومصالحها معطيات مفروضة من خارجها ومحددة
سلفًا وتتجاوز عوامل تطورها التاريخي ،يرفض أنصار املدرسة البنائية
ع ّد الدولة الفاعل الدويل واختياراته املفضلة كالصندوق املغلق،
بل يرصون عىل ترشيح مكوناتها والتعامل معها عىل أنها مركبات
اجتامعية يتعلمها الفاعل الدويل بطريقة رمبا تكون غري مقصودة من
خالل عمليات االتصال واإلقناع.

يجادل البنائيون بأن السياسة الدولية هي عامل من صنعنا وبنائنا
من خالل تركيزهم عىل عمليات التفاعل((( ،فهم يقومون بتعريف
الفاعل الدويل ملصالحه واختياراته املفضلة من خالل تعريف املواقف
التي يجد فيها نفسه ،أي إن تعريف املصالح واالختيارات املفضلة
يتوقف عىل السياق االجتامعي ،مبا فيه من أعراف يلتزم بها الفاعلون
الدوليون اآلخرون ،وفهمهم املختلف للسياسة الدولية .فالسياق
االجتامعي يُعني الفاعل الدويل عىل تحديد ما هو جيد ومالئم يف
السياسة الدولية .كام يُعرف الفاعل الدويل مصالحه واختياراته
املفضلة من خالل تعريف هوياته .وهوية الفاعل الدويل تتحدد
بفهمه لدوره وتوقعاته عن نفسه .وهي مستقرة نسبيًا ومتعلقة
حتم بهويات الفاعلني الدوليني اآلخرين .وبتعريف هوية الفاعل
ً
الدويل ومصالحه تتحدد املؤسسة ،فهي مجموعة مستقرة نسبيًا من
الهويات واملصالح التي تصاغ عاد ًة يف شكل قواعد وأعراف رسمية،
عىل نحو ما يف املنظامت الدولية.
وتختلف البنائية عن النظرية الواقعية من حيث إن عالقة املنظامت
الدولية بأعضائها تتحدد وفق ما يتفقون عليه ،وليس وفق ما يراه أقواهم،
أصل
فال تقوم املنظمة الدولية إال مبا يجمع عليه أعضاؤها ،ألنها أنشئت ً
عىل خدمة مصالحهم املشرتكة ،وتحقيقًا إلرادتهم الجامعية ،وتجسي ًدا
لهم بوصفهم جامعة متميزة من غريها؛ ففي األمم املتحدة عىل سبيل
4 Nicholas Onuf, World of Our making: Rules and Rules in Social Theory
and International Relation (Columbia: University of South Carolina Press,
1989), p. 92.
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خصوصا
املثال ،ميثل مجلس األمن جميع الدول ،أو هذا ما يقال عادةً،
ً
عند اتخاذ قرارات تطبيق إجراءات األمن الجامعي ،كام يف حالة أزمة
الخليج وحرب الخليج يف عامي  .1991 - 1990فهذه الصفة التمثيلية
هي التي دفعت الواليات املتحدة ودولً أخرى إىل طلب اتخاذ املجلس
تلك القرارات .كام تنفق األمم املتحدة جان ًبا من مواردها لرسم صورة
إيجابية لعملياتها يف حفظ السالم بوصفها عمليات مستقلة ومحايدة
تسعى ببساطة إىل تطبيق قرارات مجلس األمن ،ومتثل املجتمع الدويل
كله ،مبا يتفق مع مبادئ األمم املتحدة وقراراتها ،وليست أدوات يف
أيدي القوى الكربى.
إذًا متثل املنظمة الدولية أعضاءها بوصفهم جامعة متميزة من الدول،
خصوصا حني يشرتكون يف هوية جامعية واحدة أو يشكلون م ًعا
ً
ما يسمى "مجتمع األمن" ،وهو نظام أمني تعاوين ،ليس أحاديًا أو
تنافس ًيا تعرف كل دولة هويتها مبا يتفق مع تعريفات الدول األخرى
لهوياتها ،حتى تتصور جميعها أن أمن كل منها مسؤولية الجميع؛ ما
يعني أ ّن املنظمة ال تقوم إال مبا يخدم مصالح أعضائها جمي ًعا.
تتضح قدرة األجهزة اإلدارية يف املنظمة الدولية عىل توجيه نشاطاتها
حني يستخدم أمينها العام امتيازات منصبه الخاصة إلطالق املبادرات
خصوصا حني يتمتع بصفات
أو اقرتاح املهامت أو حل الرصاعات،
ً
شخصية تعزز قوة األجهزة اإلدارية يف املنظمة الدولية يف مواجهة
الفاعلني اآلخرين ،كام تسمح الرؤية البنائية بع ّد تحقيق مصالح
األجهزة اإلدارية يف املنظمة ،ممثلة باألمني العام ،رشطًا رضوريًا لعمل
املنظمة الدولية ،عىل الرغم من أن تلك األجهزة ال تتخذ قرارات
املنظمة .وهذا يعني أ ّن املنظمة الدولية ال تقوم إال مبا يخدم مصالح
أجهزتها اإلدارية ممثل ًة يف أمينها العام.
ويف وقت يرفض فيه أنصار املدرسة الواقعية النظر إىل األعراف
واملبادئ بصفتها عوامل سببية مستقلة ،ويع ّدون الحديث عنها
رطانة فارغة ،ألن األعراف ليست إال غطاء لسياسة القوة ،فهي
أدوات يف أيدي صناع سياسة الدول الخارجية ،فإن البنائية تؤكد
أهمية األعراف واملبادئ الناظمة لعمل املنظامت الدولية ،فاألعراف
ليست وصفات مبا ينبغي فعله وما ينبغي تركه ،بل هي أيضً ا
توقعات سلوكية ،ويف املنظمة الدولية تبنى تلك التوقعات عىل أمناط
السلوك واألفعال املتكررة عرب خربتها التاريخية .وال يخلو ميثاق أي
منظمة دولية كام وثائقها الرسمية وغري الرسمية وخربتها التاريخية
من عدد وافر ج ًدا من األعراف واملبادئ التي تكفي ،عادة ،لتربير
جميع قراراتها .وبنا ًء عىل ذلك ،كلام زادت درجة استقرار العرف أو
املبدأ يف املنظمة الدولية ،زاد احتامل قيام املنظمة بعمل مبني عىل
هذا العرف أو املبدأ ،وكلام زادت أهمية العرف أو املبدأ يف املنظمة
الدولية ،زاد احتامل قيام املنظمة بعمل مبني عىل هذا العرف أو
املبدأ عىل حساب عرف أو مبدأ آخر أقل أهمية يف املنظمة.
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األمن الجماعي وجامعة الدول العربية
تقوم املنظامت الدولية بنشاطات عسكرية متنوعة ،كالدفاع الجامعي
واألمن الجامعي وعمليات حفظ السالم ،ويعني الدفاع الجامعي ردع
ٍ
معتد محدد خارج املنظمة املعنية أو دحره .أما األمن الجامعي ،فهو
ردع أو دحر العتداء محتمل أو فعيل من عضو يف املنظمة املعنية
ضد عضو آخر .وأما عملية حفظ السالم تقليديًا ،فهي عملية محايدة
بني عدوين تستخدم العنف يف أضيق حدود ملنع العنف بينهام أو
الحد منه ،وهدفها النهايئ التسوية السلمية لنزاعهام .وقد اختربت
الدراسة االفرتاضات الواقعية والبنائية يف قرارات تطبيق إجراءات
األمن الجامعي ،وهو أحد الرتتيبات العسكرية التي تفرض عىل
أعضاء املنظمة الدولية االشرتاك يف مواجهة االستخدام غري املرشوع
للقوة أو التهديد باستخدامها من عضو يف املنظمة ضد عضو آخر.
وقدمت الدراسة مربرين للرتكيز عىل األمن الجامعي من دون
غريه من نشاطات املنظامت الدولية عمو ًما والنشاطات العسكرية
خصوصا ،بوصفها أنسب مجال الختبار االفرتاضات الواقعية والبنائية.
ً
أول عمل عسكري خطر يتجاوز الجدل يف شأن
فاألمن الجامعي هو ً
مدى أهمية نشاطات املنظامت الدولية ،وميس جوانب حساسة يف
املدرستني الواقعية والبنائية ،إذ يخترب املقوالت البنائية يف ما يسمى
"السياسة العليا" ،أي قضايا األمن ،وهو مجال يندر تناوله عند
أصحاب االتجاه املؤسيس االجتامعي ،ويخترب املقوالت الواقعية بأن
املنظامت الدولية ال تؤثر يف مجال األمن.
وثانيًا ،إن األمن الجامعي أفضل من النشاطات العسكرية األخرى
للمنظامت الدولية كالدفاع الجامعي وعمليات حفظ السالم
والختبار االفرتاضات الواقعية والبنائية يف هذه الدراسة .فعىل
أصل من عدو خارجي ،يؤدي استخدام
عكس العدوان املتوقع ً
القوة أو التهديد بها يف رصاع بني عضوين يف منظمة األمن الجامعي
إىل تشكيل تكتل وتحالفات متعارضة ،واختالف كبري بني األعضاء
يف شأن تحديد املعتدي والضحية ،واملبادئ واألعراف التي ينبغي
للمنظمة الدفاع عنها ولو عىل حساب مبادئ وأعراف أخرى تق ّرها
املنظمة .ومن جهة أخرى ،ال تع ّد عمليات حفظ السالم من قضايا
السياسة العليا ،عىل األقل مقارن ًة بعمليات األمن الجامعي ،فال
شك يف أن قرار املنظمة الدولية نرش قوة محايدة وغري مقاتلة
جدل
صغرية نسب ًيا يف رصاع مسلح من أجل حلّه سلم ًيا يثري ً
أقل كث ًريا من الجدل الذي يثريه قرارها تحديد املعتدي الفعيل
أو املحتمل يف رصاع بني أعضائها ،واتخاذ مواقف تدينه رصاح ًة
وتدعم ضحية العدوان ،واستخدام قوة باقي األعضاء للدفاع عن
بغض النظر عن
تلك الضحية والعودة إىل وضع ما قبل العدوانّ ،
مطالب املعتدي بتحقيق العدالة يف رصاعه مع ضحيته ،أو إزالة
املظامل التي رمبا وقعت به حقًا يف إطار هذا الرصاع.
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كام ق ّدم الباحث سببني الختيار جامعة الدول العربية بوصفها واحدة
من أنسب املنظامت الدولية الختبار افرتاضات الواقعية والبنائية:
•السبب األول :أن جامعة الدول العربية منظمة إقليمية ال
دول نامية ،وهذا مينحها ميزتني؛ فمن جهة يع ّد تطبيق
تضم إال ً
إجراءات األمن الجامعي يف السياق اإلقليمي عمل ًيا أكرث مقارنة
بتطبيقه يف السياق العاملي؛ إذ عىل الرغم من أ ّن منظري األمن
الجامعي كانوا يرون أ ّن إجراءات األمن الجامعي ال تطبقها
منظمة تضم دول العامل كلها ،فإ ّن عدد محاوالت تطبيق تلك
اإلجراءات يف السياق اإلقليمي يفوق كث ًريا عددها يف السياق
العاملي .ومن جهة أخرى متيل النظريات العامة يف العالقات
الدولية إىل الرتكيز عىل السياسة العاملية دون اإلقليمية ،ويف
الدول املتقدمة دون النامية ،واملدرستان الواقعية والبنائية
ليستا استثناء .فهناك حاجة إىل اختبار مقوالتهام يف السياق
اإلقليمي ويف العامل النامي.

