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The Arab Center for Research and Policy Studies (ACRPS) is
an independent research institute for the study of the social
sciences and humanities, with particular emphasis on the
applied social sciences.
The ACRPS strives to foster communication between
Arab intellectuals and specialists in the social sciences and
humanities, establish synergies between these two groups,
unify their priorities, and build a network of Arab and
international research centers.
In its commitment to the Arab world's causes, the ACRPS
is based on the premise that progress necessitates the
advancement of society and human development and the
interaction with other cultures, while respecting historical
contexts, culture, and language, and in keeping with Arab
culture and identity.
To this end, the Center seeks to examine the key issues afflicting
the Arab world, governments, and communities; to analyze
social, economic, and cultural policies; and to provide rational
political analysis on the region. Key to the Center's concerns
are issues of citizenship and identity, fragmentation and unity,
sovereignty and dependence, scientific and technological
stagnation, community development, and cooperation among
Arab countries. The ACRPS also explores the Arab world's
political and economic relations with its neighbors in Asia and
Africa, and the Arab world's interaction with influential US,
European, and Asian policies in all their economic, political,
and communication aspects.
The Center's focus on the applied social sciences does not
detract from the critical analysis of social theories, political
thought, and history; rather, this focus allows an exploration
and questioning of how such theories and ideas have directly
projected themselves on academic and political discourse and
guided the current discourse and focus on the Arab world.
The ACRPS regularly engages in timely research, studies,
and reports, and manages several specialized programs,
conferences, workshops, training sessions, and seminars that
target specialists and the general public. The Center publishes
in both Arabic and English, ensuring its work is accessible to
both Arab and non-Arab readers.

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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ّ
لحل
في تط ّور مفهوم الديمقراطية التوافقية ومالءمتها
 نموذجا إيرلندا ولبنان:الصراعات الطائفية
On the Development of the Concept of Consociational
Democracy and its Adequacy for Resolving Sectarian Conflicts:
Northern Ireland and Lebanon as Case Studies
 وتبدأ من البدايات،""نموذجا نظر ًيا" إشكال ًيا يُ َعرف بـ "الديمقراطية التوافقية
تناقش الدراسة
ً
 مرورًا بنضوج معالمه التفســيرية عام، مع الماركســية النمســاوية،األولى لنشــأة المصطلح
 في سياق نقاش عالم السياسة الهولندي األميركي آرنت ليبهارت تصنيفات غابرييل1969
 قبــل بلورتــه بوصفــه "نظريــة" يمكــن،ألمونــد لألنظمــة السياســية الديمقراطيــة الغربيــة
،نقدا بنيو ًيا للمصطلح واستعماالته
ً  تقدم الدراسة.تطبيقها على المجتمعات المنقسمة
فتحاجج بأن "الديمقراطية التوافقية" بدأت بوصفها سياسات عملية أملتها الضرورة قبل أن
 وأن إســهامات ليبهــارت الالحقــة ال تعــدو عــن كونها عملية اســتقراء،نموذجــا نظر ًيــا
تصبــح
ً
" ال يعنــي مصطلــح "تشــارك الســلطة، ومــن ثــم،"لتجــارب عينيــة مــن دون أن تكــون "نظريــة
 تصوغ الدراســة مالحظات، في ضوء ذلك. تحقيق الديمقراطية، بالضرورة،Power Sharing
كاف بيــن التوافقيــة والديمقراطية
نظريــة عــدة من شــأنها أن تســاعد في التمييــز على نحو
ٍ
 أوروبية، تقــارن الدراســة مدى مالءمــة هذا "النمــوذج النظــري" في حالتيــن، وأخيــ ًرا.التوافقيــة
.) وعربية (لبنان،)(إيرلندا
، الفيتو المتبادل، تشارك السلطة، آرنت ليبهارت، الديمقراطية التوافقية:كلمات مفتاحية
.المجتمعات غير المتجانسة
This paper addresses a theoretical model for the concept of "consociational
democracy", beginning with the concept's roots in the Austrian Marxist tradition
before describing its elaboration in 1969 by the Dutch-American political scientist
Arend Lijphart. Lijphart's work was part of his wider critique of Gabriel Almond's
categorization of Western political systems. This study presents a structural
criticism of the term "consociational democracy" and its usage, arguing that the
practice of "consociational democracy" was born of pragmatic policies before
maturing into a theoretical model. It argues that the subsequent contributions of
Lijphart were merely an extrapolation from a set of examples without "theory" to
underpin it and that "power sharing" does not necessarily lead to democratization.
The study thus draws up several theoretical observations that help distinguish
"consociationalism" from "consociational democracy". Finally, the paper contrasts
the suitability of this theoretical model for both Northern Ireland and Lebanon.
Keywords: Consociational Democracy, Arend Lijphart, Power Sharing, Mutual
Veto, Heterogeneous Societies.
. املدير العام للمركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،مفكر عريب
Arab Public Intellectual, General Director of the Arab Center for Research and Policy Studies.
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من الفرد إلى الجماعة

(((

متثل فكرة التوافقية نقط َة تقاطع الحلول السياسية التي تأخذ متثيل
الهويات الجامعية يف الحسبان عىل مستوى طريقة االنتخابات،
واالئتالفات ،وأحيانًا عىل مستوى النظام السيايس مبجمله من أجل
تحقيق االستقرار وتج ّنب الرصاع والحرب األهلية.
وقد ظهرت مناذج التوافقية عمليًّا يف نهاية القرن التاسع عرش ،ومع
بداية القرن العرشين يف بلدان أوروبية غربية ،بداي ًة يف هولندا
وبلجيكا وسويرسا والنمسا ،أي تحدي ًدا يف بعض الدول املتعددة
القوميات واللغات ،سع ًيا لتحقيق االستقرار يف إطار سيايس ال يحرص
نفسه يف "دميقراطية األغلبية" التي قد ت ُه َّمش فيها األقليات اإلثنية.
وعىل هذه التجارب العين ّية وتطورها ،بنى مفكرون سياسيون منذ
خمسينيات القرن املايض وستينياته فكرة الدميقراطية التوافقية
 ،Consociational Democracyومن أبرزهم غريهارد ليمربوخ
 Gerhard Lehmbruchوغابرييل أملوند ،Gabriel A. Almond
وآرنت ليبهارت  .Arend Lijphartوقد تخصص ليبهارت يف هذا
النموذج ،ونظّر له ،وتابع نشوء مناذج جديدة إلدخال تعديالت عىل
ما ُع َّد نظرية.
يعني هذا أ ّن التوافقية بدأت بوصفها سياسات عملي ًة أ ْملتها الرضورة
ودساتري متناسبة مع الحاجة والتجربة التاريخية والثقافة ،وتوطّنت
حتى يف األعراف يف دول معنية ،وذلك قبل أن تصبح منوذ ًجا نظريًا.
وهذه حقيقة يُفرتض أن توضع نصب أعيننا قبل التعامل مع هذه
الفكرة كأنها نظرية قامئة بذاتها ،إذ يقاربها بعضهم كأنها النموذج
األوحد الذي يفرتض أن يُط ّبق ،عىل الرغم من أنه يف هذه الحالة
سبقت املامرسة النظرية تاريخ ًيا؛ ومن ث ّم مل يج ِر تطبيق منوذج
أصل .فأمناطها املختلفة ارتبطت بالبنية االجتامعية والسياسية
حرصي ً
والظروف واملعطيات والثقافة السياسية السائدة يف أوساط الفاعلني
السياسيني يف كل دولة .وبعضها مل يُنتج أنظم ًة توافقي ًة دميقراطيةً،
بل "توافقيات" ،أو توافقات ،هي مبنزلة "كارتيالت" بني نخب طائفية
لحل قضايا الرصاع عىل
أو إثنية أو غريها .وما زال النموذج األعم ّ
السلطة عىل نح ٍو عادل هو الدولة الدميقراطية القامئة عىل أساس
أشكال مختلف ًة
ً
املواطنة املتساوية وسيادة القانون ،وقد يتضمن ذلك
من اإلدارات الذاتية املحلية والجهوية والثقافية.
ويعود املصطلح إىل كتابات الفيلسوف األملاين يوهان ألتوسيوس
) Johannes Althusius (1638-1557الذي استخدم املصطلح
 1ميثل هذا النص جز ًءا من الفصل الذي يحمل العنوان نفسه ،من كتاب املؤلف الطائفة،
الطائفية ،الطوائف املتخيلة ،الذي يصدر قريبًا عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.

الالتيني  .(((Consociationويُب ّي ليبهارت أ ّن هذا املصطلح قد
استُخدم أيضً ا يف كتابات السياسيني املاركسيني النمساويني؛ من
أمثال أوتو باور  Otto Bauerوكارل ريرن  Karl Rennerيف بداية
القرن العرشين ،ويف دراسة ديفيد أبرت يف عام  1961حول أوغندا(((،
(((
وكذلك يف دراسة آرثر لويس بعنوان "السياسة يف غرب أفريقيا"
يف عام  .1965كام يشري إىل أ ّن الباحث األملاين غريهارد ليمربوخ
استخدم املصطلح ذاته يف عام  1967يف دراسته "دميقراطية التمثيل
املتناسب"((( التي تتشابه مع نظريته "الدميقراطية التوافقية"(((.
وتتمثّل مساهمة املاركسية النمساوية امله ّمة يف بداية القرن املايض عند
أوتو باور((( وكارل ريرن ،عىل نح ٍو خاص ،برضورة االعرتاف بالقوميات يف
إطار الدول املتعددة القوميات ،ومنحها إدار ًة ذاتي ًة ثقافي ًة عىل أساس
 2من الصعب يف هذا املقام مراجعة أفكار هذا املفكر السيايس ،فذكره هنا يَرِد من باب
التأريخ للمصطلح .أ ّما بخصوص الفكرة ذاتها ،فثمة نقاش بني الباحثني حول مكانة التوسيوس
يف وضعها .فبعضهم يعدّه أبا الفيدرالية الحديثة ،وبعضهم اآلخر ي ُع ُّد فكره محاول ًة يف إحياء
كوربراتية العرص الوسيط .وعىل كل حال ،ال ب ّد هنا من تأكيد أ ّن التوسيوس انطلق من أولوية
الجامعة يف التنظري السيايس ،وليس من الفرد .وهذه مقولة تاريخية ونظرية؛ فهو خالفًا
ملنظّري العقد االجتامعي ،رفض فكرة الفرد من دون جامعة يف الحالة الطبيعية.
3 David E. Apter, The Political Kingdom in Uganda: A Study in
Bureaurcratic Nationalism (Princeton: Princeton University Press, 1961).
4 Arthur W. Lewis, Politics in West Africa (London: Allen and Unwin,
1965).
5 Gerhard Lehmbruch, Proporzdemokratie: Politisches System und
politische Kultur in der Schweiz und in Österreich (Tübingen: Mohr, 1967).
ترجمنا  Proportionو Proportionalإىل "تناسب" و"متناسب" و"تناسبي" ،لتمييز
املصطلح من طريقة االنتخابات النسبية ،حيث متثيل القامئة نسبي يف الربملان واملجالس.
ولك ّن التمثيل املتناسب هو الذي يتناسب مع العدد أو النسبة إىل "الجامعة" من السكان،
سواء أكانت إثني ًة أم مذهبي ًة أم غريها.
6 Arend Lijphart, Thinking about Democracy: Power Sharing and Majority
Rule in Theory and Practice (London and New York: Routledge, 2008),
pp. 3 - 4.
 7أصدر باور كتابه مسألة القوميات واالشرتاكية الدميقراطية يف فيينا عام ( 1907الطبعة
الثانية عام  ،)1924وأثار نقاشً ا واس ًعا ومعارض ًة حاد ًة من جانب الشيوعيني الروس .وقد ر ّد
عليه ستالني بتشجيع من لينني نفسه .وشكّل الكتاب تغي ًريا جذريًا يف املوقف املاركيس السائد
من القومية ،وذلك بعدم اختزالها يف مسألة الرصاع الطبقي ،بل عدّها إطا ًرا ثقافيًا جام ًعا
للطبقات .لقد كان كتاب أوتو باور وكارل ريرن يف ظروف اإلمرباطورية النمساوية الهنغارية
بحثًا عن حلول ملسألة القوميات ،من دون أوهام متعلّقة بإمكانية دمج القوميات يف قومية
واحدة ،ومع تجنب تفتيت الكيانات القامئة وانفصاالت تؤدي إىل تطهري إثني كام حصل يف
البلقان يف نهاية القرن العرشين .لهذا ،صاغَا فكرة الحكم الذايت الثقايف للقوميات غري املرتبط
بأرض محددة .انظر:
Otto Bauer, The Question of Nationalities and Social Democracy, Joseph
O'Donnell (trans.), (Minneapolis and London: University of Minnesota
Press, 2000).
خاصةً ،الفصلني األول والثاين حول القومية ،وكذلك الفصل الرابع عن الحكم الذايت؛
وانظرّ ،
وانظر أيضً ا مقالة كارل ريرن عام  1899التي مل أجد ترجم ًة إنكليزي ًة لها:
Karl Renner, "Staat und Nation," in: Karl Renner, Schriften (Wien: Residenz
Verlag, 1994); Karl Renner, Der Kampf der österreichischen Nationen um den
Staat (Published under the pseudonym Rudolf Spring), (Leipzig und Wien:
Deuticke, 1902); Karl Renner, Das Selbstbestimmungsrecht der Nationen in
besonderer Anwendung auf Österreich (Leipzig und Wien: Deuticke, 1918).
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شخيص ،وليس عىل أساس إقليمي أو جهوي ،أي عىل أساس انتامء
األفراد إىل القومية ،وهي بالنسبة إليهام جامعة ثقافية .وتقوم اإلدارة
الذاتية يف الدول التي تتداخل فيها القوميات ،حيثام ُوجد األشخاص
معي؛ وبذلك
املنتمون إىل هذه الثقافة ،وليس بنا ًء عىل أرض أو إقليم ّ
اعرتضَ ا عىل املاركسية األرثوذكسية التقليدية التي ترى يف نهاية الرصاع
حل لجميع املشكالت ،مبا فيها الرصاعات القومية ،كام خالفَا
الطبقي ً
بأي كيان قانوين بني الفرد والدولة.
النظرية الليربالية التي ال تعرتف ّ
فالحقوق يف النظرية الليربالية الكالسيكية هي بتعريفها متعلقة
باملواطن الفرد ،وال مكان فيها لحقوق متنح للجامعات داخل الدولة.
جسم تعاضديًا Corporative
لقد أضاف باور وريرن القومية بوصفها ً
قامئًا بني الفرد والدولة ،ال ب ّد من االعرتاف به للحفاظ عىل وحدة
الدول املتعددة القوميات .وهام ال يريان أ ّن منوذجهام هذا ينطبق
عىل الطوائف الدينية ،ما عدا يف الحقوق الدينية ذاتها ،مبا فيها إدارة
املؤسسات الدينية والعبادات .أ ّما اإلدارة الذاتية الثقافية ،فتمنح
للقوميات يف حالة تعددها داخل الدولة .ولذلك اعرتض باور عىل منح
الحكم الذايت الثقايف لليهود و َع ّده عود ًة إىل الخلف ،مقارن ًة باالندماج
الذي بدأ يتحقق يف املجتمع الحديث ،فاليهود يندمجون يف قوميات
مختلفة((( .ومن هنا نرى أ ّن برنامج اإلدارة الذاتية لجامعات داخل الدولة
أصل للطوائف الدينية .فهذه تدير شؤونها العبادية وأعرافها
مل يعد ً
بنفسها ،وهذه مفصولة عن الدولة يف حالة املجتمعات املعلمنة ،إنها
إدارة ذاتية يف الشؤون الدينية .لهذا ،فال حديث عن فيدراليات طوائف،
أو إدارة ذاتية ثقافية مأمسسة دستوريًا للطوائف كأنها قوميات(((.
ونجد باحثًا لبنان ًيا يأخذ منوذج الحقوق الجامعية عىل أساس
ُنشئ يف ما
شخيص لتطبيقها عىل الطوائف اللبنانية كأنها إثنيات ت ُ
مثل) .فيكتب
بينها فيدرالية جامعات (وليس واليات أو محافظات ً
رسة يف النظرية العا ّمة يف النظام الدستوري اللبناين أ ّن
أنطوان م ّ
الدستور وامليثاق يف لبنان فيدراليان ،ولك ّن ذلك عىل أسس شخصية
وليس عىل أُسس إقليمية ،أي من خالل متثيل الطوائف بنا ًء عىل
انتامء املواطن إىل طائفة ،ومن خالل استقاللية الطوائف يف مسائل
مثل األحوال الشخصية والتعليم( .((1ويستند يف ذلك إىل التمييز بني
ثالثة تعريفات للطائفية ،هيً :
أول ،قاعدة "الكوتا" أو التخصيص
للطوائف؛ ويؤدي تطبيقها عىل نح ٍو مغلق ،يف رأيه ،إىل تصنيف
 8بخصوص موقف باور السلبي من مسألة الحكم الذايت لليهود وتأكيده لالندماج ،انظر:
Bauer, pp. 291-308.
 9وهذا أيضً ا رأينا الذي عربنا عنه يف كتاب آخر .انظر :عزمي بشارة ،يف املسألة العربية:
مقدمة لبيان دميقراطي عريب (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2007 ،ص ،162-160
.189-183
مرسة ،النظرية العامة يف النظام الدستوري اللبناين :أبحاث مقارنة يف أنظمة
 10أنطوان ّ
املشاركة (بريوت :املكتبة الرشقية ،)2005 ،ص .89

9
املواطنني واإلساءة إىل مبدأ تكافؤ الفرص ،إضاف ًة إىل إرهاق اإلدارة
مبراكز لتحقيق التوازن ،وم ْنع اتخاذ القرارات ،أل ّن األكرثية البسيطة
ال تسمح بها .والتخصيص (الكوتا) قائم ،بحسب رأيه ،يف النمسا
وسويرسا وهولندا وبلجيكا وكندا وماليزيا وكولومبيا وقربص ،قبل
االنقسام ،والهند وفيتنام ،وغري ذلك من البلدان .ثان ًيا ،االستقاللية
يف األحوال الشخصية للطوائف ورمبا التعليم وغريها؛ ويعني ذلك
نو ًعا من الفيدرالية عىل أساس شخيص حيث ال يكون التقاء بني
الحدود الطائفية والحدود الجغرافية .ثالثًا ،املعنى السلبي للطائفية؛
أي تطييف الدين إلذكاء النزاعات( ،((1أو استغالل الدين يف التنافس
السيايس من جانب رجال السياسة ورجال الدين ،وهذه األمور من
معضالت النظام اللبناين واألنظمة العربية األخرى .وال ت ُعالَج هذه
املسألة بإلغاء الطائفية باملعنيني السابقني .فهي إشكالية مختلفة.
رسة هذه التعريفات الطائفية عىل امتداد كتابه املؤلّف
ويك ّرر م ّ
من ع ّدة مقاالت ومحارضات ،مثلام يك ّرر تعريف امليثاقية اللبنانية
ٍ
كخيط ناظم لهذا الكتاب .وهو ،كام يقول ،يستند يف
وتحديدها
استعامل مصطلح "فيدرالية مندمجة" ،أو "فيدرالية ترشيعية" إىل
ميشيل شيحا الذي كتب سنة " :1947ميثّل مجلس النواب منوذ ًجا
خاصا من الفيدرالية .كام أنّه يوجد يف سويرسا كنتونات يوجد يف لبنان
ً
طوائف .أساس الكنتونات مناطق ،وأساس الطوائف ترشيع فقط ،أي
االنتامء إىل أحوال شخصيّة"( .((1ولو كان هذا صحي ًحا النتهى النظام
الطائفي اللبناين مبجرد علمنة قوانني األحوال الشخصية ،فهل ستكفي
خطوة كهذه إلنهاء نظام الطوائف بعد أن ترسخت الطائفية السياسية؟
وهل ظل أمر هذا النظام مختزلً يف األحوال الشخصية ومتوقفًا عليها؟

نظرية ليبهارت في التوافقية
بدأ ليبهارت يف التنظري ملفهوم الدميقراطية التوافقية عام ،1968
وذلك يف كتابه سياسات االستيعاب( ((1الذي درس الحالة الهولندية.
ويف هذه الــدراســة ،اعتمد عىل متغريين :أولهام االنقسامات
االجتامعية والسياسية حول قضايا طبقية وقضايا الدين والدولة
(مبا يف ذلك االنقسام بني كالفينيني وكاثوليك) يف املجتمع الهولندي،
وثانيهام طبيعة النخب السياسية ،ومدى توافقها يف تحقيق االستقرار
الدميقراطي .وخلص ليبهارت إىل نتيجة مفادها أ ّن هولندا حققت
 11املرجع نفسه.
 12املرجع نفسه ،ص .199
13 Arend Lijphart, The Politics of Accommodation: Pluralism and
Democracy in the Netherlands (Berkeley: University of California Press,
1968).

10
يف النهاية دميقراطي ًة مستقرةً ،وأ ّن النموذج التوافقي الهولندي ُيكن
تطبيقه يف املجتمعات ذات االنقسامات الحادة ،لكن برشط توافر
قيادات قادرة عىل التفاهم مع املجموعات التي متثلها ،ويف ما بينها
أيضً ا( .((1ومثّلت هذه النتيجة النواة األساسية لنظرية الدميقراطية
التوافقية التي جرى الرتكيز فيها عىل دور النخب التي تقود
الجامعات ،من دون تحديد دقيق آللية التفاهم يف ما بينها والعنارص
األساسية لتحقيقها وضامن استمراريتها.
ويف عام  ،1969نرش مقال ًة يف مجلة السياسة العاملية بعنوان
"الدميقراطية التوافقية"( ،((1وهي ت ُع ّد مقالته الكالسيكية يف هذا
املوضوع .وفيها ،ق ّدم تصنيفًا آخر لألنظمة السياسية الدميقراطية يف
الدول الغربية؛ من خالل نقده للتصنيف الذي ق ّدمه غابرييل أملوند
يف مقالته "ال ُنظم السياسية امل ُقارنة"( ،((1إذ ص ّنف أملوند األنظمة
السياسية يف أربع فئات ،هيً :
أول ،األنجلو أمريكية (مبا فيها دول
الكومونويلث) .ثان ًيا ،القارية األوروبية (باستثناء الدول اإلسكندنافية
وهولندا التي تضم عنارص من األنظمة السياسية األنكلو أمريكية
والقارية األوروبية) .ثالثًا ،قبل الصناعية أو الصناعية جزئ ًّيا خارج
أوروبا وأمريكا .راب ًعا ،األنظمة السياسية التوتاليتارية( .((1واعتمد هذا
التصنيف معايري "الثقافة السياسية"  Political cultureو"بنية األدوار
السياسية"  Political role structureملكونات النظام السيايس(.((1
وربط ترتيب الدولة مبوجب هذين املعيارين باالستقرار السيايس(.((1
كام دمج أملوند عديد النظريات واملفاهيم ذات الصلة يف تصنيفه
هذا ،ومنها العضوية العابرة أفق ًيا ،وتلك املتطابقة Overlapping
 ،and cross-cutting membershipواألنساق الحزبية Party
 ،systemsوالفصل بني السلطات  ،Separation of powersوالتنمية
السياسية( Political development ((2التي يع ّدها ليبهارت أيضً ا
عوامل ذات أهمية يف تحليل الدميقراطية التوافقية.
أ ّما يف ما يتعلق بالفئتني األوىل والثانية ،وهي األنظمة الدميقراطية
الغربية ،فقد ص ّنفها أملوند يف ثالثة منــاذج :األول هو النظام
14 M.P.C.M. Van Schendelen, "Consociational Democracy: The Views of
Arend Lijphart and Collected Criticisms," Political Science Review, vol. 14
(1985), p. 148.
15 Arend Lijphart, "Consociational Democracy," World Politics, vol. 21
(January 1969), pp. 207 - 225.
16 Gabriel A. Almond, "Comparative Political Systems," Journal of
Politics, vol. 18, no. 3 (August 1956), pp. 391 - 409.
17 Ibid., pp. 392 - 393.
18 Ibid., p. 393.
19 Ibid., pp. 393, 396; Lijphart, "Consociational Democracy," p. 207.
20 Arend Lijphart, Democracy in Plural Societies: A Comparative
Exploration (New Haven and London: Yale University Press, 1977), p. 6.
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األنكلو أمرييك (وهو يض ّم النظام الدميقراطي يف الواليات املتحدة
األمريكية وبريطانيا) ،أ ّما الثاين ،فهو القاري األورويب (يف فرنسا ،وأملانيا،
كل من الدول اإلسكندنافية وهولندا ،وص ّنفه
وإيطاليا) ،ويضم الثالث ً
أملوند ما بني النموذجني األول والثاين ،ألنه يجمع بعض الخصائص من
النظام السيايس يف هذين النموذجني(.((2

وبالنسبة إىل أملوند ،تتم ّيز النظم الدميقراطية األنكلو أمريكية بثقافة
سياسية علامنية متجانسة ،وتتّسم هيكلية أدوار /بنية وظائف وحدات
أو مكونات النظم السياسية هذه ،التي تتمثّل يف الهيئات الحكومية
واألحزاب وجامعات املصالح واملؤسسات اإلعالمية ،وأيضً ا الشعب من
مختلف أطيافه /فئاته ،بالسامت التالية :أولً  ،متايزها إىل ح ّد بعيد .ثان ًيا،
وضوحها وتنظيمها عىل نح ٍو بريوقراطي .ثالثًا ،ذات درجة عالية من
االستقرار .راب ًعا ،انتشارها ونفاذها يف النظام السيايس كلّه( .((2يف حني
أ ّن الثقافة السياسية يف النظم القارية األوروبية غري متجانسة ومتفاوتة
يف درجة تطورها ،عىل الرغم من أ ّن لها جذو ًرا وتراث ًا مشرتكًا .وتنقسم
هذه الثقافات املج ّزأة أيضً ا إىل ثقافات سياسية فرعية منفصلة ،إذ ترتكز
هيكلية أدوار (أو بنية وظائف) الوحدات ،أو مكونات النظام ،يف إطار
هذه الثقافات الفرعية ،ومن ث ّم متيل إىل تشكيل نظام فرعي منفصل؛
فمثل ،للثقافة الكاثوليكية الفرعية كنيستها ومدارسها والجمعيات
ً
الخاصة بها؛ كاالتحادات العاملية التابعة للكنيسة الكاثوليكية واألحزاب
السياسية واملؤسسات اإلعالمية .وهي حال الثقافة الفرعية بالنسبة إىل
الشيوعيني والليرباليني واالشرتاكيني ،ما يخلق مكونات نظام لكل ثقافة
فرعية داخل الدولة .وقد تكون النتيجة حال ًة من االنسداد السيايس
املؤدي إىل عدم االستقرار( .((2فاالستقطاب يعطل دينامية التطور ويؤدي،
يف الوقت ذاته ،إىل عدم استقرار .ونحن ال نتفق بالرضورة مع هذه
التقسيامت ،وال سيام ما يتعلق بالتجانس يف الواليات املتحدة وبريطانيا.
فهذه الدول تتعرض حال ًيا لرصاعات سياسية تشبه إىل ح ّد بعيد رصاعات
الهوية الثقافية ،وتنقسم بحسب جامعات الهوية إىل ح ّد بعيد ،وال سيام
21 Almond, pp. 398, 405.
22 Ibid., pp. 398 - 399.
23 Ibid., pp. 405 - 408.
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إذا أخذنا يف الحسبان الفرق بني الساحلني الرشقي والغريب من جهة،
وما يسمى "الغرب األوسط" من جهة أخرى ،وقد تجىل ذلك عىل نح ٍو
وخصوصا االنتخابات الرئاسية عام .2017
واضح يف االنتخابات،
ً
أ ّما الفئة الثالثة ،فهي ذات خصائص مشرتكة بني النظامني السابقني
أي فئة من هاتني الفئتني ،بحسب
بحيث يصعب تصنيفها تحت ِّ
وجهة نظر أملوند ،وهي الفئة التي يُسميها "ما بني الفئتني" .إذ يرى
أملوند أ ّن الدول اإلسكندنافية تتشارك مع النظم األنكلو أمريكية
يف "بنية أدوار وظائف" مكونات النظام فيها ،والتي تتميز بدرجة
عالية من االستقاللية ،يف حني أ ّن هولندا وسويرسا والنمسا ،تتشارك
مع أنظمة الدول القارية األوروبية مبحدودية استقاللية مكونات
النظام .وعىل مستوى "الثقافة السياسية" ،يُشري أملوند إىل أ ّن الثقافة
كل من الدول اإلسكندنافية وهولندا تتشابه
السياسية بالنسبة إىل ّ
مع الثقافة السياسية القامئة يف األنظمة األنكلو أمريكية؛ فهي أكرث
تجان ًُسا واندما ًجا وعلامنيةً ،ومتي ًزا يف العنارص التقليدية الخاصة بها،
مقارن ًة بتلك الثقافة بالنسبة إىل األنظمة القارية األوروبية(.((2
ويعارض ليبهارت أملوند يف هذه النقطة .فباستثناء الدول اإلسكندنافية،
يرى ليبهارت أ ّن الدول األخرى منقسمة إىل ثقافات فرعية كام هي الحال
يف األنظمة القارية األوروبية؛ ذلك أ ّن بلجيكا ولوكسمبورغ كلتيهام
تنقسامن إىل عائالت روحية من الكاثوليك واالشرتاكيني والليرباليني؛
ويف هولندا انقسامات عمودية بني كاثوليك وكالفينيني واشرتاكيني
وليرباليني؛ ويف النمسا معسكرات  Lagerمن الكاثوليك واالشرتاكيني
قسم ليبهارت الدميقراطيات
والليرباليني الوطنيني .وبنا ًء عىل ذلكّ ،
الغربية إىل نوعني؛ أحدهام الدميقراطيات املتجانسة واملستقرة (والتي
سمها أملوند األنكلو أمريكية)( ،((2والثاين الدميقراطيات الطاردة عن
ّ
(((2
املركز ،وهي الدميقراطيات غري املتجانسة .
بنى ليبهارت نظريته "الدميقراطية التوافقية" وتحليله لها عىل أساس
النوع الثاين من الدميقراطيات املذكور آنفًا ،إذ تتضمن هذه الفئة
دول غري متجانسة ،يحظى بعضها بدرجة عالية من االستقرار ،وأخرى
ً
أقل استقرا ًرا .ورأى أ ّن االستقرار السيايس يف الدول غري املتجانسة ال
ّ
24 Lijphart, "Consociational Democracy," pp. 207, 208, 210, 211.
توسع عضوية
 25وهي بريطانيا وأسرتاليا ونيوزيلندا وكندا وجنوب أفريقيا؛ ف َمع ّ
الدول لرابطة الكومونولث منذ عام  ،1960أصبح اسم "دول الكومونولث القديم" Old
 Commonwealthيستخدم للداللة عىل هذه الدول التي ضمتها هذه الرابطة يف فرتة ما
قبل الحرب العاملية الثانية .يف حني استُخدم اسم  New Commonwealthللداللة عىل
الدول التي تض ّمها الرابطة بعد توسع عضويتها .انظر:
Camilla Schofield, Enoch Powell and the Making of Postcolonial Britain
(London: Cambridge University Press, 2013), pp. 147 - 148.
26 Lijphart, "Consociational Democracy," pp. 210, 211, 222.
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ميكن التنبؤ به اعتام ًدا عىل املتغريين اللذين اعتمد عليهام أملوند؛
"الثقافة السياسية" و"بنية دور" مكونات النظام؛ إذ إ ّن النمسا
وسويرسا ودول البلدان املنخفضة تحظى باستقرار سيايس ،عىل الرغم
من تع ّدد الثقافات الفرعية فيها واالنقسامات العمودية يف ما بينها،
عىل عكس ما تتبناه نظرية االنقسامات األفقية العابرة للجامعات
 Cross-cutting cleavagesيف حالة تداخل هذه الجامعات(،((2
والتي تتوقع أن تكون هذه الدول ذات االنقسامات العمودية يف
حالة جمود وعدم استقرار سيايس.
ومن هذا الواقع ،استنتج ليبهارت منوذ ًجا آخر من األنظمة السياسية
"الدميقراطية" غري املدرجة يف تصنيف أملوند ،وغريه من أدبيات
الدميقراطية الليربالية التي عجزت عن تفسري هذه الحاالت التي نشأت،
وسبب استقرارها واستمرارها عىل الرغم من انقسام مجتمعاتها.
سمها ليبهارت "الدميقراطيات التوافقية"،
وهذه الحاالت "الشاذة"ّ ،
(((2
متمثل مبدى تعاون "النخب السياسية"  .وهو
ً
مضيفًا متغ ًريا ثالثًا
ما استنتجه يف دراسته للحالة الهولندية ،بدايةً ،كام أرشنا إىل ذلك
سابقًا ،إال أنّه ق ّدم آلي ًة لهذا التعاون ،وهو تشكيل حكومة ائتالفية
واسعة تض ّم جميع ممثيل النخب السياسية ،عىل نح ٍو يضمن درج ًة
من االستقرار السيايس وم ْنع البالد من االنزالق إىل حرب أهلية(((2؛
وهذا هو العنرص األول األسايس يف تحقيق الدميقراطيات التوافقية.
ووسع ليبهارت ،الحقًا ،قامئة هذه العنارص.
ّ
أشكال أخرى غري الحكومة االئتالفية؛
ً
وميكن أن تأخذ التوافقات
منها تحالفات نخبوية يف الجهات والهيئات الحكومية األخرى؛
مثل ،مل
كاملجالس واللجان االستشارية ،وحتى املنتخبة .ففي لبنانً ،
يط ّبق اقتسام منصب الرئاسة بني نخب الطوائف الكربى .وبنا ًء عىل
ذلك ،وبحسب امليثاق الوطني اللبناين عام  ،1943اتفق عىل اقتسام
السلطة؛ بحيث يكون رئيس الدولة مارونيًا ورئيس الوزراء ُسنيًا ،ومن
ث ّم ضامن متثيل الجامعتني الدينيتني الرئيستني يف البالد .ويف كولومبيا،
نص االتفاق بني األحزاب الليربالية واملحافظة ،يف عام  ،1958عىل أن
ّ
 27وفقًا لنظرية  ،Cross-cutting cleavagesفإ ّن الدميقراطية واالستقرار السيايس
يعتمدان ،عىل نح ٍو أسايس ،عىل مدى التداخل بني املجموعات باختالف انتامءاتها السياسية
واالجتامعية واإلثنية واللغوية والدينية؛ أي التداخل بني املجموعات باختالف طوائفها الدينية
مثل يف تجمعات مبن ّية عىل بُعد آخر (االقتصادي  -االجتامعي الطبقي) .لذا ،فإ ّن املصالح
ً
املرتبطة يف ما بني هذه املجموعات عىل امل ُستوى الثاين قد تق ّوض الوالء الطائفي عىل املستوى
األول ،الذي يعزز بناء تحالفات أخرى خارج االنقسامات األساسية ،ومن ث ّم فإ ّن التداخل
يف ما بينها ميكنه أن يُخفف من الرصاعات السياسية املبنية عىل االنتامء األسايس .انظر:
Seymour Martin Lipset, Political Man: The Social Basis of Modern Politics
(New York: Doubleday, 1960); Seymour Martin Lipset and Stein Rokkan,
Party Systems and Voter Alignments (New York: Free Press, 1967).
28 Lijphart, Democracy in Plural Societies, pp. 14 - 16.
29 Ibid., pp. 211 - 212.
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يكون تناوب الرئاسة كل أربع سنوات بني الحزبني ملدة ستة عرش
عا ًما ،وأن يكون هنالك متثيل متسا ٍو يف جميع املناصب الوزارية
غري العسكرية ،ويف املحكمة العليا والوظائف البريوقراطية .وجرى
تقسيم كل املجالس الترشيعية يف البالد (مجلس الشيوخ ،ومجلس
النواب ،واملجالس اإلدارية ،واملجالس البلدية) بالتساوي بني األحزاب
املحافظة والليربالية فقط .ويف االنتخابات الربملانية الهولندية،
يف عام  ،1917جرى التوافق بشأن عدم التنافس يف بعض املقاعد
التي تشغلها شخص ّيات مع ّينة ،من أجل ضامن مرور مجموعة من
التعديالت الدستورية الحاسمة .بل إ ّن هذا الحل التوافقي استُخدم،
متجانسا إىل ح ّد بعيد؛ إذ لجأت إىل
أيضً ا ،يف بريطانيا التي ت ُعد بل ًدا
ً
(((3
تشكيل مجالس ائتالفية موسعة خالل الحرب العاملية الثانية .
مل يقترص التوافق يف الحاالت املذكورة آنفًا عىل جامعات الهوية ،بل
طبقته أحزاب سياسية يف ما بينها قبل أن تستقر الدميقراطية ،أو حني
أي منها من حسم الرصاع ملصلحته؛ بحيث يرىض الحزب
مل يتمكن ّ
اآلخر بالحسم األكرثي ،وكان ال ب ّد من مراحل انتقالية توافقية ،قبل
توصل إليه قادة حركتَي النهضة
تع ّود الحسم الدميقراطي ،وهو ما ّ
ونداء تونس لتمرير املرحلة االنتقالية عندما شارفت تونس أوضا ًعا
من االستقطاب وعدم االستقرار ه ّددت تجربة االنتقال الدميقراطي.
وهو ما مل تتمكن من فعله القيادات السياسية الحزبية املرصية قبل
انقالب  3متوز /يوليو  2013الذي أطاح تجربة االنتقال الدميقراطي؛
ما يؤكد أهمية مسألة توافق النخب السياسية ،وتوافر ثقافة سياسية
تقبل التسويات والتوافقات لديها.
جرى التوافق يف لبنان بني قيادات طوائف تقليدية ،من خالل أحزاب
سياسية ومن دونها ،ويف ظل االنتداب الفرنيس .وقد أرجع كثري من
الباحثني أزمة النظام التوافقي يف لبنان عشية الحرب األهلية إىل
التغيري الدميوغرايف وتغري التوازن السكاين العددي ،يف وقت ظل
فيه تقسيم السلطة بني الطوائف الدينية حتى اتفاق الطائف قامئًا
التغيات الدميوغرافية من
عىل أساس ميثاق عام  .1943وأدت
ّ
جهة( ،((3ونشوء قوى سياسية مختلفة قومية ويسارية وطائفية
معرتضة عىل القيادات التقليدية للطوائف ،واحتجاج فئات واسعة
من السكان ضد هيمنة املارونية السياسية واحتكارها صنع القرار،
إىل عدم استقرار هذا التوافق ،وانقسمت القوى السياسية تجاه
ع ّدة قضايا مثل الوجود الفلسطيني املسلح يف لبنان إزاء الضغط
اإلرسائييل ،من دون قدرة عىل تحقيق توافق .ويُشري الباحث
30 Lijphart, "Consociational Democracy," pp. 213 - 214.
 31من أمثلة ذلك تفسري األزمة والحرب األهلية يف لبنان وانتهاء النموذج التوافقي .انظر:
Richard Hrair Dekmejian, "Consociational Democracy in Crisis: The Case of
Lebanon," Comparative Politics, vol. 10, no. 2 (January 1978), pp. 251 - 265.
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ريتشارد دكمجيان إىل أ ّن األزمة التي شهدها لبنان يف السبعينيات،
والتي أ ّدت إىل اندالع الحرب األهلية ،كانت متأصل ًة جزئ ًّيا يف
تفاوت التمثيل النسبي بني املسلمني واملسيحيني يف النخب العليا؛
وذلك بسبب الزيادة امللحوظة يف أعداد السكان املسلمني منذ
التعداد السكاين يف عام  ،1932واحتجاج املسلمني باستمرار من
الغلبة املسيحية عىل املناصب اإلدارية الرفيعة املستوى ،كام أ ّن
متثيل يف الجهاز البريوقراطي يف لبنان،
املسلمني الشيعة كانوا األقل ً
ويتضح ذلك يف الجدول.
بعد الطائف ،انقلبت مطالب املسلمني الناجمة عن الفجوة االقتصادية
والثقافية بني املجموعات السكانية ،والتي تزداد إذا قيست بنسب
الطوائف املختلفة من السكان ،إىل مخاوف مسيحية من تناقص نسبة
فضل عن تسلح قوى
املسيحيني وتراجع صالحيات منصب الرئاسةً ،
الطائفية الشيعية مبوازاة التوسع الدميوغرايف الشيعي عىل األرض
يف القرى املسيحية يف الجنوب بعد تحريره من االحتالل اإلرسائييل،
وكذلك يف بريوت حيث يتشاركون املخاوف نفسها مع القيادات
الطائفية السنية(.((3

رسة أسباب حرب  1975داخليةً ،ورأى أنّها حرب
ال يَ ُع ُّد أنطوان م ّ
ِ
يل ،تتح ّمل مسؤوليته
قوى خارجية ،ولكنه يرى أ ّن الفشل يف لبنان فع ّ
بدل من ذلك أكرث طائفيةً
ق ًوى أرادت تغيري النظام جذريًّا فجعلته ً
وتخلفًا وجمو ًدا ،وأنّه فشل آخر متمثّل بالفكر الطائفي التقليدي
رسة فكرة وضع مهلٍ
الذي ال يريد ّ
أي تطوير ملبدأ املشاركة .ويرفض م ّ
 32نجد عرضً ا مكثفًا للتعبريات عن املخاوف والفجوة الدميوغرافية وتزايد الهجرة
املسيحية منذ اتفاق الطائف ،يف فصل "الدميوغرافيا الطوائفية وقوانني التجنيس وهواجس
بيع األرض" .انظر :عبد الرؤوف س ّنو ،لبنان الطوائف يف دولة ما بعد الطائف :إشكاليات
التعايش والسيادة وأدوار الخارج (بريوت :املعهد األملاين لألبحاث الرشقية ،)2014 ،ص
.111 - 107

دراسات
ّ
لحل الصراعات الطائفية:
في تطوّ ر مفهوم الديمقراطية التوافقية ومالءمتها
نموذجا إيرلندا ولبنان
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جدول التمثيل الطائفي يف مجلس الوزراء والربملان يف لبنان
التمثيل النيايب

الطائفة

املناصب الوزارية

التمثيل يف مجلس الوزراء*

العدد

%

العدد

%

العدد

%

املوارنة

30

30.3

886

25.9

105

25.5

الس ّنة
ُ

20

20.2

806

23.7

102

24.7

الشيعة

19

19.2

480

14.1

55

13.3

األرثوذكس

11

11.1

421

12.3

52

12.6

الكاثوليك

6

6.1

376

11.0

46

11.1

الدروز

6

6.1

408

11.9

48

11.6

األرمن األرثوذكس

4

4.0

32

0.9

4

0.96

األرمن الكاثوليك

1

1.0

7

0.2

1

0.2

الربوتستانت

1

1.0

--

--

--

--

األقليات األخرى

1

1.0

--

--

--

--

* يُحدد التمثيل يف مجلس الوزراء من خالل العدد اإلجاميل لألشهر التي شغل فيها ممثلو كل طائفة مناصب وزاريةً.
املصدر:
Richard Hrair Dekmejian, "Consociational Democracy in Crisis: The Case of Lebanon," Comparative Politics, vol. 10, no. 2 (January 1978), pp. 254 - 255.

زمنية شكلية إللغاء الطائفية( ((3كام تطالب بعض القوى العلامنية
واليسارية والطائفية غري املسيحية .فهو يرى أ ّن فكرة إلغاء الطائفية
يف لبنان فكرة أيديولوجية مغامرة تُفيض غال ًبا إىل زيادة الطائفية
باستنفار قواعدها االجتامعية(.((3
وبحسب ليبهارت ،يتطلب التوافق يف حكومة ائتالفية قادرة عىل تحقيق
التوافق واالستقرار توافر الرشوط التالية :أولً  ،قدرة النخب عىل استيعاب
املصالح واملطالب املختلفة للجامعات الفرعية التي متثلها .ويشرتط ذلك،
ثانيًا ،القدرة عىل تجاوز االنقسامات واالنضامم إىل جهود مشرتكة مع
قيادات الجامعات الفرعية املنافسة .ويعتمد هذا ،ثالثًا ،عىل التزامهم
إبقاء النظام القائم ومتاسكه واستقراره .وأخ ًريا ،تقوم العوامل املذكورة
عىل افرتاض أ ّن النخب تدرك مخاطر االنقسام السيايس( .((3والحقيقة أ ّن
هذه النقاط األربع املفصلة هي قضية واحدة متعلقة بواقعية النخب
السياسية وانفتاحها .وميكن أن ت ُنسب هذه العوامل جميعها إىل قناعات
33
34

مرسة ،ص .131
ّ
املرجع نفسه ،ص .134–131
35 Lijphart, "Consociational Democracy," p. 216.

النخبة السياسية ،والعالقات بني نخب الثقافات الفرعية ،والعالقات بني
الثقافات الفرعية املختلفة عىل مستوى الجمهور ،والعالقات بني النخبة
والجمهور يف كل ثقافة فرعية عىل حدة(.((3
عىل املستوى األول ،أي العالقات بني نخب الثقافات الفرعية ،ميكن
تفصيل ظروف ت ُعزز التعاون بني النخب ،أو الحفاظ عليه ،يف نظام
متعدد الثقافات:
أولها وأهمها ،وجود تهديدات خارجية محدقة بالبالد .فقد جاء
تشكيل التحالفات بني النخب يف معظم الدميقراطيات التوافقية
خالل الحربني العامليتني األوىل والثانية .وال ب ّد من اإلشارة هنا  -يف
ظروف املرشق العريب  -إىل أ ّن الطوائف الكبرية العابرة للحدود،
والتي ُع ّدت يف هذا الكتاب طوائف متخيلةً ،غال ًبا ما تتبع قياداتها
دولة أجنبية تشكّل هي ذاتها خط ًرا؛ من جهة الهيمنة عىل البلد.
ومن ث ّم ،فإ ّن الخطر الخارجي ،يف هذه الحاالت ،يزيد الرشخ الداخيل
حد ًة بدلً من تعزيز النزعة إىل التوافق.
36 Ibid.
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ثانيها ،توازن القوى بني جامعات متعددة ،بدلً من أن يكون توازن
مثل) ،أو هيمنة ثقافة فرعية
القوى بني طرفني فقط (أنظمة الحزبني ً
بدل
واحدة تحصل عىل األغلبية ،ومن ث ّم تقوم بالهيمنة عىل السلطة ً
من التعاون مع األقلية املتنافسة .وبنا ًء عىل ذلك ،فإ ّن التوافق أكرث
خصوصا يف املجتمعات
احتاملً يف نظام متعدد األحزاب أو الجامعات،
ً
التي ال توجد فيها جامعة أغلبية ،وتتشكّل ثقافاتها الفرعية جمي ًعا
من أقليات ،مثل هولندا وسويرسا ولبنان ،وسيكون من الصعب عىل
أي منها الحصول عىل األغلبية يف النظام الدميقراطي الكالسييك.
ّ
ثالثها ،الضغط املعتدل عىل صانعي القرار؛ فليس الهدف من تحقيق
دميقراطية توافقية هو التعاون بني النخب السياسية فحسب ،بل
وحل القضايا األساسية التي تواجهها البالد .ففي
تحقيق النتائج ّ
املجتمعات املنقسمة ،هناك دامئًا خطر من أن تسيطر حالة من
الجمود السيايس .ومن ث ّم ،فإ ّن القليل من الضغط يُجنب حدوث
ذلك ويزيد من فاعلية النظام(.((3
ونحن نرى أ ّن هذه الظروف مبنزلة بيئة مساعدة ،وأنّه رمبا ال يفيد
أي ظرف من الظروف املذكورة آنفًا يف حاالت عينية ال تتوافر فيها
ّ
لدى قيادات الجامعات الثقافة السياسية الالزمة للمساومة والتوافق
املرتبطة بالوالء الوطني املحيل.
وعىل املستوى الثاين ،وهو مستوى العالقات بني األفراد املنتمني
إىل الثقافات الفرعية املختلفة ،فإ ّن العامل األسايس املساعد عىل
تحقيق نظام دميقراطي توافقي مستقر هو وجود حدود واضحة
فس ليبهارت ذلك بأ ّن الثقافات الفرعية
بني الثقافات الفرعية .ويُ ّ
املنقسمة يف مجتمعٍ ما ميكنها التعايش عند غياب التداخل
الخاصة بها.
يف ما بينها؛ بحيث تكون لكل ثقافة مصالحها وتوقعاتها
ّ
(((3
أ ّما التداخل وكرثة التقاطعات ،فقد يؤ ّديان إىل نزاع وعدم استقرار .
وإ ّن تح ّول جامعات الهوية إىل مجتمعات قامئة بذاتها ال تتجاوز
حدودها مؤسسات مشرتكة ،أو مشرتكات أخرى ،هو من عوامل
التوافق مبوجب هذا النموذج؛ وذلك أل ّن الجامعة التي تتحدث
باسمها القيادات محددة ،والنقاط واملصالح التي يفرتض أن تتوصل
حولها إىل توافق واضحة من منظورها .ولكننا نلفت نظر القارئ إىل
37 Ibid., pp. 217 - 218.
38 Ibid., p. 219.
يستند ليبهارت هنا إىل كتابات كل من كوينيس رايت وسيدين فريبا وديفيد إيستون ،ذلك أ ّن
كحل أمثل لتجنب التوترات يف املجتمعات
إيستون يقرتح إنشاء سياسة فصل عنرصي طوعية ٍّ
املنقسمة .انظر:
Quincy Wright, "The Nature of Conflict," Western Political Quarterly, vol.
IV (June 1951), p. 196; Sidney Verba, "Some Dilemmas in Comparative
Research," World Politics, vol. 20 (October 1967), p. 126; David Easton, A
Systems Analysis of Political Life (New York: John Wiley, 1965), pp. 250 - 251.
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أ ّن هذا الرشط نفسه قد ال يؤدي إىل التوافق ،ورمبا يتحول إىل بيئة
مساعدة عىل صعود مطالب االنفصال عن الدولة واالستقالل .وهذا
ما ال يراه ليبهارت.
أ ّما عىل املستوى الثالث ،وهو املستوى األخري ،أي العالقات بني النخبة
والجامعة التي متثلها يف كل ثقافة عىل حدة ،ف ُيشري ليبهارت إىل
أ ّن وجود حدود فاصلة بني الثقافات الفرعية يؤدي أيضً ا إىل وحدة
سياسية داخل كل مجموعة ثقافية فرعية .فيرتتب عىل متاسك هذه
الثقافات الفرعية موقف مو ّحد داعم للقيادات ،ما يُس ّهل عملية
التوافق مع نخب الثقافات الفرعية األخرى .كام أ ّن غياب التقاطع
بني الثقافات الفرعية يعني اقتصار الجامعات الضاغطة واألحزاب
السياسية عىل متثيل كل جامعة عىل حدة .أ ّما العامل األخري امل ُوايت
لتحقيق الدميقراطية التوافقية عىل هذا املستوى ،فهو قبول فكرة
ُحكم النخب املؤتلفة يف كارتيل  .((3( Elite cartelونحن ال نتفق
مع هذا الطرح ،ذلك أ ّن النزعات التي تساهم يف متاسك الجامعة
مثل) هي نفسها التي تهدد فكرة ائتالف نخب
(كالطائفية السياسية ً
من طوائف مختلفة .فالطائفية السياسية كام بي ّنا متثّل يف حاالت
عديدة عملية إرشاك عامة الناس يف السياسة ،ومثة مراحل تشكّل فيها
الطائفية السياسية تحدي ًدا قاطر ًة ملهاجمة النخب واألرس الحاكمة
للطوائف املؤتلفة يف كارتيالت .وال تلبث الحقًا أن تستقر عىل نخب
طائفية جديدة قد تكون أصولها عاميةً .ويف خضم األزمة نفسها ميكن
إطاحة التوافق القائم.
أصبح ليبهارت يف كتاباته ما بعد عام  1969يستخدم مصطلح "اقتسام
السلطة" أو "تشارك السلطة"  Power Sharingمرادفًا ملصطلح
فس ذلك بأنه كان من األسهل التواصل
"الدميقراطية التوافقية" .ويُ ّ
مع صانعي القرار باستخدام مصطلح "تشارك السلطة" وتقبلهم له،
يف حني أ ّن مصطلح "التوافقية"  Consociationalكان مفهو ًما لدى
ويصح
فئة قليلة فقط ،إضاف ًة إىل صعوبة لفظه بالنسبة إليهم(.((4
ّ
أي حال ،وأ ّن
هنا تأكيد أ ّن تشارك السلطة ال يعني الدميقراطية يف ّ
فعل ،رضورة متييزها من الدميقراطية،
قص التوافقية عليها يؤكدً ،
ْ
وذلك يف املصطلح املضلل املستخدم أحيانًا كثري ًة يف غري مكانه ،وهو
"الدميقراطية التوافقية" .وهذا من أه ّم مشكالت جهد ليبهارت
النظري املحدود ،فجهده الرئيس استقرايئ لتجارب عينيّة.
وعىل مدى سنوات ،عمل ليبهارت عىل تطوير نظريته واستنتاجاته
مع دراسته لحاالت دول أخرى .فقد بدأ بدراسة منشأ التجربة
الهولندية يف كتابه عام  ،1968وأشار يف مقالته عام  1969إىل
39 Lijphart, "Consociational Democracy," pp. 221 - 222.
40 Lijphart, Thinking about Democracy, p. 6.

دراسات
ّ
لحل الصراعات الطائفية:
في تطوّ ر مفهوم الديمقراطية التوافقية ومالءمتها
نموذجا إيرلندا ولبنان

حاالت أخرى ،هي :بلجيكا ،ولوكسمبورغ ،والنمسا ،وسويرسا،
ولبنان ،ونيجرييا ،وكولومبيا ،واألوروغــواي .ويف عام  ،1977قام
بتحليل النظام الدميقراطي يف هذه الدول يف كتابه الدميقراطية
يف املجتمعات التعددية( ،((4وأضــاف حاالت أخرى مل يتطرق
قبل؛ مثل ماليزيا ،وقربص ،وجمهورية سورينام ،وجزر
إليها من ُ
األنتيل الهولندية ،وجمهورية بوروندي ،وإيرلندا الشاملية،
وتال ذلك دراسات لحاالت أخرى( ،((4تجاوز فيها مسألة تشكيل
حكومة ائتالفية بوصف ذلك العنرص األسايس إلنشاء دميقراطية
توافقية؛ فأصبحت تض ّم أربعة عنارص ،هي :تشكيل تحالفات
حق الفيتو املتبادل لألقليات Minority
ائتالفية موسعة ،يليها ّ
 ،mutual vetoواعتامد مبدأ التمثيل التناسبي The principle
 of proportionalityيف التعيينات الحكومية لتمثيل جميع
فئات املجتمع ،عىل عكس مبدأ "الفائز يستحوذ عىل كل يشء"
(((4
 ،Winner-take-allومبدأ الحكم الذايت القطاعي والفيدرالية
.Segmental autonomy and federalism

ويف عام  ،1996نرش مقال ًة حول النظام الدميقراطي يف الهند(،((4
مثال منوذج ًيا تنطبق عليها جميع عنارص
مش ًريا إليها بوصفها ً
"الدميقراطية التوافقية" ،فنجح عىل الرغم من االنقسامات
اإلثنية والدينية واللغوية الحادة فيها( .((4وتق ّدم الحالة الهندية
دليل عىل أداتية مفهوم النجاح عنده يف خدمة النموذج .فالهند،
ً
ٍ
تصدعات إثني ًة وديني ًة ومذهبي ًة تتفجر،
دول ًة ومجتم ًعا ،تعاين
من حني إىل آخر ،عىل شكل رصاعات دموية ،يضاف إىل ذلك
41 Lijphart, Democracy in Plural Societies.
42 Lijphart, Thinking about Democracy, p. 5.
43 Lijphart, Democracy in Plural Societies, pp. 25 - 44.
44 Arend Lijphart, "The Puzzle of Indian Democracy: A Consociational
interpretation," The American Political Science Review, vol. 90, no. 2 (June
1996), pp. 258 - 268.
45 Ibid., pp. 258, 266.
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تراتبية الطوائف املغلقة داخل األكرثية الهندوسية .وانطالقًا من
هذا النموذج استق ّر ليبهارت يف هذه املقالة عىل مفهوم أكرث
تحدي ًدا "للدميقراطية التوافقية" ،بحيث أصبح يع ّرفها من خالل
أربعة عنارص أساسية وثانوية ،هي :أولً  ،تشكيل حكومة ائتالفية/
تحالفية واسعة  Grand coalition governmentsتض ّم ممثيل
جميع الجامعات الدينية واللغوية يف املجتمع .ثان ًيا ،إنشاء حكم
ذايت أو إدارة ذاتية لشؤون هذه الجامعات .Cultural autonomy
ثالثًا ،رضورة اعتامد مبدأ التمثيل املتناسب  Proportionalityيف
حق الفيتو لألقليات
املناصب والوظائف الحكومية .راب ًعا ،منح ّ
 ،Minority vetoإال أنّه َع ّد العنرصين األخريين سمتني ثانويتني يف
النظام الدميقراطي التوافقي(.((4
ويف حني أ ّن تشكيل حكومة ائتالفية واسعة باملعنى الدقيق هو أن
تض ّم الحكومة جميع األحزاب املمثلة لجميع الجامعات الدينية
واإلثنية واللغوية يف املجتمع ،كام هي الحال يف النمسا وماليزيا
ٍ
مستويات أخرى
وجنوب أفريقيا ،فإنّه ميكن تطبيق املبدأ ذاته عىل
يف الدولة ،كام أرشنا إىل ذلك سابقًا؛ مثل تشكيل مجالس أو لجان
دامئة أو خاصة متثّل جميع الفئات الفرعية يف املجتمع ،وتتجاوز
صالحياتها دورها االستشاري املعتاد ،كام هي الحال يف هولندا.
أو ميكن عىل األقل ضامن متثيل متسا ٍو يف مستوى محدد لفئات
مثل ،من دون رضورة تحقيق
املجتمع املنقسمة ،عىل أساس لغوي ً
حكومة ائتالفية ،كام هي الحال يف تشكيل الحكومة يف بلجيكا
التي تشرتط أن يكون فيها عدد أعضاء الحكومة الفلمنكيني مساويًا
للفالون الناطقني بالفرنسية ،عىل الرغم من أنها ال تُ ثّل جميع
األحزاب الرئيسة يف البالد .ويف لبنان ،مل يُطبق هذا املبدأ عىل
تشكيل الحكومة أو متثيل األحزاب ،بل جرى التوافق يف تقسيم
املناصب الحكومية ال ُعليا عىل أُسس التقسيامت الطائفية يف
البالد( .((4ولكن مثة محاصصة طائفية تطاول الوظائف العمومية،
ميس بـ
مبا فيها املهنية مثل القضاء والجامعات وغريها ،ما ّ
"االعتبارات املهنية" والكفاءة وغريها ،عىل نح ٍو يتجاوز التوافقية
إىل تعميق الرشوخ االجتامعية.
أ ّما العنرص الثاين ،وهو الحكم الذايت للجامعات الثقافية الفرعية،
أشكال ثالثة :األول هو
ً
ف ُيشري ليبهارت إىل أنه ميكن أن يأخذ
االتحاد الفيدرايل ذو الحدود الجغرافية املتطابقة مع التقسيامت
اللغوية أو اإلثنية يف املجتمع؛ كام هي الحال يف سويرسا ،وبلجيكا،
وتشيكوسلوفاكيا السابقة .والثاين هو أن يكون لألقليات الثقافية،
46 Ibid., p. 258.
47 Ibid., p. 259.
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الدينية أو اللغوية ،الحق يف إنشاء مدارس مستقلة يف برامجها
وإدارتها ،بدعم مايل كامل من الحكومة ،مثل بلجيكا وهولندا .أ ّما
الشكل الثالث ،فهو س ّن قوانني لألحوال الشخصية تأخذ يف الحسبان
وجو َد الطوائف الدينية يف املجتمع ،مثل لبنان وقربص( .((4وكام هو
معلوم ،انفصلت األقلية الرتكية املسلمة يف قربص وشكّلت كيانًا
خاصا بها.
سياس ًيا ً
يف ما يتعلق مببدأ التمثيل النسبي ،فإ ّن النظام االنتخايب األفضل يف
الدميقراطيات التوافقية هو نظام التمثيل املتناسب ،ولكن ميكن
أيضً ا تخصيص مقاعد لألقليات بحسب نسبتهم يف إطار نظام
حق الفيتو لألقليات يف الدميقراطيات
برملاين أكرثي .وأخ ًريا ،فإ ّن ّ
التوافقية عاد ًة ما يكون مبنيًا عىل تفاهم غري رسمي؛ بأن يكون
لهذه األقليات الحق يف حامية استقالليتها ،إال أنّه يف بعض الحاالت
يجري إرساء هذا الحق رسم ًيا يف الدستور ،كام هي الحال يف بلجيكا،
وقربص ،وجمهورية تشيكوسلوفاكيا قبل انقسامها( .((4وتق ِّدم هذه
االنقسامات كلّها الدليل تلو اآلخر عىل أنه ال توجد "دميقراطية
توافقية ثابتة" ،وأنها يف النهاية وسيلة (قد تنجح ،وقد تخفق) يف
منع الحرب األهلية .ولك ّن االنفصال قد يكون أيضً ا وسيل ًة لوضع
ح ّد للحرب األهلية واحتامالتها الكامنة يف الرصاع بني جامعات عىل
السلطة ،وهو ما تنطلق منه التوافقية لتسويته ،من دون أن تقدم
حلول دميقراطيةً.
له ً
وإذا كان ليبهارت قد عرض يف مقالته حول الدميقراطية التوافقية
تحليل أول ًيا بشأن الرشوط املالمئة لتحقيق النظام "الدميقراطي
ً 1969
التوافقي" واستمراره ،كام ف ُِّصلت آنفًا ،فإنّه استقر يف عام  1996عىل
مجموعة من تسعة رشوط مالمئة للدميقراطية التوافقية ،هي(:((5
1.1غياب أغلبية راسخة يف املجتمع .ففي حال وجودها ،ستُفضل
حكم األغلبية عىل النظام التوافقي .ويف قربص أ ّدى هذا العامل،
عىل نح ٍو أسايس ،إىل فشل النظام التوافقي يف عام .1963
2.2عدم وجود فروق اجتامعية واقتصادية كبرية بني املجموعات
املنقسمة يف املجتمع.
3.3قلّة عدد الجامعات املنقسمة يف املجتمع .ففي حال وجود
مجموعات عديدة ،فإ ّن عملية املفاوضات يف ما بينها ستكون
صعب ًة ج ًدا ومعقدة.
48 Ibid., p. 260.
49 Ibid., p. 261.
50 Ibid., pp. 262 - 263.

4.4التقارب يف حجم املجموعات؛ أي أن يكون عددها نفسه تقري ًبا،
ما يساهم يف وجود توازن للقوى يف ما بينها.
قليل نسب ًّيا؛ إذ تصبح عملية صنع القرار
5.5أن يكون عدد السكان ً
أقل تعقي ًدا.
ّ
6.6وجود تهديدات خارجية ،ما يُساهم يف تعزيز الوحدة الداخلية.
7.7وجود انتامء جامعٍ "وطني" مو ّحد للجامعات املنقسمة يفوق ق ّوة
الوالءات الفرعية.
8.8إذا كانت الجامعات مرتكّز ًة يف مناطق جغرافية محددة ،فيمكن
تطبيق النظام الفيدرايل لتعزيز استقاللية هذه الجامعات.
9.9تب ّني مبادئ التسوية والحلول الوسطية لتعزيز التوافقية.
تغي
من الواضح إذًا أ ّن بعض هذه العوامل قد استجد وبعضها ّ
جذريًا ،بنا ًء عىل التوسع يف دراسة الحاالت العين ّية .وعىل الرغم من
أ ّن ليبهارت أصبح يركّز عىل الرشطني األول والثاين ،بوصفهام األه ّم
من بني الرشوط التسعة ،فإنّه وصل إىل نتيجة مفادها أنه ليس من
الرضوري يف حالة توافر جميع هذه الرشوط أن تتحقق الدميقراطية
أي إنّه يف حال غياب جميع هذه
التوافقية ،والعكس صحيح؛ ْ
الرشوط ،فإنه ليس من املستحيل تحقيق دميقراطية توافقية .فهي
يف النهاية رشوط مساعدة Favorable or facilitating conditions
عىل تحقيق الدميقراطية التوافقية .والحقيقة الساطعة هي أننا نبقى
يف النهاية بال نظرية.
ليست لدينا نظرية هنا ،بل تفصيل لظروف مساعدة ،ال هي رضورية،
وال هي كافية لتحقيق التوافق .فامذا تبقى من العنارص املكونة ألي
نظرية؟ ال يشء .إنها مبنزلة تعميامت من حاالت عينية ،ال تلبث أن
تُع َّدل كل مرة من جديد ،بنا ًء عىل حاالت عينية أخرى .وهي غال ًبا
ما تخفق يف التنبؤ بسلوك النخب والجمهور ،فعوامل مثل الثقافة
واإلرادة السياسية تحدد يف النهاية إن كانت الرشوط "املساعدة"،
فضل عن أ ّن هذه العوامل ليست
فعل ،أو مل تكن كذلكً .
مساعد ًة ً
رشوط تأسيس نظام دميقراطي ،بل هي  -كام أرشنا إىل ذلك سابقًا -
رشوط لنظام توافقي يقوم عىل اقتسام السلطة؛ من أجل الحؤول
دون انزالق املجتمع إىل حالة احرتاب داخيل .وهو ليس دميقراط ًيا
بالرضورة .ويصبح النظام التوافقي دميقراطيًا كلام أصبح أكرث ارتكازًا
عىل املواطنة ،مع أخْذ جامعات الهوية يف الحسبان .فاالرتكاز عليها
وحدها ال يقيم دميقراطيةً ،كام أنّه يُع ّرض التوافق إىل أخطار دامئة
بالتحول إىل رصاعات أهلية ،أو حتى حركات انفصالية.

دراسات
ّ
لحل الصراعات الطائفية:
في تطوّ ر مفهوم الديمقراطية التوافقية ومالءمتها
نموذجا إيرلندا ولبنان

الديمقراطية التوافقية
ّ
وحل الصراع في إيرلندا الشمالية
استم ّرت املوجة األخرية من العنف يف إيرلندا الشاملية بني الجمهوريني
الكاثوليك واالتحاديني املوالني للندن منذ عام  .1968وأدى هذا
الرصاع ،الذي ُعرف بـ  ،The Troublesإىل انقسام طائفي حا ٍّد بني
فضل عن تورط حكومتَي اململكة
القوى السياسية يف إيرلندا الشامليةً ،
املتحدة وإيرلندا يف هذا الرصاع .ويف العارش من نيسان /أبريل ،1998
توصل ممثلو األطـراف املتنازعة ،أي األحـزاب السياسية يف شامل
إيرلندا وحكومتَي بريطانيا والجمهورية اإليرلندية ،إىل "اتفاقية السالم
يف إيرلندا الشاملية" عام  1998التي ُعرفت باسم "اتفاق الجمعة
العظيمة"  The Good Friday Agreementأو "اتفاقية بلفاست".
وميكن َع ُّد توصل النخب السياسية املمثلة لجامعات يف مجتمع
منقسم إىل توافق يف إطار دميقراطي ُممثل لجميع األطراف  -وذلك
بعد االعرتاف بالعجز عن حسم الرصاع عسكريًا  -يف صلب فكرة
"الدميقراطية التوافقية" .وهذا الرأي يتفق فيه أغلب الباحثني يف
هذا املجال( .((5وبحسب ليبهارت ،فإ ّن الركيزة األساسية للدميقراطية
التوافقية هي التعاون بني النخب السياسية عىل آليات دميقراطية
للتوافق ،عىل نح ٍو يضمن درج ًة من االستقرار السيايس وتجنيب
البالد الحرب األهلية(.((5
ويف "اتفاقية السالم يف إيرلندا الشاملية" ،أعلن ممثلو النخبة السياسية
من جميع أطراف الرصاع يف إيرلندا الشاملية وحكومتَي بريطانيا
وجمهورية إيرلندا ،عن تأييدهم لالتفاق ،ومعارضتهم الستخدام
العنف ،والتزامهم التعاون ،واستخدام الوسائل السلمية والدميقراطية
حل جميع الخالفات يف القضايا السياسية ،وذلك من خالل الثقة
يف ّ
(((5
املتبادلة واحـرام حقوق اآلخرين  .واستنا ًدا إىل تحليل عنارص
حل الرصاع
"الدميقراطية التوافقية" ،كام ُشِحت آنفًا عند ليبهارت ،فإ ّن ّ
أول ،تشكيل
يف إيرلندا الشاملية قد تض ّمن جميع هذه العنارص ،وهيً :
حكومة ائتالفية واسعة تض ّم ممثيل جميع أطراف االنقسام االجتامعي
 51يُشري روبرت تايلور ،املتخصص يف قضايا التحول الدميقراطي يف جنوب أفريقيا وإيرلندا
الشاملية ،واملعروف مبواقفه النقدية تجاه تب ّني "الدميقراطية التوافقية" آلية لحل النزاعات،
قليل من الباحثني شكّك ،ج ّديًا ،يف أ ّن التسوية الحالية يف إيرلندا الشاملية هي
إىل أ ّن "عددًا ً
تسوية توافقية ،إذ أدّت التوافقية دو ًرا مؤث ًرا وإيجابيًّا يف صياغة اتفاقية بلفاست" .انظر:
Rupert Taylor (ed.), Consociational Theory: McGarry and O'Leary and the
Northern Ireland Conflict (London and New York: Routledge, 2009), pp. 7-8.
52 Lijphart, "Consociational Democracy," pp. 211-212; Lijphart,
Democracy in Plural Societies, pp. 14-16.
53 "The Northern Ireland Peace Agreement," UN Peacemaker, p. 2,
accessed on 12/2/2017, at: http://bit.ly/J9JYPn
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السيايس .ثان ًيا ،نظام إدارة ذاتية ثقافية لشؤون هذه الجامعات(.((5
ثالثًا ،اعتامد مبدأ التمثيل املتناسب يف املناصب والوظائف الحكومية.
ليسا
راب ًعا ،إعطاء ّ
حق الفيتو لألقليات ،مع أ ّن العنرصين األخريين َ
(((5
رضوريَّني دامئًا يف تكوين الدميقراطية التوافقية .
جرى التوافق يف تشكيل حكومة ائتالفية يف إيرلندا الشاملية تضمن
متثيل جميع األطراف ،وجرى تشكيل "السلطة التنفيذية" من خالل
انتخاب السلطة الترشيعية الوزير األول ونائبه؛ مبوافقة أغلبية الطرفني
من القوميني  Nationalistsواالتحاديني  ،Unionistsبحسب نظام
التصويت العابر للتقسيامت الطائفية ،Cross-community vote
يعي الوزراء بحسب مبدأ التمثيل النسبي لألحزاب عىل
ومن ث ّم ّ
(((5
أساس نظام "دونت"  ، D'Hondtوبالرجوع إىل عدد املقاعد التي
فاز فيها كل حزب يف املجلس الترشيعي( .((5وبهذا ،يضمن الطرفان
متثيلهام يف الحكومة عىل نح ٍو يتناسب مع قوتها.
تض ّمن منوذج ليبهارت إشار ًة إىل أ ّن تشكيل التحالفات االئتالفية
ٍ
مستويات أخرى يف الدولة ،مثل املجالس
ميكن أن ينطبق أيضً ا عىل
أو اللجان املتخصصة ذات الصالحيات التي تتجاوز الدور االستشاري
املعتاد( .((5ويف هذا السياق ،اتُّفق عىل تشكيل لجان برملانية مسؤولة
عن متابعة املهامت التنفيذية الرئيسة للحكومة يف إيرلندا الشاملية.
وتقوم هذه اللجان بتطوير السياسات واقرتاح الترشيعات ،إضاف ًة
إىل دورها االستشاري للوزارات والدوائر الحكومية املتخصصة بها.
ويجري تعيني رؤساء اللجان ونوابهم بحسب التمثيل النسبي ،من
خالل استخدام نظام "دونت" .وتستند عضوية هذه اللجان إىل مبدأ
التمثيل املتناسب بحسب نسبة متثيل األحزاب يف الربملان(.((5
اعتمدت اتفاقية السالم مبدأ الحكم الذايت لسكان إيرلندا الشاملية؛
بحق
نصت عىل اعرتاف حكومتَي بريطانيا وجمهورية إيرلندا ّ
إذ ّ
سكان إيرلندا الشاملية يف تقرير مصريهم بحرية ،وذلك يف ما يتعلق
بوضعها السيايس يف االختيار بني بقائها تحت السيادة الربيطانية أو
انضاممها إىل الجمهورية اإليرلندية .وبهذا تصبح السيادة الربيطانية
 54يذكّر ذلك مبساهامت املاركسية النمساوية متمثل ًة بأفكار باور وريرن.
55 Lijphart, "Consociational Democracy," p. 216; Lijphart, Democracy in
Plural Societies, pp. 25-44; Lijphart, "The Puzzle of Indian Democracy," p.
258.
 56نظام توزيع املقاعد النسبي هذا سمي يف الواليات املتحدة عىل اسم توماس جيفرسون
الذي اقرتحه ويف أوروبــا عىل اسم القانوين البلجييك وأستاذ الرياضيات فكتور دونت
.)1901-1841( Victor D'Hondt
57 "The Northern Ireland Peace Agreement," (15), (16), pp. 8 - 9.
58 Lijphart, "The Puzzle of Indian Democracy," p. 259.
59 "The Northern Ireland Peace Agreement," (8), (9), pp. 8 - 9.
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حق جميع سكان
نصت االتفاقية عىل تأييد ّ
قانون ًيا غري مفروضة .كام ّ
إيرلندا الشاملية يف اختيار الجنسية اإليرلندية أو الربيطانية ،أو كلتيهام،
تغي وضع إيرلندا الشاملية السيايس
واالتفاق عىل أ ّن هذا لن يتأثر مهام ّ
ً
مستقبل( .((6ويف ما يتعلق بالقضايا االقتصادية واالجتامعية والثقافية
لألطراف املتنازعة ،ات ُّ ِفق عىل اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعزيز "اللغة
اإليرلندية" يف مؤسسات الدولة واملدارس والتلفزيون وغريها ،إضاف ًة إىل
االتفاق عىل انتهاج سياسات اقتصادية تنموية مستدامة تع ّزز االستقرار
واالندماج االجتامعي يف إيرلندا الشاملية ،يف املناطق الحرضية والريفية
والحدودية ،واعتامد مبدأ املساواة يف التوظيف ،واتخاذ التدابري الهادفة
إىل مكافحة البطالة والقضاء عليها تدريجيًا يف سبيل تقليص الفرق يف
معدالت البطالة بني الطرفني ،وتعزيز الترشيعات ملكافحة التمييز،
وتأكيد أهمية االحرتام والتفاهم والتسامح يف ما يتعلق بالتنوع اللغوي
يف إيرلندا( .((6وقد جرى هنا االعتامد عىل مبدأ املواطنة ،وتوسيع
حقوقها لتشمل الحقوق االجتامعية.
كام تضمنت االتفاقية إنشاء مؤسسات دميقراطية يف إيرلندا الشاملية
نصت عىل انتخاب
ممثلة لفئات املجتمع املنقسمة عىل نح ٍو تناسبي؛ إذ ّ
مجلس ترشيعي يُس ّمى "الجمعية"  ،The Assemblyوهو برملان منتخب
مك ّون من  108أعضاء ممثلني لجميع فئات املجتمع ،ينتخبون من خالل
نظام الصوت الواحد املتحول الذي يعتمد مبدأ التمثيل املتناسب( .((6يف
حني يُنتخب رئيس الجمعية ونائبه مبوافقة أغلبية الطرفني من القوميني
واالتحاديني بحسب نظام التصويت العابر للجامعات(.((6
حق األقليات
أ ّما يف ما يتعلق بحق الفيتو (أو التعطيل) القائم عىل ّ
نصت االتفاقية عىل رضورة أخذ الرتتيبات
يف حامية استقالليتها ،فقد ّ
الالزمة لضامن اتخاذ القرارات األساسية استنا ًدا إىل موافقة الطرفني،
القوميني واالتحاديني ،وذلك إ ّما عرب املوافقة املتوازية Parallel
 ،Consentأي موافقة أغلبية أعضاء كل من القوميني واالتحاديني،
وإ ّما عرب موافقة األغلبية املرجحة بنسبة  60يف املئة من األعضاء
الحارضين واملصوتني ،مبا يف ذلك موافقة  40يف املئة عىل األقل من
كل من القوميني واالتحاديني(.((6
ميكن بكل تأكيد تصنيف االتفاق الذي توصلت إليه األطراف املتنازعة
كحل دميقراطي توافقي يقوم عىل
لحل الرصاع يف إيرلندا الشاملية ٍّ
ّ
الدميقراطية من جهة ،واالعرتاف دستوريًا بوجود الجامعات املختلفة
Ibid., (1), p. 3.
Ibid., pp. 20 - 21.
Ibid., (1), p. 7.
Ibid., (7), p. 8.
Ibid., (5), p. 7.
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(الكاثوليك والربوتستانت يف هذه الحالة) ،وبرضورة إرشاكها يف صنع
القرار وعدم استفراد األكرثية الدميوغرافية بالحكم من جهة أخرى(.((6
وبالنسبة إىل الرشوط التاريخية التي قد توصل إىل خيار الدميقراطية
فصلها ليبهارت كام ييل:
التوافقية ،فقد ّ
1.1غياب أغلبية راسخة يف املجتمع :توافر هذا الرشط يف حالة إيرلندا
الشاملية يف العقد األخري؛ إذ إ ّن نسبة الطرفني املتنازعني كانت
متقارب ًة إىل ح ّد ما .فبحسب اإلحصاءات الرسمية عام  ،1991بلغت
نسبة الكاثوليك  38.4يف املئة ،يف حني كانت نسبة الربوتستانت
 42.8يف املئة( .((6وذلك بعد ازدياد نسبة من ال يع ّرفون أنفسهم
طائف ًيا ،وازدياد نسبة الكاثوليك أيضً ا .ويف املايض ،كانت نسبة
الكاثوليك إىل الربوتستانت عمو ًما تقارب الثلث إىل الثلثني ،ما قلّل
من رغبة األغلبية الربوتستانتية يف التوصل إىل توافق.
2.2عدم وجود فروق اجتامعية واقتصادية كبرية بني املجموعات
املنقسمة يف املجتمع :ميكن القول إ ّن هذا الرشط مل يتوافر يف حالة
فمثل ،وصلت معدالت البطالة بني الكاثوليك يف
إيرلندا الشامليةً .
عام  1991إىل  50.44يف املئة من مجموع العاطلني عن العمل،
مقارن ًة بـ  30.18يف املئة بني الربوتستانت(.((6
3.3قلة عدد الجامعات املنقسمة يف املجتمع :انقسمت إيرلندا
الشاملية بني االتحاديني الربوتستانت من جهة ،والجمهوريني
الكاثوليك من جهة أخرى.
4.4التقارب يف حجم املجموعات :كانت نسب الفئات املتنازعة من
السكان متقارب ًة يف عام  ،1991كام أرشنا إىل ذلك ،يف النقطة ( )1آنفًا.
5.5قلّة عدد السكان نسب ًّيا :بحسب اإلحصاءات السكانية يف إيرلندا
الشاملية ،بلغ عدد السكان فيها عام  1991نحو مليون ونصف
املليون نسمة (.((6()1573282
6.6وجود تهديدات خارجية :يُساهم هذا األمر يف تعزيز الوحدة
الداخلية .ومل يتوافر مثل هذا الرشط يف حالة إيرلندا ،بل عىل
العكس ساهمت حكومتَا بريطانيا وإيرلندا يف التوصل إىل االتفاق.
65 Lijphart, "The Puzzle of Indian Democracy," pp. 262 - 263.
66 Department of Health and Social Services, The Northern Ireland Census
1991: Religion Report (Belfast: NISRA, 1993), p. 2, accessed on 16/2/2017, at:
http://bit.ly/2eLD3BI
67 Department of Health and Social Services, The Northern Ireland
Census 1991: Summary Report (Belfast: NISRA, 1992), Table 18: Population
economically active aged 16 - 64 by occupation, religion and sex,
p. 147, accessed on 16/2/2017, at: http://bit.ly/2eLlTnL
68 Ibid., p. 1.
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7.7وجــود انتامء جامع "وطني" مو ّحد للجامعات املنقسمة،
يفوق ق ّوة الوالءات الفرعية ،وهذا الرشط مل يكن قامئًا يف حالة
إيرلندا الشاملية.
8.8تطبيق النظام الفيدرايل يف الحال التي تكون فيها الجامعات
مرتكّز ًة يف مناطق جغرافية محددة ،ما يُساهم يف تعزيز استقاللية
هذه الجامعات ،وميكن القول إ ّن هذا الرشط قد توافر يف حالة
إيرلندا الشاملية؛ إذ تركّز معظم الربوتستانت يف املناطق الرشقية
والشاملية كام بي ّنا ،يف حني كانت املناطق األقرب إىل الجنوب
ترتكز فيها أغلبية الكاثوليك .إال أ ّن توافر هذا الرشط مل يدفع
األحزاب املشاركة يف هذا االتفاق إىل تب ّني خيار النظام الفيدرايل
اإلقليمي( .((6واتُّفق عىل اإلدارات الذاتية عىل أساس االنتامء
الشخيص للجامعات.
9.9تب ّني مبادئ التسوية والحلول الوسطية لتعزيز التوافقية :تحقق
هذا الرشط من خالل تب ّني معظم أطراف النزاع مسار السالم منذ
بداية التسعينيات وإعالن وقف إطالق النار ،عىل الرغم من تعرثه
يف ع ّدة مراحل ،إىل أن ت ّم التوصل إىل االتفاق النهايئ يف عام .1998
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إيرلندا الشاملية هو التوافق يف إطار نظام دميقراطي ،إذ مل يكن ممك ًنا
عىل اإلطالق أن تتوافق األطراف املتنازعة يف اقتسام /تشارك السلطة،
أو تتوافق يف ذلك القوى الراعية لالتفاق (بريطانيا وجمهورية إيرلندا)،
والقوى الدولية املساندة (الواليات املتحدة ،واالتحاد األورويب) ،خارج
اإلطار الدميقراطي (كام يف حاالت توافق أُرس سياسية حاكمة للطوائف
مثل) .ويف حالة إيرلندا الشاملية ،كانت البيئة السياسية املحيطة
يف لبنان ً
والفاعلة يف التوصل إىل توافق بيئ ًة دميقراطي ًة منحاز ًة إىل تحقيق توافق
ضمن نظام دميقراطي .فربيطانيا وإيرلندا ليستا "س – س" (أي اختصار
السعودية وسورية) ،الدولتني اللتني كانتا مدعوتني إىل التدخل من أجل
فرض الوفاق يف حاالت األزمات يف لبنان بني اتفاق الطائف وعام .2011
فصله ليبهارت قد جمعه من تجارب عينيّة من دون جهد
إ ّن ما ّ
نظري كبري .وميكن أن تضيف تجارب العراق وسورية ولبنان
والبحرين واليمن ،رشوطًا مستمد ًة من ظروف تاريخية أخرى.
مثل ،مل تتوصل النخب السياسية العراقية إىل التوافق،
ففي العراق ً
بل فُرض التوافق الطائفي من االحتالل األمرييك عىل أساس افرتاض
االنقسام الطائفي ،و ُحكم طائفة ألخرى؛ ما استنفر رفضً ا له ،كام لو
يرىس التوافق دستوريًا.
كان ليبهارت نفسه قد ر ّجح عدم إمكانية تحقيق الدميقراطية
التوافقية يف إيرلندا ،وذلك يف مقالة له عــام  ،((7(1975أل ّن نخب
الطرفني غري مستعدة لتق ّبل مثل هذا الحل ،ولذلك اقرتح التقسيم(.((7
يقسم دولةً،
وال ب ّد من إضافة أ ّن الرصاع يف إيرلندا الشاملية مل ِّ
قسم مجتم ًعا (يف إقليم داخل دولــة) ،وذلك خالفًا للحاالت
بل َّ
التي ق ّدمها ليبهارت يف دراساته املختلفة ،إذ شمل الرصاع انخراط
األحزاب املنقسمة داخل مقاطعات إيرلندا الشاملية ،إضاف ًة إىل

وسبق أن بي ّنا أنه ليس من الرضوري توافر جميع الرشوط املذكورة
آنفًا لتحقيق التوافق ،فال هي رضورية وال هي كافية .ويبقى املهم
يف رأينا هو :أولً  ،قناعة القوى السياسية املمثلة لألطراف التي متثل
أي خيار من الخيارات التالية:
"جامعات الهوية" باستحالة تحقيق ّ
الحسم العسكري ،أو االنفصال ،أو الحكم باألغلبية الدميوغرافية .ثان ًيا،
استعداد هذه القوى ذهن ًيا وثقاف ًيا للتوافق من خالل نظام دميقراطي
أي طرف من
ال يحقق فيه كل طرف جميع مطالبه ،وال يخرج منه ّ
دون تحقيق بعض مطالبه ،واستعدادها لتف ّهم مواقف األطراف األخرى
ومطالبها وتقدير تنازالتها .وهذه رشوط ذاتية يلزم توافرها عند النخب
السياسية ،وميكن االختالف يف تقييم الرشوط التاريخية التي تدفعها
إىل هذه القناعات وترتيب أهميتها .لك ّن حجر األساس يف نجاح تجربة
69 Ibid., p. 2.

