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

لــم تهتــم البحــوث العربيــة واألجنبيــة كثيــ ًرا بتأثيــر العوامــل الخارجية فــي محــاوالت اإلصالح
والتحول الديمقراطي في البلدان العربية ،حتى كانت ثورات عام  2011التي أظهرت أهمية
تلك العوامل .استخدمت هذه الدراسة المنهج المقارن ،لبحث تأثير المخاوف المتبادلة بين
األطــراف الداخليــة والخارجيــة ،فــي عمليــات االنتقــال بعــد عــام  .2011إن عامــل الاليقيــن
المصاحب ألي انتخابات ديمقراطية ليس عام ًلا محل ًيا في الحاالت العربية؛ ألن قوى إقليمية
ودوليــة تــرى مصلحتها فــي منع الديمقراطيــة باعتبارها تهدد بتغيير الوضــع الراهن .وانتهت
الدراســة إلــى طــرح أربــع إشــكاليات متداخلــة ذات صلــة بالعامل الخارجــي والثــورات العربية،
وخلصــت ً
أيضــا إلى أن العوامل الخارجيــة المعرقلة للديمقراطية في حــاالت أخرى غير عربية
لــم تكــن حتميــة؛ إذ ارتبط التعامل معها بالتغييرات التي شــهدها النســق الدولي ،وبظهور
تكتــات ديمقراطيــة محليــة تمتلــك القــدرة علــى الضغط لدفــع القــوى الخارجية إلــى تغيير
مواقفها.
كلمات مفتاحية :الثورات العربيــة ،االنتقال الديمقراطي ،الثورات المضادة ،مصر ،الواليات
المتحدة األميركية.
This study adopts a comparative approach to investigate the impact of the
reciprocal fears of internal and external parties on the stances of key actors
during the 2011 transitions. Apparently, the uncertainty that accompanies
any democratic elections has not been a local factor in the Arab cases because
regional and international forces have an interest in hindering democracy, being
a potential threat to the status quo. The study examines four interrelated problems
related to external factors. It concludes that the external factors that have hindered
democracy in non-Arab cases were not inevitable because addressing them seems
to have been related to changes in the international system and the emergence of
domestic democratic blocs that are able to exert pressure on external forces and
get them to change their positions.
Keywords: Arab Revolutions, Counter-Revolutions, Democratic Transition,
Egypt, United States.
*

باحث ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،وأستاذ العلوم السياسية ،جامعة اإلسكندرية ،مرص.
Researcher, Arab Center for Research and Policy Studies, Professor of Political Science, Alexandria Univeristy, Egypt.
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تمهيد
تعالج هذه الدراسة عد ًدا من اإلشكاليات التي تتصل بتأثري العوامل
الخارجية يف مسارات االنتقال يف أعقاب الثورات العربية لعام ،2011
وهي تطرح األسئلة التالية :هل اختلفت الحاالت العربية عن غريها
من الحاالت التي سبقتها يف ما يخص تأثري العوامل الخارجية يف حاالت
االنتقال إىل الدميقراطية؟ وهل من استنتاجات نظرية أو أسئلة بحثية
تطرحها الخربات العربية وتحتاج إىل مزيد من البحث؟ وما الذي ميكن
أن يضيفه استقراء الحاالت العربية بعد ثورات عام  2011والثورات
املضادة لها عام  2013إىل ما يتصل بهذه العوامل بصفة عامة؟
مل يكن من اليسري اإلجابة عن سؤال دور العوامل الخارجية يف حاالت
االنتقال الدميقراطي التي بدأت منتصف سبعينيات القرن العرشين
يف جنوب أوروبــا ،وما إذا ق ّدمت هذه العوامل حوافز لالنتقال
الدميقراطي يف الحاالت الالتينية واآلسيوية واألفريقية ،وذلك لعدة
اعتبارات .فاإلجابة عن هذا السؤال تتصل بالجدل الدائر حول حدود
مجال السياسة املقارنة والعالقات الدولية ،وهي تتطلب أيضً ا عبور
َ
مجال دراسة املناطق الشائع يف دراسات تغيري نظم الحكم إىل مجاالت
فضل
بحث عابرة للمناطق والتخصصات ،ودراسة الثقافات والقيمً ،
عن تتبع التطور التاريخي للدول وعالقاتها املتبادلة((( .ويزداد األمر
صعوبة مع تعدد الفاعلني عىل املستوى الدويل من دول وكيانات
فوق الدولة ،أو دونها ،ومع تداخل العالقات بينهم .هذا عالوة عىل
حالة السيولة التي يتسم بها النسق العاملي يف صورته الحالية.
كان تركيز أدبيات االنتقال الدميقراطي لعدة عقود منص ًبا عىل
العوامل الداخلية بصفة عامة ،وذلك ضمن بحثها يف الظروف التي
يف سياقها يحدث االنتقال إىل الدميقراطية ،والعوامل التي ميكن من
خاللها أن يستمر النظام الدميقراطي الوليد وترتسخ دعامئه .وكان
سبب هذا الرتكيز هو تأثر ُجل الدراسات باملداخل النظرية السائدة
يف العلوم االجتامعية املعارصة ،وعىل رأسها مدخل العوامل الهيكلية
 Structure-oriented or Pre-condition Approachالذي يركز،
يف فهم عمليات االنتقال ،عىل عوامل داخلية كمستويات النمو
االقتصادي والثقافة والرصاعات الطبقية والبُنى االجتامعية ،مع
تجاهل العوامل الهيكلية الخارجية لالستبداد كأوجه الدعم املادي
واملعنوي للنظم املستبدة ،والعوامل الثقافية املتصلة مبحاوالت
تصدير النامذج الغربية ،وتأثري ديناميات االقتصاد العاملي ،وغري ذلك.
أما املدخل الثاين ،فهو مدخل االنتقال الذي اهتم بالعوامل املتصلة
رسا لنجاح االنتقال أو فشله Process
باختيارات النخبً ،
عامل مف ً
1 Philippe C. Schmitter, "The influence of the International Context upon the
Choice of National Institutions and Policies in Neo-democracies," in: Laurence
Whitehead (ed.), The International Dimensions of Democratization: Europe and
the Americas (Oxford and New York: Oxford University Press, 1996), p. 28.
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 .or Transition-oriented Approachويقترص هذا املدخل عىل
متجاهل أيضً ا الفاعلني الخارجيني يف ُجل الحاالت،
ً
الفاعلني الداخليني،
فضل عن تجاهله السياقات والعوامل الهيكلية .وهناك مدخل ثالث
ً
يهتم بعالقة االقتصاد والسياسة ،وتزا ُمن عمليتي اإلصالح االقتصادي
والسيايس ،ودور األزمــات االقتصادية يف تحديد مصري االنتقال
الدميقراطي  .Political Economy Approachوهذا املدخل يركز
عىل السياقات املحلية ،ومن ث ّم مل يحظ أثر ديناميات االقتصاد العاملي
يف التفاعالت املحلية بالكثري من االهتامم .ومثة مدخل رابع ينطلق
من دراسة ما ُسمي العوامل املؤسسية كعالقات الدولة واملجتمع،
ودور منظامت املجتمع املدين يف فهم نواتج االنتقال الدميقراطي
 ،Institutional Context-oriented Approachوهذا أيضً ا مل يهتم
كث ًريا بدور املنظامت الدولية واإلقليمية واملؤسسات املالية الدولية
وتفاعالتها مع الفاعلني املحليني.
تهتم هذه الدراسة بدور العوامل الخارجية تحدي ًدا يف الحاالت
العربية بصفة عامة ،مع اإلشارة إىل أن الحالة املرصية ستحظى
بقدر أكرب من البحث؛ وذلك عىل اعتبار أن إجهاض ثورة يناير 2011
ما كان له أن يتم لوال تداخل العوامل الداخلية والخارجية ،وتأثري
القوى اإلقليمية والدولية يف اختيارات النخب والقوى السياسية
فضل عن أثر الحالة املرصية الواضح يف الحاالت العربية
املرصيةً ،
األخرى .وسيتم هذا مبنهجية تعتمد عىل املنهج االستقرايئ الذي
يبدأ مبالحظة واقع ثورات عام  2011العربية ،اعتام ًدا عىل األدبيات
واملصادر والبيانات واملواقف والترصيحات ذات الصلة ،مع الرتكيز
عىل تحليل العوامل الخارجية املتعلقة مبسارات االنتقال التي
شهدتها الحاالت العربية .يساعدنا استقراء هذه الحاالت وتحليلها
يف الكشف عن طبيعة األدوار اإلقليمية والدولية يف التأثري ،سلبيًا أو
إيجابًا ،يف اختيارات الفاعلني السياسيني املحليني يف ما يخص مسألة
الدميقراطية .كام يساعدنا هذا االستقراء والتحليل يف الكشف عن
اإلشكاليات التي نتجت من الرصاعات والتفاعالت التي دارت حول
جملة من املصالح واملخاوف ،أو التهديدات ،التي أثارتها ثورات عام
 2011عىل املستويني اإلقليمي والدويل ،والتي ساهمت يف النهاية يف
تشكيل النواتج النهائية ملسارات االنتقال.
وتستخدم الدراسة أداة املقارنة متى تطلّب األمر؛ وذلك ملقابلة
الحاالت العربية بغريها من الحاالت خارج العامل العريب ،ومعرفة
كيفية اختالف هذه الحاالت عن غريها من حاالت االنتقال ،وما الذي
ميكن أن تضيفه من مفاهيم ومقاربات .إ ّن الفهم املعمق ألسباب
تعرث املوجة األوىل من الثورات العربية يتطلب البحث يف أدوار
الفاعلني الداخليني والخارجيني أثناء إدارة املراحل االنتقالية ،مع
الرتكيز عىل طبيعة الرصاعات التي كانت قامئة والتفاعالت املتبادلة
بني هؤالء الفاعلني ،وكذا البحث يف أثر السياقات املحلية واإلقليمية
والدولية يف اختيارات الفاعلني.

ملف :العامل الخارجي واالنتقال الديمقراطي ،الحالة العربية
العوامل الخارجية والثورات العربية :أربع إشكاليات للبحث

تنقسم الدراسة إىل ثالثة أجزاء وخامتة ،نعرض يف أولها باختصار
موقع العوامل الخارجية يف أدبيات االنتقال الدميقراطي عامة ،مع
إشارة رسيعة إىل الحاالت العربية .ونتناول يف الجزء الثاين ،وهو الجزء
الرئيس من الدراسة ،التأثري اإلقليمي والدويل يف مسارات االنتقال
التي شهدتها الدول العربية بعد ثورات عام  2011وذلك من خالل
دراسة خمسة موضوعات ،هي :نشأة الدولة ال ُقطْرية وتطور عالقاتها
بالخارج ،واألضواء الحمراء والخرضاء القادمة من القوى الدولية تجاه
نظم الحكم العربية ،ومحاربة اإلرهاب ومسألة الدميقراطية ،وعامل
اإلقليم املعادي للدميقراطية ،وأخ ًريا تراجع الدميقراطية وصعود
التسلطية .ويف الجزء األخري ،نقف باقتضاب عند الكيفية التي تم
من خاللها تبدل مواقف األطراف الدولية يف عدة حاالت لالنتقال
خارج العامل العريب .ويف الخامتة ،نورد أبرز الخالصات بشأن موضوع
الدراسة ،ونُ ْجمل بعض األسئلة ذات العالقة بأربع إشكاليات ترى
الدراسة أنها جديرة مبزيد من البحث.

أو ًلا :العوامل الخارجية في أدبيات
االنتقال الديمقراطي
مل يكن تجاهل العوامل الخارجية يف أدبيات االنتقال الدميقراطي
مطلقًا ،فقد ظهر اهتامم ببعض األبعاد؛ وذلك تأث ًرا إ ّما بالنقد الذي
تلقته افرتاضات حقل االنتقال ،وإ ّما استجاب ًة لتغريات وظواهر
دولية مؤثرة كانتهاء الحرب الباردة ،وتصاعد مظاهر العوملة ودرجة
االعتامد املتبادل بني الدول .لكن االهتامم بالعوامل الخارجية بدأ
غي بعض
يزداد تدريجيًا منذ تسعينيات القرن العرشين ،عندما ّ
الباحثني آراءهم((( ،وظهرت أدبيات تجادل يف عدم صحة االقتصار
عىل العوامل الداخلية يف فهم عمليات التغيري السيايس((( .كانت
 2من هؤالء فيليب شيميرت الذي رفض مع آخرين أخذ العالقات والعوامل الخارجية يف
الحسبان يف كتاب نرش عام  ،1986انظر:
Guillermo O'Donnell, Philippe C. Schmitter & Laurence Whitehead (eds.),
Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain
Democracies, Laurence Whitehead (foreword), vol. 4 (Baltimore: Johns
;Hopkins University Press, 1986), p. 19
ثم عاد يف عام  2001ليكتب أنه حان الوقت لتناول تأثري العوامل الخارجية يف اختيارات
الفاعلني الداخليني يف الدميقراطيات الجديدة تحديدًا ،انظر:
Schmitter, "The influence of the International Context," p. 27.
 3مثة توجه قديم داخل العالقات الدولية للربط بني العوامل الداخلية والخارجية،
أطلق عليه جيمس روزنو مصطلح  ،Linkage Politicsثم ظهرت مصطلحات أخرى مثل
 ،Glocalization، Intermesticsانظر:
James N. Rosenau (ed.), Linkage politics: Essays on the Convergence of
;)National and International Systems (New York: The Free Press, 1969
Steven Levitsky & Lucan A. Way, "Linkage versus Leverage: Rethinking the
International Dimension of Regime Change," Comparative Politics, vol. 38,
no. 4 (July 2006), pp. 379-400.
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مهم يف هذا الصدد؛ فقد اختارت الواليات
الحرب الباردة ً
عامل ً
املتحدة األمريكية وأوروبا الغربية دعم الدكتاتوريات الحليفة يف
إطار مواجهتها الشيوعية .مل يكن شعار الغرب األسايس هو دعم
الدميقراطية ،وإمنا مكافحة الشيوعية ،لكن ظلت هناك خطابات
بالغية عن نرش الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف بعض املناسبات.
ومع هذا ظل اهتامم ُجل األدبيات التي تناولت العوامل الخارجية
منصبًا عىل ما أطلق عليه "دعم الدميقراطية" Democracy
 ،(((Promotionوذلك حتى موجة االرتــداد التي عانتها نظم
الحكم الدميقراطية؛ إذ طُرح سؤال هل انتهت فاعلية سياسة دعم
الدميقراطية بالخارج؟ وما الدور الذي يؤديه تطور النسق الدويل
وما يصحبه من ظواهر كالعوملة ،والتكامل االقتصادي ،يف احتامالت
(((
انتشار الدميقراطية؟
مل تهتم أدبيات االنتقال مبا وراء مسألة دعم الدميقراطية تلك؛ إذ مل
تبحث كث ًريا يف األبعاد املتصلة بحقيقة أن الكثري من عمليات بناء
الدول والتغيري السيايس جاء يف أعقاب أحداث عاملية كربى ،كانهيار
اإلمرباطوريات القدمية ،وتفكك االستعامر ،والحربني العامليتني
األوىل والثانية ،وتفكك االتحاد السوفيايت ،وانتهاء الحرب الباردة.
فضل عن قلة البحوث التي تعالج أثر ظواهر أخرى مثل العوملة،
ً
ونفوذ الرشكات متعددة الجنسيات يف تطور الدول ومسارات
التغيري فيها تحدي ًدا ،سواء يف اتجاه الدميقراطية أو نحو التسلطية
وقمع الحريات.
كام مل تهتم أدبيات االنتقال بالعوامل الخارجية التي أشارت إليها
مدرسة التبعية واملــدارس اليسارية عمو ًما يف تفسري تأخر دول
العامل الثالث ،وطبيعة نظم الحكم فيها وتطورها (والتي منها
طبيعة النظام الرأساميل ،والعالقات املختلة بني املركز واألطراف،
ودور أجهزة املخابرات والسفارات األجنبية ،وأدوات ما يعرف
بـ "االستعامر الجديد") .كام مل يحظ عامل اإلرث االستعامري
باالهتامم أيضً ا .نعم ظهرت دراســات عدة تربط بني العامل
االستعامري من جهة ،وظواهر مثل التخلف والرصاعات العرقية
ورصاعات الهوية والخالفات الحدودية والفقر واملجاعات يف دول
الجنوب من جهة أخرى .لكن ظهرت يف املقابل دراسات أخرى ترى
 4انظر:
Thomas Carothers, Aiding Democracy Abroad: The Learning Curve
;)(Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 1999
Timm Beichelt, "The Research Field of Democracy Promotion," Living
Reviews in Democracy, vol. 3 (July 2012); Peter Simmons, "The State of the
Art in the EU Democracy Promotion Literature," Journal of Contemporary
European Research, vol. 7, no. 1 (May 2011), pp .129-142.
5 Peter Burnell & Richard Youngs (eds.), New challenges to Democratization
(New York: Routledge, 2010), pp. 3-7, 13-34.
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أن االستعامر كان من أسباب التقدم يف الجنوب ،ويختزل ُجل هذه
الدراسات  -ومعظمها يستخدم التحليل الكمي  -عامل االستعامر يف
بعد واحد أو بعدين ،كعدد سنوات االستعامر أو نوع االستعامر(((.
أما أدبيات االنتقال ،فغالبًا ال تصل إىل عامل االستعامر؛ رمبا لصعوبة
اختبار عالقات ارتباط أو سببية بني املتغريات ،أو بسبب صعوبة
موضوعاته وعبورها حقولً معرفية مختلفة .ويف منطقتنا العربية
غالبًا ما يُتهم من يبحث يف عالقة إرث االستعامر بنوعية نظم الحكم
بالوقوع يف براثن نظرية املؤامرة.
واملسألة املحورية التي غابت عن كثري من أدبيات االنتقال هي أن
العوامل الداخلية ال تعمل يف فراغ؛ فاالنتقال الدميقراطي يتطلب
وجود قوى داخلية تنادي به وتدفع من أجله ،عىل قاعدة برنامج
سيايس يقوم عىل الدميقراطية ،وما تقدمه العوامل الخارجية يف
الواقع هو إ ّما رفع تكلفة سلوك الحكومات التسلطية ومن ثم
تعزيز جهود القوى الدميقراطية ،وإ ّما تخفيض تكلفة االستبداد
ومن ثم ترسيخ أركانه وإضعاف أي قوى دميقراطية تعارضه .أي إن
النخب الحاكمة تعمل يف سياق مواجهتها قوى املعارضة ومطالب
التغيري إ ّما يف ظل سياق إقليمي ودويل منارص للدميقراطية أو
داعمٍ لالستبداد(((.
ويف الحاالت العربية ،مل تحظ العوامل الخارجية بالكثري من
االهتامم يف أدبيات السياسة املقارنة املختصة بالرشق األوسط؛ إذ
ظلت العوامل الداخلية محل اهتامم الكثري من الدراسات العربية
واألجنبية ،وكان املرور عىل العوامل الخارجية يتم ،يف حاالت كثرية،
يف سياقات مختلفة كاملسائل األمنية ،والقضايا الجيوسياسية ،والحرب
عىل اإلرهاب ،وغري ذلك(((.
6 Crawford Young, The African Colonial State in Comparative Perspective
(New Haven: Yale University Press, 1994), pp. 2-12; Daron Acemoglu, Simon
Johnson & James A. Robinson, "The Colonial Origins of Comparative
Development: An Empirical Investigation," American Economic Review,
vol. 91, no. 5 (December 2001), pp. 1369-1401; Julius A. Agbor, "How Does
"?Colonial Origin Matter for Economic Performance in Sub-Saharan Africa
in: Augustin K. Fosu (ed.), Growth and Institutions in African Development
;(New York: Routledge Studies in Development Economics, 2015), p. 309
"Gareth Austin, "African Economic Development and Colonial Legacies,
International Development policy, vol. 1 (December 2010), pp. 11-32.
 7هناك أدبيات تعالج مسألة دور العوامل الخارجية يف دعم االستبداد ،بعضها يركز عىل
الدول واملؤسسات الغربية ،وبعضها اآلخر يتناول دور الدول االستبدادية يف دعم االستبداد
خارج حدودها ،انظر عىل سبيل املثال:
Oisín Tansey, The International Politics of Authoritarian Rule (Oxford: Oxford
University Press, 2016); Rachel Vanderhill, Promoting Authoritarianism
Abroad (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2012).
 8حتى األدبيات التي تناولت دور الواليات املتحدة يف دعم االنقالبات ال يظهر هذا الدور
كعقبة من عقبات التحول بقدر ما يظهر يف سياق الحديث عن األمن أو مكافحة االرهاب
أو القضايا اإلقليمية.

 ددعلالا
رياني  /يناثلا نوناكوناك

كام مل متتد األدبيات لتدرس أثر تجاهل القوى الدولية أداء األنظمة
ومخرجاتها يف احتامالت التغيري فيها نحو الدميقراطية .أشري هنا
تحدي ًدا إىل الجوانب السياسية؛ أي أثر انتهاكات حقوق اإلنسان
وغلق املجال العام ومحارصة العمل السيايس السلمي يف احتامالت
االنتقال ونجاحه .تنتقد الحكومات الغربية عىل استحياء وبانتقائية
شديدة بعضً ا من هذه االنتهاكات ،لكنها مل تتوقف قط عن دعمها
األنظمة .أما عىل املستوى البحثي ،فثمة نزوع للرتكيز عىل الثقافة،
والقبيلة ،والنفط ،بصفتها عوامل مؤثرة((( .وت ُع ّد أطروحة عزمي
بشارة عن الطائفية مهمة يف هذا السياق؛ فهناك "طائفية سياسية"
تقوم بإعادة تأسيس الطوائف من جديد بوصفها "طوائف متخيلة"،
واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية(.((1
فضل عن عدم اهتامم األدبيات مبسألة أخرى هي إساءة استخدام
ً
التدخل االنتقايئ للخارج تحت شعارات الدميقراطية وحقوق
اإلنسان( ،((1فالحكام يستخدمونه للرتويج بأنه ٌ
خرق للسيادة الوطنية
وتدخل يف الشؤون الداخلية للدولة ،وتشارك نخب سياسية معارضة
ٌ
من التيارات كافة الحكومات يف ذلك .وترى نخب معارضة أخرى
(من تيارات مختلفة أيضً ا) أن التدخل الخارجي لفرض الدميقراطية
سترتتب عليه عملية تغريب ورضب لل ُهوية الوطنية ،واعترب آخرون
أيضً ا أن ثورات عام  2011متّت بتدبري أمرييك(.((1
ومتثل تقارير التنمية اإلنسانية العربية الصادرة عن برنامج األمم
مثال بارزًا آخر عن تجاهل العوامل الخارجية .فمنذ
املتحدة اإلمنايئ ً
عام  ،2002صدرت ستة تقارير مل تحظ العوامل الخارجية فيها إال
باهتامم متواضع .ففي تقرير  ،2004مثة جزء عن البيئة اإلقليمية
والدولية املعيقة ،وفيها حديث عن االحتالل اإلرسائييل لألرايض
الفلسطينية ،واالحتالل األمرييك للعراق وتصاعد اإلرهاب .ويف تقرير
فصل عن االحتالل وعالقته بانعدام األمن ،وكذا األمر مع
ٌ ،2009
تقرير  2016حيث ورد فصل عن أثر العنف والنزاع يف الشباب.
 9انظر:
Nazih N. Ayubi, Over-stating the Arab State: Politics and Society in the Middle
East (London and New York: I.B. Tauris, 1996); Roger Owen, State, Power
and Politics in the Making of the Modern Middle East, 3rd ed. (London and
New York: Routledge, 2004).
 10كتب بشارة "لقد قامت الطائفية السياسية بتأسيس الطوائف من جديد ،ولك ْن ،هذه
املرة ،عىل شكل طوائف متخيلة ،ال تقوم بذاتها ،بل تنشأ باالنتامء إليها .ومل تتوقف الطائفية
السياسية عند هذا الحد ،بل أسقطتها عىل التاريخ كله ليصبح تاريخ العرب تاريخ طوائف
متصارعة" ،انظر :عزمي بشارة ،الطائفة ،الطائفية ،الطوائف املتخيلة (الدوحة /بريوت :املركز
العريب لألبحاث ودراسة السياسات.)2018 ،
 11انظر يف هذا :عزمي بشارة ،يف املسألة العربية :مقدمة لبيان دميقراطي عريب ،ط 4
(الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)]2007[ 2018 ،الفصل األول ،وص .335
 12من هؤالء النخب املتحالفة مع األنظمة القدمية أو املستفيدة منها ،وهذا أمر طبيعي،
لكن القامئة ضمت مثقفني عربًا آخرين ،منهم عىل سبيل املثال طارق رمضان ،وجالل أمني،
وعاصم الدسوقي وغريهم.

ملف :العامل الخارجي واالنتقال الديمقراطي ،الحالة العربية
العوامل الخارجية والثورات العربية :أربع إشكاليات للبحث

بخالف هذا ال تتطرق التقارير إىل دعم الدول الكربى النظم املستبدة
وأثر ذلك يف أدائها ،وال تربط بني هذه العوامل الخارجية ومسألة
الدميقراطية وإعاقتها(.((1
ويف املقابل ،اهتمت دراسات قليلة يف الغرب بدور العامل الخارجي
قائل إن سبب فشل
يف بقاء االستبداد العريب؛ إذ كتب أحد الباحثني ً
التحوالت العربية نحو الدميقراطية هو دعم الواليات املتحدة
الحكومات وحاجتها إىل حلفاء عرب ،وإنه يف الحالة املرصية
كان الهدف هو الحفاظ عىل معاهدة السالم( .((1بينام اعترب آخر
أن الدميقراطية ليست مصلحة أمريكية يف عالقتها بنظم الحكم
العربية ،وأن الواليات املتحدة ترى أنه من األسهل التعامل مع
نخب حاكمة محدودة العدد عىل التعامل مع حكومات منتخبة
ضمن نظم دميقراطية( .((1وعمو ًما ،مثة من يتحدث عن تحالف
واشنطن مع الحكومات العربية يف سياقات مختلفة كالحديث عن
األمن أو التجارة أو اإلرهاب ،أما عند الحديث عن الدميقراطية،
فيعود ُجل املحللني والباحثني إىل عوامل الثقافة والدين واالقتصاد،
كام أرشنا.
لكن ومع اندالع ثورات عام  2011وما تالها من ثورات مضادة
وحروب أهلية ،كان من الصعب فهم ما يدور يف الدول العربية
بالرتكيز عىل العوامل الداخلية فقط .لقد اتضحت أهمية العوامل
الخارجية ،وال سيام يف ضوء التدخالت الخارجية يف ليبيا والبحرين
واليمن ومرص وسورية .لقد ح ّول خصوم الثورات يف الداخل والخارج
املنطقة ساحة للتدخالت اإلقليمية والدولية ،عىل نحو مل يسبق
له مثيل منذ حلف بغداد والعدوان الثاليث عىل مرص ،وذلك ليس
لتعزيز املطالب التي ثارت الشعوب من أجلها ،وإمنا إلعادة ترميم
املنظومة القدمية ،ورمبا لدعم منظومة أسوأ.
كان توين بلري ،رئيس وزراء بريطانيا األسبق ،واض ًحا يف معاداة ثورات
عام  ،2011فقد دافع يف ترصيحاته عن الرئيس املرصي املعزول
حسني مبارك قبل أيام من سقوطه ،ووصفه بأنه "شجاع ج ًدا"،
وحذّر من الترسع يف االنتخابات التي قد تجلب اإلخوان املسلمني
إىل السلطة ،كام أثنى عىل دور مبارك يف مفاوضات التسوية بني
قائل "إن الغرب كان عىل حق يف دعمه
الفلسطينيني واإلرسائيلينيً ،
" 13تقارير التنمية اإلنسانية العربية ( – )AHDRبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ" ،موقع
 ،UNDBشوهد يف  ،2019/1/10يفhttps://bit.ly/2SLAsa8 :
"14 Glenn E. Perry, "The Arab Democracy Deficit: The Case of Egypt,
Arab Studies Quarterly, vol. 26, no. 2 (Spring 2004).
15 Stephen Zunes, "Continuing Storm: The U.S. Role in the Middle
East," Foreign Policy in Focus, 1/4/1999, accessed on 5/11/2017,
at: https://goo.gl/xk4wfe; Stephen Zunes, "The United States and the
Prospects for Democracy in Islamic Countries," Foreign Policy in Focus,
21/1/2011, accessed on 5/11/2017, at: https://bit.ly/2M3xQSj
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عىل الرغم من نظامه االستبدادي ألنه حافظ عىل السالم مع
إرسائيل" ،مضيفًا أن عىل األوروبيني "إدارة" التغيري بطريقة توصل
إىل الحكم ما وصفه "حكومة منفتحة وعادلة ودميقراطية"( .((1واعترب
سهل ،وسيتطلب
باحث أمرييك أن "ركوب املوجة الحالية لن يكون ً
إبدا ًعا وموارد وقدرة عىل إقناع حلفاء قلقني بأنه يتعني التحكم
يف التغيري ،وليس إيقافه أو الرتاجع عنه"( .((1ويف الجزء التايل من
انعكاسا
الدراسة سنوضح كيف أن سياسات الدول الكربى جاءت
ً
لتلك املواقف والترصيحات إىل حد بعيد.

ثان ًيا :التأثير اإلقليمي والدولي في
مسارات االنتقال العربية
كانت األدوار التي قامت بها قوى إقليمية ودولية يف توجيه دفة عمليات
االنتقال يف عدد من مسارات ثورات عام  2011واضحة .ففي ليبيا ،مل
يكن إسقاط النظام ممك ًنا من دون الدعم الخارجي ،لكن البالد أضحت
ساحة لنفوذ قوى إقليمية ودولية عدة ،ومل يكن بناء دولة املؤسسات
الدميقراطية من أهداف هذه القوى( .((1ويف اليمن ،ق ّدمت أطراف
إقليمية ما ُعرف باملبادرة الخليجية التي نَ َز َعت فتيل الثورة وأبقت عىل
الحزب الحاكم القديم ،ليقوم هذا الحزب وجامعة أنصار الله (الحوثية)
 16انظر:
Chris McGreal, "Tony Blair: Mubarak is 'Immensely Courageous and a Force for
Good'," The Guardian, 2/2/2011, accessed on 5/12/2017, at: https://goo.gl/tQmiwp
رمبا من األهمية اإلشارة هنا إىل اتساق مواقف املسؤولني الربيطانيني من اللورد كرومر
إىل توين بلري يف شأن طبيعة الحكم يف دولة محورية مثل مرص .فقد لخّص رجل السياسة
االستعامرية الربيطاين اللورد كرومر ( )1917-1841يف كتابه الصادر يف  1910ما أراده
املستعمر وقت خروجه من مرص ،عندما تحدث عن أهمية أن ترتك بريطانيا وراءها نظام
حكم "مستقر" قادر عىل "تاليف الفوىض واإلفالس" ،وعىل منع "املسألة املرصية من أن تصبح
سببًا خط ًريا من أسباب خلق املتاعب ألوروبا" ،وأن يترصف هذا الحكم "وفق مبادئ تتفق
مع املتطلبات العامة للحضارة الغربية" ،مضيفًا أن عىل بريطانيا التخيل عن سياسة عدم
التدخل األورويب ،وأنه "ملن دواعي سخرية القدر افرتاض أن أوروبا ستكون متفر ًجا سلب ًيا
يف حال تشكيل حكومة رجعية يف مرص ،تؤسس عىل مبادئ إسالمية خالصة ،وأفكار رشقية
عتيقة وبالية" .انظر:
Evelyn Baring Earl of Cromer, Modern Egypt (New York: Cambridge
University Press, 2010), p. 904.
 17الباحث هو جيه سكوت كاربنرت ( Scott Carpenterمدير "مرشوع فكرة :هزمية
التطرف من خالل قوة األفكار" يف معهد واشنطن لسياسة الرشق األدىن) ،وأقواله جاءت
يف شهادة له أمام اللجنة الفرعية حول الرشق األوسط وجنوب آسيا التابعة للجنة الشؤون
الخارجية مبجلس النواب األمرييك بعد عودته من جولة لتقيص الحقائق يف تونس ومرص يف
نيسان /أبريل  ،2011انظر نص الشهادة:
"J. Scott Carpenter, "Shifting Sands: Political Transitions in the Middle East,
Policy Analysis, The Washington Institute for Nearest Policy, 13/14/2011,
accessed on 5/11/2017 at: https://goo.gl/jA22v2
 18انظر بتوسع :يوسف محمد الصواين" ،انتفاضة  17فرباير يف ليبيا :إسقاط النظام
وقضايا بناء الدولة" ،يف :يوسف محمد الصواين وريكاردو رينيه الرميونت (محرران) ،الربيع
العريب :االنتفاضة واإلصالح والثورة ،ترجمة وتحقيق لطفي زكراوي (بريوت :منتدى املعارف،
 ،)2013ص .152-148

 ددعلالا
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رياني  /يناثلا نوناكوناك

دول
بالخروج عسكريًا عىل نتائج الحوار ،وإشعال حرب امتدت لتشمل ً
إقليمية عدة( .((1ويف البحرين ،تم إجهاض الحراك الشعبي بتدخل
خليجي مبارش .ويف مرص ،ساهم الدعم اإلقليمي والدويل للثورة املضادة
يف إجهاض ثورة  25يناير وإعادة إنتاج منظومة بوليسية قمعية .أما
حرب طاحنة بحكم تدخل أطر ٍ
اف
يف سورية ،فقد تحولت الثورة إىل ٍ
متعددة إقليمية ودولية .ولعل النجاح النسبي للثورة التونسية يرتبط
إىل حد بعيد ب ُبعد البالد عن تنافس الدول الكربى( ،((2مع أن قوى
إقليمية تحاول التأثري يف املسار السيايس هناك .ولفهم التأثري اإلقليمي
والدويل يف مسارات التغيري العربية ،نتناول فيام ييل خمسة موضوعات،
تتداخل فيها العوامل التاريخية ،والسياسية ،واالقتصادية ،واإلسرتاتيجية،
كام يوضحها الشكل.
شكل توضيحي :العوامل الخارجية ومسألة الحكم والدميقراطية يف
البلدان العربية

ﻧﺸﺄة اﻟﺪوﻳﻼت
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺨﺎرج

ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺤﺎﻤﻳﺔ
ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

اﻟﺨﺎرج وﻣﺴﺄﻟﺔ
اﻟﺤﻜﻢ
واﻟﺪﻤﻳﻘﺮاﻃﻴﺔ
ﰲ اﻟﺒﻠﺪان
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

اﻹﻗﻠﻴﻢ اﳌﻌﺎدي
ﻟﻠﺪﻤﻳﻘﺮاﻃﻴﺔ

للمنطقة العربية تاريخ طويل مع التداعيات السلبية للتدخل
الخارجي ،فنشأة الدول الوطنية أو ال ُقطْرية العربية متت بأفعال
خارجية يف األساس ،ويف ظل أوضاع النسق العاملي متعدد القوى
القطبية نهاية القرن التاسع عرش ومطلع القرن العرشين ،وما ارتبط
بها من تكالب الدول االستعامرية عىل املنطقة واحتاللها عقو ًدا
طويلة ،و َج ّر العرب ضد الدولة العثامنية يف الحرب العاملية األوىل ،ثم
خروج فرنسا وبريطانيا من املنطقة بعد تقسيم مواقع النفوذ بينهام،
ورسم حدود مصطنعة فيها ،وزرع الدولة الصهيونية ،كيانًا استيطان ًّيا
إحالليًّا ،تاب ًعا سياسيًا واقتصاديًا للغرب ،وغريبًا حضاريًّا وثقافيًّا عن
املنطقة .بل يرى عبد الوهاب األفندي أن نشأة النظام الدويل املعارص
جاءت "عىل حساب املسلمني" ،فقد خرج هذا النظام "إىل الوجود
عىل أنقاض الدولة العثامنية ،دولة املسلمني املركزية ،حيث مزقتها
الدول الغربية الكربى أشالء ثم توارثتها .وصاحب هذا إخضاع العامل
اإلسالمي بأكمله للهيمنة االستعامرية من قبل نفس هذه القوى
األوروبية"( .((2فهل ميكن تجاهل هذه النشأة غري الطبيعية للدول
ال ُقطْرية ،ونحن نبحث يف طبيعة أنظمة الحكم التي قامت يف هذه
الدول ويف فرص تطورها نحو الدميقراطية؟

اﻟﺤﺮب ﻋﲆ
اﻹرﻫﺎب وﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ

ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺪﻤﻳﻘﺮاﻃﻴﺔ
ﰲ اﻟﻐﺮب وﺻﻌﻮد
ﻤﻧﺎذج ﺗﺴﻠﻄﻴﺔ

املصدر :من إعداد الباحث.

 .1نشأة الدول الوطنية العربية وتطور
عالقاتها بالخارج
يقتيض فهم محاوالت االنتقال الدميقراطي يف الدول العربية العودة
إىل التاريخ القريب ،أي إىل ما قبل ثورات عام  2011بعقود؛ إذ
 19عبد الفتاح مايض ،عمليات الحوار بعد انتفاضات  2011العربية (جنيف :مؤسسة
قرطبة بجنيف ،)2016 ،ص .37-34
الصغي" ،الثورة التونسية :ثورة الكرامة" يف:
ة
ي
عل
عمرية
 20ملزيد من التفاصيل انظر:
ّ
ّ
الصواين والرميونت (محرران) ،ص .80

ومنذ انتهاء الحرب العاملية الثانية وحتى انتهاء الحرب الباردة مطلع
التسعينيات من القرن املنرصم ،ويف ظل دولة ما بعد االستعامر ،ظلت
للسياسة الخارجية األمريكية ثوابت ليس من بينها دعم الحريات
والدميقراطية .هذه الثوابت هي ضامن تدفق النفط وبأسعار
رخيصة ،أي عدم استقاللية قرار النفط؛ وأمن الدولة اإلرسائيلية
وضامن تفوقها العسكري النوعي عىل جريانها العرب كافة؛ وحامية
حلفائها من الحكام العرب ،وما ترتب عىل هذا من عالقات سياسية
وعسكرية قوية ربطت بني حكومات وجيوش املنطقة وحكومات
وجيوش غربية.
ويف أعقاب هجامت الحادي عرش من سبتمرب  ،2001حلت مسألة
اإلرهاب محل الخطر الشيوعي ،وصار املرسح الرئيس للحرب عىل
 21عبد الوهاب األفندي ،اإلسالم والدولة الحديثة (لندن :دار الحكمة ،)1991 ،ص .122-121

ملف :العامل الخارجي واالنتقال الديمقراطي ،الحالة العربية
العوامل الخارجية والثورات العربية :أربع إشكاليات للبحث

اإلرهاب هو الدول العربية واإلسالمية ،وباسم هذه الحرب رشعت
الواليات املتحدة يف سياسة جديدة لتغيري األنظمة يف الرشق األوسط،
أسمتها تغيري النظام Regime Change؛ باعتبار أن هذه األنظمة
مسؤولة عن قمع الحريات وتوليد التطرف ،فكان احتالل أفغانستان
والعراقَ .رفَ َعت هذه السياسة شعارات الدميقراطية وبناء الدولة
 ،Nation Buildingإال أن هذا مل يتحقق يف الواقع ،بل انتهى األمر
يف العراق إىل قتل املاليني وتهجري ماليني أخرى ،وتدمري مقدرات
البالد ،ومد النفوذ اإليراين ،وزرع طائفية مقيتة .ولنا عودة ملسألة
اإلرهاب واستخدام خطابه لرتسيخ االستبداد.

13
أ ّمة ذات سيادة ،ومل تحظ بفرصة الرصاع بعد ذلك للتحول إىل أ ّمة
من املواطنني"( ،((2مضيفًا أن "العنارص التي متنع تحقق األ ّمة يف
داخل الدولة القطرية وخارجها ،هي نفسها العنارص التي تعيق
التحول الدميقراطي"( ،((2وأنه ال ميكن أن يتم التحول الدميقراطي
من دون أن ينتظم الدميقراطيون يف كل قطر عريب ،ومن دون
إرادة وفعل دميقراطي(.((2
ال شك يف أن التجزئة عقبة أساسية أمام التقدم والدميقراطية،
وال شك أيضً ا يف أن مطالب الثورات العربية متقاربة للغاية ،لكن
مثة حقائق أخرى ذات أهمية ،أولها أن كل التجارب الوحدوية
التي رفعها حكام مستبدون آلت إىل الفشل يف عاملنا العريب ،وأنه
من غري املمكن تصور أن النظم املستبدة الراهنة ستنجز هدف
الوحدة العربية ،وهي التي فشلت يف تحقيق أهداف أقل من
فضل عن أن مثة مناطق أخرى اتجهت نحو
ذلك كث ًريا( .((2هذا ً
التكتل أو التعاون ،مبستويات مختلفة من النجاح ،بعد أن انتقلت
إىل الدميقراطية كام يف أوروبا وأمريكا الالتينية .هذه إشكالية من
إشكاليات متعددة تتصل مبسألة الحكم يف الوطن العريب ،مل تكن
تعانيها ُجل الحاالت األخرى خارج العامل العريب ،وتحتاج بال شك
إىل مزيد من البحث.

من األهمية اإلشارة هنا إىل أن مناقشة دور االستعامر يف إعاقة
الدميقراطية العربية أنتجت يف حد ذاتها الكثري من التوترات،
وكانت سب ًبا من أسباب االستقطاب .فقد ظهرت مواقف حدية،
إذ ات ُّهم من يبحث يف دور االستعامر والعوامل الخارجية بتبني
نظرية املؤامرة والتفسريات التبسيطية واالختزالية ،بينام ات ُّهم
من دعا إىل تجاوزها كل ًّيا بالتغريب وتجاهل ثوابت األمة .لكن،
وبعي ًدا عن هذا السجال غري الصحي ،من العرب من اعترب أيضً ا
أن االستعامر ميثل عقبة أمام الدميقراطية عرب تفتيته األمة،
وظهرت دراســات ترى أن من غري املمكن أن تكون "الدولة
الوطنية العربية" إطا ًرا صال ًحا إلحداث االنتقال الدميقراطي الذي
دعت إليه ثورات عام  ،2011ألنها مل تشكل يو ًما "وحدة عضوية
متكاملة األركان ذات رشعية تاريخية ناجزة" ،وأن أي "ثورة
دميقراطية اجتامعية يف العامل العريب" ميكن أن تتم "عىل مستوى
الحقل السيايس العريب ككل ،أو ال تتم" ،ومن دون هذا "ستنقلب
حركات الربيع العريب إىل مشاريع ثورات مضادة وحروب أهلية
مستمرة ،تعيد إنتاج دول وطنية أكرث ضعفًا وانقسا ًما من
سابقاتها"( .((2بينام رأى آخرون أن "تجزئة الوطن العريب حرفت
الحركة القومية عن املهام الدميقراطية ،بخلقها أزمة رشعية للدول
القامئة .ولكن عىل صعيد آخر ،تح ّول التعرض املستمر لرشعية
الدول ،تحول بحد ذاته ،إىل حجة لتعليل غياب الدميقراطية"(،((2
وأن "الدميقراطية يف البلدان العربية هي رشط تحقيق أي شكل
من الوحدة العربية الطوعية بني الدول القامئة"( .((2وأشار بشارة،
قبل اندالع الثورات بسنوات ،إىل أن هناك "مسألة عربية" سببها
أن "أكرب قومية معارصة مل تحظ بحق تقرير املصري بالتحول إىل

 .2األضواء الحمراء والخضراء
كان من نتائج تلك النشأة املشوهة للدول ال ُقطْرية العربية أن قامت
العالقات بني القوى الكربى واألنظمة العربية عىل أسس مختلة تقوم
عىل عالقات التبعية والهيمنة .تعتمد هذه األنظمة عىل حامية
بديل من اعتامدها
القوى الغربية الكربى يف بقائها واستمرارها ،وذلك ً
عىل شعوبها يف رشعية قيامها واستمرارها .ولهذا مثلت الثورات
العربية التحدي األهم لهذه املعادلة ،فمن املعروف أن أي انتخابات
دميقراطية تجرى يف أعقاب عملية انتقال دميقراطي ناجحة يصحبها
عنرص الاليقني بشأن من سيصل إىل السلطة وحجم قوته الشعبية
والربملانية ،ومن املعروف أيضً ا أن الحكومات التي تصل إىل السلطة
عرب تلك االنتخابات الحرة تضع نصب أعينها مطالب من انتخبها يف
املقام األول .ومن هنا فعنرص الاليقني يف الحاالت العربية ليس أم ًرا
محليًا؛ إذ تهتم به أيضً ا الدول الكربى ذات النفوذ يف املنطقة.

 22انظر يف هذا بتوسع :رفعت رستم الضيقة" ،الدولة الوطنية العربية :حالة
انتقالية مستمرة" ،يف :مجموعة مؤلفني ،أطوار التاريخ االنتقايل :مآل الثورات العربية
(الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2015 ،ص .241 ،224 ،216
 23عزمي بشارة ،املجتمع املدين :دراسة نقدية ،ط ( 6الدوحة /بريوت :املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات ،)2012 ،ص .350-349
 24املرجع نفسه ،ص .281

 25بشارة ،يف املسألة العربية ،ص .336
 26املرجع نفسه ،ص .337
 27املرجع نفسه ،ص .113 ،96
 28كان من األسباب التي أوردها كيسنجر لخوف الواليات املتحدة من ثورات 2011
هو أن تتجه الحكومات العربية الدميقراطية نحو شكل من أشكال الوحدة ،وذلك كام
سنشري الحقًا.
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كان هناك ،منذ نشأة النظام العريب بعد الحرب العاملية األوىل وحتى
اليوم ،شبه مامنعة غربية (أو ضوء أحمر) أمام الدميقراطية العربية
إذا ما أتت بقوى سياسية مستقلة ته ّدد املعادلة املشار إليها أو
الوضع القائم يف املنطقة ،وتهدد الحدود التي ُرسمت للمنطقة يف
اتفاقية سايكس  -بيكو عام  .1916إن املنطق الحاكم لهذه املامنعة
هو أن ظهور حكومات دميقراطية يف املنطقة سيؤدي إىل ظهور تكتل
عب هرني كيسنجر عن هذا بكل وضوح عندما ح ّدد
عريب ،وقد ّ
مرتكزات السياسة األمريكية إزاء املنطقة بعد ثورات عام  2011يف
"أمن النفط" و"أمن إرسائيل" ،موض ًحا أن املبدأ األه ّم الذي يجب أن
أي قوة إقليمية تستطيع أن
تهتم به هذه السياسة هو منع ظهور ّ
تجمع دول املنطقة حولها( .((2وهذا التخ ّوف األمرييك أمر واقع منذ
سنوات؛ فعىل سبيل املثال تحدث أحد التقارير الدورية الصادرة عن
مجلس االستخبارات الوطني األمرييك التي تهتم باالتجاهات العاملية
املستقبلية ،عن تخوفه من ظهور نواة لوحدة عربية إسالمية تقيم
سلطة عابرة لحدود الدولة القومية(.((3
وتظهر املامنعة الغربية جلية يف الدعم العسكري واالقتصادي الذي
تتسلمه األنظمة العربية من الدميقراطيات الغربية .وبحسب إحدى
الدراسات الحديثة ،فإن الواليات املتحدة قدمت معونات عسكرية
لنحو  70يف املئة من الدكتاتوريات يف العامل خالل السياسة التي
اتبعتها يف الحرب الباردة لدعم الدميقراطية لتغيري "الدكتاتوريات
الرشيرة"( .((3وتتبع باحث أمرييك العالقات األمريكية  -املرصية منذ
السبعينيات ،لينتهي إىل القول إن هذه العالقات منعت أو أجهضت
فرص االنتقال إىل الدميقراطية يف مرص( .((3وكانت املواقف الغربية
من الثورتني التونسية واملرصية كاشفة؛ إذ متت التضحية باملبادئ
يف سبيل املصالح .فالواليات املتحدة انحازت يف البداية إىل األنظمة
القدمية ،وبعد فرتة من االرتباك ترددت يف دعم بدائل لزين العابدين
بن عيل وحسني مبارك خوفًا من وصول اإلسالميني إىل الحكم وتهديد
املصالح األمريكية .يف الحالة التونسية ،أعربت الواليات املتحدة عن
قلقها من العنف وظلت تدعم النظام حتى بعد هروب بن عيل،
ودعت الحكومة الجديدة إىل تنفيذ وعوده التي أعلنها يف خطابه
29 Henry A. Kissinger, "Defining a U.S. Role in the Arab Spring," The
International Herald Tribune, Henry A. Kissinger, April 2, 2012, accessed on
15/11/2017, at: https://bit.ly/2D5dO8s
30 National Intelligence Council (NIC), Mapping the Global Future:
Report of the National Intelligence Council's 2020 Project. (Washington:
December, 2004), p. 81, accessed on 11/11/2017, at: https://bit.ly/1Z14Slp
31 Whitney Webb, "Exporting 'Democracy': US Provides Military Aid
to More Than 70 Percent Of World's Dictatorships," MintPress News,
27/9/2017, accessed on 25/11/2017, at: https://bit.ly/2FX0NQv
32 Jason Brownlee, Democracy Prevention: The Politics of the U.S.-Egyptian
Alliance (New York: Cambridge University Press, 2012).

 ددعلالا
رياني  /يناثلا نوناكوناك

قبل رحيله ،والحقًا أعلنت عن دعمها السالم واالستقرار وبناء مجتمع
أكرث دميقراطية يف تونس(.((3
ويف مرص ،وبرغم انفتاح الواليات املتحدة عىل القوى السياسية
كافة ،ومن ضمنها اإلخوان املسلمون ،فإن اتصاالتها األهم كانت مع
املجلس العسكري .وبعد فوز مرشح اإلخوان بالرئاسة ،أعلن أوباما
موقفًا جدي ًدا لبالده هو أن الحكومة التي يتزعمها اإلسالميون يف
مرص ليست حليفة وال عدوة ،واستمرت املعونة العسكرية من دون
قليل ،ومل تخصص أموال
تغيري ،مع تقليص املعونات االقتصادية ً
جديدة لدعم التحول الدميقراطي .وميكننا هنا مقارنة هذا بالدعم
الذي يحصل عليه النظام الحايل بفضل جهود اللويب اإلرسائييل
بواشنطن .ففي أعقاب تدخل الجيش وإطاحته الرئيس املنتخب
عام  ،2013مل تستخدم اإلدارة األمريكية كلمة االنقالب ،وكان ُجل
البيانات والترصيحات األمريكية منصبًا عىل نبذ العنف ورسعة عقد
انتخابات جديدة.
واستمر التنسيق العسكري بكثافة بني البلدين( ،((3برغم انقسام
اإلدارة حول الوضع يف مرص .واعترب وزير الخارجية جون كريي أن ما
حدث يف مرص ميثل "استعادة للدميقراطية"( .((3كام استمرت املعونة
العسكرية برغم تأخري أجزاء منها ،وأعلن الجرنال مارتن دميبيس،
رئيس هيئة األركــان املشرتكة ،بوضوح يف جلسة استامع مبجلس
الشيوخ بعد أيام من بيان  3متوز /يوليو  ،2013عن أهمية املصالح
املشرتكة بني الواليات املتحدة والجيش املرصي تحدي ًدا ،مؤك ًدا أهمية
االستثامر يف الرشاكة القوية بني الطرفني ،ومش ًريا إىل أن بالده "تتمتع
باملرور التفضييل يف قناة السويس" ،وإىل التزام الجيش اتفاقيات
كامب ديفيد ،وإىل أن "الجيش اإلرسائييل يع ّد الجيش املرصي
رشيكًا قويًا"( .((3وبعد االنتخابات الرئاسية الشكلية يف  ،2014عادت
العالقات املرصية  -األمريكية ملا كانت عليه أيام مبارك ،واستقبل
أوباما الجرنال عبد الفتاح السييس عىل هامش اجتامعات الجمعية
العامة لألمم املتحدة يف أيلول /سبتمرب  ،2014وأضاف الكونغرس
إىل القانون الذي ينظم املساعدات ملرص ما يسمح لوزير الخارجية
 33عزمي بشارة ،الثورة التونسية املجيدة :بنية ثورة وصريورتها من خالل يومياتها
(الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2012 ،ص .329-326
 34أجرى السييس ووزير الدفاع األمرييك نحو  30مكاملة هاتفية يف الفرتة بني  3متوز /يوليو
حتى  19كانون األول /ديسمرب  .2013انظر :محمد املنشاوي ،أمريكا والثورة املرصية :من 25
يناير إىل ما بعد  3يوليو ،شهادة من واشنطن (القاهرة :دار الرشوق ،)2014 ،ص .333-332
35 Michael R. Gordon & Kareem Fahim, "Kerry Says Egypt's Military Was
'Restoring Democracy' in Ousting Morsi," The New York Times, 1/8/2013,
accessed on 11/1/2019, at: https://nyti.ms/2PFl64r
 36انظر ما قال دميبيس عندما كان يتحدث عن الجيش املرصي:
Nomination of Gen Martin E. Dempsey, U.S. Senate Committee on Armed
Forces, 18/7/2013, accessed on 6/12/2017 at:https://goo.gl/cQVDmX

ملف :العامل الخارجي واالنتقال الديمقراطي ،الحالة العربية
العوامل الخارجية والثورات العربية :أربع إشكاليات للبحث

بالتنازل عام يسمى شهادة الدميقراطية املطلوبة إذا كان هذا يف
مصلحة األمن القومي األمرييك(.((3
وتم الحقًا ،يف نيسان /أبريل  ،2015رفع الحظر عن إمدادات
السالح ملرص ،والذي كان معمولً به منذ ترشين األول /أكتوبر
 ،2013لقد كان الحظر هو االستثناء نظ ًرا إىل أوضاع أمريكية
داخلية ،أما الطبيعي فهو التحالف ،وقد أوضح السييس ذلك عام
قائل إن "الواليات املتحدة مل تخذلنا أب ًدا خالل السنوات
ً ،2015
املاضية" ،وإن "السنتني املاضيتني كانتا مبنزلة اختبار حقيقي
لقوة العالقات بني مرص والواليات املتحدة األمريكية وتحملها"(.((3
والجديد هو ما أعلنه البيت األبيض عن نية الواليات املتحدة وقف
السامح ملرص برشاء األسلحة باالئتامن بد ًءا من العام املايل ،2018
وكذا إعادة هيكلة العالقات العسكرية مبا يحقق املصالح املشرتكة،
وذلك بأن تقترص أهداف األسلحة األمريكية للجيش املرصي عىل
دعم قدراته يف أربعة مجاالت ،هي "مكافحة اإلرهــاب ،وأمن
فضل عن "صيانة األنظمة
الحدود ،وأمن سيناء ،واألمن البحري"ً ،
العسكرية املوجودة بالرتسانة املرصية" .ويع ّد هذا التغيري جوهريًا؛
ألنه يتعلق مبسائل أساسية متس عقيدة الجيش ،ومهامته ،ونظم
تسليحه ،ومتويله.
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ومع صعود اليمني املحافظ ،ووصول دونالد ترامب إىل الرئاسة
عام  2017صارت السياسة األمريكية أكرث سفو ًرا يف انحيازها التام
إىل النظم املستبدة .بل األخطر من ذلك هو أن ترصيحات ترامب
كشفت جوانب مل تكن معلنة من قبل يف عالقات الهيمنة األمريكية
عىل نظم الحكم العربية .فقد أشار يف نيسان /أبريل  2018إىل أن
األنظمة العربية لن تدوم أكرث من أسبوع إذا ُرفع الدعم األمرييك
عنها؛ ألن الواليات املتحدة هي التي تحميها(((4؛ وهو ترصيح ك ّرره
مرات عدة بعد هذا .ويف أعقاب قتل الصحايف السعودي جامل
خاشقجي يف قنصلية بالده يف إسطنبول يف ترشين األول /أكتوبر
 ،2018كشف ترامب عن بعد آخر يف عالقة بالده بالسعودية
تحدي ًدا إن صح ما قاله؛ ففي  22ترشين الثاين /نوفمرب  ،2018قال
مرب ًرا دفاعه عن السعودية "من دون حليف قوي مثل السعودية
[ ]...سوف تشهد إرسائيل أوقاتًا عصيبة [ ]...ماذا يعني هذا؟
إرسائيل سرتحل [ ]...هل تريدون أن تغادر إرسائيل املنطقة؟"(.((4
وكان ويل العهد السعودي ،محمد بن سلامن ،قد كشف جان ًبا آخر
من تلك املعادلة حني اعترب سياسة بالده يف نرش الوهابية وبناء
املدارس واملساجد يف الخارج جز ًءا من الحرب الباردة وبطلب من
الدول الغربية(.((4

وتبني أن السييس كان قد أبلغ واشنطن يف آذار /مارس – 2013
غالبًا عرب جرناالت البنتاغون الذين نُقل لهم امللف املرصي – بأن
حكم اإلخوان يف مرص قد انتهى( .((3وظهرت الحقًا عدة مقاالت يف
الصحف األمريكية تشري إىل هذا ،وإىل األدوار التي قامت بها اإلمارات
والسعودية أيضً ا( .((4كام ظهرت أيضً ا ترصيحات آلخر رئيس وزراء يف
عهد مبارك ،الجرنال أحمد شفيق ،عن دوره يف مواجهة اإلخوان من
ديب ،وذلك بالتنسيق مع السفارة األمريكية ومعهد واشنطن لدراسات
الرشق األدىن(.((4

أما األوروبيون فقد صدرت عنهم بيانات وترصيحات تدعم مطالب
التغيري يف مرص ،وإدانة العنف واستعادة األموال املنهوبة يف البنوك
األوروبية ،كام أعلن االتحاد األورويب عن مخصصات مالية لدعم
دول الربيع العريب ،لكن ،رفض االتحا ُد األورويب تسمي َة ما حدث يف
" 2013انقالبًا" ،وتعامل مع النظام يف مرص ،ما عدا السويد والرنويج
اللتني دانتا االنقالب .وحاول االتحاد التوسط بني األطراف يف مرص
ليس الستعادة الرشعية الدستورية ،وإمنا لضامن مشاركة الجميع يف

 37هذه الصالحيات أعطيت من قبل لكونداليزا رايس عام  ،2008انظر :عزمي بشارة،
ثورة مرص ،ج  ،2من الثورة إىل االنقالب (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ،)2016 ،ص .462
38 PBS News Hour, "Egypt's President on Fighting Islamic State,
U.S. Relations," PBS News Hour, 28/9/2015, accessed on 4/10/2017,
at: https://to.pbs.org/2CHuT85
39 David D. Kirkpatrick, "U.S. Sought Delay of Morsi's Ouster, Egyptian
Leader Says," The New York Times, 6/5/2014, accessed on 4/10/2017,
at: https://goo.gl/RTH2th
 40انظر عىل سبيل املثال:
David D. Kirkpatrick, "The White House and the Strongman," The New York
Times, 27/6/2018, accessed on 8/10/2017, at: https://goo.gl/Lwcifk; Dexter
Filkins, "A Saudi Prince's Quest to Remake the Middle East," The New
Yorker, 9/4/2018, accessed on 8/10/2017, at: https://goo.gl/ceD6eU
" 41شفيق :يعرتف مبقابلة أعضاء من السفارة األمريكية بالتنسيق مع املخابرات لإلطاحة
باإلخوان" ،يوتيوب ،2015/6/16 ،شوهد يف  ،2019/1/15يفhttps://bit.ly/2RwxQvx :

42 "Remarks by President Trump and President Macron of France in
Joint Press Conference," Remarks, The White House, 24/4/2018, accessed on
9/12/2017, at: https://goo.gl/QpTYeH
43 TOI Staff & Agencies, "Trump: Israel would be in big trouble without
Saudi Arabia," The Times of Israel, 22/11/2018, accessed on 24/11/2018, at:
https://bit.ly/2PdFA4k
ويف بيان رسمي للبيت األبيض يف  20ترشين الثاين /نوفمرب  2018جاء" :تنوي الواليات
املتحدة البقاء رشيكًا ثابتًا للمملكة العربية السعودية لضامن مصالح بلدنا وإرسائيل وجميع
الرشكاء اآلخرين يف املنطقة" .انظر:
"Statement from President Donald J. Trump on Standing with Saudi
Arabia," Statements & Releases, The White House, 20/11/2018, accessed on
23/11/2018, at: https://bit.ly/2TwSHRc
44 Karen DeYoung, "Saudi Prince Denies Kushner is 'in his
Pocket'," The Washington Post, 22/3/2018, accessed on 9/12/2017,
at: https://goo.gl/fLN49j; "West Encouraged Saudis to Spread Wahabbist
Islam in Cold War to Stop Soviets," Sputnik, 29/3/2018, accessed on
9/12/2017, at: https://sptnkne.ws/heN4
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مسار  2013وإقناع اإلخوان بذلك( .((4وبعد ذلك عادت العالقات
لطبيعتها مع مرص وتعاظمت صفقات التجارة والسالح .وقد كشف
محمد الربادعي يف أيار /مايو  2015أن من َوضَ َع خريطة الطريق
التي أعلنت يف  3متوز /يوليو  2013هو برناردينو ليون ممثل االتحاد
األورويب يف جنوب املتوسط يف ذلك الوقت(.((4
وتكشف هذه املواقف جميعها الوجوه املتعددة للحكومات
األوروبية ،وهذا أمر ليس جدي ًدا ،فقد أُطلق عىل دبلوماسية بريطانيا
يف النصف األول من القرن العرشين "دبلوماسية الزنجي األبيض" يف
تعاملها املزدوج مع العرب والجامعات اليهودية يف فلسطني .إ ّن معيار
املصالح (كام تفهمها القوى األوروبية يف النفط والتجارة ومبيعات
السالح وأمن اإلرسائيليني ومكافحة اإلرهاب ومنع وصول حكومات
وطنية تغري ميزان القوة) هو املعيار الحاكم لتلك الحكومات .وقد
عب بشارة عن هذا بدقة حني أشار إىل أن أوروبا مل تتخل عن تلك
ّ
(((4
السياسة إال "عندما كانت مجربة عىل ذلك بفعل الحراك الشعبي" .
ولهذا فإ ّن ميزان القوة املختل بني العرب والقوى الغربية ال يُع ّدله
إال التسلح بقوة الشعوب وقيام حكومات مدنية منتخبة ميكن
مراقبتها ومحاسبتها.
الخوف من الدميقراطية العربية يرتجم أيضً ا يف ضوء غريب آخر ،أخرض
هذه املرة أمام الحلفاء والخصوم من الحكومات العربية عىل حد
سواء ،وذلك لالستمرار يف قمع املعارضني متى كان هذا القمع يف
صالح منع وصول حكومات مناوئة للمصالح الغربية .ففي املايض،
مرت املذابح ضد اإلخوان املسلمني يف حامة السورية ( ،)1982وقمع
ثورات الشيعة واألكـراد يف العراق ( ،)1991وقمع مترد بالجيش
يف ليبيا ( )1993من دون إدانة من الجامعة الدولية .واليوم مرت
ويالت الحرب يف سورية واليمن ومذابح ميداين رابعة والنهضة يف
مرص ،وما تالها من انتهاكات ،من دون إدانة دولية حقيقية .ومؤخ ًرا
أثبتت قضية مقتل الطالب اإليطايل جوليو ريجيني وتغايض إيطاليا
واالتحاد األورويب عنها إعالء املصالح االقتصادية والعسكرية ليس
عىل انتهاكات حقوق اإلنسان العريب فقط ،وإمنا عىل انتهاكات
حقوق الرعايا األوروبيني يف الدول العربية أيضً ا.
ويف الواقع مثة تقارير حقوقية تكشف الدور الخارجي يف دعم
مثل ،كشف
النظم املستبدة يف العامل العريب؛ ففي الشأن املرصي ً
 45أكد محمد محسوب ،وزير الشؤون الربملانية إبان فرتة حكم محمد مريس ،هذا األمر
يف شهادته عن تلك الفرتة يف عدة مناسبات ،مؤكدًا أن الهدف كان إقناع اإلخوان مبا حدث،
ومش ًريا يف ذات الوقت إىل أن السييس ماطل يف الرد عىل مبادرة االتحاد األورويب حتى يصل
إىل فض االعتصامات بالقوة وإفشال املبادرات كافة.
46 "ElBaradei Reveals Role in 2013 Egyptian Coup," The New Arab,
8/7/2015, accessed on 10/12/2017, at: https://bit.ly/2CcItOm
 47بشارة ،ثورة مرص ،ص .482
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تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية أن فرنسا زودت مرص خالل
الفرتة  2016-2012بكميات من األسلحة تفوق ما ز َّودتها به طوال
العرشين عا ًما السابقة ،وأن عام  2017وحده شهد تصدير معدات
عسكرية وأمنية تزيد قيمتها عىل  1.4مليار يورو .وذكر التقرير
أن سياسة فرنسا هذه تستخف بالقانون الدويل؛ ألن قوات األمن
املرصية تستخدم هذه املعدات يف قمع املظاهرات كام حدث يف
الفرتة  ،2015-2012وألن هذه السياسة تخرتق الحظر الذي تبناه
االتحاد األورويب عام  2008أو ما يسمى قواعد "املوقف املشرتك
لالتحاد األورويب" التي تنظم الرقابة عىل صادرات املعدات والتقنيات
العسكرية( .((4تعرف فرنسا جي ًدا أن هذه األسلحة لن تستخدم إال
عىل النحو الخاطئ ما دامت يف أيدي نظم قمعية ،برغم إعالنها عن
عدم مسؤوليتها عن االستخدام الخاطئ لهذه األسلحة.
وهنا نشري إىل أن فهم بعض الباحثني الغربيني للواقع العريب سيظل
مثل
منقوصا ،ما دام يتم تجاهل ذلك الضوء األخرض؛ فإيفا بيلني ً
ً
كتبت عام  2004قائلة إن املشكلة يف الرشق األوسط ليست يف غياب
الرشوط املسبقة للدميقراطية ،بقدر ما هي يف الرشوط الداعمة
لالستبداد ،وال سيام األجهزة األمنية( .((4وهذا الفهم منقوص ألنه
ال يأخذ يف الحسبان أيضً ا الرشوط الخارجية الداعمة االستبداد
واألجهزة األمنية ،وال سيام يف ضوء تجارة السالح الدولية ،والعالقات
العسكرية  -العسكرية القوية بني الدول الغربية الكربى والجيوش
واألجهزة األمنية داخل الدكتاتوريات العربية.
ووصل األمر يف الغرب إىل قيام صحف ومراكز بحثية برتويج أن
املنطقة العربية مل تشهد ثورات من أجل الدميقراطية يف األساس،
ومل تشهد عمليات انتقال دميقراطي ،وأن الشعوب العربية ال يصلح
لها إال الحكم االستبدادي .ومن األمثلة ذات الداللة هنا مقال نرشته
صحيفة واشنطن بوست بعنوان "كيف كان الجيش املرصي يفكر
بعد الثورة؟" حيث أورد كاتبه أن القول بأن املنطقة شهدت "ثورات
مدنية" قول "تقليدي" وغري صحيح ألنه ال يفهم السياسة يف مرص
ودور الجيش هناك( .((5وبغض النظر عن أن عنوان املقال نفسه
يكشف تناقضً ا جل ًّيا ،إذ إنه يتضمن كلمة "الثورة" يف حني أن هدفه
هو إثبات عدم حصولها ،فإن معظم املقال الذي يركز عىل الجيش
" 48مــر :استخدام األسلحة الفرنسية يف قتل املعارضني" ،منظمة العفو الدولية،
 ،2018/10/16شوهد يف  ،2018/10/18يفhttps://bit.ly/2q18M4o :
49 Eva Bellin, "The Robustness of Authoritarianism in the Middle East:
Exceptionalism in Comparative Perspective," Comparative Politics, vol. 36,
no. 2 (January 2004), p. 143.
50 Ellis Goldberg, "What was the Egyptian Military Thinking after the
Revolution?" The Washington Post, 27/1/2015, accessed on 9/12/2017, at:
https://goo.gl/8CDfrV

ملف :العامل الخارجي واالنتقال الديمقراطي ،الحالة العربية
العوامل الخارجية والثورات العربية :أربع إشكاليات للبحث

وأدوات سيطرته وال سيام يف قطاع املعلومات يروج ملغالطات أخرى،
منها االدعاء أن االنتخابات الرئاسية لعام  2014كانت اختبا ًرا شعبيًّا
حقيقيًّا .لقد تجاهل املقال عالقة الجيش بالواليات املتحدة وتلقيه
معظم املعونة األمريكية املخصصة ملرص ،تلك املعونة التي تربرها
اإلدارات األمريكية املتعاقبة بأنها "استثامر يف االستقرار اإلقليمي الذي
أساسا عىل تعاون طويل األمد مع الجيش املرصي ،وعىل الحفاظ
يُقام ً
(((5
عىل معاهدة السالم املرصية  -اإلرسائيلية عام  . "1979إن إجهاض
ثورة يناير عام  2013ال ينفي عدم حدوثها ،وإمنا عىل العكس يثبت
قيامها ،ويربهن أيضً ا خطورتها عىل خصومها محل ًيا وإقليم ًيا ودول ًيا،
وقيام هؤالء الخصوم مبواجهتها مبليارات من الدوالرات الخليجية،
وبجامعات موجهة من املثقفني واإلعالميني ،وبسلسلة من األحكام
املسيسة ،وغري ذلك.