•السبب الثاين :مل تضم الجامعة دولة مهيمنة قط ،أي عض ًوا
لديه أكرث من نصف مجموع قوتها ،ومصالح يف إقليمها كله ،وله
قوة متكّنه من القيام دامئًا بعمليات عسكرية فيه .وال يشرتط
أنصار الواقعية وجود دولة مهيمنة يف املنطقة يك تقوم بنشاط
جامعي ،بل يكفي أن تتفاوت قوة األعضاء تفاوت ًا بين ًيا.
ط ّبقت جامعة الدول العربية إجراءات األمن الجامعي يف أزمتي
العراق والكويت يف عا َمي  1961و 1991فحسب .فتعاملت مع الحالة
محتمل ،ومع الثانية بوصفها عدوانًا
ً
األوىل بوصفها عدوانًا مسل ًحا
مسل ًحا فعليًا عىل الكويت وتهدي ًدا بعدوان مسلح عىل دول أعضاء
أخرى هي اململكة العربية السعودية ودول الخليج العربية .ومتثّل
هاتان األزمتان حالتني متميزتني الختبار مقوالت الواقعية والبنائية
من الناحيتني النظرية واملنهجية .فمن جهة ،واجهت الجامعة معضلة
حقيقية ألن تحقيق مصالح بعض األعضاء كان يعني بالرضورة
التضحية مبصالح أعضاء آخرين ،والتزام بعض املبادئ واألعراف التي
تحكم سلوكها والعالقات بني أعضائها كان يعني التضحية مببادئ
وأعراف أساسية أخرى .فكان عليها أن تختار ،وهذه فرصة ممتازة
الختبار االفرتاضات الواقعية والبنائية عن تطبيق إجراءات األمن
الجامعي يف املنظامت الدولية.
ومن جهة أخرى ،ال يعني اختبار االفرتاضات يف حالتني فقط استحالة
تعميم النتائج أو إثارة الشك يف مدى انطباقها عىل حاالت أخرى ،ألن
هذه الدراسة تحقق الرشوط املنهجية الثالثة لقبول التحليل القائم عىل
عدد قليل من الحاالت .فهي أولً  :تستخدم متغريين تفسرييني فقط؛
متغري القوة يف املدرسة الواقعية ،ومتغري األعراف واملبادئ يف االتجاه
البنايئ املؤسيس االجتامعي .وثان ًيا ،تتناول الدراسة جميع حاالت تطبيق
إجراءات األمن الجامعي يف الجامعة ،فهام كافيتان متا ًما للبحث عن
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الرشوط الرضورية لتطبيق تلك اإلجراءات يف الجامعة .وثالثًا ،تتشابه
الحالتان إىل أقىص حد؛ إذ متثالن رصا ًعا واح ًدا انفجر مرتني .مع ذلك
مل تطبق الجامعة فيهام إجراءات األمن الجامعي بالطريقة نفسها،
بل بطرائق مختلفة .ففي حني نرشت الجامعة قوات ترفع علمها يف
الكويت يف عام  ،1961اكتفت يف عام  1990بدعوة أعضائها إىل تقديم
دعم غري عسكري للكويت ،ودعم عسكري لدول الخليج العربية مبا
فيها السعودية ،وهي صورة ضعيفة لتطبيق إجراءات األمن الجامعي
الواردة يف ميثاق الجامعة ومعاهدة الدفاع العريب املشرتك.