70 Arend Lijphart, "The Northern Ireland Problem; Cases, Theories, and
Solutions," British Journal of Political Science, vol. 5, no. 1 (January 1975),
pp. 83 - 106.
71 Ibid., pp. 104 - 105.
كام هو ُمعتاد ،يطرح باحثون معروفون يف الجامعات الغربية ،من أمثال ليبهارت ،أفكا ًرا عىل
غرار هذه األفكار يف دوريات يف العلوم االجتامعية واإلنسانية ،أو يف شكل تقارير منظامت
إقليمية أو دولية أو مجموعات تفكري كام هو الشأن يف العقدين املاضيني .وتُنرش هذه
تعب يف الحقيقة عن وجهات
املقاالت والتقارير يف دوريات أكادميية ،عىل الرغم من أنّها ّ
نظرهم ،إضاف ًة إىل أنها محكومة مبا يتوافر لهم من معلومات ،وما تتيح لهم قدراتهم
التحليلية من استنتاجات ،وكذلك مدى قربهم الوجداين واألخالقي من القضية املثارة أو
وبدل
بُعدهم عنها .وتكمن الخطورة يف أ ّن مثل هذه املقاالت ت ُقدَّم كأنها تجسيد للعلم ذاتهً .
من مقاربتها بوصفها أطروحات مع ّرض ًة للنقد والتفكيك ،يجري التعامل معها كأنها نصوص
ذات "قدسية" بسبب "الهالة العلمية" (هذا التعبري هو بطبيعة الحال  ،)Oxymoronلكونها
نُرشت يف دورية ،أو صدرت عن مجموعة تفكري .بل إنّها تصبح ،يف أحيان كثرية ،مرجعي ًة
ت ُشتق منها حلول وخطط تنفيذية .وإ ّن نرش مقاالت حلول التوافقية املتناقضة يؤكد وجاهة
هواجسنا حول "قدسية" هذه الدوريات "املعبودة" يف األكادميية الغربية .ونحن هنا ال ننتقد
النرش يف ح ّد ذاته ،بل التعامل مع الدوريات األكادميية كأنها تجسي ُد العلمِ  ،يف حني أنها أحد
مكونات املؤسسة األكادميية ،وليس العلم بالرضورة.
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حكومتَي بريطانيا وجمهورية إيرلندا يف الجنوب .لهذا ،تألفت
االتفاقية من ثالثة أقسام :األول يتعلق بتشارك السلطة عىل نح ٍو
فصلناه آنفًا) ،والثاين
دميقراطي توافقي يف إيرلندا الشاملية (وهو ما ّ
تشكيل مجلس وزاري بني شامل إيرلندا وجنوبها لتنظيم العالقات
يف ما بينهام يف تسوية ملصلحة الجمهوريني ،والثالث لتنظيم العالقات
الربيطانية  -اإليرلندية ،وهي تسوية ملصلحة االتحاديني.
ويف ما يتعلق بتنظيم العالقة بني إيرلندا الشاملية وجمهورية إيرلندا يف
نصت بنود القسم الثاين عىل تشكيل مجلس وزاري لشؤون
الجنوبّ ،
إيرلندا الشاملية وجمهورية إيرلندا للتشاور والتعاون بني السلطتني
والبت يف القضايا املشرتكة بني الشامل والجنوب .ويشمل
التنفيذيتنيّ ،
مجال التعاون يف قضايا التعليم ،وتبادل الخربات ،والضامن االجتامعي،
والتنمية الحرضية والريفية ،والصحة يف ما يتعلق بالحوادث وخدمات
الطوارئ ،والزراعة ،والبيئة ،واملام ّر املائية ،وصيد األسامك ،وتربية
األحياء املائية واملسائل البحرية ،والنقل ،والسياحة ،وبرامج االتحاد
األورويب ذات العالقة بأمور إيرلندا كلّها(.((7
وتضمن القسم الثالث بنو ًدا تنظّم العالقة بني شامل إيرلندا وحكومتي
بريطانيا وجمهورية إيرلندا .ويف هذا اإلطار ،اتُّفق عىل إنشاء مجلس
بريطاين  -إيرلندي يض ّم ممثلني عن حكومتَي بريطانيا وجمهورية
إيرلندا ،إضاف ًة إىل ممثلني عن املؤسسات التي تتشارك السلطة مع
كل من إيرلندا الشاملية ،وإسكتلندا ،وويلز،
الحكومة الربيطانية يف ّ
وإنكلرتا ،وجزر القنال اإلنكليزية؛ وذلك لتبادل املعلومات ،والتشاور
ومناقشة القضايا املشرتكة يف سبيل الوصول إىل اتفاق بني جميع
األعضاء عىل ُسبل التعاون يف ما بينهم وآليات تنفيذها(.((7
نكرر أ ّن التوافق يف إيرلندا الشاملية جرى يف إطار التسليم بنظام
دميقراطي يقوم عىل املواطنة ،وذلك ليس عىل أساس التجربة
التاريخية إليرلندا الشاملية ذاتها ،والنظام السيايس القائم فيها
فحسب ،بل أيضً ا لكون القوى الدولية املشاركة يف وضع االتفاق
التي ينتمي إليها سكان إيرلندا الشاملية إ ّما بالهوية الطائفية وإ ّما
دول دميقراطيةً.
باملواطنة  -وهي اململكة املتحدة وجمهورية إيرلندا ً -

التوافقية في لبنان
ميكن ،من زاوية النظريات املذكورة آنفًا( ،((7توصيف النظام السيايس
يف لبنان منذ استقالله يف عام  1943إىل بداية الحرب األهلية اللبنانية
72 "The Northern Ireland Peace Agreement," pp. 13 - 15.
73 Ibid., pp. 16 - 17.
74 Lijphart, Democracy in Plural Societies, pp. 147 - 150.

يف منتصف السبعينيات بالنظام التوافقي .فالطوائف الخمس عرشة
املعرتف بها قانون ًيا التي يناقش القانون تنظيمها هي "مبثابة األشخاص
املعنويني الحقيقيني يف نظر الحقوق العامة ،وهي تشكّل مجتمع ًة
البنية التحتية للدولة اللبنانية"( .((7ويسود اعتقاد أنه جرى االتفاق
موسع
بعد االستقالل عىل تشكيل نظام شبه رئايس ،يف إطار تحالف ّ
يض ّم معظم الطوائف يف لبنان .فبنا ًء عىل هذا االتفاق غري الرسمي
وغري املكتوب ،أو ما يُس ّمى "امليثاق الوطني" عام  ،1943يجب أن
يكون رئيس الدولة مارون ًّيا ،ورئيس الوزراء ُسن ًّيا ،ورئيس الربملان شيع ًّيا
(وهذا غري صحيح ومل يُتضمن يف امليثاق كام ســرى)( ،((7وأن يكون
نائب رئيس الربملان ونائب رئيس الوزراء من الروم األرثوذكس .وجرى
تصميم هذا االتفاق بحسب القوة العددية للطوائف يف ذلك الوقت.
ففي منتصف خمسينيات القرن املايض ،كان املجتمع اللبناين موز ًعا ما
بني  30يف املئة موارنةً ،و 20يف املئة مسلمني ُس ّنةً ،و 18يف املئة مسلمني
شيعةً ،و 11يف املئة من الروم األرثوذكس ،إضاف ًة إىل طوائف أخرى من
أقل يف املجتمع اللبناين.
مسلمني ومسيحيني ذات نسب ّ
ومل تكن اآلليات املستخدمة يف انتخاب رئيس الدولة وأعضاء الربملان
مبني ًة عىل مبدأ التمثيل التناسبي ،وجرى اختيار رئيس الدولة من
الربملان باألغلبية .ومبا أنه كان محسو ًما أنه يجب أن يكون مارونيًّا،
فإ ّن هذه اآللية (تصويت األغلبية) ال تتيح ملمثيل الطوائف األخرى
التنافس يف هذا املنصب ،ولكنهم يساهمون يف اختياره ،ورمبا تكون
أصواتهم مقرر ًة أيضً ا .كام أ ّن االنتخابات الربملانية تجري عاد ًة
اعتام ًدا عىل نظام الدوائر االنتخابية .ويف كل دائرة انتخابية ،يجري
ترشيح قوائم املرشحني؛ بحيث متثّل كل قامئة الرتكيبة الطائفية
يف تلك الدائرة .وقد اختلف عدد الدوائر االنتخابية ،إال أ ّن نسبة
نواب الربملان بني املسيحيني واملسلمني كانت ،بصفة عامة."5-6" ،
ويع ّرف ليبهارت هذا النظام بأنه "متثيل تناسبي مصمم مسبقًا عىل
أساس طائفي" .كام أ ّن مبدأ التمثيل املتناسب قد طُ ّبق يف تعيينات
الوظائف الحكومية يف الدولة.
ويف ما يتعلق بعنرص الحكم الذايت القطاعي Segmental Autonomy
للجامعات املختلفة يف املجتمع املنقسم ،فإنه أحد مكونات النظام
يف لبنان ،إذ إ ّن لكل طائفة مدارسها ومؤسساتها االجتامعية والخريية
الخاصة بها .كام أ ّن قانون األحوال املدنية يف لبنان يختلف من طائفة
 75إدمون ربّاط ،التكوين التاريخي للبنان السيايس والدستوري (بريوت :منشورات
الجامعة اللبنانية ،)2002 ،ص .215
عب عنه يف عدة
 76امليثاق مبنزلة اتفاق بني رياض الصلح وبشارة الخوري عام ّ ،1943
خطب ومواقف ،وهو يرمي إىل استقالل لبنان عن الدول العربية وفرنسا ،عىل أساس أ ّن هذا
االستقالل نهايئ وليس مرحل ًة نحو وحدة مع سورية أو غريها بحيث يحافظ عىل طابعه.
ورأى إدمون ربّاط أ ّن امليثاق قد قام عىل أساس لبننة املسلمني وتعريب املسيحيني .املرجع
نفسه ،ص .841 - 830

دراسات
ّ
لحل الصراعات الطائفية:
في تطوّ ر مفهوم الديمقراطية التوافقية ومالءمتها
نموذجا إيرلندا ولبنان

إىل أخرى ،وكل طائفة تدير األحوال الشخصية يف محاكمها .وال ميكن
فريقني متقاضيني االتفاق عىل عدم التقايض أمام محكمة طائفية
والتوجه إىل محكمة مدنية .فالطائفية ملزِمة .وقد أحسن سليامن تقي
الدين وصف النظام السيايس اللبناين بعد الدستور الذي أُ ِع ّد يف عهد
االنتداب ،إذ قال" :وبنا ًء عليه مل تكن الطائفية قرش ًة يف البناء القومي
تقترص عىل التمثيل السيايس ،بل إنها نظام شامل يوطد العالقات
االجتامعية يف البناء التحتي أيضً ا؛ بحيث ينتظم هرم من الحلقات من
أسفل إىل أعىل يواجه به املواطن يف حياته اليومية"( ،((7مع اختالفنا يف
تسمية التمثيل السيايس قرشة ،فهو قادر عىل التأثري يف املجتمع كله،
وهو بذاته األداة األهم يف ترسيخ نظام الطائفية الشامل.

حق الفيتو املتبادل  Mutual vetoكان رشطًا أساس ًيا يف
كام أ ّن ّ
النظام السيايس اللبناين ،عىل الرغم من أنه غري مكتوب .وبحسب
ليبهارت ،فإ ّن الدميقراطية التوافقية يف لبنان ظلت ف ّعال ًة طوال
 30عا ًما حتى الحرب األهلية؛ إال أ ّن سبب ضعفها جاء نتيجة
"املأسسة غري املرنة ملبادئ الدميقراطية التوافقية" ،وهو ما أدى إىل
جمود سيايس يف نهاية املطاف .ال يرى ليبهارت وغريه من املحللني
الغربيني املتعاطفني مع النموذج اللبناين أنه مثة زاوية نظ ٍر أخرى
لرؤيته بوصفه حكم سالالت وأُرس مارونية متتلك امتيازات ،مقارن ًة
بسالالت الطوائف األخرى وبرجوازيتها ،وهو بهذا املعنى نظام
توافق مغلق ،ونقصد أنه مغلق عىل امتيازات سياسية لسالالت
حاكمة من طائفة بعينها.
وكتب فواز طرابليس أنه عشية الحرب األهلية برز "تناقض بني النظام
السيايس وبني الوقائع االقتصادية واالجتامعية التي عرفها البلد"(،((7
 77سليامن تقي الدين ،التطور التاريخي للمشكلة اللبنانية ( 1970 - 1920مقدمات
الحرب األهلية)( ،بريوت :دار ابن خلدون ،)1977 ،ص .38
 78فواز طرابليس ،تاريخ لبنان الحديث :من اإلمارة إىل اتفاق الطائف ،طبعة منقحة
(بريوت :دار الريس ،)2008 ،ص .303
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مثل تضخم الطبقة الوسطى ونشوء الحركات االجتامعية والطالبية،
والتناقض بني االقتصاد الحر واالحتكارات .و"طغت عىل مجلس
النواب سالالت سياسية فعلية"( .((7ويف رأينا ،هذه كلّها عنارص شكّلت
بيئ ًة مواتي ًة لوقوع االنفجار .ولك ّن مشكلة النظام الرئيسة يف رأينا
كمنت يف الطائفية السياسية غري امللتزمة بسيادة الدولة.
ومشكلة منوذج ليبهارت أنه مل مييّز عىل نحو ٍ
كاف بني التوافقية
فمثل ،توافقت قيادات الطوائف اللبنانية
والدميقراطية التوافقيةً .
عدة مرات بعد حروب أهلية ،أو رصاعات ،يف نوع من التوافق ،أو
توصلت إىل ذلك ،عىل نح ٍو ُح ِميت فيه بعض الحريات ،وعملت
فيه مؤسسات شبه دميقراطية نتيج ًة الحرتام الدستور كلّام كان
التوازن بني الطوائف قامئًا ،ولك ّن التوافق مل يكن دميقراط ًيا" .هذا
النظام السيايس يعكس بداي ًة واق ًعا موضوع ًيا قامئًا هو التفوق
والغلبة واألسبقية للربجوازية املسيحية عامة واملارونية بخاصة.
إمنا كانت وظيفة هذا النظام ليست فقط أن تعكس هذا امليزان
بل أن متنعه من االختالل [ ]...لقد بني [ ]...ليمكّن أقلي ًة طائفي ًة
مرتبط ًة اقتصاديًا وسياسيًا بالغرب من أن تظل متثّل الوزن الراجح
يف القرارات والخيارات السياسية"( .((8ومل تقُم دميقراطية توافقية
عىل أساس املواطنة املتساوية ،ومل تعضدها ثقافة دميقراطية،
بل أدير التوافق من جهة "أُرس حاكمة" داخل كل طائفة ،مع
امتيازات لنخب طائفة بعينها .ويف الفرتة األخرية ،استبدلت ببعض
السالالت الطائفية أحزاب طائفية ،ال تؤمن بقيم الدميقراطية
وال تلتزمها .كام تك َّرست حالة العالقة بني القيادات واألحزاب
الطائفية والدول اإلقليمية ،بحيث أصبح التوافق خاض ًعا ملوازين
بقي
قوى دولية وإقليمية يف حاالت كثرية؛ كام أ ّن السالح الطائفيَ ،
أحل الردع بدلً من التوافق؛ ما جعل التعايش يبدو
قامئًا عىل نح ٍو ّ
مثل حرب باردة يخىش الجميع أن تتحول إىل حرب أهلية حقيقية
أي وقت .وكام بي ّنا آنفًا ،رأى آخرون أ ّن السبب هو التغريات
يف ّ
الدميوغرافية التي خلخلت التوازن القائم.
ويف حاالت الوفاق عمو ًما ،يُفرتض أن تكون القدرة الذاتية عىل صيانة
الوفاق أه ّم من االتفاقيات واملواثيق .ولكن القدرة عىل الحفاظ عىل
الوفاق مل تتضح منذ استقالل لبنان ،ذلك ألنه يصعب فحص هذه
القدرة الذاتية يف ظل عوامل خارجية تعزز الوفاق وتسهم يف الحفاظ
عليه ،أو تسهم يف تقويضه .وما زالت االنتامءات الطائفية والوالءات
ألُرس داخل الطوائف أكرث ق ّو ًة من األيديولوجيا بوصفها جام ًعا حزب ًيا،
مؤسسات الدولة.
وأكرث ق ّو ًة حتى من ّ
 79املرجع نفسه ،ص .303 - 279
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وأخ ًريا ،ويف ظل وجود نظام سيايس طائفي ،وثقافة سياسية طائفية،
يسهل تحويل كل رصاع اجتامعي أو سيايس أو طبقي ليتخذ
مسارات طائفيةً .ومل تجعل هذه العوامل جميعها النظام الطائفي
قابل إلعادة
قابل لالنفجار من حني إىل آخر فحسب ،بل ً
اللبناين ً
صياغة التوافق بعد كل انفجار أيضً ا؛ عىل نحو يعمق من طائفيته
يف كل مرة.
لهذا ،جرى التغيري يف لبنان عاد ًة من خالل أزمات كربى استخدم
فيها العنف ،الذي يتلوه صيغة توافقية جديدة غال ًبا بتدخل خارجي.
وكان أعنفها الحرب األهلية عام  .1975وبعد الحرب األهلية
فرضت تعديالت دستورية يف اتفاق الطائف ،ن َحت أغلبيتها منحى
التقليل من امتيازات املارونية السياسية .ومنها تحويل التمثيل
الربملاين من " "5-6ملصلحة املسيحيني إىل مناصفة بني املسيحيني
واملسلمني عىل اختالف مذاهبهم وطوائفهم ،ونقْل القسم األكرب من
صالحيات رئيس الجمهورية إىل مجلس الوزراء ،وتأسيس مؤسسة
رئيس الحكومة عمليًا .وإ ّن أه ّم تعديل يف دستور  1990هو إنشاء
مؤسسة مجلس الوزراء التي مل تكن سابقًا قامئ ًة عىل نح ٍو مستقل.
ّ
فقد كان مجلس الوزراء يُعقد برئاسة رئيس الجمهورية فقط ،ومل
يكن لرئيسه صالحيات مح ّددة ،ولك ّن رئيس مجلس الوزراء أصبح
عمل ًّيا رئيس حكوم ٍة بعد التعديل .لقد تع ّدلت يف الطائف عىل
نح ٍو جوهري املادتان ( )17و( )53من الدستور ،املتعلقتان مبامرسة
السلطة التنفيذية ،إذ نُقلت أغلبية صالحيات رئيس الجمهورية إىل
مجلس الوزراء(.((8
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:دروس مستفادة من تجارب اإلنعاش ما بعد النزاعات المسلحة
نحو عمل عربي موحد
Lessons Learned from Post-Conflict Recovery:
Towards the Unification of Arab Efforts

تعرض هذه الدراسة مراحل تطور مجال إعادة اإلعمار بعد انتهاء النزاعات المسلحة والحروب؛
 وقد حاول الباحثان اســتخالص مجموعة من الدروس.بــدءا مــن نهاية الحرب العالمية الثانية
ً
ً
ً
كبيرة من
مجموعة
والعبــر التــي يمكن أن تفيد صناع القرار في العالم العربي الذي يشــهد
 كما ينبغي لفت االنتباه إلى أن سياســة إعادة اإلعمار ال بد من أن تكون.النزاعات المســلحة
 تعرض الدراســة الفــرق بين الحرب.وفــق منظــور عربــي داخلي مختلف عــن المنظــور الغربي
 وكيف أحدثت النزاعات العســكرية في الوطن العربي دمارًا هائ ًلا،القديمة والحرب الجديدة
 ثم تعــرض أهم المصطلحات المرتبطة.يحتــاج إلــى جهود ضخمة في مرحلة ما بعد الحرب
، والســرد التاريخــي والتحليلي ألهــم المراحل،بمجالَــي إعــادة اإلعمــار واإلنعــاش بعــد الحــرب
 وصو ًلا إلى فترة،انطال ًقا من مشــروع مارشــال إلعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية
.ما بعد الربيع العربي
. اإلنعاش بعد الحرب، إعادة اإلعمار بعد الحرب، الربيع العربي:كلمات مفتاحية
This study provides an overview of development stages in post-conflict
reconstruction since World War II. The authors attempt to summarize a set of
lessons learned from accumulated experiences, which could then be used to
better inform Arab decision-makers. The authors also call for an indigenous, Arab
perspective, distinct from Western approaches, to post-conflict reconstruction
policies. The first section in the study addresses the differences between the
traditional definition of war and contemporary conflicts, focusing on how armed
conflicts in the Arab region have caused vast levels of destruction requiring
immense, cooperative efforts to aid in the post-conflict reconstruction. The paper
goes on to explain the concepts and terminology which underpins post-conflict
reconstruction and recovery, as well as the historical and analytical arc of the
most significant milestones in the development of post-conflict reconstruction
methodology.
Keywords: Arab Spring, Post-conflict Reconstruction, Post-war Recovery.
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دراسات
دروس مستفادة من تجارب اإلنعاش ما بعد النزاعات المسلحة :نحو عمل عربي موحد

مقدمة
تقدم هذه الورقة نظر ًة شامل ًة عن نشوء حقل إعــادة اإلعامر
"اإلنعاش" وتطوره بعد انتهاء النزاعات املسلحة منذ الحرب العاملية
الثانية إىل يومنا هذا ،مركّز ًة عىل أهم الدروس والعرب التي ميكن أن
يستفيد منها صناع القرار يف العامل العريب ،مع األخذ يف االعتبار حجم
الدمار وك ّمه الناج َمني عن الحروب والنزاعات املسلحة التي تشهدها
املنطقة العربية .وتحقيقًا لالستفادة املرجوة من هذه الدروس،
ينبغي لنا التفكري مليًّا وبعمق يف القضايا االجتامعية واالقتصادية
والسياسية املتعقلة بإعادة اإلعامر ،وما يتفرع منها ،وأيضً ا رضورة
أن يختلف منظورنا العريب إىل إعادة اإلعامر عن النهج السائد دوليًّا
للدول املانحة الغربية ،التي عادة ما تستحوذ عىل صناعة قرار إعادة
إعامر البلدان املترضرة من النزاعات ،مفضّ ل ًة الحلول قصرية األجل
ومعتمد ًة عىل نهج إطفاء الحرائق ،مع إغفال أهمية ضامن االنتقال
السيايس واالجتامعي واالقتصادي السلس بعد انتهاء النزاع مبا يحقق
التنمية املستدامة عىل املدى الطويل .وبطبيعة الحال ،يتامىش هذا
النهج مع مصالح تلك الدول املانحة ،ولكنه ليس قاد ًرا بالرضورة عىل
تحقيق طموح الدول املترضرة ورؤيتها.
تبدأ الورقة برشح املصطلحات املتعلقة بوصف اإلجراءات املتّخذة
ما بعد انتهاء النزاعات ،والتي باتت تعرف بإعادة اإلعامر "اإلنعاش"،
ثم تنتقل إىل ٍ
عرض تاريخي تحلييل ملراحله وتطورها ،فتبحث يف
التحوالت املختلفة التي مرت باملسارين النظري والتطبيقي يف
العقود الثالثة املاضية ،وتلفت االنتباه خاصة إىل التحوالت التي
نشأت بعد أحداث  11سبتمرب 2001؛ إذ باتت عالم ًة فارق ًة تفصل
عم بعدها ،عالوة عىل عالقتها بالقسم األخري الذي يتناول
ما قبلها ّ
االتجاهات املستقبلية املحتملة والرضورية لتقدم املسارين النظري
والتطبيقي يف املنطقة العربية.

ً
أوال :األطر المفاهيمية
قدميًا كانت الحرب عنفًا تنظمه الدول وتحتكره من خالل بناء
مؤسسات عسكرية تتيح لها االحتكار القانوين الستخدام القوة(((،
ولكن خضع هذا العنف تدريج ًّيا لنواظم عاملية مثل :حامية املدنيني،
وحقوق األرسى ،والحق يف ر ّد العدوان أو حق الدفاع عن النفس
 ...إلخ ،ومن املفرتض أن يقلل ذلك من احتكار استخدام القوة .إال أن
1 Sultan Barakat & Steven A. Zyck, "The Evolution of Post-conflict
Recovery," Third World Quarterly, vol. 30, no. 6 (2009), pp. 1069 - 1086.
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ماري كالدور ،األستاذة يف مدرسة لندن لالقتصاد ،الحظت أن الحرب
الجديدة تختلف عام كانت عليه قد ًميا من حيث التنظيم والغايات
واألساليب والدوافع؛ فهي حرب "تختلط فيها القوات النظامية
املنشقة بالجامعات السياسية املسلحة وبالجرمية املنظمة"(((.
تشهد الحروب الدائرة يف ليبيا واليمن وسورية والعراق منطًا يختلف عن
الحروب القدمية التي شهدتها املنطقة العربية ،كحروب مرص وسورية
مع إرسائيل ،أو الحرب العراقية اإليرانية ،أو الحرب الليبية  -التشادية.
لذا فإن أطروحة الحرب الجديدة "قد أ ّدت خدمة كبرية يف تعميق
فهم الحرب األهلية"((( .ويرجع ذلك إىل حقيقة أن منهجية الحروب
الجديدة توفر إطا ًرا فعالً لتحليل العوامل االجتامعية واالقتصادية
السياسية التي ت ُشكّل طبيعة الحروب األهلية املعارصة ،حيث تتفق
حروب "الربيع العريب" مع طرح كالدور فيام ييل(((:
1.1التقاء إسرتاتيجية األطراف املتحاربة يف هدف موحد ،وهو زرع
"الخوف والحقد"؛ ما يعني تعاونهم عىل خلق منا ٍخ من انعدام
فعل حاالت تعاون بني املتحاربني تحقيقًا
األمن ،إذ ُس ّجلت ً
ألهداف عسكرية واقتصادية.
2.2توخّى الحروب الجديدة زعزع َة االستقرار ،وزرع الخوف
والسيطرة يف السكان عرب إزالة كل هوية مختلفة ،فهي حرب
ضد "الغريب" ،وضد "املخالف" أيضً ا من داخل الجامعة نفسها،
ومن هنا كان طرد السكان والقتل الجامعي والتهجري القرسي
جز ًءا من تقنيات الرتهيب السيايس الجديد .ولعل أفظع ما يف
ذلك أن العنف يرتكز عىل املدنيني ،فهناك مثاين ضحايا مدنيني
مقابل كل عسكري .وبات رضب املدنيني والحصار والتعذيب
والقتل الكيفي وتدمري املعامل الحضارية التاريخية مبا ًحا.
ٍ
تشكيالت عسكري ًة ذات تنظيم
3.3اعتامد الحروب القدمية
عمودي .أما وحدات الحروب الجديدة فهي جامعات شتى
تحوي وحدات منشقة عن الجيوش وزعامء ميليشيات ومرتزقة
ومافيات إجرامية وقوات رشطة .وهي ذات تنظيم المركزي،
تنشط مبزيج من املواجهة والتعاون فيام بينها سواء كانت
تنتمي إىل معسكر واحد ،أو إىل معسكرات متحاربة ،حيث
يسمح تطور وسائل االتصال لها بالتنسيق الفائق عند الحاجة.
"2 Mueller John, "The Remnants of War: Thugs as Residual Combatants,
American Political Science Association (July 2002).
3 Edward Newman, "The 'New Wars' Debate: A Historical Perspective is
Needed," Security Dialogue, vol. 35, no. 2 (2004), pp. 173 - 189.
4 Mary Kaldor, New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era
(Stanford, CA: Stanford University Press, 1999).
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4.4ارتكاز اقتصاد الحروب القدمية عىل الدولة املركزية وسيطرتها
عىل توزيع املوارد .لكن اقتصاد الحرب الجديدة نقيض ذلك،
فهو المركزي متا ًما ،يتغذى عىل املوارد الخارجية ،و /أو التمويل
الذايت بالنهب والسلب ،وعىل السوق السوداء أحيانًا .ويعتمد
هذا "االقتصاد" الجديد عىل شبكات "رضائــب" تجبى من
مهاجري الشتات ،واملتاجرة بالسالح ،وتهريب النفط واملاس.
ويغدو الحفاظ عىل هذه املوارد بقوة السالح هدفًا يف حد ذاته،
إذ ميثل منطق الحرب حج َر بناء يف وظيفة سري االقتصاد نفسه.
وينترش هذا النوع من االقتصاد عاب ًرا للحدود بفضل شبكات
الجرمية املنظمة واألقليات اإلثنية.
يختلف الباحثان مع توصيف كالدور ألسباب الحرب ،فحروب الربيع
العريب تحمل إضافات جديدة عن الحروب التي ظهرت بعد الحرب
الباردة؛ ذلك أن سبب الحروب مل يكن يدور حول سياسة "الهوية"،
بل ألسباب قد تكون جيوسياسة أو أيديولوجية أو إقليمية .فالحرب
يف سورية أو اليمن أو ليبيا مل تكن قَ ّط بحثًا عن هوية ،بل كان هناك
أبعاد عدة .ثم يتفق الباحثان مع طرح كالدور يف باقي النقاط.
صاحبت انتفاض َة الشعوب يف املنطقة العربية حروب وفوىض وعنف
بدرجات متفاوتة يف ليبيا وسورية واليمن((( .ويبدو أن أهداف الحروب
الجديدة التي تحدثت عنها كالدور تحققت متا ًما يف حروب الربيع
العريب ،فهي مل يعد أساسها جغرافيًّا أو جيوبوليتيكيًّا ،بل مزجت حرب
الوكالة مع حرب العصابات ،فلم يعد هناك دور لجيش نظامي مقابل
جيش نظامي آخر .أما عن تقنيات الرتهيب السيايس ،فح ّدث وال حرج
عن استهداف املدنيني يف ليبيا وسورية والعراق والصومال واليمن(((.
أما عن الجانب االقتصادي ،فيشري تقرير صادر عن املنتدى اإلسرتاتيجي
العريب نهاية عام  2015إىل أن تكلفة الحروب العربية بلغت 833.7
مليار دوالر ،شملت خسائر الناتج املحيل والسياحة وأسواق األسهم
واالستثامرات ،إضاف ًة إىل إيواء الالجئني((( .وأفاد تقرير صادر عن لجنة
األمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا "اإلسكوا" أن الخسائر
تعادل أكرث من  6يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل للمنطقة خالل
ويبي تقرير اإلسكوا أن خسائر الناتج املحيل
الفرتة ّ .2015 - 2011
اإلجاميل ورأس املال يف سورية وصلت إىل نحو  259مليار دوالر منذ عام
 .2011وذكر التقرير ،استنا ًدا إىل تقارير منظامت دولية ،أن حجم الرضر
" 5الربيع العريب :بعد مرور خمس سنوات" ،منظمة العفو الدولية ،كانون الثاين /يناير
 ،2016شوهد يف  ،2018/1/16يفhttps://goo.gl/GBxQjj :
6 Nader Hashemi, "The ISIS Crisis and the Broken Politics of the Middle
East," Institute on Culture, Religion and World Affairs (November 2016).
" 7تكلفة الربيع العريب 833 :مليار دوالر 14.4 ،مليون الجئ" ،الجزيرة نت،2015/12/15 ،
شوهد يف  ،2018/1/16يفhttps://goo.gl/znEaV9 :
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يف البنية التحتية للدول املنكوبة بلغ نحو  461مليار دوالر((( .كام أكد
املنتدى اإلسرتاتيجي العريب أن الخسارة الرتاكمية للناتج املحيل اإلجاميل
للمنطقة العربية بلغت  289مليار دوالر ،يف حني بلغت خسائر أسواق
األسهم واالستثامرات فيها أكرث من  35مليار دوالر ،إذ خرست األسواق
املالية وحدها  18.3مليار دوالر ،وتقلص االستثامر األجنبي املبارش
مبعدل  16.7مليار دوالر سنويًا .وس ّجل التقرير تراجع تدفق السياح
بنحو  103.4ماليني سائح يف الفرتة  ،2014 - 2010مضيفًا إىل ذلك أن
اضطرابات املنطقة تس ّببت بترشيد أكرث من  14مليون شخص .أما
تكلفة إيواء  5ماليني الجئ ،فبلغت  48.7مليار دوالر(((.
وبلغت خسائر اليمن يف الحرب ،وفق ما ق ّدرته وزارة التخطيط
والتعاون الدويل اليمنية ،نحو  25مليار دوالر ،وذلك بحسب ما نتج من
دمار املرافق واألصول املادية فقط ،منذ اندالع الحرب .وبلغت تكلفة
األرضار يف املرافق واألصول املادية التي س ّببتها الحرب نحو  25مليار
دوالر ،بينام تحتاج برامج إعادة اإلعامر والتعايف إىل ما يزيد عىل 88
مليار دوالر حتى عام  ،2022وذلك بالطبع إذا ما افرتضنا توقف الحرب
قري ًبا .ووفقًا لتقرير "املستج ّدات االقتصادية واالجتامعية" الصادر عن
وزارة التخطيط اليمنية ومنظمة اليونيسف ،بلغت الخسائر الرتاكمية
يف الناتج املحيل اإلجاميل باألسعار الثابتة لعام  2010نحو  32.5مليار
فضل عن توقف
دوالر ،أي  1180دوال ًرا للفرد بني عامي  2015وً ،2017
الصادرات وانهيار املوازنة العامة للدولة وارتفاع التضخم ،وأدى ذلك إىل
ازدياد معدالت الفقر وسوء التغذية وغريها من الكوارث اإلنسانية(.((1
كرست الحروب العربية األهلية أمناط الحروب األهلية ومخرجاتها
عامة .فعىل الرغم من أن منو الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي للبلد
مييل إىل التباطؤ بأكرث من نقطتني مئويتني يف املتوسط خالل الرصاع
األهيل سنويًّا ،فإن النمو الحقيقي تباطأ يف سورية بنحو  10نقاط
مئوية سنويًّا يف املتوسط يف الفرتة  .2014 - 2011ويف العراق،
انخفض منو الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي بنحو  3نقاط مئوية منذ
عام  .((1(2013وانكمش ،كذلك ،االقتصاد اليمني بالقيمة الحقيقية
بنسبة  28يف املئة عام  ،((1(2015وأيضً ا انكمش االقتصاد الليبي
 8اللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا (اإلسكوا) ،دراسات الحسابات القومية
للمنطقة العربية ،النرشة الخامسة والثالثون (بريوت ،)2017 :شوهد يف  ،2018/1/16يف:
https://goo.gl/K42JrJ
" 9تكلفة الربيع العريب".
 10جامل محمد 25" ،بليون دوالر كلفة أرضار الحرب يف اليمن" ،الحياة،2017/10/16 ،
شوهد يف  ،2018/1/16يفhttps://goo.gl/LPNNUK :
 11البنك الدويل ،املرصد االقتصادي ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،اقتصاديات
إعادة اإلعامر بعد انتهاء الرصاع يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا (نيسان /أبريل
 ،)2017شوهد يف  ،2018/1/16يفhttps://goo.gl/6p2xC4 :
 12البنك الدويل ،املرصد االقتصادي ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا" ،اليمن :اآلفاق
االقتصادية" ،ربيع  ،2016شوهد يف  ،2018/1/16يفhttps://goo.gl/T7o1oJ :
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بنحو  14يف املئة سنويًا يف املتوسط بني عامي  2013و .((1(2015كام
أدت االنهيارات االقتصادية إىل انخفاض مردود القوى العاملة بسبب
الوفاة والعجز والترشيد ،وانعدام فرص التدريب والـتأهيل ،وتدمري
البنية التحتية واملعدات ،وخسائر اإلنتاجية املرتبطة بزيادة تكاليف
التجارة ،وقيود الحرب ،وانهيار العالقات التجارية القامئة قبل الحرب.
وكذلك ازداد عدم استقرار االقتصاد الكيل والسيايس ،وارتفع التضخم،
وتراجع االستثامر ،واستفحلت البطالة وزادت معدالت الفقر .عىل
سبيل املثال ،أث ّر الالجئون يف اقتصادات الدول املضيفة ،فقد أدى
وصول الالجئني السوريني إىل األردن إىل زيادة الطلب اإلجاميل عىل
السلع والخدمات ،ورفع األسعار واإليجارات ،وزاد من عرض العاملة،
وخفض األجور ،وترك العامل غري امل َهرة أسوأ حالً (.((1

ثان ًيا :إعادة اإلعمار بعد الحرب
نظ ًرا إىل قلة اإلنتاج األكادميي املتاح باللغة العربية ،يرى الباحثان
حاج ًة إىل االتفاق عىل مجموعة االصطالحات األساسية.
يتفق الباحثون املختصون بدراسات إعادة اإلعامر ،يف أغلب األحيان،
عىل وصف إعادة اإلعامر بعد انتهاء النزاع بأنها عملية متعددة
األوجه ،تهدف إىل البدء يف التنمية السياسية واالقتصادية واالجتامعية
لتهيئة الظروف لالنتقال إىل سالم دائم مينع االنزالق ثانية نحو هاوية
الحرب .بيد أن هذا التعريف يواجه عد ًدا من التحديات منها(:((1
1.1افتقاد رؤية موحدة شاملة جامعة عىل املستوى البحثي
واألكادميي والربامجي .إذ يُفرتض أن ميثل اإلنعاش ما بعد انتهاء
النزاعات "همزة وصل" بني الدراسات املعنية بالتنمية وبناء
السالم وإدارة النزاعات مع العلوم اإلنسانية التقليدية األخرى،
مثل :علم السياسة واالقتصاد وعلم االجتامع وعلم النفس
والتاريخ ،إال أن هذا ناد ًرا ما يحدث ،حيث يسود اتجاه أن كل
تخصص يقارب املوضوع بحث ًّيا من وجهة نظره .ث ّم إ ّن السائد
عىل املستوى الربامجي أن أغلب التجارب ال تحقق ربطًا كاف ًيا
بني أنشطة اإلغاثة والتنمية ،إضافة إىل أن الحدود الفاصلة بني
اإلغاثة واإلنعاش والتنمية تتغري دامئًا ،بحيث يحتمل أن ينطوي
 13البنك الدويل ،املرصد االقتصادي ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،نحو عقد
اجتامعي جديد (نيسان /أبريل  )2015شوهد يف  ،2018/1/16يفhttps://goo.gl/gcRFmv :
 14املرجع نفسه.
15 Krishna Kumar, "The Nature and Focus of International Assistance for
Rebuilding War-torn Societies," in: Krishna Kumar (ed.), Rebuilding Societies
after Civil War: Critical Roles for International Assistance (London: Lynne
Reinner, 1997), p. 2.
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سياق واحد ملرحلة ما بعد انتهاء النزاع عىل عدد من املناطق
الجغرافية والسكان يف مراحل مختلفة من األزمة والتنمية،
وبنا ًء عليه مل تُوضع معايري للتفريق بني املراحل الثالث؛ نظ ًرا
إىل صعوبة وضعها.
2.2اتباع الدول املانحة عىل مستوى التمويل نه ًجا تجزيئ ًّيا ال يحقق
التكامل بني التدخالت املتنوعة ،بل تكون التدخالت متضارب ًة
أحيانًا ،تتبع أولويات برامج املعونة الخارجية للدولة املانحة من
دون األخذ يف االعتبار أولويات الدولة املترضرة(.((1
3.3عمليات إعادة اإلعامر تواجه عاد ًة عدم ثبات الدعم الدويل
للجهود املبذولة ،فهو متغري من مرحلة إىل أخرى ،ويعتمد أيضً ا
عىل متغريات مختلفة ،منها تح ّول اهتامم املانحني ومتويلهم من
جهة إىل أخرى َ
حال وقوع أزمات أخرى يف العامل.
عند الرجوع إىل أدبيات إعادة اإلعامر ما بعد الحرب نالحظ شيوع
استخدام بعض املصطلحات مثل" :تحقيق االستقرار يف مرحلة ما بعد
انتهاء النزاع" ،إذ يعكس هذا التعبري أهدافًا محدودة ،يف نطاق اعتامد
الجيوش ووحدات تحقيق االستقرار التابعة لوزارات الدفاع والحرب
له ،مثل الهيئة املشرتكة بني الوكاالت التابعة للحكومة الربيطانية
ويعب هذا املصطلح ،الذي
يف دول ما بعد النزاع والدول الهشّ ة(ّ .((1
ظهر يف سياق "الحرب عىل اإلرهاب" واألعامل العسكرية الدولية
يف أفغانستان والعراق ،عن تفضيله إرسا َء األمن األسايس؛ إذ ت ُع ّد
بدل من
األنشطة اإلنسانية مبنزلة حامية للقوة ودبلوماسية عامةً ،
مجاالت مدنية أكرث شمولً  ،مثل اإلدارة السليمة والتنمية االجتامعية
واالقتصادية .وعىل النقيض من ذلك ،اتجه مجتمع املساعدات
اإلنسانية إىل اعتبار أ ّن مصطلح "التنمية يف مرحلة ما بعد النزاع"
يعكس الحاجة إىل تركيز تلك األنشطة عىل األهــداف اإلمنائية،
بدل من الرتكيز عىل مزيد من الشواغل ذات التوجه السيايس،
ً
(((1
مثل إرساء الدميقراطية أو إصالح قطاع األمن  .ويف هذه الورقة،
يعتمد الباحثان مصطلح "اإلنعاش" ملا ينطوي عليه مصطلح "إعادة
اإلعامر" من نقاط ضعف سبق ذكرها ،وكذلك لطبيعة الحد األدىن
من "تحقيق االستقرار" املصاحبة لألعامل العسكرية.
 16سامر عبود" ،وجهات نظر ُمقا َرنة بشأن تحدّيات إعادة اإلعامر يف سورية" ،مركز
كارنيغي للرشق األوســط ،تحليل إقليمي ،2014/12/30 ،شوهد يف  ،2018/1/16يف:
https://goo.gl/pYAt5K
17 Govornament of UK, Stabilisation Unit, Security Sector Stabilisation,
"UK Principles for Stabilisation Organizations and Programmes," Issues Note
Series (October 2014).
18 Julien Barbara, "Rethinking Neo-liberal State Building: Building Post-conflict
Development States," Development in Practice, vol. 18, no. 3 (2008), pp. 307–318.
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الشكل ()1
االختالف بني اإلغاثة وإعادة اإلعامر
اﻻﻧﺘﻘﺎل

إﻋﺎدة اﻹﻋامر
اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺪﻋﻢ

اﻹﻏﺎﺛﺔ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻋﻢ

اﻟﻘﺪرة

اﻟﺪﻋﻢ اﻹﻋﻼﻣﻲ
واﻟﺴﻴﺎﳼ واﳌﺎﱄ

اﻟﻨﺰاع

اﻟﻮﻗﺖ

املصدر :من إعداد الباحثَني.

ً
ثالثا :السياق التاريخي لإلنعاش
بعد الحرب
جدل
عادة ما تثري صياغة إسرتاتيجية شاملة لإلنعاش بعد انتهاء الحرب ً
حا ًّدا ،فأي إسرتاتيجية يجب أن تتواءم مع األيديولوجيات والفئات
االجتامعية والحقبة الزمنية والثقافات املختلفة ،معتمد ًة عىل طبيعة
الرصاع ومدى الرضر الواقع .ويجب أن يضع كل بلد مترضر اإلسرتاتيجية
الوطنية الخاصة به لإلنعاش( .((1توصف إسرتاتيجية اإلنعاش بعد الحرب
بأنها مجموعة متنوعة من املعارف التي تساعد عىل تحديد أهم
املهامت التي يجب تنفيذها يف كل مرحلة من مراحل إعادة اإلعامر،
مبين ًة نوع االحتياجات من املوارد ومقدارها وموقع أنشطة اإلنعاش(.((2
وتتضمن اإلسرتاتيجية تحديد الغايات واألهداف ،وتحديد األولويات
واملهامت وسياسات التنفيذ .وتختلف خطة اإلنعاش عن أي خطة عمل
يف ظروف طبيعية ومستقرة(((2؛ إذ تتطلب أن تدار موارد البلد بطريقة
19 Ghassan Elkahlout, "Post-Oslo Reconstruction of Palestine 1993-2000:
From Rhetoric to Reality," PhD thesis, University of York, York, 2001.
20 Sultan Barakat, "Reviving War-damaged Settlements: Towards an
International Charter for Reconstruction after War," PhD thesis, University
of York, York, 1993.
21 Elkahlout, p. 51.

متسقة وناجعة ،وبأفضل طريقة الستثامر املوارد املتاحة (البرشية
واملالية وغريها) الالزمة لبلوغ األهــداف( .((2متثل خطة اإلنعاش
"البداية الرسيعة" إلعادة البناء عىل املدى الطويل ،فهي أداة تنفيذية
لتنظيم الربامج واملشاريع املتصلة بالتنمية وتقدميها يف إطار تخطيط
متامسك وإطار وطني.

وعىل النقيض من ذلك ،تشتمل األدبيات عىل آراء تتعارض متا ًما مع
الطرح املذكور آنفًا ،وال ترى أي قيمة للتخطيط لعمليات اإلنعاش
بعد الحرب ،إذ يتم تبني الرأي القائل إ ّن البلدان الخارجة من رصاع
" 22التنمية والتعاون االقتصادي الدويل :خطة للتنمية" ،تقرير األمني العام لألمم املتحدة،
الدورة الثامنة واألربعون ،1995 ،ص .15
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مط ّول عاجزة عن وضع خطة ميكن التحكم فيها .فالبلدان الخارجة
من حرب رضوس عادة ما تعاين فق ًرا مدق ًعا ومحدودية موارد ،ال سيام
البرشية منها .ويف ظل هذه الظروف ،فإن أي خطة إنعاش تكون
احتامالت نجاحها ضئيلة .وكث ًريا ما تفتقر هذه الدول إىل األدوات
والوسائل الالزمة للتنفيذ .ومع ذلك ،فإن الباحثَني مقتنعان يف جميع
الحاالت بأن البلدان الخارجة من الحرب تحتاج إىل رؤية إلدارة
أنشطتها اإلمنائية والتعمريية .عىل أن أي خطة يجب أن تكون متعددة
االستعامالت وأن تتّسم باملرونة ،وأن تكون شاملة عىل نحو ٍ
كاف،
لتالئم احتياجات قطاعات اإلدارة السياسية ومستوياتها املختلفة؛ أي
أن تكون قادرة عىل استيعاب مزيج متغري من املشكالت الناشئة.
وميكن القول إن الخطة رضورية ج ًدا بالنسبة إىل بلد يرشع يف مهمة
كبرية لإلنعاش بعد الحرب( .((2يجزم الباحثان أنه ال توجد خطط ثابتة
إلعادة اإلعامر بعد انتهاء الرصاع( .((2وذكر مرشوع مجتمعات الحرب
أنه "يف حني أن األهداف والتحديات واملشاكل 'الفنية' متشابهة يف
حاالت ما بعد الرصاع ،والسياق السيايس وتكوين األطراف الفاعلة،
فإن نوعية العالقات وطبيعتها بني الجهات واملؤسسات هي فريدة
من نوعها [ ]...املبادئ التوجيهية املتعلقة باألولويات وطرق النهج
ميكن أن تصاغ" .فاملجتمعات املختلفة تواجه مشكالت مامثلة عند
الخروج من الحرب( ،((2ولك ّن نقل السياسات الناجحة من بلد إىل
مستحيل .ومع ذلك ينبغي لنا التعلم من النجاحات
ً
آخر يبدو أم ًرا
(((2
والفشل يف املايض .
يرى الباحثان أن التوصيات للمستقبل يجب أن تأخذ يف اعتبارها ما
مر به العامل من تجارب إلعادة اإلعامر يف العقود السبعة املاضية،
أي منذ انتهاء الحرب العاملية الثانية .وبنا ًء عليه ،يقدم الباحثان
عرضً ا تاريخ ًّيا ألهم املراحل التي مر بها اإلنعاش بعد الحرب.
ويستخدم الباحثان ،يف هذه الورقة ،أربعة معايري أساسية للتمكن
من تحليل السياق التاريخي للتدخل ما بعد انتهاء النزاعات ،إذ
مم يليه ،بنا ًء عىل عدد من
مم سبقه ،أو ّ
يكون مت ّيز كل عرص ّ
املعايري التي تشمل:
1.1القطاعات الرئيسة للنشاط.
2.2الجهات الفاعلة الحاسمة أو الناشئة.
23 Hooshang Amirahmadi, "Post-war Reconstruction: A Conceptual
Framework," paper presented at the Second International Conference on
the Reconstruction of War-damaged Areas, University of Teheran, Islamic
Republic of Iran, 5-15/1/1991.
"24 Elkahlout, p. 51. Barakat, "Reviving War-damaged Settlements.
25 Matthias Stiefel, "Rebuilding After War: A Summary Report of the
War-Torn Societies Project," UNRISD (December 1998), p. 15.
26 Ibid.

3.3املقاصد واألهداف واملستفيدين النهائيني.
4.4الرتكيز النسبي عىل مؤسسات الدول املستفيدة وعالقتها بالجهات
الفاعلة الدولية.
واعتام ًدا عىل هذه املعايري ،يحدد الباحثان أربع مراحل أساسية مر
بها اإلنعاش بعد الحرب بد ًءا من األربعينيات من القرن املايض حتى
وقتنا الحايل ،وهي كالتايل:

المرحلة األولى:
مرحلة خطة مارشال إلعادة إعمار أوروبا
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية
ما زالت خطة مارشال ت ُع ّد يف نظر كثري من املحللني واملتخصصني
الخطة األكرب طمو ًحا يف التاريخ إلعادة بناء أوروبا املد ّمرة بعد الحرب
العاملية الثانية ،إذ قدمت الواليات املتحدة معون ًة ودي ًة كبرية إلعادة
بناء أوروبا ،تارك ًة لحكومات البلدان املترضرة تحديد أولويات اإلنفاق
من دون تدخل منها .كانت املعونة ترمي إىل استئناف التجارة عرب
األطليس بني الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا ،وانطوت عىل درجة
كبرية من الثقة باملستفيدين منها .فقد جسدت خطة مارشال مفهو ًما
ناض ًجا مفاده أن املسؤولني يف تلك البلدان كانوا هم األنسب واألقدر
عىل توجيه عملية إعادة بناء بلدانهم .فلم يكن مناسبًا عىل اإلطالق
أن تتعهد الحكومة األمريكية وتضع من جانب واحد برنام ًجا يهدف
إىل مساندة أوروبا يف التعايف اقتصاديًّا؛ ألنها مسألة تخص األوروبيني
يف املقام األول ،كام قال جورج مارشال :فـ "دور هذا البلد [الواليات
املتحدة األمريكية] يجب أن يتألف من مساعدات ودية ينبغي أال
أي دور فيها"(.((2
يكون للعواطف والتحيزات السياسية ّ
تفتقر التدخالت املعارصة إىل هذا املفهوم ،إذ يخطئ من يعترب أن
خطة مارشال استمدت قوتها من حجم التمويل الضخم الذي تم
علم أ ّن
ضخه فقط (نحو  120مليار دوالر أمرييك يف وقتنا الحايل)ً ،
متويل بهذا الحجم
تقديم جهة مانحة واحدة ،أو مجموعة من املانحنيً ،
لتمويل عملي ِة ٍ
إنعاش بعد الحرب مل يحدث تاريخيًّا قبل خطة مارشال
أو بعدها( .((2يرى الباحثان أن الخطة استمدت نجاحها من طريقة
تقديم املساعدة إىل الدول األوروبية التي دمرتها الحرب ،وليس من
حجم املبلغ الذي ساهمت به الواليات املتحدة األمريكية فقط؛ ألن
الطريقة هي التي تحدد أي عملية إنعاش ،وهي التي تحسم نجاحها
27 OECD, "The Marshall Plan: Speech at Harvard University, 5 June
1947," accessed on 16/1/2018, at: https://goo.gl/BzS2af
 28يالحظ الباحثان أن مستويات نصيب الفرد السنوي من املساعدة املقدمة إىل  17بلدًا
مستفيدًا شملتهم خطة مارشال كان  129دوال ًرا أمريك ًّيا يف املتوسط ،يف حني تشري اإلحصاءات
املنشورة إىل أن هذا الرقم قد زاد كث ًريا منذ ذلك الحني.
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مهم؛
رسخت مفهو ًما ًّ
أو فشلها .ويرى الباحثان ،أيضً ا ،أن خطة مارشال ّ
يصب يف مصلحة الطرف
هو أن إعادة إعامر بالد العدو املهزوم غال ًبا ما ّ
مثل ،فإ ّن الواليات املتحدة
املنترص .وإذا أخذنا حالة أملانيا واليابانً ،
دعمت إعادة إعامر البلدين كليهام ،ليصبحا فيام بعد حليفني رئيسني
للواليات املتحدة ،وقامت كل منهام بدعم مصالح الواليات املتحدة
اإلسرتاتيجية واالقتصادية والتجارية يف أوج الحرب الباردة .ومن الجدير
ذكره أن الخطة وضعت استثامرات كبرية يف مشاريع البنية التحتية
العابرة لألقطار؛ ما اقتىض التعاون مع أعداء األمس "رشكاء اليوم"؛
لتحفيز التكامل والتعاون االقتصاديَّني بني الدول األوروبية .والدرس
الذي نستخلصه من خطة مارشال ،هو أنه لضامن تحقيق أثر فعال
من إعادة اإلعامر ينبغي ضخ استثامرات كبرية تستهدف إعامر البنية
التحتية وخلق فرص عمل عىل نطاق واسع ،مع األخذ يف االعتبار
أي منها.
أي طيف من األطياف السياسية وعدم تهميش ٍّ
التعاون مع ّ
يتبني من الشكل ( )2ألحد عرش بل ًدا مزقتها الحرب أن اإلنفاق
املشرتك وغري العسكري ،خالل السنتني األوليني من مرحلة ما بعد
انتهاء النزاع ،قد بلغ صايف مجموعه نحو  32مليار دوالر ،أو ما
يعادل  1.45مليار دوالر سنويًّا لكل منطقة يف مرحلة ما بعد انتهاء
النزاع( .((2وقد اختلف معدل اإلنفاق الفعيل عىل نطاق واسع فيام
يتعلق بنصيب الفرد من الدخل السنوي ،إذ زاد من معدل منخفض
بلغ  24دوال ًرا يف جمهورية الكونغو الدميقراطية ،ليصل إىل أقىص
حد له عند  679دوال ًرا أو ما يعادل أكرث من  28ضعفًا يف البوسنة
والهرسك (الشكل  ،)3ووصلت املبالغ املقدمة يف البوسنة إىل أكرث
من خمسة أضعاف املبلغ الذي تم توفريه من خالل مرشوع مارشال.
شهد عدد من عمليات اإلنعاش األكرث نجا ًحا يف البوسنة وسلوفينيا
وكوسوفو مستويات عالية واستثنائية من املساعدات الدولية ،ولكنها
مل تشهد تحقيق نجاحات كربى مامثلة .وشهدت جمهورية الكونغو
الدميقراطية وأفغانستان مستويات منخفضة نسبيًّا من هذه املساعدات،
حاسم ،ومع ذلك
وكانت النتائج أيضً ا مخيبة .وقد يبدو أن للتمويل دو ًرا ً
تظهر املفارقات عىل السطح؛ إذ أدى اإلنفاق املتوسط نسبيًّا يف أملانيا،
واملنخفض يف اليابان ،إىل حدوث حاالت إنعاش ذات أهمية بعد الحرب
العاملية الثانية ،يف حني أدت املستويات العالية للمساعدات ،خاصة يف
تيمور الرشقية والعراق ،إىل نشوب نوبات متجددة من االحتقان يف
األوىل ،ومترد طال أمده جن ًبا إىل جنب مع االقتتال الطائفي يف األخرية.
 29تم استقراء األرقام من البيانات املتوافرة يف:
James Dobbins et al., The UN's Role in Nation Building: From the Congo to
Iraq (California: Rand cooperation, 2001).
ونظ ًرا إىل أن تقديرات املؤلفني كانت تستند إىل إحصاءات السكان ،والتي ال ميكن االعتامد
عليها يف بيئات ما بعد النزاع ،فإنه ينبغي النظر إىل هذه األرقام واألرقــام التالية عىل
أنها تقريبية.
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ومن ث ّم ،ميكن النظر إىل املستويات املرتفعة لتمويل املساعدات ،بصفة
عامة ،عىل أنها رضورية ،ولكنها ليست كافي ًة لتسهيل اإلنعاش الفعال
يف مرحلة ما بعد انتهاء النزاع .فالطريقة التي يتم بها تقديم هذه
املساعدة (ما هي الطرائق املستخدمة؟ وما هي الجهات الفاعلة التي
تقدم هذه املساعدة من خاللها؟ وما هي القطاعات التي تقدم إليها؟
وما هو الغرض منها؟) لها دور حاسم يف نجاح عملية اإلنعاش.

المرحلة الثانية :من بناء األمم بعد انتهاء
حقبة االستعمار إلى التحرر االقتصادي
شهدت دول العامل الثالث يف الخمسينيات والستينيات من القرن
املايض عد ًدا من حروب االستقالل .قاد عمليات بناء الدول الخارجة
من االستعامر رجال دولة متيزوا بالطموح والسعي لالستفادة من
إعادة إعامر بلدانهم ،إلنجاز التحديث االقتصادي وبناء هوية وطنية
مستقلة .وتركزت عمليات اإلنعاش عىل مشاريع بنية تحتية واسعة
النطاق كانت عاد ًة تنفذها إحدى السلطات املركزية يف الدولة .وكانت
معظم عمليات إنعاش ما بعد النزاع يف تلك الفرتة متولها الواليات
املتحدة األمريكية ،أو اتحاد الجمهوريات االشرتاكية السوفياتية( ،((3إذ
سعت هاتان القوتان العظميان ،يف فرتة الحرب الباردة ،الستقطاب
دول جديدة إىل دوائر نفوذها من خالل املساعدات املقدمة.
يف أواخر السبعينيات والثامنينيات ،أصبحت إعادة اإلعامر تتمحور،
وبدعم الجهات الدولية املؤثرة ،حول التحرر االقتصادي يف أماكن
مثل السودان ومرص وموزمبيق وأمريكا الالتينية وأماكن أخرى(.((3
وشجعت الجهات الفاعلة الدولية ،وال سيام البنك الدويل وصندوق
النقد الدويل ،البلدان النامية وتلك املتأثرة بالنزاعات ،عرب فرض
اشرتاطات مشددة عىل املساعدات ،عىل ما ييل:
1.1تحقيق استقرار االقتصاد الكيل عن طريق التحكم يف التضخم
والحد من العجز املايل.
2.2فتح اقتصادات الدول أمام بقية العامل عن طريق تحرير التجارة
وتحرير حسابات رأس املال.
3.3تحرير املنتجات املحلية وأســواق عنارص اإلنتاج عن طريق
الخصخصة وإلغاء الضوابط التنظيمية.
30 Sultan Barakat, "Post-war Reconstruction and Development: Coming
of Age," in: Sultan Barakat (ed.), After the Conflict: Reconstruction and
Development in the Aftermath of War (London and New York: I.B. Tauris,
2005).
 31وتع ّرف برامج التكييف الهيكيل بأنها" :جملة من اإلجراءات والرتتيبات التصحيحية
الواجب إدخالها عىل االقتصادات التي تعاين أزمات هيكلية حادة داخلية وخارجية عىل ٍ
حد
سواء ،باقرتاح خرباء يف شؤون النقد واملال ومدعومة من قبل هيئات دولية يف هذا املجال،
وكل ذلك بهدف القضاء أو التقليل من حدة تلك األزمات وتحقيق منو قابل لالستمرار".
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32

العدد 30
كانون الثاني  /يناير 2018

واستندت هذه التحوالت االقتصادية إىل فرضية أن "أضمن أساس
للسالم داخل الدول وفيام بينها يتمثل يف دميقراطية السوق ،أي نظام
حكم دميقراطي ليربايل واقتصاد موجه نحو السوق"(.((3

والوكاالت املانحة ،والحكومات املستفيدة واملجتمع املدين ،معتم ًدا
عىل تأثريه الخاص يف بيئات ما بعد انتهاء النزاع يف أمريكا الالتينية
وجنوب رشق آسيا(.((3

اشرتط هذا الربنامج أن يكون هناك تفاعل وثيق مع مؤسسات
أساسا إىل خفض
الدول املستفيدة ،عىل الرغم من أنه كان يهدف ً
امليزانيات وكشوف املرتبات العامة ،ويهدف أيضً ا إىل تهميش الدولة
يف الشؤون االقتصادية وغريها من الشؤون العامة .كان هذا التدخل
مدفو ًعا أحيانًا من قوات الحرب الباردة نفسها التي خففت من
وطأته .وكان يُنظر إىل التكييف الهيكيل عىل أنه عالمة عىل الوالء
للدميقراطية الليربالية ومعارضة للزحف الشيوعي ،وذلك عىل الرغم
من متكن قادة عدد من البلدان النامية من موازنة الضغوط األمريكية
والسوفياتية لتعظيم قدرة بلدانهم عىل الحصول عىل املساعدات
الخارجية وتحقيق االستقالل السيايس املحيل بها(.((3

المرحلة الثالثة :التدخل في شؤون الدول
بعد انتهاء الحرب الباردة
زادت التوترات يف العامل مع انتهاء الحرب الباردة وانخفاض الدعم
الخارجي للبلدان الحليفة للقطبني الكبريين ،وضعفت سلطة الدولة
يف كثري من البلدان ،وانترشت دعوات املطالبة بالحكم الذايت وتقرير
املصري ،إذ شهدت فرتة التسعينيات من القرن املايض اندالع 110
حروب دولية وأهلية ،وخالل الفرتة  ،2000 - 1989أدى نهاية بعضها
إىل استحداث بلدان جديدة من دول الكتلة الشيوعية السابقة(.((3

يرى الباحثان أن التحرير الكيل لالقتصاد مل ينجح يف كثري من األحيان
يف تحقيق االستقرار والنمو االقتصادي الذي برش به مؤيدوه؛ فقد
أدت برامج "التكييف الهيكيل" يف السلفادور ونيكاراغوا وغواتيامال
إىل زيادة احتامل االرتداد إىل حالة النزاعات ،حيث كانت سياسات
صندوق النقد الدويل سب ًبا يف نشوب النزاعات يف السودان عام ،1985
وزامبيا عام  ،1990وكذلك يف اندالع االضطرابات املدنية يف غرب
أفريقيا وشاملها .لقد أثبتت الدراسات أن بعض الرتتيبات كان لها
أن تخفف من التأثري الضار املحتمل لربامج التكييف الهيكيل ،إذ
اتُهمت هذه الربامج مبحاباة النخب وتهميش الفئات األكرث ضعفًا،
ما أدى إىل ظهور ردود أفعال مناهضة للنموذج االقتصادي التحرري
للتنمية يف البلدان النامية ،وكذلك يف البلدان الخارجة من النزاعات.
وهذا كان داف ًعا لظهور املنظامت الدولية غري الحكومية العاملة
يف املجال اإلنساين لتخفيف اآلثار الناتجة من فقدان اإلعانات من
املؤسسات الحكومية(.((3
ويف ظل ردود األفعال املناهضة السالفة الذكر ،ظهر منوذج "التنمية
البرشية املستدامة" أو "النهج الذي يتمحور حول اإلنسان" الذي ركز
عىل املشاركة والرشاكة وتحسني معيشة املجتمعات املترضرة .وأدى
النموذج الجديد إىل اقرتاح رشاكة توافقية بني املنظامت الدولية
32 Charles Gore, "The Rise and Fall of the Washington Consensus as
a Paradigm for Developing Countries," World Development, vol. 28, no. 5
(2000), pp. 789–790.
"33 Roland Paris, "Peacebuilding and the Limits of Liberal Internationalism,
International Security, vol. 22, no. 2 (1997), p. 56.
 34حازم الببالوي ،النظام االقتصادي الدويل املعارص :من نهاية الحرب العاملية الثانية إىل
نهاية الحرب الباردة ،سلسلة عامل املعرفة ( 257الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب ،)1996 ،ص .171

ُوضع مفهوم الدولة التقليدي موض َع تساؤل إثر توسع مفهوم
التدخالت يف أوضاع ما بعد انتهاء النزاعات توس ًعا رسي ًعا ،ونُظر
إىل الدول التي مل تتمكن من كبح أعامل العنف العرقي واإلبادة
الجامعية ،كام هي الحال يف رواندا ويوغسالفيا السابقة ،عىل أنها ال
تستحق مبدأ السيادة الذي ابتدعه نظام وستفاليا و ُر ّسخ يف مواثيق
األمم املتحدة التأسيسية( .((3ويتضح هذا يف صعود اإلدارات الدولية
داخل البلدان التي مزقتها الحرب ،والتدخل املثري للجدل يف كوسوفو
يف عام  .1999وكان أهم ما مييز هذه الحقبة هو ضعف ردود
األفعال "الشعبية" املناهضة للتحرر االقتصادي ،إذ توحدت الجهات
الفاعلة يف املجال اإلنساين والجهات ذات التوجه اإلسرتاتيجي حول
مفهوم مسؤولية الحامية .وأصبحت أنشطة اإلنعاش بعد انتهاء
النزاع خالل هذا الوقت واسع ًة وعميق ًة عىل نحو متزايد ،وذلك من
خالل عمليات حفظ السالم ،ونزع السالح والترسيح ،وإعادة إدماج
املقاتلني السابقني ،والجوانب األخرى املختلفة إلصالح قطاع األمن
بوصفها أنشطة أساسية يف ظروف ما بعد النزاع(.((3
ب ْيد أن معظم األنشطة ظلت تحت سيطرة املنظامت غري الحكومية
التي زاد عددها دول ًّيا عىل  15,000منظمة( .((3بدأت هذه املنظامت
يف التدخل يف مكونات النسيج املجتمعي ملجتمعات ما بعد النزاع،
وخصوصا فيام يتعلق بالعالقات بني املكونات املجتمعية املختلفة
ً
 35املرجع نفسه ،ص .198
 36بيرت فالنستني ،مدخل إىل فهم تسوية الرصاعات :الحرب والسلم والنظام العاملي،
ترجمة سعد السعد ومحمد دبور (عامن :املركز العلمي للدراسات السياسية ،)2005 ،ص .49
 37يُع ّد صلح وستفاليا عام  1648أول اتفاق دبلومايس يف العصور الحديثة ،وقد أرىس
نظا ًما جديدًا يف أوروبا الوسطى مبن ًّيا عىل مبدأ سيادة الدول.
 38انظر :قرار مجلس األمن  ،)1999( 1244الجلسة .1999/6/10 ،4011
39 Charles W. Kegley, World Politics: Trend and Transformation, 12th ed.
(Boston: Cengage, 2008), p. 191.

دراسات
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بذريعة بناء السالم املجتمعي وتحقيق العدالة االجتامعية( .((4وانترشت
أنشطة العدالة االنتقالية عىل نحو متزايد إىل جانب االعتقاد أن األسباب
الجذرية للنزاع تكمن يف إرث مظامل املايض .واستمرت التدخالت
االقتصادية يف الرتكيز عىل دفع سياسات التحرر االقتصادي والخصخصة،
بل إنها توسعت لتضم أنشطة كسب الرزق وحوكمة صادرات املواد
مثل(.((4
األولية ،كام يف بيئات غرب أفريقيا الغنية باملعادن ً
وعىل الرغم من أن برامج التدخل كث ًريا ما كانت تُنفذ باسم السالم،
فإن عدد سلطات املنظامت غري الحكومية وتوسعها ومتويل حكومات
الدول املانحة لها يوحي بأن حكومات الدول املستفيدة كانت تُزاح
عادة إىل وضع املراقب يف كثري من مراحل إنعاش بلدانها ،وأن هذا نقل
موضوع "الحكم الرشيد" باملواصفات الغربية إىل صدارة األولويات.
ويرى الباحثان أن الرابط املزعوم بني التكييف الهيكيل وزيادة اإلنفاق
االجتامعي والدميقراطية الليربالية والحكم الرشيد قد فقَد كث ًريا من
صدقيته ،إذ نظر الباحثون يف أمر العالقة املفرتضة بني التحول
الدميقراطي والنمو االقتصادي ،واقرتحوا التمكني املتعلق مبا قبل النزاع
والنامذج التقليدية للحكم ،سواء كانت تشاركية أو مل تكن كذلك ،وهو
ما ميكن أن يحقق نتائج أفضل مقارن ًة بالنامذج الغربية املستوردة(.((4

المرحلة الرابعة:
ما بعد الحادي عشر من سبتمبر
أدى اإلعالن عن حرب عاملية عىل اإلرهاب بعد أحداث  11سبتمرب
 ،2001وتحالف قادة العامل مع الواليات املتحدة لغزو أفغانستان،
إىل إعــادة تنظيم قطاع املساعدات الدولية ،إذ ظهرت أهداف
جديدة تتعلق مبحاربة اإلرهاب ونرش الدميقراطية وإعادة هيكليات
الجيوش .وركزت التدخالت يف أفغانستان والعراق عىل التخلص من
البيئات الهشة املعرضة لخطر احتضان الشبكات اإلرهابية ،والتي
صاحبها إسقاط استباقي ألنظمة الحكم املستقرة التي كان يُنظر
إليها عىل أنها مصدر لتهديد االستقرار الــدويل .وأضحت دوافع
تدخالت إعادة اإلعامر تعتمد عىل األسباب األمنية عىل نحو متزايد؛
ليس رضور ًة عىل األسباب املتعلقة باملجتمعات املتأثرة بالحرب،
بل عىل أسباب أكرث تعلقًا بالدول الغربية .وبات االتجاه جل ًّيا نحو
املشاركة يف اإلنعاش أثناء النزاعات وليس بعد انتهائها ،وهو أم ٌر
ال ميثل تغي ًريا يؤثر يف التوقيت فحسب ،بل يف قطاعات التدخالت
أيضً ا .وقد أسفرت الطبيعة املتطورة التفاقيات السالم ،التي اشتملت
 40مارتينا فيرش ،املجتمع املدين ومعالجة النزاعات :التجاذبات واإلمكانيات والتحديات،
ترجمة يوسف حجازي (برلني :مركز بحوث بروغهوف لإلدارة البناءة للنزاعات.)2009 ،
 41معمر خويل ،التدخل الدويل اإلنساين واألمم املتحدة (القاهرة :العريب للنرش والتوزيع،
 ،)2010ص .76
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عىل مواثيق للنخب بني مجموعة من املساهمني ذوي الصلة ،إىل
بدل من ذلك النوع من العنف الضيق
خلق حركات مترد طال أمدها ً
(((4
النطاق ،والذي كان سائ ًدا بعد النزاعات يف تسعينيات القرن املايض .
يرى الباحثان أن التنفيذ املبكر لألنشطة املرتبطة باإلنعاش أدى إىل
تحول املساعدة "اإلنسانية" ،مبا يف ذلك اإلغاثة واإلنفاق يف إعادة
اإلعامر ،ليصبحا مكونني من مكونات االقتصاد السيايس للنزاعات.
وقد أسفرت الرغبة يف تضمني املساعدة بإعادة اإلعامر يف السياقات
غري اآلمنة كث ًريا إىل تحمل الجيوش الغازية تلك املهامت ،خاصة
من خالل فرق إعادة إعامر املحافظات  PRTالتي تم إنشاؤها
بداي ًة يف أفغانستان ،ثم يف العراق بعد فرتة قصرية .وكانت النتيجة
تنامي خشية األفـراد العاملني يف املنظامت غري الحكومية ،عىل
وجه الخصوص ،من أن العنارص املسلحة ميكن أن تنظر إىل أولئك
املشاركني يف اإلغاثة واإلنعاش والتطوير عىل أنهم جهات فاعلة يف
النزاع عىل قدم املساواة مع الجنود(.((4
انضم القطاع الخاص إىل الجيش بوصفه واف ًدا جدي ًدا إىل عمليات
تحقيق االستقرار وإعادة اإلعامر بعد النزاع .وظهرت ،كذلك ،رشكات
األمن الخاصة  ،PSCوالرشكات العسكرية الخاصة  PMCيف املشهد،
وشاركت األخرية يف العمليات اللوجستية وتدريب قوات الرشطة
والجيش التي يعاد صياغتها بعد النزاع .كام شاركت الرشكات الخاصة
األخرى يف أنشطة إعادة اإلعامر األكرث تقليدية فيام يتعلق بالبنية
التحتية واالتصاالت والطاقة وإمداد املياه(.((4
أثارت مشاركة القطاع الخاص تساؤالت وشكوكًا أخالقية حول
إجراءات التعاقد املبهمة .وعىل وجه الخصوص ،فإن إدارة إمدادات
النفط العراقية ،وبيع حقوق االتصاالت يف أفغانستان بقيمة أقل
من قيمتها السوقية ،أديا إىل تفاقم املخاوف املوجودة منذ عقود؛
فالخصخصة التي يتم تنفيذها بعد انتهاء مرحلة النزاع مبارشة
ميكن أن تحدث من دون شفافية كافية ،وتكون عىل حساب الدولة
واالقتصاد ،ورمبا ميتد أثرها فرتات طويلة بعد انتهاء النزاعات .وقد
أدى وجود هذه املرشوعات الخاصة يف مجال إعادة اإلعامر عىل
الصعيد العاملي إىل إعادة النظر يف الحرب كونها نشاطًا إنسانيًّا
رضوريًّا .وما يدعو إىل األسف أ ّن املؤيدين يرون أن الدمار الواسع
النطاق ميثل املرحلة األوىل املنطقية من إعادة اإلعامر(.((4
?43 Matthew Jackson & Stuart Gordon, "Rewiring Interventions
UK Provincial Reconstruction Teams and 'Stabilization'," International
Peacekeeping, vol. 14, no. 5 (2007), pp. 647–661.
44 Roger Mac Ginty & Jenny H. Peterson (eds.), The Routledge Companion
to Humanitarian Action (London and New York: Routledge, 2015).
45 Ibid.
46 Ibid.
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بعد انتهاء الحرب يف أفغانستان عام  ،2002أصــدرت دورية
خاصا حول إعادة إعامر أفغانستان،
 Third World Quarterlyعد ًدا ًّ
حذر فيه سلطان بركات من أن "الخطط املوضوعة إلعادة إعامر
أفغانستان تتجاوز القدرات املتوفرة يف البلد املمزق من الحروب،
وتستبق عملية التفاوض واتخاذ القرار عىل الصعيد الوطني"(.((4
وأبرز مؤلفون آخرون يف هذا اإلصدار الخاص مكونات أخرى لهذا
النهج املتواضع واملتجذر يف السياق إزاء انتعاش أفغانستان من خالل:
1.1استخدام "نهج عملية التعلم"(.((4
2.2السامح بتطور مناذج جديدة من اإلدارة "املحلية" بدلً من فرض
النامذج الغربية(.((4
3.3السامح للنساء األفغانيات باملشاركة الفاعلة يف التغيري االجتامعي(.((5
وقد أدى عدم الرغبة يف االعرتاف بهذه الدروس إىل فرض أجندة
انتعاش وضعتها جهات خارجية ،إضاف ًة إىل رسعة تدهور األوضاع
األمنية؛ فقد شهدت الفرتة  2007 - 2002ارتفاع عدد الهجامت
بالعبوات الناسفة إىل نحو  6000يف املئة ،يف حني تضاعفت النسبة
السنوية للوفيات بني العسكريني إىل أكرث من ثالثة أضعاف(.((5
وإضافة إىل ما سبق ،تآكلت عملية االنتعاش برمتها؛ من خالل محاربة
زراعة نبات "الخشخاش" ،ما حرم املزارعني الريفيني من أفضل الفرص
االقتصادية الواعدة ،وكذلك أث ّرت تكتيكات مكافحة التمرد يف انتشار
الوفيات بني املدنيني( .((5ويف الحقيقة ،هذه املشكالت هي نتاج
سلسلة االتجاهات األوسع نطاقًا يف االنتعاش بعد انتهاء النزاع ،والتي
برزت يف السنوات الثامين املاضية.
يعتقد الباحثان أن التوجهات مل تكن كلها سلبية األثر يف فرتة ما
بعد " 11سبتمرب" لإلنعاش ما بعد النزاع .فقد تزايدت أهمية هذا
املوضوع يف أوساط مختلفة ،إذ تزايد عدد الجامعات التي متنح
47 Ajit Singh, "Aid Conditionality and Development," Development and
Change, vol. 33, no. 2 (2002), p. 298.
 48نحو عقد اجتامعي جديد.
49 Sultan Barakat, "Setting the Scene for Afghanistan's Reconstruction:
The Challenges and Critical Dilemmas," Third World Quarterly, vol. 23, no.
5 (2002), p. 10.
50 Sultan Barakat & Margaret Chard, "Theories, Rhetoric and Practice:
Recovering the Capacities of War-Torn Societies," Third World Quarterly,
vol. 23, no. 5 (2002), p. 818.
51 Jonathan Goodhand, "Aiding Violence or Building Peace? The Role
of International Aid in Afghanistan," Third World Quarterly, vol. 23, no. 5
(2002), pp. 837–895.
52 Sultan Barakat & Gareth Wardell, "Exploited by Whom? An Alternative
Perspective on Humanitarian Assistance to Afghan Women," Third World
Quarterly, vol. 23, no. 5 (2002), pp. 909–930.
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درجات علمية عليا يف دراسات اإلعامر واملجاالت ذات الصلة .وتم
تطوير مناهج تعليمية ووحدات تدريبية يف موضوعات ذات صلة
به وإعدادها .وأدى عدد الباحثني العاملني يف هذا املجال إىل ظهور
مقاربات جديدة ومنهجيات متعددة التخصصات ،إضاف ًة إىل تطورات
منهجية أث ّرت تأث ًريا كب ًريا يف تطوير العمل وتوسيع آفاق العاملني يف
هذا القطاع .وقد رشع عدد من املجالت العلمية يف إعطاء مزيد
من االهتامم للتحديات األكادميية والعملية الفريدة التي يشهدها
اإلنعاش بعد النزاعات ،إضاف ًة إىل املنشورات الجديدة متا ًما التي تم
استحداثها يف هذا املجال .وازداد ،أيضً ا ،االهتامم اإلعالمي باإلنعاش
بعد النزاع ،وقد ظهر ذلك جل ًّيا يف عام  2008عندما تم تسليط الضوء
تسليطًا قويًّا عىل اإلنعاش بعد الحرب يف الحملة الرئاسية األمريكية.
برزت بلدان مانحة جديدة إثر تركيز بعض النزاعات الطويلة األمد
يف الرشق األوسط والعامل اإلسالمي ،وميكن لهذه الجهات املانحة
زيادة مستوى اإلنفاق العاملي يف االنتعاش والتنمية ،أو عىل األقل
الحفاظ عليه ،مقابل انخفاض مساهامت الدول األعضاء يف لجنة
املساعدة اإلمنائية  DACالتابعة ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية
 .((5(OECDفقد ضخت اململكة العربية السعودية  600مليون دوالر
إىل لبنان بعد حرب متوز /يوليو  2006مع إرسائيل ،كام تعهدت
بتقديم مليار دوالر ،أي نصف املبلغ املطلوب ،إلعادة إعامر غزة بعد
الحرب التي وقعت بني إرسائيل وحامس يف كانون األول /ديسمرب
 2008وكانون الثاين /يناير  .((5(2009وهذه األرقام أكرث إثارة للدهشة
نظ ًرا إىل أن اإلنفاق السعودي الرسمي للتنمية الثنائية مل يتجاوز 58.1
مليون دوالر يف عام  .((5(2003ومل تقدم اململكة العربية السعودية
املساعدة ضمن دفعات ،بل دفعتها مرة واحدة كس ًبا للتقدير الدويل.
وازداد مجموع املساهامت السنوية املقدمة من الجهات املانحة غري
األعضاء يف لجنة املساعدة اإلمنائية إىل أفغانستان ولبنان والعراق يف
الفرتة  2007 - 2003من  108ماليني دوالر إىل  547مليون دوالر،
53 Steven A. Zyck, "Former Combatant Reintegration and Fragmentation
in Contemporary Afghanistan," Conflict, Security & Development, vol. 9, no.
1 (2009), pp. 111–131.
 54يف املدة  ،2007 - 2005انخفض إنفاق لجنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون
االقتصادي والتنمية بنسبة  3.35يف املئة ،عىل الرغم من أن تأثري اإلنفاق يف املانحني من غري
لجنة املساعدة اإلمنائية؛ أي إن املدفوعات العاملية للمساعدة اإلمنائية الرسمية ارتفعت يف
الواقع بنسبة  0.38يف املئة .البيانات التي تم جمعها من "معالج استعالم لجنة املساعدة
اإلمنائية" إلحصاءات التنمية الدولية يف:
OECD, QWIDS, "Donor(s): DAC Countries," accessed on 14/1/2018,
at: https://goo.gl/4W3DLZ
 55تستند املعلومات املتعلقة باإلنفاق السعودي يف فرتة ما بعد الرصاع يف جنوب لبنان
إىل االتصاالت الشخصية للدكتور سلطان بركات مع ممثيل اللجنة الشعبية السعودية5 ،
كانون األول /ديسمرب  ،2008بريوت؛ وبخصوص املعلومات املتعلقة باملساهامت السعودية
يف إعادة إعامر غزة ،انظر:
"Billions pledged to rebuild Gaza," BBC, 2/3/2009, accessed on 14/1/2018, at:
https://goo.gl/7a3JiU
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مع رشوع الصني والهند يف االضطالع بأدوار رئيسة كذلك( .((5وإضاف ًة
إىل توفري موارد مالية كبرية ،تجلب دول الخليج ،بخاصة السعودية
وقطر والكويت واإلمارات العربية املتحدة ،درج ًة عالي ًة من املعرفة
بالسياق والوعي الثقايف والديني عىل وجه الخصوص( .((5وعىل الرغم
من أنها مل تنضم بعد إىل الهيئات املتعددة األطراف واملنظامت غري
الحكومية ،وأنها تراجعت عنها ملصلحة املساهامت الثنائية األكرث
وضو ًحا ،فإن نهج "الجهات املانحة غري التقليدية" ،مثل التحويالت
النقدية إلعادة إعامر املساكن التي يقودها أصحاب تلك املساكن
يف جنوب لبنان ،تضفي نو ًعا من البساطة وعدم فرض الرشوط
وتكاليف التسليم املنخفضة التي تخلت عنها الجهات الفاعلة الدولية
"التقليدية" منذ فرتة طويلة( .((5وعىل الرغم من ذلك ،يلزم كثري من
العمل لضامن التزام تلك الجهات املانحة باملعايري الدولية األساسية
والعمل بطريقة تأخذ يف اعتبارها تقليل فرص العودة إىل الحرب(.((5
لقد برز حضور أكرث قوة من أي وقت مىض لنهج اإلنعاش املرتكز عىل
املشاركة املجتمعية للتعمري الذي تبناه البنك الدويل ،والذي يطمح
إىل إنجاز هدفني رئيسني هام :إنجاز رسيع وفعال من حيث التكلفة
واملساعدة يف اإلنعاش عىل أرض الواقع ،وبناء هيكل حوكمة يشدد
عىل املشاركة املحلية واملساءلة .وميثل السكان املحليون واملؤسسات
املحلية الجهات الفاعلة الرئيسة يف تخطيط املشاريع ،بنا ًء عىل
فرضية أساسية للنهج مفادها أن املجتمعات املحلية يف وضع أفضل
لتحديد احتياجاتهم والبت يف املشاريع األكرث أولوية لتلبية هذه
االحتياجات ،وكذلك إدارة املوارد والعقود وتنفيذ املشاريع وتقييم
النتائج ومتابعة التنفيذ حتى االنتهاء منها .يف أفغانستان ،كان جل ًّيا
أن املجتمعات املحلية متتلك املهارات األساسية والحوافز والقدرة
عىل التوافق يف تنفيذ مجموعة كبرية من املشاريع عىل أن يتم توفري
املوارد والدعم اإلداري لها .ويعطى النهج ،أيضً ا ،أولوية لعنرصين
رئيسني ،هام :دعم التحول الدميقراطي ،وتقوية مجالس املجتمعات
املحلية ،مبا يف ذلك التدابري املتعلقة بتمثيل النساء والشباب
56 Adele Harmer & Lin Cotterrell, Diversity in Donorship: The Changing
landscape of Official Humanitarian Aid (London: Overseas Development
Institute, 2005), p. 17.
 57لالطالع عىل املعلومات املتعلقة بإعادة إعامر جنوب لبنان ودور املانحني الخليجيني
يف املقام األول ،انظر:
Sultan Barakat & Steven A. Zyck, Housing, Compensation and Emergency
Preparedness in the Aftermath of the 2006 'July War' in Southern Lebanon
(Beirut: Norwegian Refugee Council, 2008); Sultan Barakat & Steven
A. Zyck, "Housing, Compensation and Emergency Preparedness in the
Aftermath of the 2006 'July War' in Southern Lebanon," Housing Studies, vol.
26, no. 1 (January 2011), pp. 133–154.
58 Harmer & Cotterrell, pp. 33–35.
59 Speech at Harvard University.
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واملجموعات األكرث ضعفًا ،وكذلك توفري املوارد يف شكل منح جامعية
مبارشة إىل املجتمع املحيل(.((6
إن أهم ما مييز هذا النهج هو إمكانية الرشوع فيه حتى قبل انتهاء
العمليات العسكرية .فاالنتقال من الحرب إىل السالم ليس عملية
سلسة أو موحدة يف كل بلد؛ ذلك أن الظروف تختلف بني منطقة
وأخرى يف البلد نفسه .فهذه منطقة قد ع ّمها السالم ،وهذه منطقة
رضوسا .هنا مجتمعات آمنة ،وهناك مجتمعات
ما زالت تعاين حربًا
ً
ما زالت يف بالد اللجوء أو ف ّرت من القتال إىل منطقة أخرى داخل
البلد نفسه .ندرك هنا تفرد النهج املبني عىل مشاركة املجتمعات
املحلية ،حيث ت ُعطى الفرصة لتلبية االحتياجات الفعلية وتحقيق
فوائد السالم عىل الفور.