 .3محاربة اإلرهاب ومسألة الديمقراطية
تتضح أيضً ا أهمية العامل الخارجي مع استخدام خطاب الحرب
عىل اإلرهاب ألجل ترسيخ الحكم املطلق وتربير قمع الحريات عىل
أيدي النخب الحاكمة ،وتحول هذا الخطاب ،يف الواقع ،إىل إحدى
إسرتاتيجيات الفاعلني الداخليني والخارجيني إلجهاض مسارات
االنتقال السلمي إىل الدميقراطية املعادية ملصالحهم( .((5فاملنطقة
دخلت ثالث مرات عىل األقل يف "حرب عىل اإلرهاب" خالل العقود
الثالثة املاضية تقري ًبا؛ حيث تم يف كل مرة تجيري املنطقة يف حرب ضد
عدو داخيل بينام يتم غلق الحياة السياسية ،ووضع كل اإلسالميني يف
سلة واحدة ،ثم اتهام كل املعارضني بالتعاطف معهم أو العمل عىل
تنفيذ أهدافهم(.((5
كانت املرة األوىل يف نهاية الثامنينيات ومطلع التسعينيات من القرن
العرشين ،مع عودة ما أطلق عليهم "األفغان العرب"؛ حيث حلت
الحرب عىل الحركات املسلحة محل املطالب الشعبية التي كانت
تنادي باإلصالح يف دول مثل مرص والسعودية والجزائر والسودان
51 Jeremy M. Sharp, "Egypt: Background and U.S. Relations," CRS Report,
Congressional Research Service, June 7, 2018, pp. Summary page, 15-20,
accessed on 9/12/2017, at: https://goo.gl/gsg2iT
 52لبعض الخرباء األمريكيني يف الرشق األوسط آراء مختلفة متا ًما ،فعىل سبيل املثال ،يف
عام  2005اعرتض أحد خرباء الرشق األوسط األمريكيني عىل نهج جورج بوش االبن لنرش
الدميقراطية يف العامل العريب ،معل ًنا أن الدميقراطية لن توقف "اإلرهاب" هناك .انظر:
Gregory F. Gause III, "Can Democracy Stop Terrorism?" Foreign Affairs
(September/ October 2005), pp. 62-76.
مثال بارزًا ،ف ُجل السياسيني الذين تم اعتقالهم منذ  2013تم اتهامهم
 53تع ّد حالة مرص ً
باالنضامم إىل جامعة محظورة تسعى إىل قلب نظام الحكم – أي جامعة اإلخوان املسلمني
– وذلك بغض النظر عن انتامءاتهم السياسية ،فمن هؤالء من ينتمي إىل تيارات يسارية
واشرتاكية ثورية وليربالية ،بل ومنهم أيضً ا من كان وال يزال يعادي اإلخوان بشدة .لكن
مؤخ ًرا صارت التهمة التي توجه إىل البعض هي العمل عىل تحقيق أهداف جامعة محظورة.
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وغريها .وحدث اليشء ذاته تقري ًبا للمرة الثانية بعد هجامت 2001؛
إذ تم إجهاض املطالب السلمية املعارضة يف أكرث من دولة عربية باسم
معركة الحرب عىل اإلرهاب التي صارت الدول العربية واإلسالمية
مرسحها الرئيس ،وتم يف إطارها احتالل دولتني إسالميتني وما ترتب
عىل هذا من ظهور حركات متطرفة مسلحة .ويف هذه املرحلة
صار اإلرهاب هو العدو الجديد للغرب ،وحلت عبارة "الحرب عىل
وقسمت بعض التقارير
اإلرهاب" محل مصطلح "رصاع الحضارات"ّ ،
العامل اإلسالمي إىل راديكاليني ومعتدلني ،وأعلت من أهمية ما رأته
رصا ًعا بني الشيعة والسنة أو بني العرب وغري العرب(.((5
ويف تقرير صدر عن مؤسسة راند األمريكية عام  ،2002خلت األسباب
الكامنة وراء ما أسامه التقرير "ظاهرة اإلسالم الراديكايل" من األسباب
الخارجية ،ما عدا اإلشارة إىل أمرين مل يظهر لهام صدى يف توصيات
التقرير ،األول هو "املناهضة البنيوية للغرب" ،أي إن عدم ثقة العرب
واملسلمني بالغرب هو املشكلة وليس أسباب عدم الثقة تلك ،ومع
أن التقرير تحدث عن بعض هذه األسباب ،فإن توصيات الحل
واملعالجة مل متتد ملعالجتها .وباملنطق نفسه ،كان األمر الثاين هو
الرصاعات والحروب والثورات بصفتها سب ًبا للتطرف (الثورة اإليرانية،
والحرب األفغانية ،وحرب الخليج األوىل  ،1991وأحداث سبتمرب
 ،2001والحرب يف العراق) ،لكن من دون التطرق إىل دور الخارج
يف إشعال هذه الرصاعات ،وال إىل صفقات األسلحة التي ال يتوقف
تصديرها إىل أطراف الحروب( .((5وأوىص تقرير صدر عام 2007
عن املؤسسة ذاتها بفرض الدول الغربية مجموعة من السياسات
حول الحكم الرشيد والدميقراطية وتغيري املناهج ودعم االنفتاح
السيايس واالقتصادي ،لكن تم هذا يف إطار الحديث عام أسامه بناء
"شبكات للمسلمني املعتدلني" الذين تم تعريفهم بأنهم من يلتزمون
"الدميقراطية الليربالية الغربية" ،ويرفضون "تطبيق مبادئ الرشيعة"،
ويحرتمون "حقوق املرأة واألقليات الدينية" ،ويعارضون "اإلرهاب
والعنف غري املرشوع"( .((5مل يتطرق تقرير  2007إىل مسببات ظهور
التطرف والعنف ودوافعه املتصلة بالدعم الغريب للنظم املستبدة
والحروب التي نشأت من ج ّراء طبيعة هذه الحكومات وأدائها.
 54انظر عىل سبيل املثال:
Angel M. Rabasa et al., The Muslim World after 9 / 11 (Santa Monica: Rand
Corporation, 2004).
55 Ibid., p.37.
تتضمن بقية األسباب عوامل مثل :فشل النامذج االقتصادية والسياسية التي تبنتها الدول،
واختفاء سلطة عربية مركزية لإلسالم السني ،وانتشار الصحوة اإلسالمية ،وتوافر سبل
التمويل ،وتعانق التطرف مع القبيلة ،وطفرة الفضائيات العربية وغري ذلك .انظر:
Ibid., pp. 36-52.
56 Angel Rabasa et al., Building Moderate Muslim Networks (Santa
Monica: Rand Corporation, 2007), pp. 66-67.
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وواقع األمر أن مضامني هذا التقرير ،وغريه من التقارير املامثلة ،مل
متثل أي تهديد لألنظمة العربية ألنها تتجاهل الحديث عن إصالح
املؤسسات الحاكمة ذاتها .أضف إىل ذلك أن هذه التقارير ركزت
عىل توجيه الجزء األكرب من الدعم الخارجي نحو إصالح منظامت
املجتمع املدين عىل حساب األحزاب واملؤسسات السياسية ،وبشكل
مزدوج أيضً ا؛ إذ تم تفضيل التيارات العلامنية الليربالية بصفة عامة.
فضل عن أن هذه التقارير ساهمت أيضً ا يف تعميق االستقطاب
ً
السيايس؛ نتيجة اعتبارها أن املعتدلني ال بد أن يكونوا علامنيني ،وأن
التعددية السياسية التي دعت إليها هذه التقارير مل تشمل التيار
اإلسالمي السلمي.

ولكن هذه املرة بالقول إن حروب املنطقة ورصاعاتها رصاعات أبدية،
ولها جذور ثقافية وتاريخية تخص املنطقة وتركيبها املذهبي .فَ َع َل
أوباما ذلك عندما قال إن ما يدور يف املنطقة متأصل يف الرصاعات
التي تعود إىل آالف السنني فيها( ،((5ويفعله الرئيس الحايل ترامب
الذي أقام سياساته منذ حملته االنتخابية عىل أن اإلرهاب سببه
هو ما يسميه "اإلرهاب اإلسالمي املتطرف"( .((6ويكتب باملنطق
ذاته كتاب ليرباليون ومحافظون( .((6مثة حاجة بال شك إىل دراسات
تعالج الطائفية ،أما مسألة اإلرهاب فتحتاج إىل دراسات تربط بني
مسألة اإلرهاب وأمور أخرى ال تتطرق إليها جل األدبيات والسياسات
الغربية الحالية(.((6

ثم كانت املرة الثالثة والراهنة يف إدخال املنطقة يف "حرب عىل
اإلرهــاب" بعد ثــورات عام  2011وصعود قوة اإلسالميني عرب
االنتخابات الدميقراطية؛ إذ تحول نضال شعوب املنطقة ألجل الحرية
إىل حرب عىل إرهاب داعش وإخوته ،واختارت إدارتا أوباما وترامب
دعم الثورات املضادة والحكام املستبدين يف املنطقة عىل حساب
دعاة الدميقراطية وحقوق اإلنسان .يوجد بال شك مشكلة تطرف
وإرهاب يف املنطقة ،لكن الجزء األسايس من الحل هو فتح الحريات
وسبل املشاركة السياسية السلمية وتقديم الحوافز املؤسسية لهذه
املشاركة .ما يحدث يف منطقتنا هو العكس ،أي االعتامد عىل الحلول
األمنية يف األساس وقمع الحريات وغلق املجال السيايس السلمي،
وهذه أمور تساعد عىل ظهور اإلرهاب واستمراره بدلً من محاربته.

أما ثالثة األثايف فهي قيام مراكز بحثية غربية برسم مستقبل املنطقة
عىل أسس طائفية ومناطقية ،وعىل اعتبار أن املنطقة ستكون منطقة
نزاعات لعقود قادمة ،ومن دون التطرق مطلقًا إىل الدميقراطية
حلول ألزمات
ً
واملواطنة واملصالحات الوطنية الشاملة بصفتها
املنطقة .فعىل سبيل املثال انتهى التقرير الذي صدر عن املجلس
األطلنطي بواشنطن نهاية عام  2016إىل تأكيد أمرين أساسيني هام

إن توظيف مقوالت الحرب عىل اإلرهاب ضد الثورات له مخاطر
عدة( ،((5أولها استخدام هذه الحرب ألجل استمرار معادلة الهيمنة
الغربية وتحقيق األمن ولو عىل حساب الدميقراطية وحقوق اإلنسان،
وهذه سياسة قصرية النظر ،وتسهم يف إشعال املنطقة ألنها تتجاهل
حقيقة أن اإلرهاب نتيجة أساسية من نتائج أزمة رشعية الحكم وأداء
الحكومات يف الدول العربية(.((5
واألخطر من هذا أن املنطقة العربية شهدت يف أعقاب الثورات
املضادة  2013قيام دوائر رسمية ومراكز بحثية بالرتويج ملغالطات
تعيد إنتاج افرتاضات املدخل الثقايف يف تفسري بقاء االستبداد العريب،
 57مثة مخاطر أخرى لتوظيف مقوالت الحرب عىل اإلرهاب ،منها الخلط الزائف بني
اإلرهاب ومقاومة االحتالل يف فلسطني ،وهناك أيضً ا خلط زائف آخر بني اإلرهاب ونضال
األقليات املسلمة ضد التمييز يف دول مثل الصني والهند والفلبني وميامنار وغريها .ومثة
توظيف ثالث للحرب عىل اإلرهاب يربط بني اإلرهاب واإلسالم ،ويرص عىل فرض منظومة
علامنية متشددة من دون أدىن تدبر يف الخصوصيات الثقافية والدينية.
 58انظر :عبد الفتاح مايض" ،مخاطر االستثامر يف اإلرهاب" ،الجزيرة نت،2015/11/22 ،
شوهد يف  ،2018/5/11يف https://goo.gl/GHKJGW:؛
Shadi Hamid, "Sisi's Regime Is a Gift to the Islamic State," Foreign Policy,
August 6, 2015, accessed on 9/10/2018, at: https://goo.gl/2THcJv

"59 "Transcript: President Obama's Final State of The Union Address,
Politics, January 12, 2016, accessed on 9/12/2017, at: https://goo.gl/eBdE7F
60 Donald J. Trump, The Inaugural Address, Remarks, The White House,
January 20, 2017, accessed on 9/10/2018, at: https://goo.gl/iUyabG
61 Thomas Friedman, "Tell Me How This Ends Well," The New York
Times, 1/4/2015, accessed on 11/12/2017, at: https://goo.gl/9AvyGW
ومن األهمية أن نذكر هنا أن هذه االدعاءات تتجاهل الكثري من الحقائق ،فرغم أن الكثري من
الحروب املشتعلة حاليًا ،أطرافها دول أو حركات إسالمية ،فإن تاريخ القرنني السابقني يشري
إىل أن أوروبا والواليات املتحدة كانتا ساحة لرصاعات سياسية وحروب وثورات وانتهاكات
لحقوق اإلنسان .انظر:
Nader Hashemi, Islam, Secularism, and Liberal Democracy: Toward a
Democratic Theory for Muslim Societies (New York: Oxford University Press.
2009), pp. 34-38.
كام تتجاهل حقيقة أن أي عمليات تغيري كربى يصحبها عادة قدر من العنف ،وأن الحروب
الحالية يف البلدان اإلسالمية ليست نتيجة تفاعالت داخلية خالصة ،فمعظمها لها أطراف
غري إسالمية ،كام أن األسلحة تأيت من الدول الكربى .هذا إىل جانب أهمية النظر إىل حركات
التطرف باملنطقة ضمن أدبيات حركات التمرد ،فهي حركات ذات دوافع سياسية كغريها من
حركات التمرد كالجيش الحر األيرلندي وحركة املقاومة يف جنوب أفريقيا وحركة الحقوق
املدنية يف الواليات املتحدة ،انظر :عبد الفتاح مايض ،العنف والتحول الدميقراطي يف مرص
بعد الثورة ،سلسلة الوعي الحضاري ( 13القاهرة :دار البشري للثقافة والعلوم،)2015 ،
ص 29–28؛ عبد الفتاح مايض" ،أسئلة محاربة اإلرهاب وإجهاض الثورات" ،الجزيرة نت،
 ،2014/9/30شوهد يف  ،2018/11/11يفhttps://goo.gl/WQZGu8 :
 62كاالهتامم بتعزيز تعليم تعاليم اإلسالم السمحة ،وتعديل املناهج يف الدول الغربية
لتكون أكرث تسام ًحا مع اآلخر ،ولتعرتف مبسؤولية القوى االستعامرية عن تأخر الشعوب
التي خضعت لالستعامر ،وعن كافة املظامل التي ارتكبت من قتلٍ وتقسيم ونهب للرثوات.
ولقد أشار األكادميي األمرييك ستيفن والت إىل أن معاملة الدول االستعامرية سابقًا لشعوب
مستعمراتها السابقة متثل سببًا من أسباب قيام منظامت عنيفة كداعش والقاعدة بالرد
اليوم .انظر:
Stephen M. Walt, "Don't Give ISIS What It Wants," Foreign Policy, November
16, 2015, accessed on 10/10/2018, at: https://goo.gl/29gTdN
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"دعم اإلدارة املحلية" املحافظات واملدن العربية بغرض "مكافحة
اإلرهاب والفساد وتوفري الخدمات" ،وإقامة "منظومة تعاون إقليمية
أساسا بالتعاون األمني واالقتصادي والسيايس،
رشق أوسطية" تهتم ً
تكون فيها الدولة اإلرسائيلية طرفًا أساسيًّا .والخطري هو أن التقرير
مينح الحكومات الحالية الحرية يف تحديد "املعايري" الخاصة إلصالح
األوضاع داخل بلدانهم(.((6
وال شك يف أن هذه التوصيات تختلف متا ًما عن سبل معالجة
الحروب األهلية واستبداد الحكومات يف حاالت أخرى ،فالحروب
األهلية عادة ما يتم عالجها بوساطات سياسية تُنهي تدخل األطراف
الخارجية وتوقف تصدير السالح للعنارص املتحاربة ،وبعمليات
مصالحة سياسية تتضمن ضامنات دولية محددة .أما استبداد
الحكومات ،فيتم التعامل معه بالرتكيز عىل هدف أسايس هو بناء
دولة املواطنة والقانون واملؤسسات الدميقراطية ،وذلك من خالل
عملية تحول دميقراطي بأهداف ومسارات واضحة .ويكون هدف
ُغي من طبيعة
تقوية اإلدارة املحلية جز ًءا من تلك العملية التي ت ّ
مامرسة السلطة ،وتُ كّن فئات الشعب كافة سياسيًا واجتامعيًا
واقتصاديًا .مل تتضمن توصيات تقرير األطلنطي سياسات كالسياسات
األمريكية تجاه إيطاليا وأملانيا واليابان بعد الحرب العاملية الثانية،
والتي دارت تحدي ًدا حول الدميقراطية بصفتها نظا ًما للحكم عىل نحو
حاسم وواضح .وال ميكن مقارنة ما فعله دوغالس مكآرثر باليابان
مبا ارتكبه بول برمير يف العراق ،وال ببقية السياسات الكارثية التي
ارتكبها األمريكيون يف العراق وأفغانستان مستندين إىل مربرات واهية
ترى أن ثقافة الشعوب ال تنسجم مع الدميقراطية والحريات ،وأنها
تخلق رصاعات طائفية(.((6

 .4عامل اإلقليم المعادي للديمقراطية
مل يكن اإلقليم مرح ًبا بالثورات العربية؛ فبخالف الدعم الرتيك
والقطري الواضح لهذه الثورات ،مل ترحب بها األنظمة العربية
عمو ًما ،كام اعتربت إيران أن أي دميقراطية عربية حقيقية قد تزعزع
رشعية نظامها .ولعل الحالة املرصية املثال األبرز عىل دعم السعودية
واإلمــارات الثورات املضادة؛ لقد كان سبب خوف هذه األنظمة
وال يزال هو امتداد حركة التغيري إليها .ولهذا دافعت السعودية
واإلمارات منذ البداية عن مبارك ،وحاولتا منع محاكمته ،ثم كانت
63 Stephen Grand & Jessica P. Ashooh, Middle East Strategy Task Force:
Final Report of the Co-Chairs, Madeleine Albright & Stephen J. Hadley (cochairs.), (Washington DC: Atlantic Council, 2016), accessed on 5/11/2018,
at: https://goo.gl/LBXv9V
 64انظر :عبد الفتاح مايض" ،الرشق األوسط الجديد :حكم محيل وتعاون إقليمي" ،مقاالت
رأي ،الجزيرة نت ،2017/1/30 ،شوهد يف  ،2018/5/13يفhttps://bit.ly/2Wp9Uh9 :
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ثقة البلدين بقادة الجيش ملنع وصول اإلسالميني إىل السلطة ،ثم
تكشف تدريجيًا حجم الدعم السعودي واإلمارايت( ((6لنخب النظام
القديم يف مرص ومتويل ما حدث يف  2013عرب تقديم مليارات من
الــدوالرات ،ومتويل وسائل إعالم لصالح الثورات املضادة( ،((6هذا
فضل عن سياسات أخرى مثل مالحقة دعاة التغيري من إسالميني
ً
وغري إسالميني داخل اإلمارات والسعودية نفسيهام ،ونشاطات اللويب
اإلمارايت بواشنطن إلفشال الثورات العربية ،وتشويه التيار اإلسالمي
ومحاربته ،واحتواء إيران(.((6
أما بشأن العامل اإلرسائييل ،فيمكن القول إن عنرص الاليقني من
نتائج أي عملية انتخابية حرة يف العواصم العربية يرتبط أيضً ا
مبسألة األمن اإلرسائييل ،بل برشعية الدولة اإلرسائيلية ذاتها وبقائها.
وتعترب هذه املسألة أيضً ا محد ًدا أساسيًا لألمريكيني واألوروبيني يف
عالقتهم بالعرب وإرسائيل .وما يهمنا هنا هو اإلشارة إىل أن هناك
معادلة ظلت قامئة تربط بني مسألتي أمن الدولة اإلرسائيلية ووجود
منط الحكم املستبد بالعواصم العربية ،وذلك خوفًا من أن تؤدي
أي عملية إصالح إىل وصول اإلسالميني أو أي قوى وطنية أخرى
إىل السلطة .قامت هذه املعادلة منذ ما قبل "معاهدة السالم
املرصية  -اإلرسائيلية" ،ثم مثّلت الثورات العربية تهدي ًدا وجوديًّا لها
ولرشعية الدولة اإلرسائيلية ورسديتها التاريخية .ولهذا اعترب الساسة
اإلرسائيليون أن قيام حكومات عربية دميقراطية منتخبة خط ٌر عىل
رشعية وجود دولتهم( ،((6ووصف نتنياهو ثورات عام  2011بأنها
زلزال يهز أنظمة الحكم ويهدد بنشوء رشق أوسط جديد ،معت ًربا
عظيم إلرسائيل"( .((6وتحت عنوان "خطة
أن مبارك "كان صديقًا
ً
نتنياهو لوقف اإلسالم" ،نرشت جريدة معاريف يف  3آب /أغسطس
 2011ترصيحات نتنياهو الداعية إىل إنشاء صندوق دويل لدعم
خصوم اإلسالميني يف العامل العريب عىل غرار خطة مارشال يف أوروبا؛
وذلك لتشجيع ما أسامه التحرك نحو الدميقراطية والنمو االقتصادي
65 Mustapha Rouis & Olga Shomakhmadova, "Arab Aid on the Rise 20112016," Quick Notes Series, no. 163, World Bank, February 2018, accessed on
9/12/2017, at: https://goo.gl/umMk1o
 66حول تفاصيل أوسع ملوقف الدول الخليجية من الثورة املرصية ،انظر :بشارة ،ثورة
مرص ،ص .519-495
67 Mada Masr, "UAE Covers Cost of Egyptian Lobbying in DC," Mada
Masr, 5/10/2017, accessed on 9/10/2018, at: https://goo.gl/15i7Ko
 68انظر يف هذا الصدد بتوسع :محمود محارب" ،إرسائيل والثورة املرصية" ،تقييم حالة،
املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2011/4/21 ،شوهد يف  ،2018/11/11يف:
 https://goo.gl/m61mQu؛ عبد الفتاح مايض" ،قراءة يف الفكر االسرتاتيجي اإلرسائييل تجاه
الثورات العربية" ،حولية أمتي يف العامل ،مركز الحضارة للدراسات السياسية،2018/1/10 ،
شوهد يف  ،2019/1/15يفhttps://bit.ly/2SQoVGl :
 69غادة حمدي" ،نتنياهو :مبارك كان صديقًا إلرسائيل ..والنظام الحايل وعدنا بأال يحدث
تغيري" ،املرصي اليوم ،2011/7/20 ،شوهد يف  ،2019/1/11يفhttps://bit.ly/2TCNUx4 :
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وملنع اإلسالم من السيطرة عىل الرشق األوسط ،ودعا داين أيالون،
نائب وزير الخارجية آنذاك ،الدول العربية الرثية إىل متويل هذا
الصندوق( .((7وليس هناك دليل ملموس حتى اليوم يربط بني هذا
وبني الدعم املايل الذي قدمته دول خليجية لحركة مترد يف مرص،
وباملعونات املالية السخية التي حصلت عليها مرص منذ  2013من
السعودية واإلمارات(.((7
ومنذ  ،2013وصلت العالقات املرصية  -اإلرسائيلية إىل حد ال مثيل
له ،وتجاوزت ما كان قامئًا أيام مبارك؛ فقد تم تعزيز التعاون األمني
والعسكري ،وخاصة ما يتصل مبحاربة تنظيم الدولة اإلسالمية  -والية
سيناء ،وإحكام القبضة عىل قطاع غزة ،كام تطابق املوقفان اإلرسائييل
واملرصي يف محاوالت الوصول إىل تسوية سلمية ،وتواصلت القمم
الرسية التي جمعت السييس ونتنياهو وعد ًدا آخر من الحكام العرب
فضل عن تعزيز
ضمن اإلعداد ملا أطلق عليه "صفقة القرن" ،هذا ً
مرشوعات الغاز والتجارة(.((7
وإجامل ،مثلت الثورات املضادة ط ْوق النجاة للدول املعادية للثورات؛
ً
ألنها أعادت بناء النظم التسلطية العربية عىل حساب الدميقراطية،
وفتحت الباب عىل مرصاعيه أمام تطبيع عالقات اإلرسائيليني بعدة
دول عربية ،وكذا تقسيم املنطقة إىل محورين سني وشيعي ،وتصفية
القضية الفلسطينية .مل يكن هذا العائق اإلقليمي موجو ًدا يف حاالت
االنتقال الناجحة خارج العامل العريب مبثل هذه الكثافة .إن عمليات
االنتقال إىل الدميقراطية تزداد صعوبة مع قيام تحالفات إقليمية
ودولية صلبة ملواجهتها ،ولن يكتب ألي حراك جديد النجاح من
" 70خطة نتنياهو لوقف اإلسالم" ،معاريف ،2011/3/8 ،شوهد يف  2017/10/5يف:
https://goo.gl/ykTFVe
 71استخدم عدد من الحكام العرب "ف ّزاعة اإلسالميني" عقودًا طويلة للحفاظ عىل كراسيهم،
وكان حسني مبارك واض ًحا يف استغاللها للتعامل مع ضغوط إدارة جورج بوش االبن من أجل
الدميقراطية يف البلدان العربية واإلسالمية بعد هجامت  ،2001ونقلت عنه صحيفة واشنطن
بوست( بتاريخ  23آذار /مارس  )2003ترصيحاته حول منع عرشات اآلالف من املشاركة يف
جنازة مرشد اإلخوان األسبق مصطفى مشهور ،وقوله إن الدميقراطية التي تريدها الواليات
وعمن والرياض وفلسطني" .انظر:
املتحدة "ستوصل اإلخوان إىل الحكم يف القاهرة ّ
Yusuf M. Ibrahim, "Democracy: Be Careful What You Wish For," The
Washington Post, 23/3/2002.
 72تراجع التبادل التجاري بني البلدين بعد ثورة يناير  ،2011إال أنه ارتفع بعد ،2013
وبحسب الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء فإن التجارة الخارجية بني البلدين سجلت 93.031
مليون دوالر بني كانون الثاين /يناير وترشين األول /أكتوبر  2017يف مقابل  80.799مليون
دوالر من الفرتة ذاتها عام  2016بنسبة منو قدرها  15يف املئة .وكشفت بيانات الجهاز
يف كانون الثاين /يناير املايض عن ارتفاع الصادرات املرصية إلرسائيل بنسبة  2.9يف املئة
يف األشهر العرشة األوىل من  ،2017لتصل إىل  41.018مليون دوالر مقابل  39.873مليون
دوالر يف الفرتة ذاتها من  ،2016ووصلت نسبة الزيادة يف ترشين األول /أكتوبر  48يف
املئة عام كانت عليه يف ترشين األول /أكتوبر  .2016وارتفعت واردات مرص منها إىل نحو
 52.013مليون دوالر مقابل  40.926مليون دوالر خالل الفرتة نفسها عام  ،2016انظر" :وفد
اقتصادي إرسائييل يف القاهرة ..ماذا بعد؟" الجزيرة نت ،2018/7/31 ،شوهد يف ،2018/10/8
يفhttps://goo.gl/dKApgY:

 ددعلالا
رياني  /يناثلا نوناكوناك

دون أن يكون ألصحابه سياسة حصيفة للتعامل مع هذه املسألة.
وكان األفندي محقًا عندما أشار إىل ما يسميه "عدم األمان" الذي
تشهده املنطقة ،وإىل أن املنطقة مسكونة "باألشباح" ،يستوي يف
هذا األنظمة واألقليات وقطاع واسع من الرأي العام ،بجانب أطراف
خارجية كالواليات املتحدة و"إرسائيل"(.((7

 .5تراجع الديمقراطية وصعود الدول
التسلطية
جاءت مسارات التغيري العربية نحو الدميقراطية مع صعود ظاهرة
دولية أخرى هي تراجع الدميقراطية يف العامل وصعود نفوذ دول
عامل خارج ًيا ،يجب أخذه
غري دميقراطية .وهذا ميثل يف حد ذاته ً
يف الحسبان عند فهم مصري عمليات التغيري التي تشهدها الدول
العربية .وبحسب تقرير حديث عن الحريات يف العامل ،فإن
الدميقراطية تواجه أخطر أزمة منذ عقود ،وأن الرتاجع يشمل
ودول أخرى عديدة ،مثل بولندا واملجر واملكسيك
الواليات املتحدة ً
(((7
وبوليفيا وميامنار وغريها .
لقد ساهمت عوامل عدة يف تراجع الدميقراطية يف العقد األول من
القرن الحادي والعرشين ،بعضها له عالقة باملنطقة العربية كغزو
الواليات املتحدة العراق وأفغانستان ،إىل جانب نجاح روسيا يف احتواء
الثورات امللونة يف وسط آسيا( .((7ثم ساهمت األزمة االقتصادية
العاملية عام  2008يف تراجع جاذبية الدميقراطية نظا ًما للحكم،
وتركت شعو ًرا قويًا بأن مؤسسات الحكم السياسية ال تعمل عىل نحو
ج ّيد يف معقل الدميقراطيات الراسخة كدول أوروبا الغربية والواليات
املتحدة .وقد عززت هذا الشعور تطورات أخرى ذات أهمية ،مثل
األزمات الحادة التي مرت بها دول دميقراطية يف جنوب أوروبا
كاليونان وإسبانيا؛ وطبيعة السياسات الخارجية للدول الغربية التي
اتسمت بالرتدد واالزدواجية يف الدفاع عن قضايا الدميقراطية وحقوق
اإلنسان؛ وكذا تصاعد النزعات الشعبوية يف الدميقراطيات الغربية
املعارصة كتصويت الربيطانيني للخروج من االتحاد األورويب ،وصعود
األحزاب اليمينية ووصول مرشح اليمني الشعبوي إىل رئاسة الواليات
 73انظر :عبد الوهاب األفندي" ،تحديات التنظري لالنتقال نحو املجهول :تأمالت يف مآالت
الثورات العربية ويف نظريات االنتقال الدميقراطي" ،يف مجموعة مؤلفني ،أطوار التاريخ
االنتقايل ،ص .186
74 Michael J. Abramowitz, Democracy in Crisis (Washington D. C:
;)Freedom House, 2018
وانظر أيضً ا:
IDEA, The Global State of Democracy: Exploring Democracy's Resilience
(Stockholm: The International Institute for Democracy and Electoral
Assistance, 2017).
75 Thomas Carothers, "The Continuing Backlash against Democracy
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املتحدة( ،((7وتفاقم تداعيات الهجرة من مناطق النزاع .وتتضمن
العوامل التي ساهمت يف تراجع الدميقراطية أيضً ا الرتكيز عىل تصدير
النموذج االقتصادي الرأساميل ،وفرض برامج اإلصالح النيوليربايل،
واهتامم سياسات الدول الكربى بصفقات التجارة ،والسالح مع
حكومات املنطقة عىل حساب الدميقراطية وحقوق اإلنسان(.((7
فضل عن أن مسار االتحاد األورويب الداخيل ذاته ييش بأن
هذا ً
املصالح االقتصادية واإلسرتاتيجية تأيت عىل حساب الدميقراطية حتى
داخل أوروبا ذاتها؛ األمر الذي يضعف صدقية دعاة الدميقراطية
حول العامل .فعندما أراد رئيس الوزراء اليوناين إجراء استفتاء عىل
خطة استقالل مايل عارضته أملانيا وفرنسا ،إضافة إىل أن املؤسسات
الدميقراطية يف اليونان أخفقت يف معالجة األزمة .وعندما ص ّوت
الدمناركيون ضد معاهدة ماسرتخت عام  1992متت إعادة االستفتاء
مرة أخرى ،كام ص ّوت األيرلنديون مرتني عامي  2002و 2009حول
اتفاقيتَي نيس ولشبونة( .((7والحكام األوروبيون الذين عارضوا
االتحاد واالندماج األورويب تم تجاوزهم عرب االنتخابات (يف أيرلندا
والربتغال وإسبانيا وسلوفاكيا)؛ والسبب األسايس يف هذا أن االتحاد
األورويب ميثل مصلحة إسرتاتيجية للدول األعضاء الكربى ،وال سيام
فرنسا التي ميثل االتحاد لها سبب بقائها عىل الساحة الدولية ،وأملانيا
التي يحميها االتحاد من أن تجد نفسها مرة أخرى يف وضع مامثل ملا
حدث يف عامي  1914و.((7(1939
ومن جهة أخرى ،ساهم تصاعد دور الدول ذات أنظمة الحكم
التسلطي (مثل روسيا ،والصني ،وإيـران) يف القضايا املحورية يف
الساحة الدولية يف إضعاف القوى التي تنادي بالدميقراطية .فمع
تعرث الثورات العربية ،أصبح هناك منط آخر ميكن اتباعه يف الحكم
ومثال يحتذى .ويف واقع األمر
هو النمط الرويس ،وصار بوتني صديقًا ً
حاسم يف عدم ترحيبه بالثورات العربية ،وكان
كان املوقف الرويس
ً
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وزير الدفاع الرويس سريغي شويغو واض ًحا عندما وضع الثورات
العربية يف  2011ضمن الثورات امللونة يف دول مثل أوكرانيا وجورجيا،
مؤك ًدا أن التدخل العسكري الرويس يف سورية استهدف إنجاز مهمة
جيوسياسية هي وقف هذه الثورات امللونة يف الرشق األوسط
وشامل أفريقيا( .((8ومل يصدر عن روسيا ما يدين مذبحة رابعة يف
مرص وال انقالب  2013وانحازت انحيازًا واض ًحا إىل ما قام به السييس،
وتحالفت معه وعززت صفقاتها العسكرية معه.
أما الصني فتجمع عىل وجه التحديد بني نظام الحكم التسلطي
القائم عىل الحزب الواحد والنظام االقتصادي التنافيس إىل حد بعيد،
وبالنظر إىل أنها ليست دولة مصدرة للنفط ،فإنها تقدم منوذ ًجا
للدول الفقرية ذات املوارد املحدودة( .((8وهذا بال شك متغري خارجي
يؤثر يف رصاع النظم التسلطية والدميقراطية .لقد أعلنت الصني
رصاحة ،وقت اندالع الثورات العربية ،عن عدم ارتياحها لتحرك
الشعوب ضد حكوماتها نظ ًرا إىل اخرتاقه األسس واملبادئ التقليدية
التي يقوم عليها النظام العاملي ،وعىل رأسها مبدآ السيادة وعدم
التدخل يف الشؤون الداخلية للدول ،كام مل تخف خشيتها من صعود
اإلسالميني ،وشددت رقابتها عىل اإلنرتنت خوفًا من تحرك األقليات
الدينية داخلها .وخالل الثورة املرصية ،ق ّدمت الصني من ًحا مالية
ملرص ،وبعد ما حدث يف حزيران /يونيو  2013أعربت عن احرتامها
للشعب ودعت إىل نبذ العنف ،ثم انحازت إىل النظام الجديد بعد
متوز /يوليو  ،2013وعززت تجارتها واستثامراتها مبرص(.((8
ومن األهمية اإلشارة إىل التنسيق القائم بني تلك الدول التسلطية
يف املحافل واملنظامت الدولية ،وإىل استخدام هذه الدول األداة
الدعائية لرتسيخ منط حكم معا ٍد للدميقراطية( .((8ويف روسيا يتم رفع
ميزانيات اإلنفاق عىل الدعاية وعىل وكالة األنباء الرسمية ،وصارت
شبكة التلفزيون الحكومية "آر يت"  RTتبث بعدة لغات وتصل إىل
ماليني البرش ،وللصني أيضً ا شبكة تلفزيونية "يس يس يت يف" CCTV
تبث بلغات عدة منها العربية(.((8
" 80شويغو يكشف الهدف الجيوسيايس للعملية الروسية بسوريا" ،روسيا اليوم،
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ً
ثالثا :تبدل المواقف الخارجية
من األهمية اإلشارة يف هذا الجزء األخري من الدراسة إىل أن املقوالت
التي ترى استحالة تغيري املواقف الخارجية املعرقلة للدميقراطية –
ومن ث ّم استحالة االنتقال الدميقراطي يف الدول العربية  -مقوالت غري
دقيقة ،واللجوء إىل املقارنة مفيد هنا .فخالل الحرب الباردة ،مل تكن
الدول الغربية تدعم الدميقراطية إال إذا ضمنت صناديق االنتخابات
عدم وصول أحزاب أو تيارات شيوعية أو اشرتاكية معادية للغرب،
ولهذا كان األسلوب األكرث شيو ًعا لضامن وصول حلفاء الواليات
املتحدة إىل الحكم هو دعم الحكومات الفردية ،ودعم االنقالبات
العسكرية متى وصل يساريون إىل الحكم عرب انتخابات دميقراطية.
كام سبق أن ُرفعت مقوالت االستثناء الثقايف أمام الشعوب اآلسيوية
والالتينية واألفريقية ،وكان النفوذ األمرييك عقبة أساسية أمام حركات
التغيري الدميقراطي هناك.
انتقلت دول كثرية إىل الدميقراطية ،برغم هذا ،عندما توافرت فيها قوى
دميقراطية منظمة قادرة عىل تغيري ميزان القوة لصالح الدميقراطية،
وعىل دفع الخارج للتوقف عن دعم املستبدين .لقد أيدت الدول
الغربية الكربى االنتقال يف جنوب أوروبا ورشقها ،وظهرت اتفاقيات
ساهمت يف تعزيز الدميقراطية ،كاتفاقيات هلسنيك لعام ،1975
ومعايري كوبنهاغن لالتحاد األورويب عام  .1993كام ت ّو َجت الواليات
املتحدة سياستها تجاه الدميقراطية يف أمريكا الالتينية بتوقيع "العهد
الدميقراطي لألمريكتني" يف  ،2001حيث حس َمت موقفها لصالح
الدميقراطية بعد عقود طويلة من دعم الحكومات واالنقالبات
العسكرية ،ونبذت سياسة التدخل وتعهدت بالدفاع عن الدميقراطية
وحقوق اإلنسان .ويف عبارات واضحة وقاطعة صارت الدميقراطية
حقًا من حقوق شعوب املنطقة ،وأم ًرا أساس ًيا للتنمية االجتامعية
والسياسية واالقتصادية ،ورضورة حيوية لحامية حقوق اإلنسان
وحقوق العامل( .((8وعمو ًما ،مل ميانع الغرب االنتقال الدميقراطي يف
أمريكا الالتينية ،ويف دول أخرى كالفلبني وكوريا الجنوبية ،عندما توافر
بديل دميقراطي قادر عىل الحكم ،وغري متصادم مع املصالح الغربية؛
عىل اعتبار أن السياسة تقتيض ترتيب األولويات ،وتقوية مؤسسات
الحكم قبل فتح امللفات الخارجية.
وال ميكن فهم التغيري الذي حدث يف آسيا ،من دون فهم متغري الحرب
الباردة؛ فلم يعد الشيوعيون أو االنفصاليون يف إندونيسيا وتايلند
وكوريا الجنوبية ميثلون تهدي ًدا وجوديًا يف تلك الدول بعد انتهاء
الحرب الباردة .لقد دعمت الواليات املتحدة والغرب تلك الدول
يف إطار مواجهتها التهديد الشيوعي ،وارتبط أمن كوريا الجنوبية
85 "Inter-American Democratic Charter," Organization of American
States, 11/9/2001, accessed on 11/1/2019, at: https://goo.gl/Dh5zHs
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بالوجود العسكري األمرييك الدائم هناك ،كام أيدت الواليات املتحدة
انقالب سوهارتو يف إندونيسيا عام  1965واملجازر التي ارتكبت
ضد الشيوعيني هناك .وإجاملً  ،أيدت الواليات املتحدة الحكومات
العسكرية ما دامت الحاجة إليها قامئة يف رصاعها مع الشيوعية،
وبانتهاء الحرب الباردة بدأت يف انتقاد سجل حقوق اإلنسان يف هذه
الدول( ،((8ودعم أنظمة حكم بديلة ،لكن برشط عدم تهديد هذه
األنظمة املصالح األمريكية.
كام أن القول بأن الضغط الخارجي عىل الحكام املستبدين ،أو
مقاطعتهم ،ال طائل من ورائه ،قول متهافت أيضً ا .ولدينا مثال
مهم لألثر اإليجايب للعقوبات؛ ففي جنوب أفريقيا مثّلت العقوبات
عامل مؤث ًرا لدفعه للتنازل.
الخارجية عىل نظام الفصل العنرصي ً
لقد بدأت املقاطعة رياضية يف خمسينيات القرن العرشين لتتصاعد
مع قرارات األمم املتحدة بفرض مقاطعة عىل تصدير السالح ،ثم
مع قرارات القوى الغربية واليابان بفرض عقوبات مالية واقتصادية
عىل النظام العنرصي .ساهمت العقوبات يف رفع التكلفة االقتصادية
للنظام العنرصي بالداخل ،ويف تعزيز املطالب الداخلية باإلصالح،
فتحول النظام إىل الدميقراطية عام  .1994وال ريب أن العقوبات
مبفردها ما كان لها أن ت ُحدث هذا األثر من دون العوامل الداخلية
املهيئة لها ،وأهمها املقاومة السلمية والعنيفة لحزب املؤمتر
الوطني بقيادة نيلسون مانديال ،والحراك الداخيل داخل األقلية
البيضاء – وال سيام من الرشكات ورجال األعامل  -التي أدركت
تدريج ًيا أن بقاء النظام العنرصي يُه ّدد مصالحها ويزعزع االستقرار
االجتامعي والسيايس( .((8ال مقارنة بني هذا وبني الدعم والتحالف
القوي بني أنظمة الحكم العربية والغربية ،أو بينه وبني الدعم الغريب
الراسخ لدولة األبارتهايد اإلرسائييل.
استطاع الغرب ،إذًا ،حسم موقفه من الدميقراطية يف كثري من
املناطق ضمن عاملني أساسيني؛ األول متصل بحسابات النسق العاملي
وطبيعته والرصاعات الدولية الكربى واختفاء التهديد الشيوعي،
والثاين ظهور قوى دميقراطية محلية ضاغطة من أجل التغيري .ولهذا
فالعوامل الخارجية املعرقلة لالنتقال الدميقراطي ليست حتمية،
86 Harold A. Trinkunas, "Ensuring Democratic Civilian Control of the
Armed Forces in Asia," East-West Center, Occasional Papers Politics and
Security Series, no. 1 (October 1999), pp. 10-14.
87 Charles M. Becker, "The Impact of Sanctions on South Africa and its
;Periphery," African Studies Review, vol. 31, no. 2 (September 1988), pp. 66-81
Kathleen C. Schwartzman, "Can International Boycotts Transform Political
Systems? The cases of Cuba and South Africa," Latin American Politics and
Society, vol. 43, no. 2 (Summer 2001), pp. 115–146; Bronwen Manby, "South
Africa: The Impact of Sanctions," Journal of International Affairs, vol. 46, no.
1 (Summer 1992), pp. 193-217.
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فأي تغيري حقيقي ال مفر من أن يبدأ من الداخل؛ فتكتل أصحاب
املصلحة يف الدميقراطية يف الداخل حول برنامج وطني دميقراطي
هو الطريق امل ُ َج ّربة تاريخيًا لدفع األطراف الخارجية إىل الرتاجع أو
طالب بامتالك
الوقوف عىل الحياد عىل األقل ،لكن هذا التكتل ُم ٌ
أدوات القوة والعمل عىل تغيري ميزان القوة املختل لصالح الغرب
والتعامل بحكمة مع العوامل الجيوسياسية(.((8

خاتمة
تناولت هذه الدراسة بالتحليل تأثري العوامل الخارجية يف مسارات
االنتقال إىل الدميقراطية بعد ثورات عام  2011والثورات املضادة
لها يف عام  ،2013وانتهت إىل أن تلك العوامل مل تحظ بالكثري من
االهتامم؛ فقلام نجد ربطًا بني طبيعة نظم الحكم يف العواصم
العربية واحتامالت االنتقال إىل الدميقراطية من جهة ،وبني عوامل
مثل الدعم الخارجي لهذه النظم ،أو العالقات األمنية والعسكرية بني
هذه النظم وبني الدول الكربى ،أو ديناميات التفاعل مع االقتصاد
العاملي والتبعية للخارج ،أو طبيعة النظام اإلقليمي القائم ،أو
استخدام خطاب الحرب عىل اإلرهاب ،من جهة أخرى.
وانتهت الدراسة أيضً ا إىل أن ثورات عام  2011أظهرت بوضوح
أهمية البحث يف العوامل الخارجية ،خاصة من حيث تداعيات
التدخل املبارش للفاعلني الخارجيني عىل مآل هذه الثورات ،ومن
حيث تأثري الرصاعات واملخاوف املتبادلة بني األطراف املختلفة
(الداخلية والخارجية) يف اختيارات الفاعلني األساسيني خالل مسارات
االنتقال بعد عام  .2011إن عامل الاليقني املصاحب ألي انتخابات
عامل محل ًيا يف الحاالت العربية ،ألن هناك
دميقراطية حقيقية ليس ً
قوى إقليمية ودولية ترى مصالحها يف منع الدميقراطية التي تهدد
بتغيري الوضع الراهن .وميكننا هنا استنتاج أربع إشكاليات متداخلة
ذات عالقة بالعامل الخارجي ومسارات االنتقال يف أعقاب الثورات
العربية ،وال تزال تطرح أسئلة محورية يف حاجة إىل مقاربات خالقة
ملعالجتها عىل املستويني البحثي والسيايس .وتحدد هذه اإلشكاليات
يف واقع األمر أيضً ا بعض أوجه االختالف بني هذه املسارات ،وغريها
من حاالت االنتقال الدميقراطي األخرى غري العربية:
•إشكالية اإلرث التاريخي لنشأة الدول ال ُقطْرية العربية والدور
الخارجي يف نشأتها ،وأثر ذلك يف طبيعة أنظمة الحكم وقابليتها
للتغيري نحو الدميقراطية ،وما إذا أصبح الدور الخارجي يف

 88انظر :عيل خليفة الكواري وعبد الفتاح مايض" ،مفهوم الكتلة التاريخية عىل قاعدة
الدميقراطية يف الدول العربية" ،يف :نحو كتلة تاريخية دميقراطية يف البلدان العربية،
تنسيق عيل خليفة الكواري وعبد الفتاح مايض (محرران)( ،بريوت :مركز دراسات الوحدة
العربية.)2010 ،
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تأسيس الدولة القُطرية العربية من ودائع التاريخ ،أم أنه
ال يزال يؤثر يف طبيعة أنظمة الحكم وتطورها يف الدول العربية
وقابليتها للتغيري نحو الدميقراطية .ويرتبط بهذا أسئلة أخرى
جديرة بالبحث ،أهمها :كيف ميكن تجاوز إشكالية التجزئة
والوحدة يف عالقتها بالدميقراطية؟ وكيف استطاعت دول
أخرى تجا ُوز مسألة اإلرث االستعامري والحدود املصطنعة؟
وما الفارق بينها وبني الخربات العربية؟ وما تأثري أدوات
"االستعامر الجديد" يف التدخل والتحكم يف احتامالت التغيري
يف الدول العربية؟

•إشكالية العالقة الراهنة بني الغرب والعرب التي تقوم عىل
أساس أن املنطقة مجال سيايس مفتوح ملامرسة الهيمنة
الغربية ،وعىل معادلة قوامها حامية النظم املستبدة مقابل
ضامن املصالح الغربية يف النفط والتجارة وأمن الكيان
الصهيوين .ويتصل بهذا أسئلة جديرة بالدراسة :كيف ميكن
معالجة املخاوف املتصلة باملامنعة الغربية ألي دميقراطية
تهدد املعادلة املشار إليها وتعيد توحيد املنطقة؟ وهل من
سبيل لعالقات أكرث توازنًا تحافظ عىل مصالح الطرفني م ًعا:
الدميقراطية والتحرر من جهة ،ومصالح الغرب يف التجارة
والنفط من جهة أخرى؟ ويف أي ظرف من الظروف ميكن أن
تظهر بني العرب والغرب اتفاقيات وعهود مامثلة التفاقيات
هلسنيك و"العهد الدميقراطي لألمريكتني"؟
•إشكالية اإلقليم املعادي للدميقراطية ،حيث تتشكل مصالح
األطراف الرئيسة بنا ًء عىل مخاوفها من الدميقراطية وليس
عىل فوائدها .وهنا تثور أسئلة محورية ،منها :ما الظروف
التي ميكن معها أن تشكل الدميقراطية مصلحة إقليمية كام
حدث يف مناطق أخرى من العامل؟ وكيف ميكن التعامل مع
تفاعالت النسق اإلقليمي ،والتأثري فيها ،مبا يضمن استقرار
املنطقة وبناء نظم حكم دميقراطية يف اآلن ذاته؟ وما الذي
ميكن فعله حتى يتم تفعيل دور املنظامت اإلقليمية يف دعم
الدميقراطية يف العامل العريب عىل غرار ما تم يف مناطق أخرى؟
•إشكالية جيوسرتاتيجية تتصل باستخدام الحكومات العربية
والغربية خطاب "الحرب عىل اإلرهاب" وإسرتاتيجياتها ألجل
ترسيخ القمع واالستبداد وعرقلة الدميقراطية .ومثة أسئلة
محورية هنا ،أهمها :كيف ميكن محاربة اإلرهــاب ودعم
الدميقراطية يف الوقت نفسه؟ وملاذا ال يُنظر إىل الحركات
العنيفة عىل أنها حركات مترد ذات مطالب سياسية ميكن
معالجتها بالطرق السياسية أيضً ا ،كام حدث يف أماكن أخرى
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من العامل؟ وملاذا تغيب الحلول القامئة عىل دولة املواطنة
واملؤسسات الدميقراطية وحكم القانون يف الجهود الدولية
والبحثية لحل الحروب والنزاعات األهلية والبينية يف
الدول العربية؟
أخ ًريا ،كام أظهرت الدراسة ،مل تكن العوامل الخارجية املعرقلة
للدميقراطية يف عدة حاالت خارج العامل العريب عوامل حتمية .لقد
ارتبطت معالجة هذه العوامل املعرقلة للدميقراطية بالتغيريات التي
طرأت عىل النسق الدويل ،وبظهور قوى دميقراطية محلية قادرة عىل
الضغط من أجل الدميقراطية .ومن هنا فإن تحييد هذه العوامل يف
الحاالت العربية ممكن ،وهو يعتمد ،يف جز ٍء كبري منه ،عىل قدرة
الفاعلني الداخليني عىل امتالك اإلرادة السياسية ،وعىل االتفاق عىل
مرشوع وطني دميقراطي ،والتحول إىل فاعل قادر عىل أن يؤثر يف
طبيعة التفاعالت الدائرة يف النسقني اإلقليمي والدويل ويغريها،
وفرض الدميقراطية بصفتها مصلحة تضمن مصالح الشعوب وتحقق
االستقرار واألمن يف املنطقة يف الوقت ذاته.
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 حالتا:القوى السلطوية اإلقليمية واحتواء التحول الديمقراطي
السعودية وروسيا
Authoritarian Regional Powers and Containing Democratic
Transition: Saudi Arabia and Russia

تتنــاول الدراســة تأثير الدول اإلقليمية الســلطوية فــي عملية التحــول الديمقراطي في دول
 من-  وتســعى.الجــوار القريــب بالتركيــز علــى حالتي روســيا والمملكــة العربية الســعودية
خــال الجمــع بيــن نظريــة المباريــات المتداخلــة وأفــكار البنائيــة عــن التصــورات الحاكمــة
تصور روســيا والســعودية لـ "التهديد" المرتبط بالتحول الديمقراطي أو تغير
 إلبراز- للفواعل
ّ
 وأثر ذلك في طبيعة اإلســتراتيجيات والسياســات التي،عموما
النظام في جوارهما القريب
ً
 روســيا-  توضــح الدراســة انخراط الفواعــل الخارجية.صيغــت للتعامــل مــع مثل هــذا التحدي
 وتتمثل، ترتبط األولى ببقاء النظام: في مباراتين أساســيتين- والســعودية في هذه الحالة
 وتوصلت الدراســة إلى أن درجة تصور.الثانيــة فــي تأمين مصالحها اإلقليمية الجيوسياســية
 والتي تؤثر بدورهــا في فاعلية األخير بعد،التهديــد تؤثــر في درجة الدعم الســلطوي الخارجي
. ودرجة الدعم الديمقراطي الخارجي،تفاعلها مع الظروف الداخلية
. السعودية، روسيا، التحول الديمقراطي، السلطوية اإلقليمية:كلمات مفتاحية
The study examines the influence of authoritarian regional powers on the
democratization process in the near abroad countries by focusing on Russia and
Saudi Arabia as case studies. It seeks to highlight how their "perception of threat" of
democratization or regime change in neighboring countries influences the nature
and type of strategies and policies employed to deal with such a challenge. The
study illustrates how the two regional actors engage in two parallel games related
to regime survival and geopolitical interests. It concludes that the effectiveness of
external authoritarian support is a function of the degree of this support which,
in turn, depends on the level of threat perception. These interactions take place
within a specific domestic setting and are being influenced by the degree of
external promotion of democracy.
Keywords: Regional Authoritarianism, Democratization, Russia, Saudi Arabia.
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مقدمة
ظلت قضية التحول الدميقراطي من القضايا األكــر حضو ًرا
عىل الساحتني األكادميية والسياسية يف فرتات مختلفة ،وصفت
بـ "موجات " التحول عن السلطوية .وقد ركّز كثري من أدبيات
التحول عىل العوامل الداخلية ،سواء املتصلة بالفواعل /الوكيل أو
الهياكل  Structure vs. Agencyلتفسري نجاح التحول الدميقراطي
أو تدعيم الدميقراطية أو فشلهام بعد حدوث التحول بالفعل(((،
وهو املجال الذي انفردت به النظم السياسية بدرجة كربى .ومع
تصاعد البعد القيمي املرتبط بدعم الدميقراطية يف كثري من خطابات
السياسات الخارجية للدول الغربية  -يف ظل مناخ الحرب الباردة ثم
بعد انتهائها  -بدأت دراسات العالقات الدولية تهتم بدور العامل
الخارجي يف دعم التحول الدميقراطي .ولكن الرتكيز ظل فرت ًة طويلة
رصا عىل دراسة منط املساعدات وطرق دعم املجتمع املدين أو
مقت ً
النخب الليربالية ،وكذلك املرشوطية السياسية ،وكلها تربز باألساس
األثر اإليجايب للعامل الخارجي يف الدمقرطة(((.
وكان لسيادة منط التحول بالتفاوض أو "الصفقة" Negotiated
 ،transitionالذي ساد يف ظل املوجة الثالثة للدميقراطية التي أعقبت
نهاية الحرب الباردة وشملت العديد من دول الكتلة االشرتاكية
السابقة ،أثرها يف تركيز مجال النظم السياسية عىل الفواعل باعتبارها
املؤثر األسايس يف عملية التحول ،ومن ثم تراجع االهتامم بالعوامل
الهيكلية ،والتي تشمل البيئة اإلقليمية والدولية التي يتم يف ظلها
التحول .من جهتها ،تعاملت اقرتابات العالقات الدولية مع العامل
(((
ومنفصل عن الهياكل الداخلية
ً
الخارجي بوصفه متغ ًريا قامئًا بذاته
للدول املسته َدفة بالتدخل ،وال سيام ما يتعلق منها بحسابات
الفاعلني املحليني .وانقسمت الدراسات التي اهتمت بأثر الفواعل
الخارجية إىل مجموعتني :تركّز األوىل عىل الهيكل من خالل الرتكيز
 1من الدراسات املهتمة بالفواعل ،انظر:
Guillermo O'Donnell, Philippe C. Schmitter & Laurence Whitehead (eds.),
Transitions from Authoritarian Rule: Prospects for Democracy (Baltimore,
;)MD: The Johns Hopkins University Press, 1986
ومثال عىل الدراسات املهتمة بالعوامل الهيكلية ،انظر:
Larry Diamond, Juan J. Linz & Seymour M. Lipset (eds.), Democracy in
Developing Countries, vol. 1: Persistence, Failure and Renewal (Boulder, CO:
Lynn Rienner Publishers, 1999).
2 Joan M. Nelson & Stephanie J. Eglinton, Encouraging Democracy: What Role
;)for Conditioned Aid? (Washington, D.C.: Overseas Development Council, 1992
Laurence Whitehead (ed.), The International Dimensions of Democratization:
Europe and the Americas (Oxford: Oxford University Press 1996).
 3يشري مفهوم الهيكل الداخيل هنا إىل املحددات السياسية واالقتصادية واالجتامعية
والجغرافية املحلية التي يرى البعض أنها صاحبة األثر األكرب يف السياسات والتوجهات الخاصة
بالدولة واملجتمع أيضً ا.
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عىل القرب الجغرايف ودرجة االعتامد املتبادل واختالالت القوة بني
الفاعل الخارجي والدولة املستهدفة والبيئة السياسية الدولية(((،
وإن غاب عنها أثر البيئة السياسية اإلقليمية .أما الثانية فرتكّز عىل
الفواعل من حيث مدى استجابة النخب السياسية أو عدم استجابتها
للمطالب الخارجية(((.
ومع تت ّبع مآالت التحول يف دول املوجة الثالثة ،الحظ بعض الباحثني
أن التحول ،وبخالف افرتاضات نظريات االنتقال الدميقراطي ،ال يؤدي
بالرضورة إىل الدميقراطية((( ،وأن الدور الخارجي ال يقترص عىل دعم
يصب يف اتجاه دعم السلطوية.
التحول الدميقراطي فقط ،وإمنا قد ّ
وقد كان للنفوذ الظاهر لبعض الدول اإلقليمية السلطوية مثل روسيا
والصني ،وكذلك اململكة العربية السعودية ،أثره يف توجيه اهتامم
الباحثني إىل املخاطر التي تحظى بدعم التحول الدميقراطي يف الدول
انصب باألساس
األخرى الواقعة يف اإلقليم نفسه((( .ويالحظ أن الرتكيز ّ
ِ
املتدخلة من دون
عىل فهم الدوافع الجيوسياسية للدول السلطوية
الربط الكايف بني السياستني الداخلية والخارجية لهذه الدول.
ومن هنا برزت الحاجة إىل إعادة النظر يف املنطلقات النظرية
واملنهجية املتعلقة بالتحول الدميقراطي عمو ًما ،لفتح مجال أكرب
لفهم دوافع العامل الخارجي ،وكيفية تأثريه يف عملية التحول ،سلب ًيا
أو إيجابًا ،من خالل الجمع بني اقرتابات النظم السياسية (برتكيزها
عىل البيئة الداخلية) ،وتلك الخاصة بالعالقات الدولية (برتكيزها عىل
البيئة الخارجية) .بعبارة أخرى ،كيف ميكن فهم دينامية العالقة
بني العامل الخارجي من جهة ومسار التحول الدميقراطي يف الدول
املسته َدفة من جهة أخرى؟ وما العوامل التي تؤدي إىل نجاح الدعم
السلطوي أو فشله يف الدول املسته َدفة؟
تركز هذه الدراسة عىل حالتي روسيا والسعودية ،بوصفهام من
(كل يف إقليمه) منذ منتصف
الدول اإلقليمية السلطوية املؤثرة ٌ
التسعينيات (بالنسبة إىل روسيا) أو حديثًا (كحالة السعودية ،إضافة
َّ
سك برزيفورسيك  Przeworskiمفهوم البيئة السياسية الدولية ،التي تشري إىل عدد
4
نقل عن:
الدميقراطيات يف العاملً .
Camila M. Oliveira Da Silva Nougueira, "The Influence of International
Factors in the Process of Democratization," Brazilian Political Science
Review, vol. 3, no. 1 (2009), pp. 172 - 179.
?5 Jacob Tolstrup, "When Can External Actors Influence Democratization
Leverage, Linkage, and Gatekeeper Elites," Center on Democracy, Development,
and the Rule of Law, Working Paper, no. 118 (July 2010), pp. 1 - 32.
6 Larry Diamond, "Thinking About Hybrid Regimes," Journal of
Democracy, vol. 13, no. 2 (2002), pp. 21 - 35.
7 Lucan Way, "The Limits of Democracy Promotion: The Case of Russia
in the 'Near Abroad'," European Journal of Political Research, vol. 54, no. 4
(2015), pp. 691 - 706.