سلوك جامعة الدول العربية في
أزمة العراق والكويت عام 1961
تبادلت الكويت واململكة املتحدة يف  19حزيران /يونيو 1961
مذكرتني ألغيت مبوجبهام اتفاقية عام  1899التي أتاحت للكويت
الحامية الربيطانية((( ،كام اعرتفت الحكومة الربيطانية بسيادة الكويت
واستقاللها وعربت عن استعدادها ملساعدة حكومة الكويت إذا رغبت
يف ذلك .وأيد العراق رسم ًيا استقالل الكويت ،ولكن بعد ذلك بفرتة
وجيزة وزعت الخارجية العراقية بيانًا عىل الدبلوماسيني يف بغداد
يلخص موقف العراق من االتفاق بني بريطانيا وشيخ الكويت .وأشار
البيان إىل حقوق العراق التاريخية يف الكويت ،ودور بريطانيا يف فصل
الكويت عن العراق ،وعدم رشعية ذلك االتفاق .وأكد تعارضه مع ما
سامه حقيقة أن الكويت كانت وال تزال جز ًءا ال يتجزأ من العراق.
ويفرس الكاتب سلوك األطراف الفاعلة يف األزمة بني العراق والكويت
من منظور واقعي وبنايئ؛ فالعراق تحرك ،من وجهة نظر واقعية،
مللء فراغ القوة الناتج من انسحاب القوات الربيطانية ،وحاجته
الشديدة إىل منفذ بحري عىل مياه الخليج لزيادة قدراته بوصفه قوة
إقليمية .وكان ضم الكويت إليه سيلبي ،من دون شك ،هذه الحاجة.
كام كان من املتوقع أن يؤدي ذلك إىل زيادة ثروة العراق زيادة كبرية،
ألن الكويت كانت آنذاك رابع أكرب منتج للنفط يف العامل ،وصاحبة
أكرب مخزن نفطي يف املنطقة يق َّدر بثلث مخزونها منه.
ومن املنظور البنايئ ،كان الزعيم العراقي عبد الكريم قاسم الذي
وصل إىل السلطة يف العراق بانقالب عسكري عام  1958يهدد بضم
 5املعاهدة الربيطانية – الكويتية  :1899وافقت الحكومة الربيطانية يف كانون الثاين /يناير
 1899عىل توقيع اتفاق مع الشيخ مبارك الصباح ،ينص عىل تعليامت الحكومة الربيطانية
بأل يقوم بأي ترصف من شأنه أن يكون له أثر
رضورة الحصول عىل تعهد من الشيخ مبارك ّ
قانوين ّإل مبوافقة الحكومة الربيطانية ،وحدد هذا الترصف باالمتناع عن تأجري أي جزء من
أرايض الكويت أو رهنه أو السامح باحتالله سواء أكان ذلك ملصلحة حكومة أجنبية أم مواطن
لدولة أخرى ،مع تقديم معونة مالية تدفع للشيخ مبارك تقدّر بخمسة آالف جنيه قابلة
للزيادة .للمزيد ،انظر :خالد عبد العظيم العاين ،الكويت والرصاع العثامين-الربيطاين (بريوت:
الدار العربية للموسوعات ،)2008 ،ص .72
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الكويت للعراق تحت ذريعة الحق التاريخي يف الكويت ،لكن خالفًا
ألزمة عام  1990مل يقم قاسم بنرش قوات عسكرية عىل الحدود
الكويتية .وحاول انتهاز فرصة انسحاب القوات الربيطانية من
الكويت لتحقيق هدفني :أحدهام وطني عراقي ،وهو وحدة أرايض
العراق ،واآلخر قومي عريب وهو توحيد بلدين عربيني .فكان يرفع
شعارات وطنية عراقية وقومية عربية يف آن واحد .وكان يطمح إىل أن
يؤيده وطنيون عراقيون عرب وغري عرب ،وقوميون عرب يف العراق
وخارجه .لكن معظم القوى السياسية العراقية عارضت موقفه ،مبا
فيها النقابات املهنية ومعظم األحزاب القومية والعربية واليسارية.
عىل الرغم من أن حكومة الكويت كانت تدرك عجزها عن مواجهة
أي هجوم عسكري عراقي ،فإنها رفضت جميع مزاعم الحكومة
العراقية وأصدرت بيانًا يف  26حزيران /يونيو أكدت فيه أن الكويت
دولة عربية ذات سيادة كاملة معرتف بها دول ًيا .وأنها مصممة عىل
حامية استقاللها والدفاع عن أراضيها بدعم جميع الدول الصديقة
خصوصا الدول العربية الشقيقة .وكانت اململكة
واملحبة للسالم،
ً
العربية السعودية أول الداعمني ملوقف حكومة الكويت عربيًا.
ودوليًا ،أرسلت بريطانيا عرشة آالف جندي مكلفني بحامية الحدود
الشاملية للكويت مع العراق ،يف حني متركزت قوات سعودية يف
املناطق الغربية والشاملية.
ميكن تفسري املوقف السعودي من وجهتي نظر واقعية وبنائية؛ فمن
املنظور الواقعي ،كان العراق جا ًرا تفوق قوته العسكرية واالقتصادية
قوة السعودية ،فكان ال بد من لجمه مخافة زيادة قوته بضم الكويت.
ومن املنظور البنايئ ،كانت السياسة الخارجية للحكومة العراقية ثورية،
وسياستها تجاه الدول العربية مبنية عىل رؤية قومية عربية وحدوية،
عىل عكس سياسة السعودية ورؤيتها املحافظة .واألهم أن حديث
الحكومة العراقية عن حقوق العراق التاريخية يف الكويت كان تهدي ًدا
مبط ًنا للسعودية التي كان جز ٌء من إقليمها الرشقي تاب ًعا لوالية البرصة
العثامنية .كام أن السعودية ملتزمة بحامية األرس الحاكمة يف الدول
املجاورة الصديقة ،وال سيام الكويت التي أ ّمنت الحامية لألرسة املالكة
السعودية يف مرحلة تاريخية حرجة.
أ ّما بريطانيا ،من املنظور الواقعي ،فلم تكن مستعدة لرتك العراق
خصوصا أ ّن
يظفر برثوة الكويت النفطية وضمها إىل ثروته النفطية،
ً
دول الغرب كانت ترى حكومة العراق معادية ملصالحه يف املنطقة
وموالية لعدوه األكرب ،أي االتحاد السوفيايت .ومع ذلك ،زعم وزير
خارجية العراق أ ّن محادثاته مع سفري بريطانيا يف بغداد أوحت
إليه بأ ّن الحكومة الربيطانية رمبا تدعم اتحا ًدا فيدرال ًيا بني الكويت
والعراق واألردن ،إذا ضمنت تحقيق مصالحها االقتصادية يف املنطقة.
ومن املنظور البنايئ ،كانت الحكومة الربيطانية تحمي سمعتها
الدولية بالدفاع عن استقالل حلفائها والوفاء بالتزاماتها حيالهم.
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من بني جميع القوى املنخرطة يف األزمة كان موقف الجمهورية
العربية املتحدة شديد الحرج ،وكان عليها أن تتخذ قرارات صعبة؛
فمن املنظور البنايئ ،كان التوجه القومي العريب والوحدوي والثوري
لحكومة الجمهورية العربية املتحدة يحتم عليها دعم اندماج العراق
والكويت يف دولة واحدة ،بغض النظر عن صحة مزاعم العراق
التاريخية ،ومينعها من االنحياز إىل الكويت يف أي نزاع لها مع
العراق ،ألن النظم الثورية كانت تنظر إىل الكويت بوصفها "صنيعة
لالستعامر" يحكمها "نظام رجعي" .يضاف إىل هذا املوقف املبديئ
تقارب العراق والجمهورية العربية املتحدة يف الفرتة التي سبقت
األزمة .أما من املنظور الواقعي ،فكانت الجمهورية قلقة من زيادة
قدرات العراق يف حال ضمه الكويت ،وما يعنيه ذلك من تراجع
الوزن النسبي لقوة الجمهورية العربية املتحدة يف املنطقة ،بل رمبا
منافسا خط ًرا لها يف زعامة املعسكر الثوري والقومي
أصبح العراق
ً
العريب ،وال سيام أ ّن عبد الكريم قاسم كان بالفعل يسعى إىل منافسة
عبد النارص يف كسب قلوب العرب وعقولهم.
أما عىل مستوى جامعة الدول العربية ،فتعامل أمينها العام عبد
الخالق حسونة مع األزمة منذ بدايتها ،وقد بذلت الرياض والكويت
جه ًدا كب ًريا لكسب الجامعة يف صفّهام؛ فطلبت اململكة السعودية
يف  27حزيران /يونيو عقد جلسة عاجلة ملجلس الجامعة لقبول
الكويت عض ًوا فيها .وازدادت صعوبة مهمة األمني العام حني أرصت
السعودية عىل عقد جلسة طارئة ملجلس الجامعة ،يف حني رأى
العراق أن عقد هذه الجلسة يتعارض مع مهمة األمني العام الذي
قدم يف اجتامع  12متوز /يوليو نتائج مساعيه يف العراق والكويت
والسعودية ،بحيث أكد للمسؤولني العراقيني يف بغداد رضورة اإلعالن
رسميًا التزام العراق عدم استخدام القوة يف هذا النزاع ،والسعي
سلميًا إىل إزالة كل أسباب التوتر مع الكويت ودعم استقاللها ،وقد
عب األمني العام للمسؤولني يف الكويت عن قلقه البالغ من عودة
ّ
القوات الربيطانية إليها ،واقتناعه بأن الدول العربية قادرة عىل القيام
بعمل مشرتك لحامية استقالل الكويت ،والدفاع عن أراضيها .أما
عب امللك سعود لألمني العام عن حرصه عىل إزالة
يف الرياض ،فقد ّ
أسباب التوتر بني العراق والكويت والسعودية والتعاون الوثيق مع
خصوصا الجمهورية العربية املتحدة ،لتسوية
الدول العربية كلها،
ً
األزمة ومن ثم الرتكيز عىل خطر إرسائيل املحدق .وبعد سلسلة من
املداوالت واملشادات التي شهدتها أروقة جامعة الدول العربية يف 12
و 13متوز /يوليو ،وكذلك  20متوز /يوليو  ،1961اتخذ باإلجامع القرار
رقم  1777الذي ينص عىل قبول عضوية الكويت يف الجامعة بنا ًء عىل
مرشوع قرار سعودي .مع اإلشارة إىل أ ّن األزمة العراقية  -الكويتية
عام  1961تحولت إىل معركة دبلوماسية بني العراق والسعودية يف
الجامعة ،خرسها العراق لفشله يف الحصول عىل دعم الجمهورية
العربية املتحدة التي كانت أقوى أعضاء الجامعة مبقاييس القوة
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كلها ،يف حني نجحت السعودية ألنها حصلت عىل هذا الدعم إضاف ًة
إىل دعم الدول العربية األخرى واألمانة العامة للجامعة ،أي إ ّن جميع
االفرتاضات الواقعية والبنائية عن الفاعلني األساسيني الذين يوجهون
الجامعة من داخلها قد ثبتت.