المرحلة الخامسة :ما بعد الربيع العربي
عىل الرغم من أن "الحرب عىل اإلرهاب" كانت دامئًا حارض ًة بوصفها
خلفي ًة عاملي ًة إلعادة اإلعامر يف العقد املايض ،فإن بدء ثورات الربيع
العريب يف كانون األول /ديسمرب  2010أدخلت اإلنعاش بعد النزاعات
مرحلة جديدة ،إذ تشري الدراسات إىل انخفاض عدد النزاعات
املسلحة منذ عام  1950مع ارتفاع شديد يف عدد الحروب األهلية
يف بداية التسعينيات من القرن العرشين ،والتي انخفض عددها منذ
ذلك الحني .إال أن منطقة الرشق األوسط تعد استثنا ًء لهذا االتجاه
من خالل العدد املتزايد من النزاعات املسلحة يف القرن الحادي
والعرشين؛ إذ اشتدت النزاعات املسلحة يف العراق وسورية واليمن
وليبيا عىل نحو كثيف ،وكانت السبب الرئيس يف اعتبار عام 2016
العام األكرث دموية عىل الصعيد العاملي ،مقارن ًة مبا يتعلق بالوفيات
املرتبطة بالنزاعات خالل  25عا ًما(.((6
رقم قياسيًّا ،حيث رصدت
يف عام  ،2017حققت أعداد النزوح ً
اإلحصاءات العاملية نزوح  65.3مليون شخص ،لكن ما نسبته  70يف
املئة من هذا الرقم اإلجاميل هم نازحون يف منطقة الرشق األوسط
وشامل أفريقيا( .((6وم ّهد االنهيار يف سلطة الدولة ،الذي متيزت به
الرصاعات يف اليمن والعراق وسورية وليبيا ومرص ،الطريق الزدهار
الجامعات املتطرفة؛ مبا يف ذلك الدولة اإلسالمية .وقد صدر اإلذن
بإنشاء منطقة حظر طريان يف ليبيا عام  2011من خالل قرار مجلس
 60آرين هويل" ،التنمية املدفوعة باعتبارات املجتمعات املحلية :موجز النتائج" ،البنك
الدويل ،2013/4/14 ،شوهد يف  ،2018/1/16يفhttps://goo.gl/kJhANm :
"?61 Harry Mount, "Is 2016 Really One of the Worst Years in History
Telegraph, 31/7/2016, accessed on 16/1/2018, at: https://goo.gl/zFsZnj
 62املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني " ،UNHCRأرقام ومعلومات"،
شوهد يف  ،2018/1/16يفhttps://goo.gl/hPNvUq :
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األمن التابع لألمم املتحدة التي تجاوزت نطاق اختصاصها بطريقة
دعت النقّاد إىل النظر إليه عىل أنه تدخل عسكري كامل( .((6نتيجة
الحرب األهلية الليبية ،تضاءلت احتامالت التدخل العسكري املتعدد
األط ـراف ملصلحة تغيري النظام بشدة .وعــاو ًة عىل ذلك ،يعمل
املجتمع الدويل يف ليبيا بعد انتهاء النزاع مع القذايف عىل جهود بناء
السالم ،مبا يشبه تلك الجهود التي ظهرت يف العراق أو أفغانستان.
وقد اتخذ التدخل منحى جدي ًدا نراه واض ًحا يف الدعم املق ّدم إىل
الحكومة العراقية ملواجهة تهديد الدولة اإلسالمية ،أو تدخل روسيا
لدعم نظام األسد يف سورية ،أو التدخل الذي قادته السعودية يف
اليمن .وقد متيزت هذه الحقبة مبا ييل:
1.1موقف الغرب ،فيام يتعلق بالرصاع يف املنطقة العربية ،ينطلق من
أنها مشكالت عربية داخلية ،واألَوىل أن يتعامل العرب وحدهم
معها وتبعاتها.
2.2نشوء نهج جديد للتدخل املناطقي أدى إىل أن يبدأ اإلنعاش يف
منطقة معينة من بلد ما ،والتي تتمتع بإمكانية وصول برامج
فعل ،بينام يكون باقي
إعادة التأهيل واإلنعاش املبكر وبدء عملها ً
البلد تحت ظروف مريرة بفعل الحرب.
3.3سيادة منط جديد من التدخالت غري املجدية يف هذه الحقبة،
تركز عىل تعزيز األمن فقط ،من دون الرشوع يف بناء القدرات يف
القطاعات املختلفة.
4.4االهتامم بدول الجوار (ملناطق الحروب) أدى إىل الرتكيز عىل دعم
برامج الخدمات يف الدول املستضيفة لالجئني؛ لدعم قدراتها عىل
اإليفاء بحاجات الالجئني وتدعيم السلم املجتمعي.
5.5العودة إىل أجواء الحرب الباردة وظهور العبني جدد يف مرسح
إعادة اإلعامر؛ مثل روسيا والصني والربازيل وتركيا وإيران.
6.6تزايد أعداد الخرباء العرب العاملني يف املنظامت الدولية املنفذة
لربامج املساعدات اإلنسانية وإعادة التأهيل واإلعامر.
7.7تزايد أهمية الجهات املانحة من دول الخليج يف السنوات األخرية.
فإضاف ًة إىل املوارد الضخمة ،فإن الجهات املانحة يف الخليج توفر
درج ًة عالي ًة من القرب السياقي والثقايف والديني لسورية والعراق
وليبيا واليمن وفلسطني ولبنان.
يعتقد الباحثان أن املانحني الخليجيني يتميزون من املانحني الغربيني
بأن الكيانات املانحة الخليجية مل تقم بدمج نفسها يف الكيانات
 63جامل منرص" ،التدخل العسكري اإلنساين يف فرتة ما بعد الحرب الباردة" ،مركز الجزيرة
للدراسات والدار العربية للعلوم ،سلسلة أوراق الجزيرة ،العدد .)2012( 29
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واملنظامت غري الحكومية املتعددة األطراف ،والتي تجنبتها تلك
الجهات من أجل املساهامت الثنائية األكرث وضو ًحا .وتوفر منهجيات
الجهات املانحة "غري التقليدية" ،مثل التحويالت النقدية من أجل
إعادة إعامر املنازل يف جنوب لبنان ،ذلك النوع من البساطة وعدم
فرض الرشوط وتكاليف التسليم املنخفضة التي هجرتها العديد من
الجهات الفاعلية الدولية "التقليدية" منذ أمد بعيد.

خاتمة
استنا ًدا إىل ما تقدم ،ومع األخذ يف االعتبار معطيات السياق العريب
واحتياجاته املهولة إىل إعادة اإلعامر يف املنطقة ،يف سورية واليمن
وليبيا والعراق وفلسطني والسودان والصومال ،هناك ماليني الشباب
الذين ميثلون مستقبل هذه املنطقة يف حاجة إىل فرص عمل ،تتطلب
توفر إمكانات مالية وحاجة إىل املستثمرين العرب لالستقرار والبدء
يف االستثامر االقتصادي يف املنطقة .ويؤمن الباحثان بأنه قد حان
الوقت للعمل عىل بناء إسرتاتيجية عربية موحدة؛ للتعامل مع
التحديات التي تواجهها عمليات إعادة إعامر البلدان املنكوبة
بالحروب .ويرى الباحثان أن هناك حاجة مل ّحة إىل منهجية جامعية
للدول العربية تكون أكرث انضباطًا والتزا ًما .ويتطلب هذا السياق من
املنطقة أن تفكر تفك ًريا إبداعيًّا يف كيفية التعامل ،عىل نحو أفضل،
من أجل االستفادة من املوارد املتاحة لها ،وخلق حاالت التآزر عرب
منهجية تعاونية من أجل إيجاد حلول للنزاعات ولحالة الهشاشة
التي ما زالت بلدان كثرية من العامل العريب تعانيها .وينبغي للتغيريات
األساسية يف النظم السياسية واالقتصادية للبلدان التي مزقتها
الحروب ،عندما تكون مرغوب ًة فيها ،أن تعكس االستعداد الداخيل
والقدرة عىل إدارة هذه التغيريات أيضً ا ،بدلً من إمالءات املجتمع
الدويل وتوقعاته املضخمة .ويرى الباحثان أن اتباع هذه "التوصيات"
سوف يؤدي إىل انتعاش أكرث فاعلية ،ويقلل من احتامالت عودة
النزاع .ويقرتح الباحثان الرشوع الفوري يف:
•استثامر جهد كبري للوصول إىل حل النزاعات ٍ
بأيد عربية،
وبآليات عربية أيضً ا ،مبا يتوافق مع مصالح العامل العريب.
•إنشاء وكالة عربية متخصصة إلعادة اإلعامر يف العامل العريب،
لتستفيد بفاعلية من وفرة املوارد والقدرات املتاحة يف املنطقة
العربية ،وال تتعامل فقط مع املخاوف اإلنسانية واالحتياجات
األساسية ،ولكنها تحفز خلق الوظائف الجديدة وإطالق العنان
للنمو االقتصادي .تسهم الوكالة يف تعزيز ثقافة البحث العلمي
وربط العمل البحثي باملامرسات العملية ،لتحقيق أكرب استفادة
من الجهود البحثية العربية يف مجال إعادة اإلعامر بعد الحرب.

دراسات
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ويرى الباحثان وجوب اقرتان أي عمل جاد بالعمل البحثي
املوجه ،واالستفادة من تجارب البلدان التي مرت بتجارب
مشابهة؛ فـ "العلم هو الوسيلة الوحيدة للحاق بركب البلدان
املتقدمة"(.((6

•العمل عىل تجاوز التحدي الناشئ بسبب االختالفات األمنية
والثقافية يف حاالت ما بعد النزاع ،من خالل تحسني تبادل
البيانات وإدارة املعلومات بني الباحثني وبني الحكومات
املتلقية واملانحة واملؤسسات املتعددة األطراف واملنظامت غري
الحكومية عىل حد سواء .وللتغلب عىل ندرة البيانات وتحسني
نوعية البحوث الجارية ومتكني صنع السياسات والربمجة القامئة
عىل البيانات ،ميكن إنشاء نظم لرتكيز البيانات ،يف حني ميكن
تحقيق التوازن بني الجودة وعدم الكشف عن هوية املصادر،
وميكن لجميع أصحاب املصلحة املعنيني توقيع اتفاقيات
لفرض استخدامها.
•تساعد الوكالة عىل جذب االستثامرات العربية لالستثامر
فمثل
يف املناطق املترضرة من الحروب بأطر إدارية مبتكرةً ،
ميكن للمستثمر الخليجي أن يساهم يف تنمية القطاع الزراعي
يف السودان الذي ميكن أن ميثل سلة الغذاء ملنطقة الخليج،
والتي تقوم بدور كبري فيام يتعلق بحل احتياجات األمن
الغذايئ الخليجي.
شامل إلعادة اإلعامر يف بلد ما ،حيث
•تنشئ الوكالة إطار عمل ً
تقوم بتوجيه الجهات املانحة واملنظامت الدولية واملنظامت
غري الحكومية ومنظامت املجتمع املدين وغريهم ،للتأكد من أن
أنشطتهم ومساهامتهم تنطوي يف إطار عمل موحد ،مستخدمة
لهذا الغرض أط ًرا إبداعية للتنسيق واملشاركة.
•تقوم الوكالة بجهود الحشد الدويل واملنارصة لقضايا إعادة
اإلعامر ،ويتطلب هذا من الجهات الفاعلة العربية استثامر
الفرصة والسعي ألن تكون املنطقة ممثل ًة بدرجة أكرث فاعلية يف
جهات صناعة القرار عىل املستوى الدويل.
•وللتأكد من تحقيق االمتثال لخطط العمل ،يجب أن يتم متكني
الوكالة لفرض خطة اإلعامر .وميكن أن تقوم الوكالة بتحديد
الرشكاء التنفيذيني املناسبني ،مع التحقق من االمتثال ومراقبة
تقييم مستم ًرا .وعىل الرغم من
الفساد وتقييم تأثري التدخالت ً
درجة االستقاللية املتوقعة للمدير والوكالة التي يرتأسها ،فإنه
64 Strengthening Conflict-Sensitive Business Practices in Vulnerable
and Conflict-Affected States (New York: United Nations Development
Programme, 2004).

يلزم أن تكون هناك محاسبة .وميكن أن يوفر مجلس متثييل،
يتكون من أعضاء كل الوظائف االجتامعية والسياسية ذات
الصلة الرشعية للوكالة مع مراقبة االمتثال ألي اتفاقيات سالم
سارية ،القدر َة عىل إنشاء أمناط للتعاون الب ّناء بني الخصوم
السابقني واملتوقعني يف املستقبل ،مبا ميكن أن يؤدي يف النهاية
إىل تحولهم إىل مؤسسات سياسية دميقراطية.

•رضورة تسهيل التنقل اعتام ًدا عىل اللغة والتحديات املشرتكة،
وخصوصا خلق الوظائف عرب املنطقة .وهذه الرؤية مفيدة
ً
وب ّناءة يف منطقة متتلك فيها الصناعات الضخمة قدرات
تطويرية يف سوق محتمل يضم  400مليون شخص .وميكن
أن يكون لذلك تأثريات دامئة يف التامسك االجتامعي ،وليس يف
النمو االقتصادي يف املنطقة فقط.
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:"النشاط النقابي وتحديات المرحلة االنتقالية في سياق "الربيع العربي
مثال االتحاد العام التونسي للشغل

Syndicalistic Activism and the Challenges of the Transitional
Phase since "Arab Spring":
The Case of the Tunisian General Union of Labor

تطــرح هــذه الورقة موضــوع تحديات المرحلــة االنتقالية في تونس من منظــور موقع االتحاد
 وألن النقــاش فــي هــذا.العــام التونســي للشــغل وخصائصــه ودوره فــي هــذه العمليــة
الموضوع يستدعي بالضرورة بعض المفاهيم والفرضيات لنظريات المراحل االنتقالية في
 وذلك بعدما عرى، فإن الباحث اختار االشــتغال بمفهوم المجتمع المدني،التحوالت الثورية
 من، عن طريق بولياني وهابرماس،بعض نقاط ضعفه ووسع سوسيولوج ً ّيا وأنثروبولوج ً ّيا
 وهكذا بدا االتحاد العام التونسي للشغل اليوم أحد أهم مكونات.مجال فاعليته الكشفية
ُ  بينمــا،المجتمــع المدنــي في تونس
ضبط الحيز المعرفــي للمفهوم بالتركيــز على القوى
 والمســاندة للحريات، المتصدية لالســتبداد السياســي،المدافعــة عن قيم العدالة والكرامة
التــي كســبها المجتمــع سوســيولوج ً ّيا عبــر مســيرة طويلــة مــن تفكيــك البنــى والثقافات
.الجماعوية المكبلة لهذه الحريات
. المجتمع المدني، المرحلة االنتقالية، االتحاد العام التونسي للشغل، تونس:كلمات مفتاحية
This paper will present a study of the challenges posed by the Tunisian transitional
phase since the country's successful popular revolution; specifically, it will
examine the problem from the perspective of the Tunisian General Labor Union.
Any appropriate discussion of the Tunisian post-revolutionary transitional phase
would call for an understanding of the theory of transitional phases, the author
has chosen to focus primarily on the conceptual framework of civil society. He
did this, however, only after highlighting some of the theoretical limitations
of the concept of a civil society. With this in mind, Tunisia's General Labor
Union remains one of the most significant pillars of Tunisian civil society. For
the purposes of this paper, "civil society" is defined as those social forces which
defend the ideals of justice and dignity and which fight to undo the subcultures
and structures which have hindered political freedoms in Tunisia.
Keywords: Tunisia, Tunisian General Labor Union, Transitional Phase, Civil Society.
Professor of Sociology, Doha Institute for Graduate Studies.

. معهد الدوحة للدراسات العليا،أستاذ علم االجتامع

*

دراسات
النشاط النقابي وتحديات المرحلة االنتقالية في سياق "الربيع العربي":
مثال االتحاد العام التونسي للشغل

"ال حاجة وال ن ّية لنا يف الحكم ،لكن لن يثنينا أحد مهام كان شأنه
عن االهتامم والتدخّل يف الشأن السيايس ،فهو يعنينا كمنتجني نتأث ّر
الحق يف إبداء الرأي،
بقراراته وتو ُّجهاته ،وهو يعنينا كمواطنني لهم ّ
حق االختيار .سنستميت يف ال ّدفاع عن حقوقنا النقاب ّية
وكناخبني لهم ّ
(((
وح ّرياتنا واستقاللية قرارنا ،كلّفنا ذلك ما كلّفنا" .

مقدمة
تويل البحوث املتعلقة باملراحل السياسية االنتقالية الحركات
االجتامعية ونشاط املجتمع املدين اهتام ًما كب ًريا .ويف حالة الظاهرة
النقابية ،يبدو يل مفهوم املجتمع املدين أشد مالءمةً؛ ألنه قد يستوعب
يف الوقت ذاته ،ولكن من دون خلط نظري ،الحركات االجتامعية
والنشاط النقايب .بَيْ َد أن مفهوم املجتمع املدين  -كام يعرف الجميع -
وإن استعمله الجميع وتخاطبوا به كام لو أنه محل اتفاق شامل ،هو
مفهوم ملتبس ،ونرجع هذا اللبس إىل األسباب التالية:

•أن الذين انخرطوا يف محاولة بنائه من حيث هو مفهوم،
وصول
ً
حاولوا تأصيله يف الفلسفة بداية من أرسطو وأفالطون
إىل هوبز وهيجل .واضطرهم هذا إىل تقديم تأويالت ملتوية
أحيانًا ،من قبيل أن املجتمع املدين والدولة يف الفلسفة اليونانية
كانا مندمجني ،من دون اعتبار السياق التاريخي الذي تبلورت
فيه الفكرة مبعناها الحديث ،والتحوالت التي شهدتها ليس من
زاوية املستوى النظري فحسب ،بل أيضً ا من زاوية مجمل ما قد
تحيل إليه من تطور ملكونات املجتمعات الحديثة وتفاعالتها
املختلفة .وقد يكون أخطر هذه التحوالت حلول مجتمع الغرباء،
محل مجتمع الجريان واألقرباء ،وما ترتب
يف السوق الرأسامليةَ ،
عىل ذلك من أشكال وسبل جديدة يف تنظيم املجموعات وبناء
ال ُهويات ومامرسة الفعل السيايس.
•أنه يوحي بأن مثة مجتم ًعا سياس ًيا هو الدولة ومؤسساتها
الرسمية ومواردها البرشية ،مبا هي سلطة نفوذ وحكم لها
أدواتها املميزة يف التحكم والتأثري والضبط والقهر ،يقابلها
مجتمع مدين ،خا ٍل من السياسة وعالقات النفوذ ،يدافع عن
نفسه ضد تغول سلطة الدولة واستبدادها .نحن هنا يف صورة
الشعب ضد الليفياتون  .Leviathanلكن هذا ليس له أي
أساس واقعي ،سياسيًا وسوسيولوجيًا وأنرثوبولوجيًا.

 1نور الدين الطبويب ،األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل ،من خطابه يف ذكرى
اغتيال فرحات حشاد ،صفاقس  ،2017/12/4انظر" :الطبويب يف ذكرى اغتيال حشاد :قوى
الشد إىل املايض استعادت أنفاسها..ال نية لنا يف الحكم لكن لن يثنينا أحد عىل االهتامم
بالشأن السيايس" ،الصباح نيوز ،2017/12/4 ،شوهد يف  ،2017/12/7يف:
http://bit.ly/2qEDfs0
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•أنه ذو محتوى قيمي إيجايب ،فهو يشري إىل جملة التنظيامت
املختلفة األشكال التي تعمل عىل ضامن استقاللها منتسبيها
وحاميتهم من تسلط الــدولــة ،أو عىل األقــل من تدخلها
البريوقراطي الثقيل الذي يكبل املبادرات الجامعية الخاصة .لكن
هذه الفكرة محل جدال كبري منذ ألكسيس دو توكفيل((( الذي
كان مداف ًعا عن الروابط والجامعات التقليدية ضد النموذج
الفرداين للمجتمع الحديث .وقد اعتُرب محافظًا بل رجعيًا؛
بسبب هذا املوقف ،ألنه يتعارض مع ُمنظِّري الحداثة ،بينام
نجد اليوم يف أمريكا حركة كاملة تعمل عىل إعادة االعتبار لفكرة
توكفيل((( .واألمر اليوم أشد تعقي ًدا يف واقعنا العريب؛ إذ يصبح
الدفاع ،عىل سبيل املثال ،عن الق َبلية أو الطُ ُرقية أو املنظامت
الدعوية املحافظة باسم املجتمع املدين أم ًرا غري مفهوم ،ألن
االستبداد يرتكز أحيانًا عىل مثل هذه األطر الجامعوية ،وهذا
واضح ال لبس فيه بالنسبة إىل الحركات النسوية عىل سبيل
املثال ،وكذلك ألن هذه املنظامت تبدو ،عىل األقل يف السياق
الحايل ،غري مساعدة عىل تحقيق االنتقال الدميقراطي الذي
يُوظف املفهوم.

•أن تطوراته الهابرماسية((( ،من خالل مفهوم الفضاء أو املجال
العام ،تحولت يف سياق الربيع العريب إىل أدوات رصاع داخل ما
يسمى املجتمع املدين نفسه؛ بحيث طُرحت رشعية املحاججة
الدينية يف بناء الرأي العام من دون أن تجري عملية فردنة
املعتقد الديني ،كام تفرتض فكرة هابرماس ضمن ًيا.
•أنه يعمل بصفته شعا ًرا نضاليًّا من أجل تحقيق فكرة "الصالح
العام" ،كام يذهب إىل ذلك مايكل إدواردز((( ،ويف الحد األدىن
بصفته مفهو ًما وصفيًّا ،أكرث منه مفهو ًما تحليليًّا كشفيًّا .والسبب
يف هذا الضعف التحلييل أن املفهوم غري قادر عىل الفصل يف
الطابع السيايس للمجتمع املدين؛ إذ الدفاع عن االستقاللية
والتصدي لالستبداد والبحث يف سبل تحقيق الصالح العام
يُع ّد مظه ًرا من مظاهر الفعل السيايس باملفهوم األنرثوبولوجي
فضل عن أن املجتمع املدين أصبح اليوم هو املمول
للعبارةً ،
الرئيس للمجتمع السيايس باملوارد البرشية.
2 Alexis De Tocqueville, De la démocratie en Amérique, Tome II, ch. IV
(Paris: Flammarion, 1981).
3 Seymour Dresher, "L'Amérique vue par les tocquevilliens," Raisons
Politiques, no. 1 (2000), pp. 63 - 76.
4 Jurgen Habermas, L'Espace public: Archéologie de la publicité comme
dimension constitutive de la société bourgeoise (Paris: Payot, 1993).
 5مايكل إدواردز ،املجتمع املدين ،النظرية واملامرسة ،ترجمة عبد الرحمن عبد القادر
شاهني (بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.)2015 ،
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ومع كل هذه االح ـرازات ،فإنني سأستخدم هنا مفهوم املجتمع
املدين مبعنى أنرثوبولوجي  -سيايس دقيق ،ذي ارتباط وثيق بأهم
ثالثة عنارص ميزت يف رأيي العرص الحديث؛ وهي السوق الرأساملية
يف مختلف أبعادها االجتامعية واألخالقية ،والــدولــة  -األ ّمــة،
والفردانية االجتامعية.
من الناحية األنرثوبولوجية ،فإن أهم تحول كبري ،بحسب مفهوم كارل
بوالين((( ،أحدثته السوق الرأساملية يف حياتنا هو تشييء كل ما هو
منتوج اجتامعي و /أو طبيعي ،وفرض مفهوم النفعية والربح عليه.
ومثّل هذا التطور تهدي ًدا قويًا ج ًدا ملجموعة من القيم االجتامعية
تعتمد مفاهيم ومامرسات ال ربحية تنصهر عادة يف مفاهيم الهبة
والتعاون والعدل والحرية والكرامة اإلنسانية .ومن هذه الزاوية ،فإن
نضاالت الجمعيات الخريية واملنظامت الحقوقية وغريها إمنا هي
صورة من صور مقاومة السوق الرأساملية ومعايريها الربحية ونوع
الثقافة النفعية املبارشة التي تعمل عىل فرضها ،حتى وإن اضطرت
إىل االنخراط فيها عىل مستوى املامرسة(((.
تكريسا
من الناحية السياسية ،نشأت الدولة  -األ ّمة الحديثة
ً
لل ُمتَخيل الفلسفي  -السيايس لهوبز ،والذي هو الليفياتون ،وتحولت
إىل واقع سوسيولوجي وفق املفهوم الفيربي للدولة البريوقراطية
التي متثّل باملفهوم املاركيس الكالسييك الهيمنة والسلطة الطبقية.
ومن هذه الزاوية ،فإن ما ميثله املجتمع املدين هو النضال ضد
تغول الليفياتون ،ومحاولته ،عرب البريوقراطية وملصلحة فئة أو فئات
اجتامعية فقط ،اخرت َاق كل مجاالت الحياة العامة والخاصة ،قصد
املراقبة والسيطرة وفرض بعد واحد عليها ،باملعنى الذي يعطيه
هربرت ماركوز للعبارة(((.
من املنظور السوسيولوجي ،نشأ املجتمع الحديث بفعل القدرة
التفكيكية الهائلة للسوق التي حللت ما يسميه تونيز الحياة
الجامعوية((( .هذا املسار العام الذي وصفه دوركايم بدقة( ((1صنع
ثقافة الحريات الفردية ،إىل الحد الذي يسميه ميشيل فوكو االهتامم
بالذات( .((1وأن الدفاع عن الحريات الفردية اليوم يف مجتمعاتنا هو
دفاع ضد هيمنة الثقافة الجامعوية ،وضد التسلط السيايس الذي
يعزل األفراد سياس ًيا بعضهم عن بعض.
6 Karl Polanyi, La grande transformation (Paris: Gallimard, 1983).
 7ميكن متابعة هذا النقاش يف مجلة :الحركة املضادة للنفعية يف العلوم اإلنسانية،
واملعروفة باسم  .MAUSSصدر العدد األول منها عام .1988
8 Herbert Marcuse, L'homme unidimensionnel (Paris: Broché, 1968).
9 Ferdinand Tônnies, Communauté et société (Paris: PUF, 2010).
10 Emile Durkheim, De la division sociale du travail (Paris: PUF, 1968).
11 Michel Foucault, Le souci de soi (Paris: Gallimard, 1984).
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نستخلص مام سبق أن التحوالت الحاسمة التي رسمت معامل العرص
الحديث ،بأبعادها املختلفة (السوق ،ومتركز السلطة السياسية مع
اكتسابها وسائل تقن َّية ومؤسساتية قهرية غري مسبوقة ،والفردانية
االجتامعية بثقافتها وفنونها وخيالها) ،قد خلقت متثالت تصارعية
(باملفهوم الذي يعطيه مارسيل موس للعبارة( ((1للحياة وللقيم
وللمصالح ،محورها مقاومة أقسام كبرية من املجتمع ،تعمل يف أطر
مختلفة وبأهداف متنوعة ،للمفهوم النفعي الخالص للسوق امل ُولّد
وامل ُ ِّربر لالستغالل يف شتى مظاهره ومعانيه ،ولتضخم سلطة الليفياتون
وتدخله يف كل يشء ،وللثقافة الجامعوية التي ت ُغلِّب الجامعة عىل
الفرد عىل نحو يحد كث ًريا من حريته .ومن ثم فإنني أعترب أن املنظامت
والحركات والكتابات والنقاشات التي تصب يف مصلحة الدفاع عن هذه
املعايري والقيم والحريات يف صلب ما أعنيه باملجتمع املدين.
بناء عىل ما تقدم ،فأنا ال أقبل ما توحي به عبارة املجتمع املدين
من أنه ال سيايس ،وأتفق هنا مع مالحظات عزمي بشارة بخصوص
هذه النقطة( .((1وهذا ما سيسمح يل بتناول النشاط النقايب يف تونس
وتحديات املرحلة االنتقالية يف سياق "الربيع العريب" من هذه
الزاوية .كام يجعلني أتحرر إىل ح ٍّد ما من ضيق أفق مجموعة من
الدراسات التي اعتمدت مفهوم املجتمع املدين لدراسة الربيع العريب،
ومنها ما ألفه كافاتورتا( ((1وبينني( ((1وغريهام.

نبذة تاريخية عن االتحاد العام
التونسي للشغل
سأبدأ بنبذة تاريخية مخترصة ج ًدا عن االتحاد العام التونيس للشغل.
ميكن القول إن تاريخ النشاط النقايب يف تونس بدأ يف أول العرشينيات
من القرن العرشين بعامل الرصيف يف املوانئ وبعامل املناجم،
خاصة يف الجنوب الغريب للبالد التونسية .بدأه إيطاليون ومالطيون
وفرنسيون ،كانت لهم عالقة باألحزاب الشيوعية واالشرتاكية يف
أوروبا .لكن يف عام  ،1924دخل يف حلبة النشاط مهاجر تونيس ،هو
محمد عيل الحامي ،عاد من أملانيا بعد تع ّرفه إىل الحركات االشرتاكية
 12مارسيل موس ،بحث يف الهبة ،ترجمة املولدي األحمر (بريوت :املنظمة العربية
للرتجمة.)2011 ،
 13عزمي بشارة ،املجتمع املدين (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات.)2012 ،
14 Francesco Cavatorta, Arab Spring: The Awakening of Civil Society, A
General Overview (Barcelona: European Institute of the Mediterranean,
IEMed, 2012).
"15 Joel Beinin, "Civil Society, NGOs, and Egypt's 2011 Popular Uprising,
South Atlantic Quarterly, vol. 113, no. 2 (2014).

دراسات
النشاط النقابي وتحديات المرحلة االنتقالية في سياق "الربيع العربي":
مثال االتحاد العام التونسي للشغل

هناك ،ليدشن أول نقابة بزعامة تونسية .ومن املثري أن العامل األوائل
يف هذه املناجم واملوانئ كانوا غرباء وليسوا جريانًا أو أقرباء .كانوا
تونسيني مفقرين ،وليبيني هاربني من الحرب يف بالدهم ،وجزائريني،
وبعض املغاربة ،وكان القرويون وأهل املدن والفالحون يعتربونهم
(((1
"زوفري" ،وهي كلمة تشري إىل الشخص الساقط ،أو "كلب السوق"
الذي ال أصل له وال فصل ،ويرتاد خامرات امل ُستع ِمر التي افتتحها يف
املناجم وقرب املوانئ وأينام ُوجد هؤالء ،بينام الكلمة أصلها فرنيس
وتعني العامل .((1(les ouvriers
ظهرت النقابة التونسية تاريخ ًيا لتدافع عن هؤالء "الزوفري"
الساقطني ،عن هؤالء الذين أنتجتهم السوق الرأساملية الذين ال
أصل لهم وال فرع .خرج هؤالء من قراهم يف األرياف والواحات،
وغادروا مجموعاتهم القرابية ،أي القبائل ،ورمبا أحياءهم الشعبية يف
بعض املدن ،ليشكلوا قوى اجتامعية جديدة غري مسبوقة يف التاريخ
االجتامعي التونيس .وبتكاثر أعدادهم ومتركزهم يف فضاءات محددة،
وباتباعهم منط عيش مختلفًا عن منط عيش الفالحني والحرفيني
والتجار ،وباكتسابهم شيئًا فشيئًا ثقافة عاملية ر ّوج لها العمل النقايب،
وبانخراطهم يف الحركة الوطنية ضد االستعامر ،أصبح من كانوا
يسمون "زوفري" أحد عناوين العرص الحديث يف تونس ،وتحولت
نقاباتهم التي أرادها رواد حركة التحرير أن تكون تونسية خالصة
إىل ما أصبح يعرف اليوم باالتحاد العام التونيس للشغل .ففي عام
 ،1946استطاع فرحات حشاد ،وهو أصيل جزيرة قرقنة الواقعة يف
ساحل مدينة صفاقس التونسية ،وكان يعمل يف قطاع النقل البحري
مبدينة سوسة ،بالتعاون مع مناضلني آخرين أن يحرروا جميع نقابات
العامل التي بها تونسيون من هيمنة النقابات الفرنسية ،لتستقل
بذاتها وتشكّل شبكة فروع من النقابات املهنية والجهوية ،تلتقي
تنظيميًا يف مركزية نقابية واحدة هي االتحاد العام التونيس للشغل.

الخصائص السوسيولوجية
لالتحاد العام التونسي للشغل
لقد ذكرت بأن العمل النقايب يف تونس بدأ مع عامل املناجم واملوانئ.
وميكن القول إن هذه ظاهرة كالسيكية يف العرص الصناعي الحديث،
مهم ج ًدا يف تونس .ففي مجتمع
لك ّن بُعدها السوسيولوجي كان ً
 16من الناحية األنرثوبولوجية ،ميكن أن نسجل هذه العالقة بني السوق والشخص
"الساقط" الذي يصنف عىل أنه "كلب السوق" ،تعب ًريا عن رفض الجانب النفعي الخالص
لقيم السوق لبعض النتائج املحتملة لنشاطه.
17 Salah Hamzaoui, "Genèse et formation de la conscience ouvrière dans
un milieu rural," thèse de 3ème cycle, EPHE, Paris, 1970.
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ملفوف كله ،كام هو الحال يف جميع البلدان العربية ،ب ُدغام القرابة،
أريافه ُمقس َمة بني بدو وفالحني ،ومدنه مركب ٌة من حرضيني أصيلني
(أو هكذا يقدمون أنفسهم) ،معت ّدين بثقافتهم املدينية ،ووافدين أو
"شعراويني" (لفظ محيل يعني قاطني بيوت الشعر) فقراء ومحتقرين
يشتغلون يف األعامل القذرة أو الصعبة ويسكنون يف التخوم ،كانت
النقابة تلتقط الخيوط الجديدة الرابطة بني كل هذه املكونات.
وهي روابط العمل باألجر النقدي ،وتوظفها يف بناء أطر جديدة
تفاعل أش ّد كثافة ،وانسجا ًما أوسع
ً
تخلق بني جميع هذه املكونات
مدى مبضامني ومفاهيم مختلفة :حقوق العامل ،والوطن ،والشعب،
واملصلحة الوطنية ،واأل ّمة التونسية ،والحرية ،والوحدة النضالية.

إن الخاصية السوسيولوجية الثانية لالتحاد العام التونيس للشغل تتمثّل
بأن توظيفه للعمل النقايب كان مزدو ًجا؛ من خالل الدفاع عن حقوق
العامل ،والنضال من أجل استقالل الوطن .وألن االستقالل مقرتن من
ناحية بفكرة كرامة الشعب والوطن وحريتهام ،ومن ناحية أخرى بفكرة
تحرير فرص االستثامر والربح من هيمنة املستثمر االستعامري ،فإن
أقسا ًما كبرية ممن يُصنفون ضمن الطبقات املتوسطة ،ومنهم التجار
البسطاء واملستثمرون والفالحون الصغار واملتوسطون ،قد انضموا إىل
االتحاد العام التونيس للشغل .وهكذا مل تكن هذه املنظمة النقابية
ممث ًّل للعامل فحسب ،بل لِط ٍ
َيف واسع من مكونات املجتمع التونيس
الذي أصبح شع ًبا تُرفع يف تظاهراته عبارة "منوت منوت ويحيا الوطن".
وهذه األريحية يف ملِّ شمل التونسيني يف ذلك الوقت وصلت إىل أن
يُستدعى فقيه من جامع الزيتونة ،هو محمد الفاضل بن عاشور؛ ابن
رئيسا رشفيًا لهذا االتحاد يف
الفقيه الكبري الطاهر بن عاشور ،ليكون ً
الفرتة األوىل من تأسيسه.
قسم كب ًريا
تظهر الخاصية الثالثة لالتحاد العام التونيس للشغل يف أن ً
من مناضليه النقابيني كان منخرطًا يف الحزب الحر الدستوري الجديد
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الذي كان يقوده بورقيبة ،وعد ًدا أقل يف الحزب الشيوعي .وكان
الحزب الحر الدستوري الجديد ميثل جميع أطياف املجتمع التونيس
رشا يف كل
من تجار وفالحني ومستثمرين متوسطني وعامل ،ومنت ً
مناطق البالد .كان لهذا التداخل وظيفة نضالية كبرية؛ إذ إن النقابة
كانت تستطيع ،باسم الدفاع عن حقوق العامل ،مواصلة النضال ضد
املستعمر عندما يزج باملناضلني الحزبيني يف السجون ويرسلهم إىل
املنايف .لكن هذا ترتبت عليه نتيجة مهمة؛ فقد أصبح االتحاد العام
التونيس للشغل بعد االستقالل له قول فصل يف بناء الدولة التونسية
يف حد ذاتها.

العدد 30
كانون الثاني  /يناير 2018

وهو ثان ًيا يناضل ضد مبدأ السوق الرأساملية التي تحاول فرض
ثقافة نفعية ربحية مناهضة لحقوق الشغَّالني .وهنا ميكن
أن نالحظ أيضً ا أن كلمة شغَّالني تتجاوز مفهوم العامل لتضم
كام ذكرت غريهم ممن يعمل ،وسرنى أبعاد ذلك يف الركيزتني
الثالثة والرابعة.

أربع مرجعيات تأسس عليها
االتحاد العام التونسي للشغل
رأينا أن املجتمع املدين الذي أتحدث عنه ،يشتغل بالسياسة ،ولكن
بطريقة مختلفة عن املجتمع السيايس املامرس للسلطة وامللتبس
بالدولة وإكراهات اشتغالها .وذكرت أنني أتحدث عن مجتمع يناضل
أخالقيًا ضد منطق السوق الرأساملية وأخالقها النفعية الربحية ،وضد
التسلط السيايس ،عىل اعتبار أن الدولة متثّل يف العموم مصلحة
مجموع الفئات أو الطبقات االجتامعية املهيمنة ،ومن أجل الحرية
يف أبعادها املختلفة .لقد شكّلت ثالث من هذه الخصائص الركائز
األوىل التي تأسس عليها االتحاد العام التونيس الشغل ،بينام تطورت
الخصيصة الرابعة يف مضمونها مع تطور خصائص القواعد النقابية
للمؤسسة وعمو ًما للمجتمع التونيس بعد االستقالل عىل النحو التايل:
تنظيم وقيادة؛ يف السياق االستعامري ،كان
•االستقاللية
ً
االستقالل عن النقابات والدولة الفرنسية ،أما يف عهد االستقالل،
فكان عن الدولة التونسية .من الناحية العملية ،كان تطبيق
هذا املبدأ ممك ًنا يف السياق االستعامري ،ولكن التبس تطبيقه
يف السياق الوطني ّأيا التباس.
•النضال من أجل حقوق الشغَّالني ضد االستغالل؛ فالشغَّالون
الذين يدافع عنهم االتحاد هم أنرثوبولوجيًّا كل أولئك الذين
بسبب تحولهم إىل أُجراء ضعفت اجتامعيًا وقانونيًا وثقافيًا
روابطهم بالجامعات التي كانوا ينتمون إليها .ومن هذه الزاوية
 وهذا مه ّم ج ًدا  -فإن االتحاد العام التونيس للشغل تحولإىل أهم منظمة مدنية ،إن صح التعبري ،تجسد عمق الحداثة
أول
السوسيولوجية للمجتمع التونيس ،وذلك من وجهني؛ فهو ً
وليد تفتت األطر االجتامعية القدمية ،وبذلك فهو متجاوز يف
هويته روابط القرابة والجهة والدين والجامعة الحرفية الضيقة،

•الركيزة الثالثة هي النضال السيايس الوطني؛ مبعنى إن االتحاد
كان يقرن حصول البالد عىل االستقالل بحصول الشغَّالني عىل
حقوقهم .ومبا أن القاعدة االجتامعية لالتحاد مل تكن تقترص
عىل العامل ،إذ كان ُمنخرطًا يف حركة التحرير؛ فإن زعامءه
كانوا يتكلمون باسم الشعب ،والقولة الشهرية لزعيمه املؤسس،
والتي أصبحت مرجعية رمزية لالتحاد ،هي" :أحبك يا شعب".
هذه الركيزة النضالية السياسية التي تأسست يف عهد االستعامر
ستتحول يف عهد االستقالل إىل اهتامم ببناء الدولة الوطنية،
وعمل ًيا املشاركة يف ذلك .ولكن كان لهذا نتيجة رمبا مل تكن
متوقعة ،وهي أن النضال السيايس الذي جمع بني النقابيني
والسياسيني يف االتحاد العام التونيس للشغل ويف األحزاب
وأساسا الحزب الحر الدستوري بقيادة بورقيبة يف عهد
الوطنية،
ً
االستعامر ،تحول بعد االستقالل إىل رصاع عىل استقاللية االتحاد
يف حد ذاته ،وفق املبدأ األول الذي بُني عليه.
•الركيزة األخرية تولدت من كل ما سبق؛ وهي الدفاع عن الحرية
والعدالة والكرامة بصفتها مرجعية أخالقية عامة .وميكنني أن
أالحظ هنا بأن قيمتَي الحرية والكرامة يف عهد النضال ضد
االستعامر كانتا مرتبطتني بفكرة الوطن والشعب واإلسالم.
فاالحتالل حصل بالقوة ،واالستعامر كان ُمهي ًنا سال ًبا للحرية
و ُم ِ
هد ًرا للكرامة ومهد ًدا لل ُهوية الثقافية ،ولك ّن سلْب الحرية
والكرامة كان يستوي فيه الجميع بال استثناء .وبعد االستقالل،
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وبوسيلة التحديث التي اتبعتها النخبة التونسية الحاكمة
مبساندة االتحاد ،بدأت قضيتا الحرية والكرامة تتطوران عىل
مستوى املضمون يف اتجاهات جديدة تتعلق بالحريات الفردية
التي بدأت تهددها تيارات فكرية ذات تصورات جامعوية،
والحريات السياسية التي انقلبت عليها دولة االستقالل .ومبا أن
االتحاد العام التونيس للشغل كان يضم يف قواعده أغلب أطياف
املجتمع التونيس ،فإن قيمتَي الحرية والكرامة بدأتا تحيالن إىل
الحقوق الفردية ،حتى وإن ظلت كرامة الوطن وحريته شعارين
مهمني لدى مناضليه.

•إن هذه القيم هي التي تحولت فيام بعد إىل شعارات للثورة
التي أطَّرها االتحاد بقوة كبرية؛ فعىل سبيل املثال ،فإن  94يف
املئة من بني املنتسبني إىل االتحاد العام التونيس للشغل يف
مدينتي سيدي بوزيد والقرصين شاركوا يف التظاهرات الصعبة
التي ف ّجرت الثورة يف هذه املناطق يف  .((1(2011-2010وقد
أكسب هذا االتحا َد قيم ًة اعتبارية عالية لدى التونسيني؛ جعلت
كل الذين يتعرضون للظلم أفرا ًدا أو جامعات يلجؤون إىل هذه
املؤسسة النقابية للدفاع عن أنفسهم.
أختم هذه الفقرة مبالحظة سوسيولوجية ،أظن أنها مهمة ،تساعدنا
عىل تقدير وزن االتحاد العام التونيس للشغل وفهم دوره خالل املرحلة
االنتقالية التي ما زالت حرجة يف تونس .رأينا أن اسم املنظمة ال
يتض ّمن كلمة العامل بل كلمة الشّ غل ،وهذه الكلمة كام قلت تتجاوز
ما تحيل إليه كلمة العامل .ففي الفرتة االستعامرية انتمت إىل االتحاد
فئاتٌ اجتامعية تنحدر مام يسمى اليوم ،وبحسب السياق النظري،
تارة برجوازية صغرية وتارة أخرى طبقة متوسطة ،ألن العمل النقايب
مل يكن ينظر إليه عىل أنه يكرس الرصاع الطبقي ،بل عىل أنه أحد أطر
املقاومة الوطنية للمستعمر ،ولذلك انتمت إليه فئات من الحرفيني
والفالحني الصغار واملتوسطني متأثرين بالنشاط السيايس لزعيم الحركة
النقابية فرحات حشاد الذي اغتاله االستعامر بصفته سياسيًّا ال نقابيًّا.
بعد االستقالل ،بدأ فرز االنتامء يف ضوء املتغريات املهنية ،وبدأ اتحاد
الفالحني واتحاد الصناعة والتجارة يف التمركز عىل الذات املهنية الخاصة،
وبدأت الفئات التي متثلها تخرج من مجال تأثري املنظمة النقابية .لكن
ذلك جرى مقابل انخراط موظفي القطاع العام والقطاع الخاص يف
االتحاد ،وبتشجيع ،بل بتقنني ،من الدولة التونسية الناشئة التي كانت
تقتطع من مرتب كل موظف لديها نسبة لخزينة االتحاد ،واستمر هذا
نحو أربعة عقود .والسبب يف ذلك أن االتحاد كان رشيكًا فعل ًيا يف بناء
 18املولدي األحمر" ،انهيار معادالت التبادل يف سوق سياسية مزيفة" ،يف :مجموعة
مؤلفني ،الثورة التونسية :القادح املحيل تحت مجهر العلوم اإلنسانية ،إرشاف املولدي األحمر
(الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.)2014 ،
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دولة االستقالل ،خاصة يف الستينيات حينام جعلت الدولة التونسية
من املرشوع التنموي الوطني الذي أعده االتحاد يف سنة االستقالل،
مبساعدة من خرباء سويديني ،برنامجها التنموي الرسمي .وقد دبَّر وقتها
بورقيبة مقلبًا سياسيًا للكاتب العام لالتحاد العام التونيس للشغل ،أحمد
بن صالح ،يك يخرجه بطريقة ال قانونية من رئاسة املنظمة النقابية
ويجعل منه املسؤول األول يف الدولة التونسية عن تطبيق الربنامج
التنموي املذكور(.((1

ومنذ ذلك الوقت ،أصبح االتحاد العام التونيس للشغل أكرب قوة يف
البالد كام يقول التونسيون؛ إذ تضم قاعدته خليطًا معق ًدا وواس ًعا
من املنتمني إليه ،يجمع جنبًا إىل جنب أصحاب أدىن األجور يف
البالد باألساتذة الجامعيني واألطباء ،وعاملً وموظفي القطاع الخاص
بنظرائهم من القطاع العام .كام يوجد داخله النقابيون الرتوتسكيون
إىل جانب النقابيني القوميني واإلسالميني ،وكذلك املنتمني إىل الحزب
الحاكم ،لكن الجميع يترصفون بوصفهم شغَّالني نقابيني.
خالل تاريخ االتحاد ،كانت كل هذه الخصائص يف صلب موضوع
نشاطه النقايب والقيمي والسيايس .ففي النشاط النقايب دافع عن
حقوق العامل والشغالني عمو ًما ،عن حقهم يف الدفاع عن حقوقهم
وعن حقهم يف تحسني رشوط حياتهم ماديًّا وأدب ًّيا ومهن ًّيا .وعىل
املستوى القيمي واألخالقي ،دافع االتحاد عن العدالة مبا هي رفض
لنفعية السوق املطلقة ،وعن الكرامة ،كرامة الشغَّالني وكرامة
الشعب والوطن ،مبا هي قيمة إنسانية ال ميكن القبول بإهدارها.
وعىل املستوى السيايس ،قاوم االتحاد االستبداد الذي يؤدي إىل
منع الشغَّالني ،ومن ورائهم الشعب ،من الدفاع عن حقوقهم سواء
بالكلمة الحرة أو باإلرضاب عن العمل وغريه.
 19اعتمدت تونس خالل الستينيات من القرن العرشين سياسة اقتصادية اشرتاكية،
استوحتها مبارشة من وثيقة أعدها االتحاد العام التونيس للشغل لهذا الغرض .وكان
أحمد بن صالح عام  1956كات ًبا عا ًما للمنظمة ،وجرت إطاحته بطريقة غري قانونية خالل
سفره خارج تونس  -عارضه االتحاد العام لطلبة تونس  -ليلتحق الحقًا بحكومة بورقيبة التي
طبقت مرشوع النقابة.
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جعلت كل هذه الخصائص التاريخية والسوسيولوجية والسياسية من
االتحاد العام التونيس للشغل أهم منظمة اجتامعية تونسية ،ميكن أن
نصنفها عىل أنها إحدى ركائز املجتمع املدين التونيس باملفهوم الذي
قدمته .وهو مفهوم ال يُقيص السياسة من عمل املؤسسات املدنية،
لكنه ال يؤهل هذه املؤسسات يك تطلب السلطة بصفتها هذه.

االتحاد العام التونسي للشغل
والمرحلة االنتقالية بعد الثورة
من خالل الخصائص املذكورة أعاله ،أدى االتحاد العام التونيس
للشغل دو ًرا فارقًا يف انطالق الثورة التونسية ،ويف نجاحها السيايس
معي من
األول الذي تُوج بسقوط نظام االستبداد ،ويف فرض نهج ّ
التوافق واملسؤولية عىل القوى السياسية التي تنازعت السلطة بعد
فضل عن دفعها نحو العمل يف اتجاه التوافق األدىن عىل
الثورةً ،
خريطة طريق تجعل البالد تتجاوز األزمات الحادة التي عرفتها،
خاصة قبيل االنتخابات الترشيعية عام .2014
مــبــارشة بــعــد أن سقطت أعــمــدة نــظــام االســتــبــداد ،يف
كانون الثاين /يناير  ،2011ساند االتحاد العام التونيس للشغل
املعتصمني يف ساحة القصبة أمام قرص الحكومة إلسقاط مرشوع
استمرار بقايا النظام املنهار يف الحكم .كام ساند قيام "الهيئة العليا
لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطي" التي
تولت اإلعداد النتخابات املجلس التأسييس يف نهاية عام .2011
ويف عام  ،2013بلغت األزمــة التونسية ذروتها باغتيال مناضلَني
سياسيَني ،يساري وقومي ،من العيار الثقيل( .((2وزادت األزمة تعقي ًدا
حني بلغت صياغة دستور البالد مرحلة متقدمة ،برزت خاللها رصاعات
حادة بني اإلسالميني والحداثيني يف مواضيع الحريات الفردية وحقوق
املرأة وطبيعة الدولة وغريها .وحني استعىص الحل عىل القوى السياسية
لتوازن القوى ،دخل االتحاد العام التونيس للشغل بكل قوته لحسم
الرصاع من أجل مراجعة بنود الدستور املختلف بشأنها وإنهاء صالحية
حكومة املجلس التأسييس؛ ما تسبب له يف عداء قواعد األحزاب
والتنظيامت اإلسالمية التي اعتدت عىل مقره الرئيس بالعاصمة .وخالل
ذلك اقرتح االتحاد آلية للحوار الوطني قضت بأن تجتمع منظامت
املجتمع املدين الرئيسة يف البالد ،وهي االتحاد العام التونيس للشغل
واالتحاد الوطني للصناعة والتجارة ،والرابطة التونسية لحقوق االنسان،
وعامدة املحامني ،وحولها األحزاب الرئيسة يف البالد ،يك تضع خريطة
طريق سياسية تسمح بإعادة التوازن للمشهد السيايس التونيس،
20
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وبتكوين حكومة مؤقتة مهمتها إنجاز االنتخابات الترشيعية .وكانت
حالة فارقة يف تاريخ العمل النقايب ،ورمبا العاملي ،أن يجتمع جن ًبا إىل
جنب العامل واملوظفون بامل ُشغلني (الحكومة والقطاع الخاص) ،ليس
من أجل مناقشة موضوع األجور وتحسني اإلنتاجية ،بل من أجل دفع
السياسيني يك يتفقوا عىل إنقاذ الوطن من الخطر الذي كان يحدق به.
ثم بعد ذلك بعامني ،يف عام  ،2013وحينام دخلت البالد يف أزمة
اجتامعية ومالية ال تقل خطورة عن سابقتها ،وعجزت الحكومة األوىل
التي تولت السلطة بعد االنتخابات الترشيعية عن حلها ،استنجد
رئيس الدولة باالتحاد العام التونيس للشغل ليؤدي دو ًرا وطنيًا أساسيًا
يف صياغة وثيقة تفاهم ثانية ،س ّميت "وثيقة قرطاج"؛ أدت هي أيضً ا
إىل تغيري حكومة ما بعد االنتخابات الترشيعية بحكومة أخرى هي
التي تتوىل الحكم اليوم يف تونس تحت مراقبة امل ُوقّعني عىل وثيقة
قرطاج ،ومن ضمنهم االتحاد العام التونيس للشغل .واليوم يناقش
االتحاد العام التونيس للشغل ،كغريه من منظامت املجتمع املدين يف
مؤسساته ويف الفضاء العام ،املشاريع القانونية (آخرها مرشوع قانون
امليزانية العامة للبالد) التي تقدمها الحكومة ملجلس النواب ،ويعطي
رأيه فيها اعتام ًدا عىل مبادئ الوثيقة املذكورة.

خاتمة
من الناحية النقابية والسياسية ،قد تكون تجربة االتحاد العام
التونيس للشغل فريدة من نوعها عىل األقل يف العامل العريب .ولضيق
املجال ودقة موضوع الورقة ،مل نخُض يف تفاصيل العالقة الوثيقة،
واملتوترة يف الوقت ذاته ،والتي نشأت بني الدولة التونسية واملنظمة
العاملية .وهي عالقة اتُّهِم االتحاد أحيانًا بأنه سكت مبوجبها عن
االستبداد والتسلط ،أو بقبول الخيارات االقتصادية الليربالية للدولة،
عىل الرغم من تعارضها مع مصالح قواعده .وهذا موضوع متشعب
كام نعرف وميكن أن يحتل حيز ورقة خاصة به.
لكن طرافة التجربة النقابية التونسية تعطي الفرصة ملناقشة فكرة
املجتمع املدين نقاشً ا أعمق .وقد يكون لفكرة كارل بوالين التي
تفرتض أن العرص الحديث مل يقابل السوق بالتهليل والقبول بل
أول عىل تعديل املفهوم وما يحيل
قاومها بطرق شتى ،ما يساعدنا ً
إليه ،وثانيًا عىل فهم إشكاليات الحاالت االنتقالية بعد الثورات .فمن
ناحية ،نشأ االتحاد العام التونيس للشغل وهو يقاوم أيديولوجيا
السوق الرأساملية التي تس ّوغ االستغالل ومتارسه .ومن ناحية
أخرى ،نشأ وهو ميارس العمل السيايس باسم الشعب الذي تكونت
مالمحه السوسيولوجية األوىل يف إطار العالقات الجديدة التي أرستها
السوق والهيمنة االستعامرية ،وقد اغتال االستعامر عام  1952زعيمه
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املؤسس فرحات حشاد ألنه كان يتكلم باسم الشعب .ثم واصل
االتحاد بعد االستقالل نضاله من أجل استقالل منظمته عن الدولة
التونسية املستبدة التي وضعت قياداته يف السجن مرات عديدة.
ففي الستينيات من القرن املايض ،وبعد أن منع النظام كل نشاط
حزيب ،وحاول ربط املنظامت الوطنية غري الحزبية (اتحاد الشغل،
واتحاد الصناعة والتجارة ،واتحاد الفالحني) بالحزب الحاكم مبارشة،
رفضت قيادات االتحاد هذا التوجه وحدثت رصاعات عىل هذه
الخلفية حتى وإن ُحجب بُعدها املؤسيس لتأخذ طاب ًعا شخص ًيا.
وخالل كل هذه التجارب ،دافع االتحاد العام التونيس للشغل عن
الحريات العامة وكرامة البرش.
ومن املثري أن تكون جميع هذه املعايري واملبادئ هي ذاتها التي جمعت
أغلب فئات الشعب التونيس خالل الثورة التونسية .واستنا ًدا إىل هذا،
فنحن منيل إىل أن ال يشمل مفهوم املجتمع املدين سوى القوى ،منظمة
أو غري منظمة ،التي تقاوم يف كل وقت ومكان االستبداد السيايس،
واالستغالل بكل أنواعه ،وتنادي بالحرية باملعنى الذي تعطيه إياه حنا
أرندت .ويف التجربة العربية ،سيساعد ذلك عىل إخراج كل القوى التي
تعارض هذه املبادئ من مشموالت املفهوم ،وميكن أن نفهم حينها
بعمق أكرب القضايا التي تطرحها املراحل االنتقالية بعد الثورات.
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في الهندسة االنتخابية للمراحل االنتقالية:
انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تونس مثا ً
ال

Electoral Engineering in the Transitional Phase:
The National Constituent Assembly Elections in Tunisia as a Case Study

تندرج هذه الدراسة ضمن االهتمام الذي حظيت به الظاهرة االنتقالية لدى مختلف الباحثين
في حقل دراســات االنتقال ،وتتناول ذلك من زاوية ّ
تركز على المســألة االنتخابية غداة الثورة
التونســية عام  .2011وتعتمد مزاوجة منهجية بين المعطيين القانوني (النصوص الكبرى
محددا،
للمرحلة االنتقالية) والسياســي (الحدث والفعل والخطاب السياســي) .وتحلل مثا ًلا
ً
هــو انتخابــات المجلــس الوطنــي التأسيســي عــام  ،2011ســاعية لتفعيــل أداة مفهوميــة
مســتحدثة ،هــي مفهوم "الهندســة االنتخابيــة" ،وإعمالها في التجربــة االنتقالية في تونس.
وتتصدى هذه الدراسة اإلشكالية :أي هندسة انتخابية للتجربة االنتقالية في تونس؟ وخلصت
إلى أن الهندسة االنتخابية في تونس عبرت من الهندسة االنتخابية التسلط ّية إلى الهندسة
االنتخابيــة الديمقراطيــة ،وأنــه كان ثمــة خصوصيــة للهندســة االنتخابيــة للمرحلــة االنتقالية
األولــى ،تأتّــت مــن طبيعة مدخالتهــا المجتمعية القائمــة على نوعية االســتحقاق االنتخابي
والتحوالت الطارئة على الحقل السياسي.
وتغ ّير الفاعلين السياسيين
ّ
كلمات مفتاحية :االنتقــال الديمقراطي ،الهندســة االنتخابيــة ،تونس ،انتخابــات المجلس
التأسيسي .2011
This study fits into a broad category of scholarship concerned with transitional
periods in various political systems. Specifically, it examines the political
transition in post-revolutionary Tunisia since 2011. It does so by comparing the
legal provisions of the post-revolutionary transition - the major texts, which define
the transitional stage - and the political realities, which take the shape of events,
actions and political discourse. A point of particular focus is the 2011 elections
to the National Constituent Assembly, which the author analyzes through the
rubric of "electoral engineering". One more conclusion of the paper is that
electoral engineering remains a feature of Tunisian politics, although it has gone
"from "authoritarian electoral engineering" to "democratic electoral engineering,
reflecting changes which have taken in the country as a whole.
Keywords: Democratic Transition, Electoral Engineering, Tunisia, Constituent
Assembly Elections 2011.
*
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مقدمة
املؤش لتح ّوالته البطيئة
مثلت االنتخابات يف التاريخ السيايس التونيس ّ
منها واملتسارعة ،فعادة ما كانت املحطات االنتخابية يف تونس تالية
أو سابقة أو متزامنة مع لحظات سياسية مهمة مرتافقة مع تعديالت
ترشيعية أو دستورية عمو ًما((( .فلم يكن النظام االنتخايب مبعزل عن
النظام السيايس التونيس؛ إذ استبطن طبيعته وتَ ثَّل خصائصه يف
مختلف املراحل التي م ّر بها منذ االستقالل إىل اآلن ،وخاللها مثّل
النظام االنتخايب ،بوضوح الفت ،أداة سياسية بامتياز لتوظيف البناء
املؤسسايت وتوجيه الحياة السياسية ،وتشكيل املشهد السيايس ،ونحت
املشهد الحزيب ،وقد كان ذلك عرب تصميم قوانني انتخابية بحسب
"الطّلب" السيايس وعىل "املقاس" السلطوي((( .وميكّن هذا التعامل
األدايت مع القانون االنتخايب من تأصيل مفهوم الهندسة االنتخابية يف
الحالة التونسية((( ويك ّرس إمكان توطينه فيها؛ إذ إنه يستوعب بامتياز
مفهوم الهندسة االنتخابية مبا هي تصميم إرادي وا ٍع للنظام االنتخايب
عىل نحو يستجيب مل ُدخالت محيطه العام ،ويو َّجه إىل إنتاج مخرجات
مح ّددة قصد املساهمة يف تشكيل بناء مؤسسايت وسيايس مضبوط(((.
غري أن مقبول ّية مثل هذا التوجه تبدو موضع جدل باعتبار
االنتقادات املو ّجهة ،عمو ًما ،إىل مفهوم الهندسة االنتخابية((( التي
 1انظر يف هذا السياق :عبد الرزاق املختار" ،كلمة الختام :التقرير الختامي مللتقى
االنتخابات يف املغرب العريب" ،يف :مجموعة مؤلفني ،دراسات دستورية مغاربية ،إرشاف
أحمد السويس (تونس :مركز النرش الجامعي 453 )2011 ،وما يليها.
2 Vincent Gesier, "Tunisie: des élections pour quoi? Enjeux et sens du fait
électoralde Bourguiba à Ben Ali," Maghreb - Machrek, no. 168 (2000), pp. 14 - 27.
 3تخلو الدراسات الفقهية املهتمة باملسألة االنتخابية يف تونس من اإلشارة إىل مفهوم
الهندسة االنتخابية عدا القليل منها ،انظر:
Beligh Nabil, "Transition démocratique, ingénierie constitutionnelle et
électorale: L'expérience tunisienne," Iris, Analyses, 30/9/2011, accessed on
11/1/2018, at: http://bit.ly/2D1FLdr
أيضً ا :عبد الرزاق املختار" ،الدستور واالنتقال :يف القانون الدستوري لالنتقال" ،يف :مجموعة
مؤلفني ،االنتقال الدميقراطي واإلصالح الدستوري يف البلدان املغاربية ،إرشاف أحمد السويس
(تونس :منشورات مجمع األطرش للكتاب املختص )2015 ،ص .99 - 98
 4وهو تعريف استخلصناه من مختلف املقاالت التي تناولت مفهوم الهندسة االنتخابية ،انظر:
Pippa Norris, Electoral Engineering Voting Rules and Political Behavior
& (Cambridge: Cambridge University press, 2004); Gideon Rahat
Mario Sznajder, "Electoral Engineering in Chile: The Electoral System
;)and Limited Democracy," Electoral Studies, vol. 17, no. 4 (1998
Kris Deschouwer & Philippe Van Parijs (eds.), "Ingénierie electoral
pourune fédération bloquée: Une circonscription électorale fédérale pour le
Parlement fédéral belge," Re-Bel e-book, no. 4 (Décembre 2013), at:
http://bit.ly/2CUAHrA
 5حول مجمل هذه االنتقادات املوجهة إىل مفهوم الهندسة االنتخابية ،انظر :عبد القادر
عبد العايل" ،الهندسة االنتخابية :األهداف واإلسرتاتيجيات ،وعالقتها بالنظم السياسية" ،دفاتر
السياسة والقانون ،العدد ( 10كانون الثاين /يناير  )2014ص 377؛ فاطمة بدروين" ،التح ّول
الدميقراطي والهندسة االنتخابية يف املجتمعات متعدّدة اإلثنيات" ،دفاتر السياسة والقانون،
عدد خاص (نيسان /أبريل  ،)2011ص  383وما يليها.
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تتصل مبوضوع ّيته ومرشوع ّيته .فمن حيث املوضوعية ،فإن ما يُعاب
عىل مفهوم الهندسة االنتخابية هو النزعة الوثوقية والطابع العقالين
اللذان يعتربان أن هندسة الواقع السيايس ممكنة من خالل التع ّرف
ومؤسساته((( .فهو من جهة،
تسي فاعليه ّ
إىل القواعد واآلليات التي ّ
يصح سحبه عمو ًما عىل ما
تص ّور منقول عن العلوم الصحيحة ،ال ّ
هو من مجال العلوم اإلنسانية؛ باعتبار حيويّة الظاهرة االجتامعيّة
وتش ّعبها مبا يجعلها عص ّية عىل التنميط والنمذجة .ثم إنّه من جهة
أخرى ،تص ّور يغفل أهمية العنرص الثقايف يف بناء املؤسسات؛ باعتبار
أن النظام االنتخايب هو منتج وليد ثقافته ال ميكن استرياده.
أما من حيث املرشوعية ،فإن الهندسة االنتخابية تقوم ،يف جوهرها،
عىل مفارقتني .تتّصل املفارقة األوىل مبدى املرشوعية الدميقراطية
الفوقي امل ُسقط
ادوي"
ألسسها؛ وذلــك بالنظر إىل البعد "اإلر ّ
ّ
فضل عن الطبيعة غري التمثيلية،
والنزعة التوجيه ّية الغال َبني عليهاً ،
أحيانًا ،للهياكل املتكفلة ببلورتها ،من دون أن نغفل "الحساس ّية"
باملؤسسات الدول ّية لدعم
السياسية تجاهها ،باعتبارها مرتبطة عادة
ّ
الدميقراطيّة ضمن برامج اإلعانة االنتخابية ،وهو ما رتّب إعادة
طرح جدل أولويّة بناء املؤسسات الدميقراطية عىل تشكيل الثقافة
الدميقراطية ومدى وجاهة ذلك .أ ّما املفارقة الثانية ،فتتّصل بتص ّورات
الهندسة االنتخابية؛ إذ تحاول ،بقصد إنجاح االنتقال ويف معادلة
صعبة ،أن متازج بجرعات متفاوتة بني مح ّددين رئيسني هام :الحاجة
إىل التمثيل ّية من جهة ،ومتطلّبات االستقرار من جهة أخرى .وهام
ظل تعقّد الوضع االنتقايل،
مح ّددان قد يصعب التعايش بينهام يف ّ
مبا قد يدفع نحو تقديم ثانيهام عىل أولهام ،وهو ما يعيدنا إىل املربّع
األ ّول؛ أي املرشوعية الدميقراطية للهندسة االنتخابية.
غري أن مجمل االنتقادات املوجهة إىل مفهوم الهندسة االنتخابية
يقترص يف تقديرنا عىل الدرجة ال عىل الطبيعة .فالهندسة االنتخابية
أساسا مقاربة وظيفية للمسألة االنتخابية ،تستبطن يف جوهرها
هي ً
تجويد النتائج املرجوة من عملية التصميم االنتخايب؛ أي إنها
ليست مقاربة رياضية هندسية بحتة يف األصل ،إمنا هي محاولة
 6تعد فكرة التصميم التي تشكل أحد مقومات الهندسة االنتخابية مبنزلة استنساخ
للمنطق الفيزيايئ والريايض الغالب عىل الهندسة كعلم من العلوم الصحيحة يتطلب دراسة
توص ًل إىل تحديد
الظاهرة ملعرفة القوى املتحكمة فيها واملبادئ التي تحدد تفاعالتها ّ
وخصوصا األنجلوسكسونية منها ،تعاملت مع الهندسة
قوانينها ،ويالحظ أن بعض الدراسات،
ً
تعامل رياض ًيا بحتًا يقوم عىل اختزال املعطيات املتصلة باملادة االنتخابية ومتثلها
ً
االنتخابية
رياضيًا ،انظر:
Yvan Dutil, Pour une meilleure démocratie Notions d'ingénierie électorale,
rapport présenté à la Commission des Institutions de l'Assemblée Nationale
du Québec et au Comité directeur des États généraux sur la gouvernance
Démocratique (Novembre 2002), accessed at 11/1/2018, at:
https://goo.gl/uAg4MX

دراسات
في الهندسة االنتخابية للمراحل االنتقالية:
ً
مثاال
انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تونس
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لتحسني األداء مبا يتوافر من مقاربات ممكنة .ثم إ ّن وجود الهندسة
االنتخابية ال يعني أنها العامل الوحيد املحدد يف األنظمة االنتخابية؛
فهي مبنزلة تجميع مجمل العوامل الظرفية واملجتمعية وغريها من
التي يستوجب أن تدخل يف حسبان هياكل تص ّور الهندسة االنتخابية
وخصوصا إذا ما كانت هذه الهياكل نابعة من الداخل
وصياغتها،
ً
غري مسقطة من الخارج .كام تبقى فاعلية الهندسة االنتخابية رهينة
تفاعل قد يكون غري محسوب لهذه العوامل ،ورهينة القبول السيايس
واملجتمعي .وهو ما تقوم املسارات االنتقالية شاه ًدا عليه ،إذ ال تكاد
تخلو تجربة انتقالية من إعامل الهندسة االنتخابية بأشكال مختلفة،
مبا يدفع إىل البحث عن تصنيفات ممكنة لها.

إ ّن الدعائم الثالث ملفهوم الهندسة االنتخابية :التصميم
والتأثري واالستباق((( ،متكّن من تصنيف التشكالت املختلفة لهذه
الهندسة((( .وهو ما يت ّم ،يف تقديرنا ،باعتامد متييز يقوم عىل
توافر املق ّوم الدميقراطي للهندسة االنتخابيّة من عدمه؛ إذ إن
سياقًا مؤسسات ًيا وسياس ًيا ومجتمع ًيا دميقراط ًيا يع ّد حاف ًزا لبلورة
نظام انتخايب دميقراطي ،كام يك ّون حاض ًنا مالمئًا لقانون انتخايب
دميقراطي ،يضمن مشاركة املواطنني واختيارهم الح ّر ،ويحقّق
السلمي للسلطة من خالل انتخابات تنافسية حرة ونزيهة
التداول
ّ
وشفافة .يف حني أن بيئة مؤسساتية وسياسية ومجتمعية تسلطية،
(((

 7يشكل التصميم املحدد الفني أو التقني ملفهوم الهندسة االنتخابية.
 8يشكل كل من التأثري واالستباق املحدد الوظيفي ملفهوم الهندسة االنتخابية.
 9تبلورت تصنيفات عدة للهندسة االنتخابية ،قام بعضها عىل معيار دستوري وبعضها
اآلخر عىل معيار وظيفي ،من ذلك الرأي الفقهي الذي يذهب إىل القبول بالتقسيم بني
هندسة انتخابية محايدة وهندسة انتخابية وظيفية .ونحن هنا ،ال نشاطر هذا الرأي الفقهي،
فالهندسة االنتخابية وظيفية يف كل الحاالت ،أي إنها تهدف إىل تحقيق أهداف خاصة
بصاحب القرار أو صاحبيه ،وحتى املعنى املقدم للهندسة االنتخابية املحايدة مبا هي الهندسة
التي تستهدف تحسني التمثيل الشعبي وتفعيل دور املجتمع املدين ،فإنه معنى تستوعبه
الهندسة االنتخابية الدميقراطية .حول هذا التقسيم انظر:
Leonardo Morlino, "Architectures constitutionnelles et politiques
démocratiques en Europe de l'Est," Revue Française De Science Politique, vol.
50, no. 4 (2000), p. 683 et svt.

تفرز ،بل تحتاج إىل هندسة انتخابية تسلّطية خادمة ملصالح
املستب ّد يف استمرارية الهيمنة عىل الحياة السياسية والسيطرة عىل
املشهد الحزيب ،وذلك ما يجري ببلورة السلطة الترشيعية التابعة
لقواعد انتخابية تحقّق ضامنًا استباق ًّيا للنتائج من خالل توظيف
التقسيم االنتخايب والتحكّم يف إدارة االنتخابات وبرمجة املشاركة
اإلعالمي للعمليّة االنتخابية وضعف اإلجراءات
االنتخابيّة والتوجيه
ّ
(((1
الرقابيّة وصوريّة الرقابة القضائيّة .
ميثّل تفعيل هذا التصنيف داخل الحالة التونسية منوذ ًجا تحليل ًّيا
يتواءم مع خصائصها وخصوصياتها ،كام ميكّن من تحقيب تاريخها
االنتخايب .ففي التجربة التونسية ،تم التحول من الهندسة االنتخابية
التسلطية إىل الهندسة االنتخابية الدميقراطية ،وكانت نقطة التمفصل
الرئيسة بينهام هي الحدث الثوري الذي عرفته البالد يف  14كانون
الثاين /يناير .2011
أما قبلها ،مل تخرج االنتخابات التونسية عن الوصف ال ـ ّدارج
لالنتخابات يف البلدان العربية بانتخابات تسلطية( ((1غ ّيبت سؤال
الحرية ،ومل توفّر رشط املنافسة ،ومل تتمثل رهانها الحقيقي سواء
يف أدواتها أو يف وظائفها .لقد هندست السلطة الترشيعية ،يف فرتة
الحزب الواحد ثم يف فرتة الحزب املهيمن ،اإلطا َر القانوين العام
لالنتخابات (القانون االنتخايب ،وقانون األحزاب ،وقانون الصحافة
 ...إلخ) فو ّجهته فيام يحفظ مصلحة الحاكم دون املحكوم ،يف حني
تكفّلت السلطة السياسية بالتطويع السيايس والتوجيه املجتمعي،
فقد بقيت االنتخابات التونسية رهينة املنزلتني :إ ّما شبهة ِ
"الشبه"
(أي انتخابات شبه تنافسيّة) يف أحسن أحوالها ،أو دونيّة "ال ّدون" (أي
انتخابات دون تنافسيّة) يف أغلب حاالتها .لقد كانت انتخابات تزيّف
ال ّرهان االنتخايب الذي يتح ّدد معناه بالوظيفة األصيلة لالنتخابات ،مبا
للسلطة .وهو ما مل يتحقّق بتوظيف
السلمي وال ّدوري ّ
هي التّداول ّ
أدوات الهندسة االنتخابية ،سواء من خالل تحريف معنى التداول
الذي أصبح يفيد تداول "السلطة" للسلطة وذلك يف منزع تسلطي ،أو
من خالل طريقة التداول التي طاملا تزامنت مع مناخ التوت ّر والتنازع
السيايس وذلك يف منحى استيعايب والتفايف .ويف ضوئهُ ،حرصت نتائج
يل ،أو باألحرى ،التمثّيل للقوة السياسية
االنتخابات بالبعد التمثي ّ
املهيمنة؛ أي إن االنتخابات وإن مل تح ّدد من يحكم ،فإنّها تؤثر
يف الطريقة التي يُحكم بها .وهو ما يضفي عليها يف الحقبة األوىل
 10لطفي طرشونة" ،منظومة التسلط يف النظام السيايس التونيس قبل ثورة  14جانفي
 ،"2011املجلة التونسية للدراسات القانونية والسياسية ،العدد  ،)2012( 1ص  27وما يليها.
11 Marsha Pripstein Posusney, "Behind the Ballot Box: Electoral
Engineering in the Arab World," Middle East Report, vol. 28, no. 4 (Winter
1998).
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للتجربة االنتخابية التونسية معاين التحكمية الواضحة يف املرحلة
األوىل حني حكم بورقيبة ،الرئيس األ ّول للبالد ،ثم معاين امل ُحاصصة
املحسوبة يف مرحلة ثانية حني حكم الرئيس الثاين بن عيل .ويف ظلها
أدت االنتخابات ،يف الحالة التونسية قبل الثورة ،وظائف ال ترتبط
بالناخب بوصفها رهانًا لالنتخابات ،بل بالنخبة الحاكمة ،كاملراقبة
السياسية والتعبئة املوجهة والوظيفة التخديرية والوظيفة التواصلية
والوظيفة التحكمية عىل مستوى املرآة الداخلية .أما عىل الواجهة
سبيل دار ًجا لتلميع صورة
الخارجية ،فإن تنظيم االنتخابات بات ً
النظام السيايس وااللتفاف عىل الضغوط املرفقة بحزم املساعدات
والديون( ،((1غري أ ّن ذلك كان إىل حني.
لقد صنع تضافر حيف املنظومة االقتصادية وانسداد األفق
االجتامعي وته ّرؤ هامش الحريات الحدثَ الثوري الذي عرفته البالد
يف  14كانون الثاين /يناير 2011؛ حدث فارق متّت معه استعادة
طرح املسألة االنتخابية يف سياق مستج ّد ،وبرؤى مختلفة باختالف
الفاعلني واختالف زوايا املقاربة لهذا الحدث املحوري ،فقد قام
تطارح فقهي ترجم تجاذبًا سياسيًا واحتقانًا شعبيًا بشأن التكييف
السيايس والقانوين للمرحلة ،لتختلف تب ًعا لذلك التصورات بشأن
االستحقاقات السياسية واملؤسساتية والدستورية الالحقة( .((1ويف
هذا السياق ،منيز بني توجهني رئيسني ،أولهام اعترب ما وقع انتفاضة
محاول إعادة تدوير النظام السيايس القائم تحت عنوان
ً
فحسب،
البقاء ضمن الرشعية الدستورية القامئة ممثلة يف دستور ،1959
وذلك بإدراج مامرسة السلطة السياسية إثر  14كانون الثاين /يناير
 2011ضمن مفهوم الشغور الوارد بالفصل  57من الدستور يف محاولة
للتأطري الدستوري لالنتقال داخل النظام السيايس( .((1وقد كان من
استتباعات هذا التو ّجه حرص االستحقاق االنتخايب يف تص ّور جزيئ هو
انتخاب رئيس جديد للجمهورية يف أجل أدناه خمسة وأربعون يو ًما،
مهمت
وأقصاه ستون يو ًما من تاريخ ّ
تول رئيس مجلس النواب ّ
رئيس الدولة بصفة مؤقتة.
أما التو ّجه الثاين الذي دفع به الشارع السيايس ممث ًّل يف اعتصا َمي
القصبة  1والقصبة  ،2فاعترب أن ما تحقق ميثل ثورة عنوانها الجامع؛
مرشوعية جديدة ،ثورية يف أساسها ،شعبية يف عناوينها ومقاصدها،
 12املختار" ،كلمة الختام" ،ص .456
 13انظر حولها مساهامت األساتذة ،يف :مجموعة مؤلفني ،الثورة واالنتقال والتأسيس،
إرشاف أحمد السويس (تونس :منشورات مجمع األطرش للكتاب املختص.)2013 ،
" 14عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو استقالة أو لعجز تام ،يجتمع املجلس
الدستوري فو ًرا ،ويقر الشغور النهايئ باألغلبية املطلقة ألعضائه ويبلغ ترصي ًحا يف ذلك إىل
رئيس مجلس املستشارين ورئيس مجلس النواب الذي يتوىل فو ًرا مهام رئيس الدولة بصفة
مؤقتة ألجل أدناه خمسة وأربعون يو ًما وأقصاه ستون يو ًما وخالل املدة الرئاسية الوقتية يتم
انتخاب رئيس جمهورية جديد ملدة خمس سنوات".
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وهي مرشوعية يجب أن تجد امتدادها داخل الخطاب السيايس
والقانوين بوضع مجلس تأسييس منتخب دستو ًرا جدي ًدا يضع اإلطار
الدستوري لالنتقال إىل نظام سيايس جديد ،بحيث ينزل االستحقاق
االنتخايب يف تصور كيل لكونه استتبا ًعا طبيعيًّا للمعاين الثورية
رئيسا للتأسيس النتقال دميقراطي ،وذلك
للحدث التونيس ،ومق ّو ًما ً
بوصفه رشطًا رضوريًّا إلعادة بناء املؤسسات وتجديد املرشوعيات
الدستورية والسياسية عىل أسس دميقراطية جديدة( .((1ويف هذا
السياق تحدي ًداُ ،رسمت خريطة املسار االنتقايل ضمن خطّني
رئيسني :أ ّولهام مواكبة االنتقال بضامن اإلدارة االنتقالية للمرحلة
مع تفكيك مؤسسات النظام السيايس القديم ،وثانيهام تأسيس
االنتقال ببناء النصوص واملؤسسات الجديدة والدامئة( .((1وهو
ما تطلّب ،انتخاب ًّيا ،تهيئة األرضية القانونية النتخابات املجلس
الوطني التأسييس يف  23ترشين األول /أكتوبر .2011
لقد استعاد ذلك ،بداهة ،عىل مستوى الساحة السياسية والحقوقية،
مسألة إعادة تشكيل النصوص االنتخابية الناظمة لالنتقال ،بنا ًء عىل
انتهاء "صالح ّية" النصوص القدمية ،أي إنه ُوجدت الحاجة إىل هندسة
انتخابية مختلفة وجديدة خلفي ًة وأطرافًا وكيفيّ ًة وتص ّو ًرا ،وذلك
لكون العالقة ثابتة بني الهندسة االنتخابية واالنتقال الدميقراطي يف
اتجاهيها تأث ّ ًرا وتأث ًريا؛ ذلك أ ّن عبو ًرا دميقراط ًّيا يفرتض ،كام يقوم
عىل ،انتخابات دميقراطية( .((1وباعتبار أ ّن هندسة انتخابية جيدة
تستحرض متطلبات املرحلة االنتقالية ،وتقوم عىل معايري الحكامة
االنتخابية( ((1ستضمن بداهة تحفيز االنتقال الدميقراطي وتفعيله ،يف
حني أن هندسة انتخابية غري جيدة قد تساهم يف سوء تقدير معايري
التمثيل ،ونقائص اإلطار اإلجرايئ للعملية االنتخابية (الرشط التقني)
 15مروان الدميايس ،الرشعية الدستورية واملرشوعية الثورية 14 :جانفي منوذ ًجا ،سلسلة
كراس األنوار (تونس /صفاقس :املغاربية للطباعة /دار محمد عيل للنرش.)2011 ،
 16شكّل خطاب رئيس الجمهورية املؤقت يوم الخميس  3آذار /مارس  2011بامتياز
خطابًا /برنام ًجا تضمن جملة من اإلجراءات املتخذة واالستحقاقات املنتظرة من نية إصدار
نص للتنظيم الوقتي للسلط العمومية وتعليق العمل بدستور  1959وتنظيم انتخابات
ملجلس وطني تأسييس .انظر حول مجمل هذه األبعاد :عبد الرزاق املختار ،الدستور الصغري:
التنظيم الوقتي للسلطات ،سلسلة كراس األنوار (تونس /صفاقس :املغاربية للطباعة /دار
محمد عيل للنرش.)2011 ،
 17عبد الفتاح مايض" ،مفهوم االنتخابات الدميقراطية" ،يف :مجموعة مؤلفني ،االنتخابات
الدميقراطية وواقع االنتخابات يف األقطار العربية ،عيل خليفة الكواري وعبد الفتاح مايض
(محرران)( ،بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية)2009 ،ص .61 - 29
 18محمد املختار ولد الخليل" ،انتخابات موريتانيا  :2007 - 2006خطوة يف االنتقال
الدميقراطي" ،يف :مجموعة مؤلفني ،االنتخابات الدميقراطية ،ص 234-213؛ امحمد املاليك،
"االنتخابات الربملانية يف املغرب يف ضوء معايري الحكامة االنتخابية" ،يف :النزاهة يف االنتخابات
الربملانية :مقوماتها وآلياتها يف االنتخابات الربملانية )بحوث ومناقشات ندوة(( ،بريوت:
املنظمة العربية ملكافحة الفساد /مركز دراسات الوحدة العربية )2008 ،ص 469-443؛ انظر
أيضً ا :جمعية القضاة التونسيني" ،وثيقة إعالن طربقة حول الحكامة االنتخابية"،2011/7/19 ،
شوهد يف  ،2018/1/13يفhttp://bit.ly/2mnDPoz :

دراسات
في الهندسة االنتخابية للمراحل االنتقالية:
ً
مثاال
انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تونس

املجتمعي) يف إجهاض
املجتمعي (الــرط
وضعف متثل الواقع
ّ
ّ
االنتقال أو انتكاسه .وضمن ما ذكر ،فإن النظام االنتخايب ميثّل،
بخلفيته النظرية وأبعاده الدستورية وتداعياته املؤسساتية ،أح َد
املفاهيم املركزية لقانون االنتقال ،بل أحد مكوناته األساسية .كام أن
أهمية العملية االنتخابية بالنسبة إىل املرحلة االنتقالية وخصوصياتها
تسمح بالحديث عن القانون االنتخايب لالنتقال le droit électorale
 ،de transitionفكيف كانت الهندسة االنتخابية للتجربة االنتقالية
يف الحالة التونسية ،وتحدي ًدا ألول انتخابات بعد الثورة؛ أي انتخابات
املجلس الوطني التأسييس؟

إن تفعيل مفهوم الهندسة االنتخابية ،بوصفها أداة مفهومية
يبي أن الهندسة االنتخابية
مستحدثة يف التجربة االنتقالية يف تونسّ ،
لالنتقال ،مبناسبة انتخابات املجلس الوطني التأسييس  ،2011كانت
هندسة خاصة النتخابات خاصة .وهو استخالص يتأكد بالعودة
إىل املعطى القانوين (النصوص الكربى) واملعطى السيايس (الحدث
والفعل والخطاب السيايس) للمرحلة االنتقالية .وتتجسم خصوصية
هذه التجربة االنتخابية يف بعدين :أولهام ذايت ،يه ّم خصوصية التجربة
التونسية يف ح ّد ذاتها ،ويف عالقتها بالتجارب املقارنة أيضً ا ،وثانيهام
موضوعي ،يه ّم خصوصية انتخابات املجلس الوطني التأسييس
باعتبارها أول انتخابات دميقراطية بعد الثورة ،ويه ّم أيضً ا عالقتها
باملواعيد االنتخابية الالحقة لسنة  ،2014والتي إن اتّحدت معها يف
املنزع الدميقراطي ،فإنها تختلف عنها يف التمثالت( .((1واملعنى أن
أسس الهندسة االنتخابية وخصائصها وتشكالتها النتخابات املجلس
الوطني التأسييس تح ّددت بجملة من املدخالت التي ميّزت هذه
املرحلة ،والتي متحورت حول املشهد الجديد ،الذي تناولناه يف املحور
يتأت من جملة من املتغريات ،تتصل باختالف نوعية
 19واختالف هذه التمثالت ّ
االستحقاق االنتخايب وتغري الفاعلني السياسيني ،إضافة إىل التحوالت الطارئة عىل الحقل
السيايس؛ فانتخابات املجالس التأسيسية ليست كغريها من االنتخابات الدارجة ،فهي
استثنائية مبعناها التأسييس؛ استثنائية يف رمزيتها واستثنائية يف زمنيتها .عىل نحو أمكننا
فيه الحديث عن تشكلني رئيسني للهندسة االنتخابية يف كامل املسار االنتقايل ،كانت فيها
انتخابات املجلس الوطني التأسييس نقطة التمفصل بينهام؛ بحيث وجب التمييز بني الهندسة
االنتخابية للمرحلة االنتقالية األوىل التي تهم انتخابات املجلس الوطني التأسييس والهندسة
االنتخابية للمرحلة االنتقالية الثانية التي تهم االنتخابات الترشيعية والرئاسية .2014
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الرئيس األول" :مدخالت الهندسة االنتخابية :يف املشهد الجديد"،
وهو ما كان ال ّنتاج الرئيس ملخرجاته ،إعادة تأسيس القانون االنتخايب،
والذي تطرقنا إليه يف املحور الرئيس الثاين" :املخرجات :إعادة تأسيس
القانون االنتخايب".