ملف :العامل الخارجي واالنتقال الديمقراطي ،الحالة العربية
القوى السلطوية اإلقليمية واحتواء التحول الديمقراطي :حالتا السعودية وروسيا

29

إىل روسيا أيضً ا) يف "مصري" التحول يف الدول القريبة منها جغراف ًيا،
وال سيام أنهام تقعان يف إقليمني ميثالن مرك ًزا للسلطوية يف العامل؛ أي
االتحاد السوفيايت السابق والرشق األوسط .وتسعى الدراسة لإلجابة
عن التساؤلني اآلتيني :كيف أدركت الدول السلطوية اإلقليمية ،روسيا
والسعودية وفقًا للدراسة الحالية ،التحوالت الدميقراطية يف دول
الجوار القريب؟ وكيف أث ّر ذلك يف مسار التحول يف الدول املعنية؟

املهتمة بالعوامل الداخلية الخاصة بخيارات الفاعلني األساسيني:
النظام واملعارضة .ووفقًا له ،هناك مباراتان تدوران يف الوقت نفسه:
مباراة التحول (والتي طرفاها هام النظام واملعارضة) ،ومباراة الضغط
الخارجي (والتي تتم بني النظام من جهة والقوى الخارجية من جهة
أخرى)((( .ويوضح تييل تأثري العامل الخارجي يف خيارات النظام تجاه
املعارضة ،خاصة إذا ما كانت الضغوط املستخدمة قوية ،ألنها ترفع
من تكلفة النظام يف قمع املعارضة يف مباراة التحول( .((1ب ْيد أن تييل
قرص املباراة املزدوجة عىل النظام املسته َدف ،ومل يتطرق إىل احتامل
أن يكون الفاعل الخارجي منخرطًا هو نفسه يف لعبة مزدوجة أخرى.
كام أنه حرصها يف جهود دعم الدميقراطية ،ومل يتطرق إىل االتجاه
املعاكس الخاص بدعم السلطوية ،وهي األبعاد التي تسعى هذه
الدراسة إلضافتها إىل منوذج تييل.

3.3كلام كان النظام السلطوي يف الدولة املسته َدفة متامسكًا
ومتحك ًّم بدرجة كبرية يف مؤسسات الدولة ،زادت فرص نجاح
دعم السلطوية.

من ناحية أخرى ،تقوم نظرية املباريات عمو ًما عىل افرتاض أن كل
فاعل يسعى للحصول عىل املكاسب القصوى (النفعية) ،ولديه
القدرة عىل املوازنة بني اإلسرتاتيجيات املتعددة املتاحة ،بحيث يختار
اإلسرتاتيجية التي تحقق له ذلك (العقالنية)( .((1ولكن كيف يصل
الفاعل إىل بلورة األهداف التي يسعى إليها؟

ولإلجابة عنهام ،تقوم الدراسة باختبار ست فرضيات أساسية:
1.1هناك عالقة بني "تصور" خطر التحول الدميقراطي يف دول الجوار،
وطبيعة األدوات التي تستخدمها القوى السلطوية اإلقليمية.
2.2كلام كانت الجبهة الدميقراطية يف دول الجوار أشد متاسكًا،
ح ّدت من نفوذ القوى السلطوية اإلقليمية.

4.4هناك عالقة بني ضعف العوامل الخارجية الدافعة إىل
الدميقراطية يف دولــة مــا ،وتزايد تأثري القوى اإلقليمية
السلطوية فيها.
5.5كلام زاد االعتامد عىل القوى السلطوية الخارجية ،زادت قدرة
هذه القوى عىل التأثري يف النظام السلطوي الداخيل يف دول
الجوار القريب ودعمه.
6.6كلام زادت التحديات الداخلية للنظام الحاكم يف القوى
السلطوية اإلقليمية ،نهج هذا النظام سياسة خارجية أكرث
تدخل وغلّب اعتبارات بقائه يف سياسته اإلقليمية.
ً

أو ًلا :اإلطار النظري
تعتمد الدراسة عىل نظرية "املباريات املتداخلة" Nested games
لـجورج تسيبلس ،التي أوضح فيها أن املالحظ قد يبدو له ،يف بعض
الحاالت ،أن الفواعل تتبع إسرتاتيجيات ال متثل أفضل الخيارات عىل
فسه
نحو يتعارض مع افرتاض العقالنية لنظرية املباريات .وهو ما ّ
تسيبلس بحقيقة أن املراقب يركّز فقط عىل مباراة واحدة ،يف حني أن
الفاعل يكون منخرطًا يف أكرث من مباراة يف الوقت نفسه(((.
وفيام يتعلق بالتحول الدميقراطي ،ط ّبق رايرن تييل فكرة املباراة
املتداخلة لدمج دراسة العامل الخارجي يف الدراسات الخاصة بالتحول
8 George Tseblis, Nested Games: Rational Choice in Comparative Politics
(Berkeley, CA: University of California Press, 1991), p. xx.

هنا تقدم البنائية  Constructivismتفس ًريا ملا يحدث من خالل
اهتاممها بالعملية التي يتم من خاللها فهم املواقف ،والتي تتحدد
أهداف الفواعل وإسرتاتيجياتها بنا ًء عليها .يصبح االهتامم هنا منصبًّا
عىل اكتشاف الكيفية التي تتصور بها الفواعل مصالحها السياسية
والبيئة املحيطة ،أي كيف يتم بناء مواقف وتفضيالت سياسية
معينة؟ وما املعايري والقيم املط ّبقة عىل أنواع معينة من القضايا؟
وما املشكالت التي يتم الرتكيز عليها؟ وكيف تؤثر الخربة السابقة يف
استجابة الفواعل؟( ((1يعني كل هذا أن التصورات الحاكمة للفواعل
حاسم يف تحديد إسرتاتيجيات التعامل والسياسات التي
تؤدي دو ًرا
ً
(((1
يتم انتهاجها .
ويربز هنا مفهوم إدراك التهديد  Perception of threatالذي ط ّوره
أستاذ العالقات الدولية يف جامعة هارفارد ،ستيفن والت ،لفهم
تشكّل التحالفات .وكان طرحه يدور حول أن الدول عمو ًما تحقق
9 Rainer Thiel, Nested Games of External Democracy Promotion
(Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2010), p. 22.
10 Ibid., p. 23.
(عمن:
 11ثامر كامل الخزرجي ،العالقات السياسية الدولية واسرتاتيجية إدارة األزمات ّ
دار مجدالوي للنرش والتوزيع ،)2005 ،ص .101 - 99
12 Richard Snyder & Henry W. Bruck & Burton Sapin, Foreign Policy
Decision Making (Revisited), (New York: Palgrave Macmillan, 2002), p. 136.
13 Thiel, p. 256.
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التوازن من خالل التحالف ضد خطر متص َّور .Balance of threat
وقد ح ّدد والت أربعة محددات يتم من خاللها تقييم التهديد
الصادر من دولة أخرى :عوامل القوة الكلية (الحجم ،وعدد السكان،
والقدرات االقتصادية) ،والقرب الجغرايف ،والقدرة الهجومية ،والنوايا
العدوانية .وبطبيعة الحال ،كلام كان تقييم هذه املحددات إيجابيًا
لدى دولة صاعدة ،زاد النظر إىل هذه الدولة بوصفها تهدي ًدا يتطلب
التحالف ضده( .((1وميكننا ،إذًا ،توقّع زيادة درجة "التصور" بالتهديد
فاعل قويًا نسب ًيا أو قري ًبا من الناحية الجغرافية
كلام كان مصدره ً
ويساور األطراف األخرى الشك يف نواياه العدوانية.
ميكن تطبيق هذا املفهوم ،أي "إدراك التهديد" لدى تص ّور السعودية
وروسيا ،عىل عملية التحول الدميقراطي أو تغيري النظام يف دول الجوار
القريب ،وتأثري ذلك يف طبيعة اإلسرتاتيجيات والسياسات ونوعها،
التي صيغت للتعامل مع مثل هذا التحدي .وميكن االستدالل جزئ ًيا
عىل مثل ذلك التصور الحاكم عرب فحص خطاب الفاعل ،وما به من
عبارات يعكس تكرارها دالالت عن تصوراته الحاكمة عن ظاهرة أو
حدث ما .فعىل سبيل املثال ،هناك من يفهم الثورات عىل اعتبار أنها
مرادف "الفوىض" و"عدم االستقرار" .وعىل النقيض ،مثة من يصفها
بأنها "انتفاضة شعبية من أجل الدميقراطية وضد النخب الفاسدة
املستبدة"؛ فنصبح أمام روايات مختلفة للحدث نفسه تكشف عن
التصورات الحاكمة لدى كل طرف وما إذا كان يراه "فرصة" أو "خط ًرا
محدقًا"(.((1
وبنا ًء عىل ما سبق ،يتكون اإلطار التحلييل للدراسة من فواعل إقليمية
سلطوية لها تصورات معينة عن مصالحها والتهديدات املحيطة بها،
وتوظّف لذلك أدوات وإسرتاتيجيات معينة إلحداث نوع من التأثري.
ٍ
تحديات مقابلة مضادة (القوى
إال أنها تواجه ،يف سياق زمني محدد،
الخارجية التي تدعم الدميقراطية) ،وسياقًا داخليًا محد ًدا (الظروف
الداخلية يف الدول املسته َدفة)( .((1يف النهاية ،يحدد كل ذلك مدى
فاعلية الدعم السلطوي الخارجي ،مبعنى أن تصور التهديد يؤثر يف
درجة الدعم السلطوي الخارجي (مقدار الروابط والنفوذ لدى الدولة
السلطوية املتدخّلة يف عالقتها بالدولة املسته َدفة ،واألدوات التي
توظّفها يف تقديم هذا الدعم) ،والتي تؤثر بدورها يف فاعلية الدعم
14 Stephen Walt, The Origins of Alliance (Ithaca, NY: Cornell University
Press, 1987).
15 Leva Berzina, "Color Revolutions: Democratization, Hidden Influence
or Warfare?" Center for Security and Strategic Research, Working Paper, no.
1 (2014), pp. 1 - 36.
16 Daneil Silander, Democracy from Outside-In: The Conceptualization
and Significance of Democracy Promotion (Gothenburg: Växjö University
Press, 2005).

رياني  /يناثلا نوناكوناك

السلطوي الخارجي بعد تفاعلها مع الظروف الداخلية (توازن القوى
بني النخب يف الدولة املسته َدفة ،وقرارات النخبة الحارسة يف الدولة
املسته َدفة ،ودرجة متاسك النظام الحاكم ،ودرجة تقبّل املجتمع
والفواعل املحلية للفاعل السلطوي الخارجي يف الدولة املسته َدفة،
ومدى استقرار النظام يف الدولة املتدخّلة ودرجة مناعته تجاه
التحوالت) ،وتفاعلها كذلك مع درجة الدعم الدميقراطي الخارجي
(قوية أو ضعيفة) .وميكن تلخيص هذا اإلطار التحلييل يف الشكل.
شكل توضيحي :العوامل املحددة لفاعلية الدعم الخارجي السلطوي
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املصدر :من إعداد الباحثة.

ثان ًيا :روسيا و"الثورات الملونة"
شهدت املنطقة التي كانت تخضع يف السابق لالتحاد السوفيايت
خالل العقدين األخريين عدة ثــورات شعبية جرى تسميتها
تنظيم ونجا ًحا يف جورجيا
"الثورات امللونة" .وقعت الثورات األكرث
ً
(ثورة الورود عام  )2003وأوكرانيا (الثورة الربتقالية عام ،)2004
وقريغيزستان (الثورة البنفسجية عام  ،)2005وقد استلهمت
الكثري من وسائلها وأساليبها يف املقاومة السلمية من حركة أوتبور
 Otporيف رصبيا التي أسقطت حكم سلوبودان ميلوسيفيتش
 Slobodan Miloševićعام  .2000وقد أطاحت ثورة جورجيا
الرئيس إدوارد شيفرنادزه  ،Eduard Shevardnadzeوش ّجعت
القوى السياسية ذات التوجه الغريب يف أوكرانيا عىل االحتجاجات يف
نهاية عام  2004اعرتاضً ا عىل ما اعتربوه عمليات تزوير ضد مرشح
(((1

 17تتكون دول االتحاد السوفيايت السابق من أربعة تكتالت من :الدول السالفية ،ودول
البلطيق وآسيا الوسطى والقوقاز .للمزيد من التفاصيل حول الدول املكونة لكل كتلة:
Nivedita Das Kundu, "Russia and the Former Soviet States: Dynamics of
Relations," Policy Perspectives, vol. 4, no. 1 (2007), pp. 49 - 59.
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املعارضة فيكتور يوشينكو  .Viktor Yushchenkويف قريغيزستان،
متّت إطاحة الرئيس كومانبيك باكييف Kurmanbek Bakiyev
الذي جاء بدوره من خالل االنقالب عىل الرئيس املخلوع عسكر
أكاييف  .Askar Akayevكام حدثت احتجاجات عىل نظام الحكم
يف أوزبكستان ،ولكن الرئيس األوزبيك إسالم كارميوف Islam
 Karimovواجهها بكل حسم وعنف( .((1كذلك شهدت بيالروسيا
احتجاجات مامثلة يف عام  2005مع االنتخابات الربملانية وإعالن
مرشح املعارضة لالنتخابات الرئاسية ألكسندر ميلينكيفيتش
 Alaksandar Milinkievicاإلرصار عىل إسقاط نظام ألكسندر
لوكاشينكو .((1( Alexander Lukashenko
وقد اشرتكت هذه الثورات يف عدة خصائص منها:
•أشعلت االنتخابات املز ّورة فتيل االحتجاجات؛ إذ قامت هذه
الثورات يف دول ذات نظام هجني .ومع كونه سلطويًا ،فإنه قد
معي للمعارضة.
سمح بتعددية صورية وبسقف ّ
•وظّفت املعارضة وسائل غري تقليدية للضغط عىل النظام من
أجل احرتام القواعد الرسمية للعبة السياسية وفقًا للدستور.
عىل سبيل املثال ،صاحبت املظاهرات الشعبية اعتصامات كربى
يف امليادين الرئيسة واملهمة يف العواصم املختلفة ،وتم الرتكيز
عىل قضايا الحريات والفساد(.((2
•ادعـــاء النظام القائم واملــعــارضــة أحقيتهام يف السلطة
ومتتّعهام بالرشعية.

•تج ّنب االستخدام الــواســع للعنف ســواء من النظام أو
من معارضيه.
ونظ ًرا إىل الروابط التاريخية والثقافية والجيوسياسية بني دول االتحاد
السوفيايت السابق وروسيا ،تحرص األخرية عىل الحفاظ عىل نفوذها
يف هذه الدول ،وقد دعمت بصورة متزايدة نُظم الحكم السلطوية
فيها منذ أواخر التسعينيات ،فمع العودة إىل حكم الرجل الواحد(،((2
 18خالد ممدوح العزي" ،روسيا -قريغيزستان :الرصاع الداخيل يف قريغيزستان واملوقف
الرويس من اإلغراءات األمريكية" ،الحوار املتمدن ،العدد  ،2011/1/11 ،3533شوهد يف
 ،2019/1/21يفhttp://bit.ly/2VKkrDh :
 19عاطف السعداوي" ،الثورات امللونة يف آسيا الوسطى :فشل النموذج األمرييك يف
التغيري" ،أمتي يف العامل ،مركز الحضارة للدراسات السياسية ،2013/2/27 ،ص  ،29 - 1شوهد
يف  ،2019/1/21يفhttp://bit.ly/2SK2mDk :
 20عبد الرحمن نارص" ،الثورات امللونة :وجه آخر للثورة" ،ساسة بوست،2014/5/28 ،
شوهد يف  ،2019/1/21يفhttp://bit.ly/2RDbfkX :
21 Lilia Shevtsova, "Forward to the Past in Russia," in: Kenneth Pollack et
al., The Arab Awakening: America and the Transformation of the Middle East
(Washington, D.C: Brookings Institute Press, 2011), p. 40.
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كان من الطبيعي أن تسعى للحفاظ عىل الطبيعة السلطوية يف الدول
املجاورة ،وتقويض النظم الدميقراطية يف محيطها( .((2فلامذا اتخذت
روسيا هذا املوقف؟ وما األدوات التي وظفتها لتحقيق هذا الهدف؟

 .1تصورات التهديد الداخلي
ٍ
حدث
كام أوضحنا يف السابق ،يعكس الخطاب املصاحب لوصف
أو ظاهر ٍة ما تصورات الفاعل تجاهه والنسق القيمي الذي يحكمه،
وهو األمر الذي ميكن من خالله معرفة الطريقة التي فهمت بها
روسيا "الثورات امللونة" .ينبغي بداي ًة اإلشارة إىل طبيعة النظام
متسكه بالدميقراطية بخالف طبيعته
الحايل يف روسيا ،والذي يعلن ّ
السلطوية املركزية .ومع تاريخ السلطوية يف روسيا ،إال أنها مل تط ّور
أب ًدا "نظام الثالوث" الذي تسيطر فيه جامعة واحدة عىل القوة
السياسية والرثوة وأدوات القمع الخاصة بالدولة ،حتى جاء بوتني
وبدأت تتشكل مالمح جديدة للسلطوية الروسية(.((2
نظرت القيادة الروسية والخرباء الروس وقادة الرأي العام إىل الثورات
امللونة عىل أنها "انقالبات" عىل السلطة الرشعية( .((2وتدرك القيادة
الروسية جي ًدا خطورة العدوى الدميقراطية كلام انترشت الدميقراطية
يف الدول املجاورة( .((2ومن ث ّم تعمل روسيا ،وغريها من النظم
السلطوية ،عىل منع /عرقلة التحول الدميقراطي يف الدول املجاورة
قدر املستطاع(.((2
برز هذا املوقف السلبي يف العقيدة العسكرية الروسية التي تم
التصديق عليها يف نهاية عام  ،2014والتي أكّدت أن أبرز التهديدات
الداخلية لروسيا هي "األنشطة التي تستهدف تغيري النظام
الدستوري يف االتحاد الرويس بشكل قرسي وزعزعة استقرار الوضع
االجتامعي والسيايس الداخيل واإلخالل بآلية السلطة واملنشآت
الدولية والعسكرية والبنية التحتية للمعلومات بالبالد" ،إضاف ًة إىل
"أعامل املنظامت اإلرهابية واألفراد التي تهدف إىل تقويض سيادة
22 Alex Lockie, "Russia has a Grand Plan to Undermine the West's
Democracies - and it's working," Business Insider, 30/10/2016, accessed on
21/1/2019 at: https://read.bi/2Hg6aeu
23 Shevtsova, p. 41.
وبالقياس عىل ذلك ،ميكن القول إن مالمح سلطوية من نوع آخر آخذة يف التشكل يف اململكة
العربية السعودية.
24 Berzina, p. 11.
 25قد يكون السبب أيضً ا يف دعم روسيا القادة األوتوقراطيني يف دول الجوار هو التخوف
من عدم االستقرار الذي قد يصاحب تغيري النظام ،وميكن أن يلقي بظالله عىل الداخل
الرويس ،انظر:
Rachel Vanderhill, Promoting Authoritarianism Abroad (Boulder, CO: Lynne
Rienner Publishers, 2013), p. 41.
26 Ibid., p. 16.
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الدولة ووحدتها وسالمة أراضيها"( .((2وهي التهديدات التي تم
الحديث عنها يف سياق التعليق عىل الثورات امللونة التي حدثت
يف دول الجوار ،ما يدل عىل ربط صانع القرار الرويس التهديدات
الداخلية لروسيا بنمط الثورات امللونة.
وازداد املوقف املتشدد لروسيا تجاه هذا النمط يف التغيري مع
أحداث الربيع العريب عام  2011الستشعارها خطر الثورة(،((2
وال سيام أن روسيا شهدت احتجاجات مناوئة لبوتني عام 2011
احتجا ًجا عىل االنتخابات املزورة للربملان الرويس (دوما) يف عام
 ،((2(2011والتي استمرت حتى عام  2013معارض ًة والية ثالثة لبوتني
وداعي ًة إىل انتخابات نزيهة متفقة يف ذلك مع النمط العام للثورات
فضل عن استخدام
امللونة .بيد أن املظاهرات الداعمة لبوتنيً ،
القضاء والرشطة ضد قادة الحركات االحتجاجية ،أثبتت فاعليتها يف
تحييد املتظاهرين ،إذ ساعدت عىل إظهار وجود دعم شعبي قوي
للنظام الحاكم(.((3
وقد انعكس هذا األمر يف تعليق الرئيس الرويس آنذاك ،ميدفيديف،
عىل أحداث الربيع العريب بقوله" :يجب أن نواجه الحقيقة .لقد
تم استهدافنا مبثل هذا السيناريو يف املايض ،وتزيد اآلن محاوالت
إعادة تنفيذه .إال أن هذه املؤامرة لن تنجح"( .((3ولذلك اختفى من
الخطاب الرسمي الرويس أي إشارة إىل أن الشباب العريب املتعلم
يعب عن سخطه من حكامه الفاسدين ،وتم الرتكيز يف
ساكن املدن ّ
(((3
املقابل عىل خطورة استيالء املتشددين عىل السلطة  .ويف كلمته
للسفراء واملمثلني الدامئني لروسيا ،دعا بوتني إىل رضورة التشديد عىل
مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى يف املحافل
الدولية ،ألن زعزعة االستقرار السيايس قد يرتتب عليها عواقب
سلبية ج ًدا(.((3
 27طارق الشيخ" ،بعد تحديثهام إلسرتاتيجياتهام العسكرية :روسيا والصني يف مواجهة
حروب 'الثورات امللونة'" ،جريدة األهرام ،2015/6/13 ،السنة  ،139العدد  ،46940شوهد يف
 ،2019/1/21يفhttp://bit.ly/2sjM9cq :
 28يرى بعض املحللني أن هناك أبعادًا جيوسياسية لروسيا مرتبطة بسورية تحديدًا  -وهي
حالة مل تتعرض لها الدراسة  -تتعلق بإيجاد موطئ قدم ومنفذ لألسطول الرويس يف البحر
األسود إىل مياه البحر املتوسط .للمزيد انظر" :التوازنات والتفاعالت الجيوسرتاتيجية والثورات
العربية" ،تحليل سياسات ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات (نيسان /أبريل ،)2012
شوهد يف  ،2019/1/21يفhttp://bit.ly/2AF7y4g :
 29للمزيد حول هذه االنتخابات ،انظر:
"Russian Election: Biggest Protests since the Fall of USSR," BBC News,
10/12/2011, accessed on 21/1/2019 at: https://bbc.in/2H74KCU
30 Berzina, pp. 17 - 18.
"31 Cited in: Pavel K. Baev, "Russia: Moscow Does Not Believe in Change,
in: Pollack et al., p. 292.
32 Ibid.
33 Berzina, p. 11.

 ددعلالا
رياني  /يناثلا نوناكوناك

وهكذا ،أدى التخوف من عدوى الدميقراطية دو ًرا كب ًريا يف معارضة
روسيا منط الثورات امللونة يف دول الجوار القريب أو البعيد(،((3
فالربط بني صور املتظاهرين يف امليادين املختلفة وتلك الخاصة
باملحتجني يف موسكو قد سبّب الكثري من االرتباك لدى الكرملني.

 .2تصورات التهديد الخارجي
يرى كثري من املحللني أن العامل األسايس الذي أثار حفيظة روسيا
للتحوالت الدميقراطية يف دول الجوار ليس اإلحساس بالتهديد من
التحول الدميقراطي فقط ،بل للتأثري الغريب ،أيضً ا ،الذي تؤمن موسكو
حتم سيؤثر يف النفوذ الرويس(.((3
بأنه يكمن وراء هذا التحول ،والذي ً
فالتصور الحاكم لدى قادة روسيا مفاده أنه لو أصبحت دول الجوار
دميقراطية ،فسوف ترتك مجال نفوذها وتتحالف مع الغرب .وهو ما
تراه موسكو ضا ًرا بأمنها ومصالحها اإلقليمية خاصة حال انضامم تلك
الدول إىل عضوية االتحاد األورويب والناتو؛ األمر الذي يعني إمكانية
وجود قوات أمريكية بجانب الحدود الروسية(.((3

يصعب فهم هذا التصور الرويس مبعزل عن مرحلة عدم االستقرار
السيايس واالجتامعي التي م ّرت بها روسيا بعد سقوط االتحاد
السوفيايت وفقدانها السيطرة عىل مناطق النفوذ املتاخمة لها.
وكام أوجز عزمي بشارة" :كأن سقوط حلف وارسو مل يكن كاف ًيا،
انضمت بعض دول أوروبا الرشقية إىل الناتو ،ثم اقرتب الناتو من
ضم دول كانت جمهوريات سوفياتية سابقًا ،جاء هذا بالتوازي مع
ملتهم أوروبا الرشقية .ومنذ ما بعد تلك
امتداد االتحاد األورويب
ً
الفرتة مبارشة ،جرت محاولة روسية الستعادة دور الدولة الكربى التي
34 Laure Delcour & Katasyna Wolczuk, "Spoiler or Facilitator of
Democratization: Russia's Role in Georgia and Ukraine," Democratization,
vol. 22, no. 3 (2015), pp. 459 - 478.
35 Ibid., p. 467.
36 Vanderhill, p. 9.

ملف :العامل الخارجي واالنتقال الديمقراطي ،الحالة العربية
القوى السلطوية اإلقليمية واحتواء التحول الديمقراطي :حالتا السعودية وروسيا

تدافع عن مناطق نفوذها القريبة متهي ًدا الستعادة دور عاملي يتجاوز
األقاليم املتاخمة سواء أكانت آسيوية أم أوروبية"(.((3
وعكست بعض الكتابات األكادميية هذه النظرة إىل الثورات امللونة
بوصفها خط ًرا عىل روسيا؛ إذ رأى بعض املحللني أن "روسيا هي
املحطة النهائية للثورات امللونة ،فالهدف اإلسرتاتيجي للغرب هو
غمر روسيا يف فوىض دميقراطية تؤدي إىل تفككها النهايئ"( .((3وهي
عبت عنها الدوائر الرسمية ،عندما دعا بوتني إىل
النظرة نفسها التي ّ
التخل عن "الثورات امللونة" بوصفه أسلوبًا قدميًا لظروف جديدة.
ّ
مضيفًا أنه "مام ال شك فيه أن التحديات والتهديدات الجديدة
تتطلّب رفض املنطق القديم الخاص باللعبة الجيوسياسية الصفرية،
ومحاوالت فرض وصفات غريبة ونسق قيمي عىل اآلخرين يتم
تنفيذها أيضً ا من خالل الثورات امللونة"(.((3
خالصة القول ،متثَّل التصور الرويس يف أن الثورات امللونة ما هي إال
أداة خفية لنفوذ الغرب ،فكان من املنطقي أن تحاول روسيا إفشال
االحتجاجات الداخلية يف الدول املهمة لها ،والتشديد عىل معارضتها
التوسع الغريب يف تلك الدول .وإعاملً لذلك التوجه ،دعمت روسيا
ّ
نظام لوكاشينكو السلطوي يف بيالروسيا ملنع مواالتها للواليات
املتحدة ،ورمبا عضويتها يف الناتو(.((4
وباملنطق نفسه كان انخراط روسيا يف األزمة األوكرانية ،إذ أتت
االعتبارات األمنية العسكرية عىل قمة محددات املوقف الرويس(.((4
وكانت روسيا قد أعلنت رسميًا عدم السامح بوجود قوات للناتو
يف أوكرانيا ألنها ستح ّد بدرجة كبرية من وصول روسيا إىل البحر
األسود وإضعاف نظام دفاعها الصاروخي .كام أن تزايد النفوذ
الغريب يف أوكرانيا سيؤدي إىل توقف التعاون العسكري  -الفني بني
روسيا وأوكرانيا يف املجاالت الحيوية مثل إنتاج الصواريخ الباليستية
ومحركات املروحيات ومعدات أخرى خاصة بالقوات البحرية(.((4
وبناء عليه ،فإن عقلية روسيا ال تزال مسيطرة ،عىل الرغم من انتهاء
الحرب الباردة ،ما يدفعها إىل النظر إىل دول مثل أوكرانيا وبيالروسيا،
 37عزمي بشارة" ،روسيا :الجيوسرتاتيجيا فوق األيديولوجيا وفوق كل يشء" ،سياسات
عربية ،العدد ( 17ترشين الثاين /نوفمرب  ،)2015ص .6
38 Berzina, p. 12.
39 Ibid., p. 13.
40 Vanderhill, p. 66.
 41هناك أيضً ا أسباب اقتصادية متعلقة بكون أوكرانيا محطة مهمة للغاز الرويس،
وبفقدانها تفقد روسيا التحكم يف محطات الطاقة يف أوروبا .سياسيًا ،يصعب عىل روسيا
تحقيق طموحها يف أوراسيا إذا ما اندمج جزء مهم من أوروبا السالفية يف الغرب ،انظر:
Berzina, p. 20.
42 Ibid., p. 21.
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فضل عن باقي دول االتحاد السوفيايت السابق ،بوصفها مناطق عازلة
ً
للمباريات السياسية للمتنافسني ،والحرص عىل إبقائها جز ًءا من
مجال نفوذها(.((4

 .3الوسائل المستخدمة
تــعـ ّددت األدوات التي استخدمتها روسيا يف التعامل مع
"التهديدات" املتص ّورة من الثورات امللونة والتحول الدميقراطي يف
دول الجوار ،وينبغي ،لفهم فاعلية هذه الوسائل ،الوقوف أولً عىل
األهداف املرج ّوة من استخدامها .من الواضح أن روسيا ،تحدي ًدا
تول بوتني السلطة أول مرة يف عام  ،2000تسعى إلقامة
منذ ّ
(((4
ما ميكن تسميته مجالها الحيوي يف دول االتحاد السوفيايت
السابق ،ولكن من دون االعتامد عىل البعد األيديولوجي املرتبط
بالحقبة الشيوعية ،وأصبحت مصالح الدولة يف مجالها الحيوي لها
األولوية( .((4وهذا يقتيض ص ّد الغرب عن التوسع يف أوراسيا وخاصة
توسع الناتو تجاه حدود روسيا أو نرش قواته يف أوروبا الرشقية
ودول البلطيق ،وحمل الغرب عىل االعرتاف مبجال نفوذ روسيا يف
املنطقة ،وقطع القنوات التي ميكن الغرب من خاللها مامرسة نفوذ
داخل روسيا(.((4
واعتمدت موسكو يف سبيل تحقيق ذلك عد ًدا من اإلسرتاتيجيات
يف سياستها الداخلية والخارجية ُع ِرفَت بـ "مبدأ بوتني"(((4؛
43 Kundu, p. 53.
 44يعد ألكسندر دوغني مهندس هذه الفكرة التي أسامها الفكرة األوراسية ،والتي
بديل من العوملة أو نسخ ًة متعددة األقطاب لها .تقوم الفكرة باألساس عىل
يقدمها بوصفها ً
رفض فرض القيم "األطلنطية" و"األمريكية" عىل باقي العامل .وترى األوراسية ،وفقًا لدوغني،
العامل بوصفه تجمي ًعا ملجاالت حيوية مستقلة مفتوحة جزئ ًيا عىل بعضها .ليست هذه
دول قومية ،بل تحالف دول يف شكل اتحادات قارية أو إمرباطوريات دميقراطية
املناطق ً
تتمتع بقدر كبري من الحكم الذايت الداخيل .ويرى بعض الباحثني أن هذه األفكار هي التي
تح ّرك السياسة الخارجية الروسية يف عهد بوتني ،انظر:
Alexander Dugin, "The Eurasian Idea," Counter-Currents Publishing,
8/11/2013, accessed on 21/1/2019, at: http://bit.ly/2M3PLbA
 45بشارة ،ص  .6ويوضح بشارة كيف أن سياسة روسيا يف عهد بوتني ال تقوم عىل
"أيديولوجية عاملية يحملها معسكر ويربر سياسته بها ،بل تقوم عىل وطنية ترتكز عىل
رأساملية دولة تخاطب املشاعر الوطنية وترفض استغالل الغرب فرتة ضعفها" ،املرجع نفسه،
ص .7
46 Shevtsova, p. 44.
 47عمل بوتني منذ وصوله إىل السلطة يف عام  2000عىل استعادة النفوذ السيايس
واالقتصادي والجيوسيايس الذي فقده االتحاد السوفيايت يف التسعينيات .ومىض يف تحقيق
هذا الهدف بحزم وتصميم وانتظام ،ولذلك أطلق عىل هذه السياسة "مبدأ بوتني" .ويتم
تفعيل هذا املبدأ عىل مستويني :داخل ًيا ،عمل بوتني عىل استعادة سيطرة الدولة عىل االقتصاد
خاصة قطاعي الغاز والنفط ،وكذلك النظام القضايئ واإلعالم واملجتمع املدين ،وخارجيًا،
حسم تجاه دول الجوار كان من أبرزها ضم شبه جزيرة القرم
انتهجت روسيا سياسة أشد ً
وكذلك التدخل يف سورية .للمزيد حول مبدأ بوتني ،انظر:
"Leon Aron, "The Putin Doctrine: Russia's Quest to Rebuild the Soviet State,
Foreign Affairs, 8/3/2013, accessed on 30/5/2015, at: https://fam.ag/2TL5IGr
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فداخل ًيا ،تم تضييق الخناق عىل منظامت املجتمع املدين ووقف
التمويل الذي تتلقاه من املؤسسات الغربية املختلفة ،إضافة
إىل التحكّم يف االنتخابات والح ّد من حرية التعبري والتجمع(.((4
يف الوقت نفسه ،عمد الكرملني إىل تأميم النخبة الروسية ،إذ
طلب النظام من الروس إعادة أصولهم يف الخارج والتخيل
عن ممتلكاتهم الغربية .وطُلب من البعض يف هيكل السلطة
تسليم جوازات السفر الخاصة بهم ملنع سفرهم إىل "الدول
املعادية"(.((4
أما خارج ًيا فتعترب املساعدات االقتصادية من أكرث الوسائل
التي اعتمدتها روسيا لدعم السلطوية يف الــدول املجاورة
ملقاومة الضغوط الغربية .وعىل سبيل املثال ،ظلّت بيالروسيا
 تلك الدولة الحبيسة جغراف ًيا بني روسيا السلطوية وأوروباالدميقراطية واملحاطة من جوانب ثالثة بالدول الدميقراطية
(بولندا وليتوانيا والتفيا يف الغرب ،وأوكرانيا من الجنوب) -
تحت حكم نظام سلطوي ملا يزيد عىل عقدين حتى اآلن ،إذ
تفتقد كافة فروع السلطة االستقاللية وترتكز جميع السلطات
يف يد الرئيس لوكاشينكو ،الذي انتُخب أول مرة يف عام ،1994
كر ّدة فعل شعبية عىل التدهور االقتصادي والفساد( .((5وقد
ظل متمت ًعا بالشعبية بسبب قدرة حكومته عىل توفري مستوى
معيشة مقبول ورعاية صحية وتعليم مجانيَّني ،كام كان الحال
يف العهد السوفيايت( ،((5بفضل الدعم املايل الرويس ،سواء يف شكل
استثامرات أو إمدادات طاقة بأسعار مخفّضة( .((5وكان ذلك من
48 Delcour, p. 467.
49 Shevtsova, p. 45.
)50 Yauheniya Nechyparenka, "Democratic Transition in Belarus: Cause(s
of Failure," Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), Student Paper
Series, no. 3 (2011), accessed on 21/1/2019, at: http://bit.ly/2TJAmA2
51 Vanderhill, p. 68.
 52مع اندالع الثورات امللونة يف جورجيا وأوكرانيا وتوجههام القوي تجاه أوروبا والناتو،
أصبح االحتفاظ ببيالروسيا واحدة من أولويات موسكو .وقد امتنعت روسيا خالل انتخابات
عام  2006يف بيالروسيا عن القيام بأي خطوة من شأنها تقويض سمعة لوكاشينكو أو التأثري
السلبي يف أداء حكومته ،ولذلك حجب بوتني قرار زيادة أسعار الغاز الطبيعي حتى عام
 ،2007انظر:
Nechyparenka, p. 24.
يطلق البعض عىل هذا الدور الذي تقوم به النظم السلطوية لدعم مرشحني محددين
يف االنتخابات بـ "الفارس األسود يف دعم االنتخابات" ،ألنها تجعل النظم السلطوية أشد
صالبة تجاه تحديات االنتخابات وتزيد من فرصها يف الفوز من خالل توظيف خمس آليات:
مساعدة النظام القائم عىل إظهار القوة وعدم القهر ،وردع انشقاق النخبة ،وإضعاف
املعارضة ،وإخامد االحتجاجات الشعبية ،وتعويض الضغوط الخارجية لداعمي الدميقراطية.
انظر يف هذا الطرح:
Jacob Tolstrup, "Black Knights and Elections in Authoritarian Regimes: Why
"and How Russia Supports Authoritarian Incumbents in post-Soviet States,
Journal of Political Research, vol. 54, no. 4 (2015), pp. 673-690.
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عوامل نجاحه يف تركيز السلطة يف يده تدريج ًيا( .((5رافق هذا
الدعم االقتصادي دع ٌم دعايئ وإعالمي كبري أيضً ا؛ إذ كانت وسائل
اإلعالم الروسية ،التي تسيطر عليها الدولة ،متاحة عىل نطاق
واسع يف بيالروسيا وق ّدمت تغطية إيجابية ،والتي ثبتت فاعليتها،
عن لوكاشينكو وحكومته(.((5
وكام يستخدم العامل االقتصادي لدعم نُظم معينة ،فيمكن أيضً ا
استخدامه بطريقة سلبية من خالل الضغط عىل نظام ما إلخضاعه
أو إفشاله .هذا ما تم ،إىل حد بعيد ،مع رئاسة يوشينكو يف أوكرانيا،
وهو الرئيس الذي جاء عىل أكتاف الثورة الربتقالية .فعىل الرغم
من مشكالت االنقسام السيايس والرصاعات بني النخبة التي عانتها
حكومته ،فإن التدخل الرويس زاد املوقف سو ًءا .وكانت الوسيلة
األساسية لدى روسيا هي تحكّمها يف إمدادات الغاز إىل أوكرانيا .فقد
قامت الرشكة الروسية بقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن أوكرانيا
نتيجة خالفات حول األسعار يف كانون الثاين /يناير  .2006وتحت
توصل الطرفان إىل صفقة مؤقتة ترتب عليها
وطأة هذه الضغوطّ ،
عدم استقرار سيايس ،إذ وافق الربملان عىل إقالة الحكومة القتناعه
بأن الصفقة كانت منحازة انحيازًا كب ًريا إىل روسيا(.((5
وجــاءت االحتجاجات يف موسكو ( )2012-2011املتعلقة
باالنتخابات ،لتدفع الكرملني إىل تب ّني إسرتاتيجية بقاء جديدة
متمثّلة يف "مبدأ بوتني" السابق اإلشارة إليه .وكان أول اختبار لهذا
املبدأ يف عام  2014بعد االحتجاجات التي وقعت يف أوكرانيا وأدت
إىل سقوط الرئيس فيكتور يانكوفيتش املدعوم من موسكو التي
دعم اقتصاديًا واسع النطاق تجاوز مبراحل ما ق ّدمته
ق ّدمت له ً
(((5
املؤسسات الغربية  .وجاء تفعيل "مبدأ بوتني" من خالل ض ّم
القرم ومساندة االنفصاليني املوالني لروسيا يف رشق أوكرانيا(،((5
 53يعترب استفتاء عام  1996مبنزلة نقطة تحول يف النظام السيايس لبيالروسيا ،إذ دعمت
غالبية الناخبني ( 80يف املئة) االقرتاحات الخاصة برتكيز السلطة يف يد الرئيس .وبحلول عام
يعي أعضاء السلطتني الترشيعية والقضائية مبارشة .ويف عام ،2004
 ،1997أصبح الرئيس ّ
تم االستفتاء عىل إلغاء تحديد املدد الرئاسية الذي ،ووفقًا لألرقام الرسمية ،حصل عىل دعم
حواىل  80يف املئة من الهيئة الناخبة ،انظر:
Nechyparenka, p. 23.
 54الدعاية املضادة للغرب (خاصة ضد الواليات املتحدة) تظل واحدة من أكرث الوسائل
فاعلية يف مواجهة النفوذ الغريب ،انظر:
Shevtsova, p. 43.
55 Vanderhill, p. 59.
56 Delcour, p. 466.
 57يتشابه ذلك إىل حد ما مع سيطرة روسيا عىل إقليم أوستيا الجنوبية وأبخازيا ودعم
انفصالهام عن جورجيا .وكانت أوستيا الجنوبية سب ًبا يف الحرب التي وقعت بني روسيا
وجورجيا يف عام  ،2008وانتهت بانتصار روسيا الرسيع يف خمسة أيام .للمزيد انظر:
Maia Otarashvili, "Russia's Quite Annexation of South Ossetia," Foreign
Policy Research Institute, E-Notes (February 2015), accessed on 21/1/2019, at:
http://bit.ly/2M5UZDD

ملف :العامل الخارجي واالنتقال الديمقراطي ،الحالة العربية
القوى السلطوية اإلقليمية واحتواء التحول الديمقراطي :حالتا السعودية وروسيا

وهي الخطوة التي قد يراها البعض غري عقالنية ملا ترتب عليها
من عقوبات غربية قاسية عىل روسيا .إال أن روسيا ،فيام يبدو ،قد
حققت هدفني من هذه الخطوة :من ناحية عقَّدت عمل ًيا من أي
فرصة النضامم أوكرانيا إىل االتحاد األورويب أو الناتو ،ومن ناحية
ثانية ُوظفت هذه الخطوة يف تعبئة املشاعر الوطنية وتشتيت
االنتباه عن املشكالت الداخلية الحادة ،إضافة إىل تصوير بوتني
يف صورة القائد الذي يعيد األمجاد الوطنية .وكام وصفت ليليا
شيفتسوفا ،كأن لسان حال القيادة الروسية يقول للمواطن "سوف
نذكرك بشعور الدولة العظمى إذا ما نسيت مشكالتك ووعودنا"(.((5
ونظ ًرا إىل أن تعبئة املشاعر الوطنية عن طريق الحروب عادة ما
تكون قصرية املدى ،تظل الحاجة إىل تغذيتها من خالل االنتصارات
عىل أعداء حقيقيني أو متخيلني .وهو األمر الذي يتعزز أكرث كلام
تم إراقة املزيد من الدماء(.((5

واتّبعت روسيا إسرتاتيجيتني انتخابيتني متناقضتني يف مولدوفا يف
خالل أربع سنوات فقط .فخالل االنتخابات الربملانية يف عا َمي 2005
و ،2009كان الحزب الشيوعي املولدويف  PCRMهو الحزب الحاكم
تحت قيادة فالدميري فورونني  .Vladimir Voroninومع ذلك ،مل
تدعم روسيا نظام فورونني إال يف عام  .((6(2009وبالنظر إىل سياق
تول فيها
انتخابات عام  ،2005استطاع فورونني ،يف الفرتة التي ّ
السلطة ،تحويل مولدوفا تدريج ًيا إىل نظام سلطوي ناعم ،وتع ّمد
توسيع التعاون االقتصادي والجيوسيايس مع روسيا مقابل الدعم املايل
والسيايس ملرشوع بناء الدولة السلطوية الخاص به .غري أن العالقات
الدافئة بني الجانبني أخذت منحى آخر يف أواخر عام  2003عندما
رفض فورونني ،تحت ضغط غريب هائل ،توقيع خطة سالم مقدمة من
روسيا (مذكرة كوزاك) إلنهاء الرصاع املجمد بني إقليم ترانزنيسرتيا
االنفصايل املدعوم من روسيا وحكومة مولدوفا .إال أنها تضمنت أيضً ا
رشوطًا كان من شأنها زيادة التحكم السيايس والعسكري لروسيا
58 Shevtsova, pp. 42 - 43.
59 Ibid., p. 43.
60 Tolstrup, p. 685.
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يف البالد .ولذلك قررت روسيا معاقبة فورونني بسحب دعمها له
قبيل االنتخابات الربملانية يف عام  .2005وكان الحزب الحاكم يواجه
يف تلك الفرتة معارضة دميقراطية مفككة وضعيفة يف ظل استقرار
األوضاع االقتصادية آنذاك ،وعدم ضغط الواليات املتحدة واالتحاد
األورويب بقوة من أجل تغيري النظام .وهي كلها عوامل تشري إىل أن
القرار الرويس كان محسوبًا ومل ينط ِو عىل مجازفة غري عقالنية كام
قد يبدو(.((6
ولكن األمور تب ّدلت مع انتخابات عام  ،2009إذ أث ّرت األزمة املالية
العاملية يف أداء النظام ،ومن ث ّم يف معدالت قبوله ،وبدأت تظهر
معارضة دميقراطية قوية ومنظمة .ومن هنا رسعان ما عادت العالقات
بني البلدين ،لحرص موسكو عىل بقاء النظام ،ودعمته بوسائل
عدة ،مالية وإعالمية ،من ضمنها تصوير املظاهرات املحتجة عىل
نتائج االنتخابات عىل أنها انقالب دبّرته رومانيا (الدولة املجاورة).
وأفشلت قوة املعارضة وتو ّحدها وتنظيمها هذه املرة تشكيل الحزب
الشيوعي الحكومة منفر ًدا بفارق صوت واحد ،عىل الرغم من إعالن
فوزه باالنتخابات .وتحت ضغط االتحاد األورويب ،اضطر فورونني إىل
الدعوة إىل انتخابات جديدة(.((6
وتعترب موسكو أيضً ا مصدر دعم ومساعدة لقريغيزستان املحدودة
يف املوارد والقوى البرشية ،وذلك بوصفها منطقة نفو ٍذ خاصة لكونها
إحدى جمهوريات االتحاد السوفيايت السابق وفيها قواعد عسكرية
روسية .وقد تبلور هذا الدعم عىل نحو بعيد يف اتفاقية التعاون يف
مجال النفط بني البلدين املوقعة يف حزيران /يونيو  ،2016والتي
يصل مبوجبها النفط الرويس إىل قريغيزستان بال رسوم جمركية(.((6
وكان لعدم رغبة واشنطن يف إقحام نفسها يف قريغيزستان الفقرية
املوارد واملشحونة بالرصاعات وعدم االستقرار أثره يف ازدياد نفوذ
روسيا فيها.
عىل الصعيد السيايس ،تب ّنت روسيا مع الصني فكرة تأسيس "منظمة
كل من كازاخستان وقريغيزستان
شنغهاي للتعاون" ،التي تضم أيضً ا ً
وطاجيكستان وأوزبكستان .وتعكس املنظمة التقارب بني القوتني
الكُربيني املتنافستني عىل النفوذ يف آسيا الوسطى وحرصهام عىل
مواجهة الوجود الغريب يف اإلقليم باعتباره نو ًعا من التهديد
السيايس والعسكري يف الوقت نفسه .ووفقًا لوثائق املسؤولني يف
املنظمة وترصيحاتهم ،يتمثل التصور الحاكم يف أن تحقيق األمن
61 Ibid.
62 Ibid., p. 687.
" 63النفط الرويس إىل قيزغيزستان دون رسوم جمركية" ،روسيا اليوم،2016/6/16 ،
شوهد يف  ،2019/1/21يفhttp://bit.ly/2D4aQ2P :
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يعني الحفاظ عىل االستقرار القومي واإلقليمي ،واإلبقاء عىل
الوضع السيايس القائم وحامية السيادة الوطنية .ويال َحظ توظيف
املنظمة مفاهيم اإلرهاب والتطرف يف وصف الحركات االنفصالية
والدميقراطية ،وهو األمر الذي من شأنه نزع الرشعية عن مطالب
املعارضة السياسية وتربير اإلجراءات القمعية ضدها ،واستخدام ذلك
تصب يف مصلحة دعم
يف الدعاية املضادة للغرب عمو ًما .وكلها أمور ّ
النظم السلطوية واألوتوقراطية(.((6
تكشف هذه األدوات واإلسرتاتيجيات والسياسات املتّبعة عن الربط
بني بقاء النظام بشكله املشخصن الحايل واستعادة املكانة الروسية
عىل املستويني اإلقليمي والدويل.

ً
ثالثا :السعودية والربيع العربي
تع ّد اململكة العربية السعودية واحدة من ال َملَكيات املطلقة القليلة
يف العامل اليوم .وقد تفاجأت اململكة باالحتجاجات التي بدأت يف
تونس ثم تدحرجت ككرة الثلج إىل باقي أرجاء الوطن العريب،
ليسقط يف شهرين فقط اثنان من أقدم الرؤساء يف املنطقة (زين
العابدين بن عيل يف تونس ،ومحمد حسني مبارك يف مرص) وبرسعة
غري متوقعة .وأضاف إىل القلق السعودي حقيقة أن امللك وويل العهد
آنذاك كانا يف صحة غري جيدة ،وهو األمر الذي كان يلقي بظالله عىل
عملية نقل السلطة ،نظ ًرا إىل البعد اإلقليمي الذي تتم فيه ،ويجعلها
محاطة بقدر كبري من عدم اليقني( .((6فلامذا رأت اململكة أن تلك
األحداث تستدعي القلق؟

 .1تصورات التهديد الداخلية
ملعرفة التصورات الخاصة باململكة عن أحداث "الربيع العريب" ،ينبغي
لنا يف البداية اإلشارة إىل بعض املحددات الداخلية التي من املحتمل
أن تكون قد أث ّرت بدرجة كربى يف فهم األحداث .بداية ،وصلت بطالة
الشباب يف السعودية إىل  39يف املئة يف عام  2010مس ّجلة ارتفا ًعا قدره
 11يف املئة عن عام  ،2000وتزداد داللة هذه األرقام عند معرفة أن
تضخم يف عدد الشباب ،إذ إن معظم السعوديني تحت
املجتمع يشهد
ً
(((6
سن ثالثني عا ًما  .يف الوقت نفسه ،يع ّد النظام السيايس السعودي
سلطويًا مغلقًا أمام من هم خارج العائلة املالكة ويفتقر بدرجة كربى
64 Inna Melnykovska, Hedwig Plamper & Rainer Schweickert, "Do Russia
and China Promote Autocracy in Central Asia," Asia Europe Journal, vol. 10,
no. 1 (2012), pp. 75 - 89.
65 Bruce O. Riedel, "Saudi Arabia: The Elephant in the Living Room," in:
Pollack et al., p. 159.
66 F. Gregory Cause, "Saudi Arabia in the New Middle East," Council on
Foreign Relations, Council Special Report, no. 63 (2011), p. 5.
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تفش الفساد وزيادة اإلحباط عند
إىل الشفافية ،األمر الذي يؤدي إىل ّ
الشباب( .((6يجعل كل هذا احتامل التعبئة األيديولوجية من ناحية،
أو تقليد أساليب االحتجاجات الشعبية من ناحية أخرى ،أم ًرا وار ًدا
بدرجة كربى .ولهذا استشعرت اململكة الخطر من موجة االحتجاجات
التي رضبت املنطقة يف عامي  2010و ،2011خاصة بعد امتدادها إىل
الخليج كام متثّل يف احتجاجات البحرين يف عام .2011
راقب السعوديون األحداث يف البحرين بقلق؛ ألن الروابط الثقافية
واملذهبية والعائلية بني دول الخليج تزيد من احتامل العدوى؛ فقيام
حكم دستوري أو تعبئة للمجتمع املدين يف أي دولة خليجية ميكن أن
ميتد بسهولة إىل الدول املجاورة .إضافة إىل أنه إذا ما نجحت الغالبية
الشيعية يف البحرين يف التعبئة السياسية وإجبار النظام عىل تب ّني
الحكم الدستوري ،فقد يش ّجع هذا األقلية الشيعية يف اإلقليم الرشقي
يف السعودية عىل اتخاذ الخطوة نفسها ،أضف إىل ذلك تشجيع
الس َّنة يف السعودية أنفسهم(.((6
اإلصالحيني ُّ
وكان التخوف كب ًريا من التجربة املرصية أيضً ا ،إذ تحرض خربة فرتة عبد
النارص يف الخمسينيات والستينيات والتعبئة األيديولوجية والتحريض
ضد "النظم الرجعية" التي متثّلها اململكة ،إضافة إىل خطورة التحول
الدميقراطي يف مرص حتى ال تصبح منوذ ًجا جذابًا للسعوديني نظ ًرا إىل
ثقلها الثقايف والحضاري يف املنطقة العربية(.((6
وال تقترص التعبئة األيديولوجية عىل األفكار الدميقراطية والليربالية
فقط ،ولكنها تشمل أيضً ا خطر التيارات املتشددة مثل تنظيم القاعدة
وقبول لدى قطاع من الوهابيني ،خاصة
الذي ال تزال آراؤه تلقى صدى ً
يف إقليم عسري املتاخم لليمن .ولذلك فإن انهيار السلطة املركزية يف
اليمن ،وما ترتب عليه من تعزيز التنظيم مواقعه يف جنوب اليمن
ورشقه ،أثار قلق الرياض خشية تجدد تهديده لها .وكانت اململكة
قد ش ّنت حربًا رشسة ضد التنظيم داخل أراضيها ما بني عامي 2003
و ،2006وكان تهديد القاعدة واح ًدا من أكرث التهديدات الداخلية
للعائلة املالكة منذ قيام الدولة يف عام .((7(1932
إضافة إىل تهديد القاعدة وأيديولوجيتها املتشددة ،هناك أيضً ا
تصور لتهديد آخر ،ولكن من تيارات إسالمية ُس ّنية أقل تشد ًدا وعىل
رأسها جامعة اإلخوان املسلمني؛ فعىل الرغم من أن اإلخوان وجدوا
مالذًا آم ًنا لهم يف السعودية ودول خليجية أخرى أثناء فرتة قمع
عبد النارص ،فإن العالقة بدأت يف التوتر عندما بدأت أفكارهم عن
67 Riedel, pp. 146 - 156.
68 Federic Wehrey, "Saudi Arabia's Anxious Autocrats," in: Pollack et al., p. 165.
69 Riedel, p. 165.
"70 Ibrahim Sharqieh, "Yemen: The Search for Stability and Development,
in: Pollack et al., p. 227.
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النشاط واالنخراط السيايس تزاحم األفكار السلفية عن املهادنة
وطاعة الحاكم السائدة يف اململكة .وتبلور هذا يف صعود ما عرف
بـ "علامء الصحوة" ،الذين سيطر عدد منهم عىل كليات الرشيعة يف
الجامعات السعودية .ووجهت هذه الشخصيات نق ًدا سياس ًيا غري
مسبوق للعائلة الحاكمة خالل تسعينيات القرن العرشين إبّان حرب
الخليج ،عندما دعت اململكة القوات األمريكية لحاميتها ،وكذلك
اعرتاضً ا عىل قبولها الحرب ضد العراق( .((7وبنا ًء عىل هذه الخلفية،
ميكن فهم سياسات امللك عبد الله ومن بعده امللك سلامن تجاه
اإلخوان املسلمني بعد عام  .((7(2011فمن ناحية ،كان هناك التخوف
من إعادة سيناريو التسعينيات ،ومن ناحية أخرى ،ازداد القلق
من القوة الناعمة لنموذج إسالمي ُس ّني أكرث اعتدالً من النسخة
منافسا للرياض يف ما يتعلق بالهيمنة
الوهابية السعودية ،ومن ثم
ً
الس ّني ومتثيله(.((7
عىل العامل ُ
يف وسط هذه البيئة اإلقليمية املتقلّبة ،تويف امللك عبد الله يف عام
 .2015ووقع اختيار مجلس البيعة عىل امللك سلامن ملكًا جدي ًدا
وتنصيب أخيه غري الشقيق ،مقرن ،وليًا للعهد ،واختيار محمد بن
نايف وليًا لويل العهد .ولكن يف تح ّرك غري مسبوق ،أعفى امللك
وعي نجله محمد
وعي محمد بن نايف مكانهّ .
سلامن ويل عهده ّ
وليًا لويل العهد وزي ًرا للدفاع .حدث هذا يف الوقت الذي استوىل فيه
الحوثيون املدعومون من إيران عىل العاصمة اليمنية وطردوا الرئيس
عبد ربه منصور هادي ،يف خطوة أنذرت باالنهيار الكامل للدولة.
ومبرور الوقت بدأت تتضح مالمح والية سلامن ،وازدادت التكهنات
حول تعزيز فرع امللك سلامن يف الحكم ،خاصة يف ظل طموح ابنه
محمد الذي أرشف عىل الحملة العسكرية املعروفة بـ "عاصفة
الحزم" يف اليمن ،وتبارى اإلعالم السعودي يف نسج هالة حوله مبا
يشبه ما يُعرف بـ "عبادة الشخصية" .ووفقًا ملضاوي الرشيد ،الباحثة
السعودية املعارضة" ،من خالل تضخيم التهديد اإليراين يقوم األمري
محمد بتكبري دوره بصفته منقذًا للسعودية والعامل العريب بشكل
الس ّني
عام من (التفريس) و(التشييع)"( ،((7وتصويره حاميًا لإلسالم ُ
يف مواجهة املد الشيعي( .((7وبالفعل كان كل ذلك متهي ًدا لتوليه والية
العهد يف حزيران /يونيو .2017
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74 Madawi Al-Rasheed, "What Fuels the Saudi Rivalry with Iran," The
New York Times, 23/4/2018.
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 .2تصورات التهديد الخارجية
واجهت السياسة اإلقليمية السعودية عد ًدا من اإلخفاقات قبل
حدوث الثورات العربية يف عام  ،2011إذ أخفقت يف تحجيم
النفوذ اإليراين يف كل من العراق ولبنان واألرايض الفلسطينية.
وبنا ًء عىل هذه الخلفية ،واجهت السعودية الثورات العربية
وتعاملت معها عىل أنها ألغام تهدد عرش اململكة .فمن ناحي ٍة
ازداد النفوذ اإليراين ،إذ بسطت طهران نفوذها عىل ثالث عواصم
عربية (بغداد ،وبريوت ،وصنعاء) ،إضافة إىل محاولة طهران "ربط
مناطق نفوذها يف لبنان عرب سورية"( ،((7ومن ناحية أخرى ،كان
صعود تيار اإلسالم السيايس املتمثل يف اإلخوان املسلمني ،إذ حملت
أول انتخابات بعد الثورة يف مرص وتونس نجا ًحا كب ًريا لإلسالميني،
إضافة إىل دورهم املؤثر يف الثورة اليمنية وكذلك يف ليبيا بعد
مقتل العقيد معمر القذايف .وأخ ًريا ،ظهور جيل جديد من التيارات
الجهادية أشد رشاسة وتطرفًا متثّل يف تنظيم الدولة اإلسالمية الذي
استفاد من مناخ الطائفية يف العراق والفوىض التي صاحبت الثورة
السورية يف بسط سيطرته عىل مساحات من األرض يف الدولتني،
مه ّد ًدا من الناحية العملية والفكرية املكانة اإلسالمية للسعودية
ونظامها السيايس(.((7
وإذا كانت الثورات العربية كلها مثّلت تهدي ًدا للنظام السعودي
خوفًا من انتشار العدوى وتشجيع السعوديني عىل معارضة حكم آل
ٍ
تهديد خارجية عىل الرياض .بالنسبة
سعود ،فإنها حملت أيضً ا أبعاد
إىل الثورة املرصية يف عام  ،2011خشيت الرياض من خسارة مكانة
إسرتاتيجية متتعت بها نتيجة لضعف القاهرة ،وال سيام أن تجربة
عبد النارص ودور القاهرة القيادي واملهيمن ،واملناوئ للسعودية
أيضً ا ،ال يزاالن حيَّني يف الذاكرة السياسية للمنطقة ،وينعكسان يف
التصورات الخاصة بتهديد املكانة للدول اإلقليمية الكربى أو حتى
الساعية للمكانة.
ويالحظ ازدياد حدة السياسة الخارجية السعودية مع ازدياد تصور
التهديد اإليراين وتوسع نفوذ طهران .برز ذلك يف احتجاجات عام
 2011يف البحرين وتخ ّوف الرياض ليس من أثر العدوى فقط ،بل
من قيام حكومة شيعية عىل حدود السعودية تدور يف فلك طهران
كام حدث يف العراق .ولذلك مل ترتدد السعودية يف استخدام القوة
العسكرية لوأد هذه الحركة االحتجاجية وإبعاد النفوذ اإليراين عن
جوارها القريب(.((7
 76مروان قبالن" ،الثورة والرصاع عىل سورية :تداعيات الفشل يف إدارة لعبة التوازنات
اإلقليمية" ،سياسات عربية ،العدد  ،)2016( 18ص .73
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ثم جاءت ثورة اليمن وما فرضته من معادالت صعبة للسياسة
السعودية .مل تكن اململكة راغب ًة يف رؤية زعيم عريب آخر يتم
إطاحته من خالل ثورة شعبية ،عىل الرغم من خالفات الرياض مع
عيل عبد الله صالح لوقوفه مع صدام حسني يف التسعينيات يف أزمة
غزو الكويت ،ومحاولة اململكة إطاحته يف الحرب األهلية اليمنية
يف عام  .1994وبالتأكيد ،كان سيناريو الفوىض يف اليمن مقلقًا أيضً ا
الحتامل انتقالها إىل السعودية عن طريق الروابط بني شامل اليمن
وعسري وانتشار الزيديني عىل الحدود الجبلية .إضافة ،بطبيعة الحال،
إىل قلق الرياض من فرع القاعدة الذي يتخذ من اليمن قاعدة له،
كام أوضحنا.
مرة أخرى ،مل ترتدد الرياض يف استخدام القوة العسكرية عندما
ازدادت حدة الخطر "املتص ّور" مع استيالء الحوثيني عىل العاصمة
اليمنية وتحكّمهم يف العديد من مؤسسات الدولة .وهو األمر الذي
كان يعني ببساطة تحكّم إيران يف فناء السعودية الخلفي( ،((7ومل
تسكت الرياض عنه ،عىل الرغم مام سبّبته هذه الحملة العسكرية
من رضر لصورة اململكة يف اليمن ،وكذلك عىل املستويني اإلقليمي
والدويل يف وقت تسعى فيه الرياض لتجميل وجه النظام الجديد
وإظهاره مبظهر أقل تشد ًدا وأكرث انفتا ًحا من الوجه الذي يعرفه عنها
العامل بالفعل.