سلوك جامعة الدول العربية في
أزمة العراق والكويت عام 1990
عندما اندلعت األزمة بني العراق والكويت مجد ًدا يف صيف 1990
كانت جامعة الــدول العربية قد توسعت ،وبلغ عدد أعضائها
واح ًدا وعرشين عض ًوا ،فقد أظهرت الحكومة العراقية خالفها مع
الحكومة الكويتية يوم  16متوز /يوليو  ،1990فنرشت خطابًا أرسله
وزير خارجية العراق إىل األمني العام لجامعة الدول العربية اتهم
فيه حكومة الكويت برسقة نفط من برئ عىل الحدود بني البلدين،
ووصف سياسة الكويت زيادة إنتاج نفطها بحرب اقتصادية ضد
العراق ،ألنها أدت إىل انخفاض شديد يف أسعار النفط عامل ًيا ،ومن
ثم تراجع عائدات العراق من تصديره تراج ًعا كب ًريا .وعىل الرغم من
أ ّن حكومة الكويت دافعت عن نفسها يف مذكرة صادرة عن وزارة
خارجيتها ورسائل وجهتها إىل عدد من القادة العرب وإىل األمني العام
لجامعة الدول العربية ،فإنها خفضت إنتاجها النفطي مع اإلمارات
العربية املتحدة ،وارتفعت األسعار ارتفا ًعا ملحوظًا .إال أ ّن ذلك مل
يؤ ّد إىل انحسار األزمة؛ إذ كانت مسألة أسعار النفط غطاء ملطالب
الحكومة العراقية األخرى.
وعىل الرغم من الحراك الدبلومايس العريب الحتواء األزمة فقد قام
الجيش العراقي بغزو الكويت بدعوى تقديم الدعم لجامعة عسكرية
ثورية من الضباط الكويتيني أطاحوا األرسة الحاكمة وطلبوا مساعدة
من العراق .وأحيا العراق دعوى العراق التاريخية بأن الكويت جزء
عب العراق عن استعداده لعقد صفقة يتم
ال يتجزأ منه .ومع ذلكّ ،
مبوجبها تحرير جميع األرايض املحتلة يف الرشق األوسط ،أي أن
ينسحب العراق من الكويت يف مقابل انسحاب سورية من لبنان،
وإرسائيل من األرايض التي احتلتها عام .1967
بحلول اليوم التايل للغزو ،تبلورت مواقف أحد عرش عض ًوا يف
الجامعة ،فنددت بالغزو ،وهو عدد مثّل أغلبية بسيطة يف مجلسها
الذي حدد موعد اجتامعه يف القاهرة .وأصدر مجلس الجامعة القرار
 5036يف  2آب /أغسطس  1990الذي دان العدوان العراقي عىل
الكويت ،وطالب العراق بسحب قواته منها فو ًرا ومن دون رشوط،
وأكد التزامه القوي حامية سيادة الدول األعضاء يف الجامعة ووحدة
أراضيها .كام صدر يف القمة العربية القرار رقم  195يف 10 - 9
آب /أغسطس  1990الذي دان العدوان العراقي عىل الكويت

ددعلالا
ربمتبس  /لوليأوليأ

وتهديدات العراق ضد دول الخليج ،وأيد اإلجراءات التي تتخذها
الحكومة الكويتية؛ أي إ ّن الدول العربية وافقت ضمن ًيا عىل طلب
الحكومة الكويتية مساعدة أمريكية.
مل يكن بني أعضاء جامعة الدول العربية خالل أزمة عام  1990من
ميكن اإلجامع عىل ع ّده األقوى؛ لذلك ثبت االفرتاض الواقعي املتعلق
بقرار الجامعة تطبيق إجراءات األمن الجامعي يف هذه األزمة عىل نحو
يحقق مصلحة أقوى التحالفات داخلها .كام ثبت أيضً ا االفرتاض القائل
إن القرار كان يخدم مصلحة الواليات املتحدة األمريكية يف تشكيل
تحالف دويل واسع وقوة دولية إلخراج القوات العراقية من الكويت،
وكانت الواليات املتحدة الحليف العاملي ملعظم دول التحالف األقوى
يف الجامعة .أما االفرتاضات البنائية فلم تثبت يف هذه الحالة ،ألن
قرارات الجامعة املتعلقة باألزمة مل تتخذ باإلجامع ،بل بأغلبية بسيطة
كانت تتضاءل مع مرور الوقت ،كام أن األمني العام للجامعة مل يكن
منخرطًا بوضوح يف عملية صوغ موقف الجامعة ،بل كان دوره يف اتخاذ
قراري مجلسها وقمتها هامش ًيا .أما يف ما يتعلق باالفرتاضات الخاصة
بتأثري القوة من جهة واملبادئ واألعراف من جهة أخرى يف املنظامت
الدولية ،فتخترب مبقارنة توزيع القوة بني أعضاء الجامعة ومدى استقرار
مبدأ األمن الجامعي وأهميته النسبية خالل األزمتني.
من خالل العودة إىل تطبيق فرضيات النظرية الواقعية عىل دور
جامعة الدول العربية يف أزمة الخليج ،وانطالقًا من الفرض الواقعي
الذي يقوم عىل أ ّن املنظمة الدولية ال تقوم إال مبا يخدم مبارشة
مصالح الدولة أو التحالف األشد قوة وهيمنة فيها ،فإ ّن جامعة
الدول العربية قررت تطبيق إجراءات األمن الجامعي يف هذه األزمة
عىل نح ٍو يحقق مصالح أقوى التحالفات فيها .فنسبة قوة أعضاء
الجامعة الذين وافقوا عىل هذا القرار إىل مجموع قوة األعضاء وفقًا
ملؤرشات القوة املستخدمة يف الدراسة هي كام ييل 55 :يف املئة من
عدد السكان 66 ،يف املئة من اإلنفاق العسكري 62 ،يف املئة من
الناتج املحيل اإلجاميل ،يف حني أ ّن نسبة قوة أعضاء الجامعة الذين مل
يوافقوا عىل هذا القرار إىل مجموع قوة األعضاء وفقًا لهذه املؤرشات
الثالثة كام ييل 45 :يف املئة من عدد السكان ،و 34يف املئة من اإلنفاق
العسكري ،و 38يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل.
أما االفرتاض الواقعي الثاين ،فيقوم عىل أن النشاطات ذات األهمية
العاملية التي تقوم بها املنظمة اإلقليمية تخدم دامئًا بصورة مبارشة
أو غري مبارشة مصالح الحلفاء العامليني للدولة أو التحالف األشد
فعل ،الحليف
قو ًة وهيمنة فيها .كانت الواليات املتحدة األمريكيةً ،
العاملي للتحالف الذي وافق عىل القرار ،وحقق قرار الجامعة
مصالح أكيدة لها ،وهي إظهار الدعم العريب للموقف الدويل الذي
تقوده األزمة عمو ًما ،وإرسال قوات عربية للمشاركة يف الحرب ضد
خصوصا.
العراق
ً
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"األمن الجماعي في جامعة الدول العربية بين النظريات الواقعية والبنائية" ألحمد علي سالم