ً
أوال :مدخالت الهندسة االنتخابية :في
المشهد الجديد
تبلورت الهندسة االنتخابية النتخابات املجلس الوطني التأسييس من
خالل نوعية مدخالتها التي ميكن تبويبها عىل أنها مدخالت تتعلق
باملجال السيايس ،وترتكز يف استتباعات االنتقال (املحور الفرعي
األول :استتباعات القتال) وأخرى تتعلق بالفاعلني السياسيني وترتكز
يف تطلعاتهم (املحور الفرعي الثاين :تطلعات الفاعلني السياسيني).

 11استتباعات االنتقال
يتشكل التنظيم الوقتي للسلط العمومية من مجموعة القواعد
تتجسد
املعتمدة للتنظيم الوقتي لسلطات الدولة يف فرتة أزمة
ّ
عــادة يف مرحلة انتقالية بني نظامني سياسيني .وتهدف هذه
القواعد ،ذات الطبيعة الدستورية ماديًّا والوقتية زمن ًّيا ،إىل تنظيم
العالقات بني مختلف السلط العمومية يف هذه املرحلة .وميثل
التنظيم الوقتي للسلط العمومية بهذا املعنى تعب ًريا عن تجاوز
النظام السيايس ملا قبل االنتقال ،ونقطة البدء إلعادة تشكيل
النظام السيايس وبنائه ملا بعد االنتقال ،وذلك عرب تأسيس رشعية
دستورية جديدة مرشوطة برشعية شعبية مستمدة من االنتخاب.
السياق ،ميثّل املرسوم  14لسنة  2011املتعلق بالتنظيم
ويف هذا ّ
(((2
املؤقت للسلط العمومية املؤرخ يف  23آذار /مارس ، 2011
النص /املجال للتجربة االنتقالية التونسية يف مرحلتها األوىل التي
َّ
تُستوىف بانتخابات املجلس الوطني التأسييس .كام متثّل مضامينه
األرضية القيمية واملؤسساتية للمسألة االنتخابية.
.أاألرضية القيمية

يندرج املرسوم  14لسنة  ،2011املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط
العمومية من حيث املرجعية القيمية ،ضمن جملة من املبادئ
الدستورية واملفاهيم القانونية استهلّها يف حيثياته مببدأ سيادة
الشعب "حيث إن الشعب التونيس هو صاحب السيادة ميارسها
رشا ح ًرا ونزي ًها" و"حيث عرب
عن طريق ممثليه املنتخبني انتخابًا مبا ً
 20املرسوم  14لسنة  2011املؤرخ يف  23آذار /مارس  2011املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط
العمومية ،الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،العدد  25 ،20آذار /مارس  ،2011ص .363
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الشعب أثناء ثورة  14جانفي  2011عن إرادة مامرسة سيادته كاملة
تؤش إىل استعادة الشعب
يف إطار دستور جديد" ،وهي صياغة ّ
لسيادته املستلبة ومطالبته بقطع النظام السيايس البائد والقطيعة
مع دستوره ،وقطعيّته يف املناداة بدستور الثورة التونسية .كام
تؤش أيضً ا إىل استحضار مكانة االنتخاب من السيادة آل ّي َة تفعيل
ّ
لها وتدعو إىل استعادة االنتخاب لرشوطه األصيلة واألصلية )انتخابًا
أساسا يف
رشا ح ًّرا ونزي ًها) ،بحيث يجد االنتقال مرتكزاته القيم ّية ً
مبا ً
املعنيني الدميقراطي والتأسييس.
فاملعنى األول هو املعنى الدميقراطي ،بإعادة االعتبار ملا استلبه
نظام التسلط من سيادة وحرية ،وهو ما ال ميكن أن يت ّم إال من
خالل الفعل االنتخايب بهندسة تضمن رشوط دميقراطيته .وهي معانٍ
ذكّر بها الفصل األول من املرسوم  14لسنة  2011من زاوية النظام
االنتخايب املنشود بقوله "إىل حني مبارشة مجلس وطني تأسييس
رشا ورسيًّا حسب مقتضيات نظام
منتخب انتخابًا عا ًما ،ح ًّرا ،مبا ً
انتخايب يصدر للغرض مها ّمه".
أما املعنى الثاين للمرتكزات القيمية لالنتقال فهو املعنى التأسييس
يف معنى كتابة دستور جديد يحدد االتفاقية الـتأسيسية الجديدة
ويتضمن العقد االجتامعي الذي تستوجبه أسس الثورة وأهدافها(،((2
فعل تأسيسيًّا جام ًعا تشاركيًّا توافقيًّا إدماجيًّا ممث ًّل،
وهو ما يتطلّب ً
مبا يعني رضورة انتخاب مجلس تأسييس واسع التمثيلية ،مفتو ًحا عىل
كل الحساسيات الفكرية واملجتمعية والسياسية ،وهو ما يتساوق مع
األفق املؤسسايت لالنتقال(.((2
المؤسساتي
.باألفق
ّ

للسلط
ين ّزل املرسوم  14لسنة  2011املتعلق بالتنظيم املؤقت ّ
العمومية املسألة االنتخابية ضمن بُعد مؤسسايت .فبتنصيص فصله
األول عىل أنه و"إىل حني مبارشة مجلس وطني تأسييس منتخب
تنظيم مؤقتًا وفقًا ألحكام هذا
يت ّم تنظيم السلط العمومية
ً
املرسوم" ،يجد النص مداه الزمني وأفقه املؤسسايت يف استكامل
بناء مؤسسة املجلس الوطني التأسييس التي ستدير الحقًا املرحلة
 21انظر يف معنى االتفاقية التأسيسية وخصائصها عمو ًما ويف الحالة التونسية :عبد الرزاق
املختار" ،الدستور مبتدأ :يف أسس االتفاقية التأسيسية للجمهورية الثانية" ،يف :مجموعة
مؤلفني ،يف الثورة واالنتقال والتأسيس ،إرشاف أحمد السويس (تونس :منشورات مجمع
األطرش للكتاب املختص ،)2013 ،ص  117وما يليها.
حارضا بقوة ،بوصفه محددًا للخيارات االنتخابية ،صلب مداوالت
 22كان املعنى التأسييس ً
الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطي ،انظر :عامر
العلوي وعواطف بلحسن ومفيدة بن يغالن ،مداوالت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة
واإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطي (تونس :املطبعة الرسمية للجمهورية التونسية،
 ،)2012ص .135 ،104
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االنتقالية التأسيسية(((2؛ إذ وضع هذا الفصل ،بداللتيه االنتقالية
والتأسيسية ،الهندسة االنتخابية للمرحلة االنتقالية األوىل ضمن
املفهوم األ ّم وهو الهندسة املؤسساتية .ومفاد هذا املفهوم الذي كان
وليد تعدد التجارب االنتقالية وتدعم دراسات االنتقال ،هو عملية
تخطيط ورسم جمليّة أو جزئيّة ملؤسسات النظام السيايس الوليد
خصوصا ،حالة التحول نحو الدميقراطية أو حاالت النزاع
التي تعقب،
ً
الداخيل أو الخارجي .وهي عملية مركّبة ومعقلنة ومو ّجهة وإرادية
أساسا ،تستهدف تشكيل البناء املؤسسايت الجديد عرب هندسته
ً
دستوريًّا بوضع نظامه الدستوري وبلورة مرشوعيته بهندسة
نظامه االنتخايب( .((2ويشرتط ذلك بداهة تفكيك مؤسسات النظام
القديم برمزيتها التسلطية وغياب رشعيتها الشعبية وقيامها عىل
نص الفصل الثاين
انتخابات تسلطية غري دميقراطية .ويف هذا اإلطارّ ،
"تحل مبقتىض هذا املرسوم
من املرسوم  14لسنة  2011عىل أنه ّ
ويتول الكتّاب العا ّمون أو
ّ
املجالس اآلتية :مجلس النواب []...
املكلفون بالشؤون اإلدارية واملالية لهذه املجالس ترصيف أمورها
اإلدارية واملالية إىل حني وضع املؤسسات التي ستع ّوضها مبقتىض
الدستور الجديد".
السياق نفسه ،ولضامن عدم عودة الرموز السياسية إىل املرحلة
يف ّ
السابقة ،وعىل الرغم من الحاجة إىل مساهمة بعضهم يف ضامن العبور
االنتقايل ،فقد ت ّم التنصيص عىل جملة من التحجريات االنتخابية،
وقد ض ّمنت هذه التنصيصات بصفتها رسالة طأمنة سياسية لباقي
الفاعلني السياسيني ،عىل الرغم من أ ّن مثل هذه النصوص الناظمة
للتنظيم الوقتي للسلط العمومية ،ال تحتمل ،بالنظر إىل موضوعاتها
األصلية ،إيراد مثلها ،فورد يف الفصل الحادي عرش من املرسوم نفسه
أنّه "ال يجوز لرئيس الجمهورية املؤقت الرتشّ ح لعضوية املجلس
ألي انتخابات أخرى بعد
الوطني التأسييس ،كام ال يجوز له الرتشّ ح ّ
وضع الدستور الجديد" .ويف الفصل الخامس عرش أنّه "ال يجوز
للوزير األ ّول وبقية أعضاء الحكومة املؤقتة الرتشّ ح لعضوية املجلس
الوطني التأسييس" ،وإن يكن هذا هو الوجه الظاهر للتحجريات
الذي يتالءم مع االستتباعات الثورية لالنتقال ،فإن لها وج ًها ضمن ًّيا
وداللة رمزية تحيل عىل إحدى خصائص االنتقال يف تونس ،الذي كان
ثوريًّا يف منطلقه ،ودستوريًّا يف تشكّله ،وتفاوض ًّيا يف مساره أيضً ا .فقد
دمج جز ًءا من مك ّونات املنظومة السياسية السابقة ضمنه (رئيس
 23وهو ما وقع التذكري به صلب الفصل الثامن عرش ضمن األحكام الختام ّية من املرسوم
التأسييس مها ّمه
نفسه "ينتهي العمل بأحكام هذا املرسوم عند مبارشة املجلس الوطني
ّ
تنظيم آخر للسلط العمومية".
وضبطه
ً
أساسا من حيث صانعوها وفاعلوها
داخلية
عملية
املؤسساتية
الهندسة
كانت
لنئ
24
ً
شكل متفاوتًا يتدرج من
واملعنيون بها ،فإنها ال تخلو من تأثري عامل خارجي دويل يتخذ عادة ً
اإلدارة املبارشة إىل خدمات الخربة واإلعانة ،وهو حال الهندسة االنتخابية أيضً ا.

دراسات
في الهندسة االنتخابية للمراحل االنتقالية:
ً
مثاال
انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تونس

الجمهورية املؤقت الوزير األ ّول وبعض أعضاء الحكومة املؤقّت)(.((2
وقد جاءت هذه التحجريات متفاوتة من حيث ح ّدتها موضوع ًّيا
وعبت عن موقف استباقي؛ بحيث لن يت ّم تضمني موانع
وزمن ًّياّ ،
الرتشّ ح ضمن القانون االنتخايب الذي سيصدر الحقًا ،باعتبار أن نصوص
التنظيم الوقتي تحتل ما ّديًّا مكانة أعىل يف ترتيب القواعد القانونية،
لتلتقي هذه التحجريات موضوعيًّا مع تطلّعات الفاعلني السياسيني
املتخ ّوفني من عودة ظاهرة أو مسترتة لرموز النظام السيايس القديم.

 22تطلعات الفاعلين السياسيين
لقد ترافقت املرحلة االنتقالية بصعود قوى سياسية وهبوط أخرى؛
إذ إنها أنتجت فاعليها الجدد وطوت إىل حني فاعليها القدامى،
وقد كان الفاعل السيايس الحزيب هو الفاعل املحدد داخلها .وهنا
عرف املشهد الحزيب يف تونس غداة ثورة  14جانفي  2011تغيريات
عميقة أث ّرت ،عىل نحو واضح ،يف مختلف مسارات املرحلة االنتقالية،
وتحدي ًدا املسارين االنتخايب والتأسييس .وهي تأثريات قامت عىل
التغيات الكيفية التي طالت هذا املشهد.
ّ
ففي مستوى أول من هذه التغريات الكيفية ،وقع الحسم والقطع
أي دور سيايس حايل أو مستقبيل للتجمع الدستوري الدميقراطي؛
مع ّ
حزب السلطة الذي هيمن لعقود طويلة عىل مفاصل الدولة .فت ّم حلّه
مبوجب حكم قضايئ مثّلت حيثياته املتميزة من جهة أوىل محاكمة
للهندسة التسلطية للنظام االنتخايب ولعالقات النفعية والزبونية
السياسية التي سادت قبل الثورة بني النظام السيايس والنظام الحزيب.
الشط الدميقراطي
حق ّ
كام شكّلت حيثياته من جهة ثانية مرافعة يف ّ
ملامرسة السلطة ،فجاء عىل لسان املحكمة "إ ّن الحزب امل ّدعى عليه
رئيسا للجمهورية بعد تنحية
قد تك ّون بسعي من رئيسه والذي كان ً
استغل ما كان له من سلطان
ّ
الرئيس األسبق يف  7نوفمرب  1987الذي
أوصل حزبه وهو امل ّدعى عليه عن طريق ظاهره االنتخاب ،ولكن
يف باطنه تغييب إلرادة الشعب وحرمان له من حقّه يف االختيار
الح ّر" ،معتربة "أ ّن الشّ عب التونيس قد ارتىض منذ االستقالل لنفسه
السلط"،
نظا ًما جمهوريًّا يقوم عىل مبدأ سيادة الشعب والتفريق بني ّ
لتخلص املحكمة إىل القول بـ "أ ّن الحزب امل ّدعى عليه مل يحرتم
النظام الجمهوري وأسسه ،وأ ّن النظام الجمهوري يقتيض أن للشّ عب
يتول أمره وما يرتتّب عن ذلك من تداول
الحق يف االختيار الحر ملن ّ
عىل السلطة" ،معتربة "أنّه إذا ما تعقبنا التنقيحات التي تتالت عىل
وخصوصا يف بابه املتعلق برئيس الجمهورية يتّضح من
الدستور،
ً
ظل يتع ّهد هذا الباب بالتعديل
رشع الدستوري ّ
دون عناء أن امل ّ
 25عز الدين عبد املوىل" ،أضواء عىل التجربة التونسية يف االنتقال الدميقراطي" ،الجزيرة
نت ،2013/2/14 ،شوهد يف  ،2018/1/12يفhttp://bit.ly/1myA2Do :
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والتنقيح حتى يكون عىل مقاس رئيس الحزب امل ّدعى عليه ،فبدل
أن يكون الدستور قاعدة للحياة السياسية الرشعية والسليمة ،أصبح
عائقًا لتحقّقها مبفعول ما طرأ عليه من تعديالت ش ّوهت أحكامه يف
مخالفة واضحة لجوهر الجمهورية وما تقتضيه من تداول دميقراطي
السلطة وانتهاك ملبدأ سيادة الشعب"(.((2
وسلمي عىل ّ
ويف مستوى ثانٍ من التغريات الكيفية التي لحقت املشهد الحزيب
غداة ثورة  14جانفي  ،2011وبغياب التج ّمع الدستوري الدميقراطي
ظل مناخ الحرية ،برزت ظاهرة حزبية نشطة تألّفت
أو تغييبه ،ويف ّ
من معارضة املايض ومن أحزاب جديدة .وميكن تصنيف مك ّونات
هذه الظاهرة الحزبية ضمن الخطوط والحساسيات الفكرية اآلتية:
الخط اإلسالمي (حركة النهضة ،وحزب التحرير ،وحزب اإلصالح
والتوحيد ،وحركة اللقاء اإلصالحي الدميقراطي ،وحزب العدل
والتنمية ،وحزب الكرامة واملساواة ،وحزب الكرامة من أجل العدالة
والتنمية  ...إلخ) ،والخط اليساري (حزب العامل الشيوعي التونيس،
وحزب العمل الوطني الدميقراطي ،وحركة الوطنيني الدميقراطيني،
والحزب االشرتايك اليساري  ...إلخ) ،والخط الليربايل (االتحاد الوطني
الحر ،وحزب آفاق تونس ،والحزب الليربايل املغاريب  ...إلخ) ،والخط
القومي العريب (حزب الطليعة العريب الدميقراطي ،وحركة الشعب
الوحدوية التقدمية ،وحركة البعث  ...إلخ) ،والخط االجتامعي
الدميقراطي (الحزب الدميقراطي التقدمي ،والتكتل من أجل العمل
والحريات ،واملؤمتر من أجل الجمهورية  ...إلخ)(.((2
لقد ّأشت هذه الظاهرة الحزبية النشطة إىل عودة العامل الحزيب
يف البعد السلويك والبعد الخطايب إىل الساحة السياسية يف تونس بعد
عقود من هيمنة ثنائية حزب الدولة ودولة الحزب؛ بحيث غدت
الساحة السياسية غداة ثورة  14جانفي  2011ساحة حزبية ،حتى ال
نقول متح ّزبة أحيانًا ،بامتياز ،وهو وصف يتالءم واملعنى الدميقراطي
من جهة أوىل ،وهو من جهة ثانية من متطلبات الفعل االنتخايب،
إضافة إىل كونه يستوعب مفهوم الحزب الذي يعطي مكانة محورية
للتداول السلمي للسلطة .وهنا يجب التذكري مبعاين الفصل األول
من املرسوم  87لسنة  2011الصادر يف  24أيلول /سبتمرب  2011حني
نص عىل "أ ّن الحزب جمع ّية تتكون باالتفاق بني مواطنني تونسيني،
ّ
يساهم يف التأطري السيايس للمواطنني ويف ترسيخ قيم املواطنة
ويهدف إىل املشاركة يف االنتخابات قصد مامرسة السلطة يف املستوى
الوطني أو الجهوي أو املحيل"(.((2
 26املحكمة االبتدائية يف تونس" ،قرار عدد  14432بتاريخ  9آذار /مارس  ،"2011دراسات
إسرتاتيجية ،العـدد  ،2ص .71 - 62
 27عن هذه التقسيامت وتنسيباتها ،انظر :مروان الدميايس" ،املشهد الحزيب يف تونس" ،يف:
مجموعة مؤلفني ،يف الثورة واالنتقال والتأسيس ،ص  29وما يليها.
 28الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،العدد  30 ،74أيلول /سبتمرب  ،2011ص .1993
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شكل متور ًما خالل
لكن ثنائية األحزاب واالنتخابات عادة ما تأخذ ً
املرحلة االنتقالية التي تتسم عادة بالتقدم الحزيب يف ظل هشاشة
الدولة الرخوة .ففي مفارقة غريبة ،وإن كانت م ّربرة بالظرف
االنتقايل ،انغمست مختلف األحزاب يف تونس مبارشة يف املسألة
االنتخابية ويف التطلّع السلطوي ،وذلك لقرب االستحقاق االنتخايب.
وهو تو ّجه يعمق مخاطر هذه العالقة وانحرافاتها ،خاصة إذا كانت
الظاهرة الحزبية ضعيفة التشكل ،ومحدودة التبلور وهشّ ة التقاليد.
كل العمل الحزيب ،كام أن الخطاب االنتخايب ال
فاالنتخابات ال تختزل ّ
ميكن أن يختزل الخطاب السيايس .يف الوقت ذاته ،ال ميكن أن تتح ّول
األحزاب إىل أحزاب انتخابات؛ أي أحزاب مناسباتيّة أو أحزاب تحت
رحمة االنتخابات ،بحيث تته ّرأ انتخابيًا ،وال يصح أيضً ا أن ينحرص
الخطاب السيايس والحزيب يف الظريف االنتخايب.
ويف مستوى ثالث ،وتب ًعا للتغريات الكيفية التي لحقت املشهد
الحزيب وإزاء الطفرة الحزبية بعد الثورة ،برزت فورة االستقاللية؛ فقد
ساهم إضفاء أبعاد ترشيعية وأرضية هيكلية عىل رشط االستقاللية
من خالل النصوص الناظمة لِلجان مواكبة االنتقال( ((2يف تسويق
ظاهرة املستقلني ودعم حضورها سياسيًّا ومجتمعيًّا ،وهو ما دفع
جز ًءا من املستقلني إىل محاولة التموقع ضمن املعادلة االنتخابية؛
مبعنى التح ّول إىل فاعل انتخا ّيب ،وذلك عرب توظيف امتدادهم املدين
لتحويله إىل ثقل انتخايب.
إن تضافر هذا املعطى مع استحقاقات االنتقال وتأثري الظاهرة
الحزبية كانا أهم املخرجات التي ساهمت يف تحديد اتجاهات
الهندسة االنتخابية ألول انتخابات بعد الثورة؛ فقد عنى استبطانها
تثوي ًرا للقانون االنتخايب التونيس ،وإعادة تأسيس له ضمن مرشوعية
دميقراطية جديدة.

ثان ًيا :المخرجات:
إعادة تأسيس القانون االنتخابي
لقد تشكلت الخريطة الترشيعية النتخابات املرحلة االنتقالية األوىل
من مكونني .املكون األول هو النصوص االنتخابية الكربى وهي:
 29املرسوم  6لسنة  2011املؤرخ يف  18شباط /فرباير  2011املتعلق بإحداث الهيئة العليا
لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطي ،الرائد الرسمي للجمهورية
التونسية ،العدد  1 ،13آذار /مارس  ،2011ص 196؛ املرسوم  7لسنة  2011املؤرخ يف 18
شباط /فرباير  2011املتعلق بإحداث لجنة وطنية لتقيص الحقائق حول الثورة والفساد،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،العدد  ،13ص 201؛ املرسوم  8لسنة  2011املؤرخ يف
 18شباط /فرباير  2011املتعلق بإحداث اللجنة الوطنية الستقصاء الحقائق يف التجاوزات
املسجلة خالل الفرتة املمتدة من  17كانون األول /ديسمرب إىل حني زوال موجبها ،الرائد
الرسمي للجمهورية التونسية ،العدد  ،13ص .203
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املرسوم  27لسنة  2011املؤرخ يف  18نيسان /أبريل  2011املتعلق
بإحداث هيئة عليا مستقلة لالنتخابات( ،((3واملرسوم  35لسنة 2011
املؤرخ يف  10أيار /مايو  2011املتعلق بانتخاب املجلس الوطني
التأسييس( .((3أما املكون الثاين ،فيتألف من نصوص مواكبة لها تتصل
باألحزاب السياسية والجمعيات واإلعالم(.((3
إن املرسومني  27و 35لسنة  ((3(2011يتمثالن يف تكاملهام الهندس َة
االنتخابية النتخابات املجلس الوطني التأسييس ،وهي هندسة تطرح
سؤالني رئيسني :أولهام شكيل يستوعب جهة الترشيع وكيفيته،
ومفاده :من هندس؟ وثانيهام موضوعي يستوعب مادة الترشيع،
ومفاده :ماذا هندس؟

 11من هندس؟
استبطن الحامل الترشيعي النتخابات املرحلة االنتقالية األوىل
خصائص الترشيع يف الفرتات االنتقالية التي تعترب محيطًا
استثنائ ًّيا مالمئًا العتامد املقاربة املادية للقانون والتي ال تقوم
التمش الشكيل املحدد مسبقًا إلنتاج القاعدة
رضورة عىل
ّ
القانونية ،كام ال تستتبع التصنيف الشكيل للنصوص الناتج منه
بداهة .فاملرحلة االنتقالية تتميز بضعف نسبي للبعد التقعيدي
للقواعد القانونية ،وهو ما يتأىت من ضعف املاكينة الترشيعية
الكالسيكية ،مع رغبة يف ترسيع استيفاء الجانب العميل
والتدبريي ،من دون أن نغفل أيضً ا تصو ًرا دون ًّيا لدور القانون
رش ع سابقًا
يف املرحلة االنتقالية عىل أنه رد فعل مستبطن عمن ّ
وأنتج منظومة قانونية لالستبداد.
بخاصيات شكلية وموضوعية .فعىل
لقد متيزت النصوص االنتخابية ّ
املستوى الشكيل ،اتسمت هذه النصوص بوحدة جهة اإلصدار
وشكله .فمن حيث الشكل ،جرى االعتامد يف الفرتة االنتقالية عىل
"خاصة بالنظر إىل متطلبات
آلية املرسوم ،وهو تو ّجه يربر ويفرس
ّ
 30الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،العدد  19 ،27نيسان /أبريل  ،2011ص .488
 31الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،العدد  10 ،33أيار /مايو  ،2011ص .647
 32املرسوم  87لسنة  2011املؤرخ يف  24أيلول /سبتمرب  2011املتعلق بتنظيم األحزاب
السياسية ،الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،العدد  ،74ص 1993؛ املرسوم  88لسنة 2011
املؤرخ يف  24أيلول /سبتمرب  2011املتعلق بتنظيم الجمعيات ،الرائد الرسمي للجمهورية
التونسية ،العدد  ،74ص 1996؛ املرسوم  115لسنة  2011املؤرخ يف  2ترشين الثاين /نوفمرب
 2011املتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنرش ،الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،العدد
 4 ،84ترشين الثاين /نوفمرب  ،2011ص 2559؛ املرسوم  116لسنة  2011املؤرخ يف  2ترشين
الثاين /نوفمرب  2011املتعلق بحرية االتصال السمعي والبرصي وبإحداث هيئة عليا مستقلة
لالتصال السمعي والبرصي ،الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،العدد  ،84ص .2568
 33املالحظ أن اإلرساء الفعيل للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات ت ّم بعد استصدار القانون
نصها القانوين ،وهو ما يعكس نية السلط االنتقالية ورغبتها
االنتخايب ،عىل الرغم من سابق ّية ّ
يف أن تعمل الهيئة من داخل القانون االنتخايب وألّ تساهم يف بلورته.

دراسات
في الهندسة االنتخابية للمراحل االنتقالية:
ً
مثاال
انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تونس

املرحلة االنتقالية الراهنة"( ،((3والتي جعلت من رئيس الجمهورية
مجلس النواب
لحل
جهة الترشيع الوحيدة يف الفرتة االنتقالية تب ًعا ّ
َ
ومجلس املستشارين(.((3
أما عن جهة إعداد النصوص االنتخابية ،فنلحظ تقلص الطابع الشكيل،
وهي إحدى ميزات القانون االنتقايل ،إذ ال تعود عملية الترشيع يف
الفرتة االنتقالية إىل السلطة الترشيعية يف مفهومها الكالسييك ،بل
عادة ما تكون من اختصاص السلطة التنفيذية ،وقد تشاركها فيها
هيئات تع ّد جز ًءا من اإلدارة االنتقالية التي تختلف طريقة تكوينها
 بحيث قد تكون منتخبة أو معيّنة  -كام تتنوع طبيعتها القانونيةويتفاوت أيضً ا مدى مساهمتها يف عملية التقعيد( .((3وهو أسلوب
يتنزل ضمن املرور من الثورة إىل الدولة؛ أي ضمن مأسسة الثورة،
ويستهدف عادة متثيل القوى السياسية الرئيسة يف الفرتة االنتقالية
واستيعابها وتوريطها يف اللعبة السلطوية ،مع السعي إلضفاء الرشعية
عىل املؤسسات وعىل املضامني أيضً ا ،وضامن مقبولية النصوص
املطروحة ،وهي اعتبارات تتأكّد يف حالة النصوص االنتخابية أل ّوليتها
وألولويّتها ضمن املسار االنتقايل.
وضمن هذا الخيار املختلط عىل مستوى إعداد النصوص الذي
يفرتض مسا ًرا تفاوضيًّا بشأنها بني جهة االقـراح وجهة اإلصدار،
يتن ّزل إحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السيايس
واالنتقال الدميقراطي عىل أنه جزء من اإلدارة االنتقالية التي "تتعهد
بالسهر عىل دراسة النصوص الترشيعية ذات العالقة بالتنظيم
[ّ ]...
السيايس واقرتاح اإلصالحات الكفيلة بتجسيم أهداف الثورة بخصوص
املسار الدميقراطي" .وهو ما يجعلها هيكل تداول وقوة اقرتاح من
بديل من سلطة ترشيعية ،كام يستمد من منطوق
دون أن تكون ً
الفصل األول من املرسوم  6لسنة  .2011وضمن مستوى ثانٍ من
االزدواجية ،جرى التمييز داخل هذا الهيكل بني مجلس الهيئة الذي
"يتوىل ضبط التوجهات الكفيلة مبالءمة التشاريع املتصلة بالحياة
السياسية مبا يتوافق مع متطلبات تحقيق االنتقال الدميقراطي []...
ولجنة خربائها التي تتوىل صياغة مشاريع القوانني وفق التوجهات
التي يتم ضبطها من الهيئة".
" 34للمجلس الدستوري بخصوص مرشوع قانون يتعلق بالتفويض إىل رئيس الجمهورية
املؤقت يف اتخاذ مراسيم طبقًا للفصل  28من الدستور" ،الرائد الرسمي للجمهورية التونسية،
العدد  10 ،10شباط /فرباير  ،2011ص .175
 35الفصل  65من الدستور التونيس" ،تتخذ شكل مراسيم النصوص املتعلقة بـ :النظام
االنتخايب والصحافة واإلعالم واالتصال والنرش وتنظيم األحزاب السياسية ومتويلها".
 36ملزيد من التعمق ميكن العودة إىل قراءة مركبة للقانون  5لسنة  2011املؤرخ يف 9
شباط /فرباير  2011املتعلق بالتفويض لرئيس الجمهورية املؤقت يف اتخاذ مراسيم طبقًا
للفصل  28من الدستور؛ املرسوم  14لسنة  2011املؤرخ يف  23آذار /مارس 2011؛ املرسوم
 6لسنة .2011
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إن ما يُلحظ من ازدواجية "املهندس" عىل مستوى جهة اإلعداد بني
املكونني الرئيسني ،وهام الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح
السيايس واالنتقال الدميقراطي ،والحكومة االنتقالية ،ستكون له
نتائجه الحقًا عىل مداوالت النص االنتخايب ومضامينه ومآله(((3؛
بالنظر ،من جهة أوىل ،إىل اختالف التموقع السيايس ،ومن ث ّم ،املصلحة
السياسية ملن يعترب نفسه مؤمت ًنا عىل تحقيق أهداف الثورة ،وبني
من يُعد امتدا ًدا عضويًا للطبقة السياسية ملا قبل الثورة( ،((3وبالنظر،
من جهة ثانية ،إىل ازدواجية تركيبة الهيئة نفسها بني مجلس الهيئة
بهواجسه السياسوية املتنافسة( ((3ولجنة الخرباء بنزعتها التقنوية(،((4
وهو تع ّدد يف مستويات اإلعداد أنتج خارج الهيئة وداخلها بؤر توت ّر
كامنة ،ظهرت الحقًا حني هندسة النص االنتخايب(.((4
لقد ساهمت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ،فعليًا وبصفة
ف ّعالة ،يف وضع ما كيّفناه بالنصوص االنتقالية الكربى ،ومنها النصوص
االنتخابية( ،((4وذلك عىل الرغم من املحدودية الكمية لتدخّلها إذا
ما احتسبنا مجمل عدد املراسيم الصادرة يف الفرتة االنتقالية( .((4ولنئ
يحسب لهذا األسلوب يف وضع القاعدة القانونية يف الفرتة االنتقالية
ميس جودة الترشيع صياغ ًة ومضمونًا ،وال
مرونته وميزته التدبريية ،فإنه ّ
ّ
أدل عىل ذلك من التنقيح الوارد عىل املرسوم  35لسنة  2011املتعلق
بانتخاب املجلس الوطني التأسييس مبوجب املرسوم  72لسنة 2011
املؤ ّرخ يف  3آب /أغسطس  .((4(2011لقد تعلّق التنقيح املذكور يف جزء
كبري منه باإلطار اإلجرايئ لنزاعات انتخابات املجلس الوطني التأسييس،
 37وهو ما ميكن استخالصه بالعودة إىل :العلوي وبلحسن وبن يغالن ،يف جزئيه.
 38من ذلك الخالفات حول مضمون الفصل الخامس عرش من املرسوم  35لسنة ،2011
ست جلسات من أصل  58جلسة عقدتها الهيئة العليا لتحقيق
وقد خصصت له ،عىل ّ
األقلّ ،
أهداف الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطي طوال مدة عملها.
 39العلوي وبلحسن وبن يغالن ،ج  ،1ص  ،114 - 112وهو ما تشهد به انسحابات عديد
مك ّونات الهيئة أثناء عملها.
 40تجد هذه التوترات الهيكلية تربيراتها يف خلفيات تكوين الهيئة العليا لتحقيق أهداف
الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطي التي متّت تحت ضغط سيايس ،عرب مزاوجة
بني لجنة خرباء مكلفة بإصالح سيايس ومجلس ثورة ،حول السياق التاريخي والسيايس انظر:
عبد الجليل التميمي ،الثورة التونسية ،إرشاف وتقديم عبد الجليل التميمي يف السلسلة
الثانية :سيمنارات الذاكرة الوطنية وتاريخ الزمن الحارض وثورة الكرامة والدميقراطية ،رقم 16
(تونس :منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي واملعلومات.)2011 ،
 41انظر ترصيحات بعض أعضاء الهيئة ومواقفهم ،يف :العلوي وبلحسن وبن يغالن ،ج ،1
ص .181 ،114
 42عقدت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطي
طوال مدة عملها  58جلسة ،منها  31جلسة حول املسألة االنتخابية عمو ًما ،وقد خُص من
هذه األخرية املرسومان  27و 35بـ  22جلسة .وهو ما يؤكد محورية املسألة االنتخابية يف
عمل الهيئة.
 43تتميز اطالعات املراسيم الصادرة مبساهمة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة
واإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطي بورود عبارة "باقرتاح من الهيئة العليا لتحقيق
أهداف الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطي".
 44الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،العدد  5 ،58آب /أغسطس  ،2011ص .1370
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وهو ما عكس ضعف عقلية الترشيع وتقاليده لدى الهيئة العليا لتحقيق
أهداف الثورة ،إذ تركز نقاشها وعملها بد ًءا عىل ما ميكن أن يوصف
بالفصول السياسية من دون الفصول التقنية( ،((4وقد خلّف ذلك هنات
وفراغات ترشيعية وجب ملؤها الحقًا عىل الرغم من جهد تجاوزها(.((4
أما عىل املستوى املوضوعي فقد استوعبت النصوص االنتخابية
أساسا ثنائية التنازعية والتوافقية.
خاصيات املرحلة االنتقالية ،وهي ً
فالحقل السيايس االنتقايل تنازعي يف جوهره ،تشقّه االنقسامات
ويتّسم بعدم االستقرار السيايس واملجتمعي .وتستدعي هذه
توص ًل صع ًبا إىل نقطة توازن
التنازعية من الفاعلني السياسيني ّ
مجتمعي وسيايس ،يتم تقنينها ليشكل القانون بذلك الحافظ
واملحافظ مجتمع ًيا .بهذا املعنى متثّل الهندسة االنتخابية أحد معابر
إدارة الرصاع وأحد مسالك تسوية النزاعات يف املرحلة االنتقالية،
املتعسة للمرسوم 35
عب عنه املخاض الصعب والوالدة
ّ
وهو ما ّ
لسنة  2011املتعلق بانتخاب املجلس الوطني التأسييس ،والجدل
املستمر بشأن خياراته الهيكلية يف إدارة العملية االنتخابية االنتقالية
ويف باقي اختياراته االنتخابية( .((4ومل يكن ذلك ممك ًنا داخل الهيئة
العليا لتحقيق أهداف الثورة برتكيبتها املتنوعة بني أطراف مدنية
وأخرى سياسية( ((4واملتعددة سياس ًّيا( ((4من دون إعامل التوافقية
بوصفها الوجه اآلخر املوازن للتنازعية التي تعد أحد رشوط نجاح
االنتقال وضامنة لعدم انتكاسه ،حتى أصبح يشار إليها باإلكراه
التوافقي الذي ال يعني الخيار األغلبي ،وإمنا يفيد تسوية بني الفرقاء
السياسيني تسمح بتأطري التنازعية وتثبيت استقرار املحيط السيايس،
وضامن طوعية الخضوع ألحكام القانون يف ظل الدولة الرخوة.
 45العلوي وبلحسن وبن يغالن ،ج  ،1ص .92
 46عبد الواحد املكني ،املسار االنتخايب يف االنتقال الدميقراطي بتونس (تونس /صفاقس:
املغاربية للطباعة /دار محمد عيل للنرش ،)2012 ،ص .26 ،25
 47وهو ما ميكن استخالصه من خالل :العلوي وبلحسن وبن يغالن ،ج .1
 48ال بد من اإلشارة إىل أن قرار الوزير األول املؤرخ يف  5نيسان /أبريل  2011املتعلق
بتعيني أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطي
الذي ألغى قراره الصادر يف املوضوع نفسه يف  14آذار /مارس  2011قد ضبط تركيبة مجلس
ممثل عن الهيئات واملنظامت
ممثل عن األحزاب السياسيةً 33 ،
الهيئة عىل النحو التايلً 36 :
ممثل عن الجهات ،ممثالن
والجمعيات ومكونات املجتمع املدين 72 ،شخصية وطنيةً 12 ،
عن عائالت الشهداء .وقد اندرج اإللغاء يف إطار توسيع الرتكيبة ودعم متثيليتها السياسية
والجهوية واملدنية والرمزية ،انظر :الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،العدد  8 ،24نيسان/
أبريل  ،2011ص .454
 49يحدد قرار الوزير األول ،املؤرخ يف  5نيسان /أبريل  2011املتعلق بتعيني أعضاء الهيئة
العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطي ،األطراف السياسية
املمثلة كل منها بثالث شخصيات بحركة الدميقراطيني االشرتاكيني ،وحركة التجديد ،والحزب
الدميقراطي التقدمي ،والتكتل الدميقراطي من أجل العمل والحريات ،وحركة النهضة،
والحزب االشرتايك اليساري ،وحزب العمل الوطني الدميقراطي ،وحزب تونس الخرضاء،
وحزب اإلصالح والتنمية ،وحركة الوطنيني الدميقراطيني ،واملؤمتر من أجل الجمهورية ،وحزب
الطليعة العريب الدميقراطي .وهي تركيبة تجمع بني مختلف الحساسيات اإلسالمية واليسارية
والقومية وإن تغلب عليها الحساسية اليسارية.

العدد 30
كانون الثاني  /يناير 2018

ويعد الفصل الخامس من املرسوم  6لسنة  ،2011املتعلق بإحداث
الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال
الدميقراطي ،التعبري األوضح عن هذه الخاصية؛ إذ "تتّخذ الهيئة
قراراتها بالتوافق وإن تعذّر باألغلبية" ،والغريب أن التوافقية مل
تربز إال يف الترشيع للعملية االنتخابية من دون بقية النصوص ،فقد
شهدت الهيئة انسحاب عديد مكوناتها .فهل كان ذلك بحكم حاجة
الفاعلني السياسيني املل ّحة إليه؟ أم هي لحظة وئام سياسية عابرة؟
وإن كان ذلك شأن الرشط الشكيل يف إعداد الترشيع االنتخايب،
فكيف كانت ما ّدته؟

 22ماذا هندس؟
يستوعب املرسوم  35لسنة  2011املؤرخ يف  10أيار /مايو 2011
املتعلق بانتخاب املجلس الوطني التأسييس ،واملرسوم  27لسنة 2011
املؤرخ يف  18نيسان /أبريل  2011املتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة
لالنتخابات ،البعد الوظيفي والرباغاميت للهندسة االنتخابية ويتنزل
ضمن معاين الوظيفة االنتقالية ،كام يقرنها باملسار الدميقراطي .يف هذا
السياق ،متيزت النصوص االنتخابية الكربى بحيثياتها التي استجابت
ملخرجات املرحلة االنتقالية األوىل ،فاستوعبت دالالت إعادة تأسيس
القانون االنتخايب خلفية ومقومات ،فورد بديباجة املرسوم  35لسنة
 2011املتعلق بانتخاب املجلس الوطني التأسييس "قط ًعا مع النظام
السابق املبني عىل االستبداد وتغييب إرادة الشعب بالبقاء غري
املرشوع يف السلطة وتزوير االنتخابات ،ووفا ًء ملبادئ ثورة الشعب
التونيس الهادفة إىل إرساء مرشوعية أساسها الدميقراطية والحرية
واملساواة [ ]...والتع ّددية [ ]...والتداول عىل السلطة ،وانطالقًا من
يتول وضع
إرادة الشعب التونيس يف انتخاب مجلس وطني تأسييس ّ
دستور جديد للبالد ،وباعتبار أ ّن القانون االنتخايب السابق مل يكفل
انتخابات دميقراطية وتعددية وشفافة ونزيهة ،ت ّم التوافق عىل
انتخاب املجلس الوطني التأسييس وفقًا لألحكام التالية" ،التي ترد
يف الفصل األول من املرسوم نفسه" :ينتخب أعضاء املجلس الوطني
رشا ،رسيًّا ،وفق مبادئ الدميقراطية
التأسييس انتخابًا عا ًّما ،ح ًّرا ،مبا ً
(((5
واملساواة والتعددية والنزاهة والشفافية"  .وضمن هذه العناوين،
تسمح العودة إىل املرسومني  27و 35لسنة  2011باستخالص مح ّددات
الهندسة االنتخابية النتخابات املجلس الوطني التأسييس التي قامت
عىل الدفع نحو التمثيل باعتباره أولوية رئيسة ،مع ضامن استقاللية
اإلدارة االنتخابية ،إذ تتن ّزل باقي التفاصيل الفنية واإلجرائية املتعلقة
بالعملية االنتخابية داخل هذين املحددين الرئيسني.
 50انظر :ديباجة املرسوم  35لسنة  2011وفصله األول؛ والفصل الثاين من املرسوم 27
لسنة .2011

دراسات
في الهندسة االنتخابية للمراحل االنتقالية:
ً
مثاال
انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تونس

.أأولويّة التمثيل

انطالقًا من مضامني املرسوم  35لسنة  2011املؤرخ يف  10أيار/
(((5
مايو  ،2011مثلت مسألة التمثيل مدار الهندسة االنتخابية
النتخابات املجلس الوطني التأسييس ،إذ متحورت حولها طريقة
االقرتاع املستحدثة واإلجـراءات التفضيلية واإلجـراءات اإلقصائية،
وهنا ميكن أن منيز بني ثالثة مستويات من التمثيل :التمثيل السيايس
األيديولوجي ،والتمثيل االجتامعي ،والتمثيل الجغرايف.

•التمثيل السيايس األيديولوجي
أساسا رؤي ًة
تم التمثيل السيايس األيديولوجي ،وضمن مقاربة حزبية ً
وحجم ،باعتامد االقرتاع عىل القوائم يف دورة واحدة مع توزيع
ً
املقاعد يف مستوى الدوائر عىل أساس التمثيل النسبي مع األخذ بأكرب
البقايا( ،((5وذلك بعد نقاش مستفيض داخل الهيئة العليا لتحقيق
أهداف الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطي ،تحكّمت فيه
كل
الحسابات السياسية لألحزاب العائدة من جديد ،وتجاذبته مزايا ّ
من االقرتاع عىل األفراد واالقرتاع عىل القوائم ونقائصهام( ،((5وبدرجة
أقل مزايا االقرتاع باألغلبية والتمثيل النسبي ونقائصهام ،فقد بدا
التوجه شبه محسوم منذ البدء نحو النسبية( .((5لقد مثلت طريقة
تحول جذريًّا عىل مستوى تاريخية طرق االقرتاع
االقرتاع املستحدثة ً
املعتمدة يف التجربة التونسية التي هيمنت داخلها طريقة االقرتاع
باألغلبية ،سواء يف صيغتها املطلقة أو املخففة بجرعات النسبية .وهي
نقلة نوعية استبطنت رهانات الفاعلني السياسيني وتحدي ًدا األحزاب،
عبت عن
من دون أن تقيص عىل نحو مطلق املستقلني(((5؛ إذ إنها ّ
رغبتها عامة يف استجالب منافع الحارض االنتقايل ،عرب طريقة اقرتاع
متكّن أكرب طيف ممكن من اقتسام الكعكة االنتخابية بطريقة أعدل
قدر اإلمكان( .((5وقد ساهمت طريقة االقرتاع يف الحد من تخوفات
 51انظر مذكرة رشح األسباب وبعض تدخالت أعضاء الهيئة ،يف :العلوي وبلحسن وبن
يغالن ،ج  ،1ص .100 ،61 ،60 ،50
 52الفصل  32من املرسوم  35لسنة .2011
 53انظر حوله :كوثر دباش ،القانون االنتخايب التونيس :نحو القطع مع االستبداد ،سلسلة
القانون الدستوري للجميع (تونس :دار الطائر للنرش /مركز النرش الجامعي ،)2011 ،ص 49
وما يليها.
 54انظر :العلوي وبلحسن وبن يغالن ،ج  ،1املواقف الداعمة لالقرتاع عىل القامئات
النسبي ،ص  .107 ،106 ،103واملواقف الداعمة لالقرتاع عىل األفراد ،ص ،109
مع التمثيل
ّ
.154 ،122
 55يع ّد ذلك غري ممكن بالنظر إىل تركيبة الهيئة التي تتضمن نسبة مهمة من املستقلني،
وبالنظر أيضً ا إىل الحسابات االنتخابية لألحزاب املمثلة فيها التي تعترب املستقلني خزانًا
انتخاب ًّيا قبل االنتخابات وبعدها ،وهو ما م ّهد الحقًا لظهور قوائم مستقلة يف ظاهرها ،حزبية
يف جوهرها ،ولظهور نواب الرتحال السيايس بني األحزاب .انظر فيام يتصل بنسبة املستقلني:
قرار الوزير األول املؤرخ يف  5نيسان /أبريل  2011املتعلق بتعيني أعضاء الهيئة العليا لتحقيق
أهداف الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطي .وحول املسألة يف مداوالت الهيئة
انظر :العلوي وبلحسن وبن يغالن ،ج  ،1ص .101
 56املرجع نفسه ،ص .173 ،143
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أحزاب ما بعد الثورة من استنساخ تجربة املايض السيايس بحمولته
االنتخابية عرب طريقة اقرتاع قد متكّن حزبًا واح ًدا من الهيمنة عىل
الساحة السياسية .كام مكّنت من الحد من تخوفات هذه األحزاب
ظل غياب املعطيات الدقيقة عن حجمها املجتمعي.
من بعضها ،يف ّ
تصب
ومكنت أيضً ا من تجاوز تخوف كامن من نتائج غري مسبوقة قد ّ
وأساسا حركة النهضة .وقد استبطنت طريقة
يف خانة اإلسالم السيايس،
ً
االقرتاع املستحدثة أيضً ا حاجة الوضع االنتقايل ،بطبيعته الهشّ ة ،إىل
التدعيم واالندماج وبناء الثقة مجتمع ًيا ،وإىل املرشوعية مؤسسات ًيا،
عرب ضامن أوسع مشاركة سياسية ممكنة وأكرث متثيلية ممكنة.
وال ب ّد أن نشري إىل أن الحرص عىل التمثيل السيايس كان ضمن الدائرة
الدميقراطية؛ إذ حرصت القوى السياسية املمثلة يف الهيئة العليا
لتحقيق أهداف الثورة ،ورغم بعض التوجهات املتحفظة داخل لجنة
الخرباء( ،((5عىل إدراج إجراءات تقييدية تحول دون عودة الطبقة
السياسية التي ارتبطت مبنظومة التسلط .وقد مثلت هذه اإلجراءات،
التي ق ّدمت بعنوان تحصني الثورة ،أحد أبرز مظاهر األزمة بني الهيئة
العليا لتحقيق أهداف الثورة التي اعتربت أنها املؤمتنة عىل مسار
الثورة ،والحكومة التي اعتربت هذه اإلجـراءات مقاربة إقصائية
وخصوصا أنها
ومنحى خط ًريا يه ّدد مآل االنتقال وقد ينحرف به،
ً
إجراءات تصب موضوع ًّيا ،وتحدي ًدا يف مصلحة األطراف السياسية
املمثلة يف الهيئة( .((5وقد انتهى الخالف بتنازالت متبادلة بني الطرفني
متثلت يف تنقيحات متتالية ح ّدت من املجال الشخيص النطباق النص،
وانتهت بالفصل السادس عرش عىل النحو التايل "ال ميكن أن يرتشّ ح كل
من تحمل مسؤولية صلب الحكومة يف عهد الرئيس السابق باستثناء
من مل ينتمِ من أعضائها إىل التجمع الدستوري الدميقراطي ،ومن
تح ّمل مسؤولية يف هياكل التجمع الدستوري الدميقراطي يف عهد
الرئيس السابق .وتح ّدد املسؤوليات بأمر باقرتاح من الهيئة العليا
(((5
لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطي
[ ]...من ناشد الرئيس السابق الرتشح ملدة رئاسية جديدة لسنة
 .2014وتضبط يف ذلك قامئة من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف
الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطي".
وقد استمر الحرج والتنازع السيايس الذي رت ّبته مسألة اإلجراءات
التقييدية حني إعداد لجنة صلب الهيئة قامئ َة املناشدين التي متت
ضمن مناخ متوتّر ،اختلط فيه الت ّربؤ واالتهامية داخل الطبقة
السياسية؛ ما دفع الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة إىل تأكيد أنه
 57تعلّلت بأن اإلجراءات اإلقصائية غري دميقراطية ،وأن ال إقصاء إال ملن أقصاه الصندوق،
معتمدة عىل بعض التجارب االنتقالية.
وخصوصا أن الصياغات األولية تجعل جز ًءا من الحكومة معنيًّا بهذه األحكام.
58
ً
 59تطبيقًا لذلك ،صدر األمر  1089لسنة  2011املؤرخ يف  3آب /أغسطس  2011املتعلق
بتحديد املسؤوليات صلب هياكل التجمع الدستوري الدميقراطي.

60
يجب ،ضمن مبادئ الثورة وأخالقياتها والعتبارات قانونية (حامية
املعطيات الشخصية( وأمنية (حامية املعنيني( ،إضفاء الطابع الرسي
ميس من األشخاص.
عىل القامئة وتحجري استعاملها مبا ّ
وقد د ّعم ذلك وجاهة طرح املرشوعية الدميقراطية للهندسة
االنتخابية يف املرحلة االنتقالية عرب طرح السؤال حول مدى مرشوعية
إدراج أحكام يف النص االنتخايب ت ُقيص جز ًءا من الطبقة السياسية
تحت مربرات املرشوعية الثورية واإلكراه االنتقايل والطابع الظريف
والخاصية الجزئية لإلجراءات املتخذة (منع من الرتشّ ح من دون
االنتخاب( ((6ومنع يخص بعض املسؤولني من دون غريهم وذلك
ضمن مدة محددة) ،ومهام تكن املربرات فإن الطابع الدميقراطي
ملثل هذه اإلجراءات يبقى ،يف نظرنا ،معدو ًما.

االجتامعي
•التمثيل
ّ
ويطلق عليه أيضً ا التمثيل الوصفي التصوري الذي يفيد متثل الهيكل
املراد انتخابه عىل شاكلة املكون االجتامعي ،مبا يستوعب تنوعه
الجنيس والعمري والعرقي .وهو هاجس مل يكن غائ ًبا عن الهيئة العليا
لتحقيق أهداف الثورة؛ بالنظر إىل طبيعة مكوناتها التي تضمنت
متثيلية يعت ّد بها للنساء وللشباب ولبعض التيارات النسوية والتقدمية
املحسوبة عىل مساندة قضايا املرأة( .((6وقد ّأش هذا إىل عودة غري
مسبوقة ملسألة املشاركة السياسية واملجتمعية للمرأة وملسألة موقع
خصوصا يف ظل االنتقال الدميقراطي
الشباب من العملية السياسية،
ً
الذي يفرتض صياغة قواعد جديدة للمشاركة السياسية تتجاوز
املقاربة التوظيفية والفئوية والنخبوية املوروثة( .((6وإن كانت املسألة
محسومة من حيث املبدأ داخل الهيئة ،فإ ّن الخالف كان يف التصور
يؤسس مقاربة تستند إىل مفهوم
والتمثل القانوين؛ إذ رأى فريق أنّه ّ
(((6
النوع االجتامعي وتندرج ضمن املقاربة الحداثية عمو ًما ،يف حني
اعتربه آخرون راف ًعا قانون ًّيا من دون متكني فعيل(.((6
لقد جاء النص مجد ًدا واع ًدا تقدم ًّيا وثوريًّا فيام يتعلق مبشاركة
املرأة ،فقد تن ّزلت ضمن رشوط صحة ترشح القوائم؛ فورد يف الفصل
السادس عرش "تُق ّدم الرتشّ حات عىل أساس مبدأ التناصف بني النساء
 60وهو ما ُع ّد نية استباقية من األطراف السياسية داخل الهيئة لتوظيف الثقل االنتخايب
للحزب املنحل.
 61انظر :قرار الوزير األول املؤرخ يف  5نيسان /أبريل  2011املتعلق بتعيني أعضاء الهيئة
العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطي.
 62ضمن مقاربة سوسيولوج ّية ،انظر :عائشة التايب" ،قراءة يف مضامني ودالالت نتائج
االنتخابات يف تونس" ،تقييم حالة ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،2012/1/8 ،
شوهد يف  ،2018/1/12يفhttps://goo.gl/owJkh8 :
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والرجال .ويت ّم ترتيب املرتشحني صلب القامئات عىل أساس التناوب
بني النساء والرجال .وال تقبل القامئة التي ال تحرتم هذا املبدأ إال فيام
املخصصة لبعض الدوائر".
الفردي للمقاعد
يحتّمه العدد
ّ
ّ
غري أ ّن صياغة القانون االنتخايب مل تكن حاسمة فيام يتعلق مبشاركة
الشباب ،بل اكتفت بخطاب استنهايض استحثايث؛ فورد يف الفصل
الثالث والثالثني من املرسوم نفسه "وتعمل كل قامئة عىل أن يكون
[ ]...س ّن أحد (مرتشّ حيها) عىل األقل دون الثالثني عا ًما" ،وهذا
من دون ترتيب ،أي نتيجة قانونية عىل عدم احرتام هذا الرشط.
وهو موقف مل يكن مبعزل عن الخلفية املتهرمة للطبقة السياسية
والحزبية ،ويبقى التعلل بالواقعية االنتقالية والحاجة إىل النضج
السيايس وقلة الخربة السياسية والتخوف من العزوف الشبايب من
العملية االنتخابية من قبيل التعالت الواهية يف ظل ثورة هي
يف جوهرها ثورة شباب ،إذ ال يعقل أن يحرم الشباب من الثامر
السياسية إلنجازهم إن بقيت متثيليتهم دون املأمول(.((6

•التمثيل الجغرايف
ويعني االمتداد الجغرايف للجسم النيايب بحيث تتوافر جل ،إن مل
يكن كل ،املناطق عىل ممثلني لها داخله .يف هذا اإلطار نص الفصل
الثالث والثالثون عىل أن "يجري التصويت بحسب دوائر انتخابية،
وتكون كل والية دائرة أو عدة دوائر ،وتعمل كل قامئة عىل أن يكون
مرتشحوها من معتمديات مختلفة ضمن الدائرة االنتخابية" .وهو
فصل يرتّب عىل القوائم املرتشحة التزام بذل عناية ،وليس التزام
تحقيق نتيجة ،فيام ال ميكن أن يطرح مبعزل عن مسألة االمتداد
الرتايب لألحزاب غداة الثورة ،وهي يف هذا ،تتفاوت بني أحزاب
تكاد تكون "مركزيّة" وأخرى لها امتدادات جهوية ،وقليل منها ذو
متوسع ،عىل نحو تبدو فيه قدرتها عىل اإليفاء بهذا املوجب
امتداد ّ
القانوين متفاوتة.

الصدد ،هو الحفاظ
غري أن ما يدفع أول ًّيا إىل االستغراب ،يف هذا ّ
عىل املدى الجغرايف للدائرة االنتخابية كام كان عليه قبل الثورة،
والذي كان مرب ًرا قبلها بتطابقه مع الخريطة اإلدارية ومع التقسيم
الهيكيل للحزب الحاكم مبا ميكنه من وضع اليد عىل مفاصل العملية
االنتخابية ومراحلها( .((6ويبدو أن التصور الجديد لإلدارة االنتخابية
كان وراء هذا القبول باإلبقاء عىل التقسيم القديم والحفاظ عليه،
عىل الرغم من أنه أثار نقاشً ا واس ًعا داخل الهيئة(.((6
 65املرجع نفسه ،ص .133 ،123 ،107
 66انظر :توفيق الغناي" ،الدائرة االنتخابيّة" ،يف :مجموعة مؤلفني ،دراسات دستوريّة
مغارب ّية ،ص  276وما يليها.
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دراسات
في الهندسة االنتخابية للمراحل االنتقالية:
ً
مثاال
انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تونس

.باستقاللية اإلدارة االنتخابية

مثّلت اإلدارة االنتخابية املستقلة املرتكز الثاين للهندسة االنتخابية
للمرحلة االنتقالية يف التجربة التونسية وعالمة فارقة عىل تحول جذري،
بل ثوري ،يف مستوى الهيكل القائم عىل إدارة األبعاد األساسية للعملية
االنتخابية( .((6إذ كانت قبلها إدارة العملية االنتخابية تت ّم من داخل
املنظومة التسلطية عرب هياكل تابعة ،وهو ما أحال اإلدارة االنتخابية
إىل جزء من املنظومة الرقابية للسلطة التي تعمل عىل استدامة النظام
التسلّطي .لقد كانت وزارة الداخلية ،وضمن منطق دولة الحزب،
تتحكّم يف تنظيم االنتخابات عرب أذرعها التنفيذية (العامدة ،واملعتمدية،
والوالية) أو عرب الهياكل الخاضعة لسلطة إرشافها (املجالس البلدية)؛
بحيث تفتقد العملية االنتخابية رشوط النزاهة والحياد ،وتغدو السلطة
التنفيذية املتح ّزبة الطرف وال َحكم يف اآلن نفسه يف مراحل إعداد
االنتخابات كلها ،بد ًءا من التسجيل وانتها ًء بالفرز وإعالن النتائج ،مرو ًرا
بتحديد مكاتب االقرتاع وسري الحملة وإدارة يوم االقرتاع(.((6
وخوفًا من أن تعيد العملية االنتخابية إنتاج االستبداد ،أكّدت الهيئة
العليا يف أعاملها( ((7أ ّولية إحداث الهيكل املكلّف باإلرشاف عىل العملية
االنتخابية وأولويته ،من خالل إصدار املرسوم  27لسنة  2011املؤرخ
يف  18نيسان /أبريل  ،2011الذي ّأش إىل املرور من اإلدارة االنتخابية
التسلطية إىل اإلدارة االنتخابية الدميقراطية ،بتنصيصه عىل أنّه "تحدث
هيئة عمومية مستقلة تُدعى الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات ترشف
عىل انتخابات املجلس الوطني التأسييس"( ،((7و"تسهر عىل ضامن
انتخابات دميقراطية وتعددية ونزيهة وشفافة"(.((7
وهي إدارة انتخابية مدارها االستقاللية عضويًا ووظيفيًا .فعىل املستوى
العضوي ،تتمتع الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات ،بحسب الفصل
الثالث ،بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل واإلداري ،وتكون لها
ميزانية خاصة .ولضامن هذه االستقاللية "يشرتط لعضوية الهيئة الكفاءة
والحياد واالستقاللية والنزاهة ،وعدم تحمل مسؤولية صلب حزب
التجمع الدستوري الدميقراطي خالل عرش سنوات األخرية أو التورط يف
مناشدة رئيس الجمهورية السابق الرتشح لوالية رئاسية جديدة لسنة
 .((7("2014أما عىل مستوى االستقاللية الوظيفية فـ "يساعد الهيئة العليا
املستقلة لالنتخابات جهاز إداري ومايل وفني ،تحدد تنظيمه وطرق
 68عن اإلدارة االنتخابية ،انظر :أالن ﻭﻭﻝ وآخرون ،أشكال اإلدارة االنتخابية ،تعريب أمين
أيوب وﻋﻲﻠ ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ (ستوكهومل :املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ،)2007 ،شوهد يف
 ،2018/1/12يفhttp://bit.ly/2AX9N0s :
 69انظر حوله :دباش ،ص  26وما يليها.
 70العلوي وبلحسن وبن يغالن ،ج  ،1ص .96 ،64 ،63
 71املرسوم  27لسنة  ،2011الفصل األول.
 72املرجع نفسه ،الفصل الثاين.
 73املرجع نفسه ،الفصل السادس.
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تسيريه ويخضع إىل سلطتها املبارشة وتق ّدم كل السلط العمومية جميع
التسهيالت التي تطلبها الهيئة ألداء مهامها .تضبط الهيئة العليا املستقلة
لالنتخابات نظامها الداخيل الذي ينظم سري عملها"(.((7
يخل من
غري أ ّن هذا الخيار االنتخايب عىل مستوى اإلدارة االنتخابية مل ُ
أساسا عدم إسناد الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات سلطة
نقائص ،ته ّم ً
ترتيبية خاصة بها؛ إذ مل يتمكّن الهيكل الحقًا من تأطري بعض املسائل
التنظيمية املستجدة التي يفرتضها بداهة تعقّد العملية االنتخابية ،كام
ته ّم طريقة اختيار أعضاء الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات الذي تم ضمن
الخيارات املحدودة التي متنحها الفرتة االنتقالية ،فأُسندت مهمة تكوين
الهيئة ،يف طريقة مركّبة ،إىل الهيكل األكرث صدقية ومتثيلية ومقبولية
آنذاك ،هو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ،بعد ترشيحات من
مكونات املجتمع املدين والهيئات املهنية .وهو اختيار حكمته التوازنات
(((7
والتجاذبات القطاعية واملهنية والسياسية داخل الهيئة وخارجها
واستم ّرت يف التأثري يف الخيارات الكربى للهندسة االنتخابية إعدا ًدا وبلورة.
إن ذلك ليؤكّد متالزمة مفادها أن لكل انتقال تفاويض يف مساره هندسته
االنتخابية ،وأنه داخل االنتقال نفسه ميكن املرور من هندسة انتخابية
إىل أخرى بنا ًء عىل جملة من املتغريات تتصل باختالف نوعية االستحقاق
االنتخايب ،وتغري الفاعلني السياسيني ،والتحوالت الطارئة عىل الحقل
السيايس .وتؤكد التجربة التونسية هذا األمر؛ فقد كان مراد الهندسة
االنتخابية للمرحلة االنتقالية األوىل ،التي ت ّوجتها انتخابات املجلس
الوطني التأسييس ،تشكيل البناء املؤسسايت الجديد .يف حني كان مراد
الهندسة االنتخابية للمرحلة االنتقالية الثانية ،التي ت ّوجتها أول انتخابات
املؤسسايت الجديد( ،((7ولكن
ترشيعية ورئاسية بعد الثورة ،تثبيت البناء ّ
تبقى نتائجها رهينة متغريات معقدة ومتداخلة؛ إذ ال يتطابق بالرضورة
حساب "الحقل" السيايس مع حساب "البيدر" االنتخايب ،إن جاز القول.

المراجع
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بدروين ،فاطمة" .التح ّول الدميقراطي والهندسة االنتخابية يف املجتمعات
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تقييم حالة .املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2012/1/8 .يف:
https://goo.gl/owJkh8
 74املرجع نفسه ،الفصل السابع.
 75انظر :جلسة يوم  17مايو  ،2011يف :العلوي وبلحسن وبن يغالن ،ج  ،1ص 401؛
املكني ،ص .19 ،18
 76وهو ما يحتاج إىل دراسة مستقلة بذاتها.
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 السياق ومواقف الفاعلين:االتحاد األوروبي واألزمة الخليجية
The European Union and the Gulf Crisis: Context and Attitudes

 انطال ًقا مــن حالة االعتماد المتبادل، الخليجية- تهــدف الورقة إلــى تحليل العالقات األوروبية
 وما تبعه من تحوالت فــي العالقة؛ إذ تفترض مقاربة االعتماد،1988 التــي أوجدهــا اتفاق عام
، ووصولها إلى درجة من التشــابك،تداخل في المصالح بين أطراف العالقة
المتبــادل وجــو َد
ٍ
 بما في ذلك تناغم حركة أطرافه،يحــد من حالة الصراع ويعزز عوامل التعاون والتنســيق
بمــا
ُّ
لكــن اختبــار فاعليــة هــذه المقاربــة فــي ســياق أزمــة ينقســم فيهــا أحد. فــي النظــام الدولــي
 وكشــف محدوديات، تحــاول الورقة ســبره،الطرفيــن (الخليــج فــي حالتنــا) يظــل أم ًرا إشــكال ًيا
 كما تحــاول اختبــار تأثير األزمــة الخليجية في تأســيس.نمــوذج االعتمــاد المتبــادل فــي ضوئه
 مع تحليل ســلوك الفاعلين األساســيين،سياســة خارجيــة فرعيــة أوروبية تجاه منطقة الخليج
. وبريطانيا على الرغم من خروجها من االتحاد) إزاء األزمة، وفرنسا،في االتحاد األوروبي (ألمانيا
، األزمة الخليجية، مجلس التعاون لــدول الخليج العربيــة، االتحاد األوروبــي:كلمات مفتاحية
.سياسة فرعية
This paper aims to analyze European Gulf relations based on the Interdependence
created by the 1988 agreement, and the subsequent transformations in the
relationships. The interdependence approach assumes that there is an overlap of
interests between both parties, and a degree of mutual engagement, thus limiting
conflict and enhancing cooperation and coordination, which entails harmonizing
the movement of its parties within the international system. Nonetheless testing
the effectiveness of this approach in the context of a crisis which divides one of
the parties (the Gulf in our case) remains problematic. The paper tries to probe
this issue, and reveal the limitations of the interdependence model in this context.
It similarly attempts to test the impact of the Gulf Crisis on a European Sub
Policy towards the Gulf by analyzing the behaviours of the main actors in the EU
(Germany, France, and- despite brexit- the UK).
Keywords: European Union, GCC, Gulf Crisis, Sub Policy.
Researcher, the Arab Center for Research and Policy Studies.
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مع مجلس التعاون عام  ،1988والذي جاء نتيجة لسلسلة من
املفاوضات واالجتامعات.

يقول املفكر الواقعي كينيث والتز" :كام أن الطبيعة متقت الفراغ،
فإن السياسات الدولية متقت االختالل يف توازن القوة"((( .لقد مثّلت
نهاية الحرب العاملية الثانية فراغًا يف املنطقة العربية ،بعد انحسار
القوى األوروبية األساسية يف املنطقة (فرنسا وبريطانيا) ،وتراجع
دورها العاملي ملصلحة قوى جديدة (الواليات املتحدة األمريكية
واالتحاد السوفيايت) ،ووقعت أوروبا الغربية تحت تأثري الواليات
املتحدة ونفوذها ،التي أعطت دولها هامش حرية تحرك للقيام
بخطوات تكاملية يف مجال تنظيم تجارة وصناعة الفحم والصلب،
والح ّد من النشاطات االقتصادية التي قد تساهم يف إحداث خلل
يف توازنات القوى بني دولها ،أو تساهم يف ازدياد التمدد الشيوعي
فيها .فقاد األمر إىل تأسيس السوق األوروبية املشرتكة ،ووقعت
دول الجامعة األوروبية مجموعة اتفاقيات أفضت إىل تأسيس
فاعل دوليًّا ،وعملت الجامعة األوروبية
االتحاد األورويب ،بصفته ً
 ألجل تعزيز مكانتها االقتصادية ودورهــا الــدويل  -عىل بناءعالقات مبحيطها ،وخاصة الدول العربية.

كام تزامن انهيار االتحاد السوفيايت ،بصفته قوة دولية ،مع صعود
قوة اقتصادية جديدة هي االتحاد األورويب مع توقيع اتفاقية
ماسرتخت عام  1992ودخلت حيز التنفيذ عام  ،1993وتسارعت
عجلة التكامل األورويب؛ ما عزز الدور الخارجي لالتحاد ،وتبنى
سياسة خارجية تجاه املنطقة العربية .وقد شهدت العالقات
الخليجية  -األوروبية تطو ًرا يف املجاالت االقتصادية والسياسية
واألمنية؛ وهذا ما يظهره تحليل البيانات الختامية لالجتامعات التي
نظمت سري العالقات بني الجانبني التي تطورت تطو ًرا ملحوظًا،
خاصة بعد اندالع الثورات العربية عام  ،2011والتي أث ّرت يف
طبيعة النظام اإلقليمي العريب((( وشكله .أعطى هذا األمر دول
الخليج نفوذًا وتأث ًريا يف عدد من الدول العربية التي عمت فيها
الفوىض وحالة من عدم االستقرار ،كام يف ليبيا وسورية والعراق.
ومن ث ّم باتت الحاجة رضورية لدى الجانب األورويب إىل بحث
ترتيبات أمنية ودفاعية مشرتكة مع دول الخليج ،باعتبارها املنطقة
األكرث استقرا ًرا ،والكتلة املتامسكة اقتصاديًا وسياسيًا.

لقد بدأ الحوار العريب – األورويب ،كام أشار بشارة خرض ،مع القمة
األوروبية يف كوبنهاغن يف  14 - 10كانون األول /ديسمرب 1973؛
إذ ركز اإلعالن الصادر عن القمة عىل األهمية التي يعلقها رؤساء
الدول والحكومات عىل فتح املفاوضات مع الدول العربية ،وخاصة
منتجي النفط ،يف إشارة غري مبارشة إىل دول الخليج .وكانت أولوية
العرب تكمن يف ضامن دعم الجامعة األوروبية لهم يف الرصاع
العريب  -اإلرسائييل ،يف حني كان هدف دول أوروبا من الحوار
ضامن متوينٍ منتظم من النفط وبأسعار معقولة(((.

لكن األزمة الخليجية يف الخامس من حزيران /يونيو  2017كانت
نقطة فارقة يف تعامل االتحاد األورويب مع منطقة الخليج .فقد
برهن موقف االتحاد والقوى األساسية فيه من األزمة عىل وجود
مقاربة أوروبية مختلفة عن مقاربة اإلدارة األمريكية ،وعىل وجه
التحديد مقاربة البيت األبيض؛ فقد انحاز موقف الرئيس األمرييك
دونالد ترامب ومستشاريه مع بداية األزمة إىل الدول امل ِ
ُقاطعة
لدولة قطر .ما يعني أن تحولً يف املوقف األورويب قد يؤسس سياسة
خارجية أوروبية فرعية تجاه منطقة الخليج العريب ،وتشكل العوامل
السياسية واالقتصادية واألمنية محددات أساسية لها .ودفع هذا األمر
االتحاد األورويب إىل تبني خطاب خارجي ،يتوافق مع خطاب القوى
األساسية فيه ،يقوم عىل رضورة استقرار منطقة الخليج وأمنها ،وأال
يقع خلل يف توازن القوى فيها يقود إىل سيطرة دولة أو مجموعة من
الدول عىل دول أخرى.

تزامن توسع الجامعة األوروبية مع جملة من التحديات يف منطقة
الرشق األوسط (الحرب العراقية  -اإليرانية ،والحرب األهلية يف
لبنان ،والرصاع العريب  -اإلرسائييل)؛ ما دفع دول الخليج التي
تربطها عالقات تحالف إسرتاتيجي بالواليات املتحدة إىل البحث
عن صيغة تكاملية لضامن استقرارها .لذا كان تأسيس مجلس
التعاون لدول الخليج العربية نقطة تحول يف العالقات العربية -
األوروبية ،خاصة عند توقيع الجامعة األوروبية اتفاق التعاون
1 Kenneth Waltz, "Structural Realism after the Cold War," International
Security, vol. 25, no. 1 (Summer 2000), p. 28.
 2بشارة خرض ،أوروبا والوطن العريب ،القرابة والجوار (بريوت :مركز دراسات الوحدة
العربية ،)1993 ،ص .95

 3ميكن التمييز بني ثالثة اتجاهات يف معيار تعريف النظام اإلقليمي :أولها التقارب
الجغرايف  ،Geographic proximity approachوثانيها التامثل الثقايف واالجتامعي
واالقتصادي  ،Homogeneity approachأما االتجاه الثالث فينتقد االتجاهني السابقني،
ويرى أن العامل الحيوي هو وجود تفاعالت سياسية وثقافية واجتامعية بني الدول ،بعضها
بعضً ا  .Interaction approachووفق االتجاهات السابقة شهدت املنطقة العربية تحوالت
يف النظام اإلقليمي العريب الذي كانت تشكّله قوى أساسية يف اإلقليم :مرص وسورية والعراق،
كام ميكن اعتبار دول الخليج العريب نظا ًما إقليم ًيا .للمزيد ،انظر :عيل الدين هالل وجميل
مطر ،النظام اإلقليمي العريب :دراسة يف العالقات السياسية العربية ،كتب عربية .كوم ،ط ،5
شوهد يف  ،2018/1/10يفhttps://goo.gl/55DQoX :
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ً
أوال :تطور العالقات الخليجية  -األوروبية
11الطريق نحو التعاون المشترك
األوروبي  -الخليجي وتأثير النظام الدولي
مع انتهاء الحرب العاملية الثانية عام  ،1945بدأت مرحلة جديدة
يف العالقات الدولية ُوسمت بالحرب الباردة ،تحولت فيها أوروبا
من مركز التأثري والنفوذ يف السياسات الدولية إىل ساحة جيوسياسية
مهمة من ساحات الحرب الباردة بني املعسكرين الرأساميل واالشرتايك.
وخضعت أوروبا الغربية لنفوذ الواليات املتحدة؛ إذ قاد التعاون
االقتصادي بني دولها إىل تأسيس السوق األوروبية املشرتكة (الجامعة
األوروبية االقتصادية  ،)EECوالجامعة األوروبية للطاقة الذرية
 Euratomعام  1957مع توقيع اتفاقية روما .وميكن اعتبار ذلك
أحد أهم التغريات يف أوروبا الغربية بعد الحرب العاملية الثانية التي
ستؤثر يف االتجاهات االقتصادية والسياسة الدولية .واستمر التكامل
بني دول الجامعة األوروبية ،European Community, EC
ووقعت سلسلة من االتفاقيات فيام بينها ،أدت إىل تأسيس االتحاد
فاعل اقتصاديًا دول ًّيا(((.
األورويب  ،European Union, EUبصفته ً
يف املقابل ،كانت املنطقة العربية التي متلك احتياطيات طاقة
كربى جز ًءا من سياسة األحالف العسكرية والتناقض األيديولوجي
خالل الحرب الباردة ،وبات الخليج منطقة نفوذ أمريكية بعد أن
حسمت واشنطن رصاعها فيه بإخراج الربيطانيني واحتواء النفوذ
السوفيايت .وعىل غرار الجامعة األوروبية ،أعطت الواليات املتحدة
دول الخليج هامشً ا من التحرك لتحقيق نوع من التكامل االقتصادي
واألمني يف إطار حرب النفوذ مع االتحاد السوفيايت؛ ليشكل الخليج
الجناح الجنويب للحزام الشاميل الذي أقامته الواليات املتحدة بقصد
الحد من التمدد السوفيايت .ودخلت دول الخليج العربية يف حالة
التعاون والبدء بعملية تكاملية عنوانها الحفاظ عىل أمن الخليج
واستقراره ،وساهمت يف تأسيس مجلس التعاون عام  ،1981الذي رأت
دوله يف السوق األوروبية مثالً يحتذى يف مجال التكامل االقتصادي؛
وذلك بسبب النجاح الباهر الذي حققته الجامعة األوروبية.
 4تأسس االتحاد األورويب بعد توقيع اتفاقية ماسرتخت )Maastricht Treaty (TEUعام
 ،1992التي دخلت حيز التنفيذ عام  ،1993وم ّر االتحاد األورويب الذي كان يُعرف من قبل
بالجامعة األوروبية مبجموعة من االتفاقيات منها :اتفاقية الجامعة األوروبية للفحم والصلب
يف باريس عام  ،1951واتفاقية روما املؤسسة للسوق األوروبية املشرتكة عام  ،1957واتفاقية
السوق األوروبية املوحدة عام  ،1985واتفاقية ماسرتخت عام  ،1992واتفاقية أمسرتدام عام
 ،1997واتفاقية نيس عام  ،2003واتفاقية لشبونة عام  .2009ويعترب االتحاد األورويب قوة
اقتصادية عاملية مؤثرة يف السياسات الدولية .للمزيد انظر:
Gian Pierro Orsello, L'Unione europea (Roma: Newton & Compton editor,
2003), p. 18.

استدعى قيام السوق األوروبية املشرتكة إعادة صياغة العالقة األوروبية
مبحيطها الذيكان باألمس القريب مستعمرات تابعةلها سياسيًاوعسكريًا،
وبناء حوار جديد تبنت فيه مقاربة متوسطية لتأطري اتفاقاتها وعالقاتها
بدول املنطقة العربية .ويرى بشارة خرض أن الحوار األورويب  -العريب مل
يظهر إال بفعل حدثني مهمني هام حرب ترشين األول /أكتوبر ،1973
وأول صدمة نفطية عام  .(((1973مع تأكيده أن أرضية الحوار العريب
فعال
 األورويب كانت مهيأة قبل حرب أكتوبر ،لكن أدت الحرب دو ًرا ًيف دفعه قد ًما ،خاصة بعد أن قامت الدول العربية األعضاء يف منظمة
البلدان املصدرة للنفط  OPECبتخفيض إنتاجها من النفط بنسبة 5
يف املئة ،وفرض حظر عىل صادرات النفط إىل هولندا والواليات املتحدة
ملوقفهام املنحاز إىل إرسائيل .فقد دق ناقوس الخطر داخل أروقة السوق
أساسا عىل صادرات النفط من
األوروبية املشرتكة التي كانت تعتمد ً
منطقة الخليج العريب ،وعارضته بشدة.
مل يكن هدف العرب من الحظر عقاب الدول الغربية ،بقدر ما كان التأثري
يف مواقفها إزاء الرصاع العريب  -اإلرسائييل .وعىل خلفية ذلك ،أطلق
الحوار العريب  -األورويب بعد أن أصدرت الدول العربية "إعالنًا موج ًها
إىل أوروبا الغربية" من الجزائر بتاريخ  28ترشين الثاين /نوفمرب ،1973
وأوفدت مجموعة من الوزراء العرب إىل القمة األوروبية يف كوبنهاغن
التي عقدت يف  14 - 10كانون األول /ديسمرب  .1973وحكم الحوار
العريب  -األورويب ثنائية االقتصاد والسياسة؛ ففي حني حددت السوق
األوروبية املشرتكة مصلحتها من الحوار يف استمرار شحنات النفط
وانتظامها وبأسعار معقولة ،حدد الجانب العريب مصلحته يف رضورة
دعم الجامعة األوروبية لهم يف الرصاع العريب  -اإلرسائييل وضامن
استقرار املنطقة(((.
و ُعقدت سلسلة من االجتامعات عىل مستوى الخرباء (القاهرة،
ملتبسا
وأبوظبي ،ولوكسمبورغ ،وبروكسل) .وظل املوقف األورويب
ً
تجاه الحوار مع الجانب العريب؛ إذ سعى دامئًا إىل حرصه يف جوانبه
االقتصادية والتجارية ،من دون االعرتاف بالطابع السيايس الواضح
للحوار ،وكانت العالقات األوروبية  -الخليجية محكومة مبسارات
الحوار العريب  -األورويب حتى مطلع مثانينيات القرن املايض ،لتبدأ
صفحة جديدة يف العالقات بني السوق األوروبية ومجلس التعاون
أفضت إىل اتفاق التعاون عام  .1988ومع ذلك بقيت السياسات
الخارجية األوروبية تجاه منطقة الخليج محكومة بسياسة أوروبية
 5خرض ،أوروبا والوطن العريب ،ص .94
 6املرجع نفسه ،ص .95
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تجاه املنطقة العربية؛ مبعنى مل تكن هناك سياسة أوروبية خارجية
فرعية تجاه منطقة الخليج.

22اتفاق التعاون المشترك
األوروبي  -الخليجي
عىل الرغم من أن العالقات الثنائية بني دول الخليج ودول الجامعة
األوروبية قدمية وقامئة عىل العالقات التاريخية واالستعامرية ،فإن
التعاون بينهام بدأ متع ًرثا وبخطوات متثاقلة .فقد بدأت االتصاالت
بني الجانبني يف عام  1983نتيجة مبارشة إلنشاء مجلس التعاون يف
تساؤل حول أهم املسببات التي حالت
ً
عام  .1981وهذا ما طرح
دون توقيع اتفاقية التعاون هذه مع تأسيس مجلس التعاون يف
مطلع مثانينيات القرن املايض ،والتي ميكن تلخيص أهمها يف التايل:
•الخليج منطقة نفوذ أمريكية ،ومن ث ّم تعارض واشنطن ،يف
منطقة نفوذها الحيوية ،هذا النوع من االتفاقات؛ لذا آثرت
دول أوروبية االبتعاد عن إزعاج الواليات املتحدة.