 .3إستراتيجيات التعامل
أدت التصورات الحاكمة للرياض عن التهديدات املصاحبة للربيع
العريب دو ًرا يف رسم سياستها وإسرتاتيجيات التعامل مع التطورات
التي لحقت باملنطقة ،بحيث أصبحت تقود فعل ًيا الثورة املضادة يف
البالد العربية .وظهرت بوادر ذلك يف تقديم املالذ للرئيس التونيس
تخل واشنطن عن مبارك يف مرص(.((8
املخلوع ،واستياء الرياض من ّ
وقد وظّفت الرياض أساليب مختلفة اقتصادية وسياسية وعسكرية
للتعامل مع هذه التهديدات.
أدى املال دو ًرا محوريًا يف تنفيذ الرياض رؤيتها والعمل عىل حامية
نفسها ،إذ استخدمت اململكة عوائد النفط لدعم حلفاء إقليميني
سواء بالسالح أو باملعونات االقتصادية .كام استخدمت املال أيضً ا
بصورة سلبية من خالل وقف املعونات واملساعدات االقتصادية
ل ُنظم معينة لتضغط عليها وتق ّوض استقرارها ورمبا لتفشلها .ففي
79 Ibid.
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حالة مرص ،سارعت السعودية إىل التعهد بـأربعة مليارات دوالر
تول فيها املجلس العسكري
لدعم االقتصاد يف الفرتة االنتقالية التي ّ
السلطة بعد إطاحة مبارك لقطع الطريق أمام توجه مرص الجديدة
تجاه إيران .فقد أربك سقوط مبارك الرياض نظ ًرا إىل أنه كان
حليفًا لها ضد إيران .كام قامت السعودية بتمويل حزب النور
السلفي ،األقرب فكريًا ومذهب ًيا إىل الرياض ،خالل االنتخابات
الربملانية يف عام  ،((8( 2011بحيث أصبح الحزب مبنزلة الحصان
األسود الذي عقَّد الكثري من الحسابات السياسية لتيار اإلخوان
املسلمني ،ثم وظّفه النظام يف حربه مع التنظيم .كام تم دعم التيار
املعبة عن أفكاره وما
السلفي من خالل متويل العديد من القنوات ّ
يتب ّناه من مبدأ االستكانة السياسية املناقض لنمط اإلسالم السيايس
النشط لإلخوان املسلمني؛ وهو النمط الذي تخشاه اململكة وتعمل
عىل محاربته.
وعندما فاز محمد مريس ،مرشح اإلخوان املسلمني ،يف انتخابات
الرئاسة املرصية يف حزيران /يونيو  ،2012تباطأت وتضاءلت
املعونات واملساعدات االقتصادية املق ّدمة ملرص من السعودية ،ودول
خليجية أخرى .يف الوقت الذي تدفقت فيه بسخاء بعد االنقالب
العسكري عليه يف حزيران /يونيو  .2013فقد وصلت املعونات
الخليجية ملرص منذ عزل مريس إىل أكرث من  23مليار دوالر(( ((8سواء
يف صورة إمــدادات للوقود أو ودائع يف البنك املركزي) .وبدأت
تتكشف تدريجيًا األدوار التي مارستها السعودية ،واإلمارات العربية
املتحدة أيضً ا ،يف متويل حركات املعارضة ،وعىل رأسها حركة "مترد"
التي قادت مظاهرات " 30يونيو" املمهدة لالنقالب ،وكذلك العديد
من األبواق اإلعالمية والشخصيات العامة التي ع ّبأت الرأي العام
ضد مريس ،ودعت املؤسسة العسكرية إىل التدخل .ومن املؤكد أن
السعودية دعمت السييس سياسيًا وماديًا عىل النحو الذي ق ّوض
بدرجة كربى قدرة الفواعل الخارجية األخرى مثل الواليات املتحدة
واالتحاد األورويب عىل الضغط عىل النظام املرصي من أجل حلول
أكرث سلمية واملزيد من اإلصالحات السياسية( .((8وبهذا أصبحت
81 Cause, p. 20
 82وهو مبلغ يجعل من املساعدات التي تعهدت بها واشنطن واالتحاد األورويب (2.8
مليار) ضئيلة جدًا .واستخدم املال أحيانًا بطريقة سلبية إلثناء القاهرة عن بعض املواقف
املضادة ملواقف الرياض .ويعد املوقف من األزمة السورية من أبرز األمثلة عىل ذلك ،إذ
متسكت اململكة بإسقاط نظام بشار ،عىل خالف أولويات القاهرة وتفضيالتها .ولذلك عندما
ص ّوتت مرص باإليجاب عىل مرشوع قانون مقدّم من روسيا يف عام  ،2016يتجاهل وقف
الغارات الجوية عىل حلب ،ويركّز عىل إحياء اتفاق وقف األعامل القتالية ،وفصل املعارضة
السورية عن جبهة فتح الشام ،تأخرت مخصصات املساعدات النفطية السعودية لشهر
ترشين األول /أكتوبر .للمزيد انظر" :عالمات فتور العالقات املرصية  -السعودية "،ساسة
بوست ،2016/10/10 ،شوهد يف  2019/1/21يفhttp://bit.ly/2QADL20 :
83 Wehrey, p. 102.

ملف :العامل الخارجي واالنتقال الديمقراطي ،الحالة العربية
القوى السلطوية اإلقليمية واحتواء التحول الديمقراطي :حالتا السعودية وروسيا

مرص مبنزلة الجبهة األساسية يف الرصاع السيايس واأليديولوجي
للرياض ضد جامعة اإلخوان املسلمني(.((8
وفيام يتعلق باليمن ،مثّلت الثورة اليمنية تح ّديًا كب ًريا للرياض
لألسباب السابق توضيحها .وعمدت السعودية ،مبساندة واشنطن،
إىل تجديد النظام وليس تغيريه من خالل عدم الضغط عىل صالح
بدرجة كافية يك يرضخ ملطالب نقل السلطة ويستجيب ملطالب
متمثل يف املبادرة الخليجية لألزمة
ً
املحتجني .وهو األمر الذي جاء
اليمنية ،والتي كان من أهم بنودها تشكيل حكومة وفاق وطني
ومنح صالح الحصانة( .((8ولن يكون من باب املبالغة القول إن مثل
هذا االقرتاب كان من األسباب التي دفعت بالبيئة السياسية اليمنية
تجاه الحرب األهلية( .((8ومع استيالء الحوثيني عىل العاصمة صنعاء
وإطاحة الرئيس عبد ربه منصور هادي ،علّقت الرياض كل معوناتها
االقتصادية لليمن ،وأخذت يف دعم السلف ّيني بصورة أدت دو ًرا كب ًريا
يف تعبئة الحوثيني بوصفهم حركة إحيائية زيدية مضادة .واعتربت
السعودية أن استيالء الحوثيني عىل السلطة مبنزلة استكامل للمخطط
اإليراين الهادف إىل تطويق اململكة .ومن هنا كان القرار بالتدخل
العسكري يف اليمن تحت مسمى "عاصفة الحزم" يف آذار /مارس
 ،2015التي بدأت بتوجيه الرضبات الجوية ،إال أنها تض ّمنت شيئًا
فشيئًا استخدا ًما للقوات الربية .وال تزال الحملة العسكرية بقيادة
السعودية تدور رحاها يف اليمن ونتج منها معاناة إنسانية كبرية.
وكام اليمن ،متثّل البحرين أهمية إسرتاتيجية للسعودية ،ومن هنا
حشدت الرياض امل َلكيات الست ملجلس التعاون لدول الخليج
العربية للموافقة عىل إخامد أي حركة ثورية يف الخليج .ومن هنا
كان تدخّل السعودية بقواتها يف آذار /مارس  2011إلخامد حركة
االحتجاجات يف البحرين( ،((8وذلك تحت مظلة قوات درع الجزيرة
 84عملت السعودية أيضً ا بعد سقوط القذايف من خالل اإلمارات ونظام السييس يف
مرص عىل دعم القوات املناهضة للفصائل اإلسالمية بقيادة الجرنال املتقاعد خليفة حفرت
الذي أصبح منذ أيار /مايو  2014الع ًبا أساس ًيا يف الحرب األهلية الليبية .وقاد حفرت حملة
عسكرية تضم القبائل الرشقية وضباطًا من الجيش الليبي وبعض الليرباليني لدفع امليليشيات
العسكرية خارج بنغازي ،يف حني أن الهدف األكرب غري املعلن هو إقصاء اإلسالميني ،خاصة
اإلخوان املسلمني ،من الحياة السياسية الليبية ،انظر:
;Wehrey, p. 102
وبالنسبة إىل تونس ،تقدّمت اإلمارات العربية املتحدة الصف فيام يتعلق بإجهاض التجربة
التونسية ومحاوالت إقصاء حزب النهضة ،املحسوب عىل جامعة اإلخوان املسلمني ،من الحياة
السياسية التونسية عىل غرار ما حدث يف مرص .وتشري بعض التقارير إىل أن حزب نداء تونس
الذي يضم بقايا نظام بن عيل قد تلقى الكثري من الدعم املايل من اإلمارات والسعودية ما
مكّنه من الفوز بانتخابات الرئاسة التونسية ،انظر:
Ibid., p. 103.
 85للمزيد من التفاصيل حول املبادرة الخليجية ،انظر" :املبادرة الخليجية املعدلة"،
الجزيرة نت ،2011/4/3 ،شوهد يف  ،2019/1/21يفhttp://bit.ly/2RHlQLx :
86 Sharqieh, p. 228.
87 Cause, p. 19.

39
املشرتكة التي تأسست يف البداية بهدف مواجهة أي عدوان خارجي
وليس لقمع حركات احتجاج داخلية .وقد أتاح دخول القوات
السعودية وحاميتها النقاط األساسية الفرصة لقوات األمن البحرينية
لقمع املتظاهرين بعنف( .((8كام وقفت اململكة بقوة خلف آل
أي تنازالت أو إصالحات سياسية من شأنها أن
خليفة يك ال يق ّدموا ّ
تشجع عىل املزيد من املطالب.
يرجع هذا املوقف املتشدد للسعودية إىل اختالف نظرتها عن النظرة
الغربية ،الواليات املتحدة تحدي ًدا ،فيام يتعلق بكيفية التعامل مع
الوضع يف البحرين .فقد رأت واشنطن أن بعض اإلصالحات السياسية
املتسقة مع حقوق اإلنسان قد ينزع فتيل األزمة ،عىل الرغم من
دعمها آل خليفة .وهو ما اعتربته الرياض بالنظرة غري الواقعية التي
تعكس الحسابات الخاطئة نفسها لواشنطن يف إدارتها اللعبة مع
إيران يف العراق .ولذلك استقر يف التصور السعودي احتامل خسارة
البحرين كام حدث مع غريها إن م ّررت الرياض املقرتحات الغربية.
يف املقابل ،رأت السعودية أن الحل هو استخدام القبضة األمنية
وتوظيف القوة(.((8
أث ّرت الديناميات الجديدة يف الوطن العريب أيضً ا يف التحالفات
التقليدية للمملكة .ففي بداية ثورات الربيع العريب ،كان من الواضح
عدم التوافق بني القيادة السعودية وإدارة أوباما ،وبرود العالقات
تخل واشنطن الرسيع عن مبارك .تدرك الرياض
بينهام خاصة بعد ّ
متا ًما عدم إمكانية تجاهل واشنطن ،إال أنها بدأت يف االنفتاح عىل
بدائل أخرى ،رمبا لتوجيه رسالة ما إىل الواليات املتحدة .ومن هنا
كان توجهها إلعادة تأكيد التحالف مع باكستان وفتح املزيد من
القنوات مع الصني أيضً ا(.((9
إال أن وصول دونالد ترامب إىل البيت األبيض رسعان ما أعاد العالقات
الحارة بني الدولتني .وبدأت تظهر مالمح تحالفات جديدة يف املنطقة
تؤدي فيها السعودية دو ًرا محوريًا ومتغ ًريا يف الوقت نفسه .ففي
تول محمد بن سلامن العرش
مقابل مواجهة إيران من ناحية ،وتأمني ّ
من ناحية أخرى ،بدأت مالمح للتقارب السعودي  -اإلرسائييل ،متثّل
أول مؤرشاته يف ترسيم الحدود البحرية بني مرص والسعودية ،بحيث
ضم غري
تض ّم األخرية جزيريت تريان وصنافري ،وهو ما اعتربه املحللون ًّ
مبارش للرياض يف معاهدة كامب ديفيد ،ما مي ّهد لتطبيع العالقات
بني الرياض وتل أبيب ،أو ي ّربر املزيد من التنسيق األمني بينهام
88 Wehrey, p. 105.
 89حمزة الحسن" ،مستقبل انتفاضة البحرين :الدور السعودي والرهانات اإلقليمية
والدولية" ،مركز البحرين للدراسات يف لندن ،2012/6/12 ،شوهد يف  ،2019/1/21يف:
http://bit.ly/2smTSXg
90 Riedel, p. 159.
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عىل األقل( .((9ثم كان املوقف من نقل السفارة األمريكية إىل القدس
رشا آخر عىل دور الرياض يف مترير ما عرف بـ "صفقة القرن" ،إذ
مؤ ً
جاءت ردة فعل الرياض باردة ج ًدا ،وتجاهل محمد بن سلامن األمر
يف زيارته الواليات املتحدة يف آذار /مارس  ،2018وحينام ُسئل عن
قائل" :نحن نحاول الرتكيز عىل الجهود التي تحفز
رأيه يف القرار علّق ً
(((9
السالم للجميع .ال نحاول الرتكيز عىل أي يشء قد يثري التوتر" .
وبهذا تتغري خريطة التحالفات اإلقليمية للسعودية بحيث يصبح
هناك محور سعودي  -إرسائييل مضاد إليران.
وهكذا تكشف دراسة إسرتاتيجيات التعامل يف الحالتني السعودية
والروسية أن الدول اإلقليمية السلطوية تعمل عىل احتواء املد
الدميقراطي عىل مستويات ثالثة؛ يتعلق املستوى األول الداخيل،
ملنع أي عدوى دميقراطية ،بالتضييق عىل منظامت املجتمع املدين أو
الحراك الشعبي يف التعبري والتنظيم ،وقطع التمويل الخارجي لهذا.
ويتمثل املستوى الثاين يف محاولة التأثري يف الدول التي تشهد تحركًا
شعب ًيا باستخدام أدوات ووسائل مختلفة .يف حني ينطوي املستوى
الثالث أخ ًريا عىل محاوالت إقامة تكتالت إقليمية من أجل إدارة
منافسة إقليمية واسعة(.((9

رابعا :نتائج الدراسة :العامل الخارجي
ً
بين النجاح والفشل
باستعراض الحالتني الروسية والسعودية فيام يتعلق بدعم النظم
السلطوية ،ميكن تحديد بعض العنارص التي ميكن أن تؤثر يف قدرة
الفاعل الخارجي عىل التأثري ،والتي يثبت بعضها االفرتاضات األساسية
للدراسة ،وميثل بعضها اآلخر نتائج غري مبارشة تكشّ فت أثناء القيام
بالبحث ذاته.

•درجة تصور التهديد لدى الفاعل الخارجي السلطوي :كلام
تعاظم تصور التهديد القادم من دول الجوار للقوى السلطوية
وحسم
الخارجية اإلقليمية ،وظّفت هذه الدول أدوات أشد حدة
ً
يف التعامل مع التحول الدميقراطي يف محيطها اإلقليمي ،ومن
ث ّم تكون أكرث فاعلية .وال تعني الفاعلية هنا ،بالرضورة ،النجاح
يف كل ما يهدف إليه الفاعل السلطوي ،بل يكفي تعويق مسار

 91للمزيد حول التنازل عن تريان وصنافري ،انظر" :لعبة تريان وصنافري :كيف خططت
السعودية لالنضامم لكامب ديفيد" ،ساسة بوست ،2016/4/12 ،شوهد يف  ،2019/1/21يف:
http://bit.ly/2SOrOrx
" 92محمد بن سلامن عن لقاء القدس قبل لقاء ترامب :ال نركز عىل ما يثري التوتر" ،يس إن
إن بالعربية ،2018/3/16 ،شوهد يف  ،2019/1/21يفhttps://cnn.it/2RjY4WG :
93 Bulnet Aras & Richard Falk, "Authoritarian 'Geopolitics' of Survival in
the Arab Spring," Third World Quarterly, vol. 36, no. 2 (2015), pp. 322 - 336.
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التحول الدميقراطي أو تعقيد العملية السياسية عمو ًما يف الدولة
املسته َدفة .عىل سبيل املثال ،عندما اندلعت حركة احتجاجية يف
أوكرانيا يف عام  2013أطاحت الرئيس الذي تدعمه روسيا ،وبات
واض ًحا انتصار التوجه تجاه الغرب وبعي ًدا عن روسيا ،تدخّلت
موسكو رسي ًعا وض ّمت القرم ودعمت الحركات االنفصالية
يف الرشق األوكراين .وهو ما أجهض بالفعل فرص أوكرانيا يف
االنضامم إىل االتحاد األورويب أو إىل الناتو ،لعدم متكّنها يف ظل
تلك األوضاع من تحقيق متطلبات االنضامم إىل هذه املنظامت.
وباملثل ،أخرج الدور السعودي الثورة اليمنية عن مسارها،
بحيث سيتطلّب األمر الكثري من الجهود املضنية الطويلة األمد
للتفكري مرة أخرى يف إصالحات سياسية دميقراطية يف اليمن.
فقد تح ّول االهتامم حاليًا إىل كيفية الحفاظ عىل الدولة نفسها
من االنهيار أو التفكك.

•الظروف الداخلية :يــؤدي توحد املعارضة الدميقراطية
الداخلية أو ترشذمها دو ًرا كب ًريا يف نجاح الفاعل الخارجي أو
فشله .كلام كانت هذه املعارضة موحدة وقوية ،قلّت قدرة
الفاعل الخارجي السلطوي عىل التأثري والعكس صحيح؛ فقد
فشلت روسيا يف تنصيب رئيس مقرب منها يف أوكرانيا يف
عام  2004بسبب قوة املعارضة الدميقراطية والتفافها حول
شخص واحد .وعىل العكس ،نجح الدعم الرويس يف بيالروسيا
نتيجة تفكك املعارضة وضعفها( .((9باملثل ،نجحت السعودية
يف دعم مخططها السلطوي يف مرص نتيجة ترشذم النخبة
املعارضة وغياب القوى الدميقراطية الحقيقية التي قد تقف
حائط ص ّد أمام تدخالت الفواعل اإلقليمية السلطوية .يف
املقابل ،فشلت جهود إفشال التجربة الدميقراطية يف تونس
حتى اآلن نظ ًرا إىل وجود قوى دميقراطية قوية ونخب لديها
القدرة عىل التوصل إىل حلول وسط من أجل هدف واحد
وهو إقامة دولة دميقراطية .وإذا ما نظرنا إىل تجربة البحرين
سنجد أن اللعب عىل ورقة الطائفية قد أضعف الحراك
الشعبي وم ّهد الستخدام العنف ،ما يعني أن دعم السلطوية
مستقبل جي ًدا له.
ً
يكون فعالً عندما يكون السياق الداخيل
يندرج أيضً ا تحت الظروف الداخلية ما يتعلق مبدى متاسك
النظام الحاكم وتحكّمه ،إذ إنه كلام كان النظام متامسكًا
ومتحكم بدرجة كربى يف مؤسسات الدولة ،وخاصة ما يتعلق
ً
باستخدام العنف ،زادت فرص نجاح جهود دعم السلطوية
والعكس صحيح .تكاد تجمع أدبيات التحول الدميقراطي عىل
أن سحب النخبة الحاكمة دعمها عن النظام الحاكم يع ّجل
94 Vanderhill, pp. 32 - 33.
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بانهياره ،وكذلك فإن انقسام النخبة الحاكمة بني متشددين
ومعتدلني يس ّهل عملية التحول الدميقراطي( .((9عىل سبيل
املثال ،نشأت املعارضة القوية للنظام الحاكم يف جورجيا
وأوكرانيا من الدائرة املحيطة بالرئاسة ،ما يعني افتقار النظام
إىل التامسك ،األمر الذي س ّهل التخلص منه .عىل العكس
من ذلك ،كان النظام الحاكم يف بيالروسيا عىل قدر كبري من
التامسك والتحكّم يف مؤسسات العنف ،عىل نحو مكّن جهود
دعم روسيا للسلطوية يف بيالروسيا .ويف سياق الربيع العريب،
كان متاسك النخبة الحقيقية الحاكمة يف مرص (املؤسسة
العسكرية) من أهم أسباب نجاح تدعيم السلطوية مرة
أخرى .يف املقابل ،فإن تباين مواقف النخبة املدنية الحاكمة
عن تلك العسكرية يف التجربة التونسية أدى إىل التزام األخرية
الحياد ،وهو األمر الذي كان مبنزلة رفع الدعم واالنشقاق
عن النظام الحاكم ،ما م ّهد لالنفراجة الدميقراطية يف البالد.
فبغض النظر عن تطورات األحداث
وكذلك الوضع يف اليمن،
ّ
يف التجربة اليمنية ،إال أن االنقسامات يف النظام الحاكم كانت
من األسباب التي ع ّجلت بإقصاء صالح عن الحكم.

•دور الفواعل الخارجية الداعمة للدميقراطية :كلام ضغطت
الفواعل الخارجية الداعمة للدميقراطية بقوة عىل النظام
السلطوي ،وازنت هذه الفواعل من نفوذ القوى اإلقليمية
السلطوية وح ّدت من قدرتها عىل التأثري .عىل سبيل املثال ،ع ّزز
الدعم الدويل لتوشينكو يف أوكرانيا عام  2004من موقفه ورفع
من تكلفة توظيف النظام العنف وقبول الدعوة إىل انتخابات
ميل إىل استخدام القوة
بدل من املسار الرويس األكرث ً
جديدة ً
(((9
لقمع االحتجاجات  .عىل العكس ،تأيت حالة بيالروسيا التي
فشلت الجهود الغربية مدة تزيد عىل عرش سنوات يف تشجيع
الدميقراطية لضعف جهود دعم الدميقراطية مقارنة بالدعم
الرويس املق ّدم للنظام هناك .كام كان للتناقضات بني جهود
الواليات املتحدة واالتحاد األورويب يف دعم الدميقراطية أثر
سلبي يف اإلصالح السيايس يف البالد .ففي الوقت الذي تو ّجهت
فيه األوىل إىل منظامت املجتمع املدين ،ركّز االتحاد األورويب عىل
 95من أمثلة هذه الدراسات:
Bruce Bueno de Mesquita et al., The Logic of Political Survival (Cambridge,
MA: The MIT Press, 2003); Michael Burton & John Higley, "The Study of
Political Elite Transformations," International Review of Sociology, vol.
;)11, no. 2 (2001), pp. 181-199; O'Donnell, Schmitter & Whitehead (eds.
Jennifer Gandhi & Adam Przeworski, "Authoritarian Institutions and the
Survival of Autocrats," Comparative Political Studies, vol. 40, no. 11 (2007),
pp. 1279 - 1301.
96 Vanderhill, p. 45.
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تحسني األحوال املعيشية للمواطنني وليس للنشاطات املرتبطة
بالدمقرطة( .((9وعمو ًما ،مل تكن الضغوط والجهود الغربية لدعم
الدميقراطية عىل الدرجة نفسها من القوة ومل متارس الضغوط
نفسها التي مارستها يف الحالة األوكرانية( .((9تتشابه حالة مرص
مع حالة بيالروسيا فيام يتعلق باختالل التوازن بني جهود دعم
الدميقراطية وتلك الرامية إىل احتواء التحول الدميقراطي لصالح
األخرية .فاملوقف الغريب ،خاصة األمرييك ،جاء مرتد ًدا فيام يتعلق
بثورة  25يناير  ،2011عىل الرغم من خطابه الرسمي الداعي إىل
املزيد من اإلصالحات السياسية .ومل يتم دعمها إال بعد أن بات
واض ًحا أن حركة االحتجاجات ماضية يف تحقيق هدفها بخلع
مبارك .وعندما وقع االنقالب العسكري يف عام  ،2013مل تتخذ
الدول الغربية موقفًا رافضً ا بقوة ملا حدث ،بل إن الواليات
املتحدة نفسها ابتعدت عن تسميته انقالبًا .وبعد فرتة من وقف
املعونات ،عادت هذه الدول إىل التطبيع مع النظام الجديد
والتنسيق معه يف حربها عىل اإلرهاب ومحاولة إعادة االستقرار
يف املنطقة .ويالحظ عمو ًما أن املساعدات املقدمة من االتحاد
األورويب يذهب الجزء األكرب منها إىل الحكومة املرصية ،خاصة
املؤسسة العسكرية املتلقي األول للمعونة األمريكية( .((9وهذه
أيضً ا مؤرشات عىل مدى ج ّدية الفواعل الغربية يف دعم جهود
الدميقراطية يف مرص .يف املقابل ،تدفقت املعونات السعودية،
والخليجية عمو ًما لدعم نظام السييس ومساندته يف مقاومة أي
ضغوط خارجية .ومل يختلف الوضع يف اليمن والبحرين .فجهود
دعم الدميقراطية مل تكن بقوة الدعم السلطوي السعودي
نفسه .ورسعان ما عادت الدول الغربية إىل تفضيل األمن
واالستقرار عىل حساب الحرية والدميقراطية من خالل الحفاظ
بغض النظر عن سجلهم
عىل حلفائها وتحالفاتها يف املنطقة ّ
(((10
املتدين يف حقوق اإلنسان واإلصالحات السياسية عام ًة .
97 Nechyparenka.
 98حدثت بعض التغريات عىل ساحة بيالروسيا منذ ضم روسيا إىل جزيرة القرم يف أوكرانيا.
وقد تخ ّوف لوكاشينكو من فكرة استخدام روسيا القوة لتغيري الحدود ،يف الوقت نفسه بدأت
الدول األوروبية يف فتح قنوات اتصال مع لوكاشينكو لتقديم بديل آخر من روسيا ،إذ أصبح
التحول الدميقراطي هدفًا ثانويًا ،يسبقه إقامة عالقات أفضل مع بيالروسيا ملوازنة نفوذ
موسكو .ولذلك رفع االتحاد األورويب يف شباط /فرباير  2016العقوبات عن بيالروسيا ،كام
خففت الحكومة األمريكية من موقفها تجاهها؛ فقد عادت الحسابات الجيوسياسية مرة أخرى
لتتصدر قامئة أولويات الدول ،انظر:
Chris Miller, "Belarus and the Failure of the Russian World," The American
Interest (April 2017), accessed on 21/1/2019, at: http://bit.ly/2AE6bmI
 99عىل العكس من ذلك ،نجد أن املعونة األمريكية مولت سنوات عدة قبل عام 2004
برنام ًجا لتقوية اإلدارة االنتخابية والعمل عىل تحسني البيئة التنظيمية والترشيعية لالنتخابات
يف أوكرانيا ،انظر:
Vanderhill, p. 52.
100 Aras, pp. 322 - 336.
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•درجة االرتباط بالدول السلطوية اإلقليمية :كلام زاد االعتامد
عىل القوى السلطوية الخارجية ،زادت قدرة األخرية عىل التأثري
عب عنه تولسرتوب
يف النظام السلطوي الداخيل ودعمه ،وهو ما ّ
(((10
مبفهو َمي النفوذ  Leverageوالروابط  . Linkagesعىل
سبيل املثال ،كانت توليفة املساعدات االقتصادية الكبرية من
روسيا يف مقابل املستوى املنخفض من التجارة واالستثامر
مع أوروبا ،وضعف احتامل عضوية االتحاد األورويب من أهم
العوامل التي ساهمت يف ضعف جهود دعم الدميقراطية يف
بيالروسيا( .((10أما أوكرانيا فقد كان لها روابط عالقات اقتصادية
قوية بروسيا واالتحاد األورويب ،وهو الوضع الــذي يؤدي
إىل تنوع يف مصالح النخب ويح ّد من قدرة القوى اإلقليمية
السلطوية عىل التأثري( .((10ويف مولدوفا ،منحت القيادة الروسية
ودعم للطاقة وأفضلية الوصول إىل سوق العمل
مزايا تصديرية ً
(((10
الروسية لتمكني النظام االقتصادي  .يف حالة السعودية ،نجد
أن الدعم االقتصادي السخي لنظام السييس قد أدى إىل ضعف
أي جهود لدعم اإلصالح السيايس( ،((10واألمر نفسه مع البحرين
التي تعتمد اقتصاديًا بصورة تامة عىل الرياض ،ومن هنا فاعلية
الضغوط السعودية عليها .واتخذ الدعم السعودي أيضً ا شكل
الدعم العسكري يف حالة البحرين ،أو تعزيز القدرات العسكرية
من خالل املساعدة يف رشاء األسلحة وأدوات القمع كام هي
الحال مع مرص.
ِ
املتدخلة :يالحظ من دراسة
•درجة استقرار النظام يف الدولة
حالتَي السعودية وروسيا أن الدول اإلقليمية السلطوية تكون
أكرث تدخ ًّل وأكرث استعدا ًدا لتوظيف العنف ،كلام كان استقرار
النظام مه َّد ًدا يف الداخل أو عندما مير مبرحلة انتقالية حاسمة
تتأثر بالتطورات يف دول الجوار .وهذا ما قد يفرس ملاذا كانت
حسم وعنفًا مع االحتجاجات األوكرانية يف عام
موسكو أكرث
ً
 2013مقارنة باحتجاجات الثورة الربتقالية يف عام  ،2004إذ تم
تقليد السيناريو األوكراين يف االنتخابات الروسية يف عام ،2011
ومن ثم تحسب موسكو من تكراره مع ترشّ ح بوتني لوالية
101 Tolstrup, pp. 1-32
102 Vanderhill, p. 85.
103 Ibid., p. 50.
104 John Gravingholt et al., "The Influence of China, Russia and
India on the Future of Democracy in the Euro-Asian Region," German
Development Institute, Briefing Paper, no. 2 (2011), accessed on 21/1/2019 at:
http://bit.ly/2Chyqau
 105عن املساعدات الخارجية ملرص ،انظر :محمد يوسف" ،املساعدات الخليجية ملرص:
التقديرات وسيناريوهات املستقبل" ،تقارير ،مركز الجزيرة للدراسات ،2015/4/26 ،شوهد
يف  ،2019/1/21يفhttp://bit.ly/2D3m6fL :

 ددعلالا
رياني  /يناثلا نوناكوناك

خامسة يف عام  .2018كام يفرس هذا أيضً ا التدخل السعودي
يف البحرين ثم اليمن .فإضاف ًة إىل ما مثّلته الحالتان من أخطار
عامل أساسيًا يف تبلور ردة الفعل.
خارجية ،كان توقيت األحداث ً
ففي حالة البحرين ،كان هناك ترقّب يف انتقال السلطة يف ضوء
اعتالل صحة امللك عبد الله آنذاك؛ ففرتات انتقال السلطة
يف األرس الحاكمة عادة ما تكون مصحوبة بنوع من التوجس
والشك خاصة يف حالة مثل السعودية التي ينتقل فيها العرش
من األخ إىل األخ يف الجيل الذي وصل درجة من الهرم ،بحيث
وجب البدء يف التفكري يف قواعد جديدة لنقل السلطة .وكذلك
كان وضع اليمن املتزامن مع ترتيبات صعود محمد بن سلامن
ومحاولة اكتسابه الشعبية والرشعية من خالل إثارة املشاعر
املذهبية والوطنية املرتبطة بالحرب .ويتضح هنا الرتابط بني
الداخيل والخارجي ،فكلتا الدولتني قد طورتا خطابًا سياسيًا عن
العدو داخل ًيا وخارج ًيا؛ فعىل الصعيد الداخيل ،تم الرتكيز عىل
الحركات التي قد تشكّل تهدي ًدا أو جبهة معارضة ،وتم التعامل
معها يف الغالب من منطلق "الحرب عىل اإلرهاب" (حركات
املعارضة واملجتمع املدين يف حالة روسيا ،واإلخوان املسلمون
والحركات الجهادية األكرث تطرفًا يف حالة السعودية) .أما خارج ًيا
فتض ّمن الخطاب اإلشارة إىل عدو يهدف إىل تقويض االستقرار
وبسط سيطرته ونفوذه (الغرب يف حالة روسيا ،وإيران يف حالة
السعودية) .ويتالقى الخطابان يف نقطة أساسية وهي الربط بني
استقرار النظام وبقائه وقدرته عىل مواجهة التحديات الخارجية.

•مــدى تق ّبل املجتمع املسته َدف دور القوى اإلقليمية
السلطوية :نجد ،عىل سبيل املثال ،أن املجتمع يف أوكرانيا كان
منقسم حول هويته :غربية أم سالفية ترتبط مبوسكو .عقَّد
ً
هذا االختالف من مهمة روسيا وأضعف قدرتها عىل التأثري،
وينطبق هذا أيضً ا عىل جورجيا ذات التاريخ العدايئ مع
روسيا .يف املقابل حالة بيالروسيا التي يتعاطف فيها قطاع
كبري من املجتمع مع روسيا نظ ًرا إىل تأثري القنوات الروسية
التي كان لها دور كبري يف دعم شعبية لوكاشينكو ورشعيته.
فيام يتعلق بدور السعودية ،ال ميكن إغفال أن الرياض
متتلك أدوات إعالمية واسعة االنتشار يف املنطقة تحاول من
خاللها مترير العديد من الرسائل ،والتي كان أهمها إلصاق
وصف املؤامرة عىل الثورات العربية والربط املستمر بينها
وبني الفوىض والدمار والعنف .إال أن املهم يف الحالة املرصية
ما تم ترديده حول متويل اململكة الحمالت اإلعالمية التي
استهدفت رئاسة محمد مريس ،إضافة إىل حصول عدد من
اإلعالميني املرصيني املؤثرين يف الرأي العام عىل أموال من

ملف :العامل الخارجي واالنتقال الديمقراطي ،الحالة العربية
القوى السلطوية اإلقليمية واحتواء التحول الديمقراطي :حالتا السعودية وروسيا

تحسن صورة اململكة وتج ّملها يف
الرياض يف مقابل إنتاج مواد ّ
مرص واملنطقة كلها( .((10وقد برز ذلك عىل نحو بعيد يف دفاع
اإلعالم املرصي املستميت عن صفقة تريان وصنافري.

•مدى قدرة الــدول السلطوية املتدخّلة عىل االستمرار يف
تح ّمل تكاليف دعم السلطوية خارجيًا :من املالحظ أن
الحالتني اللتني ركّزت عليهام الدراسة هام دولتان تعتمدان
باألساس عىل العوائد النفطية .ومع تذبذب أسعار النفط،
يصبح التساؤل :إىل متى تستطيعان الحفاظ عىل مستوى
التمويل اإلقليمي ،والدويل يف حالة روسيا ،الذي تقومان به
حاليًا؟ وال تتعلق التكلفة بالبعد االقتصادي فقط ،بل ترتبط
أيضً ا بالتكلفة السياسية؛ مبعنى مدى نجاح الدولة اإلقليمية
املتسلّطة يف إقامة تحالف سلطوي يدعم بعضه بعضً ا إقليم ًيا
ودول ًيا ،سواء اتخذ شكل املنظامت اإلقليمية (مثل منظمة
شنغهاي) ،أو تحالفات عسكرية كمبادرة السعودية إلنشاء
التحالف اإلسالمي العسكري ملواجهة خطر "اإلرهــاب"(،((10
أو الشكل التقليدي للتحالفات الخاص باملحاور ،مثل محور
الرياض  -أبوظبي  -القاهرة ،وكذلك إرسائيل.

خاتمة
توضح دراسة حالتي روسيا واململكة العربية السعودية كيفية
انخراط الفواعل الخارجية يف مباراتني أساسيتني؛ ترتبط األوىل
ببقاء النظام والعوامل املؤثرة يف استقراره ،وتتعلق الثانية بتأمني
مصالحها اإلقليمية الجيوسياسية .ويحدد الطريقة واألدوات
املستخدمة للفوز يف هاتني املباراتني "تصور" درجة التهديد
التي تشكّلها التطورات السياسية يف دول الجوار ،ما يعني أن
دعم السلطوية ذاته ال ميثل بالرضورة ،أو دامئًا ،أيديولوجيا
تتبناها القوى اإلقليمية السلطوية ،وإمنا هي أداة للتعامل
مع إدراك هذه الدول التهديدات املحيطة بها .فالسعودية،
عىل سبيل املثال ،تحارب إيران الشيعية وكذلك تحارب الفرع
الس ّني املتمثل يف جامعة اإلخوان
النشط لإلسالم السيايس ُ
املسلمني ،كام أنها دعمت االنقالب عىل محمد مريس وباركت
تحرك الجيش املرصي عىل الرغم من أفكار طاعة الحاكم التي
 106للمزيد من التفصيل ،انظر :حسام بهجت" ،ويكيليكس :طابور طالبي التمويل السعودي
'اإلعالمي' يف مرص" ،مدى مرص ،2015/6/28 ،شوهد يف  ،2019/1/21يفhttp://bit.ly/2TLeQLb :
 107بعد تسعة أشهر من العمليات العسكرية ضد الحوثيني يف اليمن ،أعلنت السعودية
عن تحالف إسالمي عسكري مبشاركة  35دولة .وهي الخطوة التي يراها البعض محاولة
للمملكة ملحاربة الصورة املنترشة عنها بوصفها راعية للتطرف الديني ،وهي أيضً ا وسيلة
لتثبيت الدور القيادي للمملكة يف قيادة املنطقة .للمزيد من التفاصيل'" :التحالف
اإلسالمي العسكري' :مبادرة سعودية للبحث عن القيادة يف الرشق األوسط" ،ساسة بوست،
 ،2015/12/17شوهد يف  ،2019/1/21يفhttp://bit.ly/2D3acT4 :
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ير ّددها علامء الدين السعوديون التي يستند إليها النظام يف
تدعيم رشعيته(.((10
جاء إدراك روسيا والسعودية االحتجاجات وحركات التمرد عىل أنها
"مصدر التهديد" ومنط ميكن إعادة إنتاجه عىل املستوى الداخيل.
ولذلك أصبحت محاربة الثورات حجر زاوية يف إسرتاتيجية األمن
القومي ملوسكو والرياض ،والتي تعني باألساس أمن النظام واستمراره.
يؤثر هذا املوقف يف مباراة مزدوجة أخرى تدور بني النخب الحاكمة
وتلك املعارضة يف الدول املسته َدفة من خالل التأثري يف إسرتاتيجيات
النخبة وقدراتها ،وترجيح قدرات طرف عىل حساب طرف آخر.
ميكن أن تق ّدم الدول حوافز إيجابية مثل اتفاقيات التجارة واإلمداد
الرخيص ملصادر الطاقة ،وذلك لتبديل حسابات النخبة حول التكلفة
والفائدة املرتبطة باإلسرتاتيجيات املتعددة .ميكن أيضً ا أن تق ّدم
الدول حوافز سلبية مثل منع إمداد مصادر مهمة للطاقة وذلك
لتغيري إسرتاتيجيات النخبة .ميكن أيضً ا أن تق ّدم الفواعل الخارجية
مصادر مالية إضافية متكّن القادة السلطويني من رشاء الدعم أو
زيادة قدراتهم القمعية(.((10
ومن هنا ،فإنه يف الوقت الذي تعتمد فاعلية الدعم السلطوي
الخارجي عىل عوامل ثالثة تتمثل يف درجة الدعم الخارجي السلطوي
(النفوذ والروابط واألدوات واإلسرتاتيجيات املستخدمة) ،ودرجة
الدعم الخارجي للدميقراطية (قوي أو ضعيف) ،والظروف املحلية
وقرارات النخبة الحارسة( ،((11فإن تصور التهديد هو ما يحدد درجة
الدعم السلطوي واألدوات املالمئة وك ّم الروابط املطلوبة لتحقيق ذلك.
وتزداد فاعلية الدعم السلطوي الخارجي كلام كان تصور التهديد قويًا
مع وجود معارضة دميقراطية ضعيفة يف الدولة املستهدفة واحتفاظ
النظام الحاكم بتامسكه وعدم توافر دعم دميقراطي خارجي قوي.
بينام تقل فاعلية الدعم السلطوي الخارجي ،حتى يف حالة ما إذا
ِ
املتدخلة قويًا ،كلام كانت هناك
كان تصور التهديد لدى الدولة
معارضة دميقراطية قوية يف الدولة املسته َدفة وضعف متاسك النظام
الحاكم ووجود دعم دميقراطي خارجي قوي .وميكن رصد العديد
من السيناريوهات الناتجة من اختالف أي من املتغريات املذكورة،
وهو أمر يتطلب املزيد من الدراسة لحاالت تح ّول النظم الختبار
هذه العالقات.
 108وينطبق األمر نفسه عىل سورية التي مل يتم التطرق إىل حالتها يف هذه الدراسة،
حيث تدعم الرياض أطيافًا من املعارضة يف سورية التي خرجت ضد نظام بشار األسد
مطالب ًة بإسقاطه.
109 Vanderhill, p. 8.
 110ال يُنظر هنا إىل النخب الداخلية عىل أنها أداة يف يد التأثري الخارجي فحسب ،بل
حارسا يسهل أو يعرقل الروابط مع الفواعل الخارجية ،األمر الذي يؤثر بدوره مبارشة
بوصفها ً
يف القدرات التي تحدد درجة الدعم الخارجي ،ومن ثم فاعليته ،انظر:
Tolstrup, 2010, p. 3.
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الدوران السعودي واإليراني في اليمن وأثرهما في االنتقال السياسي
The Saudi and Iranian Roles in Yemen and their Impact on
Political Transition
 التطلع إلى االنفكاك من أسر االستبداد2011 أذكت الثورة الشبابية في اليمن في بداية عام
 وشــحذت إرادات تشكل "كتلة تاريخية" قادرة على إنجاح،وانتشــال البلد من الهويات الضيقة
 بيد أن الثورة الشــبابية لم تتجاوز نشــوة الفعل الرومانســي.مســارات االنتقال الديمقراطي
الثوري إلى طور بناء مؤسســات قادرة على فرض احترام القانون واســتيعاب التعدد العرقي
 تســعى هــذه الدراســة لمعالجــة أثــر الدوريــن.واإلثنــي والقبلــي والطائفــي والسياســي
 وإذ تنطلق مــن أن العوامل اإلقليمية.الســعودي واإليراني فــي مســارات االنتقال في اليمــن
، ربما تفــوق أثر العوامــل الداخلية في تفســير مآالت الثــورة اليمنية،تكتســي أهميــة معتبــرة
 مثل،تؤكــد الدراســة أن مفاعيــل العوامل اإلقليميــة وحدودها ترتبــط بجملة مــن المتغيرات
تقلبــات السياســة الدوليــة وموازيــن القــوى العالميــة وطبيعــة مصالــح الفاعليــن الدوليين
 وطبيعة، ونوعية موارده، فض ًلا عن الموقع اإلستراتيجي للبلد موضوع التدخل،واإلقليميين
 ونوعية، ومســتوى نضــج النخــب المحليــة ووزن المعارضة السياســية،الديناميــات الداخليــة
.المؤسسات
. االنتقال الديمقراطي، إيران، السعودية، الثورة، اليمن:كلمات مفتاحية
The youth revolution in Yemen at the beginning of 2011 kindled a ray of hope
that the walls of tyranny could be broken down and the country could be pulled
back from the clutches of narrowly defined identities. It sharpened the will that
formed a "historical bloc" capable of rendering democratic transition successful.
However, the youth revolution never transcended the ecstasy of a romantic
revolutionary act to reach the stage of building institutions capable of enforcing
respect for the law and accommodating ethnic, tribal, sectarian and political
pluralism. This study addresses the impact of the Saudi-Iranian role on Yemen's
transition. It is premised on considerable importance attached regional factors,
which perhaps have even greater influence than domestic factors on the outcome
of the Yemeni revolution. The study stresses that the effects and limits of regional
factors are related to several variables, such as the vicissitudes of international
politics; international and regional balances and interests; as well as the strategic
location of the country subject to interference; its resources; its internal dynamics;
the maturity of local elites; the weight of political opposition; and the quality of
institutions.
Keywords: Yemen, Revolution, Saudi Arabia, Iran, Democratic Transition.
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مقدمة
إن أهمية العوامل اإلقليمية بالنسبة إىل الحالة اليمنية تزداد
يف ظل التغري يف بنية النظام الــدويل والتحوالت السياسية
والجيوسرتاتيجية التي عرفتها منطقة الخليج العريب .فبعد
استئثارها بقيادة النظام الــدويل ،تراجعت األدوار القيادية
للواليات املتحدة األمريكية وتغريت رؤيتها ألمن الخليج .وقد بدت
مالمح تلك املراجعة واضحة أكرث يف عهد الرئيس األمرييك السابق
باراك أوباما ،حيث نزعت الواليات املتحدة إىل "إعادة تعريف
مصالحها وعالقاتها مبنطقة الخليج والرشق األوسط"((( .يف غمرة
هذا التحول ،ويف ظل تف ّجر ديناميات ثورية يف املنطقة ،انربت
قوى دولية وإقليمية للتموقع وتوسيع مساحات نفوذها .وميكن
أن يشار يف هذا الصدد ،عىل سبيل املثال ،إىل التغلغل الرويس يف
املجال السوري ،يف مسعى لتكسري الطوق الذي رضب عىل روسيا
فضل عن تشكل تحالفات
من قبل الواليات املتحدة وحلف الناتوً ،
ومحاور إقليمية جديدة.
مل تعد الزوايا األربــع ملا أسامه جيمس بيل "مستطيل التوتر"
يف الخليج العريب ،هي إيران ودول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية والعراق والواليات املتحدة((( .ولقد أنعش تسارع التطورات
عىل الصعيد اإلقليمي ،تطلعات روسيا للتأثري يف مجريات األمور،
وشحذ رغبة السعودية لألخذ بزمام املبادرة يف مواجهة ما تعتربه
خط ًرا إيرانيًا ينبعث من اليمن .ويف إطار هذه البيئة اإلقليمية
املتوترة((( ،تعززت مسارات رصاعية أشدها رشاسة مسار السعودية
وإيران ومسار إرسائيل وإيـران ،وبدرجة أقل ،خالل فرتة أوباما،
الواليات املتحدة وإيران .ويف املقابل ،تواترت مسارات تعاونية بني
دول الخليج والواليات املتحدة ،وتعضدت العالقات بني السعودية
وتركيا ،وبني إيران وروسيا ،من دون إغفال متدد فاعلني غري دوليني
يتوسلون بالعنف ،كــتنظيمي القاعدة وداعش.
هذه البيئة الدولية واإلقليمية ،التي تتّسم بتناسل ديناميات التوتر،
هاجسها تحقيق
يستعر فيها التنافس بني وحدات دولية وإقليمية
ُ
مصالحها .فال غرو أن ميتد رشر ذلك التنافس املحموم إىل اليمن .ثم
إن اليمن غدا ،بحكم موقعه الجيوسرتاتيجي ،موضع اهتامم وأطامع
 1مروان قبالن" ،العالقات السعودية األمريكية :انفراط عقد التحالف ،أم إعادة تعريفه؟"
سياسات عربية ،العدد ( 6كانون الثاين /يناير  ،)2014ص .30
 2جيمس بيل" ،الشكل الهنديس لحالة عدم االستقرار يف الخليج :مستطيل التوتر"،
يف :مجموعة مؤلفني ،إيران والخليج :البحث عن االستقرار ،إعداد جامل سند السويدي
(أبوظبي :مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية.)1996 ،
"3 Philippe Boulanger, "Risques et conflits dans le Golfe Arabo-Persique,
Bulletin de l'Association de Géographes Français, vol. 89, no. 1 (Mars 2012),
p. 41 et s. p. 139 - 154.

لبعض القوى اإلقليمية والدولية((( .وإذا كانت مركزية اليمن يف
الحسابات اإلسرتاتيجية لتلك القوى زادت من حدة "املأزق األمني"،
فإن هشاشة الجبهة الداخلية ،نتيجة انزياح الفاعلني عن منطق
التوافق واالنخراط يف مناكفات ومعارك مسلحة وضعف املؤسسات
يست
واالستقواء بالهويات العصبوية القبلية والطائفية الضيقةّ ،
اخرتاقها من قبل تلك القوى.

أو ًلا :فرضية الدراسة
تفرتض الدراسة أن الدورين السعودي واإليراين يف اليمن أسهام عىل
نحو كبري يف إجهاض االنتقال الدميقراطي وتثبيط مسرية التحول .لقد
كان هذا البلد  -وما زال  -ساحة رصاع بني قوتني إقليميتني تتنافسان
عىل الريادة((( ،واشتد زخم ذلك التنافس مع تف ّجر ديناميات ثورية يف
املنطقة العربية .هذه "الحرب الباردة"((( بني إيران والسعودية ،التي
شكلت التدخالت يف اليمن أحد فصولها ،قضت عىل فرص اليمن يف
إنجاح انتقال متفاوض بشأنه .إن تدخالت هذين الالعبني اإلقليميني
تنضبط لتصوراتهام عن أدوارهام يف قلب املعادالت اإلقليمية .فأداء
إيران ألدوارها يف املنطقة ويف اليمن ،يرتهن بدرجة كبرية بتصورها
(((
فاعل إقليم ًيا ودرك ًيا ميلك بعض مقومات الريادة
لدورها بحسبانها ً
 4محمد فيان أحمد ونور صبحي" ،القوى اإلقليمية املؤثرة يف أمن واستقرار اليمن:
اململكة العربية السعودية أمنوذ ًجا للمدة ( ،")2015-1990مجلة كلية اآلداب ،جامعة بغداد،
العدد  ،)2016( 116ص .447
 5يحيل مفهوم الريادة اإلقليمية عىل التنافس بني بعض وحدات اإلقليم عىل من يكون
فرصا أكرب
"الدولة املركز" التي تتحكم يف ترتيبات اإلقليم والتفاعالت بني وحداته ،ومتلك ً
لفرض توجهاتها .إن هذه الريادة تتأىت من خالل حسم الدولة موازين القوى اإلقليمية
ملصلحتها ،عىل نحو يجعلها تنتزع اإلقرار الرصيح أو الضمني بحظوتها اإلقليمية .ويرتهن
ذلك الحسم بقدرة الدولة عىل توظيف مواردها من القوتني :الناعمة والصلبة ،ومبدى
استطاعتها تسخري تلك املوارد؛ لتحقيق املخرجات املرجوة ،وكذلك بطبيعة التفاعالت عىل
الساحة الدولية ،والهوامش التي تسمح بها القوى الدولية للوحدات اإلقليمية .وتجدر اإلشارة
إىل أن الطموح اإليراين يف الريادة اإلقليمية يقوم عىل تعبئة أيديولوجية ،تنيط بإيران جدارة
قيادة لواء رشق أوسط إسالمي ،مثلام يتأسس عىل حسابات إسرتاتيجية متيل توسيع مجاالت
التمدد ،مبا يضمن لها حزا ًما أمنيًا ،وقدرة عىل كرس الطوق الذي تسعى الواليات املتحدة
لفرضه ،بينام تسعى السعودية جاهدة لالستعاضة عن تراجع الوزن اإلسرتاتيجي للواليات
املتحدة يف منطقة الخليج ،بتقوية نفوذها ،مستقوية بقيادة دول مجلس التعاون.
 6يبدو أن أفضل إطار لفهم السياسة اإلقليمية املعقدة ،والعنيفة ،يف الرشق األوسط،
بحسب غريغوري كوز ،هو النظر إليها بوصفها "حربًا باردة بني العبني إقليميني [ ]...تلعب
فيها إيران والسعودية أدوا ًرا قيادية" ،انظر:
F. Gregory Gause III, "Beyond Sectarianism: The New Middle East Cold
War," Analysis Paper, Brookings Doha Center, no. 11 (July 2014), p. 1.
 7من قبيل القوة البرشية الضخمة ،واملوقع الجيوسرتاتيجي ،واالمتدادات الطائفية يف
فضل عن املخزون الطاقي الضخم ،والقدرات العسكرية التقليدية ،والربنامج
دول الجوارً ،
النووي .لالطالع عىل بعض تلك املقومات ميكن الرجوع إىل :مصطفى اللباد" ،قراءة يف مرشوع
إيران اإلسرتاتيجي بشأن املنطقة العربية" ،شؤون عربية ،العدد  ،)2007( 129ص 36-34؛
راجع أيضً ا :أنتوين كوردسامن" ،إيران :دولة ضعيفة أم مهيمنة؟" يف :جامل سند السويدي
وآخرون ،النظام األمني يف منطقة الخليج العريب :التحديات الداخلية والخارجية (أبوظبي:
مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،)2008 ،ص .66 - 62
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ويضطلع مبسؤوليات حضارية .وباملثل ،تنهض تدخالت السعودية
عىل تصورها بحسبانها موازنًا لنزوعات الهيمنة اإليرانية ،وباعتبارها
سلوكًا حيويًا للحفاظ عىل أمنها القومي وضامن األمن اإلقليمي .لقد
أثر تنافس هذين الالعبني اإلقليميني يف النفوذ يف اإلقليم ،سلبيًا يف
مسارات االنتقال بهذا البلد ،بحيث غذّت تدخالتهام تصلب مواقف
الفاعلني املحليني ،وزجت باليمن يف أتون حرب مستنزفة أججت
التكلفة اإلنسانية وقذفت باليمن صوب حوايف الفشل.
وقد بادرت السعودية باقرتاح "تسوية سياسية" ورعايتها .وترسم
املبادرة األوضاع مبا يخدم القوى النافذة املوالية لها وتحول دون
تشكل توازنات تخرج اليمن من دائرة التبعية .هذه املبادرة أسهمت،
بحكم إسنادها لظهر قوى كانت ترتبص بالثورة وبحسبانها صفقة
توزيع املغانم والحفاظ عىل املصالح ،يف تصلب مواقف فاعلني
معارضني واشتعال أوار املواجهات واندالق اليمن إىل مستنقع الفوىض.
وفضل عن ذلك ،شكلت "عاصفة الحزم" خطوة تنضبط لحسابات
ً
إسرتاتيجية تروم من خاللها السعودية تأمني عمقها اإلسرتاتيجي وصد
النفوذ اإليراين املتنامي يف اليمن وإحكام الوصاية عليه.
وباملثل ،حرصت إيران عىل توظيف األزمة اليمنية لزيادة نفوذها
اإلقليمي ومجابهة التهديدات الدولية واإلقليمية ألمنها القومي
وتكسري الطوق األمــريك ح ْولها .وقد زاوجــت إيـران لبلوغ تلك
األهداف بني موارد القوة الناعمة والقوة الصلبة((( .وتتنوع األدوات
التي استعملتها إيران بني اعتامد نزعة قومية فارسية ،وتسويق صورة
 8تشري القوة الناعمة إىل األبعاد غري امللموسة للقوة؛ إذ بإمكان الفاعل أن يحقق هدفه
من خالل التأثري يف سلوك اآلخرين ،من دون اللجوء إىل مصادر القوة املادية .إنها ،بعبارة
أخرى ،تعني القدرة عىل جذب اآلخرين؛ يك يريدوا ما تريده .وهي بهذا املعنى تشكل وج ًها
مختلفا للقوة ،عدّه جوزيف ناي أشد جاذبية ،مقارن ًة باألساليب التقليدية .وت ُعد الثقافة
والتعليم وبرامج التبادل من ضمن موارد تلك القوة .وقد اقرتن مفهوم القوة الناعمة لدى
جوزيف ناي بسياق مراجعة القوة األمريكية ،عقب حريب العراق وأفغانستان ،وانتقاده
اإلفراط يف تقدير وزن القوة املادية .وإذ استعارت الدراسة صفة "النعومة" من جوزيف
ناي ،إشارة إىل األساليب غري امللموسة ،فإنها ال متيل إىل تبني فكرته التي تقيض بأن القوة
الناعمة تعتمد عىل قوة اإلقناع ،وعىل األساليب التعاونية ،بل تنزع إىل اعتامد فكرة يل غني
 Lee Geunالتي رأى فيها أن القوة الناعمة قد تكون إكراهية .ويصدق هذا األمر يف حالتنا
عىل إيران التي تتوسل بوسائل ناعمة؛ للضغط عىل خصومها وخلق بيئة خارجية تخدم
أهدافها .أما القوة الصلبة ،فتحيل عىل القوة العسكرية التي تتوسل اإلكراه ،وإن كان التقدم
التكنولوجي قد أضفى عىل القوة العسكرية أبعادًا جديدة ،تختلف عن التدخالت العسكرية
التقليدية .بيد أن مثة ترابطًا بني القوة الناعمة والقوة الصلبة؛ إذ يشرتكان يف القدرة عىل
تحقيق هدف واحد من خالل التأثري يف سلوك اآلخرين .فبقدر ما تبدو القوة الصلبة وحدها
غري كافية ،يعرس أن تنتج القوة الناعمة فاعليتها من دون إسناد من القوة الصلبة .ميكن
الرجوع يف هذا الصدد إىل:
Joseph S. Nye, Bound To Lead: The Changing Nature of American Power (New
York: Basic Books, 1990), p. 188 ; Joseph S. Nye, "Soft Power and American
Forein Policy," Political Science Quarterly, vol. 119, no. 2 (Summer 2004),
p. 256 ; Joseph S. Nye, The Means to Success in World Politics (New York:
PublicAffairs, 2004), pp. 7 - 9 ; Lee Geun, "A theory of soft power and
Korea's soft power strategy," Korean Journal of Defencse Analysis, vol. 21,
no. 2 (June 2009), p. 212.

رياني  /يناثلا نوناكوناك

الدولة املنارصة للمستضعفني واملقاومة لنزوعات هيمنة الواليات
املتحدة وأتباعها يف املنطقة ،وإنعاش النعرات املذهبية من خالل
استنفار األيديولوجيا الشيعية .ينضاف إىل ذلك الدعاية اإلعالمية
املحرضة لالنتامءات الهوياتية والكاشفة لفظاعات رضبات قوات
التحالف ،واإلسناد العسكري واالستخبارايت لوكيل طائفي بغية جعله
طليعة يف خط املواجهة مع السعودية وتعضيد متثيليته السياسية
إلرباك العملية السياسية.

ثان ًيا :منهج البحث
تعطي غالبية النامذج التحليلية لتجارب االنتقال أهمية أكرب
للعوامل الداخلية((( ،بينام تؤكد الخربة التاريخية محدودية القدرة
التفسريية لـتلك النامذج .فاملقاربات الجينية التي تتوسل برؤية
جوهرانية وتشدد عىل محورية الــروط االقتصادية والثقافية
املسبقة ،ونظريات الوزن الحاسم لإلرث املؤسسايت للاميض ونظرية
مسار التبعية ،واملقاربة التي تفرط يف االعتامد عىل االختيارات
العقالنية للفاعل ،عىل أهميتها ،تشيح بوجهها عن دور العوامل
الخارجية أو تقلل من وزنها؛ ولذلك تبدو قيمتها الكشفية ووجاهتها
اإلمربيقية ضعيفة .ولنئ بدا مفي ًدا أخذ ضغط املايض عىل الحارض
يف الحسبان ،واالهتامم بخصوصيات كل حالة ،والعناية بسؤال
فهم أجىل
كيف يجري مسلسل االنتقال ورصد أداء الفاعلني ،فإن ً
للمتغريات املسؤولة عن تعرث مسلسل االنتقال ،يقتيض توسيع أفق
التحليل ليشمل السياق الخارجي واالستفادة من إسهام املقاربات
األممية .Internationalistes
صحيح أن البعض يأخذ عىل هذه املقاربات كونها تشكو من غياب
منهجية دقيقة لتحديد العالقات السببية والقياس الدقيق لوزن املتغريات
الدولية واإلقليمية عىل الديناميات املحلية( ،((1لكن ذلك ال ينقص من
أهمية التأثريات عرب الوطنية والوزن املعترب للتأثريات الدولية واإلقليمية.
فالبعد الخارجي يبدو مكونًا أساسيًا ضمن مسلسل الدمقرطة(.((1

تتوسل الورقة يف سبيل مطارحة إشكالية الدراسة مبنهج تحلييل يرصد
تكتيكات وإسرتاتيجيات السعودية وإيران يف التأثري يف مسارات التحول
يف اليمن .وتحاول معرفة املسارات التي سعى كل منهام لفرضها ،أو

 9من قبيل ضغط تركة األنظمة االستبدادية والفاعليات السلبية لالستثامر السيايس يف
فضل عن انزياح الفاعلني عن منطق التوافق حول قواعد اللعبة ،والنواظم
الهويات الفرعيةً ،
امليرسة لعبور مرحلة االنتقال ،مبا هي لحظة سيولة حرجة ،وانغالقهم ،يف املقابل ،يف سجن
املامحكات ،وتسعري الخالفات ومنطق تبادل الرضبات.
10 Raluca Grosescu, "Une analyse critique de la transitologie: Valeurs
heuristiques, limites d'interprétation et difficultés méthodologiques," Studia
Politica: Romanian Political Science Review, vol. 12, no. 3 (2012), p. 499.
11 Ibid., p. 498.

ملف :العامل الخارجي واالنتقال الديمقراطي ،الحالة العربية
الدوران السعودي واإليراني في اليمن وأثرهما في مسلسل االنتقال السياسي

دفع الفرقاء املحليني إىل تعبيدها ،يف إطار ما يسميه آدم برزفورسيك
" Adam Przeworskiالوضعيات اإلسرتاتيجية" ،أو يف املقابل معرفة
الفرص التي تقاعسوا عن استثامرها .وإذا كانت الورقة تستند جزئ ًيا
كخلفية منهجية إىل نظريات الفاعل العقالين ،فإن نظرية اللعب،
خصوصا عند شيلينغ( ،Schelling ((1تقدم بدورها
ونظريات الرصاع،
ً
مداخل مساعدة لتحليل أداء الفاعلني .فاملفاهيم التي نحتها شلينغ
أو وظفها لفهم إسرتاتيجية الرصاع بني الفاعلني ،من قبيل املباغتة
والهجومات الفجائية والخوف املتبادل والتهديد املتهور والتهديد
بالتدمري املشرتك ،والردود االنتقامية والوساطة وتكتيكات اللعب،
والحرب املحدودة ،تبدو مفيدة الستيعاب تكتيكات الالعبني اإلقليميني
ومدى إسهامهم يف تغذية ديناميات اإلرباك وتعرث مسارات االنتقال يف
تلك البالد .كام تستعني الورقة بنظرية الدور؛ ذلك أن سياسات هذين
الفاعلني تنضبط لتصوراتهام عن أدوارهام يف قلب املعادالت اإلقليمية.
فأداء الدور يرتهن بدرجة كبرية بتصور الفاعل لدوره بحسبانه متغ ًريا
وسيطًا عىل قدر كبري من األهمية .إن أدوار السعودية وإيران تتحدد
تب ًعا لذلك ،انطالقًا من تصورهام ملا يجب أن تضطلعا به إقليم ًيا ،أخذًا
يف االعتبار تقدير قدراتهام وأدواتهام عىل التأثري.

ً
ثالثا :األهمية اإلستراتيجية لليمن
يحتل اليمن موق ًعا مركزيًا يف الحسابات اإلسرتاتيجية للسعودية وإيران.
فإضافة إىل أنه يشكل فنا ًء خلفيًا للسعودية وعمقًا إسرتاتيجيًا ومصد ًرا
من مصادر أمنها القومي ،وجغرافيا مرتامية تزيد من مخاطر تدفقات
املهاجرين والالجئني( ،((1يتميز اليمن مبمراته املائية الحيوية وانفتاحه عىل
مهم لتصدير النفط السعودي .ويتصل
املحيط الهندي الذي يعد مسلكًا ً
اليمن باملحاور والعقد التجارية وعقد النقل ويجاور القرن األفريقي
وأقاليم جيواقتصادية مهمة .فهو يطل عىل باب املندب الذي يُعد طريق
وفضل
تجارة عاملية ويصل البحر األحمر بخليج عدن وبحر العرب(ً .((1
عن ذلك ،يعترب البوابة الجنوبية ملنطقة الخليج العريب ذات الجذب
االقتصادي ،ويشكل دولة حدودية ملنافس إيران اللدود ،السعودية.
 12توماس شلينغ ،اسرتاتيجية الرصاع ،ترجمة نزهت طيب وأكرم حمدان (الدوحة/
بريوت :مركز الجزيرة للدراسات والدار العربية للعلوم نارشون.)2010 ،
13 Hélène Thiollet, Les flux migratoires au Yémen: Enjeux sécuritaires,
politiques et sociaux (Paris: Ministère de la Défense, 2009), accessed on
17/3/2018, at: https://bit.ly/2sV6IfO
 14أحمد يوسف أحمد وآخرون ،كيف يصنع القرار يف األنظمة العربية :دراسة حالة:
األردن-الجزائر-السعودية-السودان-سورية-العراق-الكويت-لبنان-مرص-املغرب-اليمن
(بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2010 ،ص 564؛
"Denis Bauchard, "Le Yémen: Violence sectaires et guerre de procuration,
Intervention faite dans le cadre de la conférence "Terrorisme international
et radicalisme au Moyen-Orient et en Afrique du Nord: menaces, causes,
conséquences," Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiquesUQAM, 13/11/2015, pp. 1-2, accessed on 31/1/2019, at: https://bit.ly/2t1bsAn
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رابعا :التنافس السعودي اإليراني
ً
على اليمن وإجهاض فرص االنتقال
السياسي
تكثف الرصاع بني السعودية واليمن عقب تفجر الدينامية الثورية
يف اليمن .لقد شكل اليمن ،عىل إثر ذلك ،ساحة من ساحات الرصاع
املحموم عىل النفوذ اإلقليمي .وبينام سعت السعودية لألخذ
بزمام األمور للقيام بدور املوازن للدور اإليراين وحامية ما تعتربه
مصالح حيوية ،كثفت إيران من نزعتها التدخلية يف اليمن بهدف
توسيع مجاالت نفوذها يف املنطقة ومحارصة السعودية ،متوسلة
مبوارد مختلفة .هذه التدخالت ،زادت من هشاشة الوضع السيايس
وأجهضت نطف حصول انتقال سيايس سلس يف اليمن.