يف ما يتعلق باالفرتاضات البنائية يف تفسري سلوك جامعة الدول
العربية ،من جهة أن املنظمة الدولية ال تقوم إال مبا يخدم مصالح
جميع أعضائها وأجهزتها اإلدارية ممثلة يف أمينها العام ،ثبت عدم
صحتها يف هذه الحالة؛ فمن جهة ،سارعت الجامعة إىل اتخاذ موقف
بغض النظر عن مدى االنقسام الذي نتج بني أعضائها،
يف األزمة ّ
وذلك بخالف الحال يف أزمة عام  1961حني أرصت الجامعة عىل
بغض النظر عن الزمن
التوصل إىل موقف يحظى بإجامع أعضائهاّ ،
الذي احتاج إليه ،فلم يؤيد قرار مجلس الجامعة رقم  5036إلّ أربعة
عرش عض ًوا ،ثم تقلص هذا العدد عند التصويت عىل قرار القمة
العربية رقم  195إىل اثني عرش عض ًوا فقط ،إذ أيّدت الجزائر وتونس
قرار الجامعة ومل تؤيدا قرار القمة الذي صدر بأغلبية ضئيلة بلغت
 57يف املئة من األعضاء فقط.
من جهة أخرى ،مل تثبت مشاركة األمني العام للجامعة يف املداوالت
التي سبقت قرار املجلس يوم  3آب /أغسطس ،أو تلك التي انتهت
بإصدار قرار القمة يوم  10آب /أغسطس ،بل إنه مل يسترش قبل دعوة
الرئيس املرصي إىل عقد قمة عربية عاجلة ،وعلّق عىل ذلك بالقول:
إنها أول مرة يدعى فيها إىل قمة عرب األثري .ومل يسترش يف صوغ
مرشوع القرار الوحيد الذي طرح للتصويت يف اجتامع القمة ،وبنا ًء
متثيل كا ًمال؛ إذ
عليه ،فاألمني العام مل ميثل األمانة العامة يف الجامعة ً
اعرتض عىل قرارات الجامعة التي أيّدها بعض كبار املسؤولني فيها.

خاتمة
تكمن أهمية هذا البحث يف إثبات قدرة املنظامت الدولية "جامعة
الدول العربية" عىل العمل باستقاللية عن الدول ،وتأث ّرها باألعراف
واملبادئ الدولية متا ًما كام تتأثر بعوامل القوة وتوزيعها ،األمر الذي
يستتبع بالرضورة تغ ًريا كب ًريا يف السياسة الدولية من جهات عدة؛
فأولً سيكون عىل صناع السياسة الخارجية التعامل مع املنظامت
الدولية بالجدية ذاتها التي يتعاملون بها مع الدول يف النظام الدويل،
أي عىل أنّها عدو وصديق ،ال عىل أنها أدوات لتنفيذ السياسة
الخارجية ،بل إ ّن تصديق بعض املنظامت الدولية ذات املوارد الكبرية
والسمعة الطيبة أو معاداتها ،قد يكون أهم من تصديق كثري من
الدول الفقرية أو املنطوية عىل ذاتها ،أو معاداتها ،ويتم ذلك بالطبع
من خالل اختبار الفرضيات الواقعية والبنائية يف العالقات الدولية،

وال ضري من الجمع يف الدراسة الواحدة بني املتغريات التفسريية
التي تقرتحها املدرسة الواقعية ،وتلك التي تقرتحها البنائية ،أو حتى
الدمج بينهام بعناية ،مع األخذ يف الحسبان حجج القائلني بتناقض
األسس األنطولوجية واإلبستمولوجية لهاتني املدرستني .والجمع
بني املتغريات يختلف عن دمجها .فالجمع يعني تفسري مشكلة ما
باستخدام املفاهيم والنظريات التي تقدمها مدارس عدة كاملدرستني
الواقعية والبنائية ،أي بالنظر إىل القوة واملبادئ بوصفها متغريات
مستقلة متكافئة لكنها منفصلة .وبذلك تقوم مفاهيم كل مدرسة
ونظرياتها بالكشف عن التحيز يف استخدام مفاهيم املدرسة األخرى
ونظرياتها ،فتُضبط نتائج الدراسة .أما الدمج بني املتغريات فيعني
صهر املتغريات األساسية يف مدارس عدة ،مثل املدرستني الواقعية
والبنائية ،يف إطار نظري واحد .فال يقوم هذا اإلطار النظري عىل
أساس أن القوة واملبادئ م ًعا ،بل أيضً ا عىل ع ّد كليهام جز ًءا ال يتجزأ
من اآلخر ،ويركز يف العنوان التايل عىل حجج املؤيدين واملعارضني
لبناء مثل هذا اإلطار النظري ،وبعض املحاوالت يف هذا االتجاه.
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تشهد دول الخليج العربية منذ  5حزيران /يونيو  2017أزمة
دبلوماسية ،بدأت بحملة إعالمية ،ش ّنتها وسائل إعالم سعودية
وإماراتية عىل دولة قطر ،تجاوزت الح ِّيز اإلعالمي إىل الجوانب
االقتصادية والقانونية والسياسية .فقد قطعت السعودية واإلمارات
والبحرين ومرص عالقاتها الدبلوماسية بدولة قطر ،وأغلقت املنافذ
فضل عن منع مواطنيها من السفر إىل
الربية والبحرية والجويةً ،
قطر ،ومنع القطريني من الدخول إىل أراضيها ،وإمهال املقيمني
والزائرين من مواطني دول الحصار أسبوعني ملغادرة قطر .وضمن
نشاطات "منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية" الذي ينظمه
املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،نظمت لجنة املنتدى
يوم األربعاء  9آب /أغسطس  2017ندوة ملناقشة الجوانب واآلثار
االقتصادية والقانونية والسياسية املرتتبة عىل األزمة الخليجية.
وشارك يف هذه الفعالية نخبة من الباحثني واملختصني القطريني ،هم:
خالد الخاطر ،الخبري يف السياسة النقدية وعلم االقتصاد السيايس،
ومحمد بن عبد العزيز الخليفي ،عميد كلية القانون بجامعة قطر،
وماجد األنصاري ،أستاذ علم االجتامع السيايس بجامعة قطر.

المنظور االقتصادي لألزمة الخليجية
أشار خالد الخاطر يف مداخلته إىل أ ّن ما تقوم به دول الحصار يُع ّد
مبنزلة إعالن حرب عىل دولة قطر؛ إذ تسعى دول الحصار ،من خالل
هذه الحرب ،لقطع إمدادات السلع ،والغذاء ،واملواد األولية ،وع ْزل
قطر ،عىل نحو يجعلها عاجزة عن توفري هذه املواد .ورأى الخاطر
جوي
أ ّن الحرب عىل قطر اشتملت عىل قرارات مقاطعة ،وحصار ّ
وبري .ولك ّن االقتصاد القطري متكّن من مواجهة األزمة،
وبحري
ّ
ّ
مستن ًدا إىل مصدرين من مصادر الق ّوة؛ هام املوارد الطبيعية التي
متتلكها قطر ،والسياسات االقتصادية التي اتّبعتها خالل فرتة الرواج
ويفصل الخاطر ذلك بقوله :إ ّن هذين املصدرين ساهام
االقتصاديّ .
يف تحقيق التنمية وتشجيع االستثامر يف البنية التحتية ،وتشجيع
وصول إىل
ً
السياسات االستثامرية والتحول نحو التنويع االقتصادي،
توفري البدائل من املنتجات والسلع وحاجات التنمية ،واالنفتاح عىل
أسواق جديدة؛ من خالل توقيع الحكومة القطرية اتفاقيات ثنائية
مع الدول األجنبية يف مجاالت التنمية واالستثامر.
أ ّما بخصوص القطاعني املايل واملرصيف القطريَّني ،فحاول الخاطر،
يف مقاربته االقتصادية ،تفسري تحصني هذه القطاعات من خالل
السياسات االئتامنية التي اتبعها مرصف قطر املركزي منذ بداية
األزمة ،وأ ْر َج َع ذلك إىل أ ّن السياسات املتَّبعة ح َّدت من تأث ّر القطاعني
املايل واملرصيف؛ وذلك من خالل ض ّخ األموال والودائع .ويف ضوء ذلك،
أثبتت العملة القطرية ،عىل الرغم من تعرضها ملحاوالت املضاربة