•الحوار األورويب – العريب :اعتربت الجامعة األوروبية دول مجلس
التعاون جز ًءا من هذا الحوار ،وابتعدت عن متييز دول الخليج
والتعامل معها ،عىل أنها كتلة خاصة منفصلة عن الدول العربية؛
ومن ث ّم تأسيس سياسة فرعية خارجية تجاه الخليج ،العتبارين
يتمثّل األول يف قوة النظام اإلقليمي العريب ووجود قوى عربية
مؤثرة (مرص ،والعراق ،وسورية) ،وتفضيل الجامعة األوروبية
الحوار مع تلك القوى ،ويتمثّل الثاين يف حداثة نشأة "الدولة
الوطنية" يف الخليج ،ومل تكن ظروفها االقتصادية واألمنية لتربر لها
دو ًرا مؤث ًرا ،كام أن هذا القلق ير ّد إىل خوف العرب من أن يكون
بديل من الحوار األورويب  -العريب.
الحوار الخليجي  -األورويب ً
•تناقضات داخل الجامعة بني دول مؤيدة التفاق التعاون وأخرى
معارضة له؛ فقد أرص األوروبيون عىل وجود اتحاد جمريك
بني دول مجلس التعاون قبل الدخول يف مرشوعات التعاون
بينهام .ثم عقد يف لوكسمبورغ يف عام  ،1985االجتامع الوزاري
التمهيدي للحوار بني دول مجلس التعاون ودول السوق
عب فيه الطرفان عن عزمهام عىل إبرام
األوروبية املشرتكة الذي ّ
اتفاقية شاملة للتعاون االقتصادي بينهام.
•قطاع البرتوكيامويات :تشري منشورات األمانة العامة ملجلس
التعاون إىل نجاحه يف تذليل بعض القضايا الشائكة يف العالقات
بأوروبا ،ومنها قضية األملنيوم والبرتوكيامويات الخليجية التي
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تندرج من وجهة النظر األوروبية ضمن قامئة السلع الحساسة؛
ألن سوقها املحلية تشتمل عىل نظائر لها .لذا فإن التوسع يف
استريادها يُعد خط ًرا يهدد الصناعة املحلية .وقد اتخذ االتحاد
هذه الحجة مرب ًرا ليفرض عليها رسو ًما جمركية عالية(((.
وقد صدر بيان يف  29نيسان /أبريل  ،1986أوضحت األمانة العامة
ملجلس التعاون فيه أن املرحلة االستكشافية يف املفاوضات بني
املجموعتني قد انتهت إىل مرحلة تقديم خيارات بشأن اتفاق شامل
للتعاون يف املجالني التجاري واالقتصادي .لقد كانت املنطقة الحرة بني
الطرفني من أهم األهداف التي أراد الخليجيون تحقيقها ،عىل غرار
املنطقة الحرة بني إرسائيل والسوق األوروبية .لكن قابل ذلك رفض
أورويب خشية املنافسة؛ فأوجد األوروبيون عقبة متثلت يف إرصارهم
عىل تطبيق االتحاد الجمريك بني دول مجلس التعاون رشطًا لتطبيق
التجارة الحرة.
عىل الرغم من حضور تلك العوامل املؤثرة يف تأخري دوران عجلة
التعاون قُد ًما بني الجامعة األوروبية ومجلس التعاون ،فإن املؤرشات
االقتصادية كانت عىل عكس ذلك يف عام 1988؛ إذ مثّل مجلس التعاون
رابع سوق لصادرات السوق األوروبية املشرتكة .كام ُوجد أكرث من 400
رشكة أوروبية عاملة يف نشاطات اقتصادية يف دول الخليج .وقد جرت
نقاشات عديدة داخل الربملان األورويب ،أفضت إىل صدور تقرير عن
لجنة العالقات االقتصادية الخارجية ،أوىص برضورة بناء تعاون طويل
األجل مع مجموعة من بلدان العامل الثالث مبا فيها دول الخليج ،وأن
الهدف من التعاون هو الجمع بني مصالح الطرفني؛ األورويب والخليجي
من دون العمل عىل ترجيح مصالح أي منهام عىل مصالح اآلخر ،فهو
مبني عىل تكامل املصالح ال تحقيق املكاسب املنفردة(((.
بــدأت املحادثات التمهيدية ،عندما أ ّدى عبد الله بشارة
األمــن العام ملجلس التعاون زيارته األوىل للجنة األوروبية
بتاريخ  9و 10حزيران /يونيو  ،1982وانتهت املحادثاث يف
 15حزيران /يونيو  1988بتوقيع اتفاقية التعاون يف بروكسل .لقد
أسست هذه االتفاقية للعالقات بني السوق األوروبية املشرتكة
ودول مجلس التعاون الست التي مل تكن ترعى حتى ذلك الحني
أي عالقة تعاقدية بالسوق املذكورة .كام نصت عىل العمل يف
سبيل تعاون شامل يف عد ٍد من القطاعات؛ وهي قطاعات الصناعة
 7ظافر محمد العجمي ،أمن الخليج العريب :تط ّوره وإشكالياته من منظور العالقات
اإلقليمية والدولية (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2006 ،ص .484
 8بشارة خرض ،أوروبا وبلدان الخليج العربية ،الرشكاء األباعد (بريوت :مركز دراسات
الوحدة العربية ،)1995 ،ص .139
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االتحاد األوروبي واألزمة الخليجية :السياق ومواقف الفاعلين

والزراعة والصيد والتجارة والطاقة والعلم والتقانة واإلعالم
واالستثامر .وعند توقيع االتفاقية ،تبنى الرشيكان أيضً ا بيانًا سياسيًا
مرفقًا بها يتعلق بالحوار السيايس بينهام ،وتعزيز الرتابط اإلقليمي
والرشوع يف حوار سيايس فضفاض((( .كام تهدف إىل تشجيع تكامل
دول مجلس التعاون ،واملساهمة يف حفظ االستقرار يف منطقة
ذات أهمية إسرتاتيجية ألوروبا وتأمني إمدادات مصادر الطاقة لها،
وتعزيز عملية التنمية االقتصادية وتنويع اقتصادات دول مجلس
التعاون .وقد نصت االتفاقية عىل إنشاء مجلس مشرتك يُكلف
مبتابعة التعاون بني الطرفني(.((1

ثان ًيا :الثابت والمتحول في العالقة
بين االتحاد األوروبي ودول
مجلس التعاون
11تحليل بيانات االجتماعات الدورية بين
االتحاد ومجلس التعاون
نصت اتفاقية التعاون بني االتحاد األورويب ومجلس التعاون عىل
تشكيل مجلس مشرتك ،يهدف إىل تنظيم اجتامعات دورية ،ومتابعة
التطور يف التعاون بني الجانبني .وبالفعلُ ،عقد أول اجتامع وزاري
عام  ،1990وتلته مجموعة من االجتامعات الوزارية خالل الفرتة
 .2000 - 1990وبتحليل مضمون البيانات الختامية الصادرة عن تلك
االجتامعات ،ميكن استخالص (بدقة) طبيعة العالقات وتطورها من
خالل املوضوعات املطروحة للنقاش بني الطرفني.
.أالمرحلة األولى1995 - 1990 :

جاءت االجتامعات األوىل( ((1التي عقدها املجلس املشرتك ،يف فرتة
تحوالت مهمة يف النظام الدويل؛ وهي انهيار االتحاد السوفيايت
وصعود االتحاد األورويب قو ًة دولية جديدة ،ودخوله يف نشاط
 9لالطالع عىل نص االتفاقية املوقعة بني الجامعة األوروبية ومجلس التعاون لدول الخليج
العربية عام  ،1988انظر:
"EU-GCC Cooperation Agreement," European Union, accessed on
10/1/2018, at: http://bit.ly/2DCGVgO
 10خرض ،أوروبا وبلدان الخليج ،ص .144
 11املجالس املشرتكة خالل الفرتة  :1995-1990اجتامع مسقط يف آذار /مارس ،1990
واجتامع لوكسمبورغ يف أيار /مايو  ،1991واجتامع الكويت يف أيار /مايو  ،1992واجتامع
بروكسل يف أيار /مايو  ،1993واجتامع الرياض يف أيار /مايو  ،1994واجتامع غرناطة يف
متوز /يوليو  .1995للمزيد انظر :بشارة خرض ،أوروبا والعامل العريب ،رؤية نقدية للسياسات
األوروبية من  1957إىل ( 2014الدوحة :مركز الجزيرة للدراسات ،)2016 ،ص .284

محموم للتوسع والتمدد رشق القارة األوروبية والعمل عىل تأسيس
سياسة خارجية وأمنية مشرتكة .كام أن املنطقة العربية شهدت هي
األخرى أحداث ًا كربى ،أبرزها غزو العراق الكويت ،والتهديد الذي
استشعرته دول مجلس التعاون .وكان الرتكيز يف االجتامعات الدورية
بني االتحاد األورويب ومجلس التعاون عىل القضايا التالية:
•الرصاع العريب – اإلرسائييل :كان التأكيد بأن استقرار املنطقة
مرتبط بتسوية ال ـراع بالطرق السلمية ،وكانت القضية
الفلسطينية مطروحة عىل بساط البحث يف أغلب االجتامعات
الدورية بني الجانبني.
•التعاون يف مجال الطاقة والتقانة واالستثامرات :إضافة إىل
منطقة التجارة الحرة التي اتسمت املحادثات يف شأنها
بالصعوبة والتعقيد.
•حقوق اإلنسان والدميقراطية :تم التطرق إىل مسألة حقوق
اإلنسان أول مرة يف اجتامع الرياض يف أيــار /مايو .1993
والجدير بالذكر أن الخطاب الخارجي لالتحاد األورويب تجاه
منطقة الخليج العريب مختلف متا ًما عن خطابه تجاه دول
املرشق العريب وشامل أفريقيا ،والذي يؤكد فيه مسألة تعزيز
قيم الحرية والدميقراطية وحقوق اإلنسان ،فقد اقترص خطابه
تجاه الجانب الخليجي عىل رضورة استدامة التعاون االقتصادي
وبناء الرشاكات التجارية.

•القضايا السياسية :كانت محو ًرا ثابتًا يف كل اجتامع يتم مناقشتها
وتحديد موقف منها ،بصفة رتيبة اعتيادية ،ومل تكن الدول
معنية مبارشة بحلها؛ فقد كانت تعكس حالة التنسيق واالتفاق
بني الجانبني األورويب والخليجي.
.بالمرحلة الثانية2006 - 1996 :

ركزت بيانات املرحلة الثانية من االجتامعات( ((1بني الجانبني يف
أساسا عىل املسائل االقتصادية املرتبطة مبارشة
الفرتة ً 2000 - 1996
بتأسيس منطقة تجارة حرة ،والطاقة واالستثامرات والتعاون العلمي
والتقني .يف حني بقيت املسائل السياسية ،واملوقف منها واض ًحا،
كحل الرصاع العريب  -اإلرسائييل وعملية السالم ،خاصة أن اجتامع
ديب يف  2ترشين الثاين /نوفمرب  1999مل ِ
يأت بجديد.
 12املجالس املشرتكة خالل الفرتة  :2006-1996لوكسمبورغ يف نيسان /أبريل ،1996
الدوحة يف شباط /فرباير  ،1997لوكسبموغ يف  27ترشين األول /أكتوبر  ،1998ديب يف ترشين
الثاين /نوفمرب  ،1999بروكسل يف أيار /مايو  ،2000املنامة يف نيسان /أبريل  ،2001غرناطة
يف شباط /فرباير  ،2002الدوحة يف آذار /مارس  ،2003بروكسل يف أيار /مايو  ،2004املنامة
يف نيسان /أبريل  ،2005بروكسل يف أيار /مايو  .2006انظر :املرجع نفسه ،ص .270 - 254
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وأما املرحلة التي انعقدت فيها سبعة مجالس مشرتكة يف الفرتة
 ،2006 - 2000فقد دخلت العالقات بني االتحاد األورويب ودول
مجلس التعاون يف حالة من الركود؛ إذ شهدت املنطقة العربية
اضطرابات جيوسياسية كانتفاضة األقىص عام  ،2000وتوقف عملية
السالم ،وأحداث  11سبتمرب  ،2001والحرب عىل العراق واحتالله
عام  ،2003وارتفاع وترية الهجامت اإلرهابية يف دول الخليج وخاصة
يف السعودية عام  ،2004والعدوان اإلرسائييل عىل لبنان عام
 ،2006والطفرة يف أسعار النفط .وكان الرتكيز خالل تلك املجالس
واالجتامعات عىل التعاون االقتصادي ،وخاصة منطقة التجارة الحرة.
فقد ذكر البيان الصادر عن اجتامع املنامة عام  2001أن املفاوضات
التي استمرت ملا يزيد عىل عرش سنوات مل تسفر عن أي نتائج( .((1كام
تناولت االجتامعات قضية حقوق اإلنسان ،ومسألة محاربة التطرف
بكل أنواعه ،والوقوف يف وجه اإلرهاب ،وتعزيز التعاون يف مجال
التعليم العايل من خالل مشاركة دول مجلس التعاون يف برنامج
إيراسموس موندس .Erasmus Mundus

22منطقة التجارة الحرة :خطوات متعثرة
مرت املحادثات بخطوات متثاقلة تارة ،ومتعرثة تارة أخرى خالل الفرتة
 .2011 - 2006وعىل الرغم من بدء محادثات اتفاقية التجارة الحرة
 FTAيف عام  ،1990فقد بقيت املفاوضات حولها رهينة االشرتاطات
والضغوط األوروبية والهواجس الخليجية .وعىل الرغم من مرور أكرث
من عرشين عا ًما عىل توقيع اتفاقية التعاون بني االتحاد األورويب
ومجلس التعاون ،فإن العالقات بينهام ال ميكن وصفها باإلسرتاتيجية؛
إذ اقترصت عىل التعاون االقتصادي والتجاري(.((1
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الحرة .وما إن أسست دول الخليج االتحاد الجمريك ،حتى طالب
األوروبيون برضورة انضامم دول مجلس التعاون إىل منظمة التجارة
العاملية ،وذلك بهدف الضغط عىل اململكة العربية السعودية
ودفعها إىل تقديم تنازالت ذات طابع تجاري واستثامري للدول
الصناعية ،وقد انضمت السعودية إىل منظمة التجارة العاملية عام
علم أن منظمة التجارة ال تقيم أي عالقة بني االنضامم إليها
ً .2005
وتأسيس مناطق تجارية حرة ،أضف إىل ذلك أن االتحاد األورويب
يقيم اتفاقات رشاكة مع دول مثل الجزائر ولبنان ،وهي ليست
أعضاء يف املنظمة(.((1

كام أن مجموعات الضغط يف قطاع األملنيوم والبرتوكيامويات
األوروبية لها دور مهم يف عرقلة توقيع اتفاق منطقة التجارة الحرة؛
بحجة أن سياسات تسعري املواد الخام التي يتّبعها مجلس التعاون
ليست إال إعانة مالية مقنعة تنايف املنافسة املرشوعة( .((1لذا فإن
إحدى املسائل التي ناقشها اجتامع الدوحة عام  2015كانت فرض
االتحاد األورويب رضيبة بنسبة  6يف املئة عىل األملنيوم؛ األمر الذي
يع ّد تراج ًعا عن موقف سابق برفع هذه الرضيبة ،إذ يخىش االتحاد
األورويب فتح األسواق األوروبية أمام األملنيوم الخليجي؛ ما يؤدي
إىل إقفال االتحاد رشكات إنتاج األملنيوم الضخمة يف أوروبا واالنتقال
إىل منطقة الخليج لالستفادة من تدين أجور األيدي العاملة وتوافر
أصل
مصادر الطاقة ،ما يخلق بطالة يف منطقة اليورو التي تعاين ً
أزمات اقتصادية.

ينص اتفاق منطقة التجارة الحرة عىل تحرير التجارة والسلع
والخدمات تدريج ًيا وبصورة متبادلة ومن منطقة إىل منطقة،
بهدف ضامن مستوى مامثل من فرص الوصول إىل األســواق.
وتشتمل املفاوضات بني االتحاد األورويب ومجلس التعاون عىل
القواعد واألنظمة املشرتكة املتعلقة بحقوق امللكية الفكرية
واملنافسة وتسوية املنازعات وقواعد املنشأ .والجدير بالذكر أن
آفاق توقيع االتفاق مل تصبح واقعية إال عام  ،2003بعد أن أصبح
مجلس التعاون اتحا ًدا جمرك ًيا .وهو أحد االشرتاطات األوروبية
عىل دول مجلس التعاون للرشوع يف توقيع اتفاقية منطقة التجارة

يضاف إىل ذلك اإلرصار األورويب عىل إلغاء الدعم الحكومي الخليجي
لألسعار واإلنتاج؛ بدعوى مخالفته االتفاقات املتعددة األطراف

 13املرجع نفسه ،ص .271
 14إبراهيم العثيمني" ،نحو رشاكة إسرتاتيجية أوروبية  -خليجية" ،اليوم،2016/1/22 ،
شوهد يف  ،2018/1/10يفhttps://goo.gl/EVQQHx :

 15صباح نعوش" ،ما جدوى منطقة التجارة الحرة األوروبية الخليجية؟" ،الجزيرة نت،
 ،2016/9/2شوهد يف  ،2018/1/10يفhttps://goo.gl/jmMGvz :
 16خرض ،أوروبا والعامل العريب ،ص .277
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ملنظمة التجارة العاملية التي وافقت عليها جميع دول املجلس.
يف حني يقصد من ذلك رفع أسعار املنتجات الخليجية يف الداخل
والخارج ،فترتاجع مقدرتها التنافسية أمام السلع األوروبية املامثلة.
يشري هذا الوضع إىل عدم رغبة األوروبيني يف إحداث منطقة تجارة
حرة مع دول مجلس التعاون ،خاصة أن الواردات الخليجية من
االتحاد األورويب تتزايد سنويًا نتيجة الحاجة واالنفتاح .وال ينوي
األوروبيون تعديل هذا املوقف ،إال إذا منحتهم دول املجلس
امتيازات جديدة ،وخاصة امتالك األسهم يف الرشكات الخليجية بال
قيود .عندئذ ظهرت ضغوط أوروبية شديدة تدعو الخليجيني إىل
خصخصة رشكاتهم العامة ،وال سيام يف قطاعي النقل واالتصاالت.
ومل يقترص األمر عىل االشرتاطات االقتصادية ،بل تعداها إىل التوظيف
الرباغاميت للخطاب الخارجي األورويب يف مجايل الدميقراطية وحقوق
اإلنسان لدول مجلس التعاون ،عندما طالب األوروبيون باحرتام
حقوق اإلنسان وتطبيق الدميقراطية .ونجم عن هذا الوضع تعليق
مفاوضات منطقة التجارة الحرة بقرار خليجي عام .((1(2008
مل تندفع دول مجلس التعاون ،هي األخرى ،لتوقيع اتفاق منطقة
التجارة الحرة؛ إذ شعرت بأنها قدمت من خالل محادثات اتفاقية
التجارة الحرة كث ًريا من التنازالت من دون مكافأة من الجانب األورويب
الذي يطالب بالحصول عىل حصة من الواردات واملشرتيات الحكومية،
وهو ما ترفضه دول الخليج؛ ألن ذلك يأيت عىل حساب مصالح الرشكات
الوطنية الخليجية .كام يطالب الجانب األورويب بخصخصة قطاعات
فضل عن
النقل واالتصاالت واملوانئ وإخضاعها لالستثامر األجنبيً ،
الخالفات املتعلقة بقضايا الهجرة وحقوق اإلنسان ،ويرى املسؤولون
الخليجيون أن املوقف األورويب املتشدد غري مربر ،وال يراعي معطيات
العالقات اإلسرتاتيجية واالقتصادية بني الطرفني ومتطلباتها.
إضافة إىل تعدد أسواق تصدير دول الخليج التي زادت وارداتها
من الدول اآلسيوية ومجموعة الدول ذات أرسع منو اقتصادي يف
العامل  ،BRICSالتي تضم الربازيل وروسيا والهند والصني وجنوب
أفريقيا ،فإنها مل تكن يف عجلة من أمرها إلبرام اتفاق التجارة الحرة.
ولذا مل تثق بدقة ما ميكن أن ينجم عن هذه االتفاقية من املكاسب
والخسائر ،ولكنها كانت حريصة عىل استمرار االجتامع السنوي
للمجلس الوزاري املشرتك ،ودعم اجتامعات الخرباء يف مجال تعزيز
التعاون يف مجاالت البيئة والطاقة والتعليم ومكافحة النشاطات
17 "Gulf Arabs may suspend EU free trade talks," Reuters, 24/12/2008,
accessed on 10/1/2018, at: https://goo.gl/1iyCez

فضل عن االنخراط يف برامج تستهدف مجاالت معينة
اإلجراميةً ،
إدراكًا منها للخربة األوروبية فيها واحتيا ًجا منها إىل هذه الخربة.
وساهمت العوامل الهيكلية  Structural Factorsأيضً ا يف تعرث
الوصول إىل اتفاق منطقة التجارة الحرة ،وهي مرتبطة بالعالقات
الثنائية بني الدول األعضاء يف االتحاد األورويب ودول الخليج؛ ذلك أن
التعاون يف مجاالت عديدة مل ينتقل إىل مستوى مؤسسات مجلس
التعاون ،نتيجة ما فيه من النقص املؤسيس .ومن ث ّم فإن صنع القرار
يف املسائل اإلسرتاتيجية ،خاصة يف العالقات االقتصادية عىل املستوى
اإلقليمي والــدويل ،ما زال يحدث عىل مستوى الدولة القطرية،
وينعكس ذلك عىل التناقضات واملنافسات االتي تظهر يف مواقف
دول مجلس التعاون الست فيام يتعلق ببعض القرارات اإلسرتاتيجية
املتعلقة باملجاالت املحلية والخارجية(.((1

ومن خالل تحليل البيانات الصادرة عن املجالس املشرتكة بني
الجانبني الخليجي واألورويب ،توجد مجموعة من املسائل والقضايا
يعب فيها االتحاد األورويب والقوى الفاعلة األساسية
التي غال ًبا ما ّ
فيه عن مواقف إسرتاتيجية واضحة ،وتنعكس عىل خطاب بروكسل
الخارجي الذي يراعي التوافق أو االتفاق بني دوله يف حدوده الدنيا،
وأهم الثوابت يف السياسة الخارجية تجاه الخليج:
•استقرار األسواق واالستثامرات األوروبية يف منطقة الخليج.

•العمل عىل دعم إقامة منطقة التجارة الحرة وتعزيز املصالح
االقتصادية األوروبية يف منطقة الخليج.
•استمرار تدفق الطاقة والحفاظ عىل أسعار ثابتة.

18 A. Baabood & G. Edwards, "Reinforcing Ambivalence: The Interaction
of Gulf States and the European Union," European Foreign Affairs Review,
vol. 4, no. 12 (2007), pp. 548 - 550.
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•عقود التسليح التي تربمها القوى األساسية يف االتحاد األورويب
مع دول الخليج.
•أمــن إرسائــيــل ،ودعـــم عملية التسوية السياسية بني
الفلسطينيني واإلرسائيليني.
•الحد من املخاطر األمنية املتمثلة يف اإلرهــاب والهجرة
غري القانونية.

العدد 30
كانون الثاني  /يناير 2018

يف أراضيها وأجوائها ومياهها اإلقليمية ،وحظرت عىل مواطنيها
السفر إىل قطر ،كام أعطت مهلة لكل املقيمني والزائرين من
مواطنيها فرت ًة محدد ًة ملغادرتها ،ومنعت املواطنني القطريني من
دخول أراضيها ،وإعطاء املقيمني والزائرين منهم مهلة أسبوعني
للخروج( .((1فاجأت األزمة جميع القوى الفاعلة اإلقليمية والدولية،
وبدأ تحرك دبلومايس ألط ـراف األزمــة ،الستاملة دول املنطقة
والعامل ،مبا فيها االتحاد األورويب؛ إذ وصلت أصداء األزمة إىل أروقة
مؤسسات االتحاد يف بروكسل.
التقت فيديريكا موغرييني ،املمثلة العليا لألمن والسياسة الخارجية
يف االتحاد األورويب ،وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد
الرحمن يف التاسع من حزيران /يونيو  ،2017وقالت" :إننا نرى خط ًرا
محدقًا يتمثَّل يف تصعيد املوقف وانتشاره بطريقة خطرية وغري
مرغوبة يف أوساط أخرى خارج منطقة الخليج مثل أفريقيا أو جنوب
رشق آسيا أو الرشق األوسط".

وتوجد يف املقابل مجموعة متغريات تكون فيها مواقف االتحاد ودوله
تكتيكية ،ومتتلك الحكومات الوطنية يف االتحاد مرونة يف التعبري عن
موقفها ،وال تعكس عادة التوافق بني دول االتحاد ،وهو ما يقلل تأثري
خطاب بروكسل الخارجي ،بصفتها منظمة ،نتيجة هذه الحالة ،وأهم
هذه املتغريات:
•العالقات بالقوى األساسية يف اإلقليم :إيران ،وتركيا.
•الخالفات البينية العربية.

•قضايا حقوق اإلنسان والدميقراطية وتعزيز القيم األوروبية.
•القضايا املتعلقة بالبيئة وانبعاث الكربون.

ً
ثالثا :االتحاد األوروبي واألزمة الخليجية:
دراسة في سلوك القوى الفاعلة
11سياق األزمة الخليجية وموقف بروكسل
منها
قطعت كل من السعودية واإلمارات والبحرين ومرص ،يف الخامس
من حزيران /يونيو  ،2017عالقاتها الدبلوماسية والقنصلية بقطر،
وقررت إغالق املنافذ الربية والبحرية والجوية معها ،ومنع العبور

وتطرقت موغرييني إىل طبيعة العالقة التي تربط االتحاد األورويب
مبجلس التعاون ،وأضافت" :إن لالتحاد األورويب عالقات جيدة بجميع
دول مجلس التعاون .وجميع بلدان املنطقة أصدقاء لنا ،ونريد أن
نحافظ عىل هذه العالقات بجميع دول الخليج ،وأن نحافظ عىل
عالقات جيدة بجميع دول الخليج .ونعتقد أيضً ا أن التعاون اإلقليمي
يف منطقة الخليج واملنطقة العربية أمر أسايس ألسباب مختلفة؛
أولً وقبل كل يشء العمل الفعال يف محاربة اإلرهاب ،مبا يف ذلك
متويل اإلرهاب ،ونحن نعتقد أن التعاون اإلقليمي يف منطقة الخليج
أمر أسايس ألمننا يف أوروبا ولتحقيق االستقرار يف املنطقة ،وهو أمر
أسايس للتعاون االقتصادي والتجاري"(.((2
وقالت لــوران ديفييل  Lauranne Devilléاملسؤولة اإلعالمية
للشؤون الخارجية والسياسة األمنية لالتحاد األورويب /الــدائــرة
األوروبية للشؤون الخارجية :إن فيديريكا موغرييني يف اتصال
مستمر بجميع األطراف ذات العالقة املبارشة ،خاصة مبجلس التعاون
من أجل تخفيف حدة التوتر السائد ،وحمل جميع األطراف عىل
" 19املواقف الدولية بشأن األزمة يف الخليج :إجامع دويل عىل الحل السلمي وتضارب
مواقف اإلدارة األمريكية" ،تقدير موقف ،املركز العريب لألبحاث ودراســة السياسات،
 ،2017/6/15شوهد يف  ،2018/1/10يفhttps://goo.gl/qGe2J2 :
20 "Remarks by the High Representative/ Vice-President Federica
Mogherini at the doorstep following her meeting with the Foreign Minister
of Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani," European Union,
External Action, 9/6/2017, accessed on 10/1/2018, at: http://bit.ly/2DgQEfK
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املشاركة يف الحوار السيايس الخايل من الرشوط املسبقة ،داعمة دور
الوساطة الذي تقوم به الكويت(.((2

السياسة ،وهو طموح قادة الفدرالية األوروبية يف التوصل إىل صياغة
سياسة خارجية مرتبطة مبؤسسات االتحاد(.((2

ناقش وزراء الشؤون الخارجية لالتحاد األورويب هذه األزمة أثناء
انعقاد مجلس الشؤون الخارجية ،يف متوز /يوليو  ،2017وساندوا فيه
النهج الذي اتبعته املمثلة العليا .وصدر بيان عن املجلس الوزاري
األورويب يؤكد رضورة الحفاظ عىل االستقرار يف منطقة الخليج ،ومل
أي من أطراف األزمة الخليجية.
يكن فيه انحياز إىل ٍّ

لقد فرضت طريقة التعامل مع األزمات السابقة التي عصفت باإلقليم
عىل العالقات األوروبية  -األمريكية نو ًعا من االنقسام الداخيل ،ضمن
دول االتحاد األورويب ،تجاه تلك األزمات ذات األبعاد السياسية
واالقتصادية واألمنية مثل غزو العراق عام 2003؛ فقد انقسمت
الدول األوروبية إىل مؤيدة للحرب (بريطانيا ،وإسبانيا ،وبولندا،
والتشيك ،واملجر ،والربتغال ،ورومانيا ،وبلغاريا) ،ومعارضة للحرب
(فرنسا ،وأملانيا) ،وكشفت الخلل الواضح يف البنية السياسية واألمنية
األوروبية ،وعدم قدرتها عىل بلورة قرار مشرتك .فقد دفعت األزمة
الخليجية صناع القرار يف بروكسل إىل إعادة تقييم الدور األورويب،
مبا يتناسب مع خطورة األزمة وتداعياتها ،ومبا يتطلب من تحرك
فاعل لتحديد سياسة خارجية وأمنية مشرتكة ،ال ترتبط مبا يجري
داخل القارة األوروبية فقط ،بل تتعداه إىل مناطق التامس املبارش
مبصالحها الحيوية ،خاصة منطقة الخليج العريب التي ت ُعد من أشد
بؤر العامل سخونة وتوت ًرا ،وأي اضطراب فيها يعني بصورة مبارشة
تهدي ًدا للمصالح األوروبية ،تضاف إىل سلسلة التحديات التي يواجهها
االتحاد كاإلرهاب والهجرة غري القانونية ،واألزمات االقتصادية التي
تشهدها منطقة اليورو منذ األزمة املالية عام .2008

إن االتحاد األورويب مل يكن ينفرد يف بعض األحيان ،باتخاذ مواقف
مختلفة عن السياسة األمريكية يف قضايا الدفاع والسياسة واألمن؛
فقد بقي خالل فرتة الحرب الباردة تحت مظلة أمنية أمريكية "حلف
الناتو" ،ومل يرفض سياسة االنفراد واألحادية يف القرار والسياسات
الدولية خاصة يف املنطقة العربية وأزماتها العديدة .وظهرت
محاوالت أوروبية يف رسم سياسة أمنية ودفاعية وخارجية مشرتكة
يف حدودها الدنيا من خالل مامرسة التنسيق السيايس والدبلومايس
ضمن مؤسسات االتحاد األورويب يف بروكسل ،وما يرافقها من آليات
تبادل املعلومات والتأثري املتبادل ،والبحث عن اإلجامع ،وما ينتج
منها من قرارات ومواقف مشرتكة تتوافق مع اإلصالحات القانونية
املتالحقة من القانون األورويب املوحد عام  ،1986مرو ًرا مبعاهدة
ماسرتخت عام  1992التي جعلت السياسة الخارجية واألمنية ركيزة
أساسية من ركائز االتحاد إىل جانب العدل والداخلية واملجتمع
وصول إىل اتفاقية لشبونة عام  2009التي مأسست تلك
ً
األورويب،

وبناء عىل ما هو ثابت ،ومتغري يف تحديد سياسات االتحاد األورويب
تجاه الخليج ،ميكن تصنيف األزمة الحالية ضمن قامئة املتغريات عىل
اعتبارها خالفًا بينيًّا عربيًّا  -عربيًّا ،وغالبًا ما يأخذ االتحاد ودوله منها
مسافة تضمن مصالحه االقتصادية والتجارية .ولكن التحول كان يف
انتقالها من دائرة املتغري التكتييك يف خطاب بروكسل الخارجي إىل
دائرة الثابت اإلسرتاتيجي الذي يتطلب استجابة أوروبية ،عىل اعتبار
الخليج منطقة إسرتاتيجية ويرتبط أمنها بأمن االتحاد ،ومن تأسيس
سياسة خارجية أوروبية فرعية تجاه منطقة الخليج مغايرة لسياسات
االتحاد األورويب تجاه املنطقة العربية.

والسؤال هنا ،هل ميكن البناء عىل ترصيحات املسؤولني األوروبيني
يف بروكسل لفهم موقف الدول املكونة لالتحاد األورويب؟ أم أن هذه
الترصيحات والبيانات ال تحمل أي قوة قانونية أو تأثري سيايس يف
مواقف األطراف الفاعلة يف االتحاد األورويب التي لديها القدرة عىل
انتهاج سياسة خارجية مستقلة عن مؤسسات االتحاد األورويب يف
بروكسل؟ أم هي نتيجة لتوافقات داخلية بني تلك القوى املكونة
لالتحاد تعكس موقفها من األزمة الخليجية التي متثل اختبا ًرا حقيق ًيا
لربوكسل يف تحديد دورها يف بناء سياسة أمنية ودفاعية مشرتكة بعيدة
عن ضغوط الواليات املتحدة الحليف اإلسرتاتيجي لالتحاد؟ وهل
يؤسس املوقف األورويب من األزمة الخليجية سياس ًة خارجية فرعية
تجاه منطقة الخليج ،بعد أن كانت العالقات األوروبية  -الخليجية
محكومة مبسارات الحوار العريب  -األورويب؟

 21ستاسا ساالكانني" ،اتجاهات السياسة الخارجية األوروبية يف مقاربة األزمة الخليجية"،
تقارير ،مركز الجزيرة للدراسات ،2017/9/4 ،شوهد يف  ،2018/1/10يف:
http://bit.ly/2mIdLFH

يف الواقع ،إن عملية إعادة تقييم الدور األورويب ،وسياسته الخارجية
إزاء األزمة الخليجية ،ال ميكن فهمها خارج إطار التغيري يف بنية النظام
الدويل ،وبناء عليه قد يؤسس املوقف األورويب إزاء األزمة الخليجية
سياسة خارجية أوروبية فرعية تجاه منطقة الخليج ،تحكمها
مجموعة من العوامل ،أهمها:
 22صدام الجمييل ،االتحاد األورويب ودوره يف النظام العاملي الجديد (بريوت :دار املنهل
اللبناين ،)2009 ،ص .212
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.أالمصالح االقتصادية التي تربط
االتحاد األوروبي بمجلس التعاون

قُدر الناتج املحيل اإلجاميل ملجموع دول مجلس التعاون بـ 1.5
تريليون دوالر أمرييك ،وبإجاميل عدد سكان  53.5مليون نسمة عام
 ،2016منهم  50يف املئة أجانب .وقد راكمت دول مجلس التعاون
 1.5تريليون دوالر يف أصول أجنبية ،وبإمكان ثروة بهذا الحجم أن
تزيد ثقل دول مجلس التعاون عىل صعيد العالقات االقتصادية
الدولية( ،((2وهذه حقيقة ال ميكن أن يغفل عنها االتحاد األورويب.
وقد قامت دول مجلس التعاون بتدوير مبالغ طائلة يف الدول
األوروبية ،سواء يف صيغة سندات حكومية أو عقارات وأسهم عادية.
إن مجلس التعاون رشيك اقتصادي وتجاري ثابت لالتحاد األورويب؛
فقد بلغ إجاميل التجارة بني االتحاد األورويب ودول مجلس التعاون يف
عام  138.6 ،2016مليار يورو( .((2وبلغت صادرات االتحاد األورويب
إىل دول مجلس التعاون يف العام نفسه  100.8مليار يورو ،ركزت
عىل املنتجات الصناعية ( 91.4يف املئة) مثل محطات توليد الطاقة
وقاطرات السكك الحديدية والطائرات وكذلك اآلالت الكهربائية
واألجهزة امليكانيكية .وكانت اآلالت ومعدات النقل ( 49.4مليار
يورو 49 ،يف املئة) واملواد الكيميائية ( 1.6مليار يورو 1.5 ،يف املئة)
هي الفئات الرئيسة للمنتجات املصدرة يف عام  .2016كام بلغت
واردات االتحاد األورويب من دول مجلس التعاون  37.7مليار يورو
فقط ،ما أدى إىل فائض تجاري كبري لصالح االتحاد األورويب .أما
أساسا الوقود
واردات االتحاد األورويب من دول مجلس التعاون ،فهي ً
املعدين ومنتجات التعدين ( 24.9مليار يورو 65.9 ،يف املئة) ،واملواد
الكيميائية ( 4.6مليارات يورو 12.3 ،يف املئة)(.((2
شهدت التجارة بني االتحاد األورويب ودول مجلس التعاون من ًوا
مطّر ًدا بني عامي  2006و2016؛ ارتفع إجاميل التجارة بنسبة  53يف
املئة خالل عرش سنوات ،وبلغ ذروته يف عام  2013وهو ما يقابل
ذروة أسعار النفط .وحكمت واردات االتحاد األورويب إىل الخليج
وصادراته إليه معادلة التقانة مقابل الطاقة ومشتقاتها .ويحقق
االتحاد األورويب توازنًا تجاريًا نشطًا مع دول املجلس؛ إذ ميثل مجلس
التعاون رابع أكرب سوق لصادرات االتحاد األورويب ،ويعترب االتحاد
 23ملزيد من املعلومات اإلحصائية حول دول مجلس التعاون بصورة عامة ،انظر" :املعرفة
االقتصادية" ،املركز اإلحصايئ لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،GCC-STAT ،
 ،2014شوهد يف  ،2018/1/10يفhttp://bit.ly/2B4AH6B :
 24املفوضية األوروبية ،اإلدارة العامة للتجارة" ،االتحاد األورويب تجارة البضائع مع مجلس
التعاون لدول الخليج العربية" ،تقارير إحصائية ،2017/11/16 ،شوهد يف  ،2018/1/10يف:
https://goo.gl/HDRPTf
 25املرجع نفسه.
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األورويب أكرب رشيك تجاري لدول مجلس التعاون .فالعامل االقتصادي
وحجم املصالح التجارية ميثّالن عاملني مهمني يف فهم موقف االتحاد
األورويب من األزمة الخليجية.
االتحاد األورويب والخليج :الصادرات والواردات عام 2016
الدولة

الواردات من
الصادرات إىل
االتحاد األورويب االتحاد األورويب
(مليار يورو)
(مليار يورو)

إجاميل التجارة
(مليار يورو)

السعودية

19.010

33.925

52.936

الكويت

3.309

5.454

8.76

قطر

5.184

9.633

14.818

البحرين

0.660

1.763

2.423

ُعامن

0.414

4.180

4.594

اإلمارات

9.201

45.847

55.048

اإلجاميل

37.778

100.802

138.58

املصدر:
"European Union, Trade in goods with GCC 6," European Commission,
accessed on 102018/1/, at: https://goo.gl/HDRPTf

.بالتغير في العالقة األطلسية

إن التغري يف العالقات األطلسية ،وإن يف حدوده الدنيا ،قد يكون مبنزلة
محفز التحاد أورويب أشد متاسكًا ،مع دور دويل أوضح وفاعلية ،وهو
ما عكسته طريقة إدارة بروكسل لألزمة الخليجية .وهو األمر الذي
قد يدفع دول االتحاد إىل اتخاذ مجموعة متنوعة من اإلسرتاتيجيات
تجاه الواليات املتحدة واالنتقال من املسايرة Bandwagoning
إىل التوازن  Balancingيف مناطق تتضمن تهدي ًدا حقيق ًيا ملصالح
االتحاد ودوله.
وميكن تلمس بداية التغري مع إدارة الرئيس السابق باراك أوباما؛
نتيجة غياب التنسيق مع االتحاد عسكريًا يف مناطق نفوذ متضاربة
للقوى الفاعلة األوروبية .كام اعتمدت إسرتاتيجيات اإلدارة األمريكية
يف عهد أوباما يف شامل أفريقيا واملرشق العريب عىل تدخل عسكري
محدود ،وعىل األطراف املنخرطة يف األزمات يف حل مشاكلها ذات ًيا؛
األمر الذي أربك قادة االتحاد األورويب يف مناطق جيوسياسية مهمة
كسورية ،وليبيا ،والعراق ،ما فاقم حالة الفوىض يف شامل أفريقيا
واملرشق العريب ،وزاد ح ّدة التهديدات األمنية ضد دول أوروبا،
كاإلرهاب ،والهجرة غري القانونية.

دراسات
االتحاد األوروبي واألزمة الخليجية :السياق ومواقف الفاعلين

وازداد األمر تعقي ًدا مع الرئيس دونالد ترامب؛ فقد ساهمت
انتقاداته يف وضع العالقات األوروبية  -األطلسية عىل املحك،
عندما طالب بخفض مساهمة واشنطن يف نفقات حلف شامل
األطليس (الناتو) ،واصفًا هذه املنظمة بأنها قد "عفا عليها الزمن"،
متهم دولً أعضاء يف الحلف بأنها ال تدفع حصتها يف إطار عملية
ً
(((2
الدفاع املشرتكة ،وباالتكال عىل الواليات املتحدة  .كام طالب
األوروبيني بالتفاهم مع روسيا املنافس التقليدي لهم يف إطار
حلف شامل األطليس.
انتقد ترامب سياسات االتحاد األورويب تجاه الهجرة غري القانونية،
واتهم املستشارة األملانية أنجيال مريكل بـ "ارتكابها خطأ كارثيًا يتمثل
يف استقبال جميع الالجئني غري الرشعيني وجميع الناس مهام كان
مأتاهم"( .((2كام توقع الرئيس األمرييك نجاح عملية خروج بريطانيا
من االتحاد األورويب ،معربًا عن رغبته يف أن يوقّع رسي ًعا اتفاقًا تجاريًا
مع لندن .وتتناقض ترصيحات ترامب مع سلفه باراك أوباما الذي
اعترب سابقًا أنه إذا غادرت بريطانيا االتحاد األورويب ،فستجد نفسها
"يف آخر الصف" ،قبل أن تتمكن من توقيع اتفاقيات تجارية مع
الواليات املتحدة.
كام برز تناقض واضح بني بروكسل وواشنطن بشأن االتفاق النووي
اإليراين الذي وسمه ترامب بأنه "أسوأ اتفاق جرى التفاوض عليه
عىل اإلطــاق"( ،((2ور ّد االتحاد األورويب يف اجتامع وزراء خارجيته
يف لوكسمبورغ يف ترشين األول /أكتوبر  2017بأن عدم احرتام
اتفاق دويل دعمه مجلس األمن قد يكون له عواقب وخيمة عىل
السالم اإلقليمي ،وقد يقوض جهود كبح الطموحات النووية لكوريا
الشاملية( .((2ما يعني اختالفًا يف الرؤى بني البيت األبيض وبروكسل
حول قضايا كانت باألمس القريب جامعة للمعسكر الغريب؛ ما
يؤسس نو ًعا من االستقالل اإلسرتاتيجي لالتحاد ،وتعزيز دوره عىل
املستوى الدويل يف التدخل يف مناطق مصالحه االقتصادية واألمنية(.((3
"26 Aric Jenkins, "President Trump: 'NATO Is 'No Longer Obsolete',
Time, 12/4/2017, accessed on 10/1/2018, at: http://ti.me/2o7vJAb
"27 "Trump says Merkel made 'catastrophic mistake' with refugee policy,
Reuters, 16/1/2017, accessed on 10/1/2018, at: https://goo.gl/RGhv8B
28 Dartunorro Clark, "The Art of the 'Worst' Deal: Trump Blasts
Iran Agreement," NBCNEWS, 11/10/2017, accessed on 10/1/2018, at:
https://goo.gl/8ZBpYC
" 29االتــحــاد األورويب يسعى ملنع ترامب من إلغاء االتفاق النووي مع إي ـران"،
دويتشيه فيله ،2017/10/16 ،شوهد يف  ،2018/1/10يفhttps://goo.gl/2owFVU :
 30لبيب فهمي" ،أوروبا تقرتب من دفاع موحد :الفضل لدونالد ترامب" ،العريب الجديد،
 ،2017/11/15شوهد يف  ،2018/1/11يفhttps://goo.gl/JVb5sN :
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.جالدور الروسي في أوروبا وارتباطه باألزمة
الخليجية

ترافق الخلل يف العالقة األطلسية مع تنامي دور املنافس التقليدي
ألوروبا يف املنطقة ،متمث ًّل يف االتحاد الفدرايل الرويس .تتصف
العالقات الروسية  -األوروبية بالتعقيد؛ إذ يتداخل فيها السيايس
واالقتصادي واالجتامعي .فروسيا تعترب اليوم أحد الرشكاء األساسيني
يف القضايا األمنية األوروبية ،وال ميكن الحديث عن األمن األورويب
من دون التطرق إىل الدور والتأثري الروسيَني يف املنظومة األمنية
األوروبية .وهو أيضً ا أكرب ُمص ِّدر للطاقة والرشيك التجاري األكرب
لالتحاد األورويب .وعىل الجانب اآلخر ،فإن االتحاد األورويب هو
أكرب مستهلك للطاقة الروسية ،وتقيم معه دوله عالقات تجارية
مهمة .ويتجه االتحاد األورويب اليوم إىل تنويع مصادر الطاقة
كاالعتامد عىل الطاقة الشمسية الحرارية والشمسية الكهروضوئية
والطاقة املائية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية األرضية ،والتقليل
من االعتامد عىل الغاز الرويس من خالل االعتامد عىل السوق
الخليجية للطاقة ،خاصة مع تفجر األزمات يف جورجيا وأوكرانيا.
فقد ازدادت مخاوف دول االتحاد من احتامل توقف إمدادات
الطاقة ،واستثامر موسكو ذلك ورقة ضغط سياسية عىل االتحاد.
فضل عن االضطرابات القامئة يف دول شامل أفريقيا ،خاصة
هذا ً
مهم للطاقة لعدد من دول االتحاد
ليبيا التي تعترب مصد ًرا ً
األورويب وعىل رأسها إيطاليا ،وكذا االضطرابات يف املرشق العريب
التي تهدد خطوط الطاقة وطرق وصولها إىل أوروبــا( .((3وقد
دفعت هذه املخاوف والهواجس صانع القرار يف االتحاد األورويب،
يف شباط /فرباير  ،2015إىل إعداد إسرتاتيجية جديدة تهدف إىل
إقامة اتحاد أورويب للطاقة يعمل عىل مواجهة التبعية ،وضامن
اإلمدادات واستدامتها ،وتوفري القدرة التنافسية يف مجال الطاقة
للمؤسسات األوروبية.
وبناء عليه ،فإن املوقف األورويب الداعم ملسألة حل األزمة بالطرق
الدبلوماسية يأيت يف إطار إسرتاتيجيته لتنويع مصادر الطاقة ،وعدم
االعتامد كليًّا عىل الطاقة القادمة من روسيا من ناحية ،والحفاظ عىل
مهم للطاقة
األمن واالستقرار يف منطقة الخليج التي متثّل مصد ًرا ً
األوروبية ،ويف إطار التنافس عىل مناطق النفوذ من ناحية أخرى
خاصة بعد تنامي الدور الرويس يف سورية ،ودخول موسكو عىل خط
فضل عن التنسيق
األزمة الليبية بدعمها الجرنال خليفة حفرت .هذا ً
 31أحمد قاسم حسني" ،العالقات األوروبية الروسية يف مجال الطاقة :ضغوط التعاون
ورصاع املصالح" ،سياسات عربية ،العدد ( 23متوز /يوليو  ،)2017ص .60
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مع تركيا أيضً ا عىل ترتيبات أمنية يف سورية يف قمة سويش ،ما يؤرش
إىل تحوالت وتغريات جوهرية يف طبيعة التحالفات اإلقليمية التي
تضع االتحاد األورويب يف مفرتق طرق.
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األقل ،يف النظام الــدويل؛ أي إن الدول القوية قد تسمح بدرجة
محدودة من استقاللية االتحاد ،وذلك يف إطار إسرتاتيجية ناجحة
للح ِّد من ضغوط العالقات يف صورتها الثنائية أو حتى الجامعية
مثل كالعالقات األملانية  -السعودية ،والفرنسية  -اإلماراتية،
املوقتةً ،
أو عالقات دول الحصار بربيطانيا.

22تحليل سلوك القوى الفاعلة في أوروبا
(ألمانيا ،وفرنسا ،وبريطانيا) من األزمة
الخليجية
.أألمانيا

لقد تشكّلت لدى بروكسل رؤية لحل األزمة الخليجية ،معتمدة
عىل األخذ مبقاربة متعددة األطراف يف معالجة األزمات والقضايا
الشائكة التي تهدد األمن الدويل ،وهو ما جاء يف بيانات عديدة تؤكد
دعم االتحاد األورويب مبادرة أمري الكويت لحل األزمة( ((3يف إطار
األمن الجامعي ،خاصة أن أمن الخليج مل يعد أمن نظمه السياسية
فحسب وإمنا أمن نفطه ،وهو من القضايا التي ال بد أن يوضع
لها ترتيبات أمنية جديدة يضطلع االتحاد األورويب بدور أسايس يف
صياغتها ،ورفض النظرة األحادية الجانب ،القامئة عىل االنحياز إىل
موقف البيت األبيض والرئيس ترامب والبيت األبيض منها ،أو حتى
إىل مجموعة الدول املقاطعة لدولة قطر ،رغم أن حجم التبادل
يصب يف مصلحة الدول املقاطعة .وبناء عليه ،يعمل االتحاد
التجاري ّ
األورويب ضمن إطار مؤسساته عىل معالجة األزمة الخليجية بالدعوة
إىل الحوار واعتامد األدوات الدبلوماسية ،بعي ًدا عن التصعيد الذي
يؤدي إىل مزيد من الفوىض يف املنطقة ،وأن يتم التوصل إىل إطار
أمني ف َّعال للمنطقة كاآليت :إيران صديقة ،وخليج مستقر ،والحفاظ
عىل أمن الطاقة من ناحيتي اإلنتاج واألسعار.
لكن الجدير بالذكر أن استقاللية االتحاد األورويب ومؤسساته تظل
متوقفة عىل مصالح الدول األساسية فيه األقوى واألوسع نفوذًا ،وهي
أملانيا وفرنسا وبريطانيا .وموقف بروكسل من األزمة الخليجية اختبار
إسرتاتيجي لتلك الدول عىل نحو يضمن تأثريها بطرائق قانونية،
مستقل ومحاي ًدا ،ظاهريًا عىل
ً
فاعل
ويعزز صورة االتحاد األورويبً ،
" 32أمري الكويت يستقبل املمثلة العليا للسياسة الخارجية واألمنية يف االتحاد األورويب"،
بوابة الرشق اإللكرتونية ،2017/7/23 ،شوهد يف  ،2018/1/10يفhttp://bit.ly/2DAEBqr :

بدا املوقف األملاين من األزمة منذ اندالعها رصي ًحا وواض ًحا؛ إذ طالب
وزير الخارجية األملاين غابرييل زيغامر برضورة رفع الحصار املفروض
رض بجهود محاربة اإلرهاب .وقد جاء املوقف األملاين
عىل قطر؛ ألنه ي ّ
من األزمة يف جز ٍء منه ر َّدة فعل عىل سياسات الرئيس األمرييك ترامب
يف منطقة الخليج وتجاه االتحاد األورويب .وتحاول أملانيا القيام بدور
أشد فاعلية دول ًيا من خالل البوابة األوروبية خاصة بعد خروج
بريطانيا من االتحاد األورويب .واتضح ذلك امليل يف السلوك األملاين
نتيجة املواقف الرسمية األملانية من قضايا املنطقة؛ كامللف النووي
اإليراين واألزمة السورية واألزمة الليبية .وقد عزز ذلك ترصيحات
زيغامر لجريدة "هاندلسبالت" األملانية تعليقًا عىل األزمة الخليجية؛
إذ قال" :إن انتهاج مثل هذا األسلوب 'الرتامبي' يف التعامل مع
قطر ،يشكل خطور ًة كبري ًة ج ًدا يف منطقة هي يف األساس مشحونة
باألزمات"( .((3إن االستمرار يف التصعيد ليس يف مصلحة أحد .ما يعني
أن االفرتاق األملاين  -األمرييك مرة أخرى بعد غزو العراق واحتالله
عام  2003محد ٌد مه ٌم يف فهم املوقف األملاين من األزمة الخليجية،
ومحاولة الدبلوماسية األملانية رسم مالمح سياسة أوروبية مشرتكة
تجاه منطقة الخليج مختلفة عن السياسة األوروبية التي تتوجه
للمنطقة العربية عامة.
ولكن ،مل تطور أملانيا إسرتاتيجية ذات أبعاد دولية لسياستها الخارجية،
عىل خالف فرنسا وبريطانيا؛ ذلك أن النفوذ الدويل املتنامي ألملانيا،
هو إىل ٍ
حد ما ليس نتيجة طموحاتها القومية ،لكنه نتيجة نجاحاتها
الكبرية قو ًة اقتصادية عاملية إىل جانب تفوقها يف الصادرات؛ فهي
قوة اقتصادية تؤدي دو ًرا مؤث ًرا يف الساحتني األوروبية والدولية .ومن
ث ّم فإن ضامن بيئة إقليمية ودولية مالمئة ملواصلة رحلة النجاح يف
" 33غابرييل حول أزمة قطر :ترامبنة املنطقة أمر خطري جدًا" ،دويتشيه فيله،2017/6/6 ،
شوهد يف  ،2018/1/10يفhttps://goo.gl/YsvjsN :
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القطاع االقتصادي محدد مهم يف السياسة الخارجية األملانية .وهو
ما يفرس اهتامم أملانيا الخاص باالستقرار ،مقارنة بعديد األهداف
األخرى للسياسة الخارجية.

املنطقة ،عرب اإلصالح السيايس واالقتصادي ومحاربة اإلرهاب واالعتامد
عىل الحوار والتعاون للتقليل من الرصاعات .واليوم يدور حوار معمق
لدى الساسة األملان حول رضورة بناء سياسة أوروبية دفاعية وأمنية يف
منطقة الخليج العريب تديرها مؤسسات االتحاد األورويب ،وأال يقترص
املوضوع عىل مكتب وزارة الخارجية األملانية ،بل يتعداها إىل مجموعة
من األفكار والرؤى لتوسيع دائرة اهتامم أملانيا مبنطقة الرشق األوسط
عامة ومنطقة الخليج خاصة ،وتضع مصالح أملانيا ومساهامتها املحتملة
ضمن السياق األورويب مع تأكيد العالقات الثنائية.
.بفرنسا

لقد متيزت عالقات برلني بدول الخليج العريب ببعدها التجاري ،حتى
أن زيارة املسؤولني األملان تأيت لتعزيز التعاون االقتصادي والتجاري
بني دول الخليج وأملانيا ،ومن ث ّم فإن النهج األملاين يف التعامل مع
منطقة الخليج العريب ال يختلف كث ًريا عن نهج االتحاد األورويب ،عىل
عكس بريطانيا وفرنسا اللتني تحتفظان بشبكة ضيقة من العالقات
بدول الخليج العريب يف مجاالت السياسة واألمن والدفاع.
وإذا كان التبادل التجاري يف طليعة العالقات األملانية  -الخليجية،
فإن أهمية املصالح التجارية األملانية مع هذه الدول يجب ّأل
يبالغ فيها .يف هذا السياق ،تستقبل أملانيا حصة بسيطة من النفط
ومشتقاته من منطقة الخليج العريب ال تتجاوز  4يف املئة من
احتياجاتها .ومل تكن يو ًما قلقة من قطع إمدادات النفط عنها من
هذه املنطقة( ،((3لكن قلق أملانيا نابع من االستقرار يف إنتاج النفط،
واستقرار أسعاره عامل ًيا .وزيادة اإلنتاج يف منطقة الخليج تساعد يف
أساسا عىل الطاقة ،وتشجع الدول
دفع عجلة االقتصاد األملاين املعتمد ً
املنتجة للنفط عىل االعتامد عىل الصناعات األملانية والخدمات التي
تقدمها الرشكات األملانية.
ال يوجد يف الدبلوماسية األملانية مفهوم "سياسة خليجية" ،وتندرج
العالقة مع الخليج جز ًءا أساسيًا من سياسة أملانيا تجاه املنطقة كلها.
وتقوم سياسة برلني الجديدة عىل نهج وظيفي مؤسسايت يف املنطقة ،من
خالل الدفع بحل املشكالت بطرق سلمية تضمن استمرار مصالحها يف
" 34إسرتاتيجية الطاقة األوروبية والفرص العربية" ،الجزيرة نت ،2015/3/1 ،شوهد يف
 ،2018/1/10يفhttps://goo.gl/LCaFrw :

إن أي محاولة لتحليل السياسة الخارجية الفرنسية واتجاهاتها تجاه
املنطقة العربية ال ميكن أن تتم مبعزل عن التصور الديغويل ملكانة
فرنسا ودورها العامل َيني .فقد احتل الوطن العريب مكانة مهمة يف
السياسة الخارجية الفرنسية التي أرىس دعامئها الجرنال شارل
ديغول بعد الحرب العاملية الثانية ،عندما ملس األهمية املركزية
لهذه املنطقة يف النظام الــدويل .وسار خلفاؤه عىل النهج ذاته،
وأصبح االهتامم باملنطقة العربية عامة ،ومنطقة الخليج خاصة،
توج ًها أساس ًيا يف الدبلوماسية الفرنسية( .((3لقد اتسمت العالقات
الخليجية  -الفرنسية منذ سنوات باالستقرار؛ ذلك أنها ترتبط مع
دول مجلس التعاون بعالقات سياسية ودفاعية وأمنية ،إىل جانب
فضل عن مساعي فرنسا ،بوصفها عض ًوا دامئًا يف
التعاون االقتصاديً ،
مجلس األمن وقوة نووية ،للتأثري يف تطورات األحداث اإلسرتاتيجية
يف منطقة الخليج .لقد وصلت العالقات بني الجانبني إىل مستوى
عا ٍل من الفاعلية ،وأخذت ترتكز عىل التواصل السيايس ،والرشاكة
االقتصــــــادية ،والتعهدات الفرنسية يف األمن والدفاع .ففي
أيار /مايو  ،2009افتتح الرئيس األسبق نيكوال ساركوزي قاعدة
عسكرية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وهي القاعدة العسكرية
الفرنسية األوىل يف منطقة الخليج .أما عىل الصعــــيد الســـيايس،
فتنظر فرنسا إىل دول الخليج عىل أنها رشيك وطرف رئيس يف أي
حوار يتعلق بقضايا املنطقة العربية وأزماتها .ولهذا فقد تكثفت
جوالت الحوار السيايس عىل املستويات كافة؛ ففي أيار /مايو ،2015
حرض الرئيس السابق فرانسوا هوالند قمة مجلس التعاون ،بصفته
أول زعيم غريب يحرض القمة ضيف رشف ،وهو العام نفسه الذي
وقّع فيه عدد من دول الخليج صفقات أسلحة مع باريس(.((3
 35بوقنطار الحسان ،السياسة الخارجية الفرنسية إزاء الوطن العريب منذ عام 1967
(بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)1987 ،ص .25
" 36قمة خليجية تشاورية اليوم بحضور هوالند" ،الجزيرة نت ،2015/5/5 ،شوهد يف
 ،2018/1/10يفhttps://goo.gl/yxApsm :
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ومع اندالع األزمة الخليجية ،دعت فرنسا إىل حل الخالف الخليجي
كل املبادرات الداعمة لتعزيز التهدئة،
بالحوار؛ إذ أيد الرئيس ماكرون ّ
وأبدى بيا ٌن صادر عن الرئاسة الفرنسية عزم فرنسا القيام مبسا ٍع
وجهود من خالل التشاور مع الدول الصديقة إليجاد حل لألزمة(.((3
أعقب ذلك حراك مسؤول الدبلوماسية الفرنسية الوزير جان إيف
لودريان  ،Jean-Yves Le Drianبتاريخ  15متوز /يوليو ،2017
بزيارة للسعودية يف إطار جولة خليجية شملت الكويت واإلمارات
وقطر لحل األزمة الخليجية ،لدعم جهود الوساطة الكويتية ،مع
تأكيده رضورة مكافحة اإلرهاب وتجفيف منابعه والتصدي للفكر
املتطرف( .((3كام أعلنت الخارجية الفرنسية عن تعيني سفريها السابق
لدى السعودية ،برتران بوزانسونو  ،Bertrand Besancenotمبعوث ًا
خاصا لها يف منطقة الخليج العريب ،لبحث سبل مساهمة باريس يف
ً
حل األزمة الخليجية .وبوزانسونو الذي سبق أن ُع ّي سف ًريا لبالده
لدى السعودية وقطر مطّل ٌع عىل قضايا منطقة الخليج العريب ،كام
تربطه عالقات باملسؤولني يف البلدين(.((3
ميكن فهم املوقف الفرنيس من األزمة الخليجية من بوابة املصالح
االقتصادية؛ فقد زاد إجاميل الصادرات الفرنسية لدول املجلس بنسبة
 17يف املئة عام  ،2015ليصل إىل  18مليار يورو( ،((4وكذلك الحاجة
إىل الطاقة؛ فاململكة العربية السعودية تعد ثالث أكرب مصدري
النفط إىل فرنسا ،يف حني تحتل سلطنة ُعامن املرتبة الثانية عىل قامئة
مص ّدري الغاز إليها؛ ما يدعو فرنسا إىل الرتكيز عىل أمن منطقة الخليج
واستقرارها ،بغرض الحفاظ عىل دميومة مصادر اإلمدادات الحيوية
اآلتية إليها( .((4ومن بوابة التحديات اإلسرتاتيجية التي تواجه الدور
الفرنيس عىل املستوى الدويل ،أعدت وزراة الدفاع بعد خمسة أشهر
من رئاسة إميانويل ماكرون "التقرير اإلسرتاتيجي حول الدفاع واألمن
الوطني "للتصدي للتحديات األشد إلحا ًحا مع الحفاظ عىل رؤية
واضحة لالتجاهات الجيوسياسية والتكنولوجية الطويلة األجل(.((4
37 "Crise dans le Golfe: le président français Emmanuel Macron appelle à
"l'unité" et à "l'apaisement"," Les Nouvelles Calédoniennes, 7/6/2017, accessed
on: 10/1/2018, at: https://goo.gl/Kqu1Sb
" 38وزير الخارجية الفرنيس يبدأ جولة خليجية لبحث األزمة" ،الجزيرة نت،2017/7/15 ،
شوهد يف  ،2018/1/10يفhttps://goo.gl/5eMWb5 :
" 39باريس تعني مبعوث ًا ملتابعة األزمة الخليجية" ،موقع املدن ،2017/9/6 ،شوهد يف
 ،2018/1/10يفhttps://goo.gl/Bkbjjg :
" 40الخليج وفرنسا :لقاء املصالح االقتصادية يدفع نحو عالقات استثنائية" ،الخليج
أونالين ،2016/10/20 ،شوهد يف  ،2018/1/11يفhttps://goo.gl/DLVpFA :
 41عيل زياد" ،تحليل مضمون اإلسرتاتيجية الفرنسية يف الخليج" ،القدس العريب،
 ،2015/6/10شوهد يف  ،2018/1/11يفhttp://www.alquds.co.uk/?p=354472 :
 42حسام عباس (مرتجم)" ،تعرف عىل ما جاء ىف إسرتاتيجية الدفاع واألمن الوطني
الفرنيس الجديدة" ،شبكة رؤية اإلخبارية ،2017/10/24 ،شوهد يف  ،2018/1/11يف:
https://goo.gl/qr53cR
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ميثّل التحول اإلسرتاتيجي يف سياسات فرنسا يف منطقة الخليج
العريب جز ًءا من مراجعة شاملة ،تطلبها الفكر اإلسرتاتيجي الفرنيس
املتجدد ملجمل السياسات العسكرية واألمنية يف الخارج ،وال سيام
أن فرنسا تسعى نحو التسيد والعاملية ،وتعود الطموحات الفرنسية
إىل الحقبة الديغولية؛ ذلك أن فرتة الحرب الباردة كانت تقيد الدور
الفرنيس يف السياسة الدولية .لذا تحاول فرنسا بعد الحرب الباردة
الخروج من عباءة الواليات املتحدة األمنية والدفاعية ،من خالل
خلق نظام أمني ودفاعي أورويب مستقل عن ضغوط واشنطن؛
عب عنه وزير الخارجية األسبق هوبري فيدرين Hubert
وهو ما ّ
 Védrineعندما دعا إىل رضورة العمل عىل تعزيز دور أوروبا
موحدة بصفته أفضل رد عىل تحديات العوملة وهيمنة قوة عظمى
واحدة يف النظام الدويل ممثلة بالواليات املتحدة( .((4ويحاول
الرئيس إميانويل ماكرون املؤيد ألوروبا موحدة وقوية تجديد
الطموحات الفرنسية ،ببناء سياسة خارجية أوروبية مستقلة عن
الواليات املتحدة بالتعاون مع أملانيا؛ ما يعني تقاربًا يف توجهات
السياسة الخارجية لقطبي الرحى يف االتحاد األورويب حول عديد
القضايا ،وعىل رأسها األزمة الخليجية .ذلك أن املوقف الفرنيس
يركز عىل حل األزمة بطرق دبلوماسية ،من دون االنحياز إىل
أي طرف من أطرافها ،مع األخذ يف االعتبار مصالحه االقتصادية
والسياسية والعسكرية واألمنية.
.جبريطانيا

ترتبط بريطانيا تاريخ ًيا بسلسلة من العالقات مع الدول العربية،
ويف مقدمتها دول الخليج العريب؛ فقد كان لها الدور األسايس يف رسم
الخرائط السياسية للمنطقة بعد الحرب العاملية األوىل ،كام استمر
نفوذها وتأثريها بعد الحرب العاملية الثانية نتيجة شبكة املصالح
االقتصادية والسياسية يف منطقة الخليج العريب .وتسعى بريطانيا
لحامية مصالحها وفق رؤية جديدة ،خاصة بعد خروجها من االتحاد
األورويب؛ األمر الذي سيحمل تغريات ذات طابع سيايس واقتصادي،
سواء يف بريطانيا أو يف دول االتحاد األورويب؛ ما يضع السياسة
الخارجية الربيطانية أمام ٍ
تحد حقيقي يف التعامل مع أزمة يف منطقة
نفوذ حقيقي لها.
ال يختلف املوقف الرسمي الربيطاين تجاه األزمة الخليجية عن
موقف أملانيا وفرنسا ،من حيث الدعوة إىل حل األزمة بالطرق
الدبلوماسية واعتامد لغة الحوار .وقد دعت رئيسة الــوزراء
43 L. Aggestam, A European Foreign Policy? Role Conceptions and the
Politics of Identity in Britain, France and Germany (Stockholm: Department
of Political Science, 2004), p. 97.

دراسات
االتحاد األوروبي واألزمة الخليجية :السياق ومواقف الفاعلين

الربيطانية ترييزا ماي كل أطراف األزمة الخليجية إىل العمل عىل
"تهدئة الوضع ،وااللتزام بالحوار وإعادة وحدة مجلس التعاون يف
أقرب فرصة ممكنة"( .((4ويحكم املوقف الربيطاين مجموعة من
العوامل ،أهمها:
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أساسا عىل واردات
•ضامن إمدادات الطاقة؛ إذ تعتمد بريطانيا ً
الطاقة ،نظ ًرا إىل انخفاض الرثوة النفطية والغاز يف بحر الشامل،
وتستورد بريطانيا نحو ثلث احتياجاتها من الغاز من دولة
قطر ،أكرب منتج للغاز الطبيعي املسال يف العامل .وقد نرشت
حكومة ديفيد كامريون يف ترشين الثاين /نوفمرب 2012
إسرتاتيجيتها املرتبطة مبوضوع الطاقة ورضورة توجيه السياسة
الخارجية الربيطانية نحو مصادر الطاقة .ويف عام  ،2032ستكون
مصادر بريطانيا من الطاقة خارجية كلها؛ ما يعزز حرصها
عىل حامية مصالحها يف منطقة الخليج العريب ،والحفاظ عىل
أمنها واستقرارها(.((4

 16كانون الثاين /يناير  1968يف مجلس العموم الربيطاين،
والقايض بسحب القوات الربيطانية من الخليج العريب مع
نهاية عام  ،((4(1971عندما افتتحت يف ترشين الثاين /نوفمرب
 2016قاعدة بحرية بريطانية يف البحرين .كام يوجد قوات
جوية بريطانية عاملة يف قاعدة املنهاد الجوية يف دولة
اإلمارات ،إضافة إىل التعاون األمني والعسكري مع السعودية
وقطر والكويت وسلطنة ُعامن .وشكّلت بريطانيا فريقًا
للعمل املشرتك مع مجلس التعاون بشأن مكافحة اإلرهاب
وأمن الحدود ،وتعزيز التعاون األمني يف مجال مكافحة
متويل اإلرهاب( ،((4إضافة إىل مكافحة الهجرة غري القانونية.
كام مثّل التدخل العسكري الــرويس يف أوكرانيا وجورجيا
وسورية ،ودعم العقيد خليفة حفرت يف ليبيا ،تهدي ًدا حقيقيًا
تضمنته وثيقة األمن القومي الصادرة عن الحكومة الربيطانية
يف ترشين الثاين /نوفمرب  .2015ورأت بريطانيا أنها ملتزمة
مبواجهة الخطر الرويس من خالل حلف الناتو(.((4

•استعادة الوجود العسكري يف الخليج العريب؛ ذلك أن أمن
إمدادات الطاقة واستقرار أسعارها يتطلب بالرضورة تأسيس
وجود عسكري إسرتاتيجي دائم لها يف منطقة الخليج العريب.
فقد تراجعت بريطانيا عن القرار الــذي أعلنه هارولد
ويلسون  Harold Wilsonرئيس الحكومة الربيطانية يف

•وبناء عليه ،تدفع بريطانيا يف اتجاه تسوية األزمة الخليجية
بالطرق السلمية والدبلوماسية ،ومبا يخدم مصالحها يف
املنطقة ،خاصة أنها تقرتب بعد "الربيكست" من تأسيس
سياسة أمنية ودفاعية معقولة ومنطقية تجاه مناطق
نفوذها الحيوية ،ال سيام يف منطقة الخليج العريب ذات
األهمية اإلسرتاتيجية.

•كانت بريطانيا مكتفية ذاتيًا من الغاز من بحر الشامل حتى
عام  ،2004ولكن تراجع اإلنتاج املحيل قادها إىل االعتامد
عىل ما نسبته  60يف املئة من احتياجاتها من الغاز املسال.
وتشري البيانات الصادرة عن الشبكة الوطنية ،National Grid
التي تدير شبكات الطاقة الربيطانية وخطوطها ،إىل أن اعتامد
بريطانيا عىل واردات الطاقة قد يصل إىل  93يف املئة بحلول
عام  .((4(2040وهذا يعني أن أمن الطاقة وإمدادها من منطقة
الخليج هدف إسرتاتيجي من أهــداف السياسة الخارجية
الربيطانية ،بغرض الحصول عىل الطاقة من ناحية ،والحد من
االعتامد عىل الغاز الرويس من ناحية أخرى.

" 44تــريــزا مــاي تطالب بالتهدئة يف الخليج وتطلب مــن قطر االســتــمـرار يف
'معالجة آفة اإلرهــاب'" ،يس إن إن بالعربية ،2017/6/16 ،شوهد يف  ،2018/1/11يف:
https://goo.gl/RZJpBF
 45سمري رمزي" ،التحوالت الواقعية للدور الربيطاين يف منطقة الرشق األوسط بعد
بريكست" ،مركز البديل للتخطيط والدراسات اإلسرتاتيجية ،2017/2/20 ،شوهد يف
 ،2018/1/11يفhttps://goo.gl/Q79b9U :
46 "Qatar Crisis Highlights Rising UK Energy Reliance on Imports," The
Guardian, 8/6/2017, accessed on 11/1/2018, at:
https://goo.gl/zH62vF

•ضامن املصالح االقتصادية؛ إذ تسعى بريطانيا لتعويض خسائرها
االقتصادية ،جراء خروجها من االتحاد األورويب ،عرب عقد عدة
اتفاقيات تجارية ثنائية .فهي ت ُع ّد واحدة من أكرب املستثمرين
يف املنطقة ،ودول الخليج ثاين أكرب مستورد غري أورويب للبضائع
والخدمات الربيطانية ،وتبلغ قيمة االستثامرات الخليجية يف
بريطانيا نحو  150مليار جنيه إسرتليني ،يف حني بلغت قيمة
التجارة الربيطانية مع دول الخليج نحو  30مليار جنيه إسرتليني
عام  ،2016وهو األعىل من صادراتها إىل الصني وأكرب من ضعف
صادرات بريطانيا إىل الهند(.((5

47 Shohei Sato, "Britain's Decision to Withdraw from the Persian Gulf,
1964–68: A Pattern and a Puzzle," Journal of Imperial and Commonwealth
History, vol. 37, no. 1 (March 2009), p. 100.
& 48 Macer Hall, "Theresa May to announce deployment of British troops
anti-terrorism experts to the Gulf," Sunday Express, 6/12/2016, accessed on
11/1/2018, at:https://goo.gl/kWu45J
 49رمزي.
 50منال حميد (مرتجمة)" ،الغارديان :أزمة الخليج تعصف بخطط بريطانيا التجارية"،
الخليج أونالين ،2017/8/9 ،شوهد يف  ،2018/1/11يفhttps://goo.gl/3uD3A9 :
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الخاتمة
سعى االتحاد األورويب يف إطار مؤسساته لتعزيز جهوده الدبلوماسية
من أجل حل األزمــة الخليجية ،وعــدم توسيع دائرتها مبا يرض
مبصالح دوله السياسية واالقتصادية واألمنية يف منطقة ذات أهمية
جيوسياسية؛ فأغلب دول االتحاد األورويب ترتبط باتفاقيات عديدة
أوجدت حالة من االعتامد املتبادل بينهام ،وأي تهديد الستقرار
منطقة الخليج سيؤثر يف اقتصاد االتحاد .فقد تعاملت بروكسل مع
األزمة الخليجية ،وفق محددات جديدة يف سياستها الخارجية تجاه
منطقة الخليج؛ وهي :إيران صديقة ،وخليج مستقر ،والحفاظ عىل
أمن الطاقة فيام يتعلق باإلنتاج واألسعار.

كانون الثاني  /يناير 2018

الخليجية قد يؤسس سياسة خارجية فرعية أوروبية تجاه منطقة
الخليج ،بعد أن كانت العالقات األوروبية  -الخليجية محكومة
مبسارات الحوار العريب  -األورويب.
لقد نضجت يف بروكسل رؤية أوروبية لحل األزمة الخليجية معتمدة
عىل األخذ مبقاربة متعددة األطراف ،يف معالجة األزمات والقضايا
الشائكة التي تهدد األمن الدويل ،وهو ما جاء يف بيانات عديدة تؤكد
دعم االتحاد األورويب مبادرة أمري الكويت لحل األزمة يف إطار األمن
الجامعي ،خاصة أن أمن الخليج مل يعد أمن نظمه السياسية فحسب،
وإمنا أمن نفطه ،وهو من القضايا التي ال بد أن يوضع لها ترتيبات
أمنية جديدة يكون لالتحاد األورويب دور أسايس يف صياغتها ،ورفض
النظرة األحادية الجانب ،القامئة عىل االنحياز إىل موقف البيت األبيض
والرئيس دونالد ترامب منها ،أو حتى إىل مجموعة دول الحصار ،رغم
يصب يف مصلحتها ،وإمنا من خالل تناول
أن حجم التبادل التجاري ّ
املسببات وجذورها السياسية واالجتامعية واالقتصادية وتداعياتها
عىل اإلقليم بكامله ،وخاصة أن السنوات املاضية بعد غزو العراق
عام  2003قد كشفت كل الرتتيبات التي انفردت بها قوة مهيمنة هي
الواليات املتحدة ،والتي ترتب عليها هشاشة الوضع األمني ،واتساع
دائرة عدم االستقرار يف املنطقة ،وتفاقم التهديد اإلرهايب.

المراجع
وعىل الرغم من استقاللية االتحاد األورويب ومؤسساته ،فإنها تظل
متوقفة عىل مصالح الدول األساسية فيه واألقــوى ،وهي أملانيا
وفرنسا وبريطانيا .ويعد موقف بروكسل من األزمة مبنزلة اختبار
إسرتاتيجي لتلك الدول عىل نحو يضمن تأثريها بطرائق قانونية،
مستقل ومحاي ًدا ،ظاهريًا عىل
ً
فاعل
ويعزز صورة االتحاد األورويب ً
األقل ،يف النظام الدويل .أي إن الدول القوية قد تسمح بدرجة
محدودة من استقاللية االتحاد ،وذلك بصفتها إسرتاتيجية ناجحة
للح ِّد من ضغوط العالقات يف صورتها الثنائية أو حتى الجامعية
املوقتة .إن االتحاد األورويب يبقى من البنية الداخلية كانط ًيا
 Kantianمن خالل عمليات التكامل  ،Integrationالتي قد
تخفف آثار الفوىض عىل املستوى الداخيل ضمن القارة األوروبية،
إال أنه سيبقى هوبزيًا  Hobbesianيف سلوكه يف بنية النظام
الدويل .وبناء عليه ،من الرضوري التدخل بعقالنية لحامية مصالحه
والحفاظ عليها يف مناطق جيوسياسية ،ومنها منطقة الخليج العريب
التي تعترب منطقة نفوذ أمريكية .وبالطبع ،هذا ال يعني أن االتحاد
األورويب يسعى ملنافسة الواليات املتحدة ،لكن موقفه من األزمة
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المؤلفون :مجموعة مؤلفين.

العنف والسياسة في المجتمعات العربية المعاصرة (الجزء األول):
مقاربات سوسيولوجية وحاالت
أصدر المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات الجزء األول من كتاب العنف والسياسة
ً
ومفهرسا)،
موثقا
في المجتمعات العربية المعاصرة ( 496صفحة بالقطع الوسط،
ً
ويضم  14فص ًلا من أصل ً 27
التحول الديمقراطي
بحثا ُق ّدمت في المؤتمر الرابع لقضايا
ّ
في الوطن العربي المنعقد في تونس يومي  12و 13أيلول /سبتمبر  ،2015بعنوان
"العنف والسياسة في المجتمعات العربية المعاصرة" .تناولت هذه البحوث العنف في
المتحولة والمجال السياسي العربي والحراك الديمقراطي،
الدولة الحديثة والمجتمعات
ّ
ً
محاولة اإلجابة
وعالجت بعض الحاالت العربية :المغرب العربي ،ومصر ،وسورية ،واليمن،
عن بعض التساؤالت في شأن ظاهرة العنف وارتباطها بالسياسة والمجتمع.
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 المفهوم الناشئ في علم السياسة المقارن:الدولة العميقة
The Deep State: An Emerging Concept in Comparative Politics

برز خالل العقدين الماضيين مفهوم جديد في النقاش حول األنظمة االستبدادية والمضادة
 بقي هذا، وعلى الرغــم من اســتخدامه المتزايــد." وهــو مفهــوم "الدولــة العميقــة،لليبراليــة
المفهوم
، تحاول هذه الدراســة*** تحديد هذا المفهوم.محدودا بســبب افتقاره إلى الوضوح
ً
فتبــدأ الحديــث بتفصيــل عــن المصطلــح مــن خــال مناقشــة العناصــر التــي تُ َعد مــن صلب
 ثم تحــاول ربط هــذا المفهــوم بعدد مــن المفاهيم. وتلــك التــي ليســت كذلــك،المفهــوم
. ومعالجة السياقات التي يمكن أن تنشأ عنها الدولة العميقة،األخرى في السياسة المقارنة
 تناقش الدراسة، وأخي ًرا.وتُلقي نظرة على حاالت الدولة العميقة في تركيا وباكستان وإيران
ً
عقبة أمام التحول
 وكيف يمكن أن تتج ّلى هذه الدولة،التحول السياسي والدولة العميقة
ّ
.الديمقراطي
. إيران، باكستان، تركيا، السياسة المقارنة، الدولة العميقة:كلمات مفتاحية
This paper is an attempt to delineate the concept of the deep state and assess its
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مقدمة
لوحظ خالل العقدين املاضيني بروز مصطلح جديد يف النقاش حول
األنظمة االستبدادية واملضادة لليربالية ،وهو "الدولة العميقة".
يستمد هذا املفهوم جذوره من السياسة الرتكية؛ إذ يُربَط غال ًبا
بالتطورات التي عرفتها تركيا عىل مدى عقود من الزمن ،إن مل يكن
أكرث .ومع ذلك ،فإن املصطلح نفسه (بالرتكية "درين دفليت" Derin
 )Devletمل يصبح رائ ًجا حتى تسعينيات القرن املايض((( .حينئذ،
أصبح مفهوم الدولة العميقة مفهو ًما مركزيًّا لوصف طبيعة النظام
من وجهة نظر الباحثني األتراك واملواطنني والنخب .ميكن اعتبار
مفهوم الدولة العميقة محدو ًدا وخصوص ًّيا ،يعكس جوانب معينة
من الدولة والنظام الرتك َّي ْي ،لكن هذا املفهوم بدأ ينترش يف فرتة
قصرية باعتباره أداة لوصف األنظمة السياسية األخرى يف املنطقة،
وال سيام باكستان((( ،وإيـران((( ،ومرص مؤخ ًرا((( .وتؤكد محاوالت
هذه الدول وقف التحول الليربايل والدميقراطي ،وأثر ذلك يف األمن
تقص مفهوم الدولة العميقة.
اإلقليمي والدويل ،أهمية ِّ
ومع ذلك ،فإن فائدة هذا املفهوم تبقى محدودة ،بسبب افتقاره
إىل الوضوح؛ ففي بعض النقاشات ،يبدو كأنه ال يعني أكرث من
نظام عسكري متصلِّب((( .وتكمن هذه املشكلة يف املفهوم ذاته
الذي يشري إىل مجموعة خفية من الفاعلني واملؤسسات الرسية
رسبة داخل أجهزة الدولة الواسعة النطاق و"الظاهرة للعيان".
املت ِّ
إِضافة إىل ذلك ،فإن املعنى الرائج لهذا املصطلح يدل عىل أنه
استُ ِ
حض ليعني عد ًدا من األشياء املختلفة ألشخاص مختلفني.
رصا ألحداث سياسية
وغال ًبا ما تكون الدولة العميقة رش ًحا مخت ً
تتحدى التفسري البسيط ،ال سيام تلك املتعلقة بالعنف السيايس
والرصاع .وميكن أن تتفاقم هذه املشكلة بسبب التحيز القائم
عىل تأكيد حضور الدولة العميقة وانتشارها يف كل مكان .وهكذا
مثقل باعتقاد واسع االنتشار بني املواطنني وبعض
يصبح املفهوم ً
1 Semih Vaner, "Turquie : la démocratie ou la mort," Politique étrangère,
vol. 63, no. 4 (1998), pp. 773-774.
2 Mohammed Ayoob, "Political Islam: Image and Reality," World Policy
Journal, vol. 21, no. 3 (2004), pp. 1-14.
"3 Amir Taheri, "After the Elections: A New System Emerging in Iran,
American Foreign Policy Interests, vol. 31, no. 5 (2009), pp. 291-298.
4 Issandr El Amrani, "Sightings of the Egyptian Deep State," Middle East
Report Online, 1/1/2012, accessed on 13/1/2018, at: https://goo.gl/gDNN2y
5 Fernando Henrique Cardoso, "Brazil's Experience Offers Lessons for
Egyptian Civil Society," Al Monitor, 27/6/2013, accessed on 13/1/2018, at:
https://goo.gl/CWtQ1F
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الباحثني بأن الدولة العميقة ،نتيجة لذلك ،هي مؤامرة هائلة ،أو
حتى عاملية ،متثّل مامرساتها عىل املستوى الوطني جز ًءا من خطة
كــرى((( .ويصعب متييز الدولة العميقة حينام يعتمد كثري من
املراقبني عىل تفكري قائم عىل اللغو .ليس هذا إنكا ًرا لوجود نشاط
تآمري ضمن الدولة العميقة ،وإمنا هو تشكيك يف حدود هذه
األعامل وآثارها .هذه الورقة البحثية هي محاولة لتحديد مفهوم
الدولة العميقة ،وتقدير قيمته يف فهم بعض جوانب السياسة
االستبدادية واملضادة لليربالية.
سأبدأ بتوضيح هذا املصطلح ،من خالل مناقشة العنارص التي تُ َعد
أساسية يف صلب مفهوم الدولة العميقة ،وتلك التي ليست كذلك،
ثم سأربط مفهوم الدولة العميقة بعدد من املفاهيم األخرى يف
علم السياسة املقارن والعلوم االجتامعية ،وسأدرس هذه العنارص
باختصار ،بقصد معالجة السياقات التي ميكن أن تنشأ عنها الدولة
العميقة ،وبعد ذلك سألقي نظرة عىل حاالت الدولة العميقة يف
تركيا وباكستان وإيران ،وسأختم مبناقشة التح ّول السيايس والدولة
العميقة ،وكيف ميكن أن تتجىل هذه الدولة العميقة عقب ًة أمام
التحول الدميقراطي.

ً
أوال :تعريف الدولة العميقة
تكمن املشكلة األساسية يف تحليل الدولة العميقة ،يف كون املفهوم
فضفاضً ا ج ًّدا .وكام أرشنا ،فإن هذا املصطلح يُستخ َدم يف كثري من
الحاالت بطريقة مرتجلة تقريبًا لوصف النشاطات السياسية غري
الشفافة ،والعالقات غري املح َّددة بطريقة بريوقراطية معقلنة .هذه
عوامل أساسية ،لكنها مل تتبلور مبا يكفي ،ولذا فهي ال تسمح بالتمييز
بني األسباب والنتائج .واملشكلة الثانية هي أنه ،يف تلك املحاوالت
رصا عىل
القليلة للغاية لوضع تصور للدولة العميقة ،تركَّز العمل ح ً
دراسة حاالت فردية ،عىل نحو يص ِّعب بناء تعميامت صالحة للتطبيق
يف الدراسات املقارنة((( .وهكذا فمن املهم النظر إىل العنارص املشرتكة
يف إطار املفهوم قبل أن نتمكن من امليض قُد ًما؛ فهي تتعلق بكثري
من األعراف غري الرسمية التي يُع ِّرفها هلميك وليفيتسيك بـكونها تلك
 6انظر عىل سبيل املثال:
Ganser Daniele, NATO's Secret Armies: Operation Gladio and Terrorism in
Western Europe (London: Routledge, 2004).
 7انظر عىل سبيل املثال دراسة:
Mehtap Söyler, "Informal Institutions, Forms of State and Democracy: The
Turkish Deep State," Democratization, vol. 20, no. 2 (2013), pp. 310-334.

دراسة مترجمة
الدولة العميقة :المفهوم الناشئ في علم السياسة المقارن

"القواعد املشرتكة اجتامع ًّيا ،غري املكتوبة عادةً ،التي تم إنشاؤها،
وتبليغها وتطبيقها خارج القنوات الرسمية"(((.