 .1من المبادرة الخليجية إلى عاصفة الحزم:
هم
سياسة السعودية تجاه اليمن بين َ
"حماية الشرعية" و"شرعية" حماية
المصالح اإلستراتيجية
حرصت السعودية ،عىل مدار عقود خلَت ،عىل رشاء والء القيادات
القبلية والشخصيات السياسية النافذة يف اليمن؛ وذلك بهدف
إحكام وصايتها عليه ،والحيلولة دون تشكل أنوية تغيري يفقدها
اإلمساك بأزمة األمور .كام أرصت السعودية خالل املرحلة الحالية
عىل تحايش حدوث أي تغيري داخيل يخلخل هيمنتها ،وبدت يقظة
لعدم وقوعه يف رشاك القوة اإلقليمية املرتبصة به ،إيران .فال غرو
أن انربت ،غداة اشتعال أوار الثورة وكثافة السيولة ومناخ الاليقني،
للرشوع يف ترتيبات سياسية بأنفاس استيعابية أسهمت يف تغذية
توجس بعض الفرقاء ،وأرشعت الباب أمام أزمة استحكم فيها منطق
فضل عن ذلك ،إىل األخذ بزمام
الصدود واملناكفة ،بل إنها بادرتً ،
املبادرة من خالل قيادة "عاصفة" ألهمها منطق تشكيل جبهة سنية
لقصم ظهر الحوثيني ،وردع خصمها اللدود إيران ،والحيلولة دون
متددها اإلقليمي .وبني محاوالت هندسة حلقات االنتقال والرضبة
العسكرية ،خبت جذوة الثورة واندلقت اليمن إىل دوامة الرصاع،
وتضاعفت التكلفة اإلنسانية.
أ .المبادرة الخليجية :بين هاجس الضبط والتوجيه
لمنسوب التحول في اليمن ومساعي تمكين
حلفاء السعودية

انطلقت الرشارة األوىل للثورة اليمنية من رحاب جامعة صنعاء يف
 16كانون الثاين /يناير  ،2011بالتزامن مع هروب الرئيس التونيس
السابق .وخالفًا ملنزع املعارضة يف املطالبة باإلصالحات ،رفع
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الثوار الشباب سقف املطالب؛ وذلك بالرتكيز عىل إسقاط النظام
االستبدادي وتشكيل مجلس رئايس مؤقت ومجلس وطني انتقايل
وإج ـراء انتخابات وتشكيل حكومة كفاءات وإعــان قيام دولة
مدنية( .((1ولنئ كانت الرشارة األوىل للثورة أشعلت من قبل شباب
مستقلني ،متوسلني برغبتهم الجامحة إلزاحة نظام الرئيس اليمني
السابق عيل عبد الله صالح ،فإن أحزاب اللقاء املشرتك بقيادة حزب
اإلصالح انضمت إىل الثوار ،بحيث أغرقت ساحة التغيري بأفواج من
الشباب ،عىل نحو رجح كفتها يف التدبري والتقرير(.((1
ووفا ًء ملنهجه يف املناورة ،زاوج الرئيس صالح بني أسلوب التهديد
والتقتيل ،وتقديم عرض سيايس جديد للمعارضة .ففي حني اقتحم
الحرس الجمهوري ساحة التغيري أمام جامعة صنعاء نتيجة حنقه من
تصاعد الحالة الثورية ومتددها ،بادر الرئيس يف  10آذار /مارس 2011
بتقديم مبادرة سياسية( ((1اعتربها "براءة ذمة إىل الشعب اليمني
العظيم مالك السلطة ومصدرها وهو الفيصل يف اتخاذ القرار"(.((1
هذه "املناوبة" بني الرتهيب من املساس بالرشعية ،والرتغيب يف غد
مرشق ،ستستمر إىل حني إنهاء حكمه .فالوعود باالنتقال من نظام
رئايس إىل نظام برملاين يف أفق بداية عام  ،2012والدعوة إىل االستفتاء
يف دستور جديد وتوسيع نظام الحكم املحيل يف  10آذار /مارس
 ،2011ومبارشة تغيريات يف األجهزة األمنية ببعض املحافظات يف 15
آذار /مارس  ،2011أعقبتها مذبحة جمعة الكرامة يف  18آذار /مارس
 ،2011وإعالن الرئيس حالة الطوارئ وتشديد قبضته األمنية .مل يكن
الثوار ليقتنعوا بصدقية الوعود اإلصالحية للرئيس؛ فال غرو أن أرصوا
عىل رفض صفقة توسط مجلس التعاون ،وتشبثوا برحيل الرئيس
صالح ،وتواترت مسريات االحتجاج واملعارك يف صنعاء وتعز بني قوات
صالح واملعارضة املدعومة من القبائل .ولعل ارتفاع التكلفة البرشية
لتلك املعارك ،ورضاوة املواجهات التي أعقبت محاولة اغتيال الرئيس
 15بشأن األهداف واملطالب للمرحلة االنتقالية ،انظر :اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية
الشعبية ،اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية تعلن  6أهداف لثورة التغيري يف اليمن وتضع
 9مطالب للمرحلة االنتقالية ،ساحة التغيري  -صنعاء ،2011/4/11 ،مدونة تعز اآلن،
 ،2011/4/12شوهد يف  ،2015/9/3يفhttps://bit.ly/2S9pkXs :
 16ماجد املذحجي" ،ثورة الشباب :محدداتها وآفاقها املستقبلية" ،يف :مجموعة مؤلفني،
الثورة اليمنية :الخلفية واآلفاق ،فؤاد عبد الجليل (محرر)( ،الدوحة :املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات ،)2012 ،ص  ،441 ،433 ،431وما بعدها؛ نشوان الحمريي ،خطوة إىل
اليمن الحديث :إرهاصات وأحداث وتحديات الثورة الشبابية الشعبية السلمية (صنعاء:
منظمة اليمن الحديث ،)2011 ،ص .71
 17تضمنت مطالب املعارضة التي دأب عىل رفضها ،من قبيل االستفتاء يف دستور جديد،
يضمن فصل السلطات ،والعمل بأسلوب االقرتاع بالقامئة النسبية ،واعتامد نظام برملاين،
وتطوير النظام املحيل يف نهاية عام  2011وبداية عام .2012
 18لالستامع إىل بعض مقاطع خطاب الرئيس عيل عبد الله صالح الذي اقرتح فيه مبادرته
املتمثلة يف إصالح النظام السيايس ،انظر" :مبادرة الرئيس صالح أمام املؤمتر الوطني العام"،
يوتيوب ،2011/3/10 ،شوهد يف  ،2018/7/7يفhttps://bit.ly/2HA9dxY :

 ددعلالا
رياني  /يناثلا نوناكوناك

دال عىل
مؤرشا مبك ًرا ً
صالح يف  3حزيران /يونيو  ،((1(2011شكال ً
إيغال اليمن يف دوامة االقتتال األهيل.
إن التمدد الثوري يف ربوع اليمن ،وانشقاق املؤسسة العسكرية،
وإشاحة كثري من القبائل بوجهها عن الرئيس صالح بعد أن كانت
ظه ًريا قويًا له ،وإعالن أغلب قيادات املناطق العسكرية االنضامم إىل
الثورة ،وتواتر االنسحابات من مجلس النواب اليمني وحزب املؤمتر
الشعبي العام ،واستقالة بعض الوزراء والدبلوماسيني ،واصطفاف
الحوثيني( ((2وعنارص الحراك الجنويب واالئتالفات املهنية واملجتمعية
إىل جانب شباب الثورة ،وتحرر عموم الشعب اليمني من عقال
الخوف ،عوامل ضيقت الخناق عىل الرئيس .لقد أرخى الغموض
سدوله عىل اليمن ،وأزفت ساعة الرئيس.
ويف خضم وهج الثورة واشتداد وطيس األزمة ،توسط مجلس التعاون
بقيادة السعودية بني أطراف األزمة ،وتقدم مببادرة لنقل السلطة
عىل نحو سلمي( .((2غري أن الرئيس رفضها ،األمر الذي فرض تعديلها.
ورغم موافقته املبدئية عىل املبادرة الخليجية ،وتوقيعها من جهة
أحزاب املعارضة ،أبدى الرئيس صالح احرتازه غري ما مرة ،وبقي يناور
حتى  23ترشين الثاين /نوفمرب  ،2011تاريخ توقيعه اآللية التنفيذية
املزامنة للمبادرة الخليجية.
ولنئ نجحت املبادرة الخليجية يف إقناع الرئيس مبغادرة السلطة،
وعبدت آليتها التنفيذية مسالك لعبور األزمة بأقل الخسائر ،فإنها
أثارت منذ البدء اعرتاض الثوار والحوثيني وناشطي الحراك الجنويب،
بحكم أنها جعلت الرئيس مبنأى عن املتابعة القضائية .لقد بدت
صفقة الحصانة بالنسبة إليهم حيلة تستل الرئيس من قفص االتهام
وتجنبه املتابعة .كام اعتربوا املبادرة انزيا ًحا عن أهداف الثورة،
تأسيسا عىل
ومس ًعى يورط اليمن يف تسوية سياسية مشوهة(.((2
ً
 19كانت حصيلة مذبحة "كنتايك" التي شهدتها العاصمة صنعاء ( 20-18أيلول /سبتمرب
 )2011مرتفعة.
 20املذحجي ،ص .434 - 433
 21تضمنت املبادرة خمسة مبادئ ،هي :أن يؤدي الحل الذي سيتمخض من االتفاق
بني الحكومة اليمنية وأطراف املعارضة إىل املحافظة عىل وحدة اليمن واستقراره ،وأن يلبي
االتفاق طموحات الشعب اليمني يف التغيري واإلصالح ،وأن ت ُنقل السلطة بطريقة سلسة
وآمنة ،وأن تلتزم األطراف كافة بإزالة مظاهر التوتر سياسيًا وأمنيًا ،وأن توقف كل أشكال
املالحقة واملتابعة .وتضمنت خطوتني تنفيذيتني ،تتمثالن يف نقل رئيس الجمهورية صالحياته
إىل نائبه ،مبا هي مرحلة انتقالية ،وأن تؤلّف حكومة توافق وطني برئاسة املعارضة ،لها الحق
يف تشكيل اللجان ،وإعالن موعد انتخابات جديدة ،وصوغ دستور جديد للبالد .بشأن نص
اآللية التنفيذية للمبادرة الخليجية ،وكذا نص القرار الرئايس الذي تفوض مبوجبه إىل نائب
رئيس الجمهورية ،عبد ربه منصور هادي ،الصالحيات الدستورية الالزمة؛ إلجراء حوار مع
األطراف التي وقّعت املبادرة ،انظر :رئاسة الجمهورية ،املركز الوطني للمعلومات ،نص اآللية
التنفيذية املزمنة للمبادرة الخليجية ،شوهد يف  ،2018/3/12يفhttps://bit.ly/2CLIc5b :
 22انظر" :رؤية 'جبهة إنقاذ الثورة'" ،مدونة إنقاذ ،2011/12/26 ،شوهد يف ،2018/3/3
يفhttps://bit.ly/2RgsGUc :

ملف :العامل الخارجي واالنتقال الديمقراطي ،الحالة العربية
الدوران السعودي واإليراني في اليمن وأثرهما في مسلسل االنتقال السياسي
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ذلك ،يرتهن تحللهم من هذا التقدير مبقدار نجاح اآللية التنفيذية يف
ترسيم خطوات املرحلة االنتقالية ،وإرساء أسس دولة حديثة.

اللقاء املشرتك ،يعاند ما تقتضيه خصوصية املراحل االنتقالية من
إرشاك مختلف الفاعلني .كام أن متسك حزب التجمع اليمني لإلصالح
برئيس الحكومة محمد باسندوة ،الذي بدت خربته يف إدارة مرحلة ما
بعد املبادرة الخليجية ضعيفة ،غذى توجس الحوثيني والجنوبيني من
مساعي القوى القبلية التي ميثلها الحزب ،وأذىك مخاوفهم من تربصه
مبرحلة ما بعد الحوار .فحكومة باسندوة ،يف تقديرهم ،حكومة طيعة
وال تعرب عن مصالح كل اليمنيني .فال غرو أن جعل الحوثيون أنفسهم
يف حل من التوازنات التي تحاول وثيقة الحوار هندستها.

وفيام يتصل بوثيقة مؤمتر الحوار الوطني الشامل ،التي جاءت بعد
عرشة أشهر من الشد والجذب ،مل تؤسس تلك الوثيقة ،خالفًا ملا تعلنه،
لـ "عقد اجتامعي جديد" ،ينتشل اليمن من أرس "الدول الفاشلة
واملهددة باالنهيار"( .((2فجرعات األمل التي تنضح بها الوثيقة ،والتي
تعكسها مفردات الحوار والرشاكة واملصالحة والطموح إىل بناء دولة
املؤسسات والقانون التي تخللتها ،تعاندها تفاعالت الواقع السيايس
اليمني .ويبدو أن أنفاس االحرتاز من فشل "العقد االجتامعي" عىل
صخرة الواقع املعاند ،التي تخللتها ،يضمر استشعارها لهشاشة
التوازنات التي أفرزها الحوار .لقد أكدت أن التحول املنشود يستتبع
ترجمة اآلمال عىل أرض الواقع .فالحوثيون والحزب االشرتايك وبعض
فصائل الحراك الجنويب تحفظوا عن مخرجات الحوار الوطني .كام
أبدى شباب الثورة امتعاضهم من تلك املخرجات .ورغم طموحها
املفرط إىل تعبيد مسارات انتقال آمنة ،تبدو وثيقة الحوار محاولة
لرتسيم التوازنات كام ترتضيها وتجذرها القوى النافذة ،وبخاصة
حزب التجمع اليمني لإلصالح ،الذراع السياسية للقبائل والعشائر.
فالسعودية ،تنزع إىل تجذير نفوذ حلفائها( ،((2وتبدي حذرها من
تحول غري محروس ،يتوج بخلخلة التوازنات التي متسك بتالبيبها،
خصوصا بعد إزاحة عيل عبد الله صالح من سدة الرئاسة.
ً
من هذا املنطلق ،يبدو املوقف الحويث املتصلب ،احتجا ًجا ورفضً ا
للمنطق الذي تسعى تلك القوى ألن يحكم مسارات ما بعد الحوار.
إنهم يرفضون انضباط "املرحلة التأسيسية" التي أعقبت جوالت
الحوار ،للمنطق نفسه لتلك الجوالت التي شاركوا فيها؛ فنجاح
املرحلة الجديدة التي تطمح مخرجات الحوار الوطني ألن تؤسس
لها ،مرهون يف تقدير الحوثيني بحجم التحلل من منطق محاباة
بعض األطراف الذي حكم مرحلة ما بعد املبادرة الخليجية ،ذلك
أن وثيقة الحوار الوطني ،التي نصت عىل تقاسم الحقائب الوزارية
بنسبة  50باملئة لحزب الرئيس السابق صالح و 50باملئة ألحزاب

عامل آخر يخنق أنفاس طموح الوثيقة إىل التأسيس ملرحلة جديدة،
ومن ثم يضعف قيمتها اإلسرتاتيجية املفرتضة ،يتمثل يف أن كث ًريا من
القوى القدمية املنضوية إىل حزب املؤمتر الشعبي العام ،والتي كانت
من األسباب الرئيسة لألزمة ،تسللت إىل الحلبة السياسية بعد الثورة،
واندست يف صف الجبهة املنادية باإلصالح .ولعلها تتوسل مبنارصة
الثورة ،والتربؤ من نظام صالح؛ حيلة لرصف الشكوك عنها ،وانتباذ
موقع يكفل لها مراقبة التوازنات والتأثري يف مساراتها مبا يحفظ
مصالحها .إن تغلغلها يف دواليب الدولة ودوائر االقتصاد ،وعالقاتها
املصلحية بزعامء العشائر والقبائل ،واستقواءها بامليليشيات املسلحة،
عوامل تجعل رس َم مالمح املشهد السيايس الجديد بعي ًدا عن تأثريها
ُ
ومصالح السعودية أم ًرا صع ًبا.
وإن ما يبدو يل قصو ًرا منطق ًيا لوثيقة الحوار ،ومن خالله ملسلسالت
الحوار ،يكشف عورات املبادرة الخليجية ،ويثري الشكوك يف حقيقة
مراميها اإلسرتاتيجية .أال تبدو تلك املبادرة إجرا ًء لتطويق أنفاس
الثورة ،وتأمني مخرج ذيك للرئيس صالح ،وفرصة لتعضيد نفوذ آل
األحمر ،الحلفاء التقليديني للسعودية؟ أمل ت َ ْب ُد الثورة اليمنية ،بالنسبة
إىل قوى الخليج ،وبخاصة السعودية ،مؤرش أزمة تربك حساباتها
سبيل للتخلص من االستبداد؟ أال تنبئ
وتهدد مصالحها ،وليست ً
عن صلف يرص عىل إبقاء اليمن يف فلك السعودية ،ويفرتض قصور
اليمنيني عن اجرتاح مسارات تنتشلهم من سديم االستبداد والتخلف
مبنأى عن وصايتها؟

قد تبدو تلك الوثيقة من حيث املبدأ ،مؤسسة ملرحلة جديدة
بالنظر إىل مفاعيلها التنفيسية ومساهمتها يف التهدئة ،ودورها يف
التهيئة النفسية للتحول .ولعلها ،من هذه الزاوية ،تفتح كوة أمل يف
املستقبل .لكنها تبدو ضعيفة الفاعلية من الناحية اإلسرتاتيجية؛ ذلك
أنها مل تنهض عىل قاعدة صلبة تسمح باجرتاح رؤية مشرتكة يشعر
الجميع بأنه ذو مصلحة يف االنخراط يف ترجمتها.

 23الجمهورية اليمنية ،وثيقة الحوار الوطني الشامل ،مؤمتر الحوار الوطني الشامل،
صنعاء ،2014 - 2013 ،ص  ،13شوهد يف  ،2018/7/7يفhttps://bit.ly/2FVb0fJ :
 24إبراهيم متويل نوار" ،رصاع الحرب والدبلوماسية وسيناريوهات حل األزمة يف اليمن"،
آفاق سياسية ،العدد ( 20آب /أغسطس  ،)2015ص .40

الظاهر أن املبادرة الخليجية مل تسهم يف تبديد مناخ الاليقني ،بقدر ما
زادت من جرعاته ،ألنها بسعيها لرتسيم وضع يحفظ مصالحها ،أذكت
التوجسات الداخلية للشباب والحوثيني وفصائل الحراك الجنويب،
وهي قوى عانت ويالت نظام صالح .صحيح أن الوثيقة ،عكست
قياسا عىل املراحل التي بلغ فيها الغموض أوجه وافتقد
نجا ًحا نسبيًا ً
فيها الفاعلون إحداثيات ميرسة لعبور مخاطر املرحلة االنتقالية .لكن
تلك اإلنجازات بدت ضعيفة الفاعلية .فالهاجس املبطن للمبادرة
الخليجية هو تنفيس الحنق الشعبي ،وتطويق منسوب غضب الثوار
من خالل تقوميات وحلول ملا تعتربه أزمة عابرة.
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بهذا املعنى ،بدت املبادرة املتوجسة من النزوعات الثورية لبعض
القوى اليمنية معاندة ملطالب التغيري القاعدي .فال عجب أن
كانت التدافعات عىل الساحة السياسية منحجزة يف دوامة ترتيبات
محدودة األثر ،وظلت مخرجات الحوار الوطني وفية لهذا املنطق
الذي تنهض عليه املبادرة ،وللهوامش التي ارتضتها بعي ًدا عن لغة
الثوار ومطالبهم .ولنئ أدرج املؤمتر ضمن جدول أعامله بعض
القضايا الحساسة مثل قضية صعدة والقضية الجنوبية ،فإن وثيقة
اإلصالح ،بحكم منطقها العميق ،جسدت رغبة القوى املهيمنة يف جرب
خواطر الجنوبيني ومداراة "طيش" الحوثيني .وبينام توكأت الوثيقة
عىل منطق التلطيف والرتقيع ،وخلق الشعور بنيل مختلف الفرقاء
لحظهم من مغانم مين ما بعد الحوار ،عملت تلك القوى النافذة
برعاية السعودية عىل تجذير موقعها يف اللعبة السياسية.
انقض حزب التجمع اليمني لإلصالح ،حليف السعودية الرئيس(،((2
عىل مجريات الثورة ،وسعى لتوجيه مساراتها عىل نحو يعيل من
مركزه يف معادلة التوازنات .وعملت القوى القدمية املوصولة
بعالقات مصلحية مع السعودية عىل اخرتاق صفوف الثوار عرب
خلق عرشات االئتالفات ،وإجزال العطاء لضامن الوالء ،مستغلة
هشاشة البناء التنظيمي لشباب الثورة .لقد خطف مشعل الثورة
من يد الشباب ،ثم جرى خنق أنفاسها عرب جوالت الحوار .وبدأ
أمل انبالج فجر جديد ،ينحجب تدريج ًيا خلف لغة املغانم
السياسية واملادية ودوي البنادق .إن تأكيد أحد شيوخ مشايخ
قبائل حاشد عدم نية القبائل رسقة الثورة( ،((2تعانده مامرسات
التجمع ،ذي العمق القبيل ،يف إطار اللجنة التنظيمية التي تدبر
مسارات الثورة .ويبدو أن سياسة التمكني لعنارص حزب التجمع
التي انتهجتها السعودية مع انــدالع الثورة ،غذت توجسات
الحوثيني وناشطي الحراك الجنويب وشباب الثورة ،ومل تساعد
عىل بلورة توازنات مرضية خالل الفرتة الالحقة .واستغلت إيران
مساعي السعودية لضبط منسوب التحول وإحكام سيطرتها عىل
اليمن ،لالنخراط يف تكتيكات تزاوج بني حضور وكيلها الطائفي يف
بعض جوالت الحوار والتمدد والتهام مزيد من مساحات النفوذ.
وقد توجت املناورات بانقضاض الحوثيني عىل العاصمة صنعاء
 25شكل حزب التجمع اليمني لإلصالح ،وما زال ،حليفًا مصلح ًيا ،وحزبًا طي ًعا للسعودية.
صحيح أن السعودية بادرت إىل منع بعض قيادات الحزب من دخول األرايض السعودية
عام  ،2014بعد أن عدّت اإلخوان جامعة إرهابية ،لكن ذلك ال ينفي قوة عالقات الحزب
بالسعودية .وقد أسهمت بنية الحزب الهجينة يف تعضيد تلك العالقات ،وتغذية منزعه
الرباغاميت .فهو يضم طيفًا من العنارص الوهابية والسلفية والقبلية والعسكرية .إضافة إىل أن
مسارعة الحزب إىل التربؤ من أصله اإلخواين ،وتشبثه بانتامئه اليمني ،بعد أن ابتهج بانتامئه
العقدي خالل فرتات خلَت ،وأيضً ا عقب صعود محمد مريس إىل سدة الرئاسة يف مرص ،يشريان
إىل حرصه عىل بقاء متانة عالقاته املنفعية بالسعودية ،وتجنب إثارة حفيظتها.
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يف  21أيلول /سبتمرب  .2014توخى هذا االنقالب دفن املبادرة
الخليجية وقطع الطريق أمام أي مبادرة لتسوية سياسية ال تخدم
مصالح إيران والحوثيني .ويبدو أن غياب مقاومة الجيش للزحف
الحويث ،يطرح أحد األعطاب التي تشكو منها املبادرة الخليجية،
وهي أنها مل تفرز وض ًعا يسمح بتنفيذ بنودها عىل نحو آمن.
إن عجزها عن خلق توافق وطني حول إعادة هيكلة املؤسسة
العسكرية ،مبا يضمن تجاوز مشكالت تعدد الوالءات واستحكام
الفساد ،ورفض الحوثيني توقيع امللحق األمني لالتفاق ،والذي
يقيض برضورة نزع السالح ووقف إطالق النار يف صنعاء وغريها
من املحافظات ،ال يساعدان عىل مرافقة التحالف العريب ملسرية
التحول وتجنيبها املخاطر املحدقة بها(.((2
ب" .عاصفة الحزم" :بين هواجس ردع النفوذ
اإليراني وتأكيد الريادة اإلقليمية ،وواقع وأد فرص
االنتقال الديمقراطي

حاسم يف موازين
دشن إحكام الحوثيني سيطرتهم عىل صنعاء منعطفًا
ً
القوى ،وتغي ًريا يف مسارات التحول يف اليمن( .((2فبعد أن استعان
الحوثيون بخدمات الرئيس املخلوع الناقم ،لالستيالء عىل صنعاء،
سارعوا إىل تجذير نفوذهم خارج معاقلهم الرئيسة يف الشامل.
انربت السعودية ،ارتيابًا من التحالف املصلحي بني الحوثيني وعدوهم
السابق عيل عبد الله صالح ،ودر ًءا ألي خلخلة للتوازنات باملنطقة،
لقيادة عمليات "عاصفة الحزم" بتاريخ  26آذار /مارس  ،2015يف
فضل عن
إطار تحالف عريب ضم دول مجلس التعاون باستثناء عامنً ،
مرص واملغرب والسودان واألردن .ويبدو أن قرار بدء تلك العملية
العسكرية يندرج يف سياق االنعطافة التي عرفتها السياسة الخارجية
السعودية يف ظل حكم امللك سلامن بن عبد العزيز؛ حيث اتسمت
تلك السياسة بالحزم ال سيام يف مواجهة إيران ،والتطلع إىل لعب
أدوار إقليمية أكرب(.((2
ولنئ كان هدفها املعلن هو "حامية الرشعية اليمنية" ،فإن تلك
العاصفة ،التي عكست تحولً يف منط السياسة الخارجية السعودية يف
 27عبد النارص املودع" ،األزمة اليمنية يف ضوء متدد الحوثيني :الجذور والسناريوهات"،
مجلة دراسات رشق أوسطية ،مج  ،18العدد  ،)2015( 70ص .16
 28محمد جميع" ،املشهد اليمني بعد سقوط صنعاء" ،تحليل السياسات ،املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات (ترشين األول /أكتوبر  ،)2014ص .1
 29لالطالع عىل بعض مالمح التغيريات التي عرفتها بنية املؤسسات يف اململكة العربية
السعودية خالل فرتة حكم امللك سلامن بن عبد العزيز ،ومنها إصدار امللك سلامن أوامره
ورئيسا للديوان املليك ،ومستشا ًرا برتبة وزير ،ميكن الرجوع
بتعيني ابنه محمد وزي ًرا للدفاع،
ً
إىل" :تغيريات امللك سلامن وتداعياتها الداخلية والخارجية" ،تقدير موقف ،إدارة البحوث
والدراسات ،املعهد املرصي للدراسات السياسية واالسرتاتيجية ،2015/5/13 ،ص  ،13شوهد
يف  ،2013/1/31يفhttps://bit.ly/2MHG1El :

ملف :العامل الخارجي واالنتقال الديمقراطي ،الحالة العربية
الدوران السعودي واإليراني في اليمن وأثرهما في مسلسل االنتقال السياسي

ظل حكم امللك سلامن( ،((3تغ ّيت يف العمق ردع التمدد اإليراين(،((3
والحيلولة دون تحول اليمن إىل حوزة شيعية وامتداد للقومية
الفارسية ،وتكسري شوكة الحوثيني من خالل تدمري قدراتهم الصاروخية
الباليستية وشبكات التواصل وقطع خطوط اإلمداد وإحكام الطوق
البحري عليهم ،عىل نحو يزيل تهديداتهم لألمن اإلقليمي واألمن
القومي السعودي.
أعقبت تلك العاصفة ،عملية "إعادة األمل" يف  21نيسان /أبريل
 .2015ويبدو أنها رامت تكثيف الضغط عىل الحوثيني لدفعهم
إىل قبول تسوية سياسية عىل قاعدة قرار مجلس األمن رقم 2216
واملبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل .ولعل مؤمتر
جنيف بني أطراف النزاع اليمني يف  14حزيران /يونيو  ،2015جسد
ذلك املسعى ،بعد محاوالت إضعاف القدرات العسكرية للحوثيني.
لكن نذر فشل املؤمتر الحت قبل انعقاده ،بحكم تصلب مواقف
األطراف وتباين مرجعياتهم .فالرئيس ونائبه اعتصام بـ "الرشعية"،
واعتربا املؤمتر محطة للتشاور من أجل تنفيذ قرارات مجلس األمن،
وليس للتفاوض مع االنقالبيني ،بينام اعتربه الحوثيون مناسبة
للمطالبة بـ "وقف العدوان" ،وفرصة ملباحثات ميكن أن يتمخض عنها
حل سيايس من دون رشوط مسبقة .لقد قدموا إىل جنيف مدججني
بتفوقهم عىل األرض ،وسعوا لرتسيم ذلك التفوق من خالل تجاهل
قرار مجلس األمن وعدم االعرتاف برئيس يعتربون رشعيته ساقطة
بحكم العدوان .إن املساعي اإلقليمية والدولية لوقف االقتتال،
يعاندها تعقد الوضع ومنطق املناكفة وتصلب املواقف .فإذا كان
الحوثيون ميتحون وقودهم من مظلوميتهم و"نضالهم" ضد ما
اعتربوه استبداد النظام ،فإن الجبهة التي تقودها السعودية يف إطار
عاصفة الحزم وإعادة األمل ،تتوسل مبا اعتربته استعادة الرشعية.
وهكذا حلت لغة املواجهة العسكرية محل التفاوض السلمي.
ويف ظل انسداد األفق السيايس بسبب فشل املؤمتر يف إيجاد مخرج
لألزمة اليمنية ،وغياب نرص عسكري إسرتاتيجي ميكّن أحد األطراف
من فرض رؤيته ،انزلق اليمن إىل أتون الفوىض .فالقدرات القتالية
الجوية لقوى التحالف العريب وجدت صعوبة ،رغم قوتها التدمريية
العالية ،يف تغيري موازين القوة عىل األرض .هذا املعطى أجرب
السعودية ،بدعم من اإلمارات وقطر ،عىل التوغل الربي يف عدن
انطالقًا من البحر ويف شامل اليمن ،يف  14متوز /يوليو  ،2015لتكسري
الطوق الذي أحكمه الحوثيون وقوات صالح عىل بعض املدن،
 30محمد خالد حسني" ،عاصفة الحزم وتغري منط السلوك السعودي يف العالقات
الخارجية" ،مجلة السودان ،السنة  ،5العدد ( 6آب /أغسطس  ،)2015ص .10
 31أحمد زيك عثامن" ،عاصفة الحزم وحدود دور السعودية يف النظام اإلقليمي العريب"،
آفاق سياسية ،العدد ( 18حزيران /يونيو  ،)2015ص .71
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وفتح ثلامت تضعف نفوذهم وتيرس مهمة قوات الجيش الوطني
واملقاومة الشعبية .واملؤكد أن هذا الفصل الصعب من املواجهات،
بحكم تعقد الجغرافيا واستعصاء املواجهة املبارشة يف مساحات
ممتدة ،أسهم يف اإلجهاز عىل ما تبقى من أركان دولة فاشلة ،وزج
باليمن يف أتون املجهول.
تربز هذه املخاضات كيف أن العوامل اإلقليمية زادت من تعقيد
املشهد اليمني .فالسعودية راهنت عىل استثامر التضامنيات القبلية
ومركزية الريع االقتصادي واإلداري يف حسابات شيوخ القبائل،
وانكفأت عىل منطق متكني حلفائها؛ فهي حريصة عىل إبقاء اليمن
يف فلكها ،وتحرتس من أي تحول داخيل يخرج اليمن من دائرة
الطاعة والتبعية .وإذا مل يسعف املال يف اإلبقاء عىل الوالءات ،ومل
يُ ْج ِد استنفار األدوات السياسية والدبلوماسية يف الحفاظ عىل تلك
التوازنات ،وجب التدخل بالقوة العارية.
هذا املنزع أجج العداوات ،وغذى شهوة االحرتاب والتدمري .ولنئ
أرصت قوى التحالف عىل التوسل بقوة أسطولها الجوي ،وإسناد
القوات اليمنية عىل األرض بالعتاد والسالح والتكتيكات ،يف أفق
قصم ظهر الحوثيني وقوات صالح ،أو عىل األقل إجبارهم عىل
أن يلوذوا إىل املفاوضات من موقع ضعف ،فإن توسل السعودية،
التي تقود تحالفًا عربيًا ،بالقوة ،مل يثمر نتائج معتربة من
الناحية اإلسرتاتيجية؛ إذ احتفظت قوات الحويث وصالح مبكاسبها
العسكرية .وعزز قتل الحوثيني صال ًحا من نفوذهم ،وقىض عىل
تطلع السعودية إىل استاملته عىل نحو يحدث اخرتاقًا ملصحلتها.
صحيح أن خريطة النفوذ بعد ثالث سنوات من الحرب قد تغري
بعض مالمحها ،بحيث حققت قوات الجيش الوطني املدعومة
من قوات التحالف بعض املكاسب يف الرشيط الساحيل الغريب
للبحر األحمر ويف محافظة الجوف يف الشامل الرشقي ومحافظة
فضل عن بعض املناطق من مديرية نهم
شبوة يف الجنوب الرشقيً ،
رشقي العاصمة صنعاء وبعض املديريات من محافظة البيضاء يف
الوسط ،وكذا بعض املناطق من مديريات مبحافظة حجة املحاذية
للسعودية ،كام أن استعادة بعض املناطق غريب محافظة تعز
من سيطرة الحوثيني ،وقرب تحرير محافظة الحديدة يف الغرب،
يعتربان إحـرازات نوعية لفصول املواجهة بني الطرفني ،غري أن
الحوثيني حافظوا ،رغم ذلك ،عىل مناطق نفوذهم يف الشامل
وأقىص الشامل ،صعدة وعمران واملحويت وصنعاء ورمية وإب،
ومحافظة البيضاء يف الوسط ،بل إن قوة رضبات قوات التحالف
مل ت ِنث الحوثيني عن محاوالت ربط مناطق نفوذهم تلك مبحاور
الوصول اإلسرتاتيجي نحو الجنوب .وتزيد قدرة إيران والحوثيني
عىل تأمني خطوط اإلمداد من جرعات الشك يف فاعلية "العاصفة".
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كام أن التغلغل املتنامي لإلمارات يف جنوب اليمن ،يذيك التساؤالت
حول حقيقة بواعث التدخل العسكري لقوات التحالف ،ويدعم
فرضية أن استعادة "الرشعية" مل تكن الهدف الوحيد والرئيس
للعاصفة ،وأن بعض القوى الخليجية األخرى تتطلع إىل استثامر
تلك الحرب إليجاد مناطق نفوذ لها باليمن.
فالقوات املدعومة إمارات ًيا تتمركز يف محافظة أبني ،كام تتموضع
وفضل عن
ً
قوات "الحزام األمني" املوالية لإلمارات يف محافظة عدن.
ذلك ،تنترش "النخبة الشبوانية التابعة لإلمارات مبحاذاة حقول النفط،
بل إن اإلمارات سيطرت عىل املطار وامليناء ألرخبيل سقطرى يف خرق
وفضل عن هواجسها األمنية واإلسرتاتيجية،
ً
سافر لسيادة اليمن.
ينطوي التدخل السعودي يف اليمن عىل رهانات اقتصادية .فقد
تواترت أنباء عن أطامع السعودية يف الرثوة النفطية اليمنية .فمنطقة
حرضموت غنية بالرثوة النفطية واملعدنية .ثم إن السعودية كانت
تتطلع إىل مد خط أنابيب انطالقًا من رأس تنورة حتى ميناء املكال.
هذا امليناء املنفتح عىل خليج عدن واملحيط الهندي ،يجعلها يف غنى
عن مضيق هرمز(.((3
تعقد الهواجس والرهانات املتشابكة لـ "عاصفة الحزم" و"إعادة
األمل" األوضاع األمنية واالقتصادية واإلنسانية يف اليمن .فالتطورات
امليدانية ،ال تيش بقرب تحقيق األهداف املعلنة ،رغم تواتر الحديث
عن قرب ساعة الحسم .بل إنها تنبئ عن إيغال اليمن يف نفق مظلم.
فلم يثمر العصف حز ًما ،ومل تتخلق جدائل األمل يف رحم ساحات
الحرب ،بقدر ما أججت العاصفة املآيس اإلنسانية ،ومزقت لحمة
املجتمع ،ودمرت البنى التحتية ودورة االقتصاد ،وقضت عىل حلم
التغيري من خالل انتقال سيايس متفاوض بشأنه.
إن امتعاض الواليات املتحدة من أسلوب تدبري السعودية لألزمة
اليمنية ،وتهديد الكونغرس األمرييك بوقف صفقات األسلحة لفائدة
النظام السعودي ،وإعالن الربملان األورويب عن حظر بيع األسلحة
للسعودية ،ودعوة املفوضة السامية للشؤون الخارجية واألمن يف
االتحاد األورويب كاثرين أشتون مببارشة انتقال سيايس سلمي يف
اليمن ،مواقف ال تسندها خطوات عملية إليقاف دوامة التقتيل
التي غذت "عاصفة الحزم" وصلف الحوثيني شهوتها ،واملبادرة بإنقاذ
اليمن من أزمته االقتصادية الخانقة ورعاية مسرية االنتقال.
متقاعسا عن تطبيق القانون الدويل اإلنساين
وباملثل ،بدا مجلس األمن
ً
يف النزاع اليمني .صحيح أنه أصدر القرار رقم  ،2216القايض بتجميد
32 Fanette Billot, "Le conflit yéménite, des enjeux et clivages au-delà des
logiques internes," Université de Lyon (Juillet 2016), Institut méditerranéen
des hautes études stratégiques, pp. 15-16, accessed on 12/3/2018, at: https://
bit.ly/2UvdCUu
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األرصدة وحظر السفر للخارج وحظر توريد األسلحة والعتاد ووسائل
النقل العسكرية بالنسبة إىل بعض الحوثيني وبعض رجال صالح،
املتهمني بـ "تقويض السالم واألمن واالستقرار" يف اليمن ،وطالب
جميع األطراف اليمنية بالتنفيذ الكامل للقرار رقم  2201والقرار رقم
 ،2015وااللتزام مببادرة مجلس التعاون ونتائج مؤمتر الحوار الوطني
الشامل وترسيع املفاوضات للتوصل إىل حل توافقي ،وحث جميع
األطراف اليمنية عىل الرد باإليجاب عىل طلب رئيس اليمن حضور
مؤمتر يعقد يف الرياض برعاية مجلس التعاون ،وأكد رضورة قيام
جميع األطراف بكفالة سالمة املدنيني وضامن أمن موظفي اإلغاثة
وموظفي األمم املتحدة وتيسري إيصال املساعدات اإلنسانية ،بيد أن
منطق تعامله مع الرصاع يف اليمن يعاند مقتىض ذلك القرار ومنهج
األمم املتحدة يف تدبري األزمات الدولية خالل فرتات خلَت؛ من قبيل
أزمات كوسوفو ومايل وإقليم البنجاب .لقد استسلمت املنظمة
األممية لسياسة الكيل مبكيالني ،وبدت مرتاخية يف زجر انحرافات
عاصفة الحزم وفظاعات قوات الحويث ،وانحازت أكرث إىل جامعة
الحويث .هذه األمور ،تعكس كيف أن املواقف والتدخالت يف الساحة
اليمنية ،تنضبط ملنطق املصلحة ،وليس ملنطق حامية الحقوق
والحريات ومعاقبة منتهكيها .وإذا كانت العوامل الخارجية تؤثر
سلب ًيا يف الوضع الداخيل يف اليمن ،فإن التهديدات التي تحفل بها
تلك البيئة الداخلية تلقى ،بدورها ،بكلكلها عىل التوازنات اإلقليمية،
وتزيد من فرص استدامة الالنظام اإلقليمي.

 .2اليمن في مرمى األطماع اإليرانية:
تعزيز النفوذ اإليراني بين القوة الناعمة
والقوة الصلبة
بات النزوع إىل تطويق الجزيرة العربية مبدأ ثابتًا للعقيدة األمنية
واإلسرتاتيجية بالنسبة إىل إيران .ولعل الثورة اليمنية شكلت فرصة
مثينة ضمن مسلسل فرص إيران للتمدد يف العمق العريب الذي تعتربه
مجالها الحيوي .ولنئ كانت أهميته اإلسرتاتيجية ال تضارع قيمة لبنان
والعراق وسورية ،فإن اليمن أضحى ،رغم ذلك ،ساحة من ساحات
النفوذ التي ميكن أن تدعم القدرة التفاوضية واإلسرتاتيجية إليران،
وتعزز قدرتها عىل املناورة ومواجهة تهديدات مستقبلية محتملة،
ومقاصة فشل الثورة يف البحرين واالستعاضة عام قد تخرسه يف
الساحة السورية.
وتــزداد أهمية اليمن يف الحسابات اإليرانية بالنظر إىل موقعه
الجيوسرتاتيجي .لقد شحذ ذلك املوقع رغبة إي ـران يف التمدد
اإلقليمي بهدف تعزيز نفوذها يف منطقة تعج مبمرات مائية مهمة.
هذه الرغبة ،متتاح أيضً ا من تصورات إيران ألدوارها باعتبارها طليعة

ملف :العامل الخارجي واالنتقال الديمقراطي ،الحالة العربية
الدوران السعودي واإليراني في اليمن وأثرهما في مسلسل االنتقال السياسي

إقليمية ،ومن قناعتها الراسخة بتفوقها العسكري عىل دول املحيط
العريب السني( .((3وتعمل إيران عىل استدعاء إرث اإلمرباطورية
الفارسية وماضيها التليد لتسويغ مساعيها التوسعية ،وفرض نفسها
بحسبانها قوة صاعدة(.((3
بعد أن أحكمت إيران قبضتها عىل العراق ولبنان وسورية( ،((3وأضحت
متسك بخيوط التوازنات يف تلك الدول ،أمست اليمن ساحة جديدة
لتوسيع مجال النفوذ( .((3فال غرو إذا سارعت لتعضيد جبهتها وتعزيز
نفوذها ضمن خريطة اإلقليم مبا يقوي مركزها يف حربها الباردة ضد
السعودية .ويبدو أن اخرتاق اليمن شكّل جز ًءا من إسرتاتيجية تهدف
إىل التهام أر ٍ
اض أوسع وإخضاعها للنفوذ اإليراين .لقد نسجت إيران
معامل خطة عرشينية متتد من عام  2005حتى عام  2025بهدف
تحقيق هيمنة إقليمية يف منطقة جنوب غرب آسيا .ولعل الدينامية
الثورية التي تفجرت يف اليمن كانت فرصة إسرتاتيجية للتوغل يف
العمق الحيوي للخليج وزيادة مساحات انحسار النفوذ السعودي،
وال سيام أن ذراعها األيديولوجية والعسكرية (الحوثيون) تسيطر
وفضل عن ذلك ،يسهم االخرتاق
ً
عىل مساحات متاخمة للسعودية.
اإلسرتاتيجي للخليج العريب عرب بوابة اليمن يف تكسري سياسة الحصار
وعزل إيران إقليميًا ودوليًا ،وتعضيد موقع "محور املامنعة" ،وتنويع
مناوراتها وشبكة تحالفاتها ملواجهة الضغوط .وتكيل إيران االتهامات
للسعودية بسبب إكراهات سياسة االحتواء املزدوج التي انتهجتها
الواليات املتحدة .فالسعودية ال تكف ،يف نظر إيران ،عن تحريض
الواليات املتحدة لتشديد الخناق عليها.
تزاوج إيران يف مسعى توسيع مجالها الحيوي خارج الحدود اإليرانية
بالتعبئة األيديولوجية واالستقطاب املذهبي والدعاية اإلعالمية
والتسليح والدعم اللوجستي واالستخبارايت للحوثيني .فبقدر ما
تتوكأ عىل نزعة قومية فارسية ،تتوق إىل إحياء أمجاد اإلمرباطورية
الفارسية( ،((3وبالقدر نفسه تستنفر أيديولوجيا عقدية وتستثمر
التنوع املذهبي مسلكًا لتمديد النفوذ( .((3فاملرشوع املذهبي إليران
 33مجموعة مؤلفني ،املرشوع اإليراين يف املنطقة العربية واإلسالمية ،تقديم عبد الله
فهد النفييس ،ط ( 3القاهرة :دار البشري للثقافة والعلوم؛ مركز أمية للدراسات والبحوث
االسرتاتيجية ،)2015 ،ص .12
34 H. Hourcade, Géopolitique de l'Iran (Paris: Armand Colin, 2010), p. 295.
 35مضاوي الرشيد" ،السعودية وتحديات املرحلة" ،املستقبل العريب ،العدد ( 467كانون
الثاين /يناير  ،)2018ص .13
 36نجالء مكاوي وآخرون ،اإلسرتاتيجية اإليرانية يف الخليج العريب ([د .م :].مركز صناعة
للدراسات واألبحاث ،)2015 ،ص  242وما بعدها.
 37أحمد أمني الشجاع" ،التدخل اإليراين يف اليمن :حقائقه وأهدافه ووسائله" ،البيان،
العدد ( 307شباط /فرباير  ،)2013ص .34
 38عيل شعثان" ،املؤثرات الخارجية يف املامحكات اليمنية" ،سياسات عربية ،العدد 12
(كانون الثاين  /يناير  ،)2015ص .111 - 104 ،106
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يتوسل بأيديولوجيا "والية الفقيه" التي تسند إىل إيران وظيف ًة رسولية
لنجدة املستضعفني ومواجهة ما تسميه قوى االستكبار وأزالمه،
ويضمر تفويضً ا أخالقيًا يتيح لها التمدد بهدف إقامة خالفة جاهزة
الستقبال "الغائب الحجة"( .((3هذه العقيدة التوسعية املستلهمة
لنزعة دينية ،جرى تأصيلها دستوريًا .فالدستور اإليراين ينوط بالجيش
والحرس الثوري "حمل رسالة عقائدية أي الجهاد [ ]...والنضال من
أجل توسيع حاكمية قانون الله يف أرجاء العامل" .إن املجال الحيوي،
فضل عن طبيعته الجيوسياسية ،يغدو وفق عقيدة الوالية التي
ً
(((4
تراهن عىل التمدد "مجالً حيويًا مذهب ًيا"  .وإن االرتباط املذهبي
يربر ،تب ًعا لذلك ،إلحاق اليمن باملجال اإليراين ،وال سيام أنها كانت
جز ًءا من اإلمرباطورية الفارسية قبل أن يحررها املسلمون.
لقد درجت إيران عىل إسبال ألوان عقدية عىل الثورات العربية
بتأكيدها استلهامها للثورة اإلسالمية اإليرانية .فالثورة اليمنية،
مثلام هو الحال بالنسبة إىل باقي الثورات العربية ،تجسد الصحوة
اإلسالمية( ،((4وتَ ِعد وفق نبوءة املرشد األعىل برشق أوسط إسالمي
تضطلع فيه إيران بالريادة .إن الطموح إىل توسيع القوس الشيعي
مجال ط ّي ًعا ،فرض التوسل بالتشيع واالستقطاب
ليشمل اليمن وجعله ً
املذهبي .فال غرو إذا عمدت إيران إىل استقطاب الطلبة من الطائفة
الزيدية وإلحاقهم مبراكز جعفرية يف صنعاء وصعدة ،ومكنت
العنارص املتأثرة باملذهب الجعفري يف دوائر الحركة الحوثية(،((4
وعقدت حلفًا مصلحيًا مع ظهريها الحويث ،وسعت لتهيِيء الحوثيني
ليصبحوا حوزة دينية ذات إشعاع إقليمي .هذا املرشوع املذهبي
والطائفي ،يغذي النعرات الطائفية مبا يجعل اليمن بؤرة توتر مؤرقة
ألمن السعودية والخليج .مل تتوا َن إيران يف تجييش تلك النعرات
يف ساحات االعتصامات بني أتباع حزب اإلصالح واملوالني للحوثيني.
كام مولت مؤمت ًرا عقد يف بريوت ،يف  12أيار /مايو  ،2012بشأن
مستقبل اليمن شارك فيه الحوثيون وممثلون عن الحراك الجنويب
بغية إرباك التسوية السياسية( .((4ورغم أن االعتدال شكّل ميسم
الزيدية واملذهب الشافعي طوال عدة قرون ،فإن إيران حريصة
 39عادل عيل العبد الله" ،إيران ودول الخليج ..مصدات مذهبية عىل تصدعات سياسية"،
يف :املرشوع اإليراين ،ص .300
 40املرجع نفسه ،ص .305
 41فراس أبو هالل" ،إيران والثورات العربية :املوقف والتداعيات" ،تقييم حالة،
املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2011/7/20 ،ص  ،3 ،1شوهد يف ،2019/1/31
يفhttps://bit.ly/2WxJBFn :
 42محمد حسن القايض ،الدور اإليراين يف اليمن وانعكاساته عىل األمن اإلقليمي
(الرياض :مركز الخليج العريب للدراسات اإليرانية ،)2017 ،ص .49 - 47
 43نارص محمد عيل الطويل" ،إيران والثورة اليمنية" ،يف :املرشوع اإليراين ،ص 203؛
أحمد سلامن محمد" ،املواقف اإلقليمية والدولية من التغيري يف اليمن بعد عام  ،"2011مجلة
املستنرصية للدراسات العربية والدولية ،العدد  ،)2015( 51ص .11 - 10
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عىل تجييش الرصاعات ذات األنفاس املذهبية ،وتسعري الخالف بني
األيديولوجيتني الشيعية والسنية( .((4صحيح أن الرصاع اشتعل قبل
الثورة بني مكونات الطائفة الزيدية ،عيل عبد الله صالح والحوثيني،
وبدا سياس ًيا ينرصف إىل املغانم السلطوية ،لكن إيران سعت غداة
تنصب نفسها حاملة للواء
الثورة إلسبال ألوان عقدية عليه .فهي ّ
الدفاع عن الشيعة وتنذر جهدها لتعميق الفجوات املذهبية
من خالل الدعاية للمذهب االثني عرشي وتوسيع دائرة التشيع
اقتصاصا مام تعتربه اضطها ًدا للشيعة االثني عرشية خالل
الجعفري،
ً
(((4
حروب صعدة ضد الحوثيني .
ولنئ سوغت إيران ذلك الشحن الطائفي مبواجهة ما اعتربته هيمنة
وهابية عىل مفاصل الدولة ،فإن املنطق الذي يتوسل به الظهري الذي
تسنده هو منطق القوة واملغالبة والهيمنة ،وليس منطق املشاركة
السياسية .فال غرابة يف ظل انحراف الحويث عن مبادئ املذهب الزيدي،
وتوسله بالغلو والتطرف ،أن يجعل من إفشال التسويات السياسية
وتقويض بنية الدولة منه ًجا وعقيدة .لقد غدا الحوثيون معول تشويش
وهدم يف قبضة إيران ،وأمسوا يدها الطوىل إلفشال مؤمتر الحوار الوطني
الشامل وإجهاض اتفاق الرشاكة والسلم ومساعي بناء دولة مينية .ويف
حني يجري وصم الحوثيني بالروافض الخارجني عن الدين ،يتحدث
اإليرانيون عن الوهابيني بحسبانهم تكفرييني وإرهابيني( .((4إن إضفاء
طابع مذهبي عىل الرصاع يف اليمن ،وما ولده ذلك من فرز مذهبي
وتجييش طائفي ،ينعش الرصاع املسلح والهويات القاتلة ،وميزق لحمة
املجتمع ويضعف سيادة القانون .لقد غدا توظيف الخريطة املذهبية
لتأجيج الرصاع والتناحر يف اليمن وجعل املنطقة بؤرة توتر دامئة ،جز ًءا
من إسرتاتيجية تعزيز النفوذ اإليراين.
وتعترب الدعاية اإلعالمية آلية للتجييش الطائفي وتعزيز النفوذ
اإلعالمي للحركة الحوثية والتحريض ضد السعودية .فقد عملت
إيران عىل توظيف إمرباطوريتها اإلعالمية( ،((4واستقطاب إعالميني
44 Clémentine Louis, "Le Yémen dans une nouvelle guerre froide
régionale," La Revue Nouvelle (22 décembre 2015), p. 2.
عمد الحوثيون إىل الهجوم العسكري عىل بعض املجموعات السلفية يف دماج مبحافظة
صعدة .وقد شكل تهجري السلفيني مسلكًا دأب عليه الحوثيون لبسط سيطرتهم عىل املدن
اليمنية ،وتحوطًا من تشكل أنوية معارضة ضد سياساتهم التوسعية .يف هذا الصدد ،انظر:
راجح بادي" ،املسار السيايس يف اليمن من املبادرة الخليجية إىل 'عاصفة الحزم' :ترشين الثاين/
نوفمرب -2011آذار /مارس  ،"2015سياسات عربية ،العدد ( 14أيار /مايو  ،)2015ص .172
 45سعود املوىل ،الحوثيون واليمن الجديد :رصاع الدين والقبيلة والجوار (بريوت :دار
سائر املرشق ،)2015 ،ص .192 - 191
 46بكر البدور" ،قراءة يف تطورات أزمة العالقات السعودية اإليرانية" ،مجلة دراسات
رشق أوسطية ،العدد ( 75ربيع  ،)2016ص .122 - 121
 47مثل "هيئة البث اإليرانية الحكومية" ،واملحطات اإلذاعية ،وقنوات "سحر" ،وقنوات
"جام جم" ،وغريها من األذرع اإلعالمية.
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حوثيني وتدريبهم ،ودعمت الصحافة املكتوبة( ((4ومواقع إلكرتونية
وقنوات تلفزية ،مثل "املنار" اللبنانية و"امليادين" التي تبث من
بريوت و"املسرية" التابعة للحوثيني التي بدأ بثها عام  2012من
بريوت ،من أجل الرتويج لرؤيتها األيديولوجية املتعلقة بالرصاع يف
اليمن .وتنزع إيران ،يف إطار معركتها اإلعالمية ،إىل تصوير الحرب يف
اليمن عىل أنها حرب أغلبية ُسنية ضد أقلية شيعية مستضعفة(،((4
متوسلة بقاموس ُمرت ٍع بجرعات أيديولوجية تجيش العواطف ،مثل
االضطهاد والظلم والنرصة والنجدة ،ومن ثم تسوغ كل أشكال الدعم
لها .وتستعني إيران ،إضافة إىل خدمات الحوزات الدينية ودوائر
اإلعالم ،بأحزاب سياسية لتنفيذ مرشوعها الطائفي ،من قبيل حزب
الحق واتحاد القوى الشعبية ،بل إن إيران عمدت يف محاولة تجاوز
عطب البنية املنقفلة لتلك األحزاب ،العتبارات عقدية ،إىل تشكيل
تنظيامت سياسية بهويات أيديولوجية متنافرة لكنها تشرتك يف
مواجهتها ملا تعتربه خط ًرا سنيًا .وميكن اإلشارة يف هذا الصدد ،عىل
سبيل املثال ،إىل حزب األمة الذي جرى تشكيله يف كانون الثاين /يناير
.((5(2012
وفضل عن التشيع وإذكاء لظى الرصاع املذهبي والتعبئة اإلعالمية،
ً
صممت إيـران عىل جعل اليمن قاعدة خلفية للتجنيد ومرك ًزا
للعمليات ،وسخرت الحويث طليعة مسلحة لخدمة أغراض تغذية
الفوىض ورضب العمق السعودي وتهديد أمن الخليج؛ ولذلك ال تتواىن
يف دعم حليفها الطائفي من خالل النشاط االستخبارايت وتدريب
امليليشيات الحوثية ومدها بالسالح واملال والخربة التقنية( .((5وقد
تسارعت وترية الدعم العسكري بعد إحكام الحركة الحوثية سيطرتها
عىل العاصمة صنعاء يف أيلول /سبتمرب  ،2014بحيث اسرتسل تهريب
السالح عىل نحو مبارش من املوانئ اإليرانية صوب املياه اليمنية
وبخاصة عرب ميناءي ميدي والصليف ،أو عىل نحو غري مبارش من
جيبويت وميناء عصب نحو سواحل صعدة معقل الحوثيني( .((5ولعل
 48مثل صحيفة "املسار" و"األمة" و"الهوية" و"الحقيقة" و"صوت الشورى".
 49تق َّوت تلك النزعة أكرث عقب إعدام رجل الدين الشيعي منر باقر النمر وجامعة من
الشيعة عىل يد السلطات السعودية.
 50الشجاع ،ص .36
51 Ch. Stille, "Iran's Role in Yemen's Civil War," The Pardee Periodical
;Journal of Global Affairs, vol. II, no. 1 (Spring 2017), p. 22 et s. p. 115-129
راجع أيضً ا" :الحوثيون :الحقيقة العسكرية ومصادر الدعم" ،مركز الفكر االسرتاتيجي
للدراسات ،أوراق سياسية ،وحدة الدراسات واألبحاث ،شوهد يف  28/12/2017يف:
https://bit.ly/2S8W0RR
أصبح الحوثيون ميتلكون صواريخ "غراد" و"كاتيوشا" ،وصواريخ "تاو" املضادة للدروع،
ُسية من دون
وصاروخ "طوفان" املضادة للدبابات ،وأنظمة مدفعية وطائرات "الدرونز" امل َّ
طيار ،تقوم مبهامت قتالية واستطالعية ،ومنظومة صواريخ باليستية.
 52جميع ،ص 10-9؛ محمد األحمدي" ،الحويث ..ذراع إيران يف خارصة الخليج" ،البيان،
العدد  ،)2013( 313ص 61؛ الشجاع ،ص .35
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إيقاف السفينتني اإليرانيتني جيهان  1وجيهان  2املحملتني بالعتاد
والسالح يف مياه خليج عدن يف عام  ،((5(2013واالعرتاضات البحرية
التي قامت بها سفن البحرية األمريكية والفرنسية واألسرتالية ،خالل
سنتي  2015و ،2016للسفن اإليرانية املحملة بأسلحة موجهة إىل
اليمن( ،((5من األمثلة التي تكشف إرصار إيران عىل تحويل اليمن إىل
ساحة حرب متقدمة وتعزيز قدرات وكيلها املذهبي عىل استهداف
األرايض السعودية.

إن حرص إيران عىل تزويد الحوثيني بأسلحة متطورة مل يكن
يتمتع بها الجيش اليمني ،من قبيل الصواريخ الباليستية البعيدة
املدى والطائرات من دون طيار والصواريخ املوجهة املضادة
للمدرعات واملتفجرات املتطورة ونظام األلغام البحرية ،وتوجيه
الصواريخ الباليستية نحو األهداف السعودية ،يعكس سعيها
الحثيث لتدشني تحول يف مجريات املواجهة بطريقة تعضد النفوذ
اإلقليمي اإليراين .وقد ساعد صمود الحوثيني يف وجه رضبات قوى
التحالف العريب بفضل اإلسناد اإليراين ،عىل تشكل مناطق نفوذ
إيرانية مستقلة وال سيام يف الشامل ،صنعاء وصعدة والجوف
وأجزاء من عمران وحجة ،مثلام حرض عىل التمدد صوب الجنوب.
ولعل سيطرتهم عىل ميناء ميدي عىل ساحل البحر األحمر ،يوفر
منفذًا بحريًا قريبًا إىل املنطقة الشاملية الخاضعة لنفوذهم .ولنئ
جرى إحكام الطوق عىل ذلك امليناء من قبل البحرية السعودية
خالل عاصفة الحزم ،فإن إيران مل تعدم مسالك جديدة للتهريب،
بحيث عمدت إىل إضافة أسطول رابع بخليج عدن لتأمني عمليات
تهريب السالح .كام قامت بإرسال سفن حربية إىل املياه الخليجية
بذريعة مواجهة أنشطة القرصنة( .((5وتعمل إيران ،من جهة
 53شعثان ،ص .108
 54األمم املتحدة ،مجلس األمن ،التقرير النهايئ لفريق الخرباء املعني باليمنS/2017/81 ،
( 21كانون الثاين /يناير  ،)2017شوهد يف  ،2019/1/30يفhttps://bit.ly/2RU8SLk :؛
القايض ،ص .54 - 53
 55املرجع نفسه ،ص .80

أخرى ،عىل دعم بعض فصائل الحراك الجنويب وتجنيد عنارصها.
ويبدو أن كسب والء تلك الفصائل يروم تيسري اخرتاق املنطقة
الجنوبية وإيجاد منافذ ومناطق جديدة للنفوذ يف الجنوب بعد
إحكام قبضتها عىل الشامل.
لقد نجحت إيران يف متكني الحوثيني من أن يصبحوا قوة سياسية
مهيمنة ممسكة بأز ّمة القرار يف مناطق نفوذهم ،وقوة عسكرية ذات
قدرات قتالية هائلة تتمدد عىل األرض غري آبهة مبطالب الحكومة
املنتخبة واشرتاطات السعودية وحلفائها .لقد أمسوا طرفًا مركزيًا يف
معادلة الرصاع ،وذيل إيران يف املنطقة( ،((5إلطالة أمد األزمة وتقويض
أسس الدولة وتغذية الفوىض والاليقني ،وهي بيئة مواتية تزيد
من قدرة إيران عىل التمدد وتطويق السعودية وإرهاقها وخلخلة
التوازنات اإلقليمية.
يف مقابل املوقف األمرييك الداعم للسعودية ،بدت روسيا مباركة
للتغلغل اإليراين يف اليمن .ويبدو أن ذلك املوقف ينسجم مع التقاطع
املرحيل بني مصالح إيران وروسيا يف كثري من مناطق التوتر باملنطقة،
ومع تطلع روسيا إىل تعزيز نفوذها اإلقليمي ومحاور التحالف
مستغلة التغري الذي طرأ عىل السياسة الخارجية منذ عهد أوباما.
ولعل وقوف روسيا ضد إصدار مجلس األمن لقرارات تحمل الحوثيني
مسؤولية فشل التسوية السياسية وتلزمهم باالنخراط يف الرتتيبات
الكفيلة بإنجاحها ،وذلك يف شباط /فرباير  2015ويف أيلول /سبتمرب
 ،2016يعكس كيف أن الدور الرويس يف األزمة اليمنية كان معض ًدا
لجبهة إيران.