ددعلالا
ربمتبس  /لوليأوليأ

خالل األزمة ،أنها عملة قوية ،إذ تُع ّد العملة األكرث استقرا ًرا يف
املنطقة منذ عقود؛ وذلك بفضل االحتياطات املالية ،وصندوق الدولة
السيادي .ورأى الخاطر أ ّن مكامن انكشاف االقتصاد القطري خالل
ّ
األزمة ظهرت يف أمرين؛ هام قلة التنويع االقتصادي ،وضعف التنويع
يف قطاعي التجارة واالسترياد .وأشار إىل أ ّن التدخل الرسيع للحكومة
القطرية خالل األزمة حال دون تفاقم هذا االنكشاف ،وحافظ عىل
تبص املجتمع القطري ذلك حينام ُوفِّرت له بدائل
محدوديته ،وقد ّ
باألسعار نفسها ،وبالجودة نفسها أيضً ا ،من خالل ميناء حمد ومطار
حمد الدويل.
ويف سياق متّصل ،استرشف الخاطر املستقبل بقوله :إ ّن دول الحصار
ستفقد ثقتها وصدقيتها عىل املدى الطويل؛ نظ ًرا إىل تدمري األزمة
الخليجية بيئة األعــال ومشاريع التكامل االقتصادي .وذهب
الخاطر إىل أ ّن غياب اإلرادة السياسية قبل األزمة الخليجية حال
دون تحقيق اندماج وتكامل اقتصاديني بني دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربيّة ،ويتوقع أن ميتد هذا الصدع ليؤث ِّر يف منوها
قائل :إ ّن الدروس
االقتصادي عىل املدى الطويل .وأضاف الخاطر ً
املستفادة من هذه األزمة عديدة؛ تبدأ برضورة العمل عىل سياسات
اقتصادية جديدة تضمن لالقتصاد القطري ّأل يعود إىل ظروف ما
قبل األزمة يف االعتامد عىل تقلبات سياسات دول الجوار وتقلبات
أسعار النفط والطاقة .وهذا يستلزم إعادة رسم السياسات ،وتحفيز
التنويع االقتصادي يف املجاالت املختلفة؛ من أجل تحقيق األمن
الغذايئ والدوايئ واالستقرار االقتصادي والتنمية املستدامة ،وصولً إىل
الرفاه االجتامعي واالقتصادي ،ويكون ذلك باعتامد ثالث ركائز؛ هي
تحقيق أكرب قدر ممكن من االعتامد عىل الذات وتقليص االعتامد
فضل عن تشجيع
عىل دول الجوار ،وتنويع وكالء االسترياد ووسطائهً ،
السياسات الصناعية والزراعية والصحية والبحث العلمي يف خض ّم
عملية التنويع االقتصادي .وانطالقًا من أهمية ذلك ،عىل الحكومة
االرتكاز عىل رشوط التنويع املالمئة .وتتمثل هذه الرشوط بالتنمية
البرشية وإصالح القطاع العا ّم والحوكمة وتحفيز القطاع الخاص
وتشجيع االستثامر.

األبعاد القانونية لألزمة الخليجية من
منظور القانون الدولي
عالج محمد الخليفي اإلشكاليات القانونية للحصار من خالل توضيح
رئيسا يف العالقات بني الدولُ ،وجِد
أ ّن القانون الدويل ،بوصفه مرج ًعا ً
لتحديد حقوق الدول وواجباتها ،وتنظيم املسائل املتعلقة بالقضايا
الدولية ،وتنظيم قضايا حقوق اإلنسان وكرامته .وبنى الخليفي
مداخلته عىل ركيزتني؛ هام املبادئ واألحكام املتصلة بالقانون
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الدويل التي خالفتها دول الحصار ،واإلجراءات القانونية التي يحق
للدولة املترضرة (قطر) أن تتخذها لدى الهيئات واملنظامت الدولية
والهيئات القضائية الدولية.
رأى الباحث أ ّن قرار حصار دولة قطر مخالف للعديد من األحكام
واملبادئ القانونية؛ منها مبدأ حظر استخدام القوة أو التهديد
باستخدامها يف العالقات الدولية (ليست الق ّوة العسكرية وحدها
هي التي تندرج ضمن إطار القوة ،بل إ ّن الضغوط السياسية
واالقتصادية تندرج يف هذا اإلطار أيضً ا) ،ومبدأ عدم التدخل يف
القضايا الداخلية للدول ،ومبدأ السيادة الذي يقتيض حرية الدولة
فض النزاعات وتسويتها
يف إدارة قضاياها الداخلية والخارجية ،ومبدأ ّ
بالطريقة السلمية التي تبدأ باملفاوضات ،ثم املساعي الحميدة ،ثم
الوساطة والتحقيق ،ومبدأ تنفيذ االلتزامات بحسن ن ّية ،وعدم التحلل
ألي دولة التحلل من التزاماتها التي
منها باإلرادة املنفردة؛ فال يجوز ّ
أق ّرتها املعاهدات واالتفاقيات ،ومبدأ عدم التعسف يف استخدام
الحق املوجود يف القوانني الدولية والوطنية للدول ،ومبدأ احرتام
قواعد حقوق اإلنسان؛ كأداء الشعائر الدينية ،وحق األرسة يف عدم
التفريق بني أفرادها ،والحق يف التعليم ،والحق يف التنقل ،والحق يف
اعتناق اآلراء وحرية التعبري واألفكار ،وتبادل املعلومات .كام يخالف
قرار دول الحصار العديد من بنود املعاهدات واالتفاقيات املتعلقة
بأي
ألي دولة القيام ّ
بحرية املالحة .وخلص الخليفي إىل أنّه ال يحق ّ
أي حق من حقوق اإلنسان وحرياته التي
نشاط يهدف إىل قمع ّ
قررتها الوثائق واملعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان ،وذلك وفق نص
املادة  30من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان .فقواعد القانون الدويل
أي حق من حقوق
بأي فعل يؤدي إىل انتهاك ّ
جميعها تحظر القيام ّ
اإلنسان وحرياته التي قررتها املعاهدات واملواثيق الدولية.
ويف سياق متصل ،رأى الباحثُ أ ّن املخالفات شملت االتفاقيات التي
وفض املنازعات بني دول مجلس التعاون
تنص عىل تنظيم العالقةّ ،
وميثاق جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي بالطرق
السلمية .كام أ ّن قرار دول الحصار يخالف اتفاقية شيكاغو للطريان
املدين الدويل وتعديالتها سنة  ،1944والتي ت ُعنى بتنظيم حركة املرور
ألي دولة عضو م ْنع
الجوي للطريان؛ إذ إ ّن هذه االتفاقية ال تجيز ّ
الطريان فوق إقليمها أو جزء منه بنا ًء عىل الجنسية إلّ يف وقت
الحرب .ويف الحال التي يت ّم فيها ذلك ،يجب أن يكون قرار املنع
مؤقتًا ،وأن يت ّم إشعار منظمة الطريان املدين الدويل به .ويف السياق
نفسه ،خالف قرار دول الحصار اتفاقية قانون البحار عام  1982التي
متنع الدول الساحلية من عرقلة املرور البحري للسفن.
ويف محور ثانٍ  ،تح ّدث الخليفي عن اآلليات القانونية التي يحق
لدولة قطر أن تتحرك من خاللها من أجل تقديم شكوى ضد دول
الحصار .ورأى أ ّن هذه اآلليات تتمثل بإجراءات قانونية ذات طابع
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سيايس ،وأنها تكون من خالل املفاوضات والوساطة ،ومن ثم اللجوء
إىل املنظامت الدولية املتخصصة يف مجاالت االنتهاكات بشأن حق
دولة قطر؛ ومن بينها املنظمة الدولية للطريان املدين ،واملنظمة
البحرية الدولية ،ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة
فضل عن إجراءات تحقيق
"اليونسكو" ،ومنظمة التجارة العامليةً ،
دولية تتعلق بحقوق اإلنسان؛ وذلك من خالل إرسال تقارير للجهات
الدولية ،وإجراءات قانونية ذات طابع قضايئ عن طريق اللجوء إىل
التحكيم ذي الطابع الوفاقي ،واللجوء إىل محكمة العدل الدولية
واملحكمة الجنائية الدولية ،عىل أن يت ّم استيفاء االشرتاطات الالزمة
لتقديم الشكوى.
ويف خامتة املداخلة شدد الباحث عىل "أ ّن احتكام الدول إىل قواعد
القانون الدويل إمنا ّ
يدل عىل ثقافتها القانونية؛ وهذه الثقافة هي
التي تدفع الدولة إىل احرتام حقوق اإلنسان ،وهذا االحرتام هو
دافع لها لالمتناع عن االعتداء عىل حقوق اآلخرين وحقوق الجوار.
فهذه الثقافة تدعو إىل احرتام املواطنني والعقود واملواثيق ،وإ ّن عدم
تجاوزها هو ثقافة تدعو إىل االحرتام والتعقل وتجنب الخطأ وصون
الحقوق ومعرفة مواطن املسؤولية وأمناطها ،لذلك فإ ّن إدراك هذه
أي دولة مبخالفتها .فهذه
األحكام والقوانني أمر مه ّم قبل أن تقوم ّ
األحكام هي مبادئ سامية".