11استقاللية الجهاز األمني وانفصاله
تشمل الدولة العميقة األجهز َة األمنية التي تشتغل ضمن نطاق
يتخطَّى النخب غري العسكرية داخل الدولة وخارجها .وأنا أستخدم
مصطلح "األجهزة األمنية" هنا بدلً من القوات املسلحة للتنبيه إىل
أمرين مه َّمني :يتمثل األول يف أن الدولة العميقة ال تقترص عىل
مكونات الجيش أو الشبكات املتصلة به ،ولكنها تشمل مؤسسات
أخرى أيضً ا ال تخضع لسلطة املؤسسة العسكرية رسميًّا (مثل
الرشطة ،وال ـ َّد َرك ،وهيئات االستخبارات الداخلية والخارجية)؛
ويتمثل الثاين يف غياب سلطة واضحة يف كثري من األحيان ،نتيجة
وجود هيئات شبه عسكرية خاصة وملحقة ،وميليشيات تشتغل
خارج سلطة القضاء ،وال متلك الدولة سوى قليل من السيطرة
عليها .وبينام تعمل القوات املسلحة بطريقة مهنية ،فإن األجهزة
األمنية الواسعة هي أكرث تشتتًا ،وتتحكم فيها ،أو قد تستويل
عليها ،مصالح مختلفة .وقد تعمل هذه العنارص بقدر كبري من
أجل مصالحها الخاصة .وميكن أن متتد حدود األجهزة األمنية
إىل الجامعات السياسية املسلحة ،واألمن الخاص ،واملنظامت
اإلجرامية .وقد ق َّدم بيرت جيل((( متيي ًزا مامثلً ،سمّه "الدولة األمنية
املستقلة" التي تتسم بأنها "تفتقر إىل غياب املراقبة الخارجية []...
وت ُ َح َّدد أهدافها من جانب املسؤولني داخل الوكالة [االستخباراتية]
التي قد ال تتفق أهدافها مع أهداف النخبة السياسية" .يبدو
مفهوم جيل عن الدولة األمنية املستقلة ،باعتبارها "دولة داخل
الدولة" ،قري ًبا من مناقشتنا ملفهوم "الدولة العميقة" ،ولكن
هناك اختالفات مهمة؛ فمفهوم الدولة األمنية املستقلة يُربز
االستقاللية ،ولكنه يؤكد الرتابط املؤسيس أيضً ا؛ فخطوط القيادة
والسيطرة ،وإن كانت غائبة عىل مستوى املامرسة العملية ،توجد
عىل الورق .يف املقابل ،فإن الخطوط الفاصلة يف الدولة العميقة
بني القوات املسلحة ،وامليليشيات ،واألمن الداخيل ،واالستخبارات
األجنبية ،والرشطة ،والجرمية تبقى مبهمة ،حتى يف نظر املشاركني
أنفسهم .ورمبا يسهم الترشذم داخل الجيش من ناحية أخرى
 8انظر:
Gretchen Helmke & Steven Levitsky, "Informal Institutions and Comparative
Politics: A Research Agenda," Helen Kellogg Institute for International
Studies, 2003, p. 8, accessed on 13/1/1018, at: https://goo.gl/XMPTdt
9 Peter Gill, Policing Politics: Security Intelligence and the Liberal
Democratic State (London: Frank Cass Press, 1994), p. 61.
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يف هذا التعتيم .ولــذا ،فاألجهزة األمنية هي يف الوقت نفسه
شديدة االستقاللية (عموديًّا ،يف عالقتها بالركائز األخرى للدولة)،
ومشتتة للغاية (أفقيًّا ،يف عالقة الفاعلني ضمن الدولة العميقة
ووزارت
َ
باآلخرين ،ويف عالقة الدولة العميقة بالقوات املسلحة،
الدفاع والداخلية).

ال يعني هذا االنفصال أنه ال يوجد جيش محرتف .عىل العكس من
ذلك ،فإن وجود قوة مسلحة محرتفة ،ومس َّيسة ،ميكن أن يؤدي
إىل رغبة الجيش يف الظهور "فوق" السياسة ،وبناء رشعيته باعتباره
"الوسيط النزيه" ،ويسعى يف الوقت نفسه إىل تحقيق أهداف سياسية.
ومن ثم ،فالجيوش االحرتافية ،أو بعض الفصائل داخلها ،تراهن عىل
بدل منها.
تشكيل الدولة العميقة للقيام بنشاطات سياسية ً

22الوصاية
ناقشنا حتى اآلن بعض الصفات التنظيمية للدولة العميقة ،ولكننا مل
نتحدث بَع ُد عن منطقها الداخيل .قد يظهر منطق الدولة العميقة
عىل السطح غ َري مختلف عن كثري من أمثلة األنظمة العسكرية التي
قامت يف املايض( .((1ووفق هذه الرؤية ،يصبح وجود الدولة العميقة
واستمرارها أكرث إفادة ،ألنه يتيح العمل خارج اإلكراهات العادية
للدولة واملراقبة الحكومية .فعىل سبيل املثال ،يستطيع األفراد
داخل الدولة العميقة إيجاد فرص لإلثراء الشخيص من خالل الفساد
ومختلف العالقات النفعية التي من شأنها أن تكون بخالف ذلك
مق َّيدة .هذه عوامل مهمة سنعود إليها الحقًا ،غري أن الدولة العميقة،
انطالقًا من منطق تأسييس ،ت ِّربر وجودها من خالل حاجة الدولة
واملجتمع إىل الوصاية .وهي تعترب نفسها الويص عىل القيم الوطنية
10 Amos Perlmutter, "The Praetorian State and the Praetorian Army:
"Toward a Taxonomy of Civil-Military Relations in Developing Polities,
Comparative Politics, vol. 1, no. 3 (1969), pp. 382-404; Eric A. Nordlinger,
Soldiers in Politics: Military Coups and Governments (Englewood Cliffs, N.J.:
Prentice-Hall, 1977).
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ضد األعداء الداخليني والخارجيني( .((1وباختصار ،فإن الدولة العميقة
ال تثق بالرضورة بقدرة الحكومة ،والدولة (ورمبا حتى الجيش) ،أو
املجتمع عىل الحفاظ عىل الوطن .وبنا ًء عىل ذلك ،يستطيع الفاعلون
داخل الدولة العميقة أن ي ـ ِّرروا مجموعة من اإلجــراءات التي
يتخذونها ضد الحكومة واملجتمع والدولة بأنها رضورية للدفاع عن
الوطن والهوية الوطنية ضد "الخونة" .ويرافق الطابع الهالمي للدولة
العميقة االعتقاد بأن أعضاءها هم القلب النابض لألمة(.((1

مرة أخرى ،قد يبدو أن هذا ال يختلف عن النقاشات السائدة حول
منطق الوصاية لكثري من الجيوش .غري أنه يف تلك الصياغات ،يتم
تعريف الوصاية العسكرية بأنها االفتقار إىل رقابة مدنية عىل القوات
املسلحة يف ظل نظام دميقراطي ،وبعبارة أخرى ،حيث يحتفظ
الجيش بالحق يف إطاحة القادة املنتخبني "لتصحيح مسار تدبري
شؤون الدولة"( .((1أما يف حالة الدولة العميقة ،فال ينحرص منطق
الوصاية يف الجيش فقط بالرضورة ،ولكنه قد يشمل مجموعة واسعة
من املؤسسات والعالقات األمنية؛ فالوصاية عىل الدولة واملجتمع
هي علة وجود الدولة العميقة ،وليست قوة احتياط .وعالوة عىل
ذلك ،فإن منطق الوصاية ليس حاجة محت َملة من أجل "تصحيح
مسار تدبري شؤون الدولة" فقط ،ولكنه رضوري لشن حرب دامئة ضد
التهديدات املتص َّورة لوجود الدولة الوطنية.
11 Necati Polat, "The Anti-Coup Trials in Turkey: What Exactly is Going
on?" Mediterranean Politics, vol. 16, no. 1 (2011), pp. 213-219.
12 Gareth Jenkins, "Continuity and Change: Prospects for Civil-Military
Relations in Turkey," International Affairs, vol. 83, no. 2 (2007), pp. 339-355.
13 Adam Przeworski, "Democracy as a Contingent Outcome of
Conflicts," in: J. Elster & R. Slagstad (eds.), Constitutionalism and Democracy
(Cambridge: Cambridge University Press, 1988), pp. 59-80; Rhoda Rabkin,
"The Aylwin Government and 'Tutelary' Democracy: A Concept in Search
of a Case?," Journal of Interamerican Studies and World Affairs, vol. 34, no.
4 (1992), pp. 119-194.
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33البارانويا والمؤامرة
يستمد منطق الوصاية جز ًءا كب ًريا من مربراته من "بارانويا الحصار"،
ليس فقط بني أعضاء الدولة العميقة ،ولكن يف الدولة الوطنية كلها.
ضمن رؤية العامل هذه ،يصبح التاريخ الوطني ضحية من ضحايا عمليات
النهب املستمر عىل أيدي القوى األجنبية التي سبق أن ق َّوضت السيادة
الوطنية وهدمت املرشوع الوطني .وعالوة عىل ذلك ،فإن هذا التهديد
ال يزال قامئًا بال انقطاع ،بغض النظر عام قد يكون قامئًا من عالقات ودية
بني الدولة والحكومة ونظرياتهام األجنبية .وهكذا ،عىل الدولة العميقة
أن تظل يقظة دامئًا أكرث من أي وقت مىض ،من أجل مناهضة املؤامرات
الداخلية والخارجية التي تسعى لتقديم الوطن هدي ًة للعدو .وميكن أن
يكون األعداء منافسني تاريخيني مح َّددين ،أو قوى مهيمنة إقليمية أو
عاملية ،أو املؤامرات العاملية املتخيَّلة والجامعات الرسية التي "تح ّرك
خيوط" الشؤون الدولية .ميكن هذه الرؤى أن تغذي بارانويا "الطابور
الخامس" داخل البلد نفسه ،وهو الذي يشمل يف غالب األحيان األقليات
اإلثنية أو الدينية التي ميكن أن تتواطأ مع العدو(.((1
تربر هذه املخاوف قيام الدولة العميقة بأعامل تآمرية .ويف مستوى
معني ،يتم تربير هذه اإلجراءات برضورة تحييد التهديدات املتص َّورة
للوطن ،مثل منتقدي األيديولوجيا الوطنية .فهؤالء األفراد يُ َع ُّدون بيادق
لقوى خارجية (إن مل يكونوا مح َّركني مبارشة منها) ،ومن ثم ،ميكن أن
يكونوا عرضة للمراقبة الداخلية ،وعمليات القتل خارج نطاق القضاء.
وعىل صعيد آخر ،فإن النشاط التآمري من جانب الدولة العميقة رضوري
أيضً ا لتعزيز بارانويا الحصار والحفاظ عليها عىل املستوى الوطني كذلك.
وهذه ليست رضورية لتربير الدولة العميقة أمام املجتمع بوصفها
حارسه الوطني ،ولكن باألحرى لتعزيز قوة الدولة العميقة ،ولتفادي أي
رسا؛
تحديات خطرة لها .قد تكون الدولة العميقة رسية ،ولكنها ليست ًّ
فقوتها مستمدة يف جزء منها من الشعور السائد داخل الحكومة والدولة
واملجتمع بأن الدولة العميقة تتمتع بسلطة استثنائية .يتخيل األفراد
خارج الدولة العميقة "حربًا خفية" بني الدولة العميقة وخصومها،
والبارانويا الناتجة من ذلك ،ميكن أن تؤدي بالدولة والنخب الحكومية
إىل التخيل عن مزيد من السلطات ملصلحة الدولة العميقة(.((1
14 Michelangelo Guida, "The Sèvres Syndrome and 'Komplo' Theories in the
Islamist and Secular Pressm," Turkish Studies, vol. 9, no. 1 (2008), pp. 37-52.
15 Thomas C. Bruneau & Kenneth R. Dombroski, "Reforming
Intelligence: The Challenge of Control in New Democracies," Proceedings
from an International Roundtable on Intelligence and Democracy, The
Center for Civil-Military Relations, Naval Postgraduate School, Monterey,
California (2004).
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إن كون الدولة العميقة نتيج ًة وسب ًبا يف الوقت نفسه للبارانويا
ونظرية املؤامرة يجعل دراستها أم ًرا صعبًا .فالبحث يف موضوع
الدولة العميقة ،يستدرج الباحث برسعة إىل فخ املؤامرات الكربى؛
إذ رسعان ما تصبح العالقات والفاعلون واألحداث مرتبطة بقوى غري
(((1
مرئية ،وبتواريخ خفية ،وجامعات رسية وعمليات "ال َعلَم املزيف"
[االختطاف] ،و"حكومة الظالل" التي هي ،يف أكرث صيغها تبلو ًرا ،جزء
من مؤامرة عاملية تتحكم يف العالقات الدولية ،وهي القوة الدافعة
وراء مجموعة من األحداث ،ومنها أحداث  11سبتمرب( .((1واملؤسف
أن انتشار التفكري التآمري داخل الدولة العميقة ،وحتى بني كثري من
الباحثني فيها ونُقّادها يؤدي إىل اللغو واملضاربة واملزايدات الغيورة
التي تعوق اإلملام العلمي باملوضوع.

44الزبونية والريع
تزاول الدولة العميقة سلطانها باستخدام القهر الذي متارسه أو ته ِّدد به،
ويستمد من البارانويا ويُدميها بوصفها وسيلة لتربير سلطانها وتضخيمه.
ولكن الدولة العميقة ال تستمد وجودها من قدرتها عىل العنف فقط،
ولكن من قدرتها عىل بناء عالقات زبونية مع أفراد خارج الدولة أيضً ا.
وت ُع َّرف الزبونية بكونها عالقة غري متكافئة ،تقوم عىل أساس املعاملة
باملثل ،بحيث يوفر القامئون عىل السلطة خدمات وموارد متفردة
وخاصة وغري قانونية لألفراد أو الجامعات مقابل الدعم السيايس(.((1
فالطبيعة الفضفاضة للدولة العميقة تسمح بخلق عالقات نفعية
مختلفة .وعىل سبيل املثال ،تستطيع عنارص داخل األجهزة األمنية أن
تبني عالقات مع الجرمية املنظمة ،عرب التفاوض عىل موارد تجارية أو
حامية ،مقابل استخدام قدرتها عىل العنف خارج نطاق القانون عند
الرضورة .وميكن أن تكون الدولة العميقة ضالعة بعمق يف السوق،
وذلك باستغالل مواقعها داخل الدولة للحصول عىل الريع ،وللقيام
مبعامالت يف السوق السوداء وغريها من أشكال اإلثراء الشخيص .ونظ ًرا
" 16ال َعلَم املزيف" هو عنوان مسلسل تلفزيوين إرسائييل يتحدث عن اختطاف املوساد
وزير الطاقة اإليراين من موسكو ،ويقصد الكاتب هنا بهذا املصطلح عمليات االختطاف
(املرتجم).
17 Eric Wilson, Government of the Shadows: Parapolitics and Criminal
Sovereignty (London: Pluto Press, 2009); Peter Dale Scott, The Road to
9/11: Wealth, Empire, and the Future of America (California: University of
California Press, 2007); Ola Tunander, "The Use of Terrorism to Construct
World Order," Paper presented at the Fifth Pan-European International
Relations Conference, The Hague, 2004.
18 Derick W. Brinkerhoff & Arthur A. Goldsmith, Clientelism,
Patrimonialism and Democratic Governance: An Overview and Framework
for Assessment and Programming (Bethesda, MD: Abt Associates, 2002),
accessed on 13/1/2018, at: https://goo.gl/MWRa7b

إىل أن أعضاء الدولة العميقة ال يعتمدون عىل اآلليات االنتخابية أو
الدعم الشعبي إلضفاء الرشعية عىل هيمنتهم ،فإن العالقات الزبائنية
شكل أكرث من "رشاء األصوات" عرب بناء عالقات خاصة مع منظامت
تأخذ ً
وفاعلني خارج الدولة ميكنهم أن يوفروا لهم قوة قرسية معينة أو
منافع اقتصادية .وهذا ميكن أن يؤدي إىل تفاقم االنقسام داخل الدولة
العميقة؛ فتتصارع العنارص املختلفة حول نصيبها من االمتيازات(.((1
وينبغي لنا أن ننتبه إىل أن هذه األشكال من الزبونية والريع تشتغل
عىل نحو أكرث انفصالً عن العالقات االقتصادية العسكرية التقليدية،
مثل املقاوالت أو األصول اململوكة مبارشة من جانب القوات املسلحة،
وهي التي كانت تسمى "املرشوعات التجارية العسكرية"  ،Milbusأو
"الرشكة العسكرية ،املتحدة" .((2(Military, Inc
وباختصار ،فإن الدولة العميقة تختلف عن الحكم العسكري ،عىل الرغم
من أنها قد تنتج منه يف كثري من األحيان .وعالوة عىل ذلك ،فإن القضاء
عىل النظام العسكري ال يعني تلقائ ًيا القضاء عىل الدولة العميقة.
خصوصا يف نهاية الورقة ،عندما نتعرض
وسنعود إىل هذه النقطة
ً
ملوضوع العالقة بني إرساء الدميقراطية وتحدي اقتالع الدولة العميقة.

ثان ًيا :التنبؤ بالدولة العميقة
أ ّما وقد ح ّددنا عد ًدا من العنارص األساسية املرتبطة بالدولة العميقة،
ميكننا إذًا أن نوجه اهتاممنا إىل سبب ظهور الدولة العميقة يف
حاالت دون غريها .وكام هي الحال مع مفاهيم العلوم االجتامعية،
فإن هناك محاذير واستثناءات وضعف االستدالل االستقرايئ ،ونحن
نعمل انطالقًا من أمثلة ظاهرة للدولة العميقة من أجل يشء أكرث
تجري ًدا .ومع ذلك ،فهناك كثري من العنارص التي يبدو أنها مرتبطة
بتشكُّل الدولة العميقة ،وهي تلخص كث ًريا من العنارص التي نوقشت
أعاله ،وإن يكن مع محاولة لتقديم بعض من التفسري السببي ،بحيث
يربز لنا تفسريان رئيسان للدولة العميقة.
 19انظر عىل سبيل املثال:
Kazem Alamdari, "The Power Structure of the Islamic Republic of Iran:
Transition from Populism to Clientelism, and Militarization of the
;Government," Third World Quarterly, vol. 26, no. 8 (2005), pp. 1285-1301
Frederic M. Wehrey, The Rise of the Pasdaran: Assessing the Domestic Roles
of Iran's Islamic Revolutionary Guards Corps (Santa Monica, CA: Rand
Corporation, 2009); Frederic Grare, "Political Dimensions of Police Reform
in Pakistan," Policy Outlook, Carnegie, 14/7/2010, accessed on 13/1/2018, at:
https://goo.gl/7Femi2
20 Ayesha Siddiqa, Military Inc.: Inside Pakistan's Military Economy
(London: Pluto Press, 2007).
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11القوات المسلحة قبل الدول
والمجتمعات
ليس مفاجئًا أن يكون ظهور الدولة العميقة التي تعتمد عىل
االستقاللية العسكرية أرجح حيثام تكون الدولة ضعيفة .ومن
السيناريوهات الشائعة خلق دول جديدة من خالل الحرب والثورة
والـراع املدين أو االنفصال (أو مزيج من ذلك) ،حيث تستويل
الجيوش والقوات شبه العسكرية والد َرك والرشطة السياسية عىل
السلطة ،مستبقة إضفاء الطابع املؤسيس عىل الدولة ،أو النظام،
أو األمة ،أو املجتمع املدين ،أو بحسب القول املأثور املنتحل الذي
غال ًبا ما يُنسب إىل مريابو ،ال نجد دولة وطنية بجيشها ،لكن جيشً ا
بدولة وطنية .ونتيجة لذلك ،تق ِّدم القوات املسلحة نفسها عىل أنها
ذلك الرابط بني الدولة ،والنظام ،والهوية الوطنية واملدنية .وحتى
مع تطور هذه املؤسسات عىل مر الزمن؛ إذ تنمو سلطة الدولة،
وتكتسب الهويات الوطنية واملدنية طاب ًعا مؤسس ًّيا ،وتصبح القوات
املسلحة جيشً ا محرتفًا قامئًا بذاته ،فإن الدولة العميقة تستمر يف
النظر إىل نفسها بوصفها (أو كام لو أنها) هي حلقة الوصل بني
الهويات السياسية الوطنية ،وترفض أن تخضع للقيود البريوقراطية يف
دفاعها عن هذه الهويات.
22تصورات التهديد الوجودي
والمشروع الوطني المنكر
توجد الدولة العميقة حيثام تعتقد أعداد كبرية من أعضاء النخب أن
وجود دولتها بوصفها دولة وطنية مل يُقبَل متا ًما من املجتمع الدويل،
وبأنه محل تهديد .وميكن أن يرتبط أحد مصادر هذا الخوف بوجود
خصوصا عندما تكون
مساحات كبرية من األرايض محل نزاع دويل،
ً
هناك أقليات إثنية عىل طريف الحدود ترفع مطالب انفصالية أو
وحدوية .وميكن أن يكون مصد ًرا آخر لهذا الخوف خشي ُة اإلمربيالية
الجديدة ،أو الخوف من قوة استعامرية سابقة ما زال يُنظَر إليها عىل
أنها تسعى للسيطرة واالستعامر .ويف الوقت نفسه ،قد يرتافق هذان
التخوفان مع تقدير للذات الوطنية يضع الدولة واألمة يف منزلة قائد
إقليمي أو مهيمن أحبط دو َره األعداء الخارجيون ،وحتى الحلفاء
الظاهريون( .((2هذا املزيج من ُمد َركات التهديد الوجودي والعظمة
الوطنية أو املرشوع الوطني يغذي بارانويا تعلو وتتجاوز الخوف من
املؤامرات والنفوذ األجنبي املفرِط يف كثري من البلدان ،إن مل يكن
يف معظمها.
21 Guida.

ً
ثالثا :سبر أغوار الدولة العميقة
ما زالت مناقشتي للدولة العميقة عامة .أ َّما وقد انتهينا من هذا
النقاش ،فبإمكاننا التح ُّول إىل دراسة حاالت مح َّددة طُرحت فيها
فكرة الدولة العميقة ،وذلك من أجل توضيح األفكار املطروحة
أول برتكيا ،منبع هذا املصطلح كام أرشنا .بعد ذلك،
سابقًا .وسأبدأ ً
سأتطرق إىل الحالتني األخريني اللتني يشار إىل وجود الدولة العميقة
فيهام ،وهام باكستان ،وإيران.

11تركيا
ذكرنا أن مفهوم الدولة العميقة ق َِدم من تركيا ،وبرز عىل وجه التحديد
يف املناقشات السياسية لألتراك يف أواخر التسعينيات من القرن املايض.
كانت فضيحة سوسورلوك الرتكية هي الحدث الذي ساعد عىل تحفيز
فكرة الدولة العميقة .ففي عام  ،1996أدى حادث مروري يف سوسورلوك
يف غرب تركيا إىل نتائج مفاجئة؛ فاملصابون يف السيارة كانوا عىل التوايل
هم السائق الذي هو زعيم عشرية كردية وعضو يف الربملان الرتيك
آنذاك ،ثم النائب السابق لرئيس رشطة إسطنبول ،وأيضً ا "قاتل محرتف
متطرف مطا َرد كان يحمل أوراق هوية مزورة صادرة عن مسؤويل
الدولة"( .((2وأثارت هذه الفضيحة تساؤالت حول حاالت التواطؤ بني
املسؤولني الحكوميني وقوات األمن واالستخبارات ،والعصابات اإلجرامية
وشبه العسكرية التي تتشارك يف القتل خارج نطاق القضاء ،ومتارس
نشاطات أخرى غري قانونية .وعىل الرغم من عديد التحقيقات الربملانية
والقضائية التي أجريت وتم الكشف من خاللها عن اتصاالت واضحة
بني عنارص من قطاعات األمن واالستخبارات والجامعات اإلجرامية
وشبه العسكرية ،فإن كث ًريا من املدعوين لإلدالء بشهاداتهم مل يكونوا
متعاونني .ويف غياب أدلة واضحة مل تكن هناك إدانات كبرية .لقد بلورت
فضيحة سوسورلوك فكرة الدولة العميقة ،حتى لو ظلت حدودها
ونطاق سلطتها غري واضحني.
كيف ظهرت الدولة العميقة الرتكية؟ وكيف كانت تشتغل؟ الحظنا
أن بروز الدولة العميقة يكون أرجح يف الحاالت التي توجد فيها
قوات مسلحة قوية إىل جانب مؤسسات أخرى ضعيفة داخل سياق
من التهديد الوجودي املد َرك.
تستحرض تركيا الدولة التي أُ ِّسست بعد انهيار اإلمرباطورية العثامنية
كل هذه العوامل؛ فبحلول القرن التاسع عرش ،مل تعد اإلمرباطورية
22 Gareth Jenkins, "Between Fact and Fantasy: Turkey's Ergenekon
Investigation," Silk Road Paper (August 2009), p. 22.

دراسة مترجمة
الدولة العميقة :المفهوم الناشئ في علم السياسة المقارن

العثامنية قــادرة عىل تحدي الغرب عىل املستوى العسكري أو
االقتصادي .ويف محاولة لإلحياء ،عرفت اإلمرباطورية مرحلة من
محاوالت امل َ ْركزة والتحديث ُعرِفت باسم التنظيامت (.)1876-1839
أنجبت "التنظيامت" التي برشت مبجموعة واسعة من األفكار
ٍ
حركات سياسي ًة واجتامعي ًة وإثني ًة كثرية .وكانت من بني هذه
الحديثة
الحركات الجديدة "جمعية االتحاد والرتقي"  CUPالعلامنية .وقد
سيًّا ،تولت السلطة السياسية عشية
كانت يف البداية
ً
تنظيم تآمريًّا ِ ّ
الحرب العاملية األوىل مع تجريد السلطان من آخر سلطاته املتبقية.
ويُرجع بعض الباحثني األتراك نشأة الدولة العميقة إىل جمعية
االتحاد والرتقي ،وال سيام املنظمة التابعة لها املسامة "التشكيالت
املحسوسة" ،أو "املنظمة الخاصة"  .SOوكانت هذه املنظمة تعمل ما
بني عا َمي  1913و 1918خارج الهيكل العسكري العثامين التقليدي.
وغالبًا ما يُنظَر إليها عىل أنها سلف وكاالت االستخبارات الرتكية
الحديثة ،لكنها كانت أكرث من ذلك بكثري .لقد شاركت يف الحرب غري
املتامثلة ،ويف إنشاء قوات غري نظامية ملكافحة قوات العدو خالل
الحرب العاملية األوىل ،وكذلك يف محاربة الحركات االنفصالية وغريها
من الحركات التي هددت سالمة أرايض اإلمرباطورية العثامنية .قد
تكون هذه القفزة مبالغًا فيها من حيث ربط "املنظمة الخاصة"
بأجهزة األمن واالستخبارات الالحقة يف تركيا الحديثة ،كام يفعل كثري
من الباحثني ،نظ ًرا إىل كرثة عمليات إعادة التنظيم واملنظامت التالية
التي أعقبتها قبل إضفاء الطابع املؤسيس عىل الخدمات األمنية
الحديثة يف تركيا يف عام  .((2(1918ومع ذلك ،فمن املثري لالهتامم أن
هيئة االستخبارات الوطنية الرتكية تستشهد رصاحة باملنظمة الخاصة
بوصفها السلف األول للبنية األمنية الحالية(.((2
بغض النظر عن هذا النقاش ،فقد هيمن أفراد من الجيش عىل
الجمهورية الرتكية بعد تأسيسها من طرف أتاتورك وحلفائه عام
 ،1923حيث كان الجيش "يُ َعد الضامن املطلق للنظام" والحارس
الوحيد ملبادئ الجمهورية( .((2يستمد مفهوم الوصاية هذا جذوره
من شعور واسع النطاق من بارانويا تقوم عىل أن القوى األجنبية
قسمت اإلمرباطورية العثامنية عازمة عىل إكامل مهمتها ،وهذا
التي َّ
–23 Polat Safi, "History in the Trench: The Ottoman Special Organization
Teskilat-ı Mahsusa Literature," Middle Eastern Studies, vol. 48, no. 1 (2012),
pp. 89-106.
24 Erdal Ilter, Milli Istihbarat Teskilatı tarihçesi (Milli Istihbarat Teskilatı
Müstesarlıgı, 2002).
25 Tanel Demirel, "Lessons of Military Regimes and Democracy: The
Turkish Case in a Comparative Perspective," Armed Forces & Society, vol.
31, no. 2 (2005), p. 247.
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ما أدى ،كام يرى غيدا( ،((2إىل "الرأي الشائع بني املثقفني األتراك
(وعامة الناس) أن األجانب واألقليات يتآمرون ضد تركيا واإلسالم".
وعالوة عىل ذلك ،فإن هذه املؤامرة ال تهدف فقط لتفكيك البالد،
ولكن ملنع تركيا أيضً ا من استعادة مكانتها باعتبارها "قائد املنطقة
وأقوى دولة فيها" .استمدت هذه البارانويا اسمها ،وهو "متالزمة
سيفر"( ،((2باإلشارة إىل املعاهدة املجهضة التي تلت الحرب العاملية
فعل إىل القضاء عىل الدولة الرتكية(.((2
األوىل ،وكانت تهدف ً

وقد شهدت تركيا الحديثة من ًّوا رسي ًعا واحرتافيًّا للقوات املسلحة،
فضل عن وجودها املستمر يف الحياة السياسية .وعرفت تركيا سلسلة
ً
من االنقالبات العسكرية أعوام  1960و 1971و .1980ويف الحاالت
الثالث ،اختار الجيش االستيالء عىل السلطة عىل نحو غري مبارش،
وأعادها إىل حكومات منتخبة بعد سنة واحدة ،وسنتني ،وثالث
سنوات عىل التوايل .وجاءت االنقالبات الثالثة كلها يف فرتات اتسمت
بغياب االستقرار السيايس ،وباالستقطاب ،وبتفتُّت األحزاب السياسية
الرئيسة .وظهرت رصاعات مامثلة داخل القوات املسلحة؛ فانقالب
عام  1960خلق انشقاقًا داخل املجلس العسكري ،فقد سعت
مجموعة بقيادة العقيد ألب أرسالن توركيش إىل ترسيخ الحكم
26 Guida, pp. 38 - 45.
قسمت
" 27متالزمة سيفر"  ،Sèvres syndromeإشــارة إىل معاهدة سيفر التي ّ
اإلمرباطورية العثامنية يف عرشينيات القرن العرشين بني األكراد وأرمينيا واليونان وبريطانيا
وفرنسا وإيطاليا ،مع ترك منطقة صغرية حول أنقرة تحت الحكم الرتيك ،ولكن املعاهدة مل
تنفذ بسبب انتصار الجيش الرتيك عىل جميع الجبهات خالل حرب االستقالل الرتكية الالحقة
(املرتجم).
28 Hakan Yılmaz, "Two Pillars of Nationalist Euroskepticism in Turkey:
The Tanzimat and Sèvres Syndrome," in: Ingmar Karlsson et al., Turkey,
Sweden and the European Union: Experiences and Expectations (Stockholm:
Swedish Institute for European Policy Studies, 2006), pp. 29-40.
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العسكري يف إطار دولة الحزب الواحد( .((2وقد طُرِد توركيش من
قيادة االنقالب ،ولكنه مل يلبث أن دخل الحياة السياسية رسميًّا من
خالل حزب الحركة القومية  MHPعام  .1963وإضافة إىل توركيش،
ُمثِّل ضباط الجيش املتقاعدون بقوة يف قيادة هذا الحزب .وعىل
الرغم من أن حزب الحركة القومية كان قوة هامشية عىل مستوى
صناديق االقرتاع (مل يتجاوز نسبة عرشة يف املئة من األصوات حتى عام
 ،)1999فإنه أصبح وسيلة مهمة ملشاركة القوات املسلحة يف السياسة
الداخلية .وقد كان حزب الحركة القومية مبنزلة أكرث من حزب سيايس؛
فضل عن دور آخر "غري
إذ كان له وجود رسمي عرب الجانب الربملاينً ،
رسمي ،شبه رسي أحيانًا ،ومفصول ظاهريًّا عن الحزب ،ترشف عليه
مؤسسات فرعية تابعة للحزب يف مجاالت أخرى"( .((3وكان من أبرز
هذه املؤسسات ،جناح (غري رسمي) متطرف للشباب ،س ِّمي "الذئاب
الرمادية" ،وهو الذي قام بدور محوري يف محاربة الحركات العاملية
والطالبية اليسارية يف سبعينيات القرن العرشين(.((3
تــوازى صعود حزب الحركة القومية مع إنشاء واضح ألكرث من
منظمة شبه عسكرية ،ومنظامت مضادة للميليشيات املسلحة،
وأجهزة استخبارية داخل الدولة الرتكية ظلت خطوط السيطرة فيها
خفية حتى اآلن .ومام يؤسف له أن األدلة التي يقدمها كثري من
الباحثني األتراك حول املوضوع تبقى مجزأة ،ويشوبها رؤى تآمرية
للعامل .ويبدو أن الدولة العميقة استوعبت "دائرة الحرب الخاصة"
 ÖHDأو وحدة العمليات الخاصة التي شُ كّلت يف خمسينيات
القرن العرشين لتساند الجامعات املسلحة غري النظامية (الفدائيني)
يف حالة حدوث غزو سوفيايت .وكام ذكر جنكينز ،فقد اتُّهِم ضباط
دائرة الحرب الخاصة بتشكيل "شبكات من الخاليا الخاصة التي
كان عنارصها يُج َّندون من فئات أخرى من السكان ]...[ .وكانت
الغاية من ذلك تشكيل كثري من نقاط املقاومة ،يف شكل مجموعات
وشبكات ،بدلً من قيادة واحدة مركزية ،هرمية التنظيم"( .((3وهناك
هيئة أخرى ذات صلة باملوضوع ،وهي "حرس ال َّد َرك لالستخبارات
ومكافحة اإلرهاب"  JITEMالتي أُنشئت باملثل بوصفها قوة شبه
عسكرية ملكافحة التمرد ،رمبا يف مثانينيات القرن العرشين .وكام
29 Tim Jacoby, "For the People, of the People and by the Military: The
Regime Structure of Modern Turkey," Political Studies, vol. 51, no. 4 (2003),
p. 674.
30 Jacob M. Landau, "The Nationalist Action Party in Turkey," Journal of
Contemporary History, vol. 17, no. 4 (1982), p. 590.
31 Jacoby, p. 675.
32 Jenkins, "Between Fact and Fantasy," p. 15.
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هي الحال مع دائرة الحرب الخاصة ،مل يُعلَن عن وجودها إال وقت
فضيحة سوسورلوك تقريبًا .وتركز استخبارات الدرك بقدر كبري عىل
محاربة حزب العامل الكردستاين االنفصايل  ،PKKولكن وفقًا لربقية
كتبها امللحق الدفاعي يف السفارة األمريكية عام  ،2004فإن هذه
االستخبارات تعمل أيضً ا عىل ما يبدو يف هذا النشاط "البارانويي"
الهادف إىل صطياد االنفصاليني الرسيني األرمن ،وإثبات ما يُفرتَض أنه
"استيالء إرسائييل عىل األرايض" يف رشق البالد(.((3
ويبدو أن مجموعتي دائرة الحرب الخاصة ،واستخبارات الدرك ،كان
لهام بدورهام صالت بامليليشيات القومية املتشددة ،وبجامعات
الجرمية املنظمة التي تنتمي يف كثري من األحيان إىل املجموعة نفسها،
مثل الذئاب الرمادية ،من أجل قمع الجامعات اليسارية ووقف
صعود القومية الكردية( .((3وقد تعمقت هذه الصالت إثر إنشاء قوة
شبه عسكرية كبرية ،وهي "حراس القرى" ،وهي التي كانت مهمتها
توفري األمن محليًّا ضد املسلحني األكراد ،جنبًا إىل جنب مع الدرك
وكثريا ما اتهمت
والقوات شبه العسكرية لحزب الحركة القومية(ً .((3
حراس القرى باالستيالء عىل األرايض ،وتهريب املخدرات( .((3ومل تكن
أي من هذه املنظامت تخضع لتسلسل قيادي واضح.
وكانت إحدى النتائج الرئيسة لصعود الدولة العميقة أن صا َحب
ذلك ارتفاع يف عدد االغتياالت السياسية .فيام بني عامي 1978
و ،1979عشية انقالب عام  ،1980كانت هناك أكرث من  5000حالة
وفاة ناجمة عن تفجريات واغتياالت ،و ِف َرق املوت .ويف املجموع،
أكرث من  35ألف قتيل ما بني عامي  1984و .2000وقد س َّمى أحد
اختصاصيي الطب الرشعي األتـراك هذا "الفاعل قَتَلة سياسيني
مجهولني" ،أو "أشكال من العنف الجامعي [ ]...تنطوي عىل تنظيم،
ولكن غاية يف التشتت ،ملنظامت أو شبكات من املنظامت" ،حيث ال
يكون املسؤول عن عمليات القتل واض ًحا( .((3يف الوقت نفسه ،يبدو
33 Robert Deutsch, "Subject: A Rare Glimpse into Turkey Military Intel:
Iraq, PKK Concerns, Paranoia, Anti-Nato Campaign," US Embassy Ankara
cable, 22/12/2004, accessed on 13/1/2018, at: https://goo.gl/avHbKq
"34 Yücel Yesilgöz & Frank Bovenkerk, "The Turkish Mafia and the State,
in: Organised Crime in Europe (Netherlands: Springer, 2004), pp. 585-601.
35 Henri J. Barkey & Graham E. Fuller, Turkey's Kurdish Question (New
York: Rowman & Littlefield, 1998).
36 "Turkey: Letter to Minister Aksu Calling for the Abolition of the
Village Guards," Human Rights Watch, 7/6/2006, accessed on 31/1/2018, at:
https://goo.gl/EiqtNk
37 Sadik Toprak, "The New Face of Terrorism in Turkey: Actor Unknown
Political Murders," Journal of Forensic Sciences, vol. 54, no. 6 (2009),
pp. 1388-1392.

دراسة مترجمة
الدولة العميقة :المفهوم الناشئ في علم السياسة المقارن

أن املشاركني يف الدولة العميقة قد استفادوا شخص ًّيا من مجموعة
واسعة من النشاطات اإلجرامية ،كام يتضح من املجموعة الغريبة
من ضحايا حادث سوسورلوك.
وقد أصبحت هذه العالقة بني دولة االستخبارات والقوات املضادة
لحرب العصابات ،أو املنظامت شبه العسكرية القومية املتطرفة،
واملنظامت اإلجرامية هي جوهر الدولة العميقة الرتكية .الفريد يف
األمر هنا ليس تقاطع هذه املجموعات؛ فقد لحظ الباحثون يف أماكن
أخرى أن هناك كث ًريا من الحاالت التي تعتمد فيها قطاعات من الدولة
عىل فاعلني إجراميني ،أو تُشكِّل منظامت رسية ت ُوكَل مبامرسة القمع
الداخيل أو القيام بالنشاطات الخاصة التي يحظرها الدستور .ومثال
ذلك "مجموعات التحرير املضادة لإلرهاب"  GALيف الثامنينيات
من القرن العرشين ،وهي التي شكَّلتها االستخبارات العسكرية
اإلسبانية لخوض "الحرب القذرة" ضد االنفصاليني الباسكيني( .((3ومن
األمثلة األخرى دور فوج الدفاع الرسي  UDRيف إيرلندا الشاملية،
وارتباطه بالجامعات شبه العسكرية غري الرشعية(.((3
لكن األمر الذي يختلف اختالفًا بيِّ ًنا هو امتدادات هذه الشبكة
داخل تركيا .ويشمل هذا املشاركة الواضحة ملختلف املنظامت
القانونية والرسية وغري الرشعية الضالعة يف نشاطات إجرامية
وسياسية وعسكرية؛ وغياب قائد أو تسلسل قيادي واحد للقوات
املسلحة أو غريها من قيادات الدولة؛ والبارانويا التي تقود
الدولة العميقة وت َنتج منها .تسود بني أعضاء الدولة العميقة يف
تركيا ،وكذلك الحكومة والجيش واإلعالم والجمهور بوجه عام،
نظرة مشرتكة إىل الرصاع السيايس والعنف السيايس يف البالد،
باعتبارهام نتيجة مكائد دولية ترعاها منظمة حلف شامل
األطليس ،وحكومة الواليات املتحدة ،واالتحاد األورويب ،واملسيحية
العاملية ،والصهيونية ،واملاسونية أو مزيج من هؤالء ،وأن هذه
األطـراف عازمة كل العزم عىل تدمري البلد ومنعه من العودة
إىل دوره الحقيقي بوصفه قوة كربى( .((4وهذه النظرة املشرتكة
عقَّدت محاوالت الحكومة يف وقت الحق لتفكيك الدولة العميقة،
وسأعود إىل هذه املسألة يف نهاية هذه الدراسة.
38 Paddy Woodworth, "Why Do They Kill? The Basque Conflict in
Spain," World Policy Journal, vol. 18, no. 1 (2001), pp. 1-12.
39 Paul O'Connor & Alan Brecknell, "British Counter-Insurgency
Practice in Northern Ireland in the 1970s: A Legitimate Response or State
Terror?," in: David Whyte & Scott Poynting (eds.), Counter-Terrorism and
State Political Violence: The 'War on Terror' as Terror (London: Routledge,
2012).
"40 Jenkins, "Between Fact and Fantasy.
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22باكستان
إذا كان هناك حدث يلخص ديناميات الدولة العميقة يف باكستان،
فهو حدث اغتيال رئيسة الوزراء بينظري بوتو عام  .2007فبعد سنوات
عدة يف املنفى ،عادت بوتو إىل باكستان لولوج الحياة السياسية من
جديد .وشاع النظر إىل عودتها عىل أنها خطرة؛ إذ كانت قد أوجدت
لها أعدا ًء كرثًا داخل باكستان ،وهذا ما أقره تحقيق األمم املتحدة
بوضوح تام حول مقتلها .فبحسب تقرير األمم املتحدة ،كانت الئحة
أعدائها تشتمل عىل تنظيم القاعدة ،وحركتي طالبان الباكستانية
واألفغانية ،وكذلك ،بحسب مفردات التقرير" ،الفئات النافذة" التي
تتشكل من مجموعة من األفراد داخل الجيش ووكاالت االستخبارات،
واألحزاب السياسية وكبار رجال األعامل .وأشار التقرير إىل أن بوتو
تعهدت بـ "القضاء عىل جميع مخلَّفات الروابط بني العسكريني
والجامعات املتشددة" ،وبإبعاد وكاالت االستخبارات والجيش عن
السياسة الداخلية( .((4وكانت هذه التهديدات تتعلق بسلسلة
اصة من األجهزة األمنية واألفراد الذين كانوا إما متعاطفني مع
مرت ّ
الجامعات الجهادية ،وإما يثمنونها باعتبارها رصي ًدا إسرتاتيج ًّيا.
وحينام قُتلت بوتو يف غضون أشهر من عودتها ،كانت تحقيقات
الرشطة غامضة ومتواطئة .وقد خلصت لجنة األمم املتحدة إىل أن
"فشل الرشطة يف التحقيق بفاعلية يف اغتيال بوتو كان متع ًّمدا؛
فاملسؤولون مل تكن لديهم صورة واضحة عن اإلجراءات التي يتعني
عليهم القيام بها إلجراء هذه التحقيقات ،نتيجة خشيتهم من تو ّرط
األجهزة االستخبارية يف عملية االغتيال"(.((4
تتشابه نشأة الدولة العميقة يف باكستان كث ًريا مع الحالة الرتكية
من حيث صدارة البنية األمنية للدولة واملجتمع يف سياق إحساس
بالتهديد الوجودي؛ فأثناء النضال من أجل استقالل الهند ،ساد
الخوف لدى النخب اإلسالمية التي أيّدت إنهاء االستعامر من
أن تؤدي الدميقراطية إىل حرمانهم الدائم من االمتيازات أمام
األغلبية الهندوسية .ونتيجة لذلك ،بدأ زعامء املسلمني يف الهند
يف ثالثينيات القرن العرشين يدعون إلقامة دولة منفصلة ،وإن
كانت مبنية من الناحية النظرية عىل أسس قومية ليربالية .ومع
ذلك ،فإن افتقار حزب الرابطة اإلسالمية إىل النجاح االنتخايب يف
الهند قبل التقسيم دفع قياداته إىل اللجوء إىل سياسة مبنية عىل
41 UN Secretary-General (UNSG), Report of the United Nations
Commission of Inquiry into the facts and circumstances of the assassination
of former Pakistani Prime Minister Mohtarma Benazir Bhutto, 15 April 2010,
p. 51, accessed on 13/1/2018, at: https://goo.gl/e2KM8t
42 Ibid., p. 3.
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الخوف ،زاعمني أن استقالل الهند لن يؤدي فقط إىل تهميشهم
السيايس ،ولكنه يه ِّدد بقاء الجامعة املسلمة نفسه .وحتى حينام
رغبت النخب املسلمة يف تعبئة األنصار باستخدام شعار "اإلسالم
يف خطر"( ،((4فالواقع أن هؤالء القادة العلامنيني كانوا ينظرون إىل
اإلسالم مبعايري إثنية وقومية .ولكن هذا مل يكن صحي ًحا بالنسبة
إىل جميع الزعامء املسلمني؛ فقد ظل بعضهم عىل مدى عقود
يستحرضون "العرص الذهبي" للحضارة اإلسالمية يف الهند ،كام
كانوا يدعون لخلق "طليعة" من شأنها أن تساعد عىل إعادة بناء
الخالفة اإلسالمية( .((4وقد أكد تشكيل باكستان يف نهاية املطاف
بجزئيها الغريب والرشقي ،ووضع كشمري املتنازع عليه بعنف ،فكرة
أن باكستان ليست دولة قومية قامئة عىل أساس إقليمي ،ولكنها
مجتمع أو أ ّمة مؤسسة عىل مامرسة القوة للدفاع عن املسلمني يف
شبه القارة الهندية.

ومن حيث القيادة السياسية ،ظهرت باكستان بعد التقسيم عام
 ،1947بوصفها بل ًدا هيمن عليه يف البداية املهاجرون ،وهم النخب
السياسية التي أعيد توطينها بعد هجرتها من أماكن أخرى من الهند،
أقلية ناطقة باللغة األوردية (متثّل نحو عرشين يف املئة) بني السكان
حجم .ورسعان ما وجد املهاجرون والبنجاب
البنجاب والباشتو األكرب ً
أنفسهم يف منافسة؛ بحيث سيطر البنجاب عىل الجيش والدولة،
بينام هيمنت بقايا حزب الرابطة اإلسالمية عىل الحكومة الجديدة.
إضافة إىل ذلك ،زادت الهوية البنغالية املستقلة لباكستان الرشقية
من تعقيد فكرة تشكيل الدولة والوطن .وكان النضال من أجل إضفاء
43 Tarek Fatah, Chasing a Mirage: The Tragic Illusion of an Islamic State
(Canada: J. Wiley & Sons, 2008), p. 26.
44 Husain Haqqani, "Islamism and the Pakistani State," Current Trends
in Islamist Ideology, no. 15 (2013), pp. 25-34, 26; Christophe Jaffrelot, The
Pakistan Paradox: Instability and Resilience (Oxford: Oxford University
Press, 2015); Roy Jackson, Mawlana Mawdudi and Political Islam: Authority
and the Islamic State (London: Routledge, 2011).
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الطابع املؤسيس عىل باكستان يعني أن يأيت بناء األيديولوجيا والهوية
الوطنية وبناء النظام أو املؤسسات الدميقراطية (مل تكن هناك
انتخابات وطنية مبارشة يف باكستان حتى قبل الحكم العسكري يف
عام  )1958يف املقام التايل للحفاظ عىل السلطة ومركزتها .وكام لخص
أحد الباحثني هذه الفرتة ،فقد "كانت باكستان وط ًنا جدي ًدا ،يفتقر
إىل أساس واضح املعامل ،وإىل بنية إدارية كافية .فقد سبق أن ع َّبأ
مؤسسو باكستان مسلمي الهند الربيطانية عىل أساس الخوف من
هيمنة األغلبية الهندوسية ،ولكنهم مل يتخطوا ذلك إىل إعداد يشء ما
للدولة الوليدة"( .((4تركزت السياسة الباكستانية يف املقام األول ،ومنذ
البداية ،عىل خطر اختفاء البلد نفسه من خالل الغزو الهندي ،وهو
هاجس مثّل امتدا ًدا للفكرة القدمية أن اإلسالم يف خطر.
أدى ضعف األسس األيديولوجية للرابطة اإلسالمية ،والرصاعات بني
األقلية املهاجرة والجامعات العرقية األخرى ،والدور الغائم لإلسالم
يف السياسة ،وضعف الهوية الوطنية ،والرصاع املستمر مع الهند ،إىل
وضع القوات املسلحة يف املقدمة ويف القلب من الهوية السياسية
الباكستانية" .الخوف من التطويق" من جانب الهند وأفغانستان
املعادية( ،((4جعل العسكريني ينظرون إىل أنفسهم عىل أنهم "مركز
الثقل الذي يضمن بقاء باكستان واستقرارها"( .((4وهكذا ،حينام أطاح
الجرنال أيوب خان الحكومة املدنية يف عام  ،1958ب ّرر هذا الفعل
بحجة وجودية هي صدى ملتالزمة سيفر الرتكية .فكام قال أيوب
خان "مل يكن هناك بديل إال التفكك والخراب الكامل للبلد" ،وا ّدعى
أن بعض القادة السياسيني يف باكستان "عملوا بشكل واضح من أجل
انحالله"( .((4واعتام ًدا عىل منطق الوصاية هذا ،حكم الجيش باكستان
من انقالب عام  1958حتى عام  ،1988ثم مرة أخرى من عام 1999
إىل عام  .2002وخالل ذلك الوقت ،خاضت باكستان ثالث حروب مع
الهند ،واحدة منها ( )1971أدت إىل انفصال باكستان الرشقية وإنشاء
دولة بنغالديش املستقلة ،وهو ما عزز الشعور بأن وجود باكستان
عىل املحك ،وأن القادة العسكريني هم وحدهم "منقذو باكستان"
من التهديد الهندي ،وأن القادة الحكوميني غري أكفاء(.((4
45 Husain Haqqani, "History Repeats Itself in Pakistan," Journal of
Democracy, vol. 17, no. 4 (2006), pp. 110-124, 115.
46 Jaffrelot, p. 8.
47 Aqil Shah, The Army and Democracy: Military Politics in Pakistan
(Harvard: Harvard University Press, 2014), p. 23.
48 Golam Wahed Choudhury, Documents and Speeches on the Constitution
of Pakistan (Green Book House, 1967), p. 486.
49 Haqqani, 2006, p. 123.
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إن تاريخ باكستان مشحون بالخوف من أن بقاء البالد يف حد ذاته
غري مضمون ،وأنه واقع تحت تهديد مستمر من القوى الخارجية،
ومن القادة الذين يسعون لتسليم البالد إىل أيدي العدو .ومل يزل
هذا الخوف ساريًا؛ فاستطالعات الرأي العام بني عامي  2009و2013
تظهر باستمرار أن ما يقرب من  80 - 70يف املئة من أفراد العينة
املستجيبة يرون أن الهند متثّل تهدي ًدا ِ
خط ًرا إىل حد ما أو خ َِط ًرا
ج ًّدا( .((5وكام هي الحال يف تركيا ،فإن وسائل اإلعالم الرئيسة تعج
بنظريات التآمر التي ترى أن جهات فاعلة خارجية تعمل عىل
تدمري البالد( ،((5أو أن السكان الشيعة ميثِّلون مجتم ًعا غري مخلص
ويف تحالف مع إيران .زيادة عىل ذلك ،تسهم النخب الحكومية
والسياسية يف الهند أيضً ا يف ترسيخ هذه البارانويا عرب مالحظات
عرضية (حتى ضمن وسائل اإلعالم الدولية) بأن عىل باكستان أن
تعود إىل حظرية الهند ،أو أنها ستعود ال محالة(.((5
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املعارضة السياسية ،وإدامة سيطرة العسكر .وكام يقول أحد الباحثني،
فإن هذه املديرية "ترى أن مربر وجودها مرتبط يف املقام األول
بالجيش الباكستاين أكرث من ارتباطه بأي مفهوم أوسع آخر يتعلق
بالدفاع وأمن الدولة الوطنية أو الشعب الباكستاين"( .((5ومع الغزو
السوفيايت ألفغانستان ،أصبحت مديرية االستخبارات املشرتكة قناة
مركزية لدعم وكالة االستخبارات املركزية األمريكية للمجاهدين ،الذي
يتجىل يف نقل األسلحة والتدريب العسكري ،والحرب النفسية ،ومتكني
جامعات مسلحة معينة (مثل حركة طالبان ،وتنظيم القاعدة) ،يف
حني كانت ترفض دعم اآلخرين .وقد تولت املديرية أيضً ا مسؤولية
مواصلة النضال يف منطقة كشمري التابعة للهند ،عرب املساعدة يف بناء
الجامعات املسلحة واملنظامت اإلرهابية .وهناك كثري من الجامعات
املسلحة التي تعمل بدعم من االستخبارات الباكستانية داخل الهند
وأفغانستان ،مع كثري من األعضاء الذين يقيمون داخل باكستان
ويتلقون تدريباتهم فيها.
توسع للجامعات اإلسالمية بالتوازي مع
وعالوة عىل ذلك ،حدث ُّ
سياسة األسلمة داخل الجهاز األمني التي روج لها الرئيس ضياء
الحق الذي توىل السلطة بني عامي  1978و .((5(1988وقد كان
من نتائج ذلك خلق رشيحة من اإلسالميني داخل القوات املسلحة
غري موالية بالكامل للدولة ،بل حتى للجيش ،فقد كانوا يرون
دورهم يف الوصاية التي ميارسونها ،متجلية يف الدفاع عن اإلسالم
والرتويج لباكستان اإلسالمية .هذه السياسة ،مع ما يواكبها من
عالقات بني األجهزة األمنية والجامعات املسلحة ،أثارت املخاوف
من أن تصبح رشائح من اإلسالميني يف الجهاز العسكري غري موالية
متا ًما للنظام(.((5

وقد ساعدت أولوية القوات املسلحة ومنطق وصايتها عىل الدولة
واألمة ،إىل جانب الشعور بالتهديد الوجودي من األعداء يف الداخل
والخارج ،عىل نشأة دولة عميقة تخطت سلطة العسكر .واملثال
األشهر يف هذا الصدد هو مديرية االستخبارات املشرتكة  ISIالتي
أُنشئت عام  ،1948وأعطيت لها األدوار الثالثة األساسية التالية بعد
انقالب أيوب خان عام  :1958الدفاع عن املصالح الوطنية ،ورصد

وعىل الصعيد الداخيل ،ركزت مديرية االستخبارات املشرتكة عىل
مراقبة املجتمع املدين وقمعه ،وشمل ذلك "ابتزاز األفراد ،والكشف
عن الفساد ،وتشجيع العنف املدين واالغتيال السيايس ،وإنشاء ودعم
املعارضة السياسية التي تتسم يف كثري من األحيان بنزعة عنفية"(.((5

50 Pew Research Center, "On Eve of Elections, a Dismal Public Mood in
Pakistan," 7/5/2013, accessed on 13/1/2018, at: https://goo.gl/gQJgBZ
"51 Huma Yusuf, "Conspiracy Fever: The US, Pakistan and its Media,
Survival, vol. 53, no. 4 (2011), pp. 95-118.
 52مقابلة مع مسؤول يف حزب املؤمتر مل يرغب باإلفصاح عن اسمه ،لكناو ،الهند،
 12كانون األول /ديسمرب 2010؛ وانظر أيضً ا:
"India, Pakistan, Bangladesh Must Reunite, Katju Says," Times of India,
27/7/2013, accessed on 13/1/2018, at: https://goo.gl/9Gq2oe; "One Day,
"India, Pak and Bangladesh Could Reunite as Akhand Bharat: Ram Madhav,
The Indian Express, 27/12/2015.

53 Shaun Gregory, "The ISI and the War on Terrorism," Studies in Conflict
& Terrorism, vol. 30, no. 12 (2007), pp. 1013-1031, 1014.
54 Vali Nasr, "Military Rule, Islamism and Democracy in Pakistan," The
Middle East Journal, vol. 58, no. 2 (April 2004).
55 Karin Brulliard, "Pakistan's Top Military Officials are Worried about
Militant Collaborators in their Ranks," The Washington Post, 27/5/2011,
accessed on 13/1/2018, at: https://goo.gl/n8CzdV; Ian Bremmer, Maria
Kuusisto & Maria Sultan, Pakistan's Nuclear Command & Control: Perception
Matters (London: South Asian Strategic Stability Institute, 2008).
56 Gregory, p. 1014.
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أما املداخيل التي تتدفق عىل املديرية وأعضائها ،فإنها ال تَرِد فقط
من منارصيها من عسكريني وأجانب مثل الواليات املتحدة ،ولكن
أيضً ا من خالل تجارة األسلحة واملخدرات وغسل األموال واالبتزاز،
وغريها من النشاطات اإلجرامية .والواقع ،كام هي الحال يف تركيا ،أن
هناك اتصاالت موثقة جي ًدا بني املديرية وزعامء العصابات اإلجرامية،
عىل نحو يطمس الحدود الفاصلة بني العنف السيايس والنشاط
اإلجرامي( .((5ونتيجة لذلك شُ كِّلت منظمة ازدادت قوة واستقاللية
عن القيادة العسكرية ،أي "دولة داخل الدولة"( ،((5حتى مع استمرار
سلطة البريوقراطية يف التأكُّل عىل املستوى العام( .((5وعالوة عىل
ذلك ،فإن ما كشفت عنه الترسيبات مؤخ ًرا بشأن عالقة املديرية
يبي أن هذه املديرية بالغة التجزؤ ،إىل درجة
بطالبان والقاعدة ِّ
أن بعض فصائلها ال يدرك ما يفعله بعضها اآلخر .وكام أفاد أحد
الصحافيني ،فإنه خالل العقد املايض ،بينام "كان طرف من مديرية
االستخبارات املشرتكة يشتغل يف مطاردة املسلحني ،استمر طرف آخر
يف االشتغال معهم"(.((6

وقد تفاقم هذا األمر بسبب التشتت الشديد لألجهزة األمنية .وعىل
الرغم من أن املديرية هي املؤسسة األمنية العليا يف باكستان،
فإن هناك مجموعة من املؤسسات العسكرية واألمنية األخرى،
ومنها االستخبارات العسكرية  MIومكتب االستخبارات  ،IBتعمل
بالتوازي ،ويف رصاع فيام بينها ،وهذا ما يجعل الدولة العميقة أكرث
57 Tamara Makarenko, "The Crime-Terror Continuum: Tracing the
Interplay Between Transnational Organised Crime and Terrorism," Global
Crime, vol. 6, no. 1 (2004), pp. 129-145.
58 Mark J. Roberts, "Pakistan's Inter-Services Intelligence Directorate: A
State within a State?" Joint Force Quarterly, vol. 48, no. 1 (2008), p. 104.
59 Murshid Hussain & Akmal Hussain, Pakistan: Problems of Governance
(New Delhi: Centre for Policy Research, 1993), p. 11.
60 Carlotta Gall, "What Pakistan Knew About Bin Laden," The New York
Times, 19/3/2014.
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شب ًها مبثيلتها الرتكية ،كام يبدو للوهلة األوىل( .((6وقد امتد هذا
التفكك ليشمل قوات الرشطة أيضً ا .ويشري تقرير مؤسسة كارنيغي
إىل أن "وكاالت االستخبارات تتأرجح بني أداء دورها األمني ،واعتقال
اإلرهابيني ،ومنع الرشطة من اتخاذ إجــراءات ضد اإلرهابيني.
فضباط الرشطة يؤكدون ،غالبًا عىل انفراد ،أن وكاالت االستخبارات
العسكرية ،تق ِّدم لهم طلبات من قبيل اإلفراج عن ناشطني أو مجرمني
مسجونني .وقد ساهمت هذه اإلجراءات يف انتشار انعدام الثقة عىل
نطاق واسع تجاه هذه املؤسسات ،وكذلك يف استمرار تغذية ثقافة
سياسية وازدهارها ترتكز عىل نظريات املؤامرة"( .((6ويؤكد هذا األم َر،
التدخل املبارش والفوري لـمديرية االستخبارات املشرتكة ،ومكتب
ُ
االستخبارات ،واالستخبارات العسكرية يف التحقيق يف اغتيال بينظري
بوتو عام  ،2007ومن ذلك تدمري األدلة .وقد أكدت الدولة العميقة
الباكستانية تناسل األجهزة األمنية يف ظل الحكم العسكري ،وكون
أعداد كبرية من الجامعات املسلحة واإلجرامية داخل باكستان ويف
البلدان املجاورة متصل ًة باألجهزة األمنية ،كام أبرزت تغلغل هذه
املنظامت نفسها داخل القوات املسلحة.

33إيران
إن املراقبني األجانب للسياسة اإليرانية عىل وعي بطبيعة املعركة
الجارية بني املجتمع املدين واملسؤولني يف السلطة حول مستقبل
النظام .ذلك أن صعود الحركة الخرضاء يف إيران وسقوطها  -وهي
الحركة التي تح َّدت إعــادة انتخاب محمود أحمدي نجاد عام
 – 2009والعنارص اإلصالحية التي ساندت الرئيس خامتي ليست إال
أحدث مثال لهذه الرصاعات التي ميكن تتبعها وصولً إىل محاوالت
اإلصالح السابقة يف عهد الرئيس خامتي ( .)2005-1997وكام هي
الحال مع الحركة الخرضاء ،فقد تعرضت محاوالت املجتمع املدين
لتوسيع وجوده للقمع ،ومتثل ذلك بإغالق الصحف اإلصالحية ،وطرد
اإلصالحيني من السلطة الترشيعية .لكن الجزء األشهر من هذه
الحملة ،من وجهة نظر كثري من اإليرانيني ،هو ما عرف باسم "املقاتل
املتسلسلة" ،وهو سلسلة من أعامل القتل التي ُدبِّرت عرب حوادث
61 Frédéric Grare, Reforming the Intelligence Agencies in Pakistan's
Transitional Democracy (Washington, DC: Carnegie Endowment for
International Peace, 2009), p. 15.
62 Grare, Political Dimensions, p. 3; Oskar Verkaaik, "The Captive State:
Corruption, Intelligence Agencies, and Ethnicity in Pakistan," in: Thomas
Blom Hansen & Finn Stepputat (eds.), States of Imagination: Ethnographic
Explorations of the Postcolonial State (Durham: Duke University Press, 2001),
pp. 345-364.
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ومحاوالت اغتيال لقادة سياسيني وثقافيني بارزين بني عامي 1998
و .2000صحيح أن قتل معاريض النظام مل يكن باألمر الجديد ،فإيران
من أعىل دول العامل من حيث معدالت تطبيق عقوبة اإلعدام؛ إذ
أُ ِ
عدم آالف السجناء السياسيني عام  ،1988لكن ما مل يكن عاديًّا يف
هذا الشأن هو طبيعة هذه امل َقاتل التي ارتكبت خارج نطاق القضاء.
فبعد التحقيق الذي أجراه مكتب الرئيس ،أعلنت وزارة االستخبارات
أن "عمالء رسيني مارقني" هم املسؤولون عن بعض عمليات القتل.
وكان أحد املتهمني بالدور الريادي يف هذه العمليات ،هو نائب وزير
االستخبارات اإليراين سعيد إمامي الذي أُعلِن عن وفاته منتح ًرا يف
السجن قبل محاكمته ،بحسب رواية السلطات اإليرانية(.((6

ومع تعميق الصحافيني تحقيقاتهم يف املقاتل املتسلسلة ،توصلوا إىل
أدلة تثبت وجود "فرق متنافسة عدة" داخل األجهزة األمنية (قتلت
إحداها إمامي نفسه) ،ولها عالقات متداخلة بزعامء دينيني وفصائل
مختلفة داخل الدولة .وكام لخص أحد الباحثني ذلك ،فإن "هذه كلها
أمثلة للنشاطات السياسية واالقتصادية والجنائية الناجمة عن تعدد
التزامات الراعي – الزبون [ ]...وهذه البنية املغذية ليست هرمية ،وهو
ما يعني أنه ال يوجد 'قطب مركزي' تُ ْكن إزالته لينهار كل يشء"(.((6
وعىل النقيض من الوصف السائد للجمهورية اإلسالمية بكونها مركزية
للغاية ،وحتى شمولية( ،((6فإن املقاتل املتسلسلة تشري إىل أن السلطة،
عىل خالف ما يُعتقَد عمو ًما ،هي أكرث انتشا ًرا بني عنارص الدولة العميقة.
ت ََّبي لدينا من الحالتني األُولَ َيني ،تركيا وباكستان ،وجود أوجه تشابه
كثرية بينهام من حيث بنية الدولة والتاريخ السيايس ،ومن ذلك
63 Muhammed Sahimi, "The Chain Murders: Killing Dissidents
and Intellectuals, 1988-1998," 5/1/2011, accessed on 13/1/2018 at:
https://goo.gl/8pRhti
64 Alamdari, p. 1295.
65 Ladan Boroumand, "The Role of Ideology," Journal of Democracy,
vol. 16, no. 4 (2005), pp. 52-63.
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استمرار حضور الجيش يف السياسة .لكن إيران ،متثل حالة مختلفة
متا ًما؛ فالجيش مل يصل إىل السلطة يف عهد النظام املليك وال يف عهد
الجمهورية اإلسالمية .ولكن بالعودة إىل النقطة السابقة ،ميكننا
القول إن الدولة العميقة ال تتطابق مع الحكم العسكري ،فهي تعني
وجود مؤسسات وعالقات أمنية ،يقودها منطق الوصاية ،ملواجهة
التهديدات املتص َّورة لل ُمثل العليا الوطنية .والحالة اإليرانية هي خري
مثال للحالة التي ميكن أن تنبثق فيها الدولة العميقة من نظام ثوري
ال يقوم عىل القيم العسكرية.
وكام هي الحال مع تركيا وباكستان ،فمن املالئم الرجوع إىل تاريخ
إيران يف عجالة؛ فعىل الرغم من أن القوات العربية قد احتلتها
يف القرن الثامن امليالدي ،بعد وقت قصري من وفاة النبي محمد،
فإن استقالل إيران ازداد عىل نحو متصاعد ،ليبلغ مداه مع الدولة
الصفوية ( .)1736-1502وهذه هي الفرتة التي أصبح فيها التش ّيع
اإلسالمي "دين الدولة" أيضً ا ،باعتباره أداة للدولة لتمييز نفسها من
اإلمرباطورية العثامنية السنية ،وإنشاء هوية إيرانية حديثة قوية(.((6
كام بدأت الحدود اإليرانية الحديثة تتبلور أيضً ا خالل هذه الفرتة.
وعىل الرغم من جهود إحياء الهوية اإليرانية ،ظلت سيادة إيران
تواجه تح ِّديًا متزاي ًدا ومستم ًرا .فخالل حكم األرسة القاجارية
( )1925-1796خرست إيران األرايض الروسية التي هي اآلن أجزاء
من جورجيا وأرمينيا وأذربيجان ،بينام انفصلت أفغانستان وصارت
دولة مستقلة .وزيــادة عىل الضغوط الروسية والعثامنية ،ظهر
الربيطانيون الذين كانوا أول من نظر إىل إيران بوصفها مم ًرا لربط
مهم للنفط .وم ّهد ضعف
الرشق األوسط بالهند ،ثم بوصفها مور ًدا ًّ
الساللة القاجارية الطريق أمام القوى اإلمربيالية لتوسيع نفوذها من
خالل الحصول عىل امتيازات تجارية ومناطق نفوذ مقابل القروض
والدعم العسكري .أما الثورة الدستورية التي وقعت عام ،1905
وسعت إىل تأكيد السيادة اإليرانية ،فقد انتهت مع الغزو الرويس.
وبعد الثورة الروسية عام  ،1917وجدت البالد نفسها محصورة
بني السياسات الخارجية لالتحاد السوفيايت وبريطانيا العظمى.
وحتى مع نهاية الحكم القاجاري ،وظهور ساللة بهلوي األقوى كث ًريا
( ،)1979-1925ظلت السيادة مقيدة للغاية .فحياد إيران خالل
الحرب العاملية الثانية مل مينع االتحاد السوفيايت وبريطانيا العظمى
من غزوها ،من أجل إقامة ممر بري بني البلدين ،كام أُجرب رضا شاه
عىل التنازل عن العرش لفائدة ابنه محمد رضا .وبعد الحرب ،انتهت
66 Roy P. Mottahedeh, The Mantle of the Prophet: Religion and Politics in
Iran (New York: Simon and Schuster, 1985).
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عودة الحركة الدستورية بانقالب عسكري بدعم من الواليات املتحدة
وبريطانيا العظمى يف أعقاب محاولة تأميم صناعة النفط .وابتداء
من خمسينيات القرن العرشين ،أصبح الوجود الدويل السائد يف البالد
مهم ضد االتحاد السوفيايت.
أمريك ًّيا باألساس؛ إذ صارت إيران حليفًا ًّ

وقد أدى هذا التاريخ الطويل من النهب اإلمرباطوري إىل تشكيل
نسخة إيران الخاصة من متالزمة سيفر الرتكية .فالثقافة السياسية
اإليرانية ال تؤكد فقط أهمية اإلمرباطورية الفارسية بوصفها منافسة
لإلمرباطوريتني اليونانية والرومانية ،ولكن أيضً ا كونها مهد التوحيد
(الزرادشتية) ،وأنها بعد اإلمرباطورية ،مركز التعليم اإلسالمي .إن
شعور اإليرانيني مبصريهم الوطني (ميكن املرء أن يقول الطبيعي) هو
عىل هذا النحو قوي مثلام هو يف تركيا ،وال شك ،مع عمق تاريخي
ميتد آالف السنني .ومع ذلك ،يرتافق هذا الشعور باملصري مع وعي حا ٍّد
بانحطاط فاريس ،من الفتح العريب إىل إمربيالية القرنني التاسع عرش
والعرشين التي صاحبها يف مرات عدة الشعور بالتهديد بخطر فقدان
مزيد من األرايض (عىل سبيل املثال ،إنشاء الجمهورية املدعومة
من االتحاد السوفيايت يف أذربيجان اإليرانية عا َمي  1945و.)1946
وبالفعل ،فإن الشعور بالتهميش وانتشار ثقافة االستشهاد يف
مواجهه الصعاب الساحقة يتعززان بالوجود القوي لهذه القيم داخل
املذهب الشيعي .وحتى مع نهاية اإلمربيالية الشكلية تحت االحتالل
الربيطاين والرويس ،فإن الحضور الطاغي للواليات املتحدة يف جميع
جوانب الحياة اإليرانية أدى إىل شعور قوي باإلمربيالية الثقافية.
ويطلق الكاتب اإليـراين ،جالل أحمد ،عىل ذلك اسم "التغريب"
 Occidentosisأو "التسميم الغريب"  .((6(Westoxicationوقد
ساعد هذا عىل نشأة تيار قوي من التفكري التآمري(.((6
67 Jalal Ali Ahmad, Occidentosis: A Plague from the West (Berkeley :
Mizan Press, 1983).
68 Ahmad Ashraf, "Conspiracy Theories and the Persian Mind," (1996),
accessed on 13/1/2018, at: https://goo.gl/c34URy
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وعىل سبيل املثال ،كان يُنظَر إىل الطائفة البهائية التي أُ ِّسست يف
إيران يف منتصف القرن التاسع عرش ،عىل أنها حركة اختلقتها بريطانيا
العظمى و /أو روسيا لتقويض املذهب الشيعي .بل إن إيران تصل إىل
درجة املباهاة بنسختها الخاصة من بروتوكوالت حكامء صهيون ،وهي
يوميات تعود للسفري الرويس يف منتصف القرن التاسع عرش الذي ادعى
أنه وراء خلق البهائية( .((6وقد أصبح البهائيون ،والغربيون ،واملاسونيون
واليهود ،نقاطًا مرجعية مشرتكة للتفكري التآمري اإليراين ،كام هي الحال
يف باكستان وتركيا .ويف وقت الحق ،كان الشعور بالنهب اإلمربيايل
واإلمربيالية الثقافية التي من شأنها تدمري الهوية اإليرانية قوة مركزية
يف األيديولوجيا السياسية للخميني وصعوده إىل السلطة.
مع ظهور الثورة اإلسالمية عام  ،1979سعت الجمهورية الجديدة
لتوطيد سلطتها ،ليس عن طريق مركزة القوات املسلحة ،ولكن من
خالل تشتيتها .وحتى تحت حكم ساللة بهلوي ،فإن القوات املسلحة،
كبها ،مل تكن مسيسة ،وكانت تفتقر إىل قيادة قوية ،وهو إرث
عىل َ
ناتج من خوف الشاه من وقوع انقالب عسكري .وعىل الرغم من ذلك،
فإن ارتياب الخميني يف القوات املسلحة ،أدى به إىل تأسيس منظمتني
شبه عسكريتني ،هام الحرس الثوري ،وقوات التعبئة الشعبية املعروفة
باسم "الباسيج" (أي "املتطوعون") التابعة للحرس الثوري ،وذلك من
أجل "الدفاع عن الجمهورية يف مواجهة أي اعتداء خارجي من الواليات
املتحدة ،أو داخيل من األعداء الداخليني للثورة"( .((7واشتملت مهامت
هاتني املنظمتني عىل خوض الحرب العراقية  -اإليرانية ،وإدارة عملية
"التطهري" ضد بقايا النظام القديم ،وتصدير الثورة (كام هي الحال يف
لبنان) ،وتصفية القوى املنافسة األخرى داخل البالد (مثل الجامعات
املاركسية والحركات اإلثنية) .وارتبطت قوات الباسيج التي كانت
تشتغل بوصفها وحدة تابعة للحرس الثوري ،وكذلك الحرس الثوري،
رشا بالخميني .وتعترب كلتا املجموعتني ،عنرصين أساسيني
ارتباطًا مبا ً
من الوصاية باملعنى الحريف؛ أي حراسة الثورة ،يف مقابل الدولة .وال
يعني انتهاء الحرب نهاية هاتني املجموعتني؛ فالحرس الثوري وصل
تعداده إىل  120ألف رجل ،وشمل ذلك قواته الجوية والبحرية (ثلث
حجم القوات املسلحة النظامية) ،يف حني تتشكل الباسيج ،بوصفها قوة
مساعدة ،من نحو مليون عضو ،ميكن تعبئتهم لتنفيذ مهامت متنوعة
من مثل القمع العام(.((7
69 Seena B. Fazel & Dominic Parviz Brookshaw, The Baha'is of Iran:
Socio-Historical Studies (London and New York: Routledge, 2008).
70 Wehrey, p. 26.
71 Saeid Golkar, "Paramilitarization of the Economy: The Case of Iran's
;Basij Militia," Armed Forces & Society, vol. 38, no. 4 (2012), pp. 625-648
Wehrey, p. 9.
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ومثلام هي الحال يف باكستان وتركيا ،شهدت األجهزة األمنية اإليرانية
قد ًرا كب ًريا من الترشذم؛ ويرجع ذلك جزئيًّا إىل وجود الحرس الثوري
والباسيج وأدوارهام املتداخلة مع الجيش ووكاالت االستخبارات فيام
يخص إنفاذ القانون .وعالوة عىل ذلك ،فقد أدى دور املرشد األعىل،
املتعايل عىل كل أفرع الحكم األخرى ،إىل تسلسل قيادي مبهم؛
"حيث يظهر أن األفراد لديهم قيمة أكرب من املؤسسات عند النظر
إىل مسألة اتخاذ القرارات املتعلقة باألمن القومي"( .((7وع َّزز ذلك
قواعد السلطة ،ليس فقط داخل املؤسسات ،ولكن عربها كذلك؛
فالحرس الثوري ،عىل سبيل املثال ،معروف بكونه مخرتَقًا من فصائل
عدة ،وال بد لألفراد داخل األجهزة األمنية من ارتباطات خارج الهياكل
املؤسسية ،مثل الروابط األرسية واإلقليمية والصالت مبختلف رجال
الدين ،ملا ميتلكونه من أوقاف ،وفقه ،وأتباع( .((7ويصف أحد الباحثني
هذا الوضع بأننا أصبحنا نتيجة ذلك ،أمام ألف "شاه" بعدما كان
هناك شاه واحد فقط( .((7وعىل مدى العقد املايض ،أصبح األعضاء
السابقون يف الحرس الثوري فاعلني مهيمنني يف الساحة السياسية؛
فإضافة إىل الرئيس السابق أحمدي نجاد ،عرفت الهيئة الترشيعية
زيادة كبرية يف أعضاء مجلس الشورى (الربملان) من األعضاء السابقني
فضل عن الهيئات الحكومية املحلية(.((7
يف الحرس الثوريً ،

كام هي الحال يف تركيا وباكستان ،فإن النتيجة هي نشوء دولة
عميقة تتألف من عنارص مختلفة من األجهزة األمنية ،تتشارك يف
حفظ النظام والتطبيق األيديولوجي ،ومامرسة العنف خارج نطاق
72 Ibid., p. 10.
"73 A. William Samii, "Factionalism in Iran's Domestic Security Forces,
Middle East Intelligence Bulletin, vol. 4, no. 2 (February 2002).
74 Alamdari, p. 1291.
75 Wehrey, p. 77; Bahram Rafiei, "Khamenei Rep Declaration: IRGC
Members Should Run for Majlis," 29/12/2011, accessed on 13/12/2018, at:
https://goo.gl/4cr53r
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القضاء ،واملراقبة ،والعالقات الخارجية .وقد تعاونت عنارص الرشطة
مع الجامعات األمنية األهلية مثل "حزب الله" (اإليراين) ملهاجمة
التظاهرات الطالبية( .((7ففي العقد املايض أنشأ الحرس الثوري
وحدات "قرية الباسيج" ،التي ال تختلف عن "حراس القرى" التي
ُوجدت يف تركيا وشاركت يف العمليات الهجومية وعمليات القتل
خارج نطاق القضاء( .((7وتورطت عنارص من داخل الحرس بشدة أيضً ا
يف نشاطات التهريب ،وأرصفة املوانئ غري القانونية ،وغسل األموال،
والرشكات الوهمية ،وتجارة األسلحة ،ورمبا تهريب املخدرات( .((7وقد
اشتىك عضو يف مجلس الشورى من أن "ثلث السلع املستوردة يتم
تداولها من خالل السوق السوداء ،واالقتصاد الرسي ،وأرصفة املوانئ
غري القانونية .املؤسسات املع َّينة [من جانب املرشد األعىل ،خامنئي]
التي ال تحرتم [قواعد] الحكومة ولها سيطرة عىل وسائل القوة
[العنف] ،املؤسسات التي هي عسكرية باألساس ،هي املسؤولة عن
ذلك"( .((7وكام هي الحال يف تركيا وباكستان ،فإن هذا منفصل عن
امللكية الرسمية الواسعة لألصول االقتصادية التي يتمتع بها أيضً ا
الباسيج والحرس الثوري(.((8
وقد برزت قوة الدولة العميقة ودورها للعيان يف إيران يف الحملة ضد
الحركة الخرضاء عام 2009؛ إذ ُحشدت مجموعة واسعة من الفاعلني
يف عملية القمع الناجحة للحركة الدميقراطية .والجدير ذكره أن كبار
األعضاء الحاليني والسابقني يف الحرس الثوري عملوا عىل دعم إعادة
انتخاب الرئيس أحمدي نجاد ،وأشار عدد منهم مق ّد ًما إىل معارضتهم
منافسه الرئيس ،مري حسني موسوي( .((8وقد شارك الباسيج والحرس
الثوري ،وقوات شبه عسكرية بزي مدين مشاركة بارزة للعيان يف
رضب املحت ِّجني ،وإطالق النار عليهم ،وقتلهم ،واعتقال املتظاهرين؛
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دفا ًعا عن النظام ضد ما اعتربوه مؤامرة غربية لقلب النظام الحايل(.((8
ومل يؤ ِّد نجاح قمع الحركة الخرضاء إال إىل زيادة متكني األجهزة األمنية
اإليرانية ،ووفقًا لبعض املحللني ،إىل رفع خطر "االنقالب الزاحف"(.((8
وال شك يف أن وفاة املرشد األعىل ،آية الله خامنئي ،املحتومة ستخلق
فراغًا من شأنه أن يدفع مختلف الفصائل للرصاع حول القيادة ،وقد
يستخدم بعضها عنارص من الدولة العميقة لتقوية نفوذه .ومع ذلك،
فمن املمكن أيضً ا أن يفتح الصدع السيايس املثري الباب أمام تحرير
القوى الالزمة إلخضاع االستبداد والدولة العميقة .والسؤال هو :كيف
ميكن هذا التغيري أن يحدث؟

خالصة :اقتالع الدولة العميقة
تقودنا امللحوظة األخرية املشار إليها أعاله إىل مسألة العالقة بني
الدولة العميقة والدميقراطية ،ودور الجيش يف السياسة .ظهرت
رصا من عنارص النظام
الدولة العميقة يف تركيا وباكستان بوصفها عن ً
العسكري ،يف حني ظهرت يف إيران نتيجة للثورة والرغبة يف إضفاء
الطابع املؤسيس عىل النظام اإلسالمي ،وحاميته .ولكن النظام
العسكري والدولة العميقة ليسا اليشء نفسه كام ذكرتُ آنفًا .يف
النظام العسكري يقوم الجيش بإدارة الحكومة ،أما الدولة العميقة،
فتعمل "تحت" الجهاز األمني الرسمي و"خلفه" .قد تتمتع الدولة
فاعل
العميقة بسلطة كبرية ،لكنها ال تستطيع أن تق ِّرر؛ ألنها ليست ً
موح ًدا بإدارة موحدة.
وكث ًريا ما أثريت مسألة كون الدولة العميقة متثّل تهدي ًدا بسبب
قدرتها عىل القيام بانقالب يف كل الحاالت الثالث .عىل سبيل املثال،
أملح بعض الباحثني كام ذُكر أعاله ،إىل أن الحرس الثوري يف إيران قد
يصل إىل السلطة يف أعقاب وفاة آية الله الخميني ،ويخلق نظا ًما
إمرباطوريًّا( .((8ومع ذلك ،فإن الطبيعة االنقسامية وغري الرسمية
للدولة العميقة تقف عائقًا أمام تحقيق ذلك .ففي املناطق التي
تكون فيها القوات املسلحة مسيسة ،ميثّل االنقالب العسكري تهدي ًدا
مستم ًّرا ،ولكن الدولة العميقة نفسها تفتقر إىل القدرة التنظيمية
82 Golkar; Abbas Milani, "The Green Movement," in: Robin B. Wright
(ed.), pp. 41-45.
"83 Ali Alfoneh, "The Revolutionary Guards' Role in Iranian Politics,
Middle East Quarterly, vol. 15, no. 4 (Fall 2008), pp. 3-14.
84 Elliot Hen-Tov & Nathan Gonzalez, "The Militarization of PostKhomeini Iran: Praetorianism 2.0," The Washington Quarterly, vol. 34, no.
1 (2011), pp. 45-59.
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واملهارات القيادية للقيام بهذا العمل من تلقاء نفسها .ولذلك ،فإن
وجود جهاز أمني للدولة العميقة ال يزيد بالرضورة من خطر الحكم
العسكري ،نظ ًرا إىل طبيعته الفئوية وغري الرسمية .ويف الوقت نفسه،
فإن انسحاب الجيش من السياسة ال يعني بالرضورة أن الدولة
العميقة سوف تنسحب من السياسة .الواقع أن العكس متا ًما قد
يكون هو الصحيح.
يجرنا هذا إىل النقطة الثانية املهمة .فالجيوش املحرتفة تؤدي دو ًرا
ال غنى عنه يف الحفاظ عىل سيادة الدولة ،فيجعلها هذا فعليًّا مك ِّونًا
أساس ًّيا من مكونات الدولة الحديثة .قلام تكون البلدان ،حتى تلك
التي لديها تاريخ من الدكتاتورية ،راغبة يف إقصاء قواتها املسلحة.
وعىل هذا األساس ،فإن ما يتيح للجيش "العودة إىل الثكنات" هو
حقيقة أنه ال يواجه تهدي ًدا وجوديًّا نتيجة لذلك .قد يشعر القادة
العسكريون ،بوصفهم أفرا ًدا ،بالخوف عىل مستقبلهم ،إال أن القوات
املسلحة ،بوصفها مجموعة من املؤسسات ،ستستمر بالتأكيد.
ال يصدق هذا األمر عىل الدولة العميقة؛ فهي مظهر من مظاهر
الوصاية غري الدميقراطية ،وقوة تتجاوز القيادة والسيطرة ،بينام
يستلزم التحول الدميقراطي ،بحكم التعريف ،تحديد هياكل الدولة
العميقة وفاعليها ،وإقصا َءهم .ونتيجة لذلك ،فإن الدولة العميقة
هي ،بطبيعتها ،أكرب معارض للتغيري السيايس .وعىل الرغم من أنها
تعب عن رشعيتها وسلطتها عىل أساس التهديدات الوجودية للوطن،
ِّ
فإن أعظم خطر وجودي ،هو الدولة العميقة نفسها .ومبا أن الدولة
العميقة متثل تجسي ًدا لألمة ،فإن الهجوم عليها ميثل اعتدا ًء عىل
األمن القومي .ولكن هناك أيضً ا اعتبارات أهم من ذلك ،وتتعلق
بالخوف من فقدان العالقات الزبونية والريعية التي تدعم أعضاء
الدولة العميقة .فمن املر َّجح أال يتمكن املشاركون يف الدولة العميقة
من تحويل عالقاتهم الغامضة وغري املرشوعة إىل قوة اقتصادية
أو سياسية مرشوعة بقدر ٍ
كاف بعد عملية انتقال سيايس ،مقارنة
بالقوات املسلحة التي غالبًا ما تكون جز ًءا من العملية السياسية.
باختصار ،فإنه ال ميكن الدولة العميقة أن تربز إىل "السطح" وتصبح
فاعل سياسيًّا رشعيًّا ،وهذا ما يُع ِّزز عداءها للتغيري السيايس .وميكن
ً
أن نلحظ ذلك يف حالة إيران؛ ذلك أن محاوالت تطبيع العالقات مع
الغرب ته ِّدد بتقويض علة وجود الدولة العميقة .ويسهم هذا أيضً ا
خصوصا ما يتعلق بدعم
يف استدامة توتري عالقة باكستان بالهند،
ً
التمرد يف كشمري ،املسنود بقوة من مديرية االستخبارات املشرتكة.
ليست الدولة العميقة يف باكستان وإيران هي العقل املدبِّر الذي
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يقف وراء هذه العالقات املتوترة (يتبادر دور الواليات املتحدة إىل
الذهن) ،ولكنها عامل يزيد األمر تعقي ًدا.
هذه املفارقة الخاصة بالدولة العميقة – ما تحظى به من مستوى
عا ٍل من االستقاللية مقابل مستوى منخفض نسبيًّا من القدرة
باستثناء القمع والعنف  -تقودنا يف النهاية إىل امللحوظة العملية
بشأن الدميقراطية واملساءلة .فبالنسبة إىل البلدان التي تواجه
دولة عميقة ،ليست املشكلة املركزية يف قدرة الدولة العميقة عىل
املقاومة ،ولكنها يف ضبابية مبدأ الدولة العميقة ونهايتها ،لذا يصعب
تحديد الذنب وتطبيق العدالة .يف ثقافة املؤامرة ،من السهل أن نرى
كل املعارضني لحكومة دميقراطية جديدة أعضاء يف الدولة العميقة،
أو اتهامهم باملشاركة فيها ،يف محاولة سافرة لخنق املعارضة.
لدينا بالفعل تحذير صارخ يف حالة تركيا؛ إذ متت محاكمة أكرث من
مئتي شخص بني عامي  2007و 2013بدعوى انتامئهم إىل تنظيم
الدولة العميقة املزعومة املسمى "أرجنكون"( .((8وشملت الئحة
الذين قُ ِّدموا للمحاكمة بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم ،أعضاء
سابقني يف الجيش ،واستخبارات الدرك ،ومجرمني ،وقادة أحزاب
سياسية ،وصحافيني ،ومحامني ،وأكادمييني .وأشار كثري من النقاد إىل
فضل عن حقيقة كون كثري ممن حوكموا
الطبيعة الواهية لألدلةً ،
أفرا ًدا معروفني بنقدهم الشديد لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
تقريبًا كل الذين حوكموا أدينوا .وكام لحظ أحد الباحثني ،فإن
املحاكمة "ال ميكن تفسريها فقط مبيل املحققني لنظريات املؤامرة
[ ]...فالتحقيق حول األرجنكون مل يبذل جه ًدا يذكر يف التحقيق يف
كثري من االتهامات املوث َّقة جي ًدا عن االنتهاكات التي ارتكبتها عنارص
الدولة العميقة يوم كانت يف األوج يف تسعينيات القرن العرشين.
والواقع أن هناك خوفًا من أن متثل هذه املحاكمة خطوة كبرية ،ال
كام يزعم أنصارها ،نحو ترسيخ الدميقراطية التعددية يف تركيا ،ولكن
نحو إقامة دولة استبدادية أحادية الحزب"( .((8ويبقى هذا التشخيص
صال ًحا منذ كتابته ،وما زالت األيام تثبت صحته .فالتحدي ال يقترص
عىل تحديد الدولة العميقة واقتالعها من السياسة ،ولكنه يشمل
أيضً ا نبذ ثقافة التآمر ،ومامرسة السياسة خارج نطاق القضاء التي
زرعتها الدولة العميقة نفسها.
 85أرجنكون :تحالف ملجموعة من الشخصيات النافذة داخل تركيا ،يتكون من عنارص
رفيعة املستوى داخل أجهزة االستخبارات والجيش واألمن والقضاء والجرمية املنظمة .وقد تم
اإلعالن رسميًّا عن وجود هذه املنظمة يف صيف  2007عىل إثر اكتشاف مخزن سالح وذخائر
يف منزل ضابط تريك يف إحدى ضواحي مدينة إسطنبول ،وذلك أثناء التحقيق يف قضية اغتيال
ذات طابع سيايس (املرتجم).
"86 Jenkins, "Between Fact and Fantasy.
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التدين وتأثيره السياسي
Religiosity and its Political Effects

ما تأثير التدين في الرأي العام؟ لقد ارتبط التدين في العالم العربي بمجموعة متنوعة من
 فقد أكــد عديد من العلماء، ومع ذلك. بمــا في ذلك االســتبداد والعنف،المخرجــات الســلبية
أنــه ال توجــد فــي الواقــع عالقة بيــن التدين فــي العالــم العربي والنتائج السياســية الســلبية؛
 نســتخدم في هذه الورقة، ولتوضيح هذه المســألة.لذلك لم يتم حل الجدل حول المســألة
 لدراســة تأثير التدين الفــردي في الرأي العام والســلوك2016 بيانــات المؤشــر العربي لعــام
 وتب ّين لنا بعد التحليل عدم وجود أي صلة بين زيادة نســبة التدين الفردي واآلراء.السياســي
 كان التدين على، بــل وجدنــا أن العالقة هــي عكــس ذلــك؛ أو ًلا،الســلبية نحــو الديمقراطيــة
ً
 ال توجد صلة بين التدين، ثان ًيا.مرتبطا بآراء أكثر إيجابية نحو الديمقراطية
المســتوى الفردي
. هناك عالقة إيجابية بين التدين والتسامح السياسي، وأخي ًرا.والمشاركة السياسية
. التسامح السياسي، التدين، الرأي العام، الديمقراطية:كلمات مفتاحية
What is the effect of religiosity on public opinion? Islamist religiosity in particular
has been linked to a variety of outcomes, including authoritarianism and violence.
Nevertheless, many scholars have countered that there is in fact no relationship
between religiosity in the Arab world and adverse political outcomes. Thus the
debate remains unresolved to some degree. To adjudicate this debate, we use the
Arab Opinion Index's 2016 data to examine the effect of individual religiosity
on public opinion and political behavior. We find that there is no link between
increased religiosity and negative views of democracy; in fact, the opposite is the
case. There is also no link between religiosity and political participation. Finally,
there is a positive correlation between religiosity and political tolerance.
Keywords: Democracy, Public Opinion, Religiosity, Political Tolerance.
Researcher, the Arab Center for Research and Policy Studies.
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أوال :سبر األدبيات

حظي تأثري التدين يف الرأي العام السيايس يف العامل العريب باهتامم
كبري لدى األوســاط األكادميية األمريكية ،خاصة بعد أحداث 11
سبتمرب  .2001وكث ًريا ما تم توظيف الفهم الضعيف والتعميمي
لإلسالم وربطه مبجموعة متنوعة من املخرجات السلبية ،مبا يف ذلك
االستبداد والعنف .وقد رد بعض الباحثني عىل هذه التعميامت
من خالل دراسات إحصائية شككت يف طبيعة هذه الروابط بني
"اإلسالم" والعنف واالستبداد .ومع ذلك يظل النقاش حول العالقة
بني "اإلسالم" واملخرجات السياسية السلبية مث ًريا للجدل.