خالصات ختامية
بدت املبادرة الخليجية ،بحكم هواجسها ،عامل إرباك وتغذية
للتوجس بني الفرقاء اليمنيني .كام زاد فشل "عاصفة الحزم" يف حسم
الرصاع من صلف حليف إيران األيديولوجي واملذهبي .إن العاصفة
رغم مسوغاتها املعلنة ،أفضت إىل تعقيد الوضع اإلنساين وانزالق
اليمن إىل درك الدولة الفاشلة .كام استغلت إيران ثورة اليمن
ورق ًة لفرض هيمنتها الفارسية عىل املنطقة وتعزيز مناطق نفوذها
مبا يعضد ريادتها وينوع ساحات مواجهتها مع الواليات املتحدة.
فال غرو إذا سعت الستثارة النزعة القومية والهويات العقائدية
والتأثري يف الوضع السيايس اليمني وتقديم الدعم املايل واللوجيستي
واالستخبارايت واإلسناد العسكري للحوثيني.
56 Peter Salisbury, "Yemen and The Saudi-Iranian 'Cold War'," The Royal
Institute of International Affairs, 18/2/2015, p. 2, accessed on 31/1/2019, at:
https://bit.ly/2GeeE0y
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لقد أسهمت التدخالت السعودية واإليرانية يف اليمن يف تعطيل
ديناميات االنتقال .فتنافس الدولتني عىل الريادة وتعضيد النفوذ
اإلقليمي ،وخشية السعودية من تربعم تجربة دميقراطية يف فنائها
الخلفي ،وتتطلع إيران إىل استغالل املوجة الثورية إلسبال ألوان
مذهبية عىل الرصاع مبا يعزز نفوذها ،كلها متغريات جعلت اليمن
ساحة مرشعة عىل مواجهات وظفت فيها أدوات ناعمة وأخرى
صلبة .وقد أفضت الحرب الباردة املندلعة بني هاتني القوتني
اإلقليميتني ،والتي كانت اليمن ميدانها ،إىل تعميق نزعات التصدع
وتغذية منطق املناكفة وتسعري الخالف بني أط ـراف العملية
السياسية ،واشتعال حرب أهلية رضوس.
بيد أن طموح إيران والسعودية إىل الهيمنة والريادة يصطدم
بجملة من اإلكراهات .فالخريطة االجتامعية واملذهبية لليمن ،ال
تيس إليران ،رغم جهودها املتواصلة ،توسيع الوالءات وضامنها
ِّ
فضل عن أن وكيلها الطائفي الويف ال
وتشكيل أحالف دامئــةً ،
يحظى بالتأييد الشعبي الواسع .ولعل نفوذ شيوخ القبائل
املوالني للسعودية ،وال سيام قبائل حاشد ،يشكل قي ًدا لقدرة
إيران عىل التغلغل يف البنية القبلية اليمنية .وقد ولدت مآيس
الحرب عدا ًء أكرب للحوثيني بحكم الفظاعات التي ارتكبوها يف
كثري من املناطق .ثم إن مراهنتها عىل الفرز الطائفي لتجييش
الرصاع وتغذية الخصومات تصطدم بعائق مفاده أن الزيدية يف
اليمن أقرب املذاهب إىل السنة بحكم اعتدالها .من جهة أخرى،
يفضح املوقف اإليراين من الثورة السورية ،وتواطؤها املستمر مع
نظام بشار ،زيف أدلوجة تصدير الثورة واملامنعة ضد قوى الظلم
واالستكبار .كام أن حزم القوى الدولية ،وبخاصة الواليات املتحدة،
إزاء إيران ،وسعيها للحيلولة دون إمساكها بأز ّمة األمور يف املمرات
املائية الحيوية باملنطقة ،يكبل تطلعات إيران لكسب مزيد من
أوراق الضغط عىل الواليات املتحدة .ولعل االنسحاب األمرييك من
االتفاق النووي اإليراين ،ورسوخ املوقف الجذري للرئيس األمرييك
دونالد ترامب من أن خطر إيران ال يكمن فقط يف طموحاتها
النووية ،وإمنا أيضً ا يف أطامعها التوسعية ،عوامل تحد من سعي
إيران ألن تصبح قوة إقليمية مهيمنة ،وتقيض عىل حلمها املتمثل
باستغالل فرص التقارب األمرييك  -اإليراين من أجل تحقيق مكاسب
إسرتاتيجية يف املنطقة .كام أن النفوذ السعودي التاريخي يف اليمن،
وتواتر تحكم السعودية يف كثري من مفاتيح القوى السياسية
والقيادات القبلية ،وإرصارها عىل التوسل بكل املوارد من أجل ردع
إيران ،ووصمها بأنها قوة تخريبية معادية للسنة ،عنارص تسهم يف
اضطالع السعودية بدور املوازن اإلقليمي .ويشكل تعدد الجبهات
التي تضطلع فيها إيران بأدوار مهمة (العراق وسورية ولبنان) عبئًا

 ددعلالا
رياني  /يناثلا نوناكوناك

يضعف نسب ًيا قدرتها عىل االستمرار يف اإلسناد السخي للحوثيني
ملدة طويلة .وعىل الصعيد الداخيل ،تشكل األوضاع االقتصادية
وما ارتبط بها من تحديات اجتامعية ،قي ًدا إضافيًا لتوجهات
سياستها الخارجية.
يف املقابل تصطدم أدوار السعودية ببعض الحدود .فاملؤهالت
الجيوسياسية والدميوغرافية والعسكرية اإليرانية ،ومتدد نفوذها
اإلقليمي ،من العنارص املرجحة لكفة إيران يف خريطة التنافس
والرصاع عىل مناطق النفوذ .كام أن أزمتها االقتصادية ومشكالتها
االجتامعية ،قد تحد من نزعتها التدخلية وتضعف جموحها
للريادة .ثم إن الخالفات املتناسلة يف البيت الخليجي تعاند
طموحها إىل تشكيل اتحاد إقليمي سني ،وتحرمها من عمق
إسرتاتيجي حيوي إلثبات جدارتها بشأن أداء أدوار ريادية عىل
الصعيد اإلقليمي .عىل أن حدود األدوار اإلقليمية لكل من إيران
والسعودية تعقد الوضع أكرث؛ وذلك من خالل شحذ رغبة كل
طرف يف تعبئة مزيد من املوارد لحسم املنازلة ،أو عىل األقل تأكيد
الجدارة بالريادة اإلقليمية .ولعل فصول املواجهات بني قوات
التحالف العريب وحليف إيران (جامعة الحويث) أفضت إىل تأزيم
الوضع اإلنساين.
وإذا كان "التحالف العريب" بقيادة السعودية ،حاز ًما ومتطل ًعا إىل
أمل يف تسوية سياسية يف اليمن ،فإن التوازنات
أن يثمر حزمه ً
التي قد تتمخض عن نرص عسكري محتمل عىل صعوبته ،ستكون
هشة ومن ثم معرضة لالنفراط الذي يغتذي من تراكم األحقاد
واإلحساس باإلقصاء والغنب.
ولنئ أكد دانكوارت روستو  Dankwart Rustowوبرزفورسيك
أن االنتقال املتفاوض بشأنه يعد نتاج رصاع ممتد بني الفاعلني
الذين استنفدوا مواردهم يف النزاع من دون فرض كل طرف لرؤيته
عن الوضعية عىل الطرف اآلخر ،فإنني أخال أن اإلسناد اإليراين
للحوثيني ،يف مقابل الدعم السخي لقوى التحالف العريب لفائدة
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ،أسهام يف إجهاض تحقق
مثل ذلك االحتامل .لقد خفف ذلك الدعم من وطأة الضغط
الذي قد متارسه ندرة املوارد عىل أطراف الرصاع .ويربز هذا األمر
أحد أوجه تأثري العوامل الخارجية يف املشهد السيايس الداخيل .يف
سؤال حول
العالقة بذلك ،يطرح مآل مسلسل التحول يف اليمن ً
السبيل إلنجاح مسلسل االنتقال وبناء دولة دميقراطية وتقويتها
من دون قوى إقليمية تدعم التسويات السياسية وتنأى بنفسها
حرصا عىل
عن منطق املناكفة وتسعري الخالفات وتغذية الرصاعات ً
تحقيق ما تعتربه أهدافًا تكتيكية أو إسرتاتيجية.
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 حالة ليبيا بعد االتفاق:دور القوى الخارجية في العملية السياسية
"السياسي "الصخيرات
The Role of External Forces in the Political Process: Libya after
the Skhirat Agreement

 وذلك،تهدف الورقة إلى دراســة الصراع الدائر في ليبيا وتداخالته اإلقليمية والدولية وتحليله
مع التركيز على المرحلة التي أعقبت توقيع االتفاق السياســي الليبي في مدينة الصخيرات
ّ
أن هــذا االتفــاق جاء نتيجــة توافق
.2015  ديســمبر/المغربيــة فــي كانون األول
ّ توضــح الورقــة
القــوى المحليــة واإلقليميــة فــي حــدوده الدنيــا؛ إذ بَنــت تلك القــوى سياســاتها الخارجية في
مراحل الصراع المختلفة على أســاس التوازن بين المخاوف من اآلثار السياســية واالقتصادية
. وبين مصالحها وطموحها إلى مزيد من الســيطرة والنفوذ،لالنتقــال الديمقراطي الليبــي
ّ لقــد
مهمــا يُضاف إلى مجمــوع العوامل
مثــل تناقــض المصالح بيــن القوى الخارجيــة عام ًلا
ًّ
 لهــذا تتمثــل.الداخليــة األخــرى التــي ســاهمت في تعطيــل عمليــة االنتقــال الديمقراطــي
ّ المشكلة البحثية لهذه الورقة في مجموعة تساؤالت
يركز مجملها على دور وسلوك القوى
.الخارجية المؤثرة في المشهد السياسي الداخلي الليبي
. اتفاق الصخيرات، القوى اإلقليمية، ليبيا:كلمات مفتاحية
The paper investigates and analyzes the regional and international interactions
with the conflict in Libya, focusing on the period following the December 2015
political agreement in Skhirat, Morocco. The paper argues that this agreement
is the result of a limited consensus among domestic and regional forces. These
forces have moulded their foreign policies, over the course of the conflict,
based on a balance between concerns over the political and economic effects of
the Libyan democratic transition and their interests and ambitions for greater
control and influence. The conflict of interests between the external forces was a
substantial factor along with other internal determinants that have contributed
to obstructing the democratic transition process. Therefore, this paper explores
a series of research questions, mainly focusing on the role and behavior of the
influential external forces in Libya's domestic politics.
Keywords: Libya, Regional Powers, Skhirat Agreement.
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مقدمة

م ّرت مثاين سنوات منذ اندالع الثورة يف ليبيا يف  17شباط /فرباير ،2011
ويف أعقابها تأث ّر الليبيون بجريانهم يف تونس ومرص ،وهو ما يكشف
عن عمق العالقة املعنوية بني الشعوب العربية ،وترابط طموحاتها
وتطلعاتها؛ إذ سبقت الثورات العربية ثورات يف مجتمعات غري عربية
ض ّد أنظمة شمولية كالتي حكمت يف أوروبا الرشقية بعد انهيار االتحاد
السوفيايت يف تسعينيات القرن املايض ،من دون أ ْن تلقى لها ص ًدى أو
ارتدا ًدا يف املجتمعات العربية(((.
لكن ما ميّز الثورة الليبية التي بدأت شعبية مدنية ،هو حضور العامل
الخارجي بق ّوة منذ بداياتها؛ إذ شكّل التدخل العسكري الخارجي
العامل األسايس يف إطاحة نظام العقيد معمر القذايف .فقد هاجمت
ق ّوات حلف شامل األطليس (الناتو) معاقله مبارش ًة بعد صدور قرار
مجلس األمن  1973بذريعة "حامية املدنيني الليبيني" ،وقد استندت
الدول املتدخلة عسكريًا يف ليبيا إىل طلب املجلس الوطني االنتقايل عىل
ممثل رشع ًيا للشعب الليبي .وما إ ْن أُطيح القذايف حتى جرت
اعتباره ً
أول انتخابات ح ّرة ونزيهة يف ليبيا النتخاب مجلس وطني يف  7متوز/
يوليو  ،2012حيث أقبل عليها املواطنون الليبيون املتعطشون للقيام
بحقهم يف التصويت واالنتخاب ،بعد خمسة عقود من سيطرة الدولة
الشمولية التي ّأسس أركانها القذايف.
امتازت الحياة السياسية يف العام األول بعد سقوط النظام بالحيوية
والدينامية مقارن ًة بالعام األول الذي أعقب االنتفاضات الشعبية العربية
بش بتسارع عملية االنتقال الدميقراطي ،حيث
يف تونس ومرص ،وقد ّ
ازدهر املجتمع املدين ،ومأل الفراغ الذي خلّفه انهيار نظام القذايف الذي
حكم البالد بقبضة حديدية أنهت مالمح الحياة السياسية ،ومظاهر
املجتمع املدين .لك ْن رسعان ما تعطّلت عجلة االنتقال الدميقراطي
نتيجة جملة من العوامل التي ساهمت يف تفاقم وتوت ّر األوضاع
مم يثري مجموع ًة من التساؤالت عن
السياسية واألمنية يف البالدّ ،
ولعل أهمها ما يرتبط بطبيعة ودور القوى التي
محركات تلك العواملّ ،
قامت بالتدخل يف إطاحة نظام القذايف .لقد اختارت تلك القوى سياس ًة
أطلقت عليها اسم "آثار القدم الخفيفة" ،لك ّن الواقع وطبيعة األحداث
ومساراتها تؤكّد أنّها مل تكن خفيف ًة البتة ،بل هي قدم تركت آثارها
مم ف ّجر خالفًا داخل ًيا تح ّولت معه
العميقة يف الدولة واملجتمع يف ليبياّ ،
(((
الدولة الليبية إىل دولة هشّ ة أو فاشلة .Failed State
 1عزمي بشارة ،سورية درب اآلالم نحو الحرية :محاولة يف التاريخ الراهن (الدوحة:
املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2013 ،ص .24
مهمت الحكم
 2الدولة الهشة أو الفاشلة :هي الدولة التي تفقد القدرة عىل مامرسة ّ
األساسية ووظائفه ،وتفقد أيضً ا القدرة عىل تأسيس عالقة ذات معنى وإيجابية مع
املجتمع ،وتتع ّرض له ّزات داخلية وخارجية (أزمات اقتصادية ،وكوارث طبيعية ،وأزمات
سياسية  ...إلخ)؛ إذ يشكّل الفقر الخاص ّية الرئيسة للدول الفاشلة .يصدر عن صندوق السالم
مؤش بالرشاكة مع مجلة  Foreign Policyحول الدول الهشة أو
)ّ Fund For Peace (FFS
الفاشلة  Fragile States Indexيف النظام الدويل ،وقد جاء ترتيب ليبيا يف التقرير السنوي
لعام  2018يف املرتبة  ،25كأكرث الدول هشاش ًة يف العامل .لالطالع عىل املؤرش ،انظر:
FFS, Fragile States Index 2018 (Washington: 2018), accessed on 29/1/2018, at:
https://goo.gl/MeUzNb
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ظهرت توصيفات عديدة تشخِّص ّ
تعث عملية االنتقال الدميقراطي
يف ليبيا ،والتناقض بني القوى السياسية والكتائب املسلحة .فهل هو
انقسام بني أنصار نظام قديم وثوار؟ أم أنّه انقسام بني رشق وغرب؟
أو بني إسالميني وعلامنيني؟ ورافق تلك التوصيفات تساؤل جوهري
عن دور القوى اإلقليمية والدولية يف تكريس حالة االنقسام وعدم
االستقرار يف ليبيا .يف هذا الصدد رأى طارق مرتي مبعوث األمم
املتحدة إىل ليبيا يف شهادته املنشورة يف دورية سياسات عربية(((،
ويف مقدمة كتابه مسالك وعرة :سنتان يف ليبيا ومن أجلها ،أنّه ال
يصح وصف ما يجري يف ليبيا بأنّه جزء من مواجهة أكرب يف املنطقة
كلّها ،أو أنّه محكوم باملواقف حيال السياسات التي انتهجتها الدول
الغربية((( .لك ّن الوقائع تجعلنا نختلف مع هذا الطرح ،فقد أثبتت
األحداث أ ّن ما يجري يف ليبيا هو جزء من مواجهة أوسع يف اإلقليم
بني ق ًوى إقليمية ودولية ،لها شبكة مصالح معقّدة ،وأنه أحد العوامل
التي تعوق أو تعطّل عملية االنتقال الدميقراطي ،ويضع مؤسسات
الدولة أمام تح ٍّد صعب يف مواجهة مصالح القوى اإلقليمية وهواجسها
األمنية واالقتصادية من ناحية ،ومتطلّبات العملية السياسية من
ناحية أخرى.
لذا ترتكّب املشكلة البحثية لهذه الدراسة من مجموعة من
التساؤالت ،تركّز مبجملها عىل دور القوى الخارجية((( املؤث ّرة عىل
نحو أسايس يف املشهد السيايس الداخيل الليبي ،والذي يُلقي بظالله
عىل العملية السياسية ،وزيادة حجم التحديات الداخلية التي رافقت
سقوط نظام القذايف ،والتي تعود جذورها إىل إرث نظامه الذي ك ّرس
ثقاف ًة سياسيةً ،واقتصا ًدا وطن ًيا ومؤسسات تعمل تحت نري االستبداد
كل مظاهر املعارضة السياسية،
وتساهم يف إعادة إنتاجه ،وإلغاء ّ
حتى باتت ليبيا ساح ًة لرصاع عىل النفوذ بني القوى الخارجية.
تسعى الدراسة لالشتباك مع أدوار القوى الخارجية وتفكيكها ،وتحليل
الرصاع الدائر حال ًيا يف ليبيا وتداخالته اإلقليمية والدولية ،اعتام ًدا
مدخل نظريًّا
ً
عىل الواقعية بشقيها الدفاعي /والهجومي ،بوصفها
يف مراحل الرصاع املختلفة لفهم وتحليل سلوك القوى الخارجية يف
منطقة ذات أهمية جيوسياسية ،وذات حدود ممت ّدة مع مجموعة
من الدول التي تؤث ّر وتتأث ّر بالرصاع الدائر فيها ،مع الرتكيز عىل
املرحلة التي أعقبت توقيع االتفاق السيايس الليبي يف مدينة
الصخريات املغربية يف كانون األول /ديسمرب  ،2015والذي جاء نتيجة
 3حمزة املصطفى" ،شهادة املبعوث الدويل السابق إىل ليبيا طارق مرتي" ،مجلة سياسات
عربية ،العدد ( 13آذار /مارس  ،)2015ص .174 - 169
 4طارق مرتي ،مسالك وعرة سنتان يف ليبيا ومن أجلها (بريوت :رياض الريس للكتب
والنرش ،)2015 ،ص .24 - 14
 5عنى الباحث بالقوى الخارجية القوى الدولية واإلقليمية ذات التأثري املبارش يف العملية
رشا
السياسية يف ليبيا منذ اندالع ثورة فرباير  ،2011والتي شكّل التناقض بينها تأث ًريا مبا ً
كل من الواليات املتحدة األمريكية ،وروسيا ،وفرنسا،
يف العملية السياسية يف ليبيا ،وتشمل ً
وإيطاليا ،وقطر ،وتركيا ،واململكة السعودية ،واإلمارات العربية املتحدة ،واملغرب ،إضاف ًة إىل
دول الجوار الجغرايف مرص ،وتونس ،والجزائر.

ملف :العامل الخارجي واالنتقال الديمقراطي ،الحالة العربية
دور القوى الخارجية في العملية السياسية :حالة ليبيا بعد االتفاق السياسي "الصخيرات"

توافق تلك القوى املحلية واإلقليمية بحدوده الدنيا .هذا االتفاق
الذي كان مبنزلة خريطة طريق للخروج من األزمة السياسية التي
حالت دون تحقيق االنتقال الدميقراطي يف البالد من خالل اختبار
مدى تدخّل القوى الخارجية يف تعزيز حالة االتفاق الداخلية ،ومن
ث َ ّم دعم عملية االنتقال الدميقراطي يف ليبيا.

أو ًلا :ليبيا :من االنتقال الديمقراطي
إلى االقتتال الداخلي
شهدت ليبيا ثورة شعبية متأثرة بنظريتيها يف تونس ومرص يف 17
كل أشكال القوة
شباط /فرباير  ،2011واستعمل نظام القذايف ّ
لقمعها ،وقد طوت الثورة صفح ًة من تاريخ ليبيا يف  20ترشين األول/
أكتوبر من العام ذاته عندما أعلن املجلس االنتقايل الليبي أ ّن ليبيا قد
تح ّررت بعد  42سن ًة من الدكتاتورية ،عىل إثر مقتل القذايف يف مدينة
رست عىل يد كتائب الثوار.
وبدأت يف  23ترشين األول /أكتوبر  2011املرحلة االنتقالية ،حيث جرى
انتخاب املؤمتر الوطني العام يف  7متوز /يوليو  ،2012إذ متيّزت بعدم
االستقرار وتفاقم األزمات؛ نتيجة فراغ الق ّوة الذي خلّفه سقوط نظام
السمة
القذايف ،وترافق ذلك مع وجود مخزون هائل من األسلحة .وباتت ِّ
البارزة للبالد هي فوىض السالح املنترش لدى الكتائب املسلحة التي
ألي سلطة مركزية ،وقد أرجع جلبري أشقر ،يف كتابه انتكاسة
ال تخضع ّ
االنتفاضة العربية :أعراض مرضية ،حالة الفوىض التي شهدتها ليبيا
مم سمح للكتائب
إىل افتقار االنتفاضة إىل قيادة معرتف بها وقادرةّ ،
املسلحة مبلء الفراغ الذي خلّفه انهيار األجهزة املسلحة لنظام القذايف.
وكذا القرار الخاطئ الذي اتخذه املجلس الوطني االنتقايل ،تحت ضغط
الكتائب املسلحة ،بدفع أجور ألعضاء تلك الكتائب من الخزينة العامة،
مم ح ّولهم إىل فئة متميزة ،مقارن ًة مبن تبقّى من أفراد الق ّوات املسلحة
ّ
النظامية ،فقد ارتفع عدد امللتحقني بها عرشة أضعاف ،وصولً إىل 250
أقل من سنة من سقوط القذايف((( .وقد تعاقبت عىل ليبيا
ألفًا يف غضون ّ
وحل األزمات
مجموعة من الحكومات ،لك ّنها فشلت يف تحقيق االستقرار ّ
السياسية واالقتصادية وتحقيق االنتقال الدميقراطي .وجرت انتخابات
ترشيعية يف ليبيا يف  ،2014جاءت نتائجها يف غري مصلحة التحالف الثوري
امل ُهي ِمن عىل املؤمتر الوطني العام الذي انتُ ِخب يف متوز /يوليو .2012
ونشبت عىل إثره أزمة دستورية بني مجلس النواب واملجلس الوطني
العام((( لدى انعقاد مجلس النواب يف طربق يف  2آب /أغسطس ،2014
مم ع ّزز االستقطاب السيايس يف البالد وه ّدد مسار التحول الدميقراطي.
ّ
 6جلبري أشقر ،انتكاسة االنتفاضة العربية :أعراض مرضية (بريوت :دار الساقي)2016 ،
ص .172
7 "Libya Faces Chaos as Top Court Rejects Elected Assembly," Reuters,
6/11/2014, accessed on 20/5/2018, at: https://goo.gl/AogM6o
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لقد مثّل الرصاع عىل نقل السلطة من املؤمتر الوطني إىل مجلس
النواب واح ًدا من أه ّم تداعيات األزمة السياسية .ودار محور الرصاع
ملف السلطة الترشيعية ،العتقاد القوى السياسية
حول السيطرة عىل ّ
الليبية أ ّن م ْن يسيطر عليها سيح ِّدد مالمح الخريطة السياسية يف
مستقبل .عندها أعلن املؤمتر الوطني العام استئناف مامرسة
ً
ليبيا
صالحيته مرب ًرا ذلك بإخراج البالد من األزمة ،واستند إىل م ّرب َرين،
هام :عدم التزام مجلس النواب اإلجراءات الدستورية لنقل السلطة،
وخــروج تظاهرات تطالب بعودة املؤمتر بصورة مؤقّتة التخاذ
الترشيعات الالزمة من أجل تجاوز األزمة(((.
تزامن ذلك مع إطالق الكتائب املسلحة التي تتخذ من طرابلس مق ًرا
لها ،واملتحالفة مع قادة املؤمتر الوطني عملية "فجر ليبيا" للسيطرة
عىل املناطق الحيوية يف العاصمة .ويف املقابل اجتمع أعضاء الربملان
الليبي يف مدينة طربق من دون أ ْن تجري عملية تسليم رسمية من
املؤمتر الوطني العام ،يف حني قاطع آخرون مجلس النواب بصفته غري
حكم
دستوري .أصدرت املحكمة العليا يف  6ترشين الثاين /نوفمرب ً
ّ
قضائ ًيا يقيض بعدم دستورية الفقرة الحادية عرشة((( من التعديل
الدستوري السابع الصادر يف آذار /مارس  2014وما ترتّب عليه من
نصا
آثار .ف ُِّس ذلك عىل أنّه إبطال مقرتحات "لجنة فرباير"( ((1بوصفها ً
دستوريًا يتضم ّن تشكيل سلطة ترشيعية جديدة ،وانتخاب رئيس
للدولة ،وبناء عليه يُ َح ّل مجلس النواب عىل خلفية بطالن تعديل
مم أعطى نقطة ق ّوة
إعالن
دستوري مؤقّت انتُ ِخب مبوجبه املجلسّ ،
ّ
ألعضاء املؤمتر الوطني العام الذين رفضوا مجلس النواب.
رفض مجلس النواب املدعوم عسكريًا من تشكيالت الجيش الوطني
الليبي الذي أطلق عملية "الكرامة" بقيادة خليفة حفرت يف أيار /مايو
خصوصا مع املوجة
 ،2014وقد كانت البيئة اإلقليمية مواتية لتحركه
ً
املضا ّدة لالنتفاضات الشعبية؛ إذ وقع االنقالب يف مرص بقيادة وزير
الدفاع عبد الفتاح السييس ،وازداد عنف النظام السوري ،وضعفت
فضل عن البيئة الداخلية
القوى الثورية يف إدارة املرحلة االنتقاليةً ،
 8خريي عمر" ،األزمة الدستورية يف ليبيا :أبعاد الرصاع بني املكونات السياسية" ،سياسات
عربية ،العدد ( 13آذار /مارس  ،)2015ص .36
تنص الفقرة الحادية عرشة من اإلعالن الدستوري السابع عىل ما ييل" :يعمل مبقرتح
9
ّ
لجنة فرباير عىل أ ْن يقوم مجلس النواب بحسم مسألة انتخاب الرئيس املؤقّت بنظام
انتخاب مبارش أو غري مبارش خالل مدّة ال تزيد عن  45يو ًما من عقد أول جلسة" .للمزيد،
انظر :ليبيا ،املؤمتر الوطني العام ،التعديل الدستوري السابع 11 ،آذار /مارس ،2014
 ،CONSTITUTIONNETشوهد يف  ،2019/1/13يفhttps://goo.gl/MGQ4wP :
 10لجنة فرباير :هي لجنة قانونية تشكلت مبوجب القرار رقم ( )12لسنة  2014من
املؤمتر الوطني العام ،وكان لها مه ّمتان؛ األوىل إعداد مقرتح متعلق بتعديل اإلعالن الدستوري،
والثانية إعداد مقرتح قانون انتخابات عا ّمة .وقد قدّمت اللجنة مجموعة اقرتاحات للمجلس
الوطني العام خالل املرحلة االنتقالية ،بهدف انتخاب مجلس نواب بطريقة االقرتاع املبارش
من الشعب الليبي وانتخاب رئيس دولة بالطريقة ذاتها ،ووافق املجلس الوطني عىل آل ّية
يبت يف طريقة اختيار رئيس الدولة .ملزيد من االطالع ،انظر:
اختيار مجلس النواب لك ّنه مل ّ
"نص توصيات لجنة فرباير املعتمد من املؤمتر الوطني العام" ،بوابة الوسط،2014/8/13 ،
شوهد يف  ،2018/4/12يفhttps://goo.gl/tExjhm :
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املترضرة من
بعد قانون العزل السيايس( ((1الذي جمع كافّة القوى ّ
القانون ملقاومة مفاعيله وإسقاطه ،ما أ ّدى إىل إعادة توزيع الق ّوة
ظل فاعلني ُجدد يجدون أنفسهم يف
وحافظ عىل الرصاع القديم يف ّ
قلب عملية االستبعاد ،ومدعومني من ق ًوى خارجية تدعم الثورات
املضا ّدة ،وهو ما أضعف الدولة الليبية وع ّزز االنقسام .وبدا الرصاع
بني قوتني أساسيتني ،هام :الليرباليون والفدراليون املنضوون إىل
"عملية الكرامة" ،والتيارات اإلسالمية والكتائب املسلحة املنضوية
إىل عملية "فجر ليبيا".
التطور الالفت أ ّن بيئة االنقسام السيايس وفوىض امليليشيات والسالح
وعجز القوى السياسية والعسكرية الليبية عن تحقيق مصالحة
الشعبي من األوضاع االقتصادية
ظل حالة من االستياء
وطنية ،ويف ّ
ّ
اإلقليمي ،كل ذلك وفّر بيئ ًة
واالنقسام
األمني،
واالنفالت
واملعيشية
ّ
(((1
مالمئ ًة لنشاط تنظيم الدولة اإلسالمية  ،حيث قامت مجموعة
مسلحة يف شباط /فرباير  2015بنرش تسجيل مص ّور ،أظهر قيامها
بإعدام  21قبطيًا مرصيًا كانوا يعملون يف ليبيا( ،((1األمر الذي شكّل
ناقوس خطر يه ّدد الدول املجاورة لليبيا ،وهو ما ساهم يف جهود
بعثة األمم املتحدة يف ليبيا يف دفع األطراف للدخول يف حوار ،أفىض
يف نهاية املطاف إىل توقيع االتفاق السيايس الليبي "الصخريات".

ثان ًيا :دور القوى الخارجية في ليبيا:
توازن المصالح والمخاوف
مل يكن تأثري القوى الخارجية واض ًحا يف العملية السياسية كام هو
الحال بعد توقيع االتفاق السيايس الليبي ،ومع ذلك ميكن تفسري
أدوار القوى الخارجية خالل الفرتة املمتدة من ترشين األول /أكتوبر
 2011حتى توقيع االتفاق السيايس من منظور واقعي دفاعي؛
حيث بقيت أدوار القوى الخارجية محصور ًة يف تقديم الدعم املايل
والسيايس للفواعل السياسية املؤثرة يف العملية السياسية الليبية مبا
يخدم مصالحها ويعظّم من نفوذها ،ومل يرتقِ إىل مستوى التدخل
هجومي من
واقعي
العسكري املبارش ،الذي ميكن تفسريه من منظور
ّ
ّ
ناحية وجود ق ّوات عاملة يف قواعد عسكرية رشق البالد كام هو الحال
اليوم .ومر ّد ذلك الرصاع من أجل الدور  Conflict For Roleيف ليبيا
بني القوى اإلقليمية والدولية ،يف إطار حركتها التي تتس ّم بالدينامية
 11قانون العزل السيايس :قانون رقم ( )13لعام  ،2013أق ّره املؤمتر الوطني العام يف 14
كل
أيار /مايو  ،2013ودخل حيّز التنفيذ يف  5حزيران /يونيو  ،2013ويهدف إىل استبعاد ّ
الذين عملوا لدى نظام القذايف عىل نحو مبارش أو غري مبارش عن الساحة السياسية الليبية.
رومان ديفيد وهدى مزيودات" ،إعادة النظر يف قانون العزل السيايس يف ليبيا :تغيري الوجوه
أم تغيري السلوك؟" ،مركز بروكنجز الدوحة ،سلسلة أوراق ( ،)4آذار /مارس  ،2014شوهد
 ،2018/3/18يفhttps://goo.gl/7zmCQh :
 12يرى جلبري أشقر أ ّن تسمية "داعش" خاطئة خارج العراق وسورية ،انظر :أشقر ،ص .173
" 13داعــش وذرائــع تدخل عسكري غريب يف ليبيا" ،املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ،تقدير موقف ،2016/1/13 ،شوهد يف  ،2018/4/21يفhttps://goo.gl/qnuSpb :

 ددعلالا
رياني  /يناثلا نوناكوناك

والتغيري املستم ّر مبا يحقّق مصالحها ،ويع ّزز نفوذها ،ويضمن أمنها
القومي ،وهو يقود بالرضورة إىل بروز تناقض وعدم اتفاق أو انسجام
بينها يف مقاربتها وقراءتها للمشهد السيايس الليبي .وقد انقسمت
أدوار القوى اإلقليمية والدولية يف ليبيا بني مستويني مع انطالق
أساسا ،بح ّدة التناقض
املرحلة االنتقالية يف ليبيا ،ويرتبط كل مستوىً ،
والنزاع الداخيل بني تلك القوى السياسية والعسكرية املحلية:
املستوى األول" :الدور الناعم"  :Soft Roleيقوم عىل دعم ق ًوى
سياسية أو اقتصادية أو اجتامعية ،لها ذات التوجه والرؤية الداعمة
للدولة ،ما يجعلها قادر ًة عىل التأثري يف العملية السياسية بالطريقة
التي تخدم مصالحها .وهو ميثّل دور الدول اإلقليمية والدولية يف
املرحلة املمتدة من ترشين األول /أكتوبر  2011حتى توقيع اتفاق
الصخريات  ،2015حيث إ ّن دورها اقترص عىل تقديم الدعم املايل
أي تدخّل
والسيايس والعسكري لألطراف الليبية املتنازعة ،من دون ّ
مبارش لقوى عسكرية عىل األرض الليبية.
املستوى الثاين" :الدور الخشن"  :Hard Roleيرتبط عىل املستويني
اإلقليمي والدويل ارتباطًا جوهريًا بح ّدة الرصاع الداخيل والخلل يف
توازن القوى املحيل مبا يؤث ّر يف مصالحها وأمنها القومي ،عندها
ينتقل الدور الناعم لتلك القوى ذات التأثري يف العملية السياسية
جسده الدور العسكري الفرنيس واملرصي
إىل دور خشن ،وهو ما ّ
واإلمــارايت واألردين يف دعم قوات حفرت يف الرشق الليبي ،والدور
العسكري القطري والرتيك يف دعم كتائب الثوار يف مرصاته وغرب
ليبيا ،والتدخّل العسكري األمرييك واإليطايل الج ّوي يف دعم قوات
"البنيان املرصوص" التابعة لحكومة الوفاق الوطني يف مواجهة تنظيم
الدولة اإلسالمية يف رست.
وبنا ًء عليه ،بنت القوى الخارجية سياساتها يف مراحل النزاع يف ليبيا
عىل أساس التوازن بني املخاوف واملصالح ،وهو ما أث ّر يف مختلف
مراحل النزاع الداخيل يف ليبيا (انظر :الشكل  ،)1وجعل سلوكها
يطغى عليه التلكؤ يف دفع عجلة االنتقال الدميقراطي يف ليبيا عىل
وجه الخصوص يف املرحلة االنتقالية املمت ّدة بني ترشين األول/
أكتوبر  2011وأيار /مايو  .2014ونجمت عن ذلك مجموعة من
اإلشكاليات؛ إذ سعت القوى الخارجية التي اندفعت إىل إطاحة
العقيد القذايف للبحث عن موطئ قدم لها يف ليبيا ،من خالل إخضاع
وتدجني ق ًوى سياسية وعسكرية يف ليبيا ،والسيطرة عليها بجعلها يف
وضع من يحتاج إىل املساعدة الدامئة ليت ّم فرض الرشوط عليها أثناء
الحرب ،والعمل عىل استثامر تحالفاتها مع تلك القوى لتحقيق مزيد
من النفوذ والسيطرة( .((1وقد ارتبط ذلك بخوف القوى الخارجية
من تكرار سيناريو العراق وأفغانستان ،حيث انهارت الدولة بعد
سقوط النظام ،وساعدت سياسات االحتالل األمرييك يف ذلك بتفكيك
 14محمد جمعة الصواين ،ليبيا :الثورة وتحديات بناء الدولة (بريوت :مركز دراسات
الوحدة العربية ،)2013 ،ص .219
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مم أدخل
مؤسسات الدولة بح ّجة تصفية حزب البعث الحاكمّ ،
البالد يف نفق مظلم ،ومن ث ّم متكّنت حركة طالبان املتط ّرفة من
السيطرة عىل أفغانستان لتصبح البالد مرك ًزا لتنظيم القاعدة .وقد
تأطّرت عملية توازن مخاوف ومصالح القوى اإلقليمية والدولية
يف اتجاهني أث ّ ـرا ،عىل نحو رئيس ،يف مقارباتها لألزمة الليبية
(انظر :الشكل :((1()1
•االتجاه األول :داخيل يف اتجاه الخارج ،إذ تخىش القوى اإلقليمية
والدولية من انتشار العدوى وامتدادها إىل دول اإلقليم.

•االتجاه الثاين :خارجي يف اتجاه الداخل ،وفيه قد تُسبِّب
األزمــة تناقضً ا ورصا ًعــا بني القوى املختلفة عىل النفوذ
والسيطرة واملصالح.
يف االتجاه األول (داخيل يف اتجاه الخارج) :ينتقل تأثري الرصاع الدائر
يف ليبيا إىل دول اإلقليم التي بدأت تعيد تعريف أمنها القومي
انطالقًا من تطور األزمة الليبية وحدة النزاع الدائر فيها (تونس،
ومرص ،والسودان ،والجزائر ،وتشاد) ،وتُك ِّيف سياساتها الداخلية
ملواجهة تداعياتها عىل املستويات االجتامعية واالقتصادية واألمنية،
نظ ًرا إىل التداخل العرقي واإلثني والديني ،والحدود الجغرافية
الرخوة واملمتدة التي ت ُس ِّهل حركة انتقال األفراد والسالح إىل
الدول املجاورة.
يف االتجاه الثاين (خارجي يف اتجاه الداخل) :تقوم الدول اإلقليمية
والدولية بتكييف خطابها الخارجي تجاه األزمة الليبية مبا يخدم
مصالحها ويُق ّوي نفوذها ،وتتفادى تأثرياتها السلبية األمنية
والسياسية واالقتصادية.
ويف لحظة مح ّددة من الرصاع يكون تدخل القوى اإلقليمية والدولية
محوريًا ،رغم تناقض املصالح والرؤى تجاه األزمة ،ضمن ما ُيكن
تسميته باللحظة املواتية  Ripeness Momentعىل املستوى
اإلقليمي؛ لدفع عجلة التسوية السلمية للرصاع ،وهو ما مثّله االتفاق
السيايس الليبي يف مدينة الصخريات يف  17كانون األول /ديسمرب
إقليمي ودو ّيل .لقد
 2015الذي وقّعته القوى السياسية الليبية بدعم
ّ
حل األزمة الليبية عن طريق بعثة
دفعت القوى الخارجية يف اتجاه ّ
(((1
األمم املتحدة للدعم يف ليبيا  UNSMILيف بداية عام ،2015
 15سامي إبراهيم الخزندار ،إدارة الرصاعات وفض املنازعات :إطار نظري (الدوحة :مركز
الجزيرة للدراسات ،)2014 ،ص .162 - 160
خاصة متكاملة ،تم إنشاؤها
سياسية
بعثة
:UNSMIL
 16بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا
ّ
يف  16أيلول /سبتمرب  ،2011بقرار من مجلس األمن التابع لألمم املتحدة  ،)2011( 2009بنا ًء عىل
طلب من السلطات الليبية ،لدعم السلطات االنتقالية الجديدة يف البالد يف جهودها خالل مرحلة
ما بعد النزاع .وقام مجلس األمن بتعديل والية البعثة ومتديدها من خالل قرارات ،)2011( 2022
وينص قرار
و ،)2012( 2040و ،)2013( 2095و ،)2014( 2144و ،)2015( 2238وّ ،)2016( 2323
مجلس األمن  )2017( 2376عىل والية البعثة الحالية ،التي تم متديدها إىل  15أيلول /سبتمرب
 .2018للمزيد ،انظر موقع البعثةhttps://unsmil.unmissions.org/ar :

سيايس بني األطراف الليبية ،لك ّن الفرقاء
والتي قادت إىل توقيع اتفاق
ّ
الليبيني الذين وصلوا إىل مرحلة التوقيع عىل اتفاق لتسوية الرصاع،
مل يتمكنوا من تحقيق املصالحة الشاملة ووضع ح ٍّد للرصاع الداخيل
ودعم العملية السياسية واالنتقال الدميقراطي ،وذلك نتيجة جملة
من العوامل الداخلية املرتبطة بالقوى السياسية املحلية وارتباطاتها
اإلقليمية والدولية.
تبدو مراحل الرصاع الليبي يف الشكل ( )2عىل النحو اآليت:
•اختالف  :Differenceظهر مع بداية املرحلة االنتقالية يف 23
ترشين األول /أكتوبر .2011

•تناقض  :Compatibilityبدأ التناقض مع انتخابات املجلس
الوطني العام يف  7متوز /يوليو .2012
•استقطاب  :Polarizarionبدأ مع قانون العزل السيايس يف
 2013وتع ّزز مع االنتخابات الترشيعية يف .2014
•عنف  :Violenceجاءت نتائج االنتخابات الترشيعية يف غري
صالح التحالف الثوري امل ُهي ِمن عىل املؤمتر الوطني العام،
وتسبّب ذلك يف أزمة دستورية بني مجلس النواب املنتخب
واملجلس الوطني العام.
•حرب  :WARأعلنت كتائب الثوار امل ِ
ُسيطرة عىل طرابلس
عملية فجر ليبيا يف متوز /يوليو  ،2014وأعلن حفرت يف أيار /مايو
عملية الكرامة .2014
•وقف إطالق النار  :Cease of Fireمل يتم االتفاق عىل تجميد
كل طرف يف تنفيذ عملياته العسكرية
األعامل القتالية ،واستم ّر ّ
رغم الدعوات الدولية واإلقليمية إىل الحوار يف تسوية النزاع ،ومل
يصل الفرقاء يف ليبيا إىل اللحظة املواتية عىل املستوى املحيل،
ألي ٍ
طرف .لك ْن دخلوا
أي انتصار ّ
وإدراكهم أ ّن الرصاع لن يجلب ّ
يف اتفاق تسوية بسبب ضغط القوى اإلقليمية والدولية.
•اتفاقية تسوية  :Settlementتوقيع االتفاق السيايس الليبي يف
 17كانون األول /ديسمرب  2015يف مدينة الصخريات املغربية
بتوافق ق ًوى إقليمية ودولية عىل دعم العملية السياسية.

•تطبيع  :Normalizationمل يتم التوصل حتى اللحظة املواتية
التي تدفع األطراف إىل تطبيع العالقات ،ووضع ح ّد للخالفات
نتيجة التدخالت اإلقليمية والدولية.
•مصالحة شاملة  :Reconciliationق ّدم مبعوث األمم املتحدة
يف ليبيا غسان سالمة خطّ ًة للمصالحة يف أيلول /سبتمرب 2017
يف إطار االتفاق السيايس الليبي ،لك ْن مل تجد طريقها للتنفيذ.
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رياني  /يناثلا نوناكوناك

الشكل ( )1التوازن بني مصالح القوى اإلقليمية والدولية ومخاوفها بشأن ليبيا

اﳌﺤﻴﻂ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ

ﺧﺎرﺟﻲ
)ﻧﺰوح ،ﻫﺠﺮة ،إرﻫﺎب ،ﺳﻼح(

داﺧﲇ
)ﻧﻔﻮذ ،ﺳﻴﻄﺮة ،ﻃﺎﻗﺔ(

ﻟﻴﺒﻴﺎ

الشكل ( )2مراحل الرصاع يف ليبيا وفق منوذج أولفري رامسبوثان

O. Ramsbotham, H. Miall & T. Woodhouse, Contemporary of Conflict Resolution, 3rd ed. (Boston: Polity Press, 2011).

ً
ثالثا :االتفاق السياسي الليبي
"الصخيرات" :تناقضات دولية وتداعيات
(((1
داخلية
شكّل االتفاق السيايس الليبي يف مدينة الصخريات املغربية يف
مدخل إىل حل الرصاع السيايس
ً
 17كانون األول /ديسمرب 2015
والعسكري يف ليبيا ،بعد أ ْن دفعت األمم املتحدة بأطراف النزاع إىل
الحوار يف بداية عام  ،2015من أجل إنهاء االنقسام يف مؤسسات
الدولة املدنية والعسكرية عىل خلفية األزمة السياسية بني مجلس
النواب املنتخب عام  2014واملؤمتر الوطني العام ،وتشكيل حكومة
 17الصخريات :مدينة ساحلية مغربية شهدت توقيع االتفاق السيايس الليبي يف  17كانون األول/
ديسمرب  .2015واملفارقة أنّها املدينة التي شهدت محاولة االنقالب الفاشلة يف  10متوز /يوليو
 1971ض ّد امللك الحسن الثاين ملك املغرب بدعم من العقيد القذايف ،وهو ما أفصحت عنه وثائق
الخارجية الربيطانية لعام  ،1971والتي حملها ملف رقم  ،Fco 39 - 884انظر :حسن سايت" ،قراءة
يف وثائق  1971الربيطانية" ،البسالة ،شوهد يف  ،2019/1/30يفhttps://bit.ly/2CQSOzK :

وحدة وطنية ووضع دستور وإجراء انتخابات جديدة .وكان املتوقع
أ ْن تقوم الحكومة التي انبثقت من هذا االتفاق بإجراء سلسلة
وخصوصا يف قطاع الطاقة ،ووضع ح ّد
من اإلصالحات االقتصادية
ً
لفوىض السالح من خالل تفكيك امليليشيات املسلحة أو دمجها،
ممثل بتنظيم الدولة اإلسالمية يف رست بدعم من
ومحاربة اإلرهاب ً
املجتمع الدويل(.((1
انبثق من االتفاق حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز الرساج ،وقد
واجهت حكومته سلسل َة أزمات مركّبة (سياسية ،وأمنية ،واقتصادية
نصه ذكر
وقبلية) حالت دون تنفيذ بنود االتفاق الذي جاء يف مقدمة ّ
رصيح لـ "عملية التح ّول الدميقراطي" يف ليبيا ،من خالل التعاون بني
عب انتخابات ح ّرة ونزيهة
أعضاء مجلس النواب الذين تم اختيارهم ْ
 18مجموعة األزمات الدولية ،االتفاق السيايس الليبي ورضورة إعادة صياغته ،تقرير الرشق
األوسط رقم  ،2016/11/4 ،170شوهد يف  ،2018/5/11يفhttps://bit.ly/2MlQdSR :

ملف :العامل الخارجي واالنتقال الديمقراطي ،الحالة العربية
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نظّمها وأق ّر بها املؤمتر الوطني العام ،تقع عىل عاتقهم مسؤولية
احرتام الحقوق الدميقراطية للناخبني ،ومتثيل دوائرهم االنتخابية
واملؤمتر الوطني العام الذي قام بإدارة العملية االنتقالية ،أكرث من
عامني ،واملجلس الوطني االنتقايل الذي قاد البالد خالل املراحل
األوىل لالنتقال(.((1
وخالل عامني ون ّيف من توقيع االتفاق ،عملت حكومة الوفاق
الوطني عىل تذليل تلك العقوبات ،منذ وصولها إىل طرابلس ،عرب
قيامها بتسويات مع القوى األساسية الفاعلة يف املشهد الداخيل
الليبي ،وتزامن التوجه الداخيل للحكومة ،مع تأييد ودعم إقليمي
ودويل ،متثل يف قرار مجلس األمن رقم  2259الصادر يف  23كانون
األول /ديسمرب  2015الذي أق ّر برشعية املجلس الرئايس الليبي(،((2
ورضورة تقديم الدعم الالزم له من جهة ،والبيان الوزاري املشرتك
الصادر عن مؤمتر فيينا يف  16أيار /مايو  ،((2(2016والذي طالب
برفع حظر األسلحة ودعم الحكومة يف بناء ق ّوة عسكرية قادرة عىل
ضبط األمن واالستقرار يف ليبيا من جهة أخرى ،إضاف ًة إىل حزمة
دعم متكاملة اقتصادية وأمنية .وأبدت دول أوروبية ع ّدة دعمها
لحكومة الوفاق ،ويف مقدمتها إيطاليا ،وفرنسا ،وبريطانيا يف سبيل
يل ،تتشابك فيه عنارص
إدارة األزمة وتحقيق تقدم يف ّ
ظل رصاع داخ ّ
جهوية وقبلية وأيديولوجية.

 .1ضبابية مواقف القوى اإلقليمية
والدولية من االتفاق السياسي الليبي
ش ّجعت معظم الدول املجلس الرئايس عىل تشكيل حكومة واالنتقال
أي تغيري يف رشوطه ،وبعد ذلك
إىل تنفيذ االتفاق السيايس من دون ّ
بدأت دول عديدة ،منذ مؤمتر فيينا ،بتجاوز الرشط القانوين املتمثّل
برضورة منح مجلس النواب الثقة للحكومة؛ منها الجزائر والواليات
املتحدة األمريكية وبريطانيا التي اعتربت تصديق مجلس النواب غري
 19يتألف االتفاق السيايس من ديباجة ومجموعة مبادئ حاكمة ،تليها تسعة فصول
وزّعت فيها  67مادة تنظم األجسام السياسية التي نتجت من االتفاق السيايس ،وهي:
"حكومة الوفاق الوطني" ،ويحدّد الفصل مبادئ عمل وتشكيل حكومة الوفاق الوطني
وصالحياتها .و"مجلس النواب" ،ويحدد الفصل أيضً ا صالحيات وآلية عمل مجلس النواب
املنتخب يف حزيران /يونيو  2014كأعىل جهة ترشيعية يف ليبيا .و"املجلس األعىل للدولة"،
ويحدّد الفصل كيفية تشكيل وعمل مجلس الدولة كسلطة استشارية تنفيذية عليا .و"تدابري
بناء الثقة" ،ويشتمل عىل  7مواد .و"الرتتيبات األمنية" ،ويشتمل عىل  14مادة .و"العملية
الدستورية" ،و"الهيئات واملجالس املتخصصة" ،و"الدعم الدويل" ،و"أحكام ختامية" .ويلحق
باالتفاق أحكام إضافية مك ّونة من  15مادة و 6مالحق ،هي :أسامء املرشّ حني لعضوية
مجلس رئاسة الوزراء ،انظر :بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا ،االتفاق السيايس الليبي،
 ،2016/1/18شوهد يف  ،2017/5/5يفhttps://goo.gl/e3sKXT :
20 United Nations, "Unanimously Adopting Resolution 2259 (2015),
Security Council Welcomes Signing of Libyan Political Agreement on New
Government for Strife-Torn Country," 23/12/2015, accessed on 1/6/2018, at:
https://goo.gl/JriYXz
21 UNSMIL, "Ministerial Meeting for Libya Joint Communique, Vienna,
16/5/2016," accessed on 1/6/2018, at: https://goo.gl/v2Jyr1
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ذي صلة ،عىل رغم من أنّها تعرتف بهذا املطلب شكل ًيا .وقد ر ّحبت
تركيا وقطر وتونس والسودان واالتحاد األورويب( ((2باالتفاق .بينام
دعمت دول أخرى مثل روسيا ومرص والسعودية واإلمارات االتفاق
رسميًاّ ،إل أنّها كانت أش ّد رصام ًة من الناحية القانونية املرتبطة
بتطبيق بنوده .لذلك امتنعت عن منح حكومة الوفاق الوطني
فس
االمتيازات الدبلوماسية التي تُ َنح لرئيس الوزراء( .((2وهو ما ّ
حالة الغموض والتناقض التي صبغت مواقف الدول يف خطابها
الخارجي تجاه العملية السياسية يف ليبيا عىل نحو عا ّم ،وحكومة
الوفاق الوطني برئاسة الرساج عىل نحو خاص.
أث ّرت حالة التناقض يف املواقف الدولية تجاه االتفاق السيايس يف
أي تق ّدم ،ودخلت يف
عمل حكومة الوفاق الوطني ،التي مل ت ُحقّق ّ
(((2
يل بعد وصولها إىل طرابلس يف آذار /مارس  . 2016مل
رصاع داخ ّ
تؤ ِّد الحكومة اليمني الدستورية أمام الربملان ،حتى تحصل عىل الثقة
والرشوع يف تنفيذ برنامجها ،وتفعيل عمل الوزارات ومتكينها من
مهمتها .ومل يتحقّق منح الثقة لحكومة الرساج تحت قبة
استالم ّ
الربملان ،وما جرى هو صياغة بيان وقّعه  103نواب ،بغية املوافقة عىل
تشكيل الحكومة ،من دون أداء اليمني الدستورية يف مجلس النواب.

 .2المؤسسة التشريعية :حكومة من دون
ثقة البرلمان
لقد ساهم التناقض الدويل حول االتفاق السيايس الليبي وآلية تطبيقه
من الجوانب القانونية والسياسية يف تكريس االنقسام الداخيل ،إذ
انقسمت املؤسسة الترشيعية بني تيارين؛ أحدهام مؤيد لالتفاق
السيايس الذي جاء بحكومة الرساج ،وآخر معارض له يتزعمه رئيس
الربملان ،عقيلة صالح واملشري خليفة حفرت ،رشق البالد ،وعدد من
ثوار الزنتان والرجبان وقبائل الصيعان ،والجميل ،والرقدالني ،و"جيش
القبائل" املسيطر عىل قاعدة الوطية غريب البالد املوالية لربملان
يتمسك التيار الثاين باملا ّدة الثالثة عرشة من اتفاق الصخريات
طربقّ .
تنص عىل أ ّن الربملان املنتخب يف يونيو /حزيران  2014هو
التي ّ
يتول سلطة الترشيع للمرحلة االنتقالية ،واملخ ّول منح الثقة
الذي ّ
للحكومة وسحبها.
كام ت ُعترب املا ّدة الثامنة من االتفاق نقط ًة خالفيّةً ،بحكم أنّها متنح
مجلس رئاسة الوزراء اختصاصات واسعة ،فور حصوله عىل ثقة
الربملان؛ كالقيام بأعامل القائد العام للجيش الليبي ،وتعيني رئيس
جهاز املخابرات العامة أو إقالته ،وتعيني السفراء وممثيل ليبيا يف
22 European Union External Action, "Libya Political Agreement
welcomed," 18/12/2015, accessed on 12/6/2018, at: https://goo.gl/uPpmxL
 23مجموعة األزمات الدولية.
24 Chris Stephen, "Chief of Libya's new UN-backed government
arrives in Tripoli," The Guardian, 31/3/2016, accessed on 28/5/2018,
at: https://goo.gl/Wk3teS
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املنظامت الدولية أو إعفائهم ،إضاف ًة إىل تعيني كبار املوظفني أو
تقليصا لصالحيات ونفوذ الربملان
إعفائهم من مهامتهم ،ما يعني
ً
واألطراف السياسية األخرى التي ترى يف حكومة الرساج حصان
طروادة للتدخل العسكري الخارجي( ،((2واستند أنصار هذا االدعاء
إىل التوافق األمـــريك  -األورويب الذي صاحبه ضغط ،ارتفعت
وتريته إىل ح ّد التلويح باللجوء إىل الق ّوة ،لتأكيد سيطرة حكومة
الرساج ،وفرض عقوبات عىل القادة السياسيني املعطلني التفاق
(((2
الصخريات (شملت العقوبات خليفة الغويل( ((2وعقيلة صالح
وغريهام) ،وهذا التيار نفسه هو الذي ينسج تحالفًا مع اإلمارات
والسعودية ومرص؛ األمر الذي وضع حكومة الرساج أمام تح ّد
كبري ه ّدد العملية السياسية بر ّمتها حول الكيفية ،والقدرة التي
متكّنها من االستجابة الحتجاجات الربملان .وأمام التناقض الدويل
من مسألة االعرتاف الفعيل بحكومة الوفاق الوطني ،أصدر الرساج
القرار رقم  12القايض بتفويض  18وزي ًرا بأداء مهامتهم ،إىل حني
أداء اليمني الدستورية أمام الربملان( .((2وهنا بدأ االنقسام السيايس
يأخذ طاب ًعا جغراف ًيا بني الرشق يف طربق مق ّر الربملان ،وأماكن
توزع وانتشار قوات عملية الكرامة املوالية لحفرت ،وغرب طرابلس
مق ّر حكومة الوفاق الوطني وأماكن توزع وانتشار قوات كتائب
الثوار املوالية لها.

 .3المؤسسة العسكرية والدعم الخارجي
تع ّد املؤسسة العسكرية قو ًة سيادي ًة ضامن ًة ألمن الدولة واستقرارها.
ولكن يف الحالة الليبية عاىن الجيش قبل انــدالع الثورة ضعف
قوي بقدرات
الجاهزية واإلمكانات ،ومل يقم القذايف ببناء جيش ّ
وانصب تركيزه يف إنشاء كتائب أمنية متف ّوقة
وعقيدة قتاليّة واضحة،
ّ
من الناحية العسكرية عىل الجيش النظامي يف التسليح والتجهيز
والتدريب لحامية نظامه وإحكام سيطرته عىل املدن الليبية(،((2
وتدربت وحدات الجيش عىل ش ّن حروب يف الصحراء ملواجهة التمرد
والحركات االنفصالية .وقد قادت الحرب إىل انهيار كامل للمؤسسة
العسكرية الليبية وانقسامها ،وأصبح من الصعب إعادة بنائها
وهيكلتها بعد انتشار الكتائب املسلحة وسيطرتها عىل سالح الجيش
" 25عقيلة صالح :نحن يف حل من حكومة الوفاق ألنها مفروضة من الخارج" ،سبوتنيك
عريب ،2016/5/30 ،شوهد يف  ،2018/5/20يفhttps://goo.gl/gM398A:
26 "EU sets sanctions, mulls security mission to back Libya unity
government," Reuters, 1/4/2016, accessed on 19/6/2018, at: https://goo.gl/JYJjPF
27 U.S. Department of the Treasury, "Treasury Designates Additional
Libyan Political Obstructionist," 13/5/2016, accessed on 14/6/2018, at:
https://goo.gl/1rcjB1
 28ليبيا ،حكومة الوفاق الوطني ،قرار املجلس الرئايس لحكومة الوفاق الوطني رقم  12لسنة
 2016بشأن تفويض مبهام ،2016/5/16 ،شوهد يف  ،2018/5/24يفhttps://goo.gl/PpA3U5 :
 29عاشور شوايل" ،تداعيات الربيع العريب أمنيًا عىل ليبيا :واقع ورؤية" ،ورقة مقدمة
إىل مؤمتر تحول قطاع األمن العريب يف املرحلة االنتقالية ،مركز كارنيغي للرشق األوسط-22 ،
 ،2014/1/23شوهد يف  ،2018/3/14يفhttps://goo.gl/QLnPv3 :

 ددعلالا
رياني  /يناثلا نوناكوناك

الليبي الخفيف واملتوسط والثقيل ،وبات بعض كتائب الثوار أشبه
بجيش نظامي بقدرات تسليحية كبرية ،األمر الذي خلق فوىض سالح
ترافقت مع انعدام األمن.
إ ّن منشأ املعضلة األمنية يف ليبيا التي أث ّرت وتؤث ّر ،عىل نحو أسايس،
يف العملية السياسية كامن يف دور القوى الدولية واإلقليمية التي
ساهمت ،ضمن عمليات حلف شامل األطليس ،يف إطاحة نظام
القذايف ،ودعمت كتائب الثوار باألسلحة وفشلت يف نزع سالحها أو
ترسيحها أو دمجها يف مؤسسة عسكرية موحدة بعد انتهاء الحرب.
وقد ع ّزز انقسام املؤسسة العسكرية انطالق "عملية الكرامة" يف
الرشق الليبي وعملية "فجر ليبيا" ،حيث تركزت القوى املسلحة بني
كتلتني؛ واحدة يف الرشق وأخرى يف الغرب.
وقد فشلت الحكومات الليبية املتعاقبة يف توحيد املؤسسة
العسكرية ،ووجدت حكومة الوفاق الوطني نفسها مضطر ًة إىل
البحث عن ترتيبات خاصة بوزارة الدفاع ،فوفقًا للامدة الثامنة من
اتفاق الصخريات ،فإ ّن مجلس رئاسة الوزراء هو املسؤول عن القيام
بأعامل القائد األعىل للجيش الليبي( ،((3وبنا ًء عىل ذلك صدر عنه
القرار رقم  2بتاريخ  2016/5/9القايض بإنشاء الحرس الجمهوري،
ومق ّره يف طرابلس ،وتتلخص مهامته يف تأمني املق ّرات الرئاسية
السيادية واملؤسسات العامة يف الدولة ،وتأمني األهداف الحيوية،
مبا يف ذلك منافذ الدخول الربية والبحرية والجوية ،يف خطوة إلعادة
ترتيب أوضاع الجيش وهيكلته ،بحكم أنّه يعاين ضعف الكفاءة
فضل عن والء الجيش الذي تقاتل عنارص منه بقيادة
والجاهزيةً ،
تلق
حفرت يف الرشق ،وعنارص أخرى تابعة لحكومة الوفاق التي مل َ
تحركاتها الدعم الالزم من القوى اإلقليمية والدولية الفاعلة .ومع
ذلك بقي دعم مثل هذه الخطوات مجرد ترصيحات إعالمية من
أي تطبيق ملا ورد يف املادة  57من االتفاق السيايس ،والتي
دون ّ
تعطي لحكومة الوفاق الوطني ضو ًءا أخرض يف طلب الدعم من
البعثة األممية واملنظامت اإلقليمية لوضع وإقرار خطة شاملة للدعم
الدويل بالنسبة إىل مؤسسات الدولة الليبية ،وتعزيز االستقرار األمني
يف البالد ،بقيت مقاربات القوى اإلقليمية والدولية أمني ًة محض ًة
عند تع ّرض أمنها لخطر داهم قد يكون مصدره ليبيا .ولك ّن االتحاد
األورويب مل يق ّدم الدعم الفني واللوجستي واملايل الالزم ملواجهة
الهجرة غري القانونية ،وجرت استعارة الزوارق التي تستخدمها عنارص
البحرية الليبية من روما منذ  ،((3(2010وهو األمر الذي جعل حكومة
الوفاق رهينة البحث عن تفاهامت سياسية وحوار وتنسيق مع ق ًوى
وخصوصا مع مرص ،واإلمارات،
إقليمية متعارضة املصالح يف ليبيا،
ً
والسعودية (ملا لها من تأثري يف خليفة حفرت) ،وقطر ،وتركيا (ملا لهام
نص اتفاق الصخريات ،انظر :بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا.
 30بشأن املادة الثامنة من ّ
" 31البحرية الليبية :أوروبا مل تدعمنا الحتواء تدفق املهاجرين" ،العني اإلخبارية،
 ،2018/6/28شوهد يف  ،2018/7/12يفhttps://goo.gl/EMftNL :

ملف :العامل الخارجي واالنتقال الديمقراطي ،الحالة العربية
دور القوى الخارجية في العملية السياسية :حالة ليبيا بعد االتفاق السياسي "الصخيرات"