المسألة السياسية في األزمة الخليجية
وأبعادها
تناول ماجد األنصاري يف مداخلته التصورات السياسية لألزمة من
خالل ٍ
مقس ًم إياها إىل ثالث مراحل؛ ما قبل األزمة،
بعد زمنيّ ،
وبي أ ّن واقع ما قبل األزمة يقوم عىل خمس
وخاللها ،ومستقبلهاّ .
ركائز ،أولً  :نقض املسلَّامت القامئة عىل انعدام خالف بني دول
الخليج العربية؛ إذ إ ّن الخالف التاريخي بني هذه الدول وقطر يعود
إىل سنني طويلة .فالخالف مع السعودية يعود إىل حادثة الخفوس
عام  .1992ومع البحرين ،يعود إىل الخالف عىل جزر حوار ،قبل أن
يجري تسوية النزاع الحدودي بينهام .ومع اإلمارات العربية املتحدة،
يعود الخالف إىل عام  .1996ويرى الباحث أ ّن العالقة التاريخية
بني دول الخليج العربية مل تشهد استقرا ًرا دامئًا بل كانت عرضة،
دو ًما ،لتقلُّبات دورية .ثان ًيا :الخالف القطري  -األمرييك حول موقف
قطر من الحرب اإلرسائيلية عىل قطاع غزة يف عام  .2008ويف هذا
الشأن ،رأى األنصاري أ ّن العالقة بعد ذلك حافظت عىل اتفاق يف
مجموعة من امللفات السياسية ،عىل الرغم من وجود خالفات يف
قضايا أخرى .ثالثًا :موقف قطر من الثورات العربية وانحيازها إىل
موقف الشعوب العربية وحريتها ،مقابل دعم دول الحصار ملوقف
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األنظمة .راب ًعا :الرصاعات داخل بيت الحكم يف السعودية منذ وفاة
امللك عبد العزيز آل سعود .ويف هذا السياق ،ذهب الباحث إىل
أ ّن الخالفات تنبع من الرصاعات الهادفة إىل وقف الحركة األفقية
يف والية العهد ونقلها إىل الحركة الرأسية .وأكّد الباحث أ ّن سعي
اململكة العربية السعودية لفرض حالة من االستقرار يف املنطقة تكون
مسؤولة عن تحديد حيثياتها ،يتطلب منها استقرا ًرا يف داخل البيت
خامسا :وصول
السعودي ،وهذا ال ينفصل عن رصاع "األنا السياسية"ً .
دونالد ترامب إىل رئاسة الواليات املتحدة األمريكية بعد سخط سيايس
داخيل ،قبل أن يصل ذلك إىل فوىض يف إدارته السياسية .وهذا األمر،
بحسب الباحث ،جعل السعودية تع ّد قمة الرياض ،أيار /مايو ،2017
فرصة الستغالل حالة االرتباك السيايس يف اإلدارة األمريكية ،وإطالق
مشاريع سياسية تعيد إليها مكانتها يف املنطقة.
واستمر األنصاري يف عرض السياقات املحورية التي أث ّرت يف األزمة ،فقد
رأى أ ّن دول الحصار تسعى يف خطابها إليصال رسالة إىل البيت األبيض؛
مفادها رضورة إعادة فرض األنظمة السابقة يف املنطقة العربية حتى
تستقر ،وترى هذه الدول أنها ستحافظ بذلك عىل استقرارها واستقرار
املنطقة ،ويكون استكامل ذلك باجتثاث الدول املعارضة لهذا املرشوع،
وإعادة فرض األنظمة السابقة .لهذا ،قبلت إدارة ترامب هذا الطرح،

ددعلالا
ربمتبس  /لوليأوليأ

ما أدى إىل تعزيز موقف دول الحصار يف بداية األزمة ،حتى وصلت إىل
وجود استعداد لهجوم عسكري عىل قطر .وعىل الرغم من ذلك ،أكد
األنصاري أمرين رئيسني كان لهام أثر خالل األزمة؛ متثّل األول بفشل
بدل من استجالب
دول الحصار يف استجالب موقف أمرييك حقيقيً ،
شخيص من ترامب ،وهذا ما أوضح دور املؤسسة األمريكية يف
موقف
ّ
إدارة األزمة الحقًا من خالل وزير الخارجية األمرييك ريكس تيلرسون .أ ّما
األمر الثاين يف هذه األزمة ،فقد متثَّل باجتامع القاهرة يف  5متوز /يوليو
 2017الذي ض ّم وزراء خارجية الدول األربع .ورأى األنصاري أ ّن هذا
االجتامع قد كان "نقطة نهاية" التصعيد يف هذه األزمة .فقد أثبتت
دول الحصار أنها باتت غري قادرة عىل التصعيد منذ مؤمتر القاهرة،
ليأيت بعد ذلك مؤمتر املنامة يف  30متوز /يوليو  ،2017مثبتًا هذه الرؤية.
ووضح األنصاري أ ّن ملستقبل األزمة العديد من التداعيات التي ستنقل
قطر إىل االستقالل السيايس الحقيقي ،واالعتامد عىل تنويع العالقات
الثنائية ،والخروج من مبدأ املجاملة السياسية الذي كان يُعتمد قبل
األزمة .وعىل املستوى املبديئ ،أوضح الباحث أنّه قد أصبح لدى قطر
مبادئ واضحة تدير من خاللها عالقاتها وسياستها الخارجية .أ ّما من
الناحية اإلقليم ّية ،فقد بدأ الحديث عن تشكّل ملحاور جديدة تضم
إيران وتركيا.

صـدر حديـ ًثا

تأليــف :سالفوي جيجيك.
تـرجمة :فاضل جنّكر

العنف :تأمالت في وجوهه الستة
يحاول  كتاب العنف :تأمالت يف وجوهه الستة ،وهو  ترجمة فاضل جتكر لكتاب سالفوي
جيجيك  ،Violenceاإلجابة عن بعض األسئلة ،مثل :هل يسبب تطور الرأساملية والحضارة
عا يف وترية العنف؟ أم هل يح ّد منه؟ وهل يكمن العنف يف فكرة التجاور عىل
ارتفا ً
بساطتها؟ وهل تقترص ردة الفعل تجاه العنف اليوم عىل التفكّر؟ وذلك من طريق سرب 
أغوار األنظمة التوتاليتارية الدموية التي سادت يف القرن املايض ،ومقاربة العنف
مقدسا ،ورسم أجندة جديدة تحدد السبيل املثىل للتفكري يف العنف ،والوصول 
املسمى
ً
إىل حلول ملشكالت يس ّببها ،من خالل محاجة ثقافية ألي عنف تنتجه العوملة أو الرأساملية
أو األصولية أو اللغة.