ارتبط اإلسالم يف العامل العريب بعدد من املخرجات السلبية؛ إذ يرى
بعض الباحثني أن اإلسالم والدميقراطية غري متوافقَني ،معللني االستبداد
يف العامل العريب بطابعه وخلفيته اإلسالم َّيني .وعىل هذا املنوال ،يكتب
خدوري الذي يعد "خب ًريا" يف "الثقافة السياسية العربية":

ظهر عديد من هذه الدراسات يف خضم "الحرب عىل اإلرهاب"
التي تلت أحداث  11سبتمرب ،ويف فرتة غزو العراق أيضً ا .ويف نهاية
املطاف ،تحول البحث األكادميي حول هذه املسألة من الرتكيز
عىل الثقافة السياسية إىل دراسة األحزاب واملؤسسات اإلسالمية.
ومثّل ذلك التحول محاولة من املختصني يف العلوم السياسية لرشح
التحوالت واملخرجات السياسية يف العامل العريب مبزيد من الدقة
والتمعن .وتزايد االهتامم باإلسالم السيايس خاصة مع تفجر الربيع
العريب وصعود األحزاب اإلسالمية وسقوطها يف فرتة قياسية بعد
االنقالب العسكري يف مرص عام .2013
من املنطقي إذًا الجزم بأن اآلراء الفردية للمواطن العريب حول
الدين والدميقراطية قد تأثرت بآخر التحوالت يف السياسة العربية.
وبناء عليه ،من املهم إعادة تقييم مدى ارتباط الرأي العام بشأن
الدميقراطية بفهم الفرد ورؤيته للتدين وطبيعته .نحاول يف هذه
الورقة ،تحليل العالقة بني التدين عىل املستوى الفردي وتأثري ذلك يف
آراء الفرد حيال املشاركة السياسية ،والدميقراطية ،والتسامح /االنفتاح
السيايس .وتبني لنا بعد التحليل عدم وجود أي صلة بني زيادة نسبة
التدين الفردي واآلراء السلبية نحو الدميقراطية؛ بل وجدنا أن العالقة
هي عكس ذلك ،أولً  ،كان التدين عىل املستوى الفردي مرتبطًا
بآراء أكرث إيجابية نحو الدميقراطية .ثان ًيا ،ال توجد صلة بني التدين
واملشاركة السياسية .ثالثًا ،ال توجد أي عالقة بني املستويات الفردية
للتدين والتخوف من األحزاب اإلسالمية ،عىل الرغم من وجود عالقة
بني زيادة التدين والتخوف من األحزاب العلامنية .وأخ ًريا ،هناك
عالقة إيجابية بني التدين والتسامح السيايس.
ويف هذه الورقة ،نقدم أولً عرضً ا لبعض املؤلفات ذات الصلة بالتدين
مقياسا للتدين مستم ًدا من مؤرش
واآلراء السياسية .ثانيًا ،نعرض
ً
الرأي العريب ،ونوظّفه هنا .ثالثًا ،نقدم نتائج تحليل البيانات .وأخ ًريا،
نختتم مبناقشة هذه النتائج.

"فكرة السيادة الشعبية كأساس للرشعية الحكومية ،وفكرة التمثيل،
أو االنتخابات ،واالقرتاع الشعبي ،واملؤسسات السياسية التي تنظمها
القوانني التي تضعها الجمعية الربملانية ،وحامية هذه القوانني
والحفاظ عليها عن طريق سلطة قضائية مستقلة ،واألفكار املتعلقة
بعلامنية الدولة ،واملجتمع املكون من عدد كبري من الجامعات
والجمعيات ذاتية العمل ،كلها أفكار غريبة ج ًدا عن التقاليد
السياسية اإلسالمية"(((.
وقد ذهب بعض الباحثني إىل تقدير استقرايئ أبعد من هذه الحجج؛
فعىل سبيل املثال ،حاجج بعض الباحثني بأن النظام األبــوي يف
اإلسالم تحدي ًدا هو الذي يربطه بالسلطوية((( .وحتى عندما يجادل
بعض الباحثني بعي ًدا عن تبني مثل هذه الحجج مبارشة ،يناقَش
اإلسالم والدميقراطية باعتبارهام مفهومني متناقضني وغري مرتبطني
وأخريا ،يأخذ بعض الباحثني نه ًجا وسطًا ويجادلون أن
ببعضهام(((ً .
اإلسالم غري مسؤول عن املشهد السيايس املضطرب يف العامل العريب،
لكن يف الوقت نفسه ،ال ميكن توقع ظهور إسالم ليربايل متوافق
مع الدميقراطية(((.
ور ًدا عىل هذا االتجاه من هذه األدبيات التي تناقش عالقة اإلسالم
بالدميقراطية ،اختلف بعض الباحثني مع املفاهيم التي بُني عليها هذا
االتجاه واختربوا إمربيق ًيا مدى وجود صلة بني اإلسالم واملخرجات
السياسية السلبية .وجد تيسلر ،عىل سبيل املثال ،أن الواقع مختلف
متا ًما ،عند استخدام بيانات الرأي عىل املستوى الفردي Individual
 Levelاعتام ًدا عىل الدراسات املسحية Surveys؛ إذ مل يكن لـ "التعلق
اإلسالمي القوي"  Strong Islamic Attachmentأي تأثري كبري يف
1 Elie Kedourie, Democracy and Arab Political Culture, 2nd ed. (London,
UK: F. Cass, 1994), pp. 5 - 6.
2 M. Steven Fish, "Islam and Authoritarianism," World Politics, vol. 55,
no. 1 (2002), pp. 4 - 37.
3 Samuel Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of
World Order (New York, NY: Simon & Schuster, 1996); Bassam Tibi, "Why
They Can't Be Democratic," Journal of Democracy, vol. 19, no. 3 (2008), pp.
43 - 48.
4 Daniel Brumberg, "Islam is not the Solution (or the Problem)," The
Washington Quarterly, vol. 29, no. 1 (2005), pp. 97 - 116.
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دعم الدميقراطية ،أو عدم دعمها((( .ومن الواضح أننا عندما نفحص
بدل من االعتامد عىل اآلراء
بيانات املسح اإلحصايئ ً Survey Data
الشخصية للباحثني أو التحليل الكمي الذي يعتمد عىل متغريات
عىل املستوى الكيل أو الجمعي  ،Aggregate/ Macro Levelميكننا
أن نفهم هذه العالقات بطريقة ّ
أدق .وبالنظر أيضً ا إىل أن عديد
التحليالت التي تؤطر للعالقة السلبية بني اإلسالم والدميقراطية تم
إصدارها خالل الحقبة املضطربة التي أعقبت أحداث  11سبتمرب،
فمن املنطقي أن يتم إعادة النظر يف هذه االتجاهات.

ثان ًيا :البيانات وقياس المتغيرات
استُخدمت بيانات املسح اإلحصايئ ملؤرش الرأي العريب لعام 2016
إلجراء هذا التحليل ،وقمنا يف هذا املسح ،بجمع عدد من املؤرشات
التي يتم عن طريقها قياس مفهوم "التدين" ،واملشاركة السياسية،
واملشاعر حيال الدميقراطية ،والتسامح السيايس.
أولً  :بد ًءا مبفهوم التدين ،فسنقوم بتحويله إجرائيًا Operationalize
باستخدام السؤال " :كيف تقيّم درجة تدينك الشخيص ،بغض النظر عام
إذا كنت تذهب إىل املسجد أم ال؟" وتشمل اإلجابات عن هذا السؤال أربع
فئات؛ وهي "متدين ج ًدا" إىل "ال يؤمن" ،ونظّمت هذه الفئات من  1إىل
 4لتطوير متغري ترتيبي  Ordinal Variableنسميه "التدين الشخيص".
ثانيًا :بالنسبة إىل مفهوم املشاركة السياسية ،فهناك مؤرشان مختلفان
يُربزان جوانب متعددة متعلقة باملشاركة السياسية .وشملت هذه
املؤرشات عد ًدا من املؤرشات املختلفة التي تم دمجها يف مقياس واحد.
بالنسبة إىل املؤرش األول ،فهو يقيس املشاركة السياسية مبارشة.
ويشمل هذا املؤرش األسئلة التالية:
1.1هل شاركت يف توقيع عريضة؟
2.2هل شاركت يف احتجاج أو مسرية غري عنيفة؟
3.3هل أنت عضو يف مجموعة معارضة؟
تم قياس اإلجابات عن هذه األسئلة باستخدام مقياس رقمي لكلٍ
منها ،يشري فيه الرقم  1إىل "مل أشارك" ،و 2إىل "شاركت مرة واحدة"،
5 Mark Tessler, "Do Islamic Orientations Influence Attitudes toward
Democracy in the Arab World? Evidence from the World Values Survey in
Egypt, Jordan, Morocco, and Algeria," International Journal of Comparative
Sociology, vol. 43, no. 3 - 5 (October 2002), pp. 229-249; Mark Tessler, "Islam
and Democracy in the Middle East: The Impact of Religious Orientations on
Attitudes toward Democracy in Four Arab Countries," Comparative Politics,
vol. 34, no. 3 (April 2002), pp. 337 - 354.

و 3إىل "شاركت أكرث من مرة" .وعند دمج هذه األسئلة لتتحول
إىل مؤرش واحد مركب يعمل كمتغري ترتيبي ،كانت نتيجة اختبار
كرونباخ ألفا لقياس االتساق الداخيل لهذا املؤرش  ،0.749ويعني
ذلك أن املؤرش الذي تم عن طريقه تكوين املتغري الرتتيبي "املشاركة
السياسية" متسق داخليًا بدرجة متوسطة.
رشا مرك ًبا أوسع للمشاركة يتعدى
أما املؤرش الثاين ،فيشمل مؤ ً
العامل السيايس إىل املشاركة املدنية  Civic Participationعمو ًما.
ويأخذ هذا املؤرش يف االعتبار عمل بوتنام وغريه فيام يتعلق بكون
رشا عىل املامرسات
الرتابط االجتامعي  Social Embeddednessمؤ ً
الدميقراطية السليمة((( .وشمل هذا املؤرش أربعة أسئلة عن املشاركة
يف املجموعات التالية:
1.1املجموعات الثقافية.
2.2النقابات.
3.3الجمعيات املهنية.
4.4املجموعات الخريية.
تم قياس اإلجابات عن هذه األسئلة باستخدام املقياس الرقمي نفسه
الذي استُخدم يف اإلجابة عن األسئلة املتعلقة باملشاركة السياسية،
وتم دمج اإلجابات عن هذه األسئلة لتكوين مؤرش واحد مركب
يعمل كمتغري ترتيبي نسميه "الرتابط االجتامعي" .وقد كانت نتيجة
اختبار كرونباخ ألفا لقياس االتساق الداخيل لهذا املؤرش  ،0.84ما
يعني أنه مقياس ثابت ج ًدا لـ "الرتابط االجتامعي".
ثالثًا :لتقييم اآلراء تجاه الدميقراطية ،اعتمدنا عىل سؤالني مختلفني
يف املسح متعلقَني بالدميقراطية /املامرسات الدميقراطية .وتستفرس
هذه األسئلة عن مدى توافق املستجيبني مع األفكار التالية:
"1.1الدميقراطية لديها مشاكلها ولكنها أفضل شكل من أشكال الحكم".
"2.2مجتمعنا غري مناسب للدميقراطية".
تم قياس اإلجابات عن هذين السؤالني باستخدام مقياس رقمي
من  1إىل  ،4يشري فيه الرقم  1إىل "أوافق بشدة" ،و 4إىل "أعارض
بشدة" .وبذلك يصبح لدينا متغريان ترتيبيان للدميقراطية ،يقيس
األول آراء األفراد حيال الدميقراطية بوصفها نظا ًما عمو ًما ونسميه
"دعم الدميقراطية" .أما املتغري الثاين فيقيس رأي األفراد يف مدى
توافق املجتمعات العربية مع الدميقراطية ونسميه "عدم تقبل
املجتمع للدميقراطية".
6 Robert D. Putnam, Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern
Italy (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993).
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ً
ثالثا :التحليل اإلحصائي

وأخ ًريا ،حاولنا قياس التسامح السيايس من خالل طرح سؤال حول
تداول األحزاب السياسية املختلفة للسلطة .عىل وجه التحديد ،سألنا
سؤالني :إذا كان املستجيب قلقًا بشأن وصول األحزاب اإلسالمية إىل
السلطة ،وإذا كان املستجيب قلقًا بشأن وصول األحزاب العلامنية
إىل السلطة .وقد قمنا بتقييم هذه األسئلة عىل نحو منفصل .وأخ ًريا،
طرحنا السؤال التايل ثالث مرات" :إذا مل يحصل ____ عىل املقاعد
الالزمة يف انتخابات نزيهة وحرة ،هل تؤيد أن ___ يأخذ السلطة؟"

نستخدم املتغريات التي تم تكوينها أعاله لتقييم الداللة اإلحصائية
 Statistical Significanceللعالقة السببية Causal Relationship
بني التدين (متغري مستقل) واآلراء حيال الدميقراطية واملشاركة
السياسية واالندماج االجتامعي والتسامح السيايس (متغريات تابعة).
وإذا ما بدأنا بالعالقة بني "التدين الشخيص" و"دعم الدميقراطية"،
فيوضح الشكل ( )1مستويات "التدين الشخيص" يف كل بلد مبوازاة
مقدار "دعم الدميقراطية" يف كل بلد .وقد استُخدم متغري "دعم
الدميقراطية" الذي تم قياسه من خالل اإلجابة عن السؤال" :ما
مدى موافقتك عىل البيان التايل :إن الدميقراطية لها مشاكلها ولكنها
أفضل شكل من أشكال الحكم" كام وضحنا يف القسم السابق .وميكن
االطالع عىل النتائج يف الشكل (.)1

وتشمل االختالفات يف هذا السؤال الذي سألناه ثالث مرات ،مرة بإدراج
حزب سيايس ال يوافق عليه املستجيب عن السؤال ،وثانية بإدراج حزب
إسالمي ،وثالثة بإدراج حزب غري إسالمي .وقمنا بدمج اإلجابات عن
هذه األسئلة الثالثة ،إلنشاء مؤرش واحد مركب يعمل كمتغري ترتيبي
نسميه "التسامح السيايس" ،وقد كانت نتيجة اختبار كرونباخ ألفا
لقياس االتساق الداخيل لهذا املؤرش  ،0.77وكام ذكرنا سابقًا ،فإن هذه
النتيجة تعني أن املؤرش متسق داخليًا بدرجة متوسطة.

الشكل ()1
التدين الشخيص ودعم الدميقراطية
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الجدول ()1
تحليل انحدار العالقة السببية بني "التدين الشخيص" و"دعم الدميقراطية"" /عدم قبول املجتمع بالدميقراطية"
النموذج 1
"الدميقراطية هي األفضل"

النموذج 2
"مجتمعنا ليس مستعدً ا للدميقراطية"

التدين الشخيص

***0.131
()0.022

**0.052
()0.022

البلد

***0.053
()0.006

***0.023
()0.005

وجهة النظر نحو االقتصاد

***0.192
()0.023

***0.116
()0.021

وجهة النظر نحو األمن

***-0.136
()0.043

**-0.097
()0.042

نوع الوظيفة

**0.107
()0.044

0.007
()0.043

العمر

***0.011
()0.002

***-0.005
()0.002

الجنس

-0.047
()0.047

**-0.117
()0.046

الدرجة التعليمية

***0.055
()0.006

**0.015
()0.007

حجم العينة ()N

7.959

)Wald chi2 (8

329.18

Prob > chi2

0.000
مالحظة.*** p<0.01, ** p<0.05, * p< 0.1 :

7.959

76.15

0.000
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بأخذ تأثري املتغريات الضابطة  Control Variablesاألخرى املحتملة
يف املتغري التابع .وتشمل هذه املتغريات العمر والجنس وحالة العمل
واآلراء نحو االقتصاد واألمن ،والتدين الشخيص ،والدرجة التعليمية.

يوضح الشكل ( )1أن العالقة بني "التدين الشخيص" و"دعم
الدميقراطية" ليست قوية .فعىل سبيل املثال ،ترتافق يف بعض
البلدان مستويات عالية من "التدين الشخيص" مع دعم منخفض
للدميقراطية ،كام هي الحال يف السعودية .أما يف بلدان أخرى ،فرتتبط
املستويات العالية لـ "التدين الشخيص" بِـ "دعم الدميقراطية" ،كام
هو الحال يف موريتانيا ،إذ كان معامل االرتباط بني املتغريين منخفضً ا
أيضً ا ،أي بنسبة  0.08فقط.

بخالف املتوقع ،نجد أن "التدين الشخيص" له تأثري إيجايب ذو داللة
إحصائية يف "دعم الدميقراطية" (النموذج  ،)1ويف الوقت نفسه
له تأثري إيجايب ذو داللة إحصائية يف متغري "عدم قبول املجتمع
يعب عن فكرة مناهضة للدميقراطية (النموذج
بالدميقراطية" الذي ّ
 .)2ويتضح أنه رغم أن تأثري "التدين الشخيص" يف "دعم الدميقراطية"
أعىل من تأثريه يف "عدم قبول املجتمع للدميقراطية" نظ ًرا إىل املعامل
األكرب والداللة اإلحصائية األعىل ،فإنه ال ميكن القول إن "التدين
الشخيص" له تأثري أحادي يف التوجهات الدميقراطية لدى الفرد ،ألنه
من خالل قراءتنا لتحليل االنحدار يتضح أن ارتفاع نسبة "التدين
الشخيص" يؤدي إىل ارتفاع متغ َريين متناقضني يف جوهرهام هام
"دعم الدميقراطية" و"عدم قبول املجتمع بالدميقراطية".

تصبح األمــور أكرث وضو ًحا عندما نقوم بإجراء تحليل االنحدار
 Regression Analysisلتحديد العالقة بني املتغريات اآلنف ذكرها.
يف تحليل االنحدار اآليت ،الذي نستعمل فيه نو ًعا من تحليل االنحدار
يسمى  Ordered Logitنظ ًرا إىل طبيعة املتغري التابع الرتتيبية ،نق ّيم
إذا ما كان هناك أي عالقة سببية بني "التدين الشخيص" واملتغ َريين
املتعلقَني بالدميقراطية ("دعم الدميقراطية" و"عدم قبول املجتمع
للدميقراطية") .وتكمن أهمية تحليل االنحدار يف إتاحته املجال للباحث

الشكل ()2
الرتابط بني دعم الدميقراطية وعدم تقبل املجتمع للدميقراطية
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الجدول ()2
تحليل انحدار العالقة السببية بني "التدين الشخيص" و"املشاركة السياسية"" /االندماج يف املجتمع"
النموذج 1
"املشاركة السياسية"

النموذج 2
"االندماج يف املجتمع"

التدين

***-0.056
()0.011

-0.021
()0.016

البلد

***-0.018
()0.003

-0.005
()0.006

وجهة النظر نحو االقتصاد

0.012
()0.009

0.029
()0.020

وجهة النظر نحو األمن

**0.040
()0.019

-0.007
()0.039

نوع الوظيفة

***0.084
()0.020

0.017
()0.039

العمر

***0.003
()0.001

-0.001
()0.002

الجنس

**-0.041
()0.021

-0.016
()0.041

الدرجة التعليمية

**-0.005
()0.002

**0.015
()0.007

حجم العينة ()N

7.959

2.489

مالحظة.*** p<0.01, ** p<0.05, * p< 0.1 :

رشا
يف الواقع ،عندما ننظر إىل العالقة بني املتغريين اللذين يشكالن مؤ ً
للدميقراطية ،نجد أن هناك ارتباطًا كب ًريا بينهام  .0.433وبالنظر إىل
الشكل ( )2للعالقة بينهام ،نجد أنه كلام ارتفعت قيمة املتغري "دعم
(متمثل باإلجابة عن سؤال ما إذا كانت الدميقراطية
ً
الدميقراطية"
هي النظام السيايس األفضل عىل عالته( ،فإن قيمة املتغري "عدم قبول
املجتمع للدميقراطية" تزداد أيضً ا .ويعتمد حجم هذه العالقة عىل
الدولة املعنية؛ ففي بعض الدول نجد أن الفرق بني القيمتني ليس
كب ًريا ج ًدا ،ويف البعض اآلخر نجد أن الفرق كبري .ويشري ذلك إىل أن
هناك أسبابًا خاصة بكل بلد تجعل الناس يعتقدون أن املجتمع غري
مناسب للدميقراطية يف بعض األماكن أكرث من غريها .ومع ذلك ،فإن
الشكل ( )2يؤكد أن التدين له تأثري متناقض يف مؤرشات الدميقراطية.

أما بالنسبة إىل العالقة بني "التدين الشخيص" و"املشاركة السياسية"
و"االندماج االجتامعي" ،فإن العالقة بني "املشاركة السياسية"
و"التدين الشخيص" ضعيفة ج ًدا ،عند  ،-0.068وهذا يدل عىل أنه
ال توجد عالقة قوية بني التدين واملشاركة السياسية املبارشة .ويحدد
شكل أوسع
املتغري الثاين مستوى اندماج الفرد يف املجتمع ،باعتباره ً
من أشكال املشاركة املدنية يف املجتمع تتعدى البعد السيايس ،ونجد
أن العالقة بني "االندماج االجتامعي" و"املشاركة السياسية" منخفضة
عند  .-0.0388ونجد عند اإلشارة إىل تحليل االنحدار يف هذا الصدد،
عدم وجود ارتباط بني املتغريات اآلنف ذكرها إىل حد ما كام يوضح
الجدول ()2؛ إذ يوضح تحليل االنحدار يف هذا الجدول أن "التدين
الشخيص" ليس له تأثري ذو داللة إحصائية يف "االندماج االجتامعي".
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وحتى مع وجود داللة إحصائية لتأثري "التدين الشخيص" يف "املشاركة
السياسية" ،وال سيام التأثري السلبي ،فإن املعامل صغري ج ًدا ،وإذًا،
ميكن اعتبار التأثري ضعيفًا إىل حد بعيد.
وأخ ًريا ،قمنا بتحليل تأثري "التدين الشخيص" يف "التسامح السيايس".
وكام ذكرنا سابقًا ،قمنا بتقييم "التسامح السيايس" من خالل النظر يف
ما إذا كان املستجيبون متقبلني وصول األحزاب اإلسالمية أو العلامنية
إىل الحكم .عندما ننظر إىل معامل االرتباط بني التدين والخوف من
األحزاب اإلسالمية ،فمن غري املفاجئ أن يكون االرتباط ضعيفًا ج ًدا
عند  ،0.051ويتضاعف هذا االرتباط عندما ننظر إىل العالقة بني
"التدين الشخيص" والخوف من األحزاب العلامنية ،ليصل إىل ،0.102
لكنها نسبة ال تزال تعترب ضعيفة نسب ًيا .وأخ ًريا ،ولنتمكن من معالجة
العالقة السببية بني املتغريات معالج ًة أدق ،فسنعتمد مجد ًدا عىل
إجراء تحليل االنحدار بني املتغريات .وبالنظر مرة أخرى إىل طبيعة

املتغري التابع الرتتيبية ،فسنستخدم نو ًعا من تحليل االنحدار يسمى
 .Ordered Logitوميكن االطالع عىل النتائج يف الجدول (.)3
ويؤكد تحليل االنحدار أن تأثري "التدين الشخيص" يف "القلق من
األحزاب األخرى" بسيط؛ يف حني أن "التدين الشخيص" ليس له تأثري
يذكر يف الخوف من األحزاب اإلسالمية ،ولكن له تأثري إيجايب طفيف
يف الخوف من األحـزاب العلامنية .وهذا يعني أن األفـراد األكرث
تدي ًنا هم األكرث عرض ًة للخوف أو عدم التسامح مع األحزاب التي
تعترب علامنية.
وإللقاء نظرة أكرث شمولً عىل التسامح السيايس ،نستخدم املؤرش
املركب الذي يعمل كمتغري ترتيبي وسميناه "التسامح السيايس"
إلجراء تحليل انحدار آخر يركز عىل هذا الجانب .ونالحظ أن هذا
املؤرش يلتقط فكرة التسامح مع مجموعات مختلفة يف املجتمع عىل
نحو ّ
أدق .وميكن االطالع عىل نتائج هذا االنحدار يف الجدول (.)4

الجدول ()3
تحليل انحدار العالقة السببية بني "التدين الشخيص" و"القلق من األحزاب األخرى"

النموذج 1
"القلق من األحزاب اإلسالمية"

النموذج 2
"القلق من األحزاب العلامنية"

التدين

-0.031
()0.023

***0.154
()0.016

البلد

***0.031
()0.006

**-0.014
()0.006

وجهة النظر نحو االقتصاد

***0.066
()0.022

***0.267
()0.021

وجهة النظر نحو األمن

***-0.358
()0.043

***0.198
()0.042

نوع الوظيفة

***0.194
()0.044

***-0.304
()0.045

العمر

***0.006
()0.001

***-0.007
()0.002

الجنس

0.009
()0.047

-0.067
()0.047

الدرجة التعليمية

**0.028
()0.006

***-0.019
()0.006

حجم العينة ()N

7.959

7.959

مالحظة.*** p<0.01, ** p<0.05, * p< 0.1 :
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الجدول ()4
تحليل انحدار العالقة السببية بني "التدين الشخيص" و"التسامح /القبول السيايس"

Model 1
"التسامح /القبول السيايس"
التدين

***0.047
()0.009

البلد

***0.025
()0.002

وجهة النظر نحو االقتصاد

***0.115
()0.009

وجهة النظر نحو األمن

**0.034
()0.018

نوع الوظيفة

***-0.057
()0.019

العمر

-0.001
()0.001

الجنس

0.043
()0.019

الدرجة التعليمية

***0.015
()0.002

حجم العينة ()N

7.959

مالحظة.*** p<0.01, ** p<0.05, * p< 0.1 :

شمول لـ "التسامح السيايس"،
ومن املثري لالهتامم أن يف املقياس األكرث ً
يكون لـ "التدين الشخيص" يف الواقع أثر إيجايب ذو داللة إحصائية
يعب عنه يف كثري
مهمة يف "التسامح السيايس" .وهذا يتناقض مع ما َّ
من األحيان بشأن اإلسالم السيايس واملحافظة يف العامل العريب.

رابعا :نقاش ختامي في نتائج البحث
ً
تشري النتائج التي توصلنا إليها يف هذه الورقة إىل أن مثة حاجة إىل
إعادة تقييم مفهوم التدين يف أدبيات العلوم السياسية حول هذا
املوضوع .فلم يكن للتدين يف كثري من الحاالت أي تأثري يف اآلراء أو

السلوكيات السياسية ،بل يف بعض الحاالت وجدنا أن له أث ًرا إيجاب ًيا
يف جوانب مهمة مثل التسامح السيايس أو دعم الدميقراطية.
عند التفكر والتأمل يف الظروف السياسية والسياقات املحددة
للعامل العريب بعد الربيع العريب ،تصبح هذه النتائج أكرث وضو ًحا؛
ففي أعقاب الربيع العريب ،أدت عودة األنظمة االستبدادية
واضطهاد اإلسالم السيايس إىل وضع سيايس يرجح فيه استهداف
األفراد الذين يتبنون التدين أو املحافظة يف حياتهم اليومية ،أي
أولئك الذين يرجح أن يدعموا العنارص اإلسالمية الفاعلة والحركية
يف املجتمع .وبناء عليه ،يجنح أصحاب هذا التوجه إىل دعم
الدميقراطية والتسامح من أجل الحفاظ عىل أنفسهم .لذا ،فإن
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أحد التفسريات للعالقة اإليجابية بني التدين ودعم الدميقراطية
 يف كونها طريقة لتجنب، من وجهة نظر هؤالء املستجيبني،يكمن
 إذ إن دعم النظام السيايس الدميقراطي،قمع األنظمة االستبدادية
 كام أ ّن انتصارات.يعني دعم نظام فيه ضامنات ضد االضطهاد
 جعلتهم يدركون،الفاعلني اإلسالميني االنتخابية بعد الربيع العريب
 لكن ما.أن الدميقراطية ستساعد أحزابهم عىل الوصول إىل السلطة
زالت هناك حاجة إىل مزيد من البحث لتوضيح اآلليات السببية
 ولكن هذه الفرضيات املبدئية التي،التي تؤدي إىل هذه النتائج
طرحناها من شأنها أن تساعد عىل تفسري النتائج التي نراها يف
 ويأيت دور البحوث املستقبلية يف استخدام النتائج.هذه الورقة
اإلحصائية املبينة يف هذه الورقة الستكشاف التفسريات السببية
.للعالقات بني املتغريات التي تم بحثها
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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 فــي المــدة
 1تشرين الثاني /نوفمبر  31 -كانون األول /ديسمبر 2017
كلمات مفتاحية :تونس ،مصر ،اليمن ،ليبيا ،سورية ،البحرين.
Keywords: Tunisia, Egypt, yamen, Libya, Syria, Bahrain.
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 2017/11/6أعلن الحقوقي املرصي خالد عيل ترشحه لالنتخابات
الرئاسية املرصية ،املقرر إجراؤها يف آذار /مارس  2018مؤك ًدا أن
ترشحه هو "حق للشعب يف تخطي كل حواجز الخوف ،واليأس،
واإلحباط ،والعمل الجامعي ،باعتبار أن االنتخابات الرئاسية
'عمل نضايل' ،من أجل فتح املجال العام ،وتوعية الشعب باختيار
ومحاسبة حاكمه".
املرصي اليوم2017/11/6 ،

 2017/11/6دعت املنظمة الدولية لحقوق اإلنسان قوات اللواء
خليفة حفرت إىل الوفاء بتعهدها التحقيق يف مجزرة درنة التي وقعت
قتيل
يف  30ترشين األول /أكتوبر  ،2017وأسفرت عن سقوط ً 17
مدنيًا وإصابة  20آخرين .وذكرت املنظمة عىل موقعها اإللكرتوين أن
قوات حفرت التي سبق أن شنت غارات جوية عىل أهداف ،يف درنة
يف األشهر املاضية ،نفت يف بيان صحايف أي تورط يف الهجوم ،وح ّملت
"اإلرهابيني" املسؤولية ووعدت بإجراء تحقيق.
املنظمة الدولية لحقوق اإلنسان2017/11/6 ،

 2017/11/8قضت محكمة النقض املرصية برفض الطعن املقدم
من الناشط السيايس عالء عبد الفتاح ،عىل حكم سجنه  5سنوات،
وألغت فقط عقوبة "املشدد" وأبقت عىل الخمس سنوات مع
الشغل والنفاذ ،وتأييد سجن  18شابًا آخرين  3سنوات ،مع إلغاء
عقوبة "املشدد".
مرص العربية2017/11/8 ،

 2017/11/12أعلنت نيابة املنامة أن األمني العام لجمعية "الوفاق
الوطني اإلسالمية" البحرينية املعارضة املنحلّة ،عيل سلامن
الذي مييض عقوبة بالسجن لتسع سنوات ،سيحاكم اعتبا ًرا من
 27ترشين الثاين /نوفمرب  2017بتهمة "التخابر" مع قطر.
العريب الجديد2017/11/12 ،

 2017/11/14بعد مفاوضات صعبة ،انتخب مجلس نواب الشعب
رئيسا للهيئة العليا املستقلة
التونيس ،القايض محمد التلييل املنرصيً ،
لالنتخابات .واتفق زعيم حركة النهضة ،راشد الغنويش ،ومدير حزب
نداء تونس ،حافظ قائد السبيس ،ورئيس حزب االتحاد الوطني الحر،
سليم الرياحي ،خالل االجتامع األول لتنسيقية الحكم ،عىل اختيار
املرتشح محمد التلييل املنرصي لرئاسة هذه الهيئة الدستورية ،وذلك
بحضور رؤساء كتلهم يف الربملان.
الصباح التونسية2017/11/14 ،

 2017/11/15أصدرت محكمة النقض املرصية حكمها برفض الطعن
املقدم من املحكوم عليهم حضوريًا يف القضية املعروفة إعالميًا
معتقل ،وأيّدت املحكمة
ً
بـ "أحداث اإلسامعيلية" ،وعددهم 55
حكم نهائيًّا بات ًّا ال طعن عليه .وأوصت
"حكم أول درجة" ليصبح ً
نيابة النقض ،يف رأيها االستشاري ،برفض الطعون وتأييد األحكام

الصادرة ضد املعتقلني املحكوم عليهم .وكانت محكمة جنايات
اإلسامعيلية ،قضت بالسجن ،عىل املرشد العام لجامعة "اإلخوان
املسلمني" ،محمد بديع ،و 104معتقلني آخرين من معاريض النظام
املرصي يف قضية "أحداث اإلسامعيلية" .وقضت املحكمة بالسجن
املؤبد  25سنة عىل مرشد اإلخوان محمد بديع ،و 35آخرين ،فيام
قضت بالسجن  10سنوات عىل  20آخرين ،والسجن  15سنة عىل 9
آخرين ،والسجن  3سنوات عىل  20آخرين وبراءة  20آخرين.
العريب الجديد2017/11/15 ،

 2017/11/20أعلن رياض حجاب استقالته من منصب املنسق العام
للهيئة العليا السورية للمفاوضات .وجاءت استقالة حجاب قبل أيام
من انعقاد مؤمتر "الرياض  "2الذي سعى إلعادة هيكلة الهيئة العليا
وتوسيعها بضم منصتي القاهرة وموسكو والخروج برؤية جديدة
للمعارضة السورية تتجاوب مع نداءات القوى الدولية املطالبة
بتبني مبادئ أكرث مرونة فيام يتعلق مبصري الرئيس الحايل بشار األسد
خالل عملية التسوية واالنتقال السيايس.
العريب الجديد2017/11/20 ،

 2017/11/20أعلن الكرملني أ ّن الرئيس الرويس فالدميري بوتني
أجرى محادثات مع رئيس النظام السوري بشار األسد يف منتجع
سوتيش قبيل انعقاد القمة الروسية – الرتكية  -اإليرانية بشأن سورية
يف سوتيش .وقال بوتني إ ّن "سورية بصدد االنتهاء من الحرب عىل
اإلرهاب" ،مبلغًا األسد أ ّن "حصول تسوية سياسية سلمية يف سورية،
سيكون قضية رئيسة ،وأ ّن عملية السالم يف آستانة خطوة مهمة"،
مش ًريا إىل أ ّن "محادثات آستانة سمحت بإطالق حوار عميق مع
املعارضة السورية".
رويرتز2017/11/20 ،

 2017/11/23ش ّدد نص البيان الختامي ملؤمتر "الرياض  "2للمعارضة
السورية عىل "مغادرة رئيس النظام السوري بشار األسد ،وزمرته،
ومنظومة القمع واالستبداد مع بدء املرحلة االنتقالية .وأن حل األزمة
السورية سيايس ،لتأسيس دولة تقوم عىل مبدأ املواطنة" .ونص البيان
عىل رضورة "محافظة قوى الثورة واملعارضة عىل السقف التفاويض
الذي حددته تضحيات الشعب السوري التي ال ميكن التفريط فيها
عىل اإلطالق ،وذلك وفق ما نص عليه بيان جنيف -1بخصوص إقامة
هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تهيئ بيئة محايدة تتحرك يف ظلها
العملية االنتقالية" .وعرب املشاركون عن "التزامهم بأن تكون سورية
دولة ذات نظام حكم دميقراطي عىل مبدأ الالمركزية اإلدارية ،غنية
بتنوعها القومي والديني والطائفي ،تحرتم املواثيق الدولية وحقوق
اإلنسان ،وتعتمد مبدأ املواطنة املتساوية ،ونظام حكم ميثل كافة
أطياف الشعب السوري ،دون متييز أو إقصاء عىل أساس طائفي
أو عرقي ،ويرتكز عىل مبادئ املواطنة ،وحقوق اإلنسان والشفافية
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واملساءلة واملحاسبة وسيادة القانون عىل الجميع" .وذكر البيان أن
"عملية االنتقال السيايس يف سورية هي مسؤولية السوريني واملجتمع
الدويل" ،كام أكد مبدأ املساءلة واملحاسبة عىل ما ارتكب ويرتكب
من جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية بحق السوريني وفق مبادئ
العدالة االنتقالية.
الهيئة العليا للمفاوضات2017/11/23 ،

 2017/11/27خرس األمني العام لحزب العدالة والتنمية ،عبد اإلله
بنكريان ،رهان البقاء لوالية ثالثة يف األمانة العامة للحزب .وجاء
تصويت أعضاء املجلس الوطني ضد بقاء بنكريان عىل رأس العدالة
والتنمية بأغلبية  126صوتًا مقابل  101صوت أيدوا بقاءه ،كام أن
املجلس الوطني للحزب ص ّوت برفض تعديل املادة  37من النظام
األسايس للحزب ،والذي كان سينص عىل حذف عضوية وزراء الحزب
يف األمانة العامة بالصفة.
موقع هسربيس2017/11/27 ،

 2017/11/27اتهم املتحدث الرسمي باسم األمني العام لألمم
املتحدة ،استيفان دوغريك ،قوات التحالف العريب ،بقيادة السعودية،
بـ "وضع عراقيل أمام وصول املساعدات اإلنسانية إىل اليمن".
العريب الجديد2017/11/27 ،

 2017/11/27شكّلت الهيئة العليا للمفاوضات السورية املنبثقة
عن مؤمتر املعارضة السورية املوسع "الرياض  ،"2وفدها املفاوض يف
الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف مع النظام السوري بعضوية 23
شخصا يرتأسهم نرص الحريري.
ً
الهيئة العليا للمفاوضات2017/11/27 ،

 2017/11/28أعلنت فصائل عسكرية سورية وشخصيات سياسية
وعسكرية وإعالمية معارضة إضافة إىل ناشطني سوريني رفض مخرجات
مؤمتر "الرياض  ،"2وضم من س ّمتهم "املوالني لنظام بشار األسد ،عىل
غرار منصة موسكو" ،إىل الهيئة العليا للتفاوض .واعترب البيان أن "الهيئة
التفاوضية الجديدة هيئة ال متثل تطلعات السوريني" ،مشد ًدا عىل أن
"رحيل بشار األسد يف بداية املرحلة االنتقالية مبدأ غري قابل للتفاوض،
ورشط حتمي لحصول أي انتقال سيايس حقيقي وذي معنى" .كام
أشاروا إىل أن "وجود منصة موسكو ،التي تعترب الثورة السورية مؤامرة
صهيونية إمربيالية يف قيادة الوفد املفاوض ،هو إهانة للثورة السورية
ولدماء الشهداء وتضحيات الشعب السوري".
العريب الجديد2017/11/29 ،

 2017/11/29أعلن رئيس الوزراء املرصي األسبق ،أحمد شفيق ،عن
رغبته يف الرتشح لخوض االنتخابات الرئاسية املرتقبة يف بالده .وقال
رئيس الوزراء املرصي األسبق إنه "يرشفه أن يُعلن رغبته يف الرتشح عىل
منصب رئيس البالد كخيار لقيادة مرص خالل السنوات األربع املقبلة".
رويرتز2017/11/29 ،

 2017/11/29أطلق املتحدث باسم قوات اللواء الليبي املتقاعد،
خليفة حفرت ،من جديد تهديدات بـ "التحرك للحسم العسكري،
نهاية عام  ،"2017إذا مل يتوصل السياسيون إىل اتفاق لحل األزمة يف
البالد ،وذلك يف أعقاب ترصيحات للمبعوث األممي ،غسان سالمة،
الذي تحدث عن احتامل إجراء انتخابات يف بداية  .2018وكانت
قيادة قوات حفرت قد أعطت ،يف حزيران /يونيو  ،2017مهلة ستة
أشهر للسياسيني الليبيني إلنهاء أزمة البالد قبل أن تتحرك إلنهائها
بالقوة ،نهاية هذا العام ،بنهاية مدة االتفاق السيايس.
العريب الجديد2017/11/29 ،

 2017/12/2دعا حزب املؤمتر اليمني الذي يرتأسه املخلوع عيل
عبد الله صالح اليمنيني إىل التحرك لـ "الدفاع عن أنفسهم" ضد
جامعة أنصار الله (الحوثيني) ،يف ظل الحرب املشتعلة بني الطرفني يف
صنعاء ،والتي أسفرت حتى اآلن عن سيطرة القوات املوالية لـ "صالح"
عىل معسكر  48القاعدة الرئيسة لقوات الحرس الجمهوري يف صنعاء،
يف حني دعا عبد امللك الحويث ،زعيم جامعة "أنصار الله" ،إىل "الكف
عن الته ّور الالمسؤول والترصف الذي ال مربر وال داعي له" ،تعليقًا
عىل تجدد االشتباكات.
اليمن برس2017/12/2 ،

 2017/12/2دعا الرئيس اليمني املخلوع عيل عبد الله صالح السبت
التحالف العريب بقيادة السعودية لرفع الحصار عن اليمن ،متعه ًدا
بفتح "صفحة جديدة" معهم بعد سنتني من املواجهات ومن تحالفه
مع املتمردين الحوثيني .وقال صالح يف خطاب نقله التلفزيون "أدعو
األشقاء يف دول الجوار واملتحالفني أن يوقفوا عدوانهم وأن يرفعوا
الحصار وأن يفتحوا املطارات  ...وسنفتح معهم صفحة جديدة ...
سنتعامل بشكل إيجايب .ويكفي ما حصل يف اليمن ،وما حصل لليمن".
العرب اللندنية2017/12/2 ،

 2017/12/3بعد قيام اإلمارات برتحيله إىل مرص ،قال رئيس الوزراء
املرصي األسبق ،أحمد شفيق إنه ليس مختطفًا أو محتج ًزا ،مؤك ًدا أنه
استُقبل بحفاوة يف املطار فور عودته من اإلمارات ،وذلك يف مداخلة
هاتفية مطولة عىل قناة "دريم  ."2وعن عزمه الرتشح لالنتخابات
تحدثت بشأنها يف
الرئاسية ،قال شفيق" :نية املشاركة يف االنتخابات
ُ
اإلمارات ،أما اليوم وأنا عىل أرض الوطن ،فأجد أنه حري يب أن أزيد
األمر تدقيقًا وأنزل ألرى الشارع وأفحص الواقع ،فأنا يف فرصة لتحري
الدقة ومعرفة املطلوب تحدي ًدا".
البوابة نيوز2017/12/3 ،

 2017/12/4أعلن زعيم جامعة "أنصار الله" (الحوثيني) ،بعد ساعات
من مقتل رشيكه السابق يف االنقالب ،عيل عبد الله صالح ،انتهاء
ما أسامه بـ "املؤامرة التي كانت تنفذها ميليشيات عميلة وخائنة"
و"شكّلت تهدي ًدا جديًا لليمن" ،مش ًريا إىل أن جامعته ألحقت ما
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وصفه بـ "الهزمية املدوية" ،بقوى "العدوان" ،إشارة إىل التحالف
الذي تقوده السعودية واإلمارات.
النهار اللبنانية2017/12/4 ،

 2017/12/10اختار حزب العدالة والتنمية املغريب رئيس الوزراء
سعد الدين العثامين أمي ًنا عا ًما بأغلبية األصوات خلفًا لألمني العام
السابق عبد اإلله بنكريان الذي أمىض واليتني عىل رأس الحزب.
وحصل العثامين عىل  1006من أصوات املؤمتر الوطني الثامن للحزب
من أصل  1943صوتًا بنسبة  51.8يف املئة ،يف حني حصل منافسه
إدريس األزمي عىل  912صوتًا ،وألغي  25صوت ًا.
الجزيرة نت2017/12/10 ،

 2017/12/11زار الرئيس الرويس ،فالدميري بوتني قاعدة حميميم
بسورية ،وأمر ببدء التحضري لسحب القوات الروسية من سورية.
وبعد استقباله رئيس النظام السوري يف القاعدة الجوية ،قال بوتني
أمام العسكريني" :آمر وزير الدفاع ورئيس هيئة األركان العامة ،ببدء
سحب مجموعة القوات الروسية إىل نقاط مرابطتها الدامئة".
السورية نت2017/12/11 ،

 2017/12/13أكدت الخارجية األمريكية أن مهمة التحالف الدويل
ملحاربة تنظيم "داعــش" اإلرهــايب يف سورية مل تنته بعد ،مشري ًة
املتحدثة باسمها هيذر ناورت إىل أن "بقاء التحالف ال عالقة له ببقاء
أو انسحاب القوات الروسية من البالد".
الجزيرة نت2017/12/13 ،

 2017/12/18أعلنت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات يف تونس عن
النتائج األولية لالنتخابات الترشيعية الجزئية بفوز املرتشح عن قامئة
أمل ،ياسني العياري ،املدعوم من الرئيس السابق املنصف املرزوقي
مبقعد الربملان عن أملانيا ،يليه مرشح نداء تونس املدعوم من حزب
النهضة يف الرتتيب.
موقع قناة نسمة2017/12/18 ،

 2017/12/18رفض رئيس الحكومة التونسية ،يوسف الشاهد ،طلب
اإلعفاء الذي تقدم به الوزراء املمثلون لحزب آفاق تونس وتشبث
ببقائهم ضمن حكومة الوحدة الوطنية .وأكد الشاهد أن "حكومة
الوحدة الوطنية ،التي جاءت مببادرة من رئيس الجمهورية واتفاق
قرطاج ،ال تقوم عىل قاعدة املحاصصة الحزبية ،وإمنا عىل تجميع
كفاءات وطنية من مختلف العائالت السياسية حول أهداف وثيقة
قرطاج ،ملواجهة التحديات الكبرية التي تعرفها البالد".
العريب الجديد2017/12/18 ،

 2017/12/21شدد وزير الخارجية الفرنيس ،جان ايف لودريان عىل
رضورة التطبيق الرسيع لخطة األمم املتحدة التي نصت عىل حوار
وطني وإجراء انتخابات يف العام  ،2018إلخراج البالد من الفوىض.
وقال إثر مباحثات مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز الرساج:
"إن هذه الخطة الزمنية هي الحل السيايس الذي ال مناص منه لليبيا،
ويجب تنفيذه اآلن بأرسع ما ميكن".
فرانس 2017/12/21 ،24

 2017/12/17أعلن اللواء الليبي املتقاعد وقائد القوات املدعومة من
مجلس النواب الليبي ،خليفة حفرت ،أن فرتة صالحية االتفاق السيايس
بني أطراف األزمة الليبية ،املوقّع يف مدينة الصخريات املغربية انتهت.
ورفض حفرت الخضوع للمؤسسات املنبثقة عن االتفاق السيايس،
الذي رعته األمم املتحدة قبل عامني ،يف إشارة إىل املجلس الرئايس
لحكومة الوفاق بقيادة فائز الرساج.

 2017/12/22بعد اختتام الجولة الثامنة من مؤمتر جنيف دون
تحقيق أي نتائج تذكر اختتمت الجولة الثامنة من محادثات أستانة،
حول امللف السوري ،بتحديد موعد مؤمتر الحوار الوطني املزمع
عقده يف سوتيش بروسيا نهاية كانون الثاين /يناير  ،2018واتفاق
الدول الضامنة (تركيا ،وإيران ،وروسيا) عىل تشكيل مجموعتي عمل
بخصوص ملف املعتقلني يف سجون النظام وإزالة األلغام.

 2017/12/18قررت محكمة شامل القاهرة العسكرية ،برئاسة
املقدم طارق خطاب ،حبس العقيد بالقوات املسلحة ،أحمد قنصوة،
مدة ست سنوات مع الشغل والنفاذ ،بدعوى "نرش مقطع فيديو
يتناول فيه بعض اآلراء السياسية باملخالفة للتعليامت واألوامر
العسكرية" ،والذي أعلن فيه عن عزمه الرتشح لالنتخابات الرئاسية
املقبلة ،يف مواجهة الرئيس عبد الفتاح السييس.

 2017/12/24قررت الحكومة التونسية تعليق رحالت رشكات
الطريان اإلماراتية من تونس وإليها ،وذلك ر ًدا عىل قرار اإلمارات منع
التونسيات من السفر عىل منت طائراتها.

وكالة األناضول2017/12/17 ،

يب يب يس عريب2017/12/19 ،

 2017/12/18أعرب أمني مجلس األمن القومي اإليراين األعىل ،عيل
شمخاين ،أن بالده ستبقي عىل مستشاريها العسكريني يف سورية
"حتى القضاء نهائ ًيا عىل التنظيامت اإلرهابية".
قناة العامل اإليرانية2017/12/18 ،

العريب الجديد2017/12/22 ،

وكالة تونس إفريقيا لألنباء2017/12/24 ،

 2017/12/24كشف حزب "اإلصالح" اليمني أنّه طُلب منه ،بعد
اللقاء الذي ُعقد مع ويل العهد السعودي محمد بن سلامن ،وويل
عهد أبوظبي ،محمد بن زايد آل نهيان ،مؤخ ًرا يف الرياض ،التواصل
مع فلول حزب الرئيس الراحل عيل عبد الله صالح ،ض ّد الحوثيني.
ويف اجتامع هو األول من نوعه ،التقى بن سلامن وبن زايد ،يف
 14كانون األول /ديسمرب  ،2017رئيس حزب "اإلصــاح" اليمني
محمد عبد الله اليدومي ،واألمني العام للحزب عبد الوهاب أحمد
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محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي

اآلنيس ،يف العاصمة السعودية .وقال اآلنيس ،عرب الهاتف من الرياض
إن االجتامع كان "نقطة تح ّول" ،كاشفًا أنّه طُلب من حزب "اإلصالح"
التواصل مع فلول حزب صالح للتنسيق معهم ضد الحوثيني.

املرصي املعزول محمد مريس ،ومجموعة من السياسيني والناشطني
واإلعالميني ،بأحكام السجن وغرامات مالية .وقضت املحكمة بسجن
مريس ثالث سنوات.

تعديل
ً
 2017/12/24أجرى الرئيس اليمني ،عبد ربه منصور هادي،
يف حكومة أحمد عبيد بن دغر ،شمل وزارات الداخلية والزراعة
والري والنفط واملعادن والنقل ،وثالثة محافظني ،بينهم اثنان من
أعضاء ما يُس ّمى "املجلس االنتقايل الجنويب" ،الذي أُسس بدعم
إمارايت ،يف جنوب اليمن.

فصيل تضم نحو  20ألف مقاتل،
 2017/12/30بانضامم نحو ً 37
أعلنت "هيئة أركــان الجيش السوري الحر" ،التابعة لوزارة
الدفاع يف الحكومة السورية املؤقتة عن تشكيل جيش جديد
تحت اسم "الجيش الوطني السوري" .ويف بيان تاله نائب رئيس
هيئة األركــان ،العقيد هيثم العفييس ،قال إن "تشكيل نواة
الجيش جاءت بنا ًء عىل رغبة فصائل الجيش الحر بريفي حلب
الشاميل والرشقي".

نيويورك تاميز2017/12/24 ،

العريب الجديد2017/12/24 ،

 2017/12/30أصدرت محكمة جنايات القاهرة املرصية حكمها
يف القضية املعروفة إعالم ًيا بـ "إهانة القضاء" ،املتهم فيها الرئيس

املرصي اليوم2017/12/30 ،

العريب الجديد2017/12/30 ،
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الوقائع الفلسطينيّة
Palestine Over Two Months

ً
توثيقــا ألهــم الوقائــع الفلســطينية واألحــداث المرتبطــة بالصــراع
يتضمــن هــذا التقريــر
العربي  -اإلسرائيلي في المدة  1تشرين الثاني /نوفمبر  31 -كانون األول /ديسمبر 2017
كلمات مفتاحية :فلسطين ،إسرائيل ،الصراع العربي  -اإلسرائيلي.
Keywords: Palestine, Israel, Arab - Israeli Conflict.
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الوقائع الفلسطينية

 2017/11/1تسلمت حكومة الوفاق الفلسطينية إدارة معابر قطاع
غزة ،بحضور مدير املعابر الفلسطينية ،نظمي مهنا ،والوفد األمني
املرصي ،يف إطار املصالحة الفلسطينية.
عرب 2017/11/1 ،48

 2017/11/3التقت رئيسة الوزراء الربيطانية ،ترييزا ماي ،رئيس
الوزراء اإلرسائييل ،بنيامني نتنياهو ،يف العاصمة الربيطانية لندن،
وعربت عن عظيم امتنانها وفخرها الستضافة نتنياهو ،ويأيت ذلك
يف ظل رفض بريطانيا االعتذار عن الوعد وفخرها بالدور الذي
أدته بريطانيا.
إرسائيل هيوم2017/11/3 ،

 2017/11/6صدقت اللجنة الوزارية للترشيع يف الحكومة اإلرسائيلية
عىل "قانون املقاطعة" الذي قدمه وزير األمن الداخيل ،غلعاد آران،
وعضو الكنيست اإلرسائييل ،يواف كيش ،والقايض بفرض غرامة عىل
كل من يدعو أو يدعم مقاطعة جهات ومؤسسات إرسائيلية.
عرب 2017/11/6 ،48

 2017/11/7التقى الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس ،يف الرياض،
امللك سلامن بن عبد العزيز ،وويل عهده ،محمد بن سلامن ،وذلك
بعد لقائه يف رشم الشيخ الرئيس املرصي ،عبد الفتاح السييس ،وتشري
تقارير إىل أن اللقاء يأيت ضمن مساعي السعودية لتسوية القضية
الفلسطينية يف إطار صفقة القرن.
هافنجتون بوست2017/11/7 ،

رصح رئيس الحكومة الفلسطينية ،رامي الحمد الله ،بأن
ّ 2017/11/7
غياب الحلول للملف األمني يف قطاع غزة ،سيعقّد مسار املصالحة،
وأشار إىل أن الحكومة ال ميكنها أن تعمل من دون بسط السيطرة
األمنية عىل قطاع األمن ،ورفض يف حديثه دمج تسعة آالف عنرص
أمن عملوا خالل فرتة االنقسام يف أي هيكلية جديدة.
الرشق األوسط2017/11/7 ،

رصح اللواء حازم عطا الله ،مدير الرشطة الفلسطينية،
ّ 2017/11/9
بأنه عىل حركة حامس أن تنزع سالحها من أجل إنجاح اتفاق املصالحة
الفلسطينية .وتأيت هذه الترصيحات يف ظل تعطل املصالحة نظ ًرا
إىل الخالفات حول امللف األمني .وأضاف بأن السلطة الفلسطينية
أوقفت التجميد الجزيئ للتنسيق األمني مع سلطات االحتالل.
الرشق األوسط2017/11/9 ،

 2017/11/10خضع رئيس الــوزراء اإلرسائييل ،بنيامني نتنياهو،
لتحقيق استمر أربع ساعات حول ضلوعه يف قضيتي فساد؛ تتعلق
إحداهام بقبول هبات من أثرياء ،والثانية بالسعي للحصول عىل
تغطية إيجابية يف صحيفة محلية ،وكانت الرشطة استجوبت نتنياهو
عدة مرات حول قضايا فساد أخرى.
الجزيرة نت2017/11/10 ،

 2017/11/10أظهر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم
املتحدة "أوتشا" ،يف تقرير بعنوان "حامية املدنيني" ،يغطي الفرتة
من  24ترشين األول /أكتوبر إىل  6ترشين الثاين /نوفمرب  ،2017إن
قوات االحتالل اإلرسائييل نفذت  166عملية تفتيش ،واعتقلت 179
فلسطينيًّا ،كام أصابت  29آخرين من بينهم تسعة أطفال ،خالل
مواجهات اندلعت يف مختلف أنحاء األرض الفلسطينية املحتلة.
العريب الجديد2017/11/10 ،

 2017/11/14كشف رجال دين أرثوذكس ،فلسطينيون وأردنيون،
مساعي لبيع قطعة أرض تبلغ مساحتها  685مرتًا مرب ًعا تعود
ملكيتها إىل بطريركية الروم األرثوذكس يف مدينة القدس ،بالشيخ
جراح ،وذلك يف إطار شبهات تورط بطريرك املدينة املقدسة للروم
األرثوذكس ،ثيوفيلوس الثالث ،يف ترسيب األرايض الوقفية ،عرب
البيع أو التأجري.
القدس الفلسطينية2017/11/14 ،

 2017/11/16أق ّرت لجنة العالقات الخارجية يف مجلس النواب
األمرييك قانون "تايلور فورس" ،القايض بقطع املساعدات عن السلطة
الفلسطينية ،إذا استمرت يف تقديم مساعدات ورواتــب لألرسى
وأهايل الشهداء.
الحياة الجديدة2017/11/16 ،

رصح رئيس األركــان اإلرسائــيــي ،الجرنال غادي
ّ 2017/11/16
إيزنكوت ،يف مقابلة مع موقع "إيالف" السعودي" ،إن للسعودية
وإرسائيل مصالح مشرتكة ضد التعامل مع إيران".
إيالف السعودي2017/11/16 ،

 2017/11/19رفض مجلس الوزراء الفلسطيني ،يف جلسته التي
عقدت يف رام الله ،قرار وزارة الخارجية األمريكية عدم التمديد
ملكتب متثيل منظمة التحرير الفلسطينية يف واشنطن.
وكالة وفا2017/11/19 ،

 2017/11/21وصلت وفود الفصائل الفلسطينية إىل القاهرة
لعقد اجتامع مع املخابرات املرصية ،لبحث مجموعة من امللفات
العالقة ،كاألمن واالنتخابات وحكومة الوحدة ومنظمة التحرير
واملصالحة املجتمعية والحريات العامة ،ويأيت هذا االتفاق بعد تعرث
جوالت املصالحة.
األيام الفلسطينية2017/11/21 ،

 2017/11/23قال عضو املكتب السيايس لحركة حامس ،صالح
الربدويل ،يف ترصيح صحايف مسجل "لقد خرجنا باتفاق بال معنى،
وال آليات ،وال خطوات عملية للتطبيق" ،وأضاف أن البيان الصادر
عن اجتامع القاهرة "غامض وباهت ،وغري قابل للتطبيق يف
املدى املنظور".
عريب 2017/11/23 ،21
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كانون الثاني  /يناير 2018

 2017/11/25أكدت مصادر يف الخارجية األمريكية تراجع الواليات
املتحدة األمريكية ،عن قرارها القايض بإغالق مكتب منظمة التحرير
الفلسطينية يف العاصمة واشنطن ،والسامح له بالعمل كاملعتاد.
روسيا اليوم2017/11/25 ،

 2017/11/28رصح مايك بنس ،نائب الرئيس األمرييك ،بأن الرئيس
دونالد ترامب يعمل جديًّا عىل دراسة موعد وطريقة لنقل السفارة
األمريكية يف إرسائيل إىل القدس.
القدس العريب2017/11/28 ،

 2017/12/1قالت مصادر مرصية ،إن حركتي فتح وحامس ،وبحضور
الجانب املرصي ،اتفقتا عىل تأجيل عملية استالم الحكومة كامل
مهامتها يف قطاع غزة ،ملدة عرشة أيام إضافية ،بهدف الحفاظ عىل
املصالحة الفلسطينية.
الرشق األوسط2017/12/1 ،

 2017/12/2اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة خمسة قرارات
بخصوص فلسطني ،وهي قرارات معنونة بـ ""تسوية قضية فلسطني
بالوسائل السلمية" ،و"القدس" ،و"الربنامج اإلعالمي الخاص الذي
تضطلع به إدارة شؤون اإلعالم باألمانة العامة بشأن قضية فلسطني"،
و"اللجنة املعنية مبامرسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غري القابلة
للترصف" ،و"شعبة حقوق الفلسطينيني باألمانة العامة" ،وقد ركزت
هذه القرارات عىل إدارة االستيطان واملامرسات اإلرسائيلية األخرى
غري القانونية.
الحياة الجديدة2017/12/2 ،

 2017/12/4اتفقت حركتا فتح وحامس بعد اجتامع ،مسؤول ملف
املصالحة عن حركة فتح ،عزام األحمد ،ورئيس حركة حامس يف
قطاع غزة ،يحيى السنوار ،عىل أن تستلم حكومة الوفاق الوطني
الفلسطيني مسؤولياتها يف قطاع غزة يف غضون عرشة أيام.
املدن2017/12/4 ،

 2017/12/5كشفت صحيفة نيويورك تاميز عن تفاصيل اللقاء الذي
جمع الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس بويل العهد السعودي،
محمد بن سلامن ،الشهر املايض يف الرياض ،وأفادت بأن بن سلامن
عرض مبادرة جديدة تكون فيها بلدة أبو ديس عاصمة للدولة
الفلسطينية بدلً من القدس الرشقية ،مقابل أموال ضخمة تضخها
السعودية للفلسطينيني.
هآرتس2017/12/5 ،

 2017/12/5تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،اتصالً هاتفيًا
من الرئيس األمرييك ،دونالد ترامب ،أفاده بأنه سينقل السفارة
األمريكية إىل القدس ،وأنه أصدر تعليامته للعمل عىل تنفيذ القرار.
العريب الجديد2017/12/5 ،

 2017/12/6قالت صحيفة نيويورك تاميز إن الرئيس األمرييك ،دونالد
ترامب ،أبلغ الرؤساء العرب بأنه يعتزم نقل السفارة اإلرسائيلية
إىل القدس.
هآرتس2017/12/6 ،

 2017/12/7أعلن الرئيس األمرييك ،دونالد ترامب ،نقل السفارة
األمريكية إىل القدس ،واعرتافه بها عاصمة إلرسائيل.
الجزيرة نت2017/12/7 ،

 2017/12/8أعلنت الحكومة اإلرسائيلية عىل لسان الناطق باسمها،
أنها ستتوجه إىل العديد من دول العامل من أجل االعرتاف مبدينة
القدس عاصمة إلرسائيل ،وذلك يف أعقاب ترصيح رئيس الحكومة
اإلرسائيلية ،بنيامني نتنياهو ،بأن إعالن ترامب يوم تاريخي يف
تاريخ القدس.
يديعوت أحرونوت2017/12/8 ،

 2017/12/8أعلن رئيس جمهورية التشيك ،ميلوش زميان ،عن
تفكريه يف نقل سفارة بالده إىل القدس ،وذلك إثر إعالن الرئيس
األمرييك ،دونالد ترامب ،نقل السفارة األمريكية إىل القدس ،وأضاف أن
لكل دولة الحق يف اختيار املدينة التي تكون عاصمة لها.
إرسائيل هيوم2017/12/8 ،

 2017/12/8خرجت العديد من التظاهرات يف دول عربية وإسالمية
يف جمعة الغضب األوىل ،احتجا ًجا عىل قرار الرئيس األمرييك ،دونالد
ترامب ،نقل السفارة؛ فقد خرجت يف تركيا  39تظاهرة مبدينة
إسطنبول ،وتم حرق العلمني األمرييك واإلرسائييل يف العاصمة األردنية
عامن ،وخرج آالف العراقيني يف الشوارع ،وشهدت إيران تظاهرات
فضل عن بنغالدش ولبنان وأفغانستان واليمن وتونس.
حاشدةً ،
القدس العريب2017/12/8 ،

 2017/12/8انتفض الفلسطينيون يف مسريات حاشدة مبختلف مدن
األرض املحتلة ،تعب ًريا عن رفضهم قرار الرئيس األمرييك ،وخرجت
تظاهرات حاشدة توجهت إىل نقاط التامس املنترشة يف مختلف
مداخل املدن الرئيسة ،وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن
استشهاد مواط َنني وإصابة العرشات.
العريب الجديد2017/12/8 ،

 2017/12/10أعلن وزراء الخارجية العرب يف بيان ختامي ،صادر عن
اجتامع مجلس جامعة الدول العربية ،رفضهم قرار الرئيس األمرييك
دونالد ترامب االعرتاف بالقدس عاصمة إلرسائيل ونقل سفارة بالده
إليها ،وأكد املجلس متكسه بقرارات مجلس األمن والجمعية العامة
بشأن القضية الفلسطينية.
الرشق القطرية2017/12/10 ،

 2017/12/11أعلنت مسؤولة الشؤون الخارجية باالتحاد األورويب،
فيديريكا موغرييني ،رفضها قرار الرئيس األمرييك دونالد ترامب
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اعتبار القدس عاصمة إلرسائيل ،وذلك يف أعقاب لقائها رئيس الوزراء
اإلرسائييل ،بنيامني نتنياهو.
فرانس 2017/12/11 ،24

 2017/12/13تواصلت املواجهات الفلسطينية مع سلطات االحتالل
لليوم السادس عىل التوايل ،وأسفرت املواجهات عن استشهاد فلسطينيني
وإصابة العرشات ،وذكر تقرير صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية أن
حصيلة املواجهات مع قوات االحتالل اإلرسائييل حتى اليوم السادس
وصلت إىل ستة شهداء و 1903إصابات يف الضفة الغربية وقطاع غزة.
الحياة الجديدة2017/12/13 ،

 2017/12/14دعا البيان الختامي الصادر عن القمة اإلسالمية التي
عقدت يف إسطنبول ،إىل رفض القرار األمرييك وإدانته ،ودعا العامل إىل
االعرتاف بالقدس الرشقية عاصم ًة للدولة الفلسطينية واالعتامد عىل
قرارات مجلس األمن والجمعية العامة بشأن القدس.
القدس2017/12/14 ،

 2017/12/15أعلن رؤساء االتحاد األورويب وقادته يف اجتامعهم
رفضهم قرار الرئيس األمرييك دونالد ترامب ،وأكدوا موقف االتحاد
األورويب القايض برضورة بذل الجهود لتحقيق حل الدولتني ،بصفته
طريقًا وحي ًدا للسالم ،وموقفهم من القدس عاصمة لكال الدولتني
ضمن حدود .1967
فرانس 2017/12/15 ،24

 2017/12/16خرج اآلالف من الفلسطينيني لتشييع جنازة أربعة
شهداء سقطوا يف جمعة الغضب الثانية ،بعد مواجهات مع قوات
إرسائيلية إثر قرار الرئيس األمرييك ،دونالد ترامب ،نقل السفارة
األمريكية إىل القدس.
رأي اليوم2017/12/16 ،

 2017/12/17استضاف أمري دولة قطر ،الشيخ متيم بن حمد آل ثاين،
رئيس السلطة الفلسطينية ،محمود عباس ،لبحث اإلجراءات التي تسعى
السلطة الفلسطينية التخاذها ،ر ًدا عىل قرار الرئيس دونالد ترامب نقل
السفارة األمريكية إىل القدس ،ويف سياق متصل أكد أمري الدولة وقوفه
مع الشعب الفلسطيني وحامية املقدسات اإلسالمية واملسيحية.
الجزيرة نت2017/12/17 ،

 2017/12/18استخدمت واشنطن حق النقض "الفيتو" ضد مرشوع
قرار يف مجلس األمن الدويل يدين قرار الرئيس األمرييك ،دونالد ترامب،
ووصفت السلطة الفلسطينية القرار عىل لسان وزير خارجيتها بأنه
"مدان وغري مقبول ألنه يهدد استقرار املجتمع الدويل".
فرانس 2017/12/18 ،24

 2017/12/20صوتت الجمعية العامة لألمم املتحدة بأغلبية 176
دولة مقابل  7دول وامتناع  4دول عىل قرار يؤكد حق الشعب
الفلسطيني يف تقرير مصريه.
الرشق األوسط2017/12/20 ،

 2017/12/20هدد رئيس الواليات املتحدة األمريكية ،دونالد ترامب،
الدول التي صوتت ،يف جمعية األمم املتحدة ضد نقل السفارة ،بقطع
املساعدات األمريكية عنها.
رأي اليوم2017/12/20 ،

 2017/12/21مددت محكمة عوفر اإلرسائيلية اعتقال الطفلة
الفلسطينية التي تبلغ  16عا ًما ،عهد التميمي ،والتي اعتقلت عىل
خلفية نرش فيديو عىل مواقع التواصل االجتامعي تظهر فيه وهي
تقوم بطرد جنود االحتالل أمام بيت عائلتها.
شبكة قدس اإلخبارية2017/12/21 ،

 2017/12/21حذّر رئيس حركة حامس يف قطاع غزة ،يحيى السنوار،
يف لقاء مع شباب وناشطني يف غزة ،من أن املصالحة الفلسطينية
تنهار ،وعىل الجميع أن يتدخل إلنقاذها ،خاصة بعد فشل الحركتني
يف تحقيق ما تم االتفاق عليه بالقاهرة من متكني الحكومة يف
 10كانون األول /ديسمرب .2017
الحياة الجديدة2017/12/21 ،

 2017/12/22استشهد شابان فلسطينيان يف قطاع غزة يف جمعة
الغضب الثالثة ،وأصيب أكرث من  100يف مواجهات مع قوات االحتالل
يف مدن متفرقة بالضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.
الجزيرة نت2017/12/23 ،

 2017/12/26انضمت الرنويج إىل الدمنارك يف مسعى وقف متويل
املؤسسات الحقوقية الفلسطينية ،بذريعة دعمها ملقاطعة إرسائيل،
وذلك يف قرا ٍر اعتربه الطرفان رفضً ا ملقاطعة إرسائيل.
الحدث2017/12/26 ،

 2017/12/28مددت محكمة عوفر اإلرسائيلية ،املرة الثانية عىل
التوايل ،اعتقال الطفلة عهد التميمي ووالدتها نارميان التميمي،
بينام أفرجت عن نور التميمي مقابل دفع غرامة مالية قيمتها
 5000شيكل.
عرب 2017/12/28 ،48

 2017/12/31لألسبوع الخامس عىل التوايل ،خرج اآلالف من
اإلرسائيليني يف تظاهرات حاشدة ضد الفساد الحكومي ،وحمل
املتظاهرون شعارات "نتنياهو خائن" ،و"نتنياهو إىل البيت".
هآرتس2017/12/31 ،

صـدر حديـ ًثا

تأليــف :جوده محمد إبراهيم أبو خاص.

المنظور الفلسفي للسلطة عند ميشيل فوكو:
دراسة في الفلسفة السياسية واالجتماعية
في كتاب المنظور الفلسفي للسلطة في أعمال فوكو -دراسة في الفلسفة السياسية
ً
حديثا عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،يوضح الباحث
واالجتماعية الصادر
األردني جودة محمد إبراهيم أبو خاص األسس الفلسفية التي أسس لها فوكو في بناء
منظوره الخاص للسلطة ،ومدى اتساقها أو تناقضها مع الطروحات الفلسفية السابقة
عليه في شأن السلطة.
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مقدمة
أثار تأسيس جامعة اإلخوان املسلمني عىل يد حسن البنا سنة 1928
عديد التحوالت والتطورات عىل املستويني الحريك والفكري؛ إذ منت
حقول املعرفة التي تهتم بدراسة ظاهرة الحركات اإلسالمية .أ ّما
عىل املستوى الحريك ،فقد ضمن تأسيس جامعة اإلخوان املسلمني
يف مرص بروز حراك سيايس كبري امت ّد أثره إىل املستويات العربية،
املختص
بل اإلسالمية .لذا يحاول خليل العناين ،الباحث واألكادميي
ّ
بالحركات اإلسالمية ،يف كتابه اإلخوان املسلمون من الداخل :الدين
والهوية والسياسة ،اإلجابة عن تساؤل مركزي يتعلّق بعملية بناء
الهوية يف النسق اليومي داخل جامعة اإلخوان املسلمني ،من خالل
تركيزه عىل الديناميات والتفاعالت الداخلية التي تتشكّل من خاللها.
بصيغة أخــرى ،يسعى العناين إىل بحث :كيف يصبح شخص ما
إخوانيًّا؟ وكيف يظهر هذا االنتامء عىل نشاطاته يف النسق اليومي؟

العدد 30
كانون الثاني  /يناير 2018

الدراسات؛ إذ إ ّن الكاتب ق ّدم نسقًا منهج ًيا جدي ًدا يعتمد عىل دراسة
التفاعالت ،والعمليات الداخلية التي ت ُسهِم يف بناء الهوية ألعضاء
دليل
الجامعة .ويُع ّد هذا النموذج التفسريي الذي عمل عليه العناين ً
للباحثني املنشغلني بظاهرة الحركات اإلسالمية عىل اختالف أمناطها؛
سواء السياسية أو االجتامعية أو حتى الجهادية لاللتفات إىل العوامل
والبنى الداخلية التي تتحكّم يف سلوك أفرادها ،بدلً من الرتكيز عىل
السلوك الخارجي فقط.
يحاول الكاتب يف كتابه املؤلف من مثانية فصول ومق ّدمة وخامتة،
دراسة الجامعة من الداخل من خالل تفكيك تفاعالت ثالثية الدين،
والسياسة ،والهوية ،وتأثري الدين والسياسة يف مسألة بناء هوية
الفرد املنخرط يف نشاطات الجامعة .وعىل صعيد آخر ،عالج الكتاب
مسألة تأثري العمل الجامعي يف تشكيل الهوية داخل اإلخوان من
خالل اإلجابة عن تساؤل :كيف تستطيع حركة اجتامعية تغيري رؤية
أعضائها وتصوراتهم للعامل؟ وذلك من خالل اإلجابة عن عدد من
التساؤالت الفرعية املتعلقة بـامييل :كيف يتح ّول الشخص العادي
يتجل هذا االنتامء يف نسق حياته اليومية؟
إىل شخص إخواين؟ وكيف ّ
برزت أهمية طرح العملية املتعلقة ببناء الهوية ألعضاء جامعة
اإلخوان املسلمني لدى الكاتب نتيجة مالحظاته املتعلقة بصمود
الجامعة وأعضائها عىل مدار أكرث من مثانني عا ًما أمام حاالت القمع
الشديد عىل م ّر العصور املختلفة؛ وهو ما عزاه إىل أسباب تتعلق
ببنية الجامعة نفسها ،كونها مل تكن حركة سياسية فقط ،ولك ّنها حركة
اجتامعية متتلك نظرة كليّة للعامل يف إطار الهوية اإلسالمية .برزت
هذه املقاربة لدى الكاتب من خالل متحيصه يف ظروف اإلقصاء التي
تتع ّرض لها الجامعة يف الحقب السياسية املختلفة ،وهو ما أطلق
عليه "رسدية املحنة"؛ إذ ُحلّت الجامعة يف عهد امللك فاروق أواخر
سنة  ،1948وتجاوزت محاوالت االجتثاث يف عهد الرئيس الراحل
جامل عبد النارص ،لتعود م ّر ًة أخرى وبق ّوة يف عهد الرئيس أنور
السادات ،وكذلك تجاوزها محاوالت التضييق عليها يف عهد الرئيس
األسبق حسني مبارك خاصة أواخر سنة  ،2010بل تص ّدرها املشهد
وصول إىل محاوالت االستئصال
ً
السيايس بعد ثورة  25يناير 2011
الجارية منذ عزل الرئيس محمد مريس يف  3متوز /يوليو .2013

يعتمد الكاتب يف تفكيك عملية بناء الهوية ألعضاء جامعة اإلخوان
املسلمني عىل رؤية أعضاء الجامعة ألنفسهم ،من خالل الرتكيز عىل
مراحل عملية إنتاج الهوية كالتنشئة ،والتلقني ،والتفاعالت الداخلية
التي يتم من خاللها إنتاج املعاين ،والرموز ،والقيم التي ت ُشكِّل
السلوك الفردي لألعضاء ،وكذلك تص ّورهم للعامل واملجتمع املحيط.
يُع ّد الكتاب إضافة كبرية إىل مكتبة العلوم السياسية ،ال سيّام فيام
يتعلق بحقل دراسة الحركات اإلسالمية؛ إذ إنّه استطاع العمل عىل
س ّد الفجوة املعرفية يف األدبيات التي تتناول ظاهرة دراسة الحركات
اإلسالمية ،وذلك من خالل تركيزه عىل تفكيك عملية إنتاج الفعل
الجامعي للحركة من الداخل عرب دراسة مراحل بناء هذا الفعل من
خالل ما أطلق عليه الهوية اإلخوانية  ،Ikhwanismوكذلك دراسة
سمه الكاتب.
أدوات الجامعة إلنتاج الفرد اإلخواين  Ikhwaniكام ّ

ً
أوال :معضلة المنهج ومسألة دراسة
بناء الهوية اإلخوانية

يختلف العناين يف تناوله الظاهرة اإلسالمية عن بقية الباحثني ،باعتباره
غ َّرد بعي ًدا عن السلوك الخارجي للجامعة الذي ترتكز عليه أغلبية

قد تُربز دراسة الظواهر املعقدة يف العلوم االجتامعية واإلنسانية
عجز املناهج العلمية ،وضعف تفسرياتها يف عملية التفكيك .وعىل
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العكس من ذلك ،قد يق ِّدم الباحث إسها ًما منهج ًيا من خالل
محل الدراسة إذا ما أبرز
دراسته الظواهر املعقّدة كام يف الحالة ّ
جدية طرحه ،وتعامل مع املناهج العلمية املتاحة لتقديم النتائج
والتفسريات العميقة للظواهر من دون االكتفاء بظاهر اإلشكالية.
إلحاقًا بذلك ،أبرز العناين يف الفصل الثالث من الكتاب رضورة
التداخل بني التخصصات  Interdisplinary Approachلدراسة
مسألة إنتاج الهوية ومتظهراتها عىل السلوك الجامعي لدى أفراد
جامعة اإلخــوان املسلمني .فق َّدم العناين ،وهو باحث مختص يف
مثل يُحتذى للباحثني واملختصني يف حقول العلوم
العلوم السياسيةً ،
االجتامعية واإلنسانية املختلفة ،وذلك من خالل تب ّنيه منهج التداخل
والتكامل بني تخصصات العلوم االجتامعية املختلفة ،من خالل تب ّنيه
ثالث مقاربات رئيسة؛ أوالها علم النفس االجتامعي لفهم سلوك أفراد
خصوصا ما يرتبط بفهم دوافعهم لالنضامم إىل
الجامعة وتحليله،
ً
الجامعة واملشاركة يف نشاطاتها ،عىل الرغم من حالة القمع الشديدة
التي تتعرض لها .واستفاد كذلك من علم اجتامع األديان فيام يتعلق
بدراسة دور الدين يف تشكيل هوية األفراد ،ومدى انعكاس ذلك عىل
سلوكهم االجتامعي ،وأشار هنا إىل أداتية الدين يف استقطاب األعضاء
مهم فيام يتصل بعمليات التجنيد،
وتنشئتهم؛ إذ يُع ّد الدين أم ًرا ً
واالستقطاب ،والتلقني .أما املقاربة الثالثة التي اعتمد عليها الكاتب
فتتعلق بنظرية الحركات االجتامعية ،ال س ّيام الجانب الخاص بنظرية
تعبئة املوارد املتاحة وتوظيفها Resources Mobilization Theory
 ،وكذلك نظرية السلوك الجامعي Collective Behavior Theory
وانعكاسات ذلك عىل عملية التجنيد ،واالستقطاب ،والتلقني التي
تجري ألعضاء حركة اإلخوان املسلمني((( .واستطاع الكاتب الربط بني
هذه املقاربات الثالث ،من خالل نظرية البنيوية االجتامعية Social
 ،Constructivismلتفسري التفاعالت التي تحدث داخل النسق
اليومي ،وما تتضمنه من عملية إعادة تشكيل رؤية الفرد لذاته
وللعامل من حوله.
عىل صعيد أدوات التحليل ،اعتمد عىل أدوات منهج التحليل النوعي،
متمثّلة يف تحليل الخطاب واملالحظة املبارشة واستخدامه أسلوب
املقابالت املنتظمة أو شبه املنتظمة ،إضافة إىل تحليل الوثائق
الخاصة بعملية الرتبية
والبيانات الرسمية ،والكتب التعليمية
ّ
داخل الجامعة.
يتبنى العناين يف دراسته مسألة بناء الهوية داخل جامعة اإلخوان
املسلمني مفهوم الهوية عند ألربت ميلويش؛ فهو يرى أنّها ليست
 1للمزيد عن نظرية الحركات االجتامعية ومناهجها ،انظر :تشارلز تليل ،الحركات
االجتامعية  ،2004 - 1768ترجمة وتقديم ربيع وهبة (القاهرة :املجلس األعىل للثقافة،
 ،)2005ص .17 - 13
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نتج ملجموعة من
شيئًا مجر ًدا  Datumأو جوه ًرا  ،Essenceلك ّنها ُم ٌ
املفاوضات ،والتفاعالت ،والنقاشات التي تتم بني الفاعلني لبناء إطار
إدرايك مشرتك ميكّنهم من التعامل مع بيئتهم املحيطة ،وبذلك يتمثّل
مفهوم ميلويش للهوية يف القدرة عىل خلق الرموز واملعاين لجذب
األعضاء وضامن وحدتهم ،وتضامنهم.