من تأثري يف كتائب الثوار) ،وعىل وجه التحديد يف مرصاته التي تنترش
فيها وخارجها كتائب الثوار األكرث تدري ًبا وتسلي ًحا يف ليبيا ،وذلك
للخروج بصيغة تضمن توحيد الجيش ،و َج ْعل والئه للدولة الليبية،
ورفع جاهزيته القتالية ،حتى يصبح قاد ًرا عىل ضبط األمن واالستقرار.
لقد جرت جوالت عديدة مل يُكتب لها النجاح نتيجة تناقض مواقف
كل طرف لألزمة
القوى اإلقليمية من األزمة السياسية الليبية ومقاربة ّ
من منظور مصالحه وأمنه القومي .وأ ّدت القاهرة دو ًرا محوريًا يف
اتجاه إعادة هيكلة املؤسسة العسكرية الليبية املنقسمة بني رشق
البالد وغربها ،مستند ًة إىل عالقتها القوية باملشري خليفة حفرت والقوى
السياسية والقبلية يف الرشق الليبي .وقد بدأت القاهرة بسلسلة
اجتامعات لقادة عسكريني ليبيني موالني لحفرت وحكومة الوفاق
الوطني منذ منتصف عام  ،((3(2017واختتمت الجولة السادسة 23
آذار /مارس  .2018لكن ما ميّز البيان الختامي لهذه الجولة أنّه جاء
عا ًما ال يشتمل عىل إجراءات عملية لتوحيد املؤسسة العسكرية؛ إذ
جاء فيه تأكيد الثوابت الوطنية ،وعىل رأسها الحفاظ عىل وحدة ليبيا
وسيادتها ،ومدنية الدولة ،ورضورة االبتعاد باملؤسسة العسكرية عن
االستقطابات ،سواء السياسية أو الجهوية التي من شأنها التأثري سلب ًيا
مؤش دال
يف األداء االحرتايف والدور الوطني للجيش الليبي( ،((3وهو ّ
عىل حدة التناقض بني القوى اإلقليمية والدولية بشأن كيفية توحيد
املؤسسة العسكرية وآلياته .ال تعدو تلك الجوالت أن تكون تأكي ًدا
ّ
للدور املرصي يف العملية السياسية ،ومحاول ًة لتعزيز الدور اإلقليمي
فاعل ومؤث ًرا يف إعادة تشكيل الواقع السيايس
للقاهرة التي متثل طرفًا ً
يف الداخل الليبي مبا يخدم مصالحها ويحقّق أمنها ،إضاف ًة إىل أ ّن دور
القاهرة يشكّل نقطة ارتكاز أساسية يف الحفاظ عىل مصالح اإلمارات
والسعودية داخل ليبيا ،من بوابة دعم حفرت ،وهو ما جعل القاهرة
حيادي يف دعم جهود توحيد املؤسسة العسكرية الليبية.
وسيطًا غري
ّ
وقد صدر تقرير عن األمم املتحدة حول مساعدات ودعم عسكريّة
إماراتية ،تنتهك حظر توريد األسلحة الذي فرضته األمم املتحدة عىل
ليبيا ،وهو ما ع ّزز الق ّوة الجوية التابعة لحفرت يف رشق البالد(.((3
معني مبتابعة
لقد وث ّق تقرير أع ّده فريق خرباء من األمم املتحدة
ّ
األوضاع يف ليبيا ،يف  1حزيران /يونيو  ،2017الكيفية التي قامت
بها الكتائب املسلحة من رشق ليبيا ومرصاته مبضاعفة قدراتها
القتالية ،وتعزيز سالحها الجوي من خالل عمليات نقل العتاد،
وتجديد الطائرات التي مل تكن صالح ًة لالستعامل سابقًا ،وتوسيع
 32لالطالع عىل الجوالت السابقة يف القاهرة ،انظر :منى سليامن" ،قراءة يف نتائج الجولة
السادسة لوفد 'توحيد الجيش الليبي' بالقاهرة" ،مجلة السياسة الدولية ،2018/4/11 ،شوهد
يف  ،2018/4/12يفhttps://goo.gl/rbp8af :
" 33ننرش البيان الختامي للجولة السادسة من اجتامعات توحيد الجيش يف القاهرة"،
املرصد ،2017/3/23 ،شوهد يف  ،2018/4/10يفhttps://goo.gl/wM6Hkt:
" 34تقرير األمم املتحدة :دعم إمارايت عزز القوة الجوية لقوات برشق ليبيا" ،رويرتز،
 ،2017/6/9شوهد يف  ،2017/6/15يفhttps://goo.gl/vcA465 :
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القواعد الجوية العسكرية ،مرك ًزا عىل الدعم األجنبي لكال الفصيلني
املتنافسني رشق البالد وغربها ،حيث عرث الفريق عىل أدلة قطعية
عىل عمليات تسليم ألسحلة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة ،يف انتهاك
لقانون حظر اﻷﺳﻠﺤﺔ( .((3ويحتوي التقرير عىل صور لطائرة عمودية
من طراز "إم آي  24يب"  ،MI 24Pداخل قاعدة عسكرية رشقي ليبيا،
وتت ّبع الفريق منشأ الطائرة العمودية فوجد أنّها تعود إىل بيالروسيا.
من جهتها ،أكّدت بيالروسيا للفريق أ ّن الطائرة العمودية من طراز
"إم آي  24يب" ،التي تحمل هذه العالمات قد نُ ِقلت إىل اإلمارات يف
عام  2014بوصفها جز ًءا من شحنة تشمل أربع طائرات من الطراز
املذكور .وأضاف التقرير أ ّن "أول طائرة من طراز إي يت AT-( 802
 ،)802تم رصدها يف ليبيا كانت جز ًءا من شحنة ُو ِّردت إىل اإلمارات
يف آذار /مارس .((3(2011
أي ر ّد من أبوظبي عىل استفساراته،
وذكر الخرباء أ ّن الفريق مل َّ
يتلق ّ
إال أ ّن التأكيد جاء عرب حليف أبوظبي عقيلة صالح الذي قال:
"الجيش [يف إشارة إىل قوات حفرت] بدأ من  300سيارة أخذناها من
شخص معرفة ألنّنا ال منلك املال ،وكان سعر الواحدة  47ألف دوالر،
وهذه السيارات كانت من ضمن بداية عملية الكرامة ،ذهبنا إىل
اإلمارات لنطلب الدعم ،وعىل الليبيني أ ْن يذكروا ويرووا ألوالدهم
أ ّن اإلمارات وقفت معنا موقف األخ ،بالحرف الواحد الشيخ محمد
بن زايد قال من أول لقاء' :حاللنا حاللكم' ،يعني مالنا هو مالكم
ومل يقرصوا معنا رغم الضغط"( .((3كام أُدخلت طائرات حربية تعود
ملكيتها ملرص يف سالح الجو الليبي ،لك ّن معاملها أُخ ِفيت عن ٍ
عمد،
بحسب الخرباء.
وجاء يف التقرير تهريب السودان مع ّدات حربي ًة إىل قوات "فجر
ليبيا" يف انتهاك لحظر توريد األسلحة ،كام جاء يف التقرير مزاعم
تتهم دولة قطر بدعم الجامعات املتحالفة مع عملية "فجر ليبيا"(،((3
مع اإلشارة إىل دعم الدوحة الثوار عسكريًا أثناء الثورة الليبية .إضاف ًة
عسكري من تركيا
إىل معلومات حصل عليها الفريق عن نقل عتاد
ّ
فضل عن أنّهم يحقّقون يف ادعاءات ،تتعلّق بتسليم
إىل طرابلسً ،
عسكري من إيطاليا إىل مسلحني يف بنغازي ،مش ًريا إىل أ ّن فريق
عتاد
ّ
الخرباء ال يزال يجري تحقيقًا يف تلك املزاعم.
 35األمم املتحدة ،مجلس األمن ،التقرير النهايئ لفريق الخرباء املعني بليبيا املنشأ ً
عمل بالقرار
 1( ،)2011( 1973حزيران /يونيو  ،)2017شوهد يف  ،2018/2/15يفhttps://bit.ly/2S07fLz :
 36املرجع نفسه ،ص .27
" 37فضيحة عقيل صالح والدعم اإلمارايت" ،يوتيوب ،2017/4/25 ،شوهد يف 2018/3/17
يف ،https://goo.gl/H257tr :مع اإلشارة إىل أنه مل يتسن للباحث التحقق من تاريخ تصويره.
 38نفت قطر عرب عبد الرحمن يعقوب الحامدي ،نائب السفري القطري يف األمم املتحدة،
اتها ًما وجهه مساعد وزير الخارجية املرصي طارق القوين ،بخرق قطر قرار مجلس األمن
القايض بحظر توريد السالح إىل ليبيا ،واتهم الدوحة بتقديم الدعم العسكري واملايل
للجامعات املسلحة التي وصفها بـ "اإلرهابية" ،ورد الحامدي عىل ذلك بأن "االتهامات
املرصية مزاعم ال أساس لها من الصحة ،وتأيت يف سياق الحملة الراهنة عىل دولة قطر" ،انظر:
"قطر تنفي اتها ًما مرصيًا بخرق حظر السالح عىل ليبيا" ،الجزيرة نت ،2017/6/28 ،شوهد يف
 ،2017/10/25يفhttps://goo.gl/YV55FN :
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 .4حكومة الوفاق الوطني ولعنة الموارد
قاد الرصاع الدائر إىل استنزاف أصول االقتصاد الليبي ومقدراته،
وتراجعت إيرادات النفط عىل خلفية تدين اإلنتاج ،وساهمت املعارك
حول السيطرة عىل الهالل النفطي يف ازدياد تدهور الوضع االقتصادي
ولعل من السخرية القول إ ّن املوارد الطبيعية هي سبب يف
للبالدّ ،
أقل قدر ًة عىل
ضعف حكومات الوفاق الوطني ،وسبب يف جعلها ّ
حل النزاعات السياسية واالجتامعية ،وتوفري التعليم والصحة العامة
ّ
للسكان ،وذلك بفعل العامل الخارجي الذي قاد إىل إضعاف سيطرتها
كل دولة ملجموعات
عىل كامل الجغرافيا الليبية ،من خالل دعم ّ
وكتائب مسلحة ،وهو ما جعلها غري قادرة عىل بسط القانون والنظام
يف منطقة الهالل النفطي ،وفتح الباب أمام الكتائب وامليليشيات
املسلحة لتح ّديها والسيطرة عىل تلك املوارد .وقد فشلت حكومة
الوفاق الوطني يف تطوير بريوقراطية قادرة عىل التدخل بفاعلية يف
النزاعات السياسية والعسكرية ،وركزت يف دخلها عىل موارد النفط
والدعم الدويل املحدود لها .كام أ ّن غياب السلطة الترشيعية يف البالد
أ ّدى إىل عدم محاسبة الحكومة.
تصبح الحكومات التي تأخذ من املوارد الطبيعية مصد ًرا أساسيًا لتمويلها
أقل عرض ًة للمحاسبة من الحكومات التي
أقل دميقراطيةً؛ ويف النتيجة ّ
ّ
تعتمد عىل مصادر أخرى للدخل مثل الرضائب .وأحد أسباب هذا النمط
هو أ ّن وفرة العائدات لدى الحكومات تدفعها إىل استخدام هذه العائدات
لقمع املعارضة ،سواء من خالل توزيع املحسوبيات أو بناء قوات األمن
الخاصة بها .واملؤكّد هو أ ّن الحكومات الغنية مبوارد النفط
املحلية
ّ
(((3
والتعدين تنفق كميات هائلة من األموال عىل قواتها العسكرية  ،وهو
ما يقود عادة إىل انتشار الفساد؛ إذ بدلً من أ ْن تخدم الحكومات جميع
مواطنيها بالتساوي ،تنزع الحكومات الفاسدة إىل تفضيل األثرياء ،أل ّن
الفقراء ال ميكنهم دفع الرشاوى املطلوبة .ويف حالة ضعف الحكومة قد
يدفع ذلك شهية العسكر إىل السيطرة عىل املوارد الطبيعية والصناعات
مم مينحه استقاللي ًة ونفوذًا أكرب أمام الحكومة املدنية.
املتعلقة بهاّ ،
وبسحب ذلك عىل الحالة الليبية ،فهم حفرت أهمية معادلة الطاقة يف
تقوية نفوذه وهيمنته ،وهو ما دفعه إىل السيطرة عىل موارد النفط التي
شكَّلت الرثوة النفطية فيها عنوانًا أساسيًا للرصاع بني القوى املتنافرة يف
كل طرف لبسط نفوذه
البالد .فقد أصبحت الحقول النفطية هدفًا يسعى ّ
عليه ،ألهميتها يف تغيري توازنات القوى الداخلية السياسية واالقتصادية
وقدرتها عىل متويل نفسها ،وخضعت طيلة سنوات لكتائب وميليشيات
مسلحة استنزفت ثروة البالد وكلفتها خسائر كبرية ،وانعكست سلب ًيا عىل
ظل فشل الحكومات
الحياة االقتصادية واملعيشية للمواطن الليبي يف ّ
املتعاقبة منذ ثورة فرباير يف إدارة البالد ومق ّدراتها الكبرية.
فقريا" ،يف :أيان
 39مايكل روس" ،لعنة املوارد الطبيعية كيف ميكن للرثوة أن تجعل منك ً
بانون وبول كوليرب (مح ّرران) ،املوارد الطبيعية والنزاعات املسلحة خيارات وتحركات ،ترجمة
(عمن :األهلية للنرش والتوزيع ،)2005 ،ص .54 - 53
فؤاد رسوجي ّ

 ددعلالا
رياني  /يناثلا نوناكوناك

شهد رشق البالد الغني مبنابع النفط حربًا بني الكتائب والقوى
املتنافرة ،ففي كانون الثاين /يناير  2016ش ّن مسلحو تنظيم الدولة
اإلسالمية هجو ًما عىل الهالل النفطي للحصول عىل مصادر متويل
لهم ،وفشل التنظيم يف مواجهة حرس املنشآت .ولك ّن املحطة الثانية
كانت يف  12أيلول /سبتمرب  ،2016بعد أ ْن سيطرت القوات املوالية
لحفرت عىل ميناءي السدرة وراس النوف ،ثم ميناء الزويتينة برشق
البالد ،لتُحكم قبضتها عىل كامل الهالل النفطي ،وتطرد منه قوات
حرس املنشآت النفطية التي كان يقودها إبراهيم الجرضان .وعىل
الرغم من محاوالت كتائب الدفاع عن بنغازي اسرتداد املنطقة ذات
تغي
األهمية الجيوسياسية يف آذار /مارس  ،2017فإنّها مل تستطع أ ْن ّ
الواقع الجديد بفضل الدعم الجوي املرصي واإلمارايت لقوات حفرت يف
منطقة الهالل النفطي الذي بقي تحت سيطرة قوات حفرت.
لكن يف متوز /يوليو من العام نفسه حاول إبراهيم الجرضان السيطرة
م ّر ًة أخرى عىل الهالل النفطي ،وقد تم توجيه أصابع االتهام إىل دولة
قطر بأنّها من يقف خلف هذه الخطوة التكتيكية ،وقد استطاع
حفرت استعادة منطقة الهالل النفطي من الجرضان .وعىل إثر ذلك
أصدر حفرت ،يف  25حزيران /يونيو  ،2018قرا ًرا يقيض بنقل تبعية
املنشآت النفطية إىل املؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الليبية
املؤقتة التي تتخذ مدينة البيضاء ،رشق ليبيا ،مق ًرا لها .وتع ّد املؤسسة
الوطنية للنفط التابعة للحكومة املؤقتة مؤسس ًة موازي ًة للمؤسسة
األصلية يف طرابلس ،التابعة لحكومة الوفاق الوطني املعرتف بها
دول ًيا ،وهي من املؤسسات التي ظهرت ،خالل السنوات األخرية،
من ج ّراء التشظّي السيايس واملؤسسايت الذي تشهده ليبيا ،مثل
إنشاء مؤسسة موازية ملرصف ليبيا املركزي( .((4القت هذه الخطوة
معارضة الواليات املتحدة وفرنسا وبريطانيا ،وصدر عن السفارة
األمريكية يف ليبيا وعن حكومتي فرنسا وبريطانيا ،بيان يُعارض نقل
تبعية حقول النفط من راس النوف والسدرة ووضعها تحت سيطرة
كيان آخر غري املؤسسة الوطنية للنفط التي يرأسها مصطفى صنع
الله ،والتابعة لحكومة الوفاق الوطني يف طرابلس .وطالب البيان
برضورة أ ْن تبقى املوارد الليبية الحيوية تحت السيطرة الحرصية
للمؤسسة الوطنية للنفط الرشعية وتحت الرقابة الوحيدة لحكومة
الوفاق الوطني ،ورفضها تصدير النفط عىل نحو غري مرشوع ،مبا
يف ذلك النفط الخام واملنتجات البرتولية املك ّررة من ليبيا من قبل
مؤسسات موازية ال تعمل تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني(.((4
وقد أعلنت بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا ترحيبها بإعادة إنتاج
وتصدير النفط ورفع القوة القاهرة بعد تسليمها للمؤسسة الوطنية
" 40معركة الهالل النفطي يف ليبيا :رصاع النفوذ ومسارات التشظي" ،تقدير موقف ،املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات ،2018/7/10 ،شوهد يف  ،2018/7/14يفhttps://goo.gl/aD4Yo3 :
41 U.S Embassy in Libya, "Joint Statement on Libya by the Governments
of France, Italy, the United Kingdom and the United States," 11/7/2017,
accessed on 15/7/2018, at: https://goo.gl/kHHEFm
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للنفط( ،((4األمر الذي ّ
يدل عىل أ ّن مقاربات الدول الخارجية ،تتحرك
وخصوصا
أساسا يف املناطق الجيوسرتاتيجية بالنسبة إليها يف ليبيا،
ً
ً
منطقة الهالل النفطي التي تع ّد مصدر الطاقة األسايس يف ليبيا ،وهي
ال تكرتث للحرب األهلية التي تس ّببت يف معاناة املواطنني الليبيني.

 .5الترتيبات األمنية :تدخالت ترسمها
المصالح اإلستراتيجية للدول
يعود ظهور تنظيم الدولة اإلسالمية يف ليبيا إىل  3شباط /فرباير 2014
عندما بايع "مجلس شورى الشباب اإلسالمي" و"فرع أنصار الرشيعة
يف درنة" أمري التنظيم أبو بكر البغدادي ،تحت اسم "والية برقة"،
واستثمر تنظيم الدولة عوامل عديدة ،ساعدت مت ّدده انطالقًا منها
فوىض السالح ،واالقتتال الداخيل ،وعدم قدرة األحزاب السياسية
التوصل إىل مصالحة وطنية تُفيض إىل تأسيس
والقوى العسكرية عىل ّ
قوة عسكرية قادرة عىل ضبط األمن واالستقرار يف البالد .وقد فرض
تنظيم الدولة سيطرته عىل مدن عديدة (درنة ،ورست ،وصرباطة،
ورصمــان) ،وقــام بعمليات عسكرية يف منطقة الهالل النفطي
وخصوصا ميناءي
رشق ليبيا ،بغية االستحواذ عىل منابع النفط،
ً
السدرة وراس النوف وحقل املربوك جنوب رست ،بوصفها مصادر
مهمة لتمويله.
وأثارت القوة الصاعدة لتنظيم الدولة ومت ّدده مخاوف القوى الدولية،
وعىل وجه التحديد ،األوروبية ،الرتباط األمن القومي الليبي بأمن
وخصوصا فرنسا ،وإيطاليا ،وكذا دول الجوار؛
دول االتحاد األورويب،
ً
تونس ،والجزائر ،ومرص ،وارتباط ملف الهجرة غري الرشعية مبلف
خصوصا أ ّن شبكات تهريب البرش نشطة يف ليبيا .بناء
اإلرهاب،
ً
عليه ،مثّلت محاربة تنظيم الدولة أولوي ًة أساسي ًة لحكومة الوفاق
التي تعمل عىل صياغة إسرتاتيجية واضحة ،تقوم عىل تشكيل غرفة
عمليات مشرتكة ملحاربة التنظيم يف املنطقة الواقعة بني مرصاته
ورست ،ودعم ذلك رفع حظر األسلحة والدعم الدويل لها .ولك ْن،
واجهت إسرتاتيجية حكومة الوفاق الوطني عقبات عديدة يف محاربة
ظل انقسام الجيش ،وفوىض سالح امليليشيات،
تنظيم الدولة ،يف ّ
حيث يوجد ربع مليون عنرص يف كتائب مسلحة ال تخضع لسلطة
الدولة .وقد بدأت حكومة الوفاق مبحاربة تنظيم الدولة اإلسالمية يف
مدينة رست ،وحملت اسم العمليات العسكرية "البنيان املرصوص"
كل املناطق
التي بدأت منذ أيار /مايو  .2016فقد ح ّررت تلك القوات ّ
الواقعة ضمن محور "رست-مرصاته".
ويكتشف املتابع لعملية "البنيان املرصوص" االزدواجية الغربية يف
مسألة محاربة اإلرهاب وتجفيف منابعه يف ليبيا ،وتقديم الدعم
42 UNSMIL, "UNSMIL Welcomes Regular Production and Export of
Oil under the National Oil Corporation Control," 11/6/2018, accessed on
15/7/2017 at: https://goo.gl/sGFh1p

للحكومات واألطراف التي تحاربه؛ إذ مل تح َظ العملية بدعم كامل،
وال حتى بتغطية إعالمية ومتابعة من مراكز صنع القرار الغربية
التي وعدت بدعم حكومة الوفاق الوطني ،يف البيان الوزاري املشرتك
الصادر عن مؤمتر فيينا يف  16أيار /مايو  ،2016ومل تقم برفع حظر
األسلحة ودعم الحكومة يف بناء ق ّوة عسكرية قادرة عىل ضبط األمن
واالستقرار يف ليبيا ،إضاف ًة إىل حزمة دعم متكاملة اقتصادية وأمنية.
بقي ذلك كلّه ح ًربا عىل ورق ،ومل يُنفّذ منه يشء ،ال سيام أ ّن حكومة
الوفاق هي التي تلتزم بتفعيل املؤسسات األمنية ،وعىل رأسها
نص االتفاق السيايس،
الجيش والرشطة ،كام ورد يف املادة  33من ّ
ودعمها وتطويرها وفق أسس مهنية وطنية(.((4

 .6الواليات المتحدة األميركية :غياب
اإلستراتيجية
جاء تدخل الواليات املتحدة يف بداية آب /أغسطس  2017بتنفيذ
رضبات جوية مح ّددة ،بعد أ ْن ح ّررت قوات "البنيان املرصوص" أكرث
من  80يف املئة من مدينة رست ،واستعادت مدنًا ع ّدة بني محور
مرصاته ورست .مع اإلشارة إىل أ ّن إدارة الرئيس األمرييك السابق باراك
أوباما قد أعلنت دعمها الكامل التفاق الصخريات وحكومة الوفاق
الوطني ،ولكن مل يكن لديها إسرتاتيجية واضحة تجاه املنطقة عمو ًما،
خصوصا ،حيث ارتكزت السياسة الخارجية إلدارة أوباما عىل
وليبيا
ً
مح ّددين أساسيني؛ محاربة "اإلرهاب" ممث ًّل بتنظيم الدولة اإلسالمية
وبعض امليليشيات املسلحة ،والحفاظ عىل توازن مح ّدد يف منطقة
جيوسرتاتيجية بالنسبة إىل واشنطن ،وهي منطقة الهالل النفطي.
ظل إدارة الرئيس
أي تعديل عىل اإلسرتاتيجية األمريكية يف ّ
ومل يطرأ ّ
األمرييك دونالد ترامب .وما يجدر ذكره أ ّن إدارة ترامب غري معنيّة
بالتحول الدميقراطي وحقوق اإلنسان والعملية السياسية يف ليبيا،
وكل ما يسعى له هو محاربة "اإلرهاب" ،من خالل القوى العسكرية
ّ
األكرث فعالي ًة وقدر ًة عىل تحقيق االستقرار الذي يضمن مصالح
واشنطن ،وقد تقوم القاهرة وأبوظبي بالدعاية لحفرت يف واشنطن
عىل أنّه القوة القادرة عىل محاربة اإلرهاب وضامن مصالح واشنطن
يف ليبيا.
 .7روسيا :مظلة عسكرية جديدة لدعم
حفتر
ساهم غياب اإلسرتاتيجية األمريكية يف ليبيا يف زيادة التنافس بني
القوى اإلقليمية عىل الساحة الليبية وأربكها ،إضاف ًة إىل تحفيز
ق ًوى دولية أخرى للتدخل؛ فقد ظهر بعد اتفاق الصخريات دو ٌر
رويس متنامٍ يف ليبيا ،إذ قام حفرت بزيارات عديدة إىل موسكو ،كان
ّ
الهدف منها واض ًحا ورصي ًحا ،وهو تطوير التعاون العسكري مع
43

بشأن املادة  33يف نص اتفاق الصخريات ،انظر :بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا.
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الجانب الرويس ،ودفع موسكو إىل دعمه عسكريًا يف حربه رشقي
البالد .وعىل الرغم من تلك املحاوالت ،بقي التعاون العسكري بني
الجانبني متواض ًعا ،ال س ّيام أ ّن مسألة توريد السالح الرويس إىل ليبيا
خارجي ،قائم
تخضع للحظر الدويل .حافظت موسكو عىل خطاب
ّ
عىل دعم االتفاق السيايس ،واالعـراف بحكومة الوفاق الوطني،
كل األطراف السياسية والعسكرية يف ليبيا ،مبن فيها
واالنفتاح عىل ّ
حفرت ،عىل اعتباره قائ ًدا لق ّوة عسكرية مؤثرة رشقي البالد .وتطمح
موسكو إىل استعادة منطقة نفوذ سابقة وسوق لبيع السالح الرويس،
وتعيد متوضعها عسكريًا عىل ضفة البحر املتوسط املقابلة ألوروبا.
غري أ ّن التطور الالفت يف الدور الرويس يف ليبيا هو ما كشفه رئيس
لجنة االتصال الروسية املعنية بتسوية األزمة الليبية ،ليف دينغوف،
من أ ّن "الجيش الليبي" قدم طل ًبا لروسيا إلقامة قاعدة عسكرية
روسية رشق البالد ،مؤك ًدا أنّه ال يزال من غري املمكن معرفة ما إذا
كان سيتم املوافقة عىل ذلك الطلب .وبسؤاله عن سعي موسكو
لوجود عسكري يف رشقي ليبيا ،قال دينغوف" :بحسب املعلومات
لدي ،ورد مثل هذا الطلب من القائد العام للجيش الوطني الليبي،
ّ
املشري خليفة حفرت ،إلنشاء مثل هذه القاعدة العسكرية" .وأضاف:
"ولك ّني ال أعرف إ ْن كان دعم هذا الخيار ممك ًنا أم ال"( .((4وقد سارع
الناطق الرسمي باسم قوات حفرت ،العميد أحمد املسامري ،بنفي
ص ّحة ترصيحات املسؤول الرويس ،وهو ما يجعل االتحاد األورويب
متوجسا من الدور الرويس املتصاعد يف رشق ليبيا ،وخاص ًة الق ّوتَني
ً
األوروبيتني إيطاليا وفرنسا.

 .8باريس وروما :تنافس أوروبي على
النفوذ في ليبيا
وخصوصا فرنسا وإيطاليا ،أمنها القومي
تح ّدد دول االتحاد األورويب،
ً
انطالقًا من الجغرافيا الليبية ،ومن ث ّم يع ّد التحكّم والسيطرة عىل
حدود ليبيا الجنوبية والشاملية أولوي ًة بالنسبة إىل األمن القومي
لبالده ،يبدأ من ضبط السواحل الليبية التي تشكّل نقطة االنطالق
األساسية لقوارب املهاجرين .ويف سبيل ذلك ،تنسق هذه الدول
مع مجموعة من األجهزة والهيئات األوروبية للح ّد من الهجرة غري
القانونية ،وتَت ّبع شبكات االتجار بالبرش ،وأهمها قوات األوروفورس
 ،Euro Forceوهي ق ّوات برية وأخرى بحرية ،إضاف ًة إىل الهيئة
األوروبية املختصة مبراقبة الحدود فرونتكس  ،FRONTEXوعملية
صوفيا التي أطلقها االتحاد األورويب يف  22حزيران /يونيو ،2015
للتص ّدي لظاهرة الهجرة غري الرشعية وتهريب البرش والجرمية عرب
الحدود ،وكذا ضبط الحدود الجنوبية أمام تدفقات املهاجرين ،وما
يرتبط بها من تهديدات أمنية.
" 44رئيس مجموعة االتصال الروسية يف ليبيا :حفرت يطلب إقامة قاعدة عسكرية روسية
برشق البالد" ،سبوتنيك عريب ،2018/2/18 ،شوهد يف  ،2018/5/13يفhttps://goo.gl/Zy86CS :
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واستمرت روما وباريس يف تبني إسرتاتيجيات عمل يف ليبيا قامئة
عىل التوازن بني املصالح ،واملخاوف من االنزالق يف أتون الحرب
األهلية الليبية ،ولك ّن باريس خرجت عن صمتها ،بعدما تكبّدت
خسائر يف صفوف جنودها يف عام  ،((4(2016عندما أعلن حينها
الرئيس السابق ،فرانسوا هوالند ،مقتل ثالثة جنود غرب بنغازي إثر
تحطم مروحيتهم .وال يختلف اثنان عىل أ ّن غرض الوجود العسكري
الفرنيس رشق ليبيا هو دعم قوات حفرت ،فباريس منحازة انحيازًا
كامل إىل طرف يف املشهد السيايس الليبي ،عىل الرغم من اعرتافها
ً
الرصيح باالتفاق السيايس ،وبحكومة الرساج يف طرابلس باعتبارها
الحكومة الرشعية يف البالد.
بدا االهتامم الفرنيس املتزايد واض ًحا يف امللف الليبي يف سياسة الرئيس
الجديد ،إميانويل ماكرون ،حيث قال وزير الخارجية الفرنيس ،جان
إيف لودريان ،يف حوار مع صحيفة لوموند الفرنسية ،يف حزيران/
يونيو  ،2017إ ّن ليبيا من أولويات الرئيس ماكرون( .((4وقد استندت
الدبلوماسية الفرنسية ،يف جزء منها ،يف إدارة امللف الليبي إىل دور
دولة اإلمارات يف مساعدتها عىل جمع قطبي الرحى يف األزمة؛ حفرت
الذي تسيطر قواته عىل الرشق الليبي ،وعىل مناطق حيوية يف ليبيا،
أه ّمها الهالل النفطي الذي يحتوي عىل احتياطات كبرية من الطاقة،
ملا ألبوظبي من تأثري يف حفرت الذي يُع ّد حليفها اإلسرتاتيجي يف ليبيا،
ورئيس حكومة الوفاق الليبي ،فايز الرساج .وقد سعت أبوظبي من
ذلك لتتخذ باريس موقفًا تجاه الدوحة التي فرضت عليها الرياض
واملنامة وأبوظبي والقاهرة حصا ًرا يف حزيران /يونيو .2017
وقد ت ّم اللقاء بالفعل يف باريس يف  25متوز /يوليو  ،2017برعاية
تول
ماكرون ،بغرض دفع العملية السياسية يف ليبيا ،وتزامن مع ّ
الخاص الجديد لألمني العام لألمم املتحدة ،غسان سالمة،
املمثل
ّ
مهمته ،ما يعني رغبة باريس يف فرض واقع جديد يف املشهد
ّ
األممي الجديد تجاوزه
السيايس الليبي ،بحيث ال يستطيع املبعوث
ّ
أو تجاهله ،فتصبح هي مفتاح الحل لألزمة السياسية .وقد أثار تحرك
باريس املنفرد آنذاك غضب السياسيني اإليطاليني الذين انتقدوا غياب
أي معلومات إطالقًا من فرنسا عن
بالدهم عن املشهد ،والتي مل َ
تتلق ّ
حيثيات اللقاء ،ولكن جرى إبالغها باألمر فقط عن طريق شخصيات
مق ّربة من الرساج وحفرت عىل السواء .وشكل ذلك خيبة أمل إليطاليا
التي رأت يف خطوات باريس احتكا ًرا مللف ليبيا ومحاول ًة لسحب
البساط من تحت أقدام السياسيني اإليطاليني ،باعتبارهم أصحاب
الجهد التنسيقي والدبلومايس للقاطرة األوروبية يف ليبيا.
يأت بجديد ،ومل يُ ِ
ويُذكر أ ّن ذلك االجتامع مل ِ
أي اخرتاق يف
حدث ّ
مسار األزمة السياسية الليبية .وحينها ،كان التح ّرك اإليطايل يف اتجاه

" 45مقتل ثالثة عسكريني فرنسيني خالل مهمة يف ليبيا" ،فرنس  ،2016/7/20 ،24شوهد
يف  ،2018/4/18يفhttps://goo.gl/jcUwTX :
" 46ماكرون يجمع طريف النزاع الليبي قرب باريس" ،مونت كارلو ،2017/7/24 ،شوهد يف
 ،2018/3/12يفhttps://goo.gl/DpMUP1 :

ملف :العامل الخارجي واالنتقال الديمقراطي ،الحالة العربية
دور القوى الخارجية في العملية السياسية :حالة ليبيا بعد االتفاق السياسي "الصخيرات"

تأكيد رضورة التعامل مع حكومة الوفاق الوطني ودعمها ،ذلك أ ّن
وخصوصا يف
روما منفتحة عىل الحوار مع جميع الفرقاء الليبيني،
ً
مدينة مرصاته ،وقد أرسلت إىل أبوظبي رسال ًة واضحةً ،عندما وقّعت
يف آب /أغسطس عق ًدا لتوريد سبع قطع بحرية إىل القوات البحرية
وعب املسؤولون اإليطاليون عن اهتاممهم بتطوير التعاون
القطريةّ ،
الدفاعي بني روما والدوحة.
لك ّن فرنسا ما زالت تبحث عن تعظيم نفوذها يف ليبيا ،وفرض نفسها
الع ًبا أساس ًيا من خالل سعيها لعقد لقاء يجمع أطراف الرصاع يف ليبيا،
ال سيام أ ّن الفرصة مواتية مع نتائج االنتخابات الربملانية اإليطالية
وتشكيل حكومة من حزب "الليغا" (الرابطة) وحزب "خمس نجوم"،
خصوصا أ ّن هذين الحزبَني قد انتقدا سياسات رئيس الحكومة
ً
السابق ،ماتيو رينزي ،يف إدارة السياسة الخارجية اإليطالية ،وال سيام
يف ليبيا .وهي األحزاب ذاتها التي تدعو إىل اتباع سياسات أكرث
انفتا ًحا عىل حفرت ،باعتباره الفاعل األش ّد تأث ًريا وقدر ًة عىل محاربة
الهجرة غري الرشعية والحركات اإلرهابية ،كام يرى بعض قادة ائتالف
اليمني اإليطايل ،ويف مقدمتهم ،زعيم حزب الليغا ،ماتيو سالفيني ،يف
سياسات موسكو يف ليبيا وسورية األكرث نجاع ًة من سياسات االتحاد
األورويب .وهو األمر الذي يجعل توجهات الحكومة اإليطالية الجديدة
التي يرأسها أستاذ القانون الدويل يف جامعة فلورنسا ،جوزيبي كونتي،
غري واضحة الوجهة بشأن األزمة يف ليبيا ،إضاف ًة إىل غياب إسرتاتيجية
أمريكية وتعاملها بضبابية مع هذه األزمة.
تول الرئيس ماكرون يف سبيل ذلك تكليف أجهزة املخابرات
وقد ّ
الفرنسية ،ووزير خارجيته لورديان ،للتأثري يف األطراف الليبية ،ودفعها
إىل االجتامع يف باريس ،وتوسيع االتصاالت لتشتمل عىل صالح،
وحفرت ،ورئيس مجلس الدولة املنتخب ،خالد املرشي .وقد رأت روما،
عىل لسان مصدر يف الخارجية اإليطالية ،أ ّن مبادرات باريس خطوات
أي تق ّدم ملموس يف العملية السياسية
استعراضية ،وأنها لن تُحرِز ّ
يف ليبيا وتحقيق االستقرار .وسارع السفري اإليطايل يف طرابلس،
جوزيبي بريوين ،إىل لقاء الرساج ،بهدف فهم تحركات باريس هذه،
وأكّد أ ّن بالده تؤيد حكومة الوفاق ،وتؤيّد مبادرة املبعوث األممي
لحل األزمة الليبية ،ودعم املسار الدميقراطي الذي يُفيض إىل
سالمة ّ
انتخابات رئاسية وبرملانية ،وفق الخطّة التي أطلقها يف  20أيلول/
سبتمرب .2017
وتسعى فرنسا لتعظيم مصالحها االقتصادية من بوابة التحديات
اإلسرتاتيجية التي تواجه دورها عىل املستوى الدويل ،ما يعني أ ّن
هناك توج ًها إسرتاتيجيًا يف باريس نحو التدخل يف الشأن الليبي ،يأيت
جز ًءا من مراجعة شاملة تطلّبها الفكر اإلسرتاتيجي الفرنيس املتجدد
ملجمل السياسات العسكرية واألمنية الفرنسية يف الخارج ،من أجل
الظهور مبظهر القوى األوروبية األكرث دينامي ًة وقدر ًة عىل التح ّرك ،يف
ظل التحوالت التي يشهدها االتحاد األورويب ،وتعظيم مصالحها وبناء
ّ
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رشاكات أمنية وسياسية لحامية أمنها ومصالحها غرب أفريقيا ،حيث
ت ُع ّد ليبيا نقطة ارتكازها اإلسرتاتيجية.
يف حني تسعى روما جاهد ًة للحفاظ عىل نفوذها يف ليبيا العتبارات
تاريخية ،فقد كانت ليبيا من املستعمرات اإليطالية يف القارة األفريقية
حتى استقاللها عام  ،1951واعتبارات أمن ّية لقربها الجغرايف ،وارتباط
أمن روما بأمن طرابلس ،وأخرى اقتصادية من خالل الذراع االقتصادية
اإليطالية ،رشكة إيني  ENIللطاقة التي حافظت عىل وجودها ،عىل
الرغم من الحصار والعقوبات الدولية التي فرضها املجتمع الدويل عىل
نظام القذايف ،والرشكات االقتصادية اإليطالية .كام نتج من اجتامع
اللجنة املشرتكة الليبية اإليطالية يف روما ،يف أيلول /سبتمرب ،2017
ٌ
اتفاق يقيض بتنفيذ مرشوع إيطا ّيل مي ّوله االتحاد األورويب ،عىل الحدود
الجنوبية الليبية ،يتم مبوجبه إرسال بعثة إيطالية إلقامة قواعد لوجستية
للعمليات التنفيذية لحرس الحدود الليبي ،وهو ما نفته حكومة الوفاق،
بأ ّن االتفاق ال يعني وجود قواعد عسكرية أو معسكرات إيطالية .قد
تستند ترصيحات الوزير اإليطايل إىل معلومات استخباراتية ،تفيد بأ ّن
فردي يف
مقاتلني أجانب يستع ّدون لسلوك طريق عسكرية ،والنتشار ّ
خصوصا
أوروبا ،مستغلّني بالرضورة طُ َرق الهجرة التي بقيت مفتوحة،
ً
أ ّن سياسات إدارة الحدود املعتمدة بني الدول األفريقية وليبيا تسمح
بنشاط مه ّريب البرش ،إضاف ًة إىل عدم قدرة حكومة الوفاق الوطني عىل
ضبط الحدود الجنوبية ،وصعوبة الرقابة عىل الحدود التي أغلبها يف
الصحراء بطول  4400كم مع ست دول هي :تشاد ،والنيجر ،والسودان،
والجزائر ،وتونس ،ومرص.
مهم،
شكّل التنافس اإليطايل  -الفرنيس يف الساحة الليبية ً
عامل ً
أي تقدم يف مسار العملية السياسية ،وهكذا،
ويساهم يف عدم تحقيق ّ
يضع االنتقال /التح ّول الدميقراطي يف ليبيا أمام تحديات داخلية،
تغذّيها رصاعات القوى اإلقليمية وتناقض مصالحها وإسرتاتيجياتها.

 .9الدبلوماسية المغاربية واألزمة الليبية:
المغرب ،والجزائر ،وتونس
ال تشرتك املغرب جغرافيًا مع ليبيا ،إال أنّهام ينتميان إىل فضاء
تاريخي وثقا ّيف واحد ،واتسمت عالقتهام بالجودة يف الفرتة
مغار ّيب
ّ
التي حكم فيها امللك إدريس السنويس ،ولك ّن العالقات بدأت
بالتدهور يف عهد القذا ّيف الذي حاول إطاحة حكم امللك الحسن
الثاين ،مبحاولة انقالب فاشلة يف الصخريات عام  ،1971لذا دعم
املغرب ثورة شباط /فرباير  2011التي أطاحت القذايف الذي كان
رصا لجبهة البوليساريو وقضية الصحراء الغربية( .((4بنى
ً
داعم ومنا ً
املغرب سياسته الخارجية تجاه ليبيا عىل رضورة دعم االستقرار
الداخيل وتشكيل حكومة جديدة يف ليبيا تتبنى تو ّج ًها جدي ًدا
 47جمعة القامطي" ،الدبلوماسية املغربية واألزمة الليبية" ،العريب الجديد،2018/4/30 ،
شوهد يف  ،2018/5/5يفhttps://goo.gl/gmLe6F :
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تجاه قضية الصحراء ،كام أ ّن استقرار ليبيا يعني بالرضورة تحولها
إىل بيئة آمنة لالستثامرات وسوق للعاملة املغربية ،ومصدر مه ّم
للطاقة التي يفتقر إليها املغرب ،لك ّن التناقضات الجزائرية املغربية
حول قضايا عديدة يف اإلقليم ،قد يدفع املغرب إىل التفكري بطريقة
مختلفة يف تعاطيه أيضً ا مع األزمة الليبية ،تقوم عىل منافسة
الدور الجزائري يف ليبيا؛ األمر الذي يؤثر سلب ًيا يف مسار العملية
السياسية فيها.
تشرتك الجزائر يف حدود مبارشة مع ليبيا طولها نحو  700كيلومرت
تقريبًا ،األمر الذي يجعل مقاربتها لألزمة الليبية مختلفة نو ًعا ما
رشا لها ،من خالل
عن املغرب؛ إذ متثّل األزمة الليبية تهدي ًدا أمنيًا مبا ً
حركة النزوح واللجوء وتهريب السالح واألفراد .كام تعمل الجزائر
جاهد ًة عىل الحفاظ عىل توازن إسرتاتيجي مهم داخل ليبيا ،من
خالل الح ِّد من دور الدول ،مثل؛ مرص واإلمــارات وفرنسا وقطر
وتركيا ،بالسيطرة الكاملة عىل املشهد السيايس والعسكري الليبي،
ومن ثم إيجاد تهديد مبارش ملصالحها يف املنطقة.
أ ّما تونس فهي من أكرث الدول تأث ّ ًرا بالنزاع يف ليبيا العتبارات
جيوسياسية؛ فهي متتلك حدو ًدا مشرتك ًة بريّ ًة متت ّد عىل طول 459
كيلومرت ،وثالثة معابر حدودية هي؛ رأس جدير املعرب الحدودي
الرئيس إىل جانب مع َربي وازن والذهيبة .وقد انتقل عدد كبري من
الليبيني الفا ّرين من أتون النزاع إىل تونس عربها .كام شكّلت ليبيا
تهدي ًدا أمن ًيا لتونس بسبب انتقال عنارص إرهابية وأسلحة إليها،
وهي التي تعاين صعوبات اقتصادية وسياسية رافقت عملية االنتقال
الدميقراطي؛ لذا حافظت الحكومات التونسية املتعاقبة منذ اندالع
الثورة الليبية عىل مجموعة من املرتكزات يف سياساتها الخارجية عىل
رأسها الحفاظ عىل األمن الوطني من خالل ضبط الحدود ،والحؤول
مم يتطلب حفاظ تونس
دون انتقال األزمة إىل الداخل التونيسّ ،
عىل مسافة واحدة من جميع الفرقاء الليبيني وعدم االنحياز ،والرتكيز
حل األزمة بالطرق السلمية ،إضاف ًة إىل
سبيل إىل ّ
عىل نهج الحوار ً
تأكيد صانع القرار التونيس احرتام سيادة ليبيا ووحدتها الرتابية،
وعدم التدخل يف شؤونها الداخلية( .((4إ ّن املوقف التونيس املتمثل
بالحياد والوقوف عىل مسافة واحدة من الجميع يجعل دورها أكرث
خصوصا أ ّن تونس ليس
وقبول لدى كافّة الفرقاء الليبيني،
ً
فعال ّي ًة
ً
لديها طموح إىل امتالك نفوذ يف ليبيا أو حتى التنافس مع القوى
األخرى اإلقليمية فيها ،فهي ت ُقارِب األزمة من بوابة تعظيم مصالحها
بغض النظر عن شكل النظام السيايس يف ليبيا،
ً
االقتصادية
مستقبلّ ،
ال سيّام أنّها سوق قريبة للطاقة التي تحتاج إليها تونس من جهة،
وسوق للعاملة التونسية من جهة أخرى .ومن ث ّم يدرك صانع القرار
أي تناقض أو انزالق يف اتجاه طرف دون آخر ستكون
التونيس أ ّن ّ
 48الجمهورية التونسية ،عالقات تونس مع البلدان املغاربية ،املوقع الرسمي لوزارة الشؤون
الخارجية التونسية ،2018/4/15 ،شوهد يف  ،2018/7/12يفhttps://goo.gl/td4kUn :
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مستقبل؛ لذا
ً
له نتائج سلبية عىل األمن الوطني واالقتصاد التونيس
تعمل تونس عىل رضورة التنسيق مع الحكومة الرشعية يف طرابلس
"حكومة الوفاق" ويف الوقت ذاته تنفتح عىل كافّة الفرقاء الليبيني،
وهو ما يعكسه استقبالها عديد الشخصيات الرسمية الليبية؛ من
أه ّمها فايز الرساج رئيس املجلس الرئايس وعقيلة صالح ،رئيس
مجلس النواب ،وعبد الرحمن السويحيل ،رئيس املجلس األعىل
للدولة واملشري خليفة حفرت ،وكافّة ممثّيل املشهد السيايس والشعبي
يف ليبيا ،وأه ّمهم رؤساء "املجلس األعىل للقبائل واملدن الليبية".
واحتضنت تونس اجتام ًعا ثالث ًيا لوزراء خارجية تونس ومرص والجزائر
حل شامل،
لجمع الفرقاء الليبيني عىل مائدة الحوار؛ للوصول إىل ّ
والبدء يف تركيز املؤسسات الرشعية ،وهو ما ت ُ ِّوج بإمضاء "إعالن
تونس الوزاري لدعم التسوية السياسية يف ليبيا" بتاريخ  20شباط/
وينص إعالن "تونس الوزاري لدعم التسوية السياسية
فرباير ّ .2017
يف ليبيا" عىل مواصلة السعي الحثيث لتحقيق املصالحة الشاملة يف
ليبي
ليبيا ،من دون إقصاء ّ
ليبي ّ -
ليبي يف إطار حوار ّ
أي طرف ّ
مبساعدة تونس والجزائر ومرص ورعاية األمم املتحدة.

خاتمة
يف الوقت الذي دعمت فيه القوى الخارجية االتفاق السيايس الليبي
"الصخريات" ،وأكّدت يف خطابها الدبلومايس رضورة االعرتاف باالتفاق
ومخرجاته وتشجيع جهد البعثة األممية يف تنفيذه ،مبا يضمن تحقيق
االستقرار واستعادة األمن يف ليبيا ،ووضع نهاية لألزمة السياسية،
اطي ،كان سلوكها وحركتها
وتحقيق االنتقال إىل نظام
ّ
سيايس دميقر ّ
عىل األرض يتسامن بالدينامية والتغيري املستمر مبا يحقّق مصالحها
عامل يُضاف إىل
ويع ّزز نفوذها ويضمن أمنها القومي ،وهو ما شكّل ً
دستوري للدولة ،يضمن
سيايس
عوامل داخلية حالت دون قيام نظام
ّ
ّ
الحقوق املدنية والسياسية للمواطنني وينظّم سلطاتها ،ويقدر عىل
ضبط األمن واالستقرار ،بل أدى ذلك إىل تكريس االنقسام السيايس
واقتصادي عادل ،يف بلد
اجتامعي
والجغرايف ،وحال دون قيام نظام
ّ
ّ
غني باملوارد الطبيعية التي تح ّولت إىل لعنة ومح ّرك للرصاع بني
ّ
القوى الخارجية للسيطرة عليها من خالل وسطاء محليني .يتطلّب
تحقيق االستقرار يف ليبيا تحركًا من كافّة القوى السياسية والعسكرية
عىل قاعدة الح ّد من تدخل القوى الخارجية يف السياسات الداخلية
والخارجية ،وتوحيد الكتائب املسلحة ودمجها عىل اختالف توجهاتها
ليبي محرتف ،والحؤول دون أ ْن تكون
السياسية يف جيش
وطني ّ
ّ
لألحزاب السياسية تنظيامت عسكرية داخل القوات الليبية ،وتشكيل
شعبي مد ّين ميكّنها من
حكومة وحدة وطنية بصالحيات واسعة ودعم
ّ
اطي ،يقوم عىل قاعدة الفصل بني السلطات
إقامة نظام
ّ
سيايس دميقر ّ
واحرتام استقاللية القضاء ،وتدعيم الحريات العامة للمواطن الليبي.
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 اختبار ما بعد الربيع العربي:االتحاد األوروبي والمشروطية الديمقراطية
The European Union and the Conditionality of Democracy:
Post‑Arab Spring Case
كشــفت السياســات االشــتراطية لالتحاد األوروبــي لدعم التحــوالت الديمقراطيــة في بلدان
 وذلك على الرغم مــن الجهود الحثيثة،جنــوب المتوســط عن كثير من االختــاالت الهيكلية
 مــرورًا بالسياســة األوروبية، منذ الشــراكة األورومتوســطية، طوال ســنوات عــدة،التــي بذلــت
 ولم." وصو ًلا إلى برامج دعم اإلصالح الديمقراطي في مرحلة ما بعد "الحراك العربي،للجوار
 كمــا كان عليه األمر،تحصــل االندفاعة السياســية الديمقراطية المنشــودة فــي هذه البلدان
 ونمــا توجه نحو تفضيــل الدول األوروبيــة االعتبارات األمنية على حســاب.فــي أوروبــا الشــرقية
 خاصــة بعــد تزايــد وتيرة التعــاون األمنــي لمكافحــة التهديــدات اإلرهابية،دعــم الديمقراطيــة
ّ ، لهذا.والهجــرة غيــر النظامية
يمثــل الحراك العربي اختبارًا وتحد ًيا حقيق ًيا لصدقية سياســات
حــد نجحــت السياســات
ّ  فإلــى أي.المشــروطية الديمقراطيــة لالتحــاد األوروبــي وفعالياتهــا
األوروبية المرتبطة بالمشروطية الديمقراطية في دعم ديناميات الحراك العربي وتفاعالته؟
وهــل غلبــة منطــق الحفــاظ علــى األمــن واالســتقرار ومكافحــة اإلرهــاب تفــرغ المشــروطية
الديمقراطية األوروبية من نواتها الصلبة؟
. االنتقال الديمقراطي، المشروطية الديمقراطية، االتحاد األوروبي:كلمات مفتاحية
Despite the great pains made over the years since the Euro-Mediterranean
Partnership passed the European Neighborhood Policy to support programs for
democratic reform in the phase following the Arab uprisings. The EU's conditional
policies to support democratic transformations in the Southern Mediterranean
Countries have revealed many structural imbalances. These countries did not
gain the desired political and democratic momentum that the Eastern European
countries. There was also a growing trend towards European Countries prioritizing
security considerations at the expense of supporting democracy, especially after
the increased security cooperation to combat terrorist threats and irregular
migration. These uprisings thus formed an experiment and a real challenge to
the credibility and effectiveness of the EU's conditional democratic policies. To
what extent have the European policies associated with democratic conditionality
succeeded in supporting the dynamics and interactions of the Arab uprisings?
Does maintaining security and stability and combating terrorism void European
democratic conditionality at its hard core?
Keywords: European Union, Conditionality of Democracy, Democratic Transition.
*
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ملف :العامل الخارجي واالنتقال الديمقراطي ،الحالة العربية
االتحاد األوروبي والمشروطية الديمقراطية :اختبار ما بعد الربيع العربي

تقديم عام
تجادل هذه الدراسة بأن املرشوطية الدميقراطية لالتحاد األورويب
أصبحت تحتاج إىل إعــادة نظر معمقة ،وإىل تفكري جديد يف
براديغامت دعم اإلصالحات السياسية وآلياتها ،يف دول العامل العريب،
مقبول أن تكون املرشوطية مع ًربا
ً
بعد الحراك العريب .فلم يعد
لتكريس التسلطية وكبح الحريات وانتهاك الحقوق باسم إطالة أمد
االستقرار وضامن األمن .ومل يعد مجديًا استمرار الرتكيز عىل األمن
واالستقرار والتنمية االقتصادية عىل حساب اإلصالحات الدميقراطية.
وليك تكون السياسات االشرتاطية ذات صدقية ،فيجب أن تكون
الدميقراطية واالستقرار أمرين متالزمني عىل مستوى الواقع .وعىل
املديني املتوسط والبعيد ،ترسيخ دمقرطة األنظمة السياسية يف هذه
الدول هو الطريق اآلمنة نحو االستقرار والتنمية اللذين ينشدهام
االتحاد األورويب يف جواره املتوسطي الجنويب.
كيف ينظر االتحاد األورويب إىل قضية التحول الدميقراطي يف العامل العريب
قبل الحراك العريب وبعده؟ إىل أي ح ّد نجحت السياسات األوروبية
املرتبطة باملرشوطية الدميقراطية يف دعم ديناميات الحراك العريب
وتفاعالته؟ أال ميكن لغلبة منطق مصالح الحفاظ عىل األمن واالستقرار
ومكافحة اإلرهاب أن تفرغ املرشوطية من نواتها الصلبة؟ وما اآلفاق
املتاحة ملنح دعم حقيقي لإلصالحات السياسية الدميقراطية داخلها؟
نحاول يف هذه الورقة البحثية ،باعتامد املنهج التحلييل االستقرايئ،
البحث عن معامل املرشوطية الدميقراطية وموقعها يف السياسات
األوروبية للجوار والرشاكة ،وسنحلل مدى تجاوب مختلف السياسات
األوروبية املرتبطة باملرشوطية الدميقراطية لديناميات الحراك العريب
وتفاعالته والكشف عن نقاط القصور التي تعرتيها يف هذا املجال ،ثم
رصا
استكشاف اآلفاق والبدائل املتاحة واملمكنة لجعل املرشوطية عن ً
من عنارص دعم التحوالت الدميقراطية يف العامل العريب.

 .1اإلطار المفاهيمي
املرشوطية أو االشرتاطية  Conditionalityواملرشوطية السياسية
 Political Conditionalityواملرشوطية الدميقراطية Democratic
 Conditionalityوأحيانًا مرشوطية حقوق اإلنسان Human
 Rights Conditionalityهي كلها تعابري تستعمل عىل نحو
مرتادف وارتبطت ارتباطًا قويًا بالسياسة الخارجية لالتحاد األورويب،
وتعبري املرشوطية السياسية هو األشمل ويحتوي داخله باقي
التعابري املستخدمة .وتعني املرشوطية" :فكرة إخضاع حق أو امتياز
ما لرضورة احرتام مجموعة معايري وحقوق وسلوكات معينة"(((.
1 Ode Jacquemin, "La conditionnalité démocratique de l'Union
européenne. Une voie pour l'universalisation des droits de l'homme? Mise
en œuvre, critiques et bilan," CRIDHO, Working Paper (2006), p. 4, accessed
on 25/1/2019, at: https://bit.ly/2FXHx3J
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والتعريف األكرث شيو ًعا يحيل عىل "قدرة قوة أو سلطة ما عىل جذب
الدول األخرى وإقناعها من دون حاجة إىل استعامل القوة ،ويتم
الرهان عىل قدرتها يف تجسيد قيم كونية ويف تعبئة املوارد"(((.
ويف أغلب األحيان ،يكون املقصود بالطابع السيايس والدميقراطي
والحقوقي للمرشوطية رضورة احرتام مجموعة معايري ،متثِّل النواة
الصلبة ويت ّم حرصها يف :احرتام الدميقراطية ودولة القانون وحقوق
اإلنسان ،وعىل نحو موسع ،تضاف إليها :إجراء انتخابات دورية
نزيهة ،والتنمية املستدامة ،واحرتام األقليات ،واحرتام حقوق املرأة،
والحكامة ،والحد من التسلح ،ووقف العمليات املسلحة(((.

ويرى كثري من فقهاء القانون الدويل أن مبدأ املرشوطية أصبح مبدأً
من مبادئ القانون الدويل العام ،ومبوجبه ،تخضع الدول الحرتام
مجموعة من االلتزامات القانونية((( ،أو أنه ،عىل األقل ،التزام الدول
بأن تكون دميقراطية .ويدخل مبدأ املرشوطية الدميقراطية ضمن
القانون الرخو(((  Soft Lawالذي يرتسخ عىل نحو متزايد داخل
املجتمع الدويل ويف املنظامت الدولية واإلقليمية .يف املقابل ،يعتقد
بعضهم أن املرشوطية الدميقراطية مبدأ سيايس فحسب ،وليس له أي
طابع قانوين إلزامي(((؛ فالتوصيات واإلعالنات واالتفاقيات التي تشري
إليه غري كافية للقول بوجود مامرسات عرفية ترسخه بوصفه معيا ًرا
قانون ًيا دول ًيا يُلزِم الدول .لهذا هناك خالفات حادة بني الدول حول
طبيعته ومضامينه وأبعاده .ووصل األمر إىل ٍ
حد يجري معه إدراك
تكريسا لسياسة نيو إمربيالية جديدة
مبدأ املرشوطية الدميقراطية
ً
واستعامر جديد؛ ألنه يريد أن يفرض منطًا سياسيًا معيّ ًنا ،وألنه
يتعارض مع مبدأين أساسيني للعالقات الدولية ،وهام :سيادة الدول،
وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول .ومثال ذلك إدراج مبدأ
املرشوطية الدميقراطية ضمن اتفاق لومي الرابع ،كام جرى تعديله
وخصوصا املادة الخامسة التي تجعل من احرتام املبادئ
يف ،1995
ً

2 Abderrahim El Maslouhi, "Une conditionnalité dépourvue d'effectivité:
"Clause démocratique et gestion des risques dans les relations Euromed,
IEMed, EuroMeSCo, no 1 (Juin 2011), p. 9, accessed on 25/1/2019, at:
https://bit.ly/2HqOPPS
3 Catherine Schneider, "Au cœur de la coopération internationale
de l'Union européenne: Quelle stratégie à venir pour la conditionnalité
politique?" in: Hubert Thierry (dir.), Droit international et coopération
internationale, Hommage à Jean André Touscoz (Nice: France-Europe
édition, 2007), p. 751.
4 D. E. Emmanuel, "L'émergence du principe de la conditionnalité
politique en droit international public," Annales de l'Université Marien
Ngouabi, vol. 11, no. 3 (2010), pp. 28-51, accessed on 25/1/2019,
at: https://bit.ly/2I2VKzh
5 Didier Maus, "Elections et constitutionnalisme: Vers un droit international
des élections?" in: J-P. Vettovaglia et al. (dirs.), Démocratie et élections dans
l'espace francophone, OIF, AUF (Bruxelles: Bruylant, 2010), p. 55.
6 Atangana Amougou, "Conditionnalité de l'aide et respect des droits
fondamentaux," La conditionnalité juridique en Afrique, Afrilex, no. 2
(Septembre, 2001), p. 59.
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الدميقراطية وحقوق اإلنسان أساس عالقات التعاون واالتفاقات بني
أوروبا ورشكائها.
ورأى كثري من دول أفريقيا والكاريبي واملحيط الهادئ أن األمر يتعلق
بسياسة استعامرية جديدة .ويف هذا االتفاق ،رأى االتحاد األورويب
أن عىل الدول املستفيدة من الرشاكة أن تتحمل مسؤوليتها وتلتزم
تعهداتها التعاقدية عىل مستوى احرتام الحكم الرشيد ومحاربة الفساد
وإرساء قيم الدميقراطية ومبدأ املرشوعية يف تنصيب الحكومات؛
ألن ذلك يضمن توافر مناخ االستقرار السيايس واالقتصادي املالئم
للتنمية ،ما من شأنه دعم هذه العالقات األوروبية  -األفريقية،
واملساهمة يف تحقيق املصالح املشرتكة ،ومن ث ّم املساعدة يف معالجة
ظاهرة النزاعات املسلحة املنترشة بحدة يف أفريقيا .وهذا ما مل تنظر
إليه ،بعني الرىض ،دول أفريقية ع ّدة ،واعتربته نو ًعا من التدخل يف
وشكل من أشكال االستعامر الجديد(((.
ً
الشؤون الداخلية للدولة
ويف األصل ،بدأ تطبيق مبدأ املرشوطية يف املجال االقتصادي ومن
جانب املؤسسات املالية الدولية بوصفه "مجموع اإلج ـراءات
االقتصادية التصحيحية واإلصالحية التي تلتزمها دولة ما مقابل الدعم
املايل املق ّدم لها"((( ،ومل يكن هناك أي اهتامم بشكل النظام السيايس
القائم .ولكن بعد التداعيات الكارثية لربامج التقويم الهيكيل يف
كثري من الدول النامية ،رشعت مؤسسات برتون وودز يف أواخر
التسعينيات يف اعتامد املرشوطية الدميقراطية عرب ربط منح اإلعانات
املالية برشط دمقرطة الدولة وإرساء دولة القانون والحكامة.
شهد عقد التسعينيات من القرن املايض صعو ًدا متزام ًنا للمرشوطية
الدميقراطية ،يف ظل برامج الحكم الرشيد من جانب املؤسسات
املالية الدولية املانحة من جهة ،واالتجاه إىل تبني التعددية السياسية
والحزبية واالنفتاح السيايس يف كثري من الدول النامية املعتمدة عىل
املعونات املالية من جهة أخرى.
وكانت نهاية الحرب الباردة واملد الدميقراطي العاملي بداية ترسخ
مبدأ املرشوطية الدميقراطية يف القانون الــدويل ويف املامرسات
الدولية ،وقد كرسته املؤسسات املالية الدولية ،ومجلس أوروبا،
واالتحاد األورويب ،واالتحاد األفريقي ،واملجموعة االقتصادية لدول
غرب أفريقيا (إيكواس).

 .2التطور التاريخي
تُع ّد مسألة املرشوطية الدميقراطية موضو ًعا حديثًا يف السياسة
الدولية .وقد تك ّونت مالمحه األوىل يف أواخر عقد السبعينيات
7 Grégory Godiveau, "La conditionnalité démocratique dans le partenariat
ACP-CE: Nouvelle voie et nouvelles interrogations," Revue du Marché
commun et de l'Union européenne, no. 515 )Février 2008(.
8 Jean Salmon, Dictionnaire de Droit international public (Bruxelles:
Bruylant, 2001), p. 228.

 ددعلالا
رياني  /يناثلا نوناكوناك

يف إطار السياسة الخارجية األمريكية ،ثم تلتها بعد ذلك التجربة
األوروبية والكندية واليابانية والدول اإلسكندنافية من دون إغفال
أن التطبيق العميل لسياسة املرشوطية كان من طرف املؤسسات
وخصوصا مؤسسات بريتون وودز.
املالية الدولية،
ً
سمح املناخ الــدويل عقب انتهاء الحرب الباردة بإشعاع قيم
الدميقراطية واقتصاد السوق ،وتوافق ذلك مع نرش مبادئ الحكم
الرشيد  Good Governanceالتي تبناها البنك الدويل ،وصمم يف
إطارها برامج للمرشوطية الدميقراطية ربطت بني الحصول عىل املنح
املالية وتب ّني سياسات اقتصادية وسياسية تربط بني برامج تحرير
االقتصاد وسياسات تق ّر بسيادة القانون واحرتام حقوق اإلنسان
وربط املسؤولية باملساءلة ومكافحة الفساد والرشوع يف اإلصالح
املؤسسايت واإلداري.
وأخذ االهتامم بدور العامل الخارجي يف عملية التحول الدميقراطي
مهم يف ظل قيام االتحاد األورويب بدعم التحوالت الدميقراطية
منحى ً
ً
يف دول أوروبــا الرشقية واالنفتاح السيايس عىل كثري من أنظمة
جنوب املتوسط ورشقه (املغرب ،والجزائر ،وتونس ،ومرص ،واألردن،
ولبنان ...،إلخ) ،وذلك عرب إسرتاتيجية الربط Linkage؛ أي تقديم
دعمٍ وحوافز مالي ٍة للدول؛ قصد تحفيزها إىل الوفاء بالتزاماتها
وتطبيق اإلصالحات الدميقراطية لتعزيز رشاكتها يف االتحاد األورويب
وإسرتاتيجية التأثري  Leverageأي القدرة عىل الضغط واإلكراه
والشجب العلني ،وحتى إمكان فرض عقوبات عىل الدول التي ال
تحرتم تعهداتها وترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان ،أو ال
تبدي استعدا ًدا للقيام باإلصالحات السياسية واالقتصادية التي
تعهدت بالقيام بها مقابل ما حصلت عليه من دعم مايل(((.
وبذلك تحولت املرشوطية الدميقراطية إىل مبدأ أسايس يف سياسات
االتحاد األورويب الذي يقدم نفسه بوصفه قو ًة ناعم ًة ومعياري ًة
خصوصا
تهدف إىل النهوض والرتويج للدميقراطية وحقوق اإلنسان،
ً
يف محيطه الجغرايف رشقًا وجنوبًا .وتقوم السياسات األوروبية يف هذا
املجال عىل مفهوم الشمولية يف التعاون األورويب وعدم االقتصار عىل
امليدان االقتصادي والتجاري فحسب.
وأصبحت هذه املرشوطية من ثوابت التعاون االقتصادي والسيايس
وتقديم املساعدات يف مجال التنمية بينه وبني رشكائه يف الضفة
الجنوبية للمتوسط .وقد تم تجسيد هذا املبدأ عرب مسارين أساسيني:
•مسار الرشاكة األورومتوسطية (مسلسل برشلونة) Euro-
 :Mediterranean Partnershipانطلق عىل إثر انعقاد مؤمتر
برشلونة يف ترشين الثاين /نوفمرب  ،1995وهدفه الرئيس بناء
"فضاء مشرتك للسلم واالستقرار" عرب إرساء رشاكة متعددة

9 Milada Anna Vachudova, Europe Undivided: Democracy, Leverage, and
Integration after Communism )Oxford: Oxford University Press, 2005(.

ملف :العامل الخارجي واالنتقال الديمقراطي ،الحالة العربية
االتحاد األوروبي والمشروطية الديمقراطية :اختبار ما بعد الربيع العربي

األطراف ،أساسها الحوار والتعاون؛ بغية ضامن السالم واالستقرار
وتحقيق التنمية االقتصادية لدى بلدان جنوب حوض املتوسط.
وقد تضمن ثالثة محاور أساسية :املحور االقتصادي واملايل،
واملحور السيايس واألمني ويه ّم إرساء حوار شامل ومنتظم لبناء
السالم واالستقرار باملنطقة عرب تعزيز دولة القانون والدميقراطية
واحرتام حقوق اإلنسان والحريات األساسية ،واملحور االجتامعي
والثقايف واإلنساين ويهت ّم بتشجيع الحوار بني الثقافات وتنمية
املوارد البرشية والنهوض بالحقوق االجتامعية وإرشاك منظامت
املجتمع املدين يف العملية التنموية.
لقد ت ّم تحقيق بعض املكاسب ،ولكن الرشاكة األورومتوسطية
فشلت يف تحقيق أهدافها وكانت دون مستوى الطموحات،
خصوصا عىل مستوى تحقيق النمو االقتصادي واالستقرار
ً
وترسيخ اإلصالحات الدميقراطية .وكانت القمة األورومتوسطية
لرؤساء الدول والحكومات يف ترشين الثاين /نوفمرب 2005
مبناسبة مرور عرش سنوات عىل مسار برشلونة مبنزلة تجسيد
فعيل لفشل السياسة األورومتوسطية .وقد أُدمــج مرشوع
االتحاد من أجل املتوسط يف  2008ضمن إطــار الرشاكة
مهم لتعزيز العالقات
األورومتوسطية ،و ُع َّد ً
تكتل اندماجيًا ًّ
األورومتوسطية والدفع بها .لك ّن طموحاته كان مبالغًا فيها،
ومل تكن الحصيلة العملية يف املستوى املطلوب ،وفقد كث ًريا
من حيويته ،وأصبح أمام مفرتق طرق ،وغري قادر أحيانًا عىل
االستجابة للتحديات الجديدة عىل مستوى االندماج االقتصادي
ودعم التحوالت الدميقراطية يف العامل العريب(.((1

•مسار السياسة األوروبية للجوار European Neighbourhood
 :Policyتحس ًبا للتبعات السلبية الناجمة عن توسيع االتحاد
األورويب ،وبعد معاينة االتحاد لبطء مسلسل اإلصالحات
السياسية داخل دول الضفة الجنوبية ،عمد يف  2004إىل إطالق
"السياسة األوروبية للجوار" ملصلحة دول أوروبا الرشقية غري
املرشحة لالنضامم إىل االتحاد األورويب ولدول جنوب املتوسط(.((1
وكانت الغاية "خلق فضاء لالستقرار وحسن الجوار ودائرة
أصدقاء تجمعهم عالقات متينة وسلمية قامئة عىل التعاون"(.((1
وبناء عليه ،تعزيز األمن واالستقرار يف املنطقة عرب منح نفس
جديد للتعاون مع هذه الدول عىل مستوى قضايا التنمية
10 Roger Albinyana, "The Union for the Mediterranean in 2017:
Stocktaking and Consolidation," IEMed. Mediterranean Yearbook (2017), pp.
217-221, accessed on 25/1/2019, at: https://bit.ly/2DxhNd3
 11الدول املعنية بالسياسة األوروبية للجوار هي :أرمينيا ،وأذربيجان ،وروسيا البيضاء،
وجورجيا ،ومولدافيا ،وأوكرانيا ،واملغرب ،والجزائر ،وتونس ،وليبيا ،ومرص ،واألردن ،وفلسطني،
وسورية ،ولبنان ،وما يسمى إرسائيل.
12 Commission Européenne, communication, "Europe Élargie–Voisinage:
"un nouveau cadre pour les relations avec nos voisins de l'Est et du Sud,
Bruxelles, 11/3/2003, accessed on 25/1/2019, at: https://bit.ly/2Sb8gRR
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االقتصادية ،والهجرة ،والبيئة واألمن واإلرهاب واإلصالحات
الدميقراطية .وجرى الرتكيز عىل أن قيمة املساعدات املالية
والتقنية مرشوطة مبستوى اإلصالحات السياسية والحقوقية
واالقتصادية املنجزة.
سعى هذا املرشوع عىل مستوى املرشوطية الدميقراطية إىل
تجاوز مقاربة السياسة الخارجية التقليدية األوروبية ،عىل
مستوى دعم التحوالت الهيكلية للرشكاء يف مجاالت الدميقراطية
ودولة القانون واقتصاد السوق( .((1وخضعت السياسة األوروبية
خصوصا يف  2011مع قدوم الربيع
للجوار لعدة تعديالت،
ً
العريب ،ويف  2015من أجل تعزيز نرش القيم الدميقراطية ،إال
أن نتائجها عىل مستوى املرشوطية الدميقراطية كانت محدودة
للغاية ،ومل يتحقق استقرار أو أمن أو إصالحات دميقراطية
خصوصا يف الدول العربية(.((1
حقيقية،
ً
وتبني اتفاقيات التعاون والرشاكة التي أبرمت مع الدول املعنية
أن مرشوطية ثالوث الدميقراطية وحقوق اإلنسان ودولة القانون
صارت من ثوابت التعاون االقتصادي والدعم املايل واملساعدة يف
مجال التنمية بني االتحاد األورويب ورشكائه يف الضفة الجنوبية
للمتوسط .لكن سياسات املرشوطية الدميقراطية عرفت بعض
الرتاجع والتغيري بفعل أحــداث  11سبتمرب  ،2001واألزمة
االقتصادية العاملية منذ  .2008فقد تراجع حجم املساعدات
وتزايد الرتكيز األورويب عىل الهاجس األمني ومكافحة اإلرهاب
والهجرة غري النظامية ،وذلك عىل حساب تشجيع اإلصالحات
السياسية يف دول جنوب املتوسط ،كام ت ّم تخفيض القيمة
املالية للعديد من برامج التعاون مع الضفة الجنوبية بفعل
تداعيات األزمة االقتصادية العاملية.
لكن يف  ،2011تجدد االهتامم باملرشوطية الدميقراطية مع
الصعود املفاجئ للموجات الثورية يف دول الربيع العريب .ويرى
كثري من املتخصصني يف شؤون االتحاد األورويب أن العالقة بني
املرشوطية واإلصالحات السياسية اتجهت نحو الرتاجع يف أعقاب
أحداث  11سبتمرب يف الواليات املتحدة األمريكية عام 2001
التي انعكست ،ضمن عوامل أخرى ،عىل النظام الدويل للمعونة
بحيث جرى استبدال نظام املرشوطية  Conditionalityبنظام
ما بعد املرشوطية  ،Post Conditionalityفبدأ الرتاجع
ضمن ًيا عن فكرة فرض التحوالت من الخارج ،وطرح مفهوم
االمتالك  Ownershipبحيث تتبنى الدول النامية سياسات
مصممة داخليًا تحت شعار "تعزيز الحرية والدميقراطية وليس
13 Stefan Lehne, "Time To Reset The European Neighborhood
Policy," Carnegie Europe (February 2014), p. 4, accessed on 25/1/2019,
at: https://bit.ly/1FreY3L
14 Steven Blockmans, The Obsolescence of the European Neighbourhood
Policy (London: Rowman and Littlefield International, 2017).
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تصديرهام" .وأصبح الرتكيز عىل أدوات التأثري الناعمة ،والعمل
من خالل الفاعلني الداخليني .كام أن الدميقراطية التي قد
يؤدي العامل الخارجي دو ًرا يف تحفيز انطالقها أو دعمها ،هي
غال ًبا ذات طابع إجرايئ يتمثل يف تنظيم انتخابات تعددية عىل
نحو دوري ونزيه ،كام ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالنظام االقتصادي
الرأساميل أي بدميقراطية اقتصاد السوق(.((1

المشروطية الديمقراطية واالتحاد
األوروبي :القوة المعيارية
لفهم أبعاد املرشوطية الدميقراطية يف السياسة األوروبية الخارجية،
ينبغي لنا فهم مركزية حقوق اإلنسان والدميقراطية يف بناء
الوحدة األوروبية؛ إذ تعترب النواة الصلبة من القيم املشرتكة .ثم
إ ّن الدميقراطية وحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية هي
األساس املعياري والقانوين لالتحاد األورويب(((1؛ األمر الذي جعل
عدي ًدا من الباحثني األكادمييني والسياسيني يناقشون مدى قدرة هذا
الكيان عىل تصدير قيمه املشرتكة خارج حدوده .ويرى بعضهم أن
االتحاد األورويب قوة معيارية  Normative Powerبامتياز ،تقوم،
يف جزء منها ،وتنفرد عن باقي القوى الكربى يف العامل بكونها قوة
ناعمة  Soft Powerتجعل هويتها املشرتكة وأهدافها مرتبطة ارتباطًا
شدي ًدا بالنهوض بالدميقراطية وحقوق اإلنسان والتعددية السياسية
عرب نرشها وتصديرها خارج حدودها( .((1ويرى إيان مانرز أن القوة
املعيارية ألوروبا متثِّل جوهر الهوية األوروبية؛ إذ يفضل أن يجعل
من املعايري الدميقراطية والحقوقية والقانونية مرجعيته الرئيسة يف
عالقاته الخارجية ،وهو يع ّرفها بأنها "تسعى للنهوض مببادئ عمو ًما
هي مقبولة ومعرتف بها داخل منظومة األمم املتحدة باعتبارها
واجبة التطبيق عىل املستوى الكوين :السلم ،والحرية ،والدميقراطية،
وحقوق اإلنسان ،ودولة القانون ،واملساواة ،والتضامن االجتامعي،
والتنمية املستدامة ،والحكم الرشيد"( .((1ويعتقد الباحث زيك لعيدي
أن السياسة املعيارية هي الخيار الوحيد املوجود أمام االتحاد األورويب
وهي متثِّل جوهر البناء األورويب؛ ألنها تحدد نفسها وسلوكها باستمرار
عىل أساس أنها فضاء للقيم واملعايري التي تحاول التحكم يف سيادات
 15انظر :عيل محمد عيل" ،العامل الخارجي والتحول الدميقراطي :دور املؤسسات
املالية الدولية" ،مركز األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية ،2016/12/21 ،شوهد يف
 ،2019/1/26يفhttps://bit.ly/2AYr3Fp :
16 Saïd Hammamoun, "Droits de l'homme et conditionnalité dans les
"?accords de coopération de l'Union européenne: Quelle logique juridique
Revue générale de droit, vol. 40, no. 1 (2010), p. 146.
17 Richard Whitman, Normative Power Europe: Empirical and Theoretical
Perspectives (London: Palgrave Macmillan, 2011).
18 Ian Manners, "Normative Power Europe: A Contradiction in
Terms?" Journal of Common Market Studies, vol. 40, no. 2 (2002), p. 240.
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الدول التي تتشكّل منها وتحاول كذلك ضبطها .وبناء عليه ،فإن
املرشوطية الدميقراطية وثيقة الصلة واالرتباط بهذه القوة املعيارية
للبناء األورويب ،وهي أداتها لتعميم قوتها الناعمة والقيم والقواعد
القانونية والدميقراطية التي تؤمن بها( .((1ويسعى االتحاد األورويب،
عرب اتفاقياته الخارجية ،إىل تصدير مكاسبه الحقوقية والدميقراطية
وتجسيدها يف اتفاقياته مع الدول خارج أوروبا( .((2ومن منطلق
القوة املعيارية لالتحاد ،بوصفه مر ّو ًجا قيم الدميقراطية ،أصبحت
املرشوطية الدميقراطية مبدأً موج ًها سياساته الخارجية.

وال يخفى تأث ّر فلسفة السياسة الخارجية لالتحاد األورويب بنظرية
السالم الدميقراطي  Democratic Peace Theoryالتي تقوم عىل
فكرة أن الدميقراطية متثِّل الدعامة األساسية لبناء تنمية حقيقة
داخل الدول ،وإلقامة سالم متني ودائم يف العالقات الدولية .وتع ّد
قيم الدميقراطية ،وحقوق اإلنسان ،وتنظيم انتخابات دورية حرة
ونزيهة ،عوامل حاسمة تشجع االستقرار السيايس والسالم داخل
الدول وفيام بينها .وهناك قناعة أوروبية بأنه ال ميكن ضامن األمن
واالستقرار يف أوروبا من دون تأمني الدميقراطية والتنمية يف دول
جنوب املتوسط .ويرى عديد من وثائق املؤسسات األوروبية أن
الدفاع والنهوض بحقوق اإلنسان أداة فعالة للوقاية من النزاعات
املسلحة واالضطرابات وتدفقات الهجرة املكثفة(.((2
ويقوم االتحاد األورويب عىل معاهدة ماسرتيخت لعام  1992التي
أرست األسس القانونية الالزمة لتكريس املرشوطية الدميقراطية يف
خصوصا عىل مستوى التعاون والتنمية.
العالقات الخارجية لالتحاد،
ً
19 Zaki Laïdi, La norme sans la force: L'énigme de la puissance européenne
(Paris: Presses de Sciences Po, 2008); Zaki Laïdi, "Peut-on prendre la
puissance européenne au sérieux?" Les Cahiers européens de Sciences po.,
no. 5 (2005).
20 Josiane Auvret-Finck, "Les procédures de sanction internationale en
vigueur dans l'ordre interne de l'Union et la défense des droits de l'homme dans
le monde," Revue trimestrielle de droit européen, no. 1 (Mars 2003(, pp. 1 - 21.
21 Jacquemin, p. 20.

ملف :العامل الخارجي واالنتقال الديمقراطي ،الحالة العربية
االتحاد األوروبي والمشروطية الديمقراطية :اختبار ما بعد الربيع العربي

وتؤكد املادة  11من هذه املعاهدة أن االتحاد يحدد سياسة خارجية
وأمنية مشرتكة ويطبقها ،ومن أهدافها" :تنمية وترسيخ الدميقراطية
ودولة القانون ،وكذا احرتام حقوق اإلنسان والحريات األساسية"،
وتؤكد معاهدة لشبونة يف  2009الفكرة نفسها.
وقد أقر االتحاد األورويب سياسة العقوبات  Sanctionsأو السياسات
التقييدية  Mesures Restrictivesبوصفها أدا ًة رئيس ًة يف السياسة
الخارجية واألمنية املشرتكة ،وهدفها التحفيز إىل تغيري سياسة
ما أو سلوك ،وقد تكون هذه العقوبات ذات طبيعة اقتصادية أو
دبلوماسية أو منع تصدير األسلحة وبيعها ،ومصادرة املمتلكات،
وهذا يف حالتَي انتهاكات حقوق اإلنسان أو اإلرهاب(.((2

المشروطية الديمقراطية األوروبية
بعد الحراك العربي
كانت ثورات الحراك العريب مبنزلة اختبار وتح ٍّد لصدقية سياسات
االتحاد األورويب االشرتاطية وفعالياتها إزاء دول الضفة الجنوبية،
وقد كشفت عن اختالالت هيكلية عديدة تعانيها السياسة الخارجية
األوروبية؛ عىل نحو أدى إىل مراجعة سياسات التعاون وأولوياته.
ودفعت ديناميات الربيع العريب االتحاد األورويب إىل إعادة التفكري
يف آليات دعم املرحلة السياسية االنتقالية يف بلدان جنوب املتوسط
الخاضعة ألنظمة تسلطية .وذلك عرب تعديل سياسة الجوار لتعزيز
فعالية املرشوطية الدميقراطية ،من خالل الرتكيز عىل الثنائية والتاميز
يف عالقته بالدول العربية الرشيكة ،وربط تعزيز العالقات بحجم
اإلصالحات التي تتبناها ،وهو ما اصطلح عليه مببدأ "املزيد مقابل
املزيد" More for More؛ فسيكون هناك مزيد من اإلصالحات
الدميقراطية والحقوقية مقابل مزيد من دعم االتحاد األورويب .وكلام
قل الدعم املقدم
تنصلت الدول الرشيكة باملرشوطية من التزامهاّ ،
لها .ويرى االتحاد األورويب أن "تقوية دعمه لجريانه مرشوط بالتقدم
املحرز عىل مستوى إرساء الدميقراطية وتعزيزها وكذا احرتام دولة
القانون .وبقدر ما إذا كانت اإلصالحات الداخلية لدولة ما تتقدم
مهم"(.((2
عىل نحو فعال ورسيع ،سيكون دعم االتحاد األورويب ً
كام تغريت مقاربة االتحاد األورويب لإلصالح والتغيري؛ إذ بدأ يويل
اهتام ًما معت ًربا للتغيري من أسفل ،عرب دعم تعزيز قدرات منظامت
املجتمع املدين وأدوارها ملواكبة اإلصالحات وتعزيزها عىل املستوى
املجتمعي ،عىل الرغم من استمرار الرهان عىل التغيري من أعىل

22 Conseil de l'Union européenne, "Lignes directrices relatives
aux sanctions," Bruxelles, 8/12/2017, accessed on 25/1/2019,
at: https://bit.ly/2S4R3IN
23 Communication conjointe de la Haute représentante de l'Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission
"européenne, "Une stratégie nouvelle à l'égard d'un voisinage en mutation,
Bruxelles, 25/5/2011, p. 3, accessed on 25/1/2019, at: https://bit.ly/2sI6kAZ
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عرب دعم بناء املؤسسات السياسية عىل أساس الحكامة والشفافية
وسيادة القانون.
لكن يف املقابل ،أدت األزمة االقتصادية العاملية ،التي كانت تداعياتها
مستمرة خالل اندالع الربيع العريب ،إىل نهج االتحاد األورويب سياسات
تقشفية عىل مستوى تقديم الحوافز املالية يف إطار املرشوطية
الدميقراطية .وذلك يف ظل تراجع فكرة توحيد السياسة الخارجية
األوروبية ،وعودة املصالح الوطنية للدول األوروبية إىل الواجهة عىل
حساب أولويات االتحاد األورويب .وازدادت النزعة القومية للبلدان
األوروبية كفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وأملانيا مع خروج بريطانيا من
االتحاد األورويب؛ فقد أخذت كل دولة تفكر يف مصالحها الوطنية عىل
حساب مصالحها وقيمها املشرتكة داخل االتحاد األورويب.
حامسا يف
وبعد فرتة ترقب وانتظار ،أبدى االتحاد األورويب يف البداية ً
تفاعله مع تداعيات الربيع العريب ،فقد أصدرت املفوضية األوروبية
عدة توصيات موجهة إىل مجلس االتحاد والربملان األوروبيَني من
أجل اتخاذ قرارات أوروبية مواكبة للربيع العريب ،نذكر منها وثيقة
 8آذار /مارس " 2011رشاكة من أجل الدميقراطية والرخاء املشرتك مع
دول جنوب املتوسط" ،والوثيقة الثانية بتاريخ  25أيار /مايو  2011بعنوان
"إسرتاتيجية جديدة تجاه جوار متغري" اللتني اقرتحت فيهام املفوضية
زيادة الدعم األورويب للمجتمع املدين يف دول جنوب البحر األبيض
املتوسط وأكدت فيهام أن دمقرطة األنظمة السياسية يف هذه الدول
هي السبيل لالستقرار والرخاء اللذَين ينشدهام االتحاد األورويب يف جواره
املتوسطي .ويف هذا السياق ،متّت مراجعة خطة عمل اآللية األوروبية
من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان European Instrument
 for Democracy and Human Rightsمنذ آذار /مارس ،2011
وت ّم تعيني ممثّل خاص لالتحاد األورويب يف بلدان جنوب املتوسط يف
ترشين األول /أكتوبر  2012عىل إثر انعقاد قمة مجموعة  .5+5وقد
وضع االتحاد األورويب إسرتاتيجية تتكون من ثالث ركائز:

•تدعيم الدميقراطية العميقة والصلبة واملستدامة التي ال تقوم
عىل نتائج صناديق االقرتاع فحسب ،ولكن عىل متطلبات إقامة
دميقراطية حقيقية؛ كحرية التعبري وتكوين الجمعيات وسيادة
القانون واستقاللية القضاء واملحاكمة العادلة ،ومكافحة الفساد
وإصالح قطاع األمن وقوات حفظ النظام والرقابة الدميقراطية
عىل القوات األمنية وقوات الجيش(.((2

•تعزيز املجتمع املدين واملنظامت غري الحكومية ودعمهام؛ فقد
سعت مؤسسات االتحاد األورويب ،منذ الربيع العريب ،إىل إرساء
رشاكة متينة مع منظامت املجتمع املدين يف استقاللية عن وضع
العالقات بالحكومات .ويف هذا اإلطار ،يدخل برنامج متكني
املجتمع املدين يف جنوب املتوسط Civil Society Facility
24 Ibid., p. 4.
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 Southيف الفرتة  ،2018 - 2012ويهدف إىل تعزيز قدرة
منظامت املجتمع املدين ومسؤوليتها ودعم مشاركتها يف عملية
صنع السياسات واملشاركة يف املؤسسات ،إضافة إىل الصندوق
األورويب من أجل الدميقراطية The European Endowment
 for Democracyالذي يتوخى تعزيز الحركات السياسية
ومنظامت املجتمع املدين ودعمها؛ لتحقيق النمو السيايس
ودعم القيم الدميقراطية ونرشها ،وقد أنشئت عام 2012؛
لسد بعض الثغرات املؤسساتية والعملية لآللية األوروبية
من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان( .((2ومتّ ت زيادة الدعم
املخصص لهذا الصندوق ،عىل نحو متدرج ،لالستجابة للتحديات
والحاجات امللحة يف دول جنوب املتوسط.

•النهوض بالتنمية االقتصادية واالجتامعية ،عرب تعزيز تحرير
(.((2
االقتصاد واألسعار واألسواق لضامن التوازنات املاكرواقتصادية
واستجاب ًة لتداعيات الربيع العريب ،اعتمد االتحاد األورويب عام
 2011برنامج الربيع (برنامج دعم الرشاكة واإلصالح والنمو الشامل
)Support to Partnerschip, Reform and Inclusive Growth
وهو مخصص لبلدان الربيع العريب .ويف عامي  2011و،2012
أول،
خصصت له  350مليون يورو ،وتوخى االتحاد من خالله أمرينً :
دعم االنتقال السيايس وتعزيز اإلصالحات الدميقراطية واملؤسساتية،
وذلك بتحقيق نتائج ملموسة يف مجال حقوق اإلنسان والحريات
األساسية؛ وثانيًا ،دعم التنمية االقتصادية املستدامة واملندمجة ،عرب
توافر إطار تنظيمي أفضل لألعامل االقتصادية التي تعرف تحوالت
سياسية جديدة ،وتحسني املستوى املعييش للسكان والرفع من نسب
النمو االقتصادي يف هذه البلدان عرب تعزيز االستثامرات(. ((2
وللتجاوب مع خيبات األمل من الحصيلة الهزيلة للرشاكة األورومتوسطية
والتداعيات السلبية للربيع العريب ،أطلق االتحاد األورويب عام
 2015السياسة األوروبية الجديدة للجوار The new European
 Neighbourhood Policyالتي تقوم عىل مبدأ "املفاضلة والتمييز"
 Differentiationأو مبدأ "املزيد من أجل املزيد" الذي يسمح ،بحسب
الطرف األورويب ،بزيادة "دعمه" املايل وفق مدى "التزام" كل دولة
باملضامني السياسية ،واالقتصادية واالجتامعية (اإلصالحات السياسية،
واإلصالحات اإلداريــة ،واالنفتاح االقتصادي ،وخلق مناصب الشغل)
التي تتضمنها خطة العمل الخاصة بها يف إطار سياسة الجوار األوروبية
25 Giusti Serena & Fassi Enrico, "The European Endowment for
Democracy and Democracy Promotion in the EU Neighbourhood," The
International Spectator, Italian Journal of International Affairs, vol. 49, no. 4
(2014), pp. 112-129.
26 Tobias Schumacher, "The EU and the Arab Spring: Between
Spectatorship and Actorness," Insight Turkey, vol.13, no. 3 (Summer 2011),
p. 109.
27 European Union, "EU Response to the Arab Spring: The
SPRING Programme," Brussels, 27/9/2011, accessed on 25/1/2019,
at:https://bit.ly/2Tc0qUg
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الجديدة .وإقرار مبدأ "املزيد مقابل املزيد" هو يف حد ذاته إقرار بفشل
االتحاد األورويب عىل نحو بعيد يف تعزيز اإلصالحات الدميقراطية يف الجوار
الجنويب ،وأن التحفيز إىل عملية اإلصالح يف هذه البلدان يتطلب تقديم
مزيد من الجهود والدعم املايل .كام ركزت هذه السياسة يف تدعيم متلك
اإلصالحات السياسية وذلك عرب وضع آليات للتشاور والحوار مع السلطات
وفعاليات املجتمع املدين ،وتشجيع التواصل ودبلوماسية عمومية بهدف
منح صورة إيجابية لدى الرأي العام حول الربامج التي يدعمها االتحاد
خصوصا .وقد كانت إحدى الغايات الرئيسة
يف دول الجوار املتوسطي
ً
للسياسة الجديدة للجوار تحفيز الدول الرشيكة إىل االنخراط يف القيم
املشرتكة لالتحاد األورويب ،عرب إصالح منظومتها الترشيعية واملؤسساتية
والحقوقية مقابل دعم اندماج اقتصادي متقدم من خالل عدة آليات
متويل ،وعرب مفاوضات من أجل اتفاق التبادل الحر الشامل والعميق
.Deep and Comprehensive Free Trade Agreement
مهم يف اإلسهام يف رسم معامل
وأدى االتحاد األورويب دو ًرا سياسيًا ً
مخاض التحول السيايس الدميقراطي يف تونس واملغرب واألردن ،فقد
دعم
قامت املفوضية األوروبية مبراقبة العمليات االنتخابية ،وقدمت ً
مهم للسلطات الحكومية واملجتمع املدين لتأهيل املؤسسات
ماليًا ً
الدميقراطية وتعزيزها .كام ت ّم اعتامد التوجيهات لبدء املفاوضات
قصد توقيع اتفاقيات تبادل ح ّر شاملة وعميقة مع املغرب ومرص
واألردن وتونس(.((2
وتفاعل
ً
وعىل ما يبدو ،فإن تونس واملغرب هام أكرث الدول استفاد ًة
مع السياسات األوروبية الجديدة للتعاون ملا بعد الحراك العريب .وقد
تعهد االتحاد األورويب بدعم حقيقي للمسار االنتقايل التونيس نحو
الدميقراطية ،وبتعزيز العالقات الثنائية به يف كل املجاالت السياسية
والثقافية واالقتصادية واألمنية والرفع من مستوى املبادالت التجارية.
وال يخفى أن تونس تواجه تحديات معقدة يف سياق إقليمي هش
ويف ظل مناخ احتقانٍ
اجتامعي حا ٍّد بفعل وضعية سوسيو اقتصادية
ٍ
صعبة وبطالة مستفحلة يف فئة الشباب .وحصلت تونس عام 2012
عىل وضعية "الرشيك املتقدم" ،ووقعت اتفاق الرشاكة من أجل حرية
التنقل عام  .2014ومنذ عام  ،2015دخلت يف مفاوضات متقدمة
من أجل اتفاق التبادل الحر الشامل والعميق .ويع ّد هذا االتفاق،
بحسب املسؤولني األوروبيني ،محركًا أساسيًا إلعادة االستثامر والنمو
يف تونس وتشجيع اندماجها االقتصادي والتجاري مع االتحاد األورويب.
كام خصصت اآللية األوروبية من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان
مليوين يورو لتمويل مشاريع يف تونس .ومل تكن تونس ضمن أولويات
التعاون الثنايئ لهذه اآللية يف عهد حكم زين العابدين بن عيل وكان
الرتكيز ،عىل نحو أشد ،عىل الدعم املايل للمغرب ،لكن بعد ،2011
تغري تعاملها مع تونس عىل نحو جذري.
28 Commission européenne, "Réponse de l'UE au 'Printemps arabe':
Etat des lieux deux ans après," Bruxelles, 8/2/2013, accessed on 25/1/2019,
at: https://bit.ly/2Ug7H5P
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الجدول ( )1مقارنة بني بعض مجاالت التعاون بني االتحاد األورويب والدول العربية يف الضفة الجنوبية

تونس

الجزائر

املغرب

وقّع عام 2002
وقّع عام  1995ودخل حيّز وقّع عام  1996ودخل ودخل حيّز
اتفاق الرشاكة
ح ّيز التنفيذ عام  2000التنفيذ عام
التنفيذ عام 1998
2005
وضع الرشيك
املتقدم

حصل عليه عام 2012

اتفاق للتبادل
مفاوضات متقدمة منذ
الحر الشامل
ترشين األول /أكتوبر 2015
والعميق
اتفاق من
أجل التنقل
الحر

حصل عليه يف
ترشين األول /أكتوبر
2008

ال يوجد

بداية املفاوضات
آذار /مارس 2013

ال يوجد

تم توقيعه يف
تم توقيعه يف آذار /مارس
 7حزيران /يونيو 2013
2014

ال يوجد

ليبيا

مرص

األردن

وقّع يف  25حزيران /يونيو
وقّع عام  1997ودخل
ال يوجد  2001ودخل ح ّيز التنفيذ
ح ّيز التنفيذ عام 2002
يف  2حزيران /يونيو 2004
ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

حصل عليه يف
ترشين األول /أكتوبر
2010

بدأت املفاوضات عام
2013

بدأت املفاوضات
عام 2014

ال يوجد

ترشين األول /أكتوبر
2014

املصدر :من إعداد الباحث.

ومنذ  ،2011ونظ ًرا إىل اإلصالحات السياسية املهمة التي رشعت
فيها تونس (الدستور الجديد ،واالنتخابات الربملانية والرئاسية الحرة،
والتعددية الحزبية والحريات السياسية) ،ضاعف االتحاد األورويب
مساهمته املالية املخصصة للتعاون مع تونس التي تع ّد املستفيد
الرئيس من الربنامج اإلطاري الذي يدعم التقدم املحرز يف مجال
الدميقراطية وحقوق اإلنسان .وإذا اعتربنا املنح (أكرث من مليار ومئتي
مليون يورو) واملساعدة املاكرومالية ( 800مليون يورو) واالعتامدات
(مبا فيها اعتامدات البنك األورويب لالستثامر بقيمة مليار ونصف
يورو) ،فإن قيمة الدعم املمنوح لتونس يف الفرتة 2016 - 2011
تبلغ ما يناهز  5مليارات و 300مليون يورو( .((2وبذلك يكون الدعم
املايل املقدم لتونس قد ارتفع عىل نحو بعيد ،مقارن ًة بفرتة ما قبل
الحراك العريب .فالحجم الكيل للمساعدات املالية التي قدمها االتحاد
األورويب يف الفرتة  2015 - 2011لتونس يوازي ما استفادت منه من
دعم مايل خالل ثالثة عرش عا ًما يف إطار مسلسل برشلونة(.((3
 29االتحاد األورويب" ،العالقات بني االتحاد األورويب وتونس" ،2017/9/4 ،شوهد يف
 ،2019/1/26يفhttps://bit.ly/2Bjv1Zd :
30 "L'ALECA, un instrument clé dans la politique de l'UE, briefing paper,
no. 2," Observatoire Tunisien de l'Economie, no. 2 (12/5/2017), p. 5, accessed
on 4/2/2019, at: https://bit.ly/2HRlyyd

ومن خالل عدة بيانات وترصيحات أدىل بها مسؤولون أوروبيون،
يتبني أن االتحاد يرى أن تونس منوذج لالنتقال الدميقراطي يف
العامل العريب؛ لهذا جعلها رشيكًا متمي ًزا يرافقها دو ًما عىل املستوى
االقتصادي واالجتامعي والسيايس من أجل إنجاح االنتقال
الدميقراطي ،و"يجب الحفاظ عىل هذا النموذج ودعمه" ألن
نجاحه سيكون نجا ًحا للمرشوطية الدميقراطية لالتحاد وترسيخًا
لها .وهذا ما يجسده عىل نحو واضح البيان املشرتك بني اللجنة
األوروبية وممثلة االتحاد األورويب للشؤون الخارجية وسياسة
األمن يف  26ترشين الثاين /نوفمرب " :2016الرتبة التونسية مصدر
أمل لدول الجوار [ ]...ومن املصلحة اإلسرتاتيجية لالتحاد األورويب
أن يكون له تونس قوية ،دميقراطية ومستقرة ،كجار ،ونجاح
االنتقال الدميقراطي التونيس هو أولوية بالنسبة إىل االتحاد
األورويب"(.((3
تعب عنها
مبدئ ًيا ،ال يرتبط حجم املساعدة املالية بالحاجيات التي ّ
الدول فحسب ،بل مبدى التزامها تطبيقًا فعليًّا لإلصالحات أيضً ا ،ويف
31 Kamel Jendoubi, "Relations Tuniso-Européennes: Vision, enjeux
et perspectives," Publication d'EuroMed Droits (Septembre 2017), p. 11,
accessed on 26/1/2019, at: https://bit.ly/2HvTCQa
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هذا اإلطار يؤكد مسؤولو االتحاد أن تونس تلقت أقىص املساعدات،
عىل عكس مرص التي تلقت مساعدات أقل منها(.((3

المشروطية الديمقراطية األوروبية
وخطاب الواقعية السياسية
حاول االتحاد األورويب ،بعد الربيع العريب ،الدفع باإلصالحات
الدميقراطية واالقتصادية يف دول شامل أفريقيا ،إال أنه فشل يف
إيجاد أسلوب ف ّعال للتأثري يف الدول قصد اعتامد إصالحات سياسية
حقيقية ،عىل الرغم من رفع سقف عروضه الداعمة عىل مستوى
املال واألسواق والتنقل ،وكذا عىل مستوى تعزيز إرشاك املجتمع
املدين يف صنع القرار السيايس.
وبعدما كانت املساعدات املالية لالتحاد وثيقة الصلة باملرشوطية
الدميقراطية من حيث املبدأ ،ت ّم الرتاجع عن ذلك تدريج ًيا .وقد أبانت
األنظمة السياسية يف العامل العريب عن مك ٍر وبراع ٍة يف توظيف استغالل
االتحاد األورويب ومخاوفه حيال ضامن االستقرار يف ضفته الجنوبية؛
لتجنب اإلصالحات السياسية أو التعامل معها عىل نحو ملت ٍو وبطيء
ال يؤدي يف نهاية املطاف إىل تكريس إصالحات دميقراطية حقيقية
وفعلية .وبناء عليه ،فإن السياسات التعاونية ملا بعد الربيع العريب
وبدل من أن متثِّل بداية انطالق صوب نرش القيم الدميقراطية يف
ً
دول الجوار الجنويب واإلصالح ،أعادت تعزيز اعتامد االتحاد األورويب
عىل األنظمة التسلطية التي تهدف إىل الحفاظ عىل الوضع الراهن
فحسب( .((3يف الحقيقة ،تابع االتحاد األورويب تداعيات الربيع العريب
مبزيج من املخاوف واآلمال ،وحني كان يغلب األمل كانت السياسة
األوروبية أشد استباقًا وتدخ ًّل .ولكن حني يتسيد القلق ،يرتكز الهدف
الرئيس لهذه السياسة عىل تجنب املشكالت وتالفيها ،عىل نحو أشد
من تركيزه عىل تحقيق نتائج إيجابية(.((3
وقد واجهت السياسات األوروبية يف مجال املرشوطية الدميقراطية عدة
تحديات ،مع تزايد اقتناع عديد من الدول األوروبية برضورة تأمني
الحدود الجنوبية من املخاطر ،بوصفها أولوية إسرتاتيجية ،يف إطار شعار
"حقوق أقل وأمن أكرث" .ويف هذا السياق ،مل يفلح االتحاد األورويب يف
فتح حوار جامعي حقيقي مع بلدان الحراك العريب ،لإلنصات للحاجات
الحقيقية لشعوب املنطقة العربية ،وهو ما مل مينح إال قد ًرا يس ًريا من
32 Hélène Michou, "Relations bilatérales UE-Égypte: Quel champ
d'action pour la défense des droits humains?" EuroMed Rights (Juin 2016), p.
9, accessed on 25/1/2019, at: https://bit.ly/2MsdaDU
33 Lisa Watanabe, "Sinking in Shifting Sands: The EU in North
Africa," Center for Security Studies, 11/4/2014, accessed on 25/1/2019,
at: https://bit.ly/2B0JiKh
34 Andreu Bassols, "La nécessité d'une politique étrangère commune de
l'UE vis-à-vis de ses voisins arabes," Annuaire IEMed (2013), p. 77, accessed
on 25/1/2019, at: https://bit.ly/2SaTwlf
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فرص التغيري الحقيقي املنشود للدفع بديناميات الحراك العريب نحو
مبادرات تخدم مصالح الشعوب وتطلعاتها إىل العيش الكريم والالئق.
وهذا ما جعل سياسات املرشوطية تفقد كث ًريا من صدقيتها أمام ما
ع ّده بعضهم سياسة "ازدواجية املعايري" و"تواطؤ مع األنظمة التسلطية
باملنطقة العربية" ،وتفضيل االتحاد االعتبارات واملصالح اإلسرتاتيجية
عىل حساب توطيد التحول الدميقراطي بوصفه طريقًا متوسطة املدى
لالستقرار .ويف الواقع ،غض االتحاد األورويب النظر ،عىل نحو واضح ،عن
السياسات غري الدميقراطية لدول جنوب املتوسط .لك ّن ذلك كان مقابل
تعاونها معه عىل مواجهة عديد من التهديدات األمنية؛ كالهجرة غري
الرشعية ،واإلرهاب ،والجرمية املنظمة ،وتجارة املخدرات.
وهكذا تستغل النخب الحاكمة يف هذه الدول ،عىل نحو جيّد وماكر،
مسألة تصاعد موجات الهجرة الرسية وموجات الالجئني منذ األزمة
السورية ،وتزايد املخاطر اإلرهابية منذ بروز تنظيم "داعش" وقيامه
بعدة عمليات إرهابية يف عديد من املدن األوروبية ،إلقناع االتحاد
األورويب بأن ضامن مصالحه وأمنه يف محيطه وجــواره اإلقليمي
الجنويب يفرتض ،بل يتطلب إبقاء استمرارية الوضع السيايس الراهن
ودعمه ،وإال فسيكون أمام خيارين ال ثالث لهام :الفوىض والحرب
األهلية أو اكتساح اإلسالميني أو الجهاديني السلطة ،وكال األمرين
سيؤدي إىل انكشاف الحدود الجنوبية ألوروبا ،ما يعني مزي ًدا من
الهجرة واللجوء واملخاطر األمنية القادمة من الجنوب.
كانت حصيلة املرشوطية الدميقراطية األوروبية محدودة النتائج
بالنسبة إىل الدول العربية ،عىل مستوى التعاون من أجل النهوض
بحقوق اإلنسان وإرساء قيم سيادة القانون والدميقراطية ،وحتى
األوضاع االجتامعية واالقتصادية للمواطنني مل تتحسن تحس ًنا كب ًريا؛
فقد ارتفعت نسب البطالة والفقر .وتبني املؤرشات العاملية املرتبطة
بالدميقراطية والتنمية البرشية وحقوق اإلنسان وحرية الصحافة
أن املنطقة العربية هي إحدى املناطق األشد هشاش ًة اجتامعيًا،
واألشد انتهاكًا للحقوق األساسية لإلنسان ،ومل تستفد من املكاسب
الدميقراطية ،ومل يحدث أي تقدم أو تطور نوعي مهم منذ بداية
الربيع العريب إىل حدود اليوم.
وحاول االتحاد األورويب بكل الوسائل الحفاظ عىل عالقاته الجيدة
بهذه الدول ،وذلك عىل حساب اإلرساء الفعيل إلصالحات حقيقية
ومستدامة يف مجال الدميقراطية والتنمية اإلنسانية .ويستثنى من
هذا الوضع تونس التي تبقى نقطة الضوء وبارقة األمل الوحيدة؛
فقد نجحت يف تحقيق مراتب ج ّيدة وتق ّدم مه ّم عىل مستوى عدة
مؤرشات ،انظر الجدول ( .)2فالجهود التي بذلتها تونس واعتامدها
دستو ًرا جدي ًدا متقد ًما ووجود إرادة لتغيري البالد بدعم من االتحاد
األورويب ،سمحت بتحقيق مكاسب دميقراطية معتربة ،جعلتها أحد
الرشكاء الرواد لالتحاد األورويب(.((3
35 Amélie Ancelle & Giulia Bonacquisti, "Dossier Documentaire
Thématique 'THEMA': La Politique Européenne de Voisinage," EU-Logos
Athéna, 21/1/2016, accessed on 25/1/2019, at: https://bit.ly/2RPHpuw
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وكان الرتكيز يف التعاون االقتصادي والتجاري والتقني من دون أن
يكون هناك أي ضغوط حقيقية وفعلية للحد من انتهاكات حقوق
اإلنسان والحريات األساسية .وكانت تداعيات الربيع العريب مبنزلة
مفعول كاشف عن فشل االتحاد األورويب يف الدفع نحو إحداث تغيري
دميقراطي يف شامل أفريقيا من خالل سياسته الخاصة باملرشوطية
الدميقراطية يف منطقة البحر األبيض املتوسط( .((3وقد أصبحت
مسألة احرتام حقوق اإلنسان والقواعد الدميقراطية يف أسفل أولويات
العالقات الثنائية بني االتحاد األورويب ومرص ،حيث الغلبة والرتكيز يف
منطق تحقيق األمن واالستقرار وتدعيم الروابط االقتصادية واختيار
الدبلوماسية املهادنة عوضً ا عن توجيه اللوم إىل تسلطية النظام
السيايس يف مرص ،وذلك بدعوى العودة إىل االستقرار واألمن ولو كان
ذلك خاد ًعا وعىل حساب خرق قيم الدميقراطية وحقوق اإلنسان(.((3
وقد انتقدت املنظامت الحقوقية الدولية ،بشدة ،ما ع َّدته "تغايض
االتحاد األورويب عن االنتهاكات الحقوقية التي متارسها السلطات
املرصية" و"تلطيف موقفه من االنتهاكات الحقوقية يف مرص عرب
استئناف االجتامعات رفيعة املستوى مع املسؤولني املرصيني"( .((3وأكد
ديفيد نيكوالس ،املسؤول التنفيذي للسياسة الخارجية لالتحاد األورويب
يف منظمة العفو الدولية ذلك يف قوله" :مثة خطر حقيقي من أن سجل
مرص يف حقوق اإلنسان سيتم التعامي عنه بعدما وضع االتحاد األورويب
األمن والهجرة والتجارة أولويةً ،عىل حساب حقوق اإلنسان"(.((3
لقد دعم األوروبيون مبدئ ًيا ونظريًا حقوق اإلنسان والدميقراطية ،ولكن
يف املامرسة العملية تسامحوا وغضوا الطرف عن انتهاكات األنظمة
التسلطية العربية ،كام أن الرشاكة األورومتوسطية مل تجلب ،فعل ًيا،
الرخاء والتنمية واالستقرار االجتامعي لهذه البلدان؛ فام زالت تعاين
الهشاشة االجتامعية وانسداد اآلفاق أمام الشباب .حتى املغرب الذي
يع ّده االتحاد األورويب منوذ ًجا متمي ًزا لالستقرار السيايس واإلصالحات
الدميقراطية ،مل يسلم هو اآلخر من موجات مستمرة من االحتجاجات
خصوصا مع ما أصبح يطلق عليه
االجتامعية للشباب منذ ،2016
ً
الحراك الشعبي بالريف شامل املغرب .وهناك مثال آخر يتمثل يف
االتفاقات من أجل التنقل الحر التي أبرمها االتحاد مع تونس واملغرب
ومرص ،فهي يف عمقها تحركها خلفيات أمننة الهجرة Securitization
 of Migrationواالستعانة مبصادر خارجية لتأمني الحدود األوروبية،
وأصبحت أدا ًة لتكريس السياسات األوروبية يف مجال األمن والهجرة
التي تنظر إىل دول جنوب املتوسط بوصفها حزا ًما وعازلً أمنيًا لتطويق
36 Vera Van Hüllen, "Europeanisation through Cooperation? EU
Democracy Promotion in Morocco and Tunisia," West European Politics, vol.
35, no. 1 (2012), pp. 117-134, accessed on 25/1/2019, at: https://bit.ly/2BrIjTN
37 Michou, pp. 7, 11.
" 38العفو الدولية :االتحاد األورويب يتغاىض عن االنتهاكات الحقوقية يف مرص" ،الجزيرة
نت ،2017/7/19 ،شوهد يف  ،2019/1/26يفhttps://bit.ly/2RHx0AR :
 39املرجع نفسه.
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الهجرة واحتوائها ووقف تدفقاتها وما يرتبط بها من مخاطر أمنية
وإرهابية .وكان ملفعول التدفقات الهجروية عىل أوروبا وقع مهم عىل
املرشوطية الدميقراطية ،بحيث عجز االتحاد األورويب عن رؤية الربيع
العريب خارج إطار التهديدات الهجروية ،و"عوض أن يشيد بتقويض
منشغل وقلقًا
ً
مجموعة من األنظمة االستبدادية وسقوطها كان االتحاد
أكرث من املهاجرين الذين قد يجتاحون شواطئه"(.((4
ويف هذا اإلطار ،يأيت إنشاء الصندوق االئتامين االستعجايل لالتحاد
األورويب من أجل أفريقيا عام  2015من أجل مكافحة الهجرة غري
النظامية وقد رصدت له مبالغ مه ّمة .وأمام رفض مرص وتونس
وليبيا واملغرب مقرتح االتحاد األورويب إلقامة مراكز استقبال وإيواء
للمهاجرين والالجئني وبعد اتفاق الدول األوروبية الخاص بالهجرة
يف قمة بروكسيل يف  29حزيران /يونيو  ،2018ويف ظل احتداد
خصوصا يف بداية صيف
موجة الهجرات نحو الساحل الشاميل،
ً
 ،2018قرر االتحاد وعىل نحو مستعجل يف آب /أغسطس 2018
الرفع من قيمة املساعدات املالية املقدمة من أجل ضبط تدفق
املهاجرين أو ما يسميه تحسني قدرات البلدان الرشيكة عىل إدارة
حدودها وتوفري الحامية واملساعدة املستعجلة للمهاجرين يف
وضعية هشة(.((4
إن نرش الدميقراطية ليس هو الغاية ذات األولوية األوىل لدى االتحاد
األورويب ،بل تح ّول إىل وسيلة لتحقيق أهداف أمنية ،وإسرتاتيجية،
وأداة ملواجهة التهديدات األمنية النابعة من جنوب املتوسط
ويف مقدمتها الهجرة غري الرشعية ،واإلرهــاب ،وأمن الطاقة .لقد
كان االتحاد مضط ًرا إىل االنتقال والتدافع املستمرين بني ترويج
حل طويل األمد ،والحفاظ عىل االستقرار
الدميقراطية بوصفها ً
السيايس يف دول جنوب املتوسط من خالل إبقائه عىل عالقات
رئيسا يف
صداقة وتحالف مع األنظمة السلطوية ،بوصفها رشيكًا ً
مواجهة التهديدات األمنية .وغال ًبا ما تعارض هذا النوع من التعاون
مع سياسة االتحاد األورويب لرتويج الدميقراطية .وكث ًريا ما غض
االتحاد النظر عن سياسات دول جنوب املتوسط غري الدميقراطية،
مقابل تعاون األخرية أمنيًا معه( .((4وحتى يف حالة الرشاكة األوروبية
مع تونس ،نالحظ أن "االتحاد األورويب بات يريد من تونس منذ أزمة
الالجئني والهجامت اإلرهابية يف أوروبا قبل كل يشء توثيق التعاون
أكرث يف املسائل األمنية ويف مكافحة اإلرهاب وكذلك يف 'منع الهجرة'.
40 Luis Martinez, "Le printemps arabe, une surprise pour l'Europe," Projet,
no. 322 (2011), p. 12.
41 Commission Européenne, "Migration: follow-up to the European
Council Conclusions of 28 June 2018," 24/7/2018, accessed on 25/1/2019,
at: https://bit.ly/2FJlWgc
 42هايدي عصمت كــارس" ،السياسة الخارجية لالتحاد األورويب تجاه جنوب املتوسط
يف أعقاب الــثــورات" ،موقع السياسة الدولية ،2015/12/26 ،شوهد يف  ،2019/1/25يف:
https://bit.ly/2S5Awo3
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الجدول ( )2ترتيب دول شامل أفريقيا عىل مستوى مؤرشات اإلنجازات الدميقراطية والتنموية :مقارنة بني عامي  2011و2017

املؤرشات

السنة

املغرب

الجزائر

تونس

ليبيا

مرص

ترتيب مؤرش الدميقراطية
Democracy Index

2011

119

130

92

125

115

2017
2011
2017

101
80
81

128
112
112

69
73
74

154
168
171

130
112
117

2011

130

96

94

64

113

2016

123

83

97

102

111

2012-2011

138

122

134

155

166

2017

133

134

97

163

161

ترتيب مؤرش الفساد
Corruption Perceptions Index
ترتيب مؤرش التنمية البرشية
Human Development Index
ترتيب مؤرش حرية الصحافة
World Press Freedom Index

املصدر :من إعداد الباحث.

وهذا يعزز من ناحية أخرى قوى النظام القديم يف تونس وال يعزِز
الدميقراطية الليربالية الفتية"(.((4
أصبح املنطق املهيمن عىل سياسات االتحاد األورويب اليوم ،كام
كان عليه األمر قبل  2011وبعده ،هو دعم االستقرار السيايس
سلسا من
"الخادع" وليس دعم اإلصالح الفعيل ،ما أنتج تحولً
ً
خطاب نرش القيم الدميقراطية خالل بدايات الربيع العريب إىل
خطاب "الواقعية السياسية" .وبعد تردي األوضاع يف عديد من
الدول العربية ،مثل سورية وليبيا واليمن ،أدرك االتحاد أن الفجوة
الدميقراطية  Democratic Gapالشاسعة لألنظمة السائدة
ستجعل أمد اإلصالحات يطول ويسري ببطء ،وستجعل إسهام قوى
املجتمع املدين يف تعزيز هذه اإلصالحات غري ٍ
مجد ،لهذا فضَّ ل،
من منطلق براغاميت ،أنظمة "االستقرار وحامية املصالح ومكافحة
اإلرهاب وكبح الهجرة" ،عىل دعم الدميقراطية وإطالق الحريات.
ويرى بعض الباحثني أن دول جنوب املتوسط هي التي تتحمل
مسؤولية فشل املرشوطية الدميقراطية؛ لغياب اإلرادة السياسية
يف إقامة حكومات قادرة عىل ضامن النمو االقتصادي والتنمية
البرشية يف ظل سيادة القانون واملؤسسات وإرشاك املواطنني يف
الحياة السياسية(.((4
 43إيزابيل شيفر" ،االتحاد األورويب وتونس رضورة تعزيز أوروبا لدميقراطية تونس
الفتية" ،ترجمة رائد الباش ،موقع قنطرة ،2018/2/28 ،شوهد يف  ،2019/1/26يف:
https://bit.ly/2UcWEKm
"44 Jean-François Drevet, "Le Maghreb et l'Union européenne (UE),
Colloque public de l'academie du renseignement, 4/5/2016, accessed on
25/1/2019, at: https://bit.ly/2UeqTR9

نخلص إىل أنه مل يحدث ،يف العمق ،تغيري جذري يف سياسة
املرشوطية األوروبــيــة بعد الربيع العريب ،يستجيب لدعم
املؤسسات األوروبية للدميقراطية ،يف الواقع ،لطبيعة مهامت
هــذه املؤسسات ومصالحها عىل نحو أشــد مام يستجيب
ملحفزات خارجية( .((4ويضعف هذا التحول الحاصل يف العمق
صدقية االتحاد األورويب لدى شعوب املنطقة العربية؛ ألنه
يقوم بإطالة عمر ما يعرف بنموذج "االستقرار عرب السلطوية"
 Authoritarian Stabilityعىل نحو غري مبارش ،بحيث أن صناع
القرار يف العامل العريب مل يعودوا يخشون من ضغوط وعقوبات
خارجية فيام يتعلق باحرتام الدميقراطية ودولــة القانون
وحقوق اإلنسان(.((4
وفعل ،ميكن ع ّد تفاعل االتحاد األورويب مع ديناميات الحراك
ً
تفاعل ضعيفًا يطغى عليه الرتدد وغياب الرؤية الواضحة.
ً
العريب
وعىل االتحاد أن يستعيد صدقيته األخالقية ،بتعزيز احرتام
حقوق اإلنسان تعزي ًزا حقيقيًا يف دول شامل أفريقيا ،بعي ًدا عن
الرؤية الرباغامتية الضيقة(.((4
45 Leila Mouhib, L'Union européenne et la promotion de la démocratie. Les
pratiques au Maroc et en Tunisie (Bruxelles: Editions de l'ULB, 2017).
46 F. Gregory Gause III, "Why the Middle East Studies Missed the Arab
Spring: The Myth of Authoritarian Stability," Foreign Affairs, vol. 90, no. 4
(July-August 2011).
47 Sally Khalifa Isaac, "Europe and the Arab Revolutions from a Weak to
a Proactive Response to a Changing Neighrhood," Freie Universität Berlin,
KFG Working Paper, no. 39 (May 2012), p. 24.

ملف :العامل الخارجي واالنتقال الديمقراطي ،الحالة العربية
االتحاد األوروبي والمشروطية الديمقراطية :اختبار ما بعد الربيع العربي

من أجل مشروطية ديمقراطية
متماسكة
قام خطاب االتحاد األورويب بعد الحراك العريب عىل التفاؤل وتصحيح
أخطاء املايض بخصوص دعمه األنظمة التسلطية عىل حساب
الشعوب ،وإرساء ثقافة اإلصغاء لحاجات املواطنني والشباب يف
عبتْ عنه كاترين أشتون املمثل
العامل العريب وطموحاتهم .وهذا ما َّ
السامي لالتحاد األورويب لشؤون السياسة الخارجية واألمن بوضوح
عام  ،2011وهي تتفاعل مع تداعيات الربيع العريب حني قالت" :إن
استجابة االتحاد األورويب تقوم عىل رضورة اعرتافنا بأخطاء املايض
وباإلصغاء من دون الضغط واإلكراه .إنه بالضبط ما نقوم به .هذا
يتطلب الصرب واملثابرة وااللتزام يف كل حني ،ونجاح هذا املسار ينبغي
له أن يتجسد عرب ما أسميه بالدميقراطية العميقة"( .((4يعكس هذا
املوقف ،بحسب روزا بلفور ،تواطؤ االتحاد األورويب مدة طويلة يف
دعم أنظمة استبدادية يف املنطقة العربية ،فاملؤسسات األوروبية مل
فهم عميقًا.
تفهم الديناميات التي أفرزها الحراك العريب ،وما زالتً ،
لهذا فهي تقوم بردود أفعال أكرث مام تقوم بفعل ممنهج من أجل
دعم إرساء دميقراطية حقيقية يف املنطقة ،وهو األمر الذي يفرتض
إعادة التفكري يف املرشوطية الدميقراطية لالتحاد األورويب(.((4
ويف تعاملها مع دول الحراك العريب ،عانت السياسات التعاونية
األوروبية اختالالت عدة ،كرست محدودية القدرة األوروبية عىل
تحفيز دول شامل أفريقيا إىل االنخراط يف اإلصالحات السياسية.
وهذه االختالالت كالتايل:
•أصبحت السياسة األوروبية الجديدة يف إطار إميانها بالواقعية
وتخليها عن املثالية املعيارية واألخالقية أقل طمو ًحا وانتظا ًرا،
وجعلت تحقيق املصالح اإلسرتاتيجية الغاية الرئيسة؛ أي تحقيق
االستقرار ،واألمن ،والطاقة ،والنمو االقتصادي وتدبري ملف
الالجئني واملهاجرين .أما النهوض وترويج القيم الدميقراطية
وفعل ،إن تسويق
ً
فهو هدف ضمن عدة أهــداف أخــرى.
السياسة األوروبية الجديدة للجوار بعد الربيع العريب ،لفكرة
النهوض بدميقراطية صلبة ومستدامة ت ّم تقويضها برسعة من
خالل وقائع عدة أكدت ،بحسب تعبري ستيفان لهن ،أن هناك
فجوة عميقة بني األهداف املعلنة والنتيجة الفعلية(.((5
 48مذكور يف:
Rosa Balfour, "Les nouveaux paradigmes l'UE-Méditerranée du Sud:
Repenser la conditionnalité?" Annuaire IEMed de la Méditerranée Med.
2012, p. 74, accessed on 7/2/2019, at: https://bit.ly/2Dwk2NF
49 Ibid., p. 74.
50 Lehne, p. 4.
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•سيؤدي عدم صحة الفرضية األوروبية التي مفادها أن مزي ًدا
من تحرير االقتصاد وتوسيع اقتصاد السوق يف بلدان جنوب
املتوسط ،إىل تحرير السياسة والتوجه نحو انفتاح دميقراطي
وليربالية سياسية متزايدة؛ إذ مل تؤد السياسات االقتصادية
النيوليربالية إىل الدمقرطة ،بل إىل منو اقتصاديات ريعية
وطفيلية غري منتجة ومعيقة للتنمية ،وتعمق تفقري الطبقات
االجتامعية الهشة وتزايد السخط االجتامعي .لهذا ،عىل االتحاد
األورويب أن يراجع فكرة أن النمو االقتصادي يؤدي إىل االندماج
االجتامعي ،ومن ثم إىل االستقرار السيايس( .((5وينبغي لالتحاد
أن يعيد النظر يف العالقة بني السيايس واالقتصادي يف عالقتها
باملرشوطية الدميقراطية؛ فهناك تطور متفاوت بينهام ،وهذا ما
يفرس كون التجربة االنتقالية التونسية عرفت رشخًا كب ًريا بني
وترية تقدم الزمن السيايس والدستوري ،الذي حقق خطوات
مهمة ،ووترية تقدم الزمن االقتصادي واالجتامعي ،الذي عرف
عرثات كبرية.
•استمرت املؤسسات األوروبية يف تفضيل مقاربات نهجتها قبل
 2011لرتويج الدميقراطية ،ومنها االعتامد عىل أسلوب فوقي
عمودي  Top Downيقارب التعاون "من أعىل إىل أسفل" ،أي
التعاون مع الحكومات ،والرتكيز عىل بناء مؤسسات الدولة،
بدل من مقاربة تشاركية أفقية  Bottom-Upتنطلق "من
وهذا ً
أسفل إىل أعىل" ،وذلك من خالل إعطاء املواطنني ومنظامت
املجتمع املدين مزي ًدا من االهتامم وإرشاكهم يف املشاورات.
وينبغي الرتكيز عىل إسرتاتيجيات متوسطة وبعيدة املدى تسعى
إىل منح الرشوط لتملك املجتمع مبختلف فئاته لإلصالحات
السياسية داخليًا ،وبإرشاك املواطنني واملجتمع املدين إرشاكًا
يل املنشأ
فعليًا .وينبغي لإلصالح الدميقراطي أن يكون مح َّ
ومعبا ،عىل نحو مستقل ،عن اإلرادة الخارجية التي
واألداء،
ًّ
ليس عليها إال دعمه وتعزيزه.
•غياب رؤية شاملة وواضحة وسياسة واضحة املعامل للتعامل مع
دول جنوب املتوسط .ويف الواقع ،هناك سياسات وليس سياسة،
وذلك باختالف الظرفية والسياقات الداخلية والجيوسياسية لكل
دولة .كام أن هناك نزعة أورو مركزية طاغية داخل سياسات
االتحاد األورويب وذلك يف ظل عدم التشاور وإرشاك بلدان الضفة
الجنوبية يف عملية بناء مختلف املبادرات واإلجراءات املالية
واالقتصادية واالجتامعية التي بادر إليها االتحاد تجاه بلدان
51 Nadine Abdalla, "The ENP between Ambitions and Delusions:
Analysing Europe's Misconceptions in Supporting Democratisation in
Egypt," PapersIEMed, EuroMeSCo, no. 32 (2016), p. 7, accessed on 25/1/2019,
at: https://bit.ly/2FTXCre
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جنوب حوض املتوسط وبلورتها .ويف الحصيلة ،فإن املبادرات
واإلجراءات ال تخدم ،بالرضورة ،مصالح بلدان جنوب املتوسط
االقتصادية واالجتامعية وتطلعاتها وحاجاتها .كام أن البحث عن
حلول مسؤولة وتشاركية فيام يخص قضايا الهجرة والالجئني
ينبغي له أن يكون يف إطار احرتامٍ تامٍ لحقوق اإلنسان ومصالح
مختلف األطراف ،وعوضً ا عن البحث عن احتواء التدفقات
الهجروية وتدبريها .ويجب العمل عىل البحث عن حلول بنيوية
وإسرتاتيجيات تنموية تهم معالجة األسباب املؤدية إىل تزايد
عدد املهاجرين نحو أوروبا.

•مل تعد املرشوطية الدميقراطية الناعمة التي يستخدمها االتحاد
فرصا محدودة إلحداث
األورويب تجدي نف ًعا؛ فهي مل تتح إال ً
اإلصالحات السياسية الحقيقية ،بل أشد من ذلك ،كرست
األنظمة التسلطية ومنحتها الرشعية ،وعززت سياسات التغايض
عن الفساد وانعدام الحكامة وعدم احرتام حقوق اإلنسان بفعل
تغليب األولويات واالعتبارات اإلسرتاتيجية (االستقرار ،واألمن،
واملصالح االقتصادية) عىل حساب االعتبارات األخالقية (احرتام
حقوق اإلنسان والدميقراطية) .وهذا يؤدي يف العمق إىل تثبيت
وضعٍ وتكريسه .وهو وض ٌع من املفرتض أن يعمل االتحاد عىل
تبديله ،أو عىل األقل يدفع نحو تغيريه .وبناء عليه ،فإنه من
املنطقي أال يتغري يشء تقري ًبا بعد مرور سنوات عدة عىل إطالق
مبادرات التعاون والرشاكة .وقد مكثت البنيات التسلطية
القهرية عىل حالها يف العامل العريب يف غياب أي أفق قريب
لقدوم دميقراطيات حقيقية .وهذا ما يفرض رضورة إعادة النظر
يف املرشوطية الدميقراطية لالتحاد األورويب.

خاتمة
إن املرشوطية الدميقراطية مبدأ أساس يف سياسات االتحاد األورويب
الذي يقدم نفسه بوصفه مر ّو ًجا الدميقراطية ومحفزها ،وبوصفه "قوة
معيارية" .لكن الواقع غري ذلك؛ ألن االتحاد فضّ ل ،يف كثري من األحيان،
االعتبارات اإلسرتاتيجية عىل حساب املقاييس املعيارية واألخالقية.
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االستقرار واألمن أو تحقق دمقرطة حقيقية لألنظمة التسلطية
يف دول ما بعد الحراك العريب .لقد حاول االتحاد األورويب تعزيز
اإلصالحات الدميقراطية واالقتصادية يف دول شامل أفريقيا ،لكنه مل
يحرز قد ًرا كب ًريا من النجاح .وهذا يقتيض مراجعة شاملة للمرشوطية
الدميقراطية يف عالقتها بآليات التعاون األوروبية مع الجوار الجنويب،
وخاصة أنه ال ميكن أن تستمر أوروبا يف سياستها التقليدية القامئة
عىل تغليب األمن واالستقرار عىل الدميقراطية.
حان الوقت للتفكري يف سبل فتح حوار متكافئ مع الدول املتوسطية
يف العامل العريب ،يكون قامئًا عىل حقائق الرتابط وعىل املصالح املشرتكة.
وال بد من الرهان عىل اشرتاطية أشد رصامة بالتزامات واضحة ،حتى
تستعيد السياسات االشرتاطية األوروبية صدقيتها .وتعزيز الدميقراطية
وحقوق اإلنسان هو السبيل لتحقيق التنمية واالستقرار الحقيقي،
ولجعل الربيع العريب يؤيت مثاره مبا فيها مصلحة املواطنني والشعوب يف
العامل العريب ومصلحة الدول األوروبية يف الوقت نفسه.
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:2011 المساعدات األميركية والتحول الديمقراطي في مصر بعد
قراءة نقدية
US Aid and Post-2011 Democratic Transition in Egypt:
A Critical Review

تسعى الدراسة إلى تقييم تأثير المساعدات األميركية لمصر في عملية التحول الديمقراطي
 يشرح دور الخارج في التأثير في، وذلك ضمن إطار تحليلي ونظري أوسع،2011 بعد ثورة يناير
 وسياســة الواليات المتحــدة األميركية،عموما
االنتقــال الديمقراطــي في الدول الســلطوية
ً
 كما تسعى الدراسة.تجاه نشر الديمقراطية في العالم العربي ومصر على وجه الخصوص
إلــى تقييم المســاعدات األميركية التي قدمت لمصر بعــد الثورة من حيث حجمها وأهدافها
 وتنطلــق مــن فكــرة أن الطبيعــة الكميــة للمســاعدات قد تســاعد على فهم.ومــدى تأثيرهــا
 وتنــادي الدراســة فــي.أوضــح ألولويــات السياســة الخارجيــة األميركيــة ضمــن عوامــل أخــرى
خاتمتها بضرورة ترشــيد الجدل العام حول دور المســاعدات األميركية في نشــر الديمقراطية
 في ظل ما تكشــف عنه من نتائج تتعلق بحجم تلك المســاعدات وســبل إنفاقها،فــي مصــر
.ومدى تأثيرها المحتمل
. التحول الديمقراطي، المساعدات األميركية، مصر:كلمات مفتاحية
This study evaluates the impact of US aid on Egypt’s democratic transition process
following the January 2011 revolution. It uses a broader theoretical and analytical
framework to explain the role of external forces in the democratic transition in
authoritarian countries, specifically looking at US policy towards the spread of
democracy in Arab countries and, focusing on Egypt. The study also assesses the
scale, objectives and impact of US aid provided to Egypt after the revolution. It
is premised on the principle that the quantitative nature of aid may help better
understand the priorities of US foreign policy among other factors. The study
concludes by recommending the management of the public debate on the role
of US aid to spread democracy in Egypt, in light of results revealing the scale,
spending avenues and the potential impact of such aid.
Keywords: Egypt, US Aid, Democratic Transition.
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مقدمة
تع ّد قضية املساعدات الخارجية وتأثريها يف االنتقال الدميقراطي
يف مرص والعامل العريب من القضايا الخالفية املثارة بقوة وعىل نحو
متكرر قبل ثورات الربيع العريب وبعدها؛ فهي تطرح أسئلة عديدة
تتعلق بدور الخارج يف التأثري يف األنظمة العربية وطبيعة هذا التأثري
وأهدافه ،وبقوى املعارضة السياسية التي عادة ما تتبادل االتهامات
بخصوص التمويل