مجلة سياسات عربية مجلة محكّمة تصدر عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .تحمل الرقم الدويل املعياري (ISSN:
كل شهرين ،ولها هيئة
 .)1583-2307وقد صدر عددها األول يف آذار /مارس  .2013وهي مجلة محكّمة تصدر مرة واحدة ّ
تحرير اختصاصية وهيئة استشارية دولية فاعلة ترشف عىل عملها .وتستند إىل ميثاق أخالقي لقواعد النرش فيها والعالقة
بينها وبني الباحثني .وبعد ثالث سنوات من الخربة ،والتفاعل مع املختصني واملهتمني ،صدر خاللها من املجلة مثانية عرش عد ًدا،
أعادت املجلة هيكلة نفسها مبا يتوافق مع املواصفات الشكلية واملوضوعية للمجالت الدولية املحكّمة .كام تستند إىل الئحة
داخلية تنظّم عمل التحكيم ،وإىل الئحة معتمدة باملحكمني يف االختصاصات كافة.
ت ُعنى املجلة باملقاالت والدراسات والبحوث وباألوراق البحثية عمو ًما يف مجاالت العلوم السياسية والعالقات الدولية ،والسياسات
املقارنة ،والنظم املؤسسية الوطنية أو اإلقليمية والدولية ،مبا يف ذلك دراسات الحاالت والسياسات ،وعمل النظم السياسية
والسلوك السيايس للحكومات والقوى السياسية واالجتامعية والحزبية وسائر الفاعلني االجتامعيني  -السياسيني ،واتجاهات
املجتمع املدين واملشاركة السياسية واالجتامعية .ويندرج يف هذا السياق اهتاممها بالسياسات العمومية وبالدراسات األمنية
واإلسرتاتيجية وقضايا الديبلوماسية والتعاون الدويل ،ودراسات الرأي العام وقضايا الهجرة والتهجري والحروب والرصاعات
األهلية وقضايا حقوق اإلنسان .وتهتم بصورة خاصة مبرحلة االنتقال السيايس العامة الجارية يف الوطن العريب ،وال سيام منها
مراحل االنتقال الدميقراطي عىل املستويات السياسية كافة ،وما يتعلق بها من جوانب قانونية دستورية ومؤسسية.
إضاف ًة إىل الهيئتني التحريرية واالستشارية ،تستند املجلة يف عملها إىل وحدتني نشطتني يف املركز العريب لألبحاث ودراسة
كل عام .وتتكامل يف عملها مع برنامج
السياسات ،هام "وحدة تحليل السياسات" ووحدة "املؤرش العريب" الذي يصدر تقريره ّ
العلوم السياسية يف معهد الدوحة للدراسات العليا ،ومع برنامج "التح ّول الدميقراطي" يف املركز.
تعتمد مجلة "سياسات عربية" املواصفات الشكلية واملوضوعية للمجالت الدولية املحكّمة ،وفقًا ملا ييل:
–– ً
أي وسيلة نرش
أصيل مع ّدا
أول :أن يكون البحث ً
ً
خصيصا للمجلة ،وألّ يكون قد نرش جزئ ًيا أو كل ًّيا أو نُرش ما يشبهه يف ّ
أي جهة أخرى.
إلكرتونية أو ورقية ،أو قُ ّدم يف أحد املؤمترات العلمية من غري املؤمترات التي يعقدها املركز ،أو إىل ّ
––ثان ًيا :أن يرفق البحث بالسرية العلمية للباحث باللغتني العربية واإلنكليزية.
––ثالثًا :يجب أن يشتمل البحث عىل العنارص التالية:

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

•تحديد مشكلة البحث ،وأهداف الدراسة ،وأهميتها ،واملراجعة النقدية ملا سبق وكُتب عن املوضوع ،مبا يف ذلك أحدث
مؤشاته
ما صدر يف مجال البحث ،وتحديد مواصفات فرضية البحث أو أطروحته ،ووضع التص ّور املفاهيمي وتحديد ّ
الرئيسة ،ووصف منهجية البحث ،والتحليل والنتائج ،واالستنتاجات .عىل أن يكون البحث مذيّ ًل بقامئة بيبليوغرافية
تتضمن أهم املراجع التي استند إليها الباحث إضاف ًة إىل املراجع األساسية التي استفاد منها ومل يرش إليها يف الهوامش.
وتذكر يف القامئة بيانات البحوث بلغتها األصلية(األجنبية) يف حال العودة إىل عدة مصادر بعدة لغات.
•أن يتقيد البحث مبواصفات التوثيق وفقًا لنظام اإلحاالت املرجعية الذي يعتمده املركز) ملحق  :1أسلوب كتابة الهوامش
وعرض املراجع).

•ال تنرش املجلة مستالت أو فصولً من رسائل جامعية أق ّرت ّإل بشكل استثنايئ ،وبعد أن يع ّدها الباحث من جديد للنرش
يف املجلة ،ويف هذه الحالة عىل الباحث أن يشري إىل ذلك ،ويق ّدم بيانات وافية عن عنوان األطروحة وتاريخ مناقشتها
واملؤسسة التي جرت فيها املناقشة.
•أن يقع البحث يف مجال أهداف املجلة واهتامماتها البحثية.

بأي لغة من اللغات ،رشط
•تهتم املجلة بنرش مراجعات نقدية للكتب املهمة التي صدرت حديثًا يف مجاالت اختصاصها ّ
وأل يتجاوز عدد كلامتها  3000 - 2800كلمة .ويجب أن يقع
ألّ يكون قد مىض عىل صدورها أكرث من ثالث سنواتّ ،
هذا الكتاب يف مجال اختصاص الباحث أو يف مجال اهتامماته البحثية األساسية ،وتخضع املراجعات إىل ما تخضع له
البحوث من قواعد التحكيم.
خاصا للمناقشات لفكرة أو نظرية أو قضية مثارة يف مجال العلوم السياسية والعالقات الدولية ال يتجاوز
•تفرد املجلة بابًا ً
عدد كلامت املناقشة ( )3000 - 2800كلمة ،وتخضع املناقشات إىل ما تخضع له البحوث من قواعد التحكيم.
•يراوح عدد كلامت البحث ،مبا يف ذلك املراجع يف اإلحاالت املرجعية والهوامش اإليضاحية ،والقامئة البيبليوغرافية
وكلامت الجداول يف حال وجودها ،وامللحقات يف حال وجودها ،بني  8000 - 6000كلمة ،وللمجلة أن تنرش ،بحسب
تقديراتها وبصورة استثنائية ،بعض البحوث والدراسات التي تتجاوز هذا العدد من الكلامت.

•يف حال وجود مخططات أو أشكال أو معادالت أو رسوم بيانية أو جداول ،ينبغي إرسالها بالطريقة التي استغلت بها يف
ترسل صو ًرا.
األصل بحسب برنام َجي اكسل( )Excelأو وورد( ،)Wordوال تقبل األشكال والرسوم والجداول التي َ
اختصاصا دقيقًا يف موضوع
كل بحث إىل تحكيم رسي تام ،يقوم به محكّامن من املحكّمني املختصني
––راب ًعا :يخضع ّ
ً
البحث ،ومن ذوي الخربة العلمية مبا أنجز يف مجاله ،ومن املعتمدين يف قامئة املحكّمني  -الق ّراء يف املركز .ويف حال تبايُن
تقارير املح ّك َمني ،يحال البحث إىل محكّم مر ّجح ثالث .وتلتزم املجلة موافاة الباحث بقرارها األخري؛ النرش /النرش بعد
إجراء تعديالت محددة /االعتذار عن عدم النرش ،وذلك يف غضون شهرين من استالم البحث.
خامسا :تلتزم املجلة ميثاقًا أخالق ًيا يشتمل عىل احرتام الخصوصية والرسية واملوضوعية وعدم إفصاح املح ّررين واملراجعني
–– ً
أي شخص آخر غري املؤلّف واملحكّمني وفريق
أي معلومات بخصوص البحث املحال إليهم إىل ّ
وأعضاء هيئة التحرير عن ّ
التحرير (ملحق .)2
•تلتزم املجلة جودة الخدمات التدقيقية والتحريرية التي تق ّدمها للبحث ...إلخ.
•يخضع ترتيب نرش البحوث إىل مقتضيات فنية ال عالقة لها مبكانة الباحث.

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

ملحق :1
أسلوب كتابة الهوامش وعرض المراجع
الكتب
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 داخل ًيا دقيقًا واضح الواجبات واملسؤوليات يف عمل جهاز التحرير ومراتبه الوظيفية.
•تعتمد مجالت املركز
ً

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

•احرتام قاعدة عدم التمييز :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
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