ثان ًيا :تأثير اإلرث الفكري لإلمام حسن
البنا في مسألة الهوية
يوضح الفصل الرابع مركزية الدور الذي يقوم به فكر مؤسس
الجامعة اإلمام حسن البنا يف التأثري يف الجامعة حتى اآلن؛ فقد أبرز
أ ّن كتابات البنا ورسائله من أه ّم أدوات عملية التنشئة داخل قسم
الرتبية بالجامعة .ورأى العناين أ ّن الظروف السياسية واالجتامعية
املحيطة بالبنا أث ّرت فيه ،سواء من ناحية التنظري الفكري أو تص ّوره
للحركة؛ فمثّل انهيار الخالفة العثامنية سنة  ،1924ومن ّو االتجاه
الفكري املؤمن بالنهضة والحداثة عىل أساس القومية املرصية ال
اإلسالمية ،بيئ ًة خصب ًة لتخ ّمر فكرة تأسيس جامعة اإلخوان املسلمني
إلعادة الخالفة .وقد ازداد األمر ح ّد ًة بعد إصدار الشيخ األزهري
عيل عبد الرازق كتابه اإلسالم وأصول الحكم سنة  ،1925الذي
نسف خالله رواية أن تكون الخالفة من الخطط الدينية؛ إذ اعترب أ ّن
شكل مع ّي ًنا للحكومة((( .واعترب البنا أ ّن األشد مالءمة
اإلسالم مل يُح ّدد ً
الستعادة الخالفة هو الرتكيز عىل تغيري املجتمع ،واتبع يف ذلك منوذج
التغيري من أسفل  Bottom-Upالقائم عىل إدماج التعاليم والقيم
اإلسالمية يف كل مناحي الحياة اليومية للفرد .ورأى أن تبدأ العملية
وصول
ً
من بناء الفرد املسلم ،ث ّم األرسة املسلمة ،ث ّم املجتمع املسلم،
إىل الحكومة اإلسالمية وأستاذية العامل.
من ناحي ٍة أخرى ،حاول العناين من خالل تب ّنيه منهج التداخل
بني التخصصات ،كرس قاعدة الفصل الجامد التي يتبعها كثري من
املنشغلني مبجال العلوم اإلنسانية واالجتامعية ،ال س ّيام عند تناولهم
ظاهرة الحركات اإلسالمية ،بل استطاع الكاتب يف هذا الفصل تقديم
بناء نظري قائم عىل مجموعة التفسريات والتحليالت املرتبطة
بعمليات التنشئة والتلقني داخل جامعة اإلخوان املسلمني ،وأطلق
عليه منوذج الجامعة  .The Jema'a Paradigmيقوم هذا النموذج
معي من الهوية لدى اإلخوان،
(الرسم التوضيحي  )1عىل خلق منط ّ
 2للمزيد حول حكم الخالفة ،انظر :عيل عبد الرازق ،اإلسالم وأصول الحكم :بحث يف
الخالفة والحكومة يف اإلسالم ،تقديم عامر عيل حسن (القاهرة :دار الكتاب املرصي واللبناين،
 ،)2012ص .32 - 23
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معتم ًدا عىل تضامنهم وبروزهم وحدة متامسكة .وع ّد هذا النموذج
الذي يُستند إليه يف عملية الرتبية داخل الجامعة من أهم الركائز
التي وضعها مؤسس الجامعة حسن البنا ،وت ُعترب مسألة التكامل
واالتصال بني عنارصه ،وإدراك األفراد لها ،أحد أه ّم مقومات تفعيل
الهوية داخل الجامعة مبا يف ذلك تح ّمل القمع بأشكاله املختلفة.
يقوم تص ّور البنا لعملية بناء الهوية عىل دور الجامعة يف ضامن
انتقال األعضاء من الذات إىل املجتمع ث ّم إىل الفعل الجامعي ،وكيف
ميكن أ ْن تساعد الجامعة يف س ّد الفجوة بني هذه املراحل املختلفة
للوصول إىل هوية مميزة عن باقي الحركات .تنطوي هذه العملية
عىل ما أطلق عليه البنا "الفكرة اإلسالمية" التي ترتكز عىل ثالث
دعائم؛ األوىل شمولية اإلسالم لكل مناحي الحياة سواء السياسية
أو االقتصادية أو االجتامعية أو الثقافية ،وتقوم الثانية عىل املرونة
والتكيّف مع الظروف املختلفة لضامن البقاء ،بل مد شبكة االتصال
املجتمعي ،أ ّما الثالثة فتقوم عىل اإلميان بشمولية املنهج اإلسالمي
لكل يشء ،وهو ما أطلق عليه "القابلية للتطبيق".
ّ

ً
ثالثا :بناء الهوية اإلخوانية
مت ّر عملية بناء الهوية اإلخوانية وترسيخها ،وفق طرح العناين،
مبجموعة من العمليات واملراحل .وقد أفرد الكاتب الفصول  ،5و،6
و ،7و ،8و 9لدراستها.

11االستقطاب والتجنيد
يرى العناين أ ّن جامعة اإلخوان حركة جامهريية ،لك ْن لديها نظام
عضوية شديد التعقيد؛ بحيث ال يلتحق العضو بنفسه كبقية
الحركات االجتامعية ،لكن يت ّم انتقاؤه عرب عملية معقّدة أطلق عليها
"صيد الفريسة"  .Chasing the Preyفقد تناول الفصل الخامس
التكتيكات التي تتبعها الجامعة يف مرحلة االستقطاب ،وتقوم هذه
التكتيكات عىل ال ُدعاة ،باعتبارهم أه ّم األدوات الحيوية لتجنيد
األعضاء الجدد .كام تقوم عملية االنتقاء داخل الجامعة عىل أساس
التمحيص والفحص لألعضاء امل ُحت َملني قبل دعوتهم لاللتحاق؛ وذلك
الختبار قيم الوالء ،وااللتزام تجاه الحركة وقيادتها.
قسم العناين عملية االستقطاب إىل ثالث مراحل؛ تتمثّل املرحلة
َّ
األوىل يف نرش الدعوة ،وتقوم باألساس عىل تحسني صورة الجامعة
يف األوســاط الجامهريية ملواجهة الدعاية السلبية التي يبثها
النظام ض ّد الجامعة ،وتعتمد عىل الحمالت اإلعالمية ،والخطب
املسجدية ،واملحارضات العامة .أ ّما املرحلة الثانية ،فهي الربط
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العام ،وتقوم عىل نرش فكرة اإلخوان املسلمني من خالل الرتكيز
عىل األصدقاء ،واألقارب ،والجريان ،ورفاق العمل والدراسة؛ مبعنى
أنّها تقوم عىل العالقات الشخصية للدوائر الصغرية املحيطة
بالعضو .واملرحلة الثالثة هي الدعوة الفردية ،وترتكز عىل خمس
خطوات ،هي التالية:
•التلقني وتغيري سلوك الفرد تدريج ًيا من خالل بناء عالقة خاصة
بني العضو والعضو املحتمل.
•االنتقال من املستوى الشخيص يف اإلقناع إىل املستوى الديني؛
أي أ ْن يت ّم الرتكيز عىل تذكري العضو املحتمل بواجباته الدينية
مثل الصالة ،وحفظ القرآن.
•اإلقناع بفكرة شمولية املنهج اإلسالمي من خالل الكتب التي
تدعم ذلك ،وعىل وجه الخصوص كتاب شمولية اإلسالم للشيخ
يوسف القرضاوي.
•تعزيز الشعور بالواجب نحو املسلمني املستضعفني يف شتّى
بقاع األرض ،ويت ّم تنمية هذا الشعور من خالل الدعوة للت ّربع
باملال ملصلحة املسلمني.

•العمل الجامعي من خالل املشاركة يف الفعاليات كالتظاهرات،
والحمالت االنتخابية التي تدعو لها الحركة .ويتم يف هذه
املرحلة دعوة العضو املحتمل لالنضامم إىل الجامعة واالنخراط
يف عضويتها.
يعترب العناين أن توليد الفعل الجامعي ألعضاء الجامعة يتم من خالل
دعم شبكة العالقات االجتامعية .ويستند اإلخوان يف ذلك إىل تبني
إسرتاتيجيات عديدة مثل استقطاب األقارب ورفاق العمل والجريان،
وتب ّني الزواج بني اإلخوة واألخوات يف الجامعة إلنتاج أطفال منتمني
إىل الجامعة بالوراثة ،ما يسهم يف رسعة بناء املجتمع املسلم كام
أشار مسؤول الرتبية داخل الجامعة صبحي صالح؛ إذ اعترب أ ّن الزواج
من الخارج يؤث ّر سلبيًا يف أهداف الجامعة وغاياتها .جدي ٌر بالذكر
اإلشارة هنا إىل إغفال العناين تشبيك هذه الرؤية بالنظرية الرائدة
البن خلدون حول العصبية وامللك؛ إذ إ ّن هناك تشاب ًها بني فكر
جامعة اإلخوان املسلمني تجاه تقوية الروابط االجتامعية من خالل
م ّد أوارص النسب والدم ،ونظرية العصبية التي ترتكز عىل الحلف أو
الدم لتقوية الحكم أو زواله إذا ظهرت قبيلة أكرث ترابطًا ومتاسكًا من
تلك التي ضعفت عصبيتها(((.
 3عبد الرحمن بن خلدون ،املقدمة (الدار البيضاء :املركز الوطني للبحث العلمي
والتقني ،)2005 ،ص .213
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الرسم التوضيحي ()1
منوذج الجامعة

اﻟﻐﺎﻳﺎت

اﳌﻬ ّﻤﺔ
)ﻗﻴﺎدة اﻟﻌﺎمل(

اﳌﺮاﺣﻞ
)ﻣﻦ أﺳﻔﻞ إﱃ أﻋﲆ؛
أي ﺑﺪ ًءا ﻣﻦ اﻟﻔﺮد اﳌﺴﻠﻢ إﱃ
ْ
أﺳﺘﺎذﻳﺔ اﻟﻌﺎمل(

اﻷﻫﺪاف
)ﻧﴩ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ(

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
)اﻟﺪﻋﻮة /ﻣﺪّ ﺷﺒﻜﺔ
اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘامﻋﻲ/
اﳌﺴﺎر اﻟﺴﻴﺎﳼ(

اﳌﻨﻬﺞ
)ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ اﳌﻨﻬﺞ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻨﺎﺣﻲ اﻟﺤﻴﺎة ﻛﺎﻓﺔ(

الرسم التوضيحي ()2
الهيكل التنظيمي لجامعة اإلخوان

اﳌﺮﺷﺪ اﻟﻌﺎم
)ﻳﺮأس اﻟﻜﻴﺎن(
ﻣﻜﺘﺐ اﻹرﺷﺎد
)أﻋﲆ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ،
وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ  ١٦ﻋﻀ ًﻮا(
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى
)اﻟﺠﺴﻢ اﻟﺘﴩﻳﻌﻲ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ(
ﻣﻜﺘﺐ إداري
)اﻟﺠﺴﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺠامﻋﺔ
داﺧﻞ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت(
ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺷﻌﺒﺔ
)ﻟﻬﺎ أدوار ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﺟﺘامﻋﻴﺔ
واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ داﺧﻞ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ اﻟﺠﻐﺮاﰲ(
أﴎة

اﻟﻮاﺟﺒﺎت
)اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺬات
ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺠامﻋﺔ(
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22التربية وترسيخ الهوية اإلخوانية
يهدف العناين من الفصل السادس من كتابه إىل استكشاف عملية
التنشئة داخل جامعة اإلخوان املسلمني والتكتيكات املختلفة التي
تتبعها يف تشكيل الهوية اإلخوانية للفرد وترسيخها .وسم العناين
ما يحدث داخل هذه املرحلة بـ "منوذج الحضانات" Incubation
 . Modelويقوم منوذج الحضانة عىل الدمج بني عمليتَي االستقطاب،
والتنشئة والتلقني .وتنفرد الجامعة عن بقية الحركات بعملية الرتبية،
وتهدف من خاللها إىل إعادة بناء املعتقدات الفردية للفرد مبا يضمن
تشكيل تص ّوره لذاته ،وكذا رؤيته للعامل من حوله.
اعترب البنا أ ّن الرتبية عملي ٌة ممت ّدة وتدريجية ،وتع ّد مبنزلة الحبل
الذي يربط اإلخوان ببعضهم .ويُع ّرف محاضن الرتبية باملكان الذي
يجتمع فيه األعضاء دوريًا بغرض االتصال وتقوية عالقاتهم ببعض،
فضل عن إسهام هذه النقاشات والتج ّمعات يف استيعاب الهوية
ً
اإلخوانية وترسيخها .وتنقسم محاضن الرتبية ،وفق طرح العناين،
إىل سبعة مستويات؛ هي :األرسة باعتبارها الوحدة األساسية لبناء
التنظيم وهدفها التعارف والتضامن فيام بني األعضاء ،والكتيبة
مبا لها من أهمية يف التهيئة الدينية والتنظيمية لتعزيز قيم الوالء
والطاعة وااللتزام لدى العضو ،والرحلة ،واملعسكر لتعزيز قيم
التضحية وتنمية القدرات العقلية والبدنية لألعضاء ،وإقامة الدورات
والندوات واملؤمترات لتنمية املهارات الفكرية والقيادية ،وتعميق
املعرفة والنقاش حول القضايا املختلفة .وأشار العناين إىل العضوية
داخل الجامعة ،وتتكون من خمسة مستويات ،هي :محب ،ومؤيّد،
ِ
ِ
ومنتظم ،وعامل .وكام أرشنا سلفًا أ ّن أهم االنتقادات التي
ومنتسب،
تتع ّرض لها الجامعة انغالقها عىل نفسها ،ال س ّيام يف نظام عضويتها،
ويُعزى ذلك إىل أسباب تتعلق بالقمع الذي تتع ّرض له منذ تأسيسها.
لكن ،ميكننا مالحظة استمرار الجامعة يف إغالق نظام عضويتها ،عىل
الرغم من حالة االنفتاح السيايس بعد  25كانون الثاين /يناير .2011
33اإلخوان :الهيكل والتنظيم واأليديولوجية
يحاول العناين من خالل الفصل السابع فهم أسباب صمود الهيكل
التنظيمي للجامعة ،عىل الرغم من عمل األنظمة السياسية املختلفة
عىل تفكيكه عىل مدار أكرث من مثانني سنة .ويتجاوز الفصل األدبيات
التي تناولت الديناميات التنظيمية للجامعة إىل محاولة س ّد الفجوة
املتعلقة بتأثري األيديولوجية يف هيكل الجامعة ،وكذلك انعكاس
القمع السيايس عىل البناء التنظيمي ،ويقوم هذا الطرح عىل رؤية
فاعل مرتبطًا ومتأث ًرا بالرصاع،
ميلويش للحركة االجتامعية ،باعتبارها ً
وما ينتج منه من توزيع مراكز القوى داخل املجتمع.
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أشار العناين يف هذا الفصل إىل بنية الهيكل التنظيمي املعقدة
للجامعة ،كام يبدو يف الرسم التوضيحي ( .)2واعترب أ ّن التفاعل
بني مستويات الهيكل السبعة يقوم عىل تسهيل العمل والتواصل
إلنجاز غايات الحركة .ولك ّنه يطرح عد ًدا من االنتقادات التي ترتبط
خصوصا فيام يتعلق باملركزية الشديدة ،وتغ ّول سلطة
بهذا الهيكل،
ً
مكتب اإلرشاد (الجهة التنفيذية) عىل سلطة مجلس الشورى (الجهة
خصوصا يف اتخاذ القرارات الحاسمة ،كاالنتخابات أو
الترشيعية)،
ً
التفاوض مع النظام .واعتبار مركزية اتخاذ القرار داخل الحركة ال
يصحبها مركزية التنفيذ؛ إذ يرى أ ّن الجامعة استفادت من ذلك يف
مواجهة القمع ،وكذلك ضامن الصمود أمام آالت القمع التي تتعرض
لها؛ بحيث تستم ّر قواعد الجامعة ومكاتبها اإلداريــة يف مامرسة
ّ
واستدل يف ذلك مبا حدث
نشاطاتها عىل الرغم من غياب قياداتها،
للجامعة بعد عزل مريس يف  3متوز /يوليو 2013؛ فعىل الرغم من
تع ّرض قياداتها للسجن والنفي ،استطاعت املستويات الدنيا تنظيم
نفسها ،وخلق حالة احتجاجية يف القرى واملدن والجامعات ،استمرت
فرتة طويلة .وينتقد الكاتب عدم التوازن بني السلطة واملساءلة؛ فعىل
الرغم من تحديد صالحيات املرشد العام ،فإنّه ال ُيكن عىل مستوى
املامرسة محاسبته ملا له من قوة روحية ورمزية داخل الجامعة.
وأخ ًريا يستنكر العناين الهيمنة الذكورية ،وغياب متثيل املرأة يف
املستويات القيادية للحركة مثل مجلس الشورى ،ومكتب اإلرشاد.

44بناء األيديولوجية اإلخوانية
سمها الكاتب يف
تُع ّد "األيديولوجية اإلخوانية"  ،Ikhwanismكام ّ
الفصل الثامن ،مبنزلة الرمز ِ
الشفري للبنى التنظيمية ،والتفاعالت
الداخلية التي تت ّم داخل الحركة إلنتاج الفرد اإلخواين ،بل ذهب إىل
اعتبارها طريقة حياة أكرث منها أيديولوجية .ويف هذا الصدد ،أفْ َرد
البنا املبادئ الخمسة التي تقوم عليها يف رسالة التعليم:
•البيعة ،وهي مفهوم رمزي يتعلق بالحكم ،وله جذور إسالمية
تعود إىل عرص صدر اإلسالم.
•الطاعة ،تسبّب هذا املفهوم يف عديد املشاكل داخل الحركة،
خصوصا لدى صفوف الشباب الرافض فكرة الطاعة العمياء
ً
التي توظّفها قيادات الجامعة لرفع غطاء الرشعية عن الحركات
املعارضة لها داخل الحركة ،إضافة إىل اتخاذ مبدأ "الطاعة"
أساسا للرتقّي داخل الحركة.
لقياس الوالءات ،واعتباره ً
•الــثــقــة ،وهـــي تــقــوم عــى مــبــدأ الــطــاعــة ،والــثــقــة يف
الجامعة وأيديولوجيتها.
•االلتزام ،باعتباره أساس العالقة التي تحكم األفراد بأهداف
الحركة وفق طرح ميلويش.
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•االنتامء والوالء ،ويقوم عىل اإلميان باملرشوع اإلسالمي ،واالنتامء
إىل الفكرة اإلسالمية وفق رؤية جامعة اإلخوان.

55التماسك القسري :االستمرارية والبقاء
ركّز العناين يف الفصل األخري من الكتاب عىل تأثريات البيئتَني
الداخلية والخارجية يف التامسك التنظيمي للحركة .واعترب أ ّن البيئة
الداخلية للحركة ،وما تتضمنه من عمليات وتفاعالت أرشنا إليها
سابقًا كاالستقطاب ،والرتبية ،والتنظيم ،والهوية ،وغريها ،انعكست
إيجابيًا عىل متاسكها عىل مدى أكرث من مثانني عا ًما عىل الرغم من
ظروف اإلقصاء والقمع السيايس التي تتع ّرض لها عىل مستوى البيئة
الخارجية .من ناحية أخرى ،يعترب الكاتب أنّه ت ّم توظيف محاوالت
القمع واإلقصاء التي اتبعتها األنظمة السياسية املختلفة تجاه الحركة
لتأكيد ما أطلق عليه "رسدية املحنة" لكسب تعاطف الناس ،ودعم
وحدة الحركة ومتاسكها داخليًا ملواجهة هذا القمع.

بحيث استطاعت الجامعة استغالل الظروف السياسية املختلفة
كعودتها يف عهد السادات ملواجهة الفكر النارصي واالشرتايك ،أو حتّى
انشغال النظام يف حقبة التسعينيات مبواجهة الحركات اإلسالمية
العنيفة ،ومن ث ّم اتبعت اتجاه املواءمة السياسية لتحقيق مكاسب
فضل عن متكّنها من
انعكست عىل توسيع شبكة نشاطها االجتامعيً ،
السيطرة عىل االتحادات الطالبية والنقابات املهنية ،وصولً إىل تهديد
نظام الرئيس مبارك بعد حصولها عىل  20يف املئة من مقاعد الربملان
يف انتخابات سنة  2005عىل الرغم من حالة القمع األمني والتزوير.
وعىل الرغم من تناول العناين ظاهرة االنقسامات داخل الحركة يف
يتوسع يف دراسة
إطار التباين بني اإلصالحيني واملحافظني ،فهو مل ّ
أسباب االنشقاق وحجمه ،ال س ّيام أنّه كان من املمكن االستفادة من
املقابالت التي أُجريت مع أعضاء سابقني يف الجامعة .إضافة إىل ذلك،
مل يُربز العناين التوجهات السياسية واأليديولوجية لهؤالء األعضاء،
وإن ظلوا يحملون هوية الجامعة أم تخلّوا عنها متا ًما.

خاتمة

يرى العناين أ ّن عالقة الجامعة باألنظمة السياسية مل تكن سيئ ًة دامئًا،
سمه ناثان براون "لعبة القط والفأر"؛
ولك ّنها كانت متيل نحو ما ّ

أجرى العناين يف خامتة كتابه إطاللة بانورام ّية عىل تط ّور األحداث
خصوصا أ ّن الكتاب مل
السياسية بعد تنحي الرئيس األسبق مبارك،
ً
يكن يركّز عىل هذه الفرتة الزمنية وما شهدته من أحداث ،ولك ْن كان
من الرضوري اإلشارة إليها واالستدالل بأحداثها أحيانًا ملا شهدته من
وصول جامعة اإلخوان إىل الحكم أول م ّرة بعد حصولها عىل األغلبية
النيابية ،ومتريرها دستور سنة  ،2012والوصول إىل منصب رئاسة
الجمهورية ،وكذلك نظ ًرا إىل ما تع ّرضت له من حالة قمع شديد بعد
عزل الرئيس مريس يف  3متوز /يوليو  .2013وأشار العناين إىل بروز
وتغي خريطة الفاعلني اإلسالميني يف السياسة املرصية،
التيار السلفي ّ
ُمعت ًربا ذلك من أكرب التحديات التي واجهت الحركة بعد الثورة.

صـدر حديـ ًثا

تأليــف :أسماء حسين ملكاوي.

أنموذجا
أخالقيات التواصل في العصر الرقمي  -هبرماس
ً

ً
حديثا
أنموذجا ،الصادر
في كتابها أخالقيات التواصل في العصر الرقمي  -هبرماس
ً
عن المركز العربي لألبحاث ودراســة السياسات ،تجيب الباحثة األردنية أسماء حسين
ملكاوي عن السؤال اآلتي :هل نظرية أخالقيات النقاش التي قدمها هبرماس ،باعتبارها
آلية لالتفاق وحل الخالفات وآلية للوصول إلى معايير خلقية ،قابلة للتعميم من خالل
خصوصا بطرائق التواصل التقليدية المباشرة؟ أم هل هي ممكنة
النقاش العقالني،
ً
التطبيق من خالل تقانة التواصل الرقمي الجديدة؟
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قلّام يقرأ املرء كتابًا يضم بني دفتيه ذكريات حرب ،أو مسرية إعادة
البناء ،يف حقبة ما بعد تلك الحرب بقلم أحد ُص ّناع أحداثها ،من
دون أن تطالعه رؤية من الداخل لكيفية تشكّل تلك األحداث .ينبش
كُتّاب هذه الذكريات يف "صناديق الذاكرة" ويسرتجعون األحداث.
يرسدون تسلسلها ويؤكدون لنا جازمني نُبل دوافعهم .يخربوننا عن
آمالهم العريضة وخيباتهم املريرة ،وعن التحديات التي اعرتضت
سبيلهم ،ويستشهدون بالوقائع والوثائق واألرقام ،لكن ما يكتبونه
من ذكريات غالبًا ما يظل عابقًا بروائح التربير والتنصل وتربئة الذات،
عم تساقط من تلك األحداث التي ساهموا
وتجاهل مسؤوليتهم ّ
يف صنعها من فصول األمل والفجيعة واالنكسارات والرعب والدمار.
والكتاب الذي بني أيدينا ال يشذ عن هذه القاعدة.
يف كتابها االنهيار :اآلمال العريضة والفرص الضائعة يف العراق تنبش
الكاتبة الربيطانية إميا سكاي يف خزائن ذاكرتها؛ لتسرتجع فصول
تجربتها التي امتدت أكرث من سبع سنوات يف حقبة ما بعد الحرب يف
العراق ،بد ًءا من توليها مسؤولية اإلرشاف عىل فرع سلطة االئتالف
املؤقتة يف محافظة كركوك ،يف األشهر األوىل التي أعقبت الغزو الذي
قادته الواليات املتحدة عىل العراق وإطاحة حكم الرئيس العراقي
األسبق صدام حسني ،وانتهاء بعملها مستشارة سياسية لقائد القوات
األمريكية يف العراق الجرنال راي أوديرنو ،تعقبها برسد رسيع ل ُنتف
من زيارات قامت بها إىل العراق بعد انسحاب القوات األمريكية
من البالد يف كانون األول /ديسمرب  .2011ويأيت كتاب سكاي ،الذي
يغطي حقبة زاخرة باألحداث العاصفة ،غن ًّيا من حيث األحداث التي
يستعرضها ،ويف طليعتها بعض ما تكشف وراء كواليس تلك األحداث،
يف الغرف املغلقة لصناعة القرار السيايس التي ع ّجت بأعضاء الطبقة
السياسية العراقية واملسؤولني األمريكيني العاملني يف العراق .ويف
مراجعة كتاب زاخر باألحداث عىل هذا النحو ،ال يجد املرء مف ًّرا
من االتكاء عىل االنتقاء الهادف عرب الرتكيز عىل أبرز فصول أحداث
الحكاية التي تُروى يف الكتاب.

من هنا كانت البداية
تبدأ حكاية سكاي مع العراق عندما استجابت إلعالن صادر عن
الحكومة الربيطانية يدعو إىل التطوع للعمل عىل إعادة بناء العراق
بعد سقوط النظام عام  .2003كانت سكاي ،اليهودية التي سبق لها
أن تطوعت للعمل يف كيبوتز كفار ميناحيم يف إرسائيل ويف منظمة
فلسطينية غري حكومية يف الضفة الغربية ،تعمل موظفة يف املجلس

العدد 30
كانون الثاني  /يناير 2018

الثقايف الربيطاين يف مدينة مانشسرت .وافقت مؤسستها األم عىل
إعارتها إىل وزارة الخارجية لإلسهام يف إدارة شؤون العراق .وهكذا،
تشُ ّد سكاي رحالها إىل العراق عىل منت طائرة تابعة للقوات الجوية
امللكية الربيطانية ،أقلعت يف  20حزيران /يونيو  ،2003من قاعدة
برايز نورتون الجوية إىل الغرب من لندن متجهة نحو مطار البرصة
الدويل .كانت هذه الطريق هي نفسها التي سلكتها ،والتي سيسلكها
بعدها آالف من الجنود الربيطانيني واملتعاقدين والصحافيني الذين
انتدبتهم مؤسساتهم اإلعالمية ملرافقة القوات الربيطانية العاملة يف
العراق ،ومن بينهم كاتب هذه السطور الذي انتدبته الـ "يب يب يس"
 BBCملرافقة القوات الربيطانية يف جنوب العراق ،لتغطية انتخابات
الجمعية الوطنية العراقية يف كانون الثاين /يناير .2005

عم م ّرت به من أحداث ،عند وصولها إىل
مثة يف ما ّ
تقصه سكاي ّ
العراق وتوليها مهامت عملها ،ما يكشف عن كثري من الفوىض
واملصاعب التي شابت عمل سلطة االئتالف املؤقتة وقوات التحالف
يف العراق .تصل سكاي إىل مطار البرصة فال تعرث عىل أي أثر ألجهزة
الدولة العراقية ،حيث "ال ختم ُي َهر عىل الجواز ،وال تأشرية دخول،
وال عراقيني" (ص  .)8كانت املنافذ الحدودية للبالد سائبة آنذاك،
وكان األجانب يدخلون العراق من دون حسيب أو رقيب .أتذك ُر
دخلت فيها العراق ب ًّرا عن طريق الكويت عام  2003لتويل
أول مرة
ُ
إدارة مكتب القسم العريب يف الـ "يب يب يس" يف بغداد .فقافلتنا ض ّمت
يومها سيارتني حملتَا صحافيني من املحطة إىل بغداد ،وعربت منفذ
صفوان الحدودي ،من دون أن نرى أي أثر لسلطة تُحيص الداخلني
والخارجني وتتأكد من أوراقهم الثبوتية .مل ن َر يومها عند معرب صفوان
سوى بقايا املركز الحدودي الذي طحنته آلة الحرب األمريكية ،وأحالته
قا ًعا صفصفًا .وقد ندم املسؤولون األمريكيون الحقًا عىل ت َ ْركِهم حدود
البالد سائبة عدة أشهر؛ ما أتاح آلالف الجهاديني عبور الحدود
وااللتحاق بالجامعات املسلحة التي كانت قد بدأت تتشكل وتنظم
صفوفها ،ولكن "الت ساعة مندم".

مراجعات وعروض كتب
االنهيار :اآلمال العريضة والفرص الضائعة في العراق

في سلطة التحالف في كركوك
يف مطار البرصة الذي يعج بالجنود الربيطانيني ،مل تجد سكاي أح ًدا
يف انتظارها ليدلّها عىل الخطوة التالية ،أو لريشدها إىل مكان عملها؛
فقررت أن تذهب إىل بغداد حيث أقامت بضعة أيام يف القرص
الجمهوري ،تلقّت خاللها سلسلة إيجازات حول الوضع يف العراق
قبل أن تذهب إىل أربيل ،حيث أُبلغت أنها قد كُلِّفَت بالعمل يف
كركوك ،لتعمل وحدها من دون إرشاف أو توجيه من املقر الرئيس
لسلطة التحالف املؤقتة يف بغداد أو يف لندن .تقول يف هذا الصدد:
لدي قدر قليل من االتصال بسلطة التحالف املؤقتة يف بغداد،
"كان ّ
لتبي
لدي أي اتصال بلندن .تُر ُ
ومل يكن ّ
ِكت لتدبري أموري بنفيس ّ
كيفية القيام مبهامت عميل غري املحدد" (ص  .)46ولنئ كان هذا
التخبط سمة طبعت عمل سلطة االئتالف املؤقتة يف األشهر واألسابيع
األوىل التي تلت الحرب ،تلك السلطة التي شُ ِّكلَت لتنظيم أمور البالد
والعباد يف عراق ما بعد الحرب ،فإنه كان أيضً ا إيذانًا مبا سيحل بالبالد
من تخبط وفوىض يف إدارة شؤون الدولة التي استولدتها.
ويف كركوك ،تولّت سكاي رئاسة فرع سلطة االئتالف املؤقتة ،حيث
عملت عىل نحو وثيق مع الكولونيل وليام مايفيل ،قائد اللواء 173
املجوقل ،الذي كان حينئذ يتوىل السيطرة عىل املحافظة ،متخذًا
قاعدة الحرية الجوية مق ًّرا له .يستبد باملرء ،وهو يقرأ ما سطّرته
سكاي عن "إنجازاتها" يف كركوك ،شعور بأن كركوك هي عنوان فشل
سلطة االئتالف املؤقتة وقوات التحالف الذي قادته الواليات املتحدة
يف إقامة نظام سيايس مستقر يف العراق والتأسيس للتعايش والوئام
يطل هذا الفشل الذريع برأسه من خالل حوار دار بني
بني مكوناتهّ .
سكاي والكولونيل مايفيل يف أيامها األوىل يف املحافظة .تخاطبه سكاي
بالقول" :كركوك عىل قدر بالغ من األهمية بالنسبة إىل العراق؛ ألنها
صورة مصغّرة عن املجتمع العراقي .وإذا ما متكنا من وضع األمور يف
نصابها الصحيح هنا ،فسيكون هناك أمل بالنسبة إىل العراق الجديد"
(ص  .)24وستُبدي األيام ِص َ
دق نبوءة سكاي .ففي حني نرى أزمة
كركوك  -حيث "ال جامعة تق ّر مبظلوميات اآلخرين" (ص  - )32تزداد
تعقي ًدا مبرور األيام ،ال تزال األزمات واملآزق ترتى عىل العراق الذي
بات أهله يتندرون بالقول إنه "ال مير يوم ويأيت أحسن منه".
بيد أن رواية سكاي عن األحداث الساخنة التي شهدتها كركوك،
إبان الغزو الذي قادته الواليات املتحدة واألشهر األوىل التي أعقبته،
فضل عن
تظل رواية مبترسة ُمفتقرة إىل كثري من التفاصيل املهمةً ،
أنها تعاين االرتباك أحيانًا .واالنطباع الذي يخرج به املرء أنها تنقل
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بـ "أمانة" ما سمعته خالل إيجازات رسيعة تلقتها من ضباط أمريكيني،
أو حوارات أجرتها معهم ومع مسؤولني وزعامء يف املحافظة ،من دون
تحقيق أو متحيص أو بحث إلعطاء صورة دقيقة ومتكاملة عن تلك
نقل عن الكولونيل مايفيل
األحداث .عىل سبيل املثال ،تخربنا الكاتبة ً
أن "اللواء  173املجوقل ،مع قوات البيشمركة الكردية ،كان قد انتزع،
يف  10نيسان /أبريل  ،2003كركوك من قبضة جيش عراقي منهار
معنويًّا ويف طور الفرار" (ص  .)28ولكن ما ال نقَع له عىل أث ٍر يف رواية
سكاي أ ّن قوات البيشمركة التي دخلت كركوك يومها كانت تابعة
لالتحاد الوطني الكردستاين ،ومل يكن الحزب الدميقراطي الكردستاين
راض ًيا عن ذلك بسبب التنافس التاريخي بني الحزبني .وتخربنا سكاي،
أيضً ا ،أن مدينة كركوك شهدت موجة من النهب والسلب عىل مدار
أسبوع بعد ذلك ،وأ ّن األمن والهدوء مل يُستَ َعا َدا إليها إال بعد انتشار
وحدات من اللواء  173املجوقل .وتضيف أنه رسعان ما بدأ تقديم
الخدمات يف املدينة ،مبا يف ذلك التعليم والرعاية الصحية (ص .)28
ويظهر لنا بوضوح ،من خالل رواية سكاي ،أن صورة الوضع يف كثري
وخصوصا تلك التي تقطنها
من مناطق املحافظة خارج املدينة،
ً
أغلبية سكانية عربية ،كانت مغايرة ملا كان عليه الوضع يف مدينة
مثل ،فإننا نجد أن كث ًريا من
كركوك .وإذا ما أخذنا قطاع التعليم ً
املدارس يف املناطق العربية من كركوك توقفت عمل ًّيا عن العمل؛
بسبب فَصل معظم ُمدرسيها من وظائفهم يف سياق تطبيق سياسة
"اجتثاث البعث" .ففي قضاء الحويجة ،فَقَد زهاء ُ 540م َد ِّر ًسا
وظائفهم .وتروي سكاي قصة اجتامع يف أيلول /سبتمرب  2003مع
الشيخ وصفي العايص ،أحد شيوخ قبيلة العبيد يف كركوك وعضو
مجلس محافظة كركوك آنذاك ،ناشدها خاللها أن يجري العمل
عىل إعادة هؤالء إىل أعاملهم ،ولكن كل التقارير التي أرسلتها يف
هذا الصدد إىل املقر الرئيس لسلطة التحالف ذهبت أدراج الرياح.
حل إال بعد إحالة األمر إىل الجرنال
وتضيف أن هذا امللف مل يُ ّ
أوديرنو الذي كان حينذاك قائد فرقة املشاة الرابعة يف الجيش
األمرييك (مقرها تكريت) ،والذي كانت قوات التحالف يف كركوك
تحت إمرته .يومها اتخذ أوديرنو قرا ًرا بالسامح بإعادة امل ُدرسني
املفصولني إىل مناصبهم ودفع رواتبهم من ميزانية فرقته (ص -56
يقض مضاجع
 .)58واملعروف أن ملف امل ُد ِّرسني املفصولني كان ُّ
عرب كركوك ،وأنه قد تب ّناه معظم زعامء العرب يف املحافظة،
ومن بينهم رئيس مجلس قضاء الحويجة الراحل حسني عيل
توسط يف هذا األمر مرا ًرا لدى الضابط
صالح (أبو صدام) ،الذي ّ
األمرييك املسؤول عن الحويجة .والظاهر أن قرار إعادتهم جاء يف
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سياق تو ّجه سلطة االئتالف إىل التخفيف من غلواء تطبيق سياسة
االجتثاث التي تنتهجها الهيئة الوطنية العليا الجتثاث البعث.
مثة تفاصيل أخرى ،يف رواية سكاي ،كاشفة عن املسار الذي سلكته
أزمة كركوك نحو مزيد من التعقيد يف حقبة ما بعد صدام حسني .فلقد
اصطدمت سكاي منذ أيامها األوىل يف كركوك بالشعور الجارف الذي
متلّك عرب كركوك وتركامنها بأن عودة املهجرين الكرد إليها ال تعدو
أن تكون عملية منظمة لـ "تكريد" املحافظة .كانت مخاوف العرب
والرتكامن نابعة من تدفق أعداد كبرية من الكرد إىل كركوك؛ ما أدى
إىل ارتفاع ملحوظ يف عدد سكان املحافظة .تقول سكاي" :ق ّدرنا أن
عدد سكان املحافظة كان نحو مليون ونصف مليون نسمة ،نصفهم
كانوا يعيشون يف املدينة .ولكن خالل الصيف بدأت األرقام يف االرتفاع
عىل نحو كبري .سمعنا عن أشخاص يعودون من أربيل والسليامنية.
رست شائعات برسعة يف أوساط جامعات املهجرين [مفادها] أن
و َ
قوات التحالف تقوم ببناء بيوت لفصل الشتاء ،وأن العائالت يف أربيل
يُق َّدم لها  1000دوالر للعائلة الواحدة ليك تنتقل إىل كركوك ،وأنها
ستنقل الكرد عرب شاحنات تابعة لحكومة إقليم كردستان إىل أي مكان
يف مدينة كركوك ،من دون مقابل إذا ما رغبوا يف العودة" (ص .)32-31
ناءت كركوك ببنيتها التحتية املتداعية بعبء العائدين واستيعابهم.
وهذا ما تؤكده سكاي بقولها إن مدينة كركوك "مل تكن متتلك البنية
بغض النظر
التحتية وال مخزون املساكن للتعامل مع سكانها الحالينيِّ ،
عن تدفق [العائدين]" (ص  .)32إال أ ّن املؤلفة تبدو ،يف رسدها هذا
الفصل من تعقّد أزمة كركوك ،مشغولة به ّم التنصل من تبعة عدم
التعامل جديًّا من موقعها يف كركوك مع هذه التطورات؛ ومن ث ّم من
تَح ُّمل تبعات ما نجم عنها من آثار وتداعيات ال تزال ت ُلقي بظاللها
القامتة عىل أزمة كركوك .ويتّضح ذلك من خالل قولها" :احتطنا عرب
فس ذلك عىل أنه تقدي ُم مساعد ٍة
عدم تسجيل املهجرين خشية أن يُ َّ
لهم .كام ساورنا هاجس عدم تشجيع املهجرين عىل االنتقال إىل حني
تصميم برنامج سليم لإلعادة" (ص .)32
يف خضم هذا الجو املحتقن بالخوف عىل الوجود واملصري الذي
رسى يف أوساط العرب والرتكامن يف كركوك ،ومع نشوة املنترص
التي استبدت بالكرد ،نلمس من خالل ذكريات سكاي بدايات
تشكّل ملفات كركوك الشائكة يف حقبة ما بعد 2003؛ مثل ملف
نزاعات امللكية العقارية ،والتحوالت الدميوغرافية ،أو السؤالَ :من
هو الكركويك؟ وما ترتب عليه من تعقيدات أ ّدت إىل التأجيل املتكرر
إلجراء انتخابات مجلس املحافظة ،منذ أول انتخابات أجريت يف
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كانون الثاين /يناير  .2005وتح ّمل سكاي سلطة االئتالف املسؤولية
عن تعقيد تلك امللفات التي ترضب جذورها يف سياسات اتبعها
النظام السابق؛ مثل التعريب السكاين ،ومصادرة األرايض واملمتلكات
من الرتكامن والكرد .وتعزو ذلك إىل افتقار سلطة االئتالف إىل سياسة
واضحة حيال تلك امللفات .وتستشهد باستفسار و ّجهته إىل مسؤوليها
يف بغداد ،هو" :هل حددت السلطات أي أر ٍ
اض بديلة ميكن تقدميها
للعرب الذين شجعهم صدام عىل االنتقال إىل كركوك .فبعض أطراف
عب عن رغبة ونيّة بشأن مغادرة منطقة كركوك حاملا
نزاعات امللكية ّ
نتلق جوابًا قَطّ" (ص .)32
تصبح مثل هذه األرايض متوافرة .ومل َّ
وتشري سكاي إىل سلسلة من اإلجراءات والسياسات التي اتُّبعت يف
كركوك بعد الغزو ،والتي أ ّدت إىل تعزيز حضور الكرد ونفوذهم
السيايس واإلداري فيها .ففي األيــام األوىل التي أعقبت الغزو،
"وافقت قوات التحالف عىل وصول مجموعة من الكرد – بدعم
ٍ
إدارت الحزب الدميقراطي
َ
نشط ويف بعض األحيان بتدبري من
الكردستاين واالتحاد الوطني الكردستاين يف أربيل والسليامنية –
لتويل املناصب العليا يف املدينة ،ولحامية البنى التحتية" (ص .)28
فضل عن ذلك ،كانت الكفّة مائلة كث ًريا إىل مصلحة الكرد يف أول
ً
مجلس للمحافظة شكّله الكولونيل مايفيل يف أواخر أيار /مايو .2003
فلقد شُ كِّل هذا املجلس عرب تخصيص ستة مقاعد لكل مك ّون من
مك ّونات كركوك األربعة؛ وهي الرتكامن والكرد والعرب واملسيحيون
(الكلدو  -آشوريون) .واختري هؤالء عن طريق  300شخص ُدعوا إىل
هذا الشأن ،وتم تقسيمهم عىل أساس مكونايت الختيار ممثيل كل
مك ّون من املك ّونات األربعة .بعد ذلك ،تم اختيار ستة "مستقلني"؛
كان خمسة منهم من الكرد ،أ ّما السادس فهو آشوري .وكانت هذه
الرتكيبة اإلشكالية مثرية للجدل .تقول سكاي" :لقد أدى الرتكيز عىل
االنتامء العرقي إىل شكوى الجامعات من أن التحالف كان منحازًا
إىل الكرد؛ ذلك أ ّن الكرد كان لديهم أحد عرش مقع ًدا ،مقابل ستة
مقاعد للعرب ،وستة للرتكامن ،وسبعة للمسيحيني .ومنذ وصويل
إىل املحافظة ،سمعت شكاوى عن مجالس املحافظات" (ص .)51
ال تفصح املؤلّفة عن ماهية الشكاوى التي تلقتها حول مجلس
محافظة كركوك وال ع ّمن بثّها .ولكن دأب العرب والرتكامن يف
كركوك ،منذ ذلك الحني ،يف ترديد أن إضافة األعضاء الستة املستقلني
كانت حيلة اعتمدتها قوات التحالف إلمالة الكفّة ملصلحة الكرد
يف مجلس املحافظة .وسيجري توسيع مجلس املحافظة يف أواسط
كانون الثاين /يناير  2004ليضم  36عض ًوا 12 :كرديًّا ،و 9من العرب،
و 8من الرتكامن ،و 7من املسيحيني (ص .)86-84

مراجعات وعروض كتب
االنهيار :اآلمال العريضة والفرص الضائعة في العراق

ظل تضخُّم الهويات الفرعية واستنفارها يف كركوك ،ألهبت
ويف ِّ
الهيمنة الكردية عىل أجهزة الحكم واإلدارة يف املحافظة مشاعر الغنب
يف صفوف باقي املك ّونات السكانية؛ ما أثار مطالباتها بـ "التوازن"
القومي يف إدارة املحافظة .ووفقًا لرواية سكاي فإنّها خاضت نقاشات
مع ّمقة ومستفيضة يف تلك الفرتة مع عبّاس البيايت ،األمني العام
لالتحاد اإلسالمي لرتكامن العراق ،الواجهة الرتكامنية لحزب الدعوة
اإلسالمية ،حول كيفية تحقيق التوازن يف كركوك (ص  .)61كانت
هذه نقطة البداية التي ّأسست سلسلة من املشاريع واملقرتحات
والتفاهامت حول صيغ للمحاصصة والتقاسم الشامل للسلطة يف
كركوك بني املكونات السكانية العرقية يف املحافظة ،إال أن أيًّا منها
مل يُرت َجم عمل ًّيا؛ ما ك ّرس مشاعر املظلومية وع ّمق األزمة يف كركوك.

الهاجس الذي أطبق عىل
مل تكن هموم تقاسم السلطة وحدها
َ
مكونات كركوك يف حقبة ما بعد  .2003فهذه الهموم تواشجت مع
السؤالنيَ :من هو الكركويك؟ و َمن الذي يحق له البقاء يف املحافظة
من بني ساكنيها؟ وقد فرض هذان السؤاالن نفسيهام بإلحاح منذ
األيام األوىل التي أعقبت الحرب ،مع ظهور محاوالت إخراج السكان
الوافدين إىل كركوك من مناطق أخرى يف العراق ،ومعظمهم شيعة
عرب جاؤوا من محافظات الوسط والجنوب بتشجيع من حكومة
حزب البعث التي ق ّدمت لهم ،يف سياق سياستها الرامية إىل تعريب
املحافظة ،حوافز من قبيل  10آالف دينار عراقي مقابل االنتقال إىل
تقصه سكاي عن تواصلها مع ممثلني عن
كركوك .ويف تضاعيف ما ُّ
الوافدين ،يرتاءى للقارئ شبح الخوف الذي خ َّيم عىل هذه الرشيحة
السكانية من ج ّراء تعرضها لضغوطات وتهديدات؛ بغية دفعهم إىل
العودة إىل مناطقهم األصلية .فلقد كان كافيًا أن يدعو أحد ممثيل
الوافدين ،الدكتور إسامعيل العبودي ،سكاي والكولونيل مايفيل إىل
تناول طعام اإلفطار يف بيته يف أحد أيام شهر رمضان عام  ،2003ليك
يُختطف يف اليوم التايل عىل أيدي مسلحني كانوا يتكلمون بلكنة
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كردية .إال أنه ُسعان ما أطلق رساحه بعد أن أبلغ الكولونيل مايفيل
مسؤويل الحزب الدميقراطي الكردستاين واالتحاد الوطني الكردستاين
يف املحافظة بأن "إسامعيل مه ّم بالنسبة إلينا ،وبأنّنا نريد أن يُطلق
رساحه من دون أن يتع ّرض ألذى" (ص .)75
مل يطل املقام بسكاي يف كركوك .فقد نُ ِقلت إىل بغداد ،يف شباط /فرباير
 ،2004حيث انض َّمت إىل الفريق العامل مع رئيس سلطة االئتالف
املؤقتة بول برمير ،مستشار ًة لشؤون كركوك و ُم َن ِّسق ًة لسياسة السلطة
حيال شامل العراق عمو ًما ،وهي مهمة انتهت بانقضاء فرتة عمل
السلطة عند نقل السيادة إىل الحكومة العراقية ،يف نهاية حزيران/
يونيو  ،2004إذ إنها عادت إىل بريطانيا .ويف تفاصيل حكاية سكاي ،أثناء
عملها يف مقر سلطة االئتالف بالقرص الجمهوري باملنطقة الخرضاء يف
بغداد ،تطالعنا عزلة العاملني يف السلطة وجيوش املتعاقدين ،وغريهم
من القابعني خلف أسوار املنطقة الخرضاء ،عن تفاصيل حياة العراقيني
العابقة برائحة املوت اليومي والدمار ومصاعب العيش خارج تلك
األسوار .وتتك ّرر اإلشارات إىل واقع العزلة والغربة التي عاشها هؤالء عن
العراقيني يف أماكن متفرقة من الكتاب .كانت تلك العزلة ّولدة حاالت
اكتئاب وهموم حاول كثريون من ساكني املنطقة الخرضاء تبديدها عرب
الرياضة والخمر والحفالت الصاخبة( ص .)98

رفع العديد من القوات األميركية
شأن كثريين ممن عملوا يف العراق يف تلك الفرتة ،بات العراق قَ َدر
سكاي خالل سنوات الحقة .فلقد عادت إىل العراق ،يف كانون الثاين/
يناير  ،2007مستشار ًة سياسية للجرنال أوديرنو الذي كان قد ُع ِّي
حديثًا قائ ًدا للقوات املتعددة الجنسيات يف العراق .كانت تلك الفرتة
عصيبة وحاسمة بالنسبة إىل التدخّل العسكري األمرييك يف العراق؛ إذ
صاحبت تصاعد وترية التم ّرد املسلح يف العراق من دون هوادة  -رغم
الجهود الكبرية إلخامده  -نقلة مفهومية نوعية يف العقيدة القتالية
األمريكية يف مجال مكافحة التم ّرد ،أرشف عليها الجرنال ديفيد
تول قيادة القوات املتعددة الجنسيات يف العراق يف
برتايوس الذي ّ
شباط /فرباير  .2007وعىل ح ّد تعبري سكاي ،باتت فكرة مكافحة
التمرد مبنزلة " ِدين جديد [ ]...كتابه املقدس هو الكتاب املعروف
باسم  .FM 3 - 24وهو كتاب يف العقيدة القتالية ملكافحة التمرد
أرشف برتايوس عىل كتابته أثناء وجوده يف [قاعدة] فورت ليفنوورث
[العسكرية يف والية كانساس] ،وثيمته األساسية أ ّن 'السكان هم
الجائزة'" (ص .)160
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أحدثت هذه النقلة املفهومية تح ّو ًل يف رؤية القيادة العسكرية
األمريكية املواجهة التي تخوضها يف العراق .وبحسب املنظور الجديد،
مل تعد الغاية من مكافحة التم ّرد مج ّرد سحق الجامعات املسلحة
َ
الهدف
بالقوة العسكرية الغاشمة ،وإمنا بات كسب القلوب والعقول
يتعي تحقيقه يف رصاع معقّد؛ هو يف جوانب عديدة
األسمى الذي ّ
منه تنافس بني جامعات أهلية يف موارد السلطة والرثوة والنفوذ ،يف
ظل حكومة "تتمتع برشعية ضعيفة" (ص  .)160اقتىض ذلك رفع
ّ
العديد من القوات األمريكية يف العراق .وتفاديًا إلثارة حساسية إيران
التي كان رئيس الوزراء العراقي نوري املاليك قد نسج تفاهامت
معهاُ ،ص ِّور املشهد عىل أنّه سيكون "مؤقّتًا فحسب ،وخطو ًة أوىل يف
اتجاه خفض الوجود األمرييك" (ص .)139
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وتغدو لعبة األلفاظ هذه برق ًعا يتربقع به االستخفاف بحياة املدنيني
العراقيني وأرواحهم .يطالعنا ذلك يف الحوار التايل بني الجرنال أوديرنو
وضابط كان يق ّدم له إيجازًا ترسده سكاي ،عىل النحو اآليت:
"أفاد ُمق ِّدم اإليجاز مقتل خمسة أعداء قُ ِتلوا أثناء العمل يف عملية يف
شخصا كان يزرع عبوة ناسفة'.
دياىل .وأردف موض ًحا' :س ّيدي ،قتلنا ً
أجاب الجرنال أوديرنو' :عمل ج ّيد'.
مىض ُمق ِّدم اإليجاز إىل القول ،موحيًا إليه أ ّن السكان املحليني كانوا
مرسورين' :األجواء كانت إيجابية'.
' َمن هم األشخاص األربعة اآلخرون الذين لقوا مرصعهم؟'.
'أربعة أطفال ،سيدي ،كانوا يف الجوار'" (ص .)151
إ ّن ذلك ُّ
يدل عىل الكيفية التي تؤ ِّدي بعمليات مكافحة التم ّرد ،عند
تجريدها من البعد اإلنساين ،إىل تفاقم التم ّرد املسلح .يتضح ذلك من
شخصا رمبا ُد ِفع له  100دوالر
خالل سؤال تطرحه سكاي" :لقد قتلنا ً
لزرع عبوة ناسفة .وإبّان هذا العمل قتلنا أيضً ا أربعة أطفال .كم من
األعداء اإلضافيني خلقنا؟" (ص .)151

أتاح موقع سكاي الجديد لها مواكبة طريقة عمل املؤسسة العسكرية
األمريكية عن كثب ،وحضور اجتامعات بالغة الحساسية واألهمية؛ ما
ُطل من خاللها عىل أروقة صنع القرار فيها وآلياتها
فتح لها نافذة ت ّ
وهياكلها املقدسة .مث ّة يف روايتها رؤية تفصيلية من الداخل تُغ ِني
فهمنا لطريقة عمل هذه املؤسسة ،برطانتها ولغتها التعبريية الخاصة
التي تُبلّد اإلحساس بالقتل وخسارة حياة البرش ،وتُزِيل ما يرتتب عىل
ذلك من أعباء أخالقية .فحتى الضحايا من الجنود األمريكيني يُج َّردون
من إنسانيتهم عرب تحويلهم إىل أرقام إحصائية ضمن جداول ورسوم
بيانية .ونرى يف رواية سكاي كيف أ ّن أسطورة "الحرب النظيفة"
تستب ّد بالقوات األمريكية ،وتصوغ خطابها الذي يتسم باإلفراط يف
استخدام التوريات واالستعارات والكنايات لوصف األعامل القتاليّة.
وخلف رشيحة واسعة من األلفاظ التعبريية الخاصة ،ال تبدو
الحرب لعبة دم وقتل ونار ودمار واستباحة حياة برش وأرواحهم
وممتلكاتهم .فـ "قواعد االشتباك" ال تتح ّدث عن ش ّن هجوم ،وإنّ ا
عن "عمل عسكري حريك"  ،kineticوااللتحام مع العدو يف وطيس
القتال يوصف بأنّه "اتصال" أو "احتكاك"  .Contactأما َمن يُقتَل
من الطرف اآلخر ،فيوصم بأنّه "عدو قُ ِتل أثناء العمل" (ص .)151

شكّل أوديرنو فريق عمل باسم "مجموعة املبادرات" مؤلفًا من سكاي
وأربعة ضباط أمريكيني برتبة عقيد .وقد أعاد هذا الفريق ،مستوحيًا
املفهوم الجديد ملكافحة التم ّرد ،تعريف النجاح بالنسبة إىل القوات
األمريكية عىل أنّه تحقيق "االستقرار املستدام" (ص  .)159وتطلّب
أمل
ذلك قيام القوات األمريكية مبلء الفراغ الذي خلّفه انهيار الدولةً ،
أن تتمكّن الحكومة يف غضون ذلك من رفع قدراتها عىل نحو يؤ ّهلها
للقيام بذلك بنفسها .عملياتيًّا ،استدعى ذلك عدة إجراءات ميدانية؛
من قبيل نرش وحدات عسكرية أمريكية يف األحياء السكنية ،وتدريب
ُسي يف األحياء
القوات العراقية ،والعمل معها يف دوريات مشرتكة ت َّ
السكنية ،وهو أم ٌر يُتيح للقوات أن تفهم السكان وهواجسهم ،وأن
تزرع الثقة بالتحالف يف نفوسهم وأن ت ُش ِع َرهم بالحامية ،وهو
الشعور الذي كانت القوات األمريكية تأمل أنه سيحفزهم عىل الخروج
عن صمتهم ،وتقديم معلومات لق ّوات التحالف وللسلطات العراقية
حول الجامعات املسلّحة واإلجرامية (ص  .)162-161وشملت
جهود الجيش األمرييك يف هذا الصدد مبادرات محلية للمصالحة
الوطنية؛ كام هو الشأن يف مبادرة املصالحة بني السكان من الس ّنة
يل
حي الجهاد يف بغداد ،وقد أطلقها الضابط األمرييك املح ّ
والشيعة يف ّ
ظل
(ص  .)223-222واملال َحظ أن هذه املصالحات املحلية جرت يف ّ
غياب مرشوع للمصالحة الوطنية عىل الصعيد الوطني العام.
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نوعي يف تفكري األمريكيني والجامعات
ترافق ذلك كلّه مع تح ّول
ّ
املسلحة الس ّنية بعضهم تجاه بعض .فلقد أُس ِن َدت إىل الجرنال الربيطاين
غرايم المب ،نائب الجرنال برتايوس ،مهمة البحث عن طرق لالنفتاح
عىل هذه الجامعات .تقول سكاي" :مل يكن ذلك أم ًرا هي ًنا؛ حيث إنه
كان يعني التعامل مع أشخاص قتلوا جنودنا" (ص  .)178وشكّل انقالب
العشائر العربية الس ّنية وبعض الفصائل املسلحة عىل تنظيم القاعدة
فرص ًة مل ّد جسور التواصل بينها وبني القوات األمريكية .فهذه القوى
سعت للحصول عىل دعم القوات األمريكية يف قتالها للقاعدة .وشكّلت
مخاوف الس ّنة من الجامعات الشيعية املسلحة ومن تعاظم النفوذ
اإليراين يف العراق دوافع إضافية لهم للسعي للحصول عىل الحامية
والدعم من األمريكيني (ص  .)183والحال أ ّن القلق من تعاظم النفوذ
قاسم مشرتكًا بني العرب الس ّنة واألمريكيني.
اإليراين يف العراق مثّل ً
فـ "بحلول منتصف صيف  ،2007كان معظم الضحايا األمريكيني يسقط
بسبب امليليشيات الشيعية التي استخدمت السالح الذي كان مبنزلة
كتل من اللهب [ ]...قادرة
عالمة فارقة بالنسبة إليها :قذائف تقذف ً
عىل اخرتاق دروع العربات األمريكية" (ص .)213
وترشح سكاي ما أثارته رعاية القوات األمريكية ملجالس الصحوة،
وم ّدها باملال والعتاد والسالح ،من مخاوف يف نفس املاليك
الذي خيش من تح ُّول هذه التشكيالت إىل ق ّوة عسكريّة س ّنية
(ص  .)185-184وترتاءى لنا صورة املاليك ينهشه الشك والريب
وهو يشاهد تزايد عديد الصحوات ليصل إىل  130ألف شخص كانوا
يتقاضون رواتبهم من قوات التحالف (ص  .)233وال غرو أ ّن عدم
تنسيق القوات األمريكية مع الجهات الرسمية العراقية ،أو إحاطتها
علم بتفاصيل عملها عىل تشكيل الصحوات ودعمها ،من األسباب
ً
التي ع ّززت شكوك املاليك والدائرة املحيطة به يف ن ّيات األمريكيني.
تعج بضبّاط معادين
وفاقم ذلك أ ّن صفوف القوات األمريكية كانت ّ
لرئيس الوزراء ومستشاريه ،وقد كانوا يضغطون لتطبيق االتفاقات
"بغض النظر عن الحكومة
توصلوا إليها مع جامعات س ّنية؛ ِّ
التي ّ
ملف
العراقية" (ص  .)195ومن الواضح أ ّن عمل األمريكيني عىل ّ
الصحوات من وراء ظهر الحكومة العراقية كان خطيئة كربى ،إذا ما
أخذنا يف االعتبار ذلك االنقسام املجتمعي الطائفي الحا ّد يف العراق
آنذاك ،وميل النخب السياسية العراقية إىل األخذ بنظرية املؤامرة يف
تفسري األحداث .فاملاليك ،الذي كان يرى يف الصحوات "متم ّردين قد
أي لحظة" ،متلّكته يف تلك الفرتة خشية من حدوث
ينقلبون عليه يف ّ
انقالب يؤدي إىل إطاحته؛ من خالل مشاركة الصحوات يف التآمر مع
قوات التحالف (ص .)234-233

وسط أجواء التوتر وانعدام الثقة بني مكتب رئيس الوزراء ،وهو
أيضً ا القائد العام للقوات املسلّحة ،وبني القوات األمريكية ،بات
التواصل مع مستشاري املاليك األمن ّيني رضورة مل ّحة .واضطلعت
سكاي بدور أسايس يف هذه االتصاالت التي تركّزت مع الدكتورة
باسمة الجادري ،املستشارة العسكرية للقائد العام للقوات املسلّحة،
واللواء أبو محمد ،أحد قادة االستخبارات يف مكتب القائد العام
للقوات املسلّحة .وتكشف لنا رواية سكاي عن هذه االتصاالت أجواء
الرصاع والخالفات التي ظلّت تعصف بأوساط املسؤولني العراقيني،
وما يصاحبها من منيمة ووشاية وغيبة وتآمر وطعنٍ من وراء الظهر
ٍ
فضل
وتقويض إلنجازاته ووضعٍ لعراقيل يف وجههً ،
يف حق اآلخر،
عن التزلف ومتلّق مسؤويل التحالف وممثّيل دولهم ،عسكريني كانوا
أو ومدنيني ،ومحاولة االستقواء بهم .عىل سبيل املثال ،تل ّمح سكاي
إىل أ ّن الفريق فاروق األعرجي ،مدير مكتب القائد العام للقوات
املسلّحة ،هو الذي كان وراء بث شائعات التحضري النقالب مزعوم
عىل املاليك؛ ألنه كان يريد تقويض عمل باسمة الجادري التي مل يكن
ملف املصالحة الوطنية ،مبا يف ذلك استيعاب
عىل وفاق معها عىل ّ
أفراد الصحوات يف القوات األمنية العراقية والجهاز املدين للدولة
(ص  .)234مثال آخر تقد ّمه سكاي بشأن تلك األجواء املسمومة
يف صفوف النخب السياسية والعسكرية العراقية ،يتمثل يف اللواء
الركن حسني العوادي ،قائد رشطة بغداد ،الذي كان يقول لألمريكيني
أهل لتويل
إ ّن الفريق الركن عبّود قنرب ،قائد عمليات بغداد ،ليس ً
منصبه (ص  .)165-164وت ُّبي هذه األحداث والوقائع أ ّن املسؤولني
األمريكيني باتوا أطرافًا يف لعبة التجاذبات الداخلية يف العراق.

االتفاق األمني
تنتهي مهمة سكاي مع انتهاء مهمة أوديرنو يف كانون األول /ديسمرب
 ،2007إال أنّها رسعان ما تعود ،م ّر ًة ثالثةً ،إىل العراق بعد بضعة
أول ،ومن ثم ألوديرنو الذي
أشهر ،مستشارة سياسية لبرتايوس ً
عاد إىل العراق ،يف أيلول /سبتمرب  ،2008قائ ًدا للقوات املتعددة
الجنسيات .وشهدت هذه الحقبة عدة تطورات مهمة؛ لعل أبرزها
املفاوضات بني العراق والواليات املتحدة التي أفضت إىل انسحاب
القوات األمريكية من العراق يف أواخر عام  ،2011واالنتخابات النيابية
التي أجريت يف آذار /مارس .2010
عند قدوم سكاي يف مهمتها الثالثة إىل العراق ،مل تكن املفاوضات بني
الجانبني حول "اتفاقية وضع القوات" ،Status of Forces Agreement
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املعروفة اختصا ًرا باسم "صوفا"  ،SOFAتسري عىل ما يرام .وتلقي
بحق القوات
سكاي ضو ًءا عىل نقاط الخالف بني الجانبني ،متثَّل أبرزها ِّ
األمريكية يف اعتقال عراقيني وم ْنح العسكريني واملتعاقدين األمريكيني
حصانة قضائية (ص  .)262-261كانت االتفاقية تواجه أيضً ا معارضة
الصدريني وإيران ،وكان شبح التاريخ يطارد املاليك الذي كانت تساوره
الخشية من أن يالقي مصري صالح جرب نفسه ،أول رئيس وزراء شيعي يف
العراق .فقد أُ ِ
جب عىل االستقالة تحت ضغط االحتجاجات الشعبية ضد
املعاهدة العراقية  -الربيطانية املعروفة باسم "معاهدة بورتسموث"
عام ( 1948ص  .)262وعىل عكس اتفاق ّيات صوفا الكثرية املعقودة
بني الواليات املتحدة ودول عدة من مختلف أنحاء العامل ،حيث تكون
االتفاق ّيات غري ُمعلَنة وال تحتاج إىل إقرار يف الربملان ،كان يتعني مترير
اتفاقية صوفا بني العراق والواليات املتحدة يف الربملان العراقي؛ إذ إنّها
تُناقش بنودها عل ًنا.

انضمت سكاي إىل فريق صوفا األمرييك املفاوض برئاسة السفري
األمرييك يف العراق رايان كروكر .كان الفريق مؤلفًا ،إضافة إىل سكاي،
كل من ديفيد ساترفيلد ،وبريت ماكغورك ،وروبــرت فورد،
من ٍّ
وميغان أوسوليفان ،وعيل الخضريي ،ومسؤول من االستخبارات.
وتفتح رواية سكاي عن املفاوضات أعني القراء عىل الضغوطات التي
مارسها أوديرنو عىل الجانب العراقي لتليني موقفه يف املفاوضات.
فهذا القائد العسكري األمرييك هدد املسؤولني العراقيني بوقف كل
أشكال الدعم األمرييك للعراق "إن مل يصلوا إىل اتفاق عىل الوالية
يقي
القانونية للقوات األمريكية .ومن ث ّم ،فلن يستطيع العراق أن َ
نفسه من اإلرهاب الداخيل أو التهديدات الخارجية" (ص .)267
وخالل املفاوضات ،دخلت االتفاقية األمنية يف حومة الجدل السيايس
العراقي الداخيل .ووفقًا ملا تكشفه سكاي ،كانت بعض الكتل
والت ّيارات السياسية تخىش أن تزيد القواتُ األمريكية التي ستبقى يف
العراق من قوة املاليك ،والتي كانت تشهد صعو ًدا مث ًريا للقلق يف أوساط

كانون الثاني  /يناير 2018

النخب السياسية العراقية ،بينام رأى املاليك أ ّن بقاء القوات األمريكية
سيُقيِّد قدرته عىل الحركة وسيح ّد من سلطته (ص  .)267وهكذا؛
ول األذرع ،وافق مجلس الوزراء العراقي عىل
بعد كثري من الجدل َ ّ
االتفاق ،يف  16ترشين الثاين /نوفمرب  ،2008ووقّعه وزير الخارجية
هوشيار زيباري والسفري كروكر يف اليوم التايل (ص  .)268-267إال أ ّن
الربملان مل يق ّر االتفاق إال بعد مفاوضات شاقّة بني الكتل متخّض
عنها قرار يطالب باإلصالح السيايس ،واملزيد من االستشارات داخل
الحكومة ،وبناء مؤسسات دميقراطية .وطالبت بعض الكتل بضامنات
أمريكية لحامية العمليّة الدميقراطية يف العراق ،وهي ضامنات تلقتها
يف رسائل من كروكر (ص .)268

الوالية الثانية
ت ُطلعنا سكاي ،من خالل مذكّراتها ،عىل بعض خبايا كواليس
َول املاليك واليته الثانية
االنتخابات الربملانية العراقية عام  2010وت ّ
رئيسا للوزراء .فلقد احتدم الـراع بني قيادة الجيش األمرييك
ً
تول املاليك
والسفارة األمريكية ،وإدارة أوباما تاليًا ،حول املوقف من ّ
والي ًة ثانيةً .كان أوديرنو مقتن ًعا برضورة إعطاء فرصة إلياد عالوي،
زعيم القامئة العراقية التي فازت بأكرب عدد من املقاعد يف االنتخابات
( 91مقع ًدا) لتشكيل الحكومة ،يف حني مالت السفارة األمريكية إىل
تأييد فكرة تويل املاليك والي ًة ثاني ًة بعد حصول اندماج بني كتلته،
دولة القانون ( 89مقع ًدا) ،واالئتالف الوطني العراقي ( 70مقع ًدا)
إثر إعالن النتائج ،لتشكّل الكتلة الكربى يف الربملان وقوامها  160نائ ًبا.
يتعي علينا حامية العملية
تقول سكاي" :قال الجرنال أوديرنو إنه ّ
[السياسية] 'عليهم أن يسمحوا لعالوي عىل األقل بأن يحاول تشكيل
حكومة أولً  .وإن مل يفعلوا ،فستبدو االنتخابات خدعة' .وقال إنّه
يتعي علينا عدم انتقاء الفائزين .فذلك ال يؤ ّدي غرضه عىل نحو
ّ
جيد؛ 'علينا أن نضع ذراعينا حول العراقية وأن نبقيهم يف اللعبة'،
فهم الذين يتع ّرضون للرتويع .املاليك يتمتّع مبزيّة شاغل املنصب
وما يقرتن بذلك من استخدام جهاز الدولة .مل أكُن أنا وال الجرنال
أوديرنو نعتقد أنّه سيكون مبقدور عالوي تشكيل حكومة يكون هو
رئيسها ،لك ّننا اعتقدنا أنّه كان لديه الحق ،كونه الفائز يف االنتخابات،
أول ،وذلك قد يؤ ّدي إىل تسوية سياسية بني
يف أن مييض قُ ُد ًما يف ذلك ً
الزعامء ،بحيث يوافق إ ّما عالوي أو املاليك عىل أن يتشاركا السلطة،
رئيسا للوزراء" (ص .)318-317
أو أن يُختار شخص ثالث ليكون ً
يف املقابل ،تنقل سكاي عن أوديرنو أ ّن السفري األمرييك يف العراق

مراجعات وعروض كتب
االنهيار :اآلمال العريضة والفرص الضائعة في العراق

كريستوفر هيل أبلغه "أ ّن العراق ليس مستع ًّدا للدميقراطية ،وأ ّن
العراق يف حاجة إىل رجل شيعي قوي .واملاليك هو َر ُجلُنا" (ص .)322
ومقارن ًة مبوقف أوديرنو املؤيّد عىل نحو مطلق لخيا َري تشكيل
عالوي للحكومة أو حكومة وطنية تجمع بني دولة القانون والعراقية،
وهو خيار ق ّوض فرصه إرصار كل من املاليك وعالوي عىل أن يتوىل
هو رئاسة الوزراء يف هذه الحكومة االئتالفية ،مت ّيز موقف القيادة
السياسية األمريكية بقدر من التخبط .ففي متوز /يوليو ،أبلغ أوديرنو
وهيل ومسؤولون يف السفارة األمريكية املاليك ومسؤولني عراقيني،
من بينهم عالوي ،ودبلوماسيني أجانب أ ّن فرص املاليك يف البقاء
يف منصبه شبه معدومة لعدم توافر تأييد له (ص  .)333كام تنقل
سكاي عن أوديرنو أ ّن نائب الرئيس األمرييك جو بايدن أبلغ الجرنال
يف اجتامع معه يف واشنطن ،يف أواسط متوز /يوليو ،أنّه سوف يتح ّدث
كل من املاليك وعالوي ،ويعطيهام مهلة أسبوعني لتشكيل
هاتفيًّا مع ٍّ
حكومة ،وإال عليهام التن ّحي وإتاحة املجال أمام آخرين لتويل تلك
املهمة .ولك ّنه عندما اتصل بهام "أبلغ املاليك أ ّن الواليات املتحدة
رئيسا للوزراء ،وأبلغ عالوي أ ّن عليه القبول باملاليك
ستؤيد بقاءه ً
رئيسا للوزراء" .وتذهب سكاي إىل أ ّن "اإلدارة األمريكية كانت تريد
ً
أن ترى حكومة قامئة يف العراق قبل االنتخابات النصفية للكونغرس
األمرييك يف ترشين الثاين /نوفمرب .وبدا أ ّن الحفاظ عىل الوضع القائم
الس ُبل إىل ذلك" (ص .)334
كان أرسع ُ
كان الخالف بني أوديرنو وهيل ،وفقًا ملا تكشفه رواية سكاي ،تناف ًرا
بني شخصيتني متغايرتني يف كل يشء ،تقري ًبا ،إال أنّه تح ّول إىل عداء
سافر مع وقوف كل منهام عىل َ
طرف نقيض من اآلخر حيال الوالية
الثانية للامليك .والظاهر أ ّن عدوى كراهية أوديرنو لهيل انتقلت
إىل بعض املحيطني به ومن بينهم سكاي التي تنقل عن أوديرنو
وصفًا لهيل وأدائه لعمله يُجانب يف بعض معامله اإلنصاف والصواب.
تقول سكاي" :كان من الواضح أ ّن كريس هيل غري مالئم ألداء الدور.
وبسبب افتقاره إىل الخربة اإلقليمية كان هيل الخيار الخاطئ للسفري.
فهو مل يكن يريد هذا العمل ولك ّن هيالري كلينتون أقنعته .واعرتفت
وزيرة الخارجية بذلك عندما التقاها الجرنال أوديرنو ،يف أوائل ،2010
يف واشنطن ليوضح لها مستوى الخلل يف السفارة .فقد اشتىك الجرنال
أوديرنو أ ّن هيل "مل يكن يتواصل مع العراقيني وال مع اآلخرين يف
السلك الدبلومايس" (ص  .)312وهذا ،بحسب ما عاينته أثناء عميل
متواصل
ً
يف العراق يف تلك الفرتة ،غري صحيح .فلقد كان السفري هيل
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مع الوسط السيايس العراقي والسلك الدبلومايس املعتمد يف بغداد.
وكان املسؤولون العراقيون وأعضاء السلك الدبلومايس حريصني
عىل مبادرة التواصل معه؛ بالنظر إىل أنه سفري لدولة كربى وازنة.
والغريب أ ّن سكاي تكرر شكوى أوديرنو كام لو كانت حقيقة ،يف
حني أنّها تشري بعد بضع صفحات الحقة إىل ذهاب هيل مع أوديرنو
للقاء املاليك بعد يوم من انتخابات ( 2010ص  ،)317ما ّ
يدل عىل أنّه
كان مباد ًرا يف التواصل مع كبار املسؤولني العراقيني.
تجدر اإلشارة إىل أ ّن مثة جانبًا يف الخالف بني أوديرنو وهيل مل تطرقه
سكاي يف كتابها إطالقًا؛ وهو إشكالية تدخّل العسكر يف السياسة.
لب املشكلة بني الرجلني يكمن يف أ ّن أوديرنو العسكري سعى
كان ّ
للتأثري يف مجريات العملية السياسية ،بنا ًء عىل تص ّوره مقتضيات
عملية مكافحة التم ّرد ،يف حني كان يعمل السفري هيل هو واإلدارة
رصا ضمن
األمريكية يف واشنطن عىل االحتفاظ بامللف السيايس ح ً
إطار املؤسسة السياسية والدبلوماسية األمريكية.
وكائ ًنا ما كانت الحال ،فإن كتاب االنهيار زاخر بتفاصيل مهمة عن
أحداث محطات مفصلية وخباياها يف حقبة الهبة من تاريخ العراق
املعارص .إال أ ّن الكاتبة كانت أمينة يف َعرضها برصاحة المتناهية
بكل ما حملته يف صناديقها من آمال وخيبات
تجربتها يف العراق؛ ّ
وانكسارات ،واصطفافات وانحيازات حيال ملفات العراق وقضاياه
وأطراف اللعبة السياسية الداخلية فيه ،وهي انحيازات تنساب
من بني السطور يف بعض صفحات الكتاب .واالنحياز يف السرية أم ٌر
طبيعي ،لكنه يف هذا الكتاب يشري إىل واقع أ ّن كث ًريا من األجانب
الذين عملوا يف تلك الفرتة يف العراق؛ ضمن إطار قوات التحالف أو
متعاقدين ،أو يف منظامت دولية أو رشكات استثامرية ،قد "تعرقنوا"
عرب اصطفافهم يف خضم االصطفافات واالنقسامات والسجاالت
العاصفة التي شهدها العراق ،وال يزال األمر عىل هذا النحو .وهذا
ما يثري أسئلة عن دورهم ومسؤوليتهم عن جزء  -كح ّد أقل  -من
النكبات التي حلّت بعراق ما بعد  .2003صحيح أ ّن هذه املذكرات
حاولت  -عىل غرار معظم املذكرات السياسية  -أن تنحو منحى
التنصل من عواقب ما حدث من أخطاء وأن تنحي بالمئة ارتكابها
غي العراق مؤلفتهاَ .من
عىل آخرين ،لكنها ال تخفي عن القارئ كيف ّ
م ّنا ،نحن الغرباء الذين عملنا يف العراق يف تلك الفرتة ،مل "يتعرقن"
يغيه العراق؟ َمن م ّنا مل تالزم ذاكرته ورسيرته ندوب العراق
ومل ّ
لتطعن يف الس ّن معه؟

صـدر حديـ ًثا

تأليــف :ناصيف نصار.

تصورات األمة المعاصرة :دراسة تحليلية لمفاهيم األمة
في الفكر العربي الحديث والمعاصر
حين أ ّلف الباحث اللبناني ناصيف نصار كتابه تصورات األمة المعاصرة :دراسة تحليلية
ً
حديثا عن المركز العربي
لمفاهيم األمة في الفكر العربي الحديث والمعاصر ،الصادر
ً
موثقا
لألبحاث ودراس ــة السياسات (الطبعة الثالثة 528 ،صفحة بالقطع الــوســط،
ـور األمــة فــي الفكر العربي الحديث والمعاصر .وليس
ومــفــهـ ً
ـرســا) ،جعل مــحــوره تــصـ ّ
تصور نظري
التصور المنطبق على األمة العربية وحدها ،بل أي
بتصور األمة هنا
المقصود
ّ
ّ
ّ
لألمة من أجل معرفة أشد مطابقة للواقع من المعرفة األيديولوجية الخاصة بالقومية
نصوصا
نصوصا طرحت تعريفات لألمة ،صراحة أو ضمن ًيا ،أو
العربية .حلل الباحث
ً
ً
تصور معين لألمة ،فتب ّين له أن ما أنتجه الفكر
قدمت أي عنصر يمكن استغالله لتركيب
ّ
ّ
العربي الحديث والمعاصر من تعريفات لألمة يتوزع إما على التصورات الدينية وإما على
التصورات اللغوية وإما اإلقليمية وإما السياسية التي تجعل من الدولة المحدد األساس
األول لألمة.

صـدر حديـ ًثا

تأليــف :فرديناند تونيز.

تونيز :الجماعة والمجتمع المدني
ً
حديثا عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،في سلسلة ترجمان ،كتاب
صدر
تونيز :الجماعة والمجتمع المدني ،هــو ترجمة نائل الحريري لكتاب فرديناند تونيز
 Tönnies: Community and Civil Societyالذي حررته جوزيه هاريس وصدر في سلسلة
كامبريدج في تاريخ الفكر السياسي.
يعد هذا الكتاب ( 424صفحة بالقطع الوسط) أحد كالسيكيات النظرية االجتماعية
ّ
والسياسية ما بعد الحداثة .أ ّلفه تونيز ونشره أول مرة في عام  ،1887ويركز فيه على
الصراع المزمن بين الجماعات الصغيرة المبنية على أسس القرابة والتجاور والمجتمعات
ً
باحثا في أثر هذا الصدام في البنى السياسية
الكبيرة القائمة على السوق التنافسية،
واالقتصادية والقانونية والعائلية ،والفن والدين والثقافة ،وبنى الذاتية والشخصانية،
وأنماط اإلدراك واللغة والفهم البشري.

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 ،فيُكتب 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( 1ص .135-120
•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 ،تُحيل 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 متميّزة أو ٍ
شخص آخر ،مبا يف ذلك املؤلّف .وينبغي اإلبقاء عىل ّ
الورقة مع ّ
ٍ
أي منهام الستفادة شخصية.
رسية ،وال يجوز استعامل ٍّ
خالل التحكيم قيد ال ّ
•تق ّدم املجلة يف ضوء تقارير املحكمني خدمة دعم ف ّني ومنهجي ومعلومايت للباحثني بحسب ما يستدعي األمر ذلك
ويخدم تجويد البحث.
•تلتزم املجلة إعالم الباحث باملوافقة عىل نرش البحث من دون تعديل أو وفق تعديالت معينة ،بنا ًء عىل ما يرد يف تقارير
التحكيم ،أو االعتذار عن عدم النرش ،مع بيان أسبابه.

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

•احرتام قاعدة عدم التمييز :يقيّم املح ّررون واملراجعون املا ّدة البحثية بحسب محتواها الفكري ،مع مراعاة مبدأ عدم
التمييز عىل أساس العرق أو الجنس االجتامعي أو املعتقد الديني أو الفلسفة السياسية للكاتب.
•قاعدة عدم تضارب املصالح بني املحررين والباحث ،سواء كان ذلك نتيجة عالقة تنافسية أو تعاونية أو عالقات أخرى أو
الصلة بالبحث.
املؤسسات ذات ّ
روابط مع ّ
أي مؤلّف من املؤلّفني ،أو الرشكات ،أو ّ
أي من أعضاء هيئتها أو املحررين املواد غري املنشورة التي يتضمنها البحث امل ُحال
•تتقيد املجالت بعدم جواز استخدام ّ
عىل املجلة يف بحوثهم الخاصة.
•النسخة النهائية للبحث والتعديالت :تعرض املجلة النسخة املحررة شبه النهائية من البحث بصيغة  PDFعىل الباحث
ٍ
تصحيحات أو تصويبات
أي تعديالت مه ّمة أو إضافات عىل البحثّ ،إل ما كان من
قبل النرش .ويف هذه املرحلة ،ال ت ُقبل ّ
أو تعديالت طفيفة؛ وذلك ضمن ٍ
أمد زمني وجيز ج ًدا 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 جزئيًّا أو كلّيًا ،سوا ٌء باللغة العربية أو ترجمتها إىل لغات
أجنبية ،من دون إذنٍ خطي رصيح من املركز العريب.
كامل بالحصول عىل إذن الدورية األجنبية النارشة ،وباحرتام حقوق
•تتقيد مجالت املركز يف نرشها ملقاالت مرتجمة تق ّي ًدا ً
امللكية الفكرية.
مجلت املركز العريب مب ّجانية النرش ،وتُعفي الباحثني واملؤلّفني من جميع رسوم النرش.
•املجانية .تلتزم ّ
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دعوة للكتابة
تدعو دورية "سياسات عربية" األكاديميين والباحثين وسائر الكتّاب المهتمين بشؤون
السياسات للكتابة على صفحاتها .تقبل الدورية األبحاث النظرية والتطبيقية
المكتوبة باللغة العربية ،كما تفتح صفحاتها ً
أيضا لمراجعات الكتب ،وللحوار الجاد
حول ما ينشر فيها من موضوعات .تخضع كل المواد التي تصل إلى "سياسات
عربية" للتحكيم من جانب مختصين من األكاديميين .ولذلك تتوقع هذه الدورية ممن
ّ
المحكمون من مالحظات .فاتباع التقاليد
يكتبون إليها االلتزام بمعاييرها ،وبما يبديه
المؤسسيّة ،على محدوديتها ،هو الذي يسمح بتراكم التّجربة واحترام
العلمية
ّ
المعايير العلميّة ،وضمان جودة المادة التي تصل إلى القراء .تهدف هذه الدورية إلى
التضحية
أن تكون طيّعة الفهم لدى المختصين وغير المختصين من القراء ،من دون
ِ
برصانة المضمون.
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شيك ألمر املركز

Invitation to submit papers
The editors of Siyasat Arabia invite scholars to submit papers for consideration in future editions of
the journal. Siyasat Arabia, published bi-monthly in Arabic, covers the range of specialisms within
political science and strategic studies, including international relations, geopolitics and geostrategic
studies. The journal also carries critical, incisive essays and book reviews as well as primary source
materials. All submitted manuscripts will be subject to the same rigorous peer review process. The
journal aims to further and deepen debate around these topics for diverse audiences of professional
scholars and non-specialists alike while continuing to uphold its high academic standards.

All submissions intended for publication should be sent by email:
siyasat.arabia@dohainstitute.org
Address all correspondence to the Editor-in-Chief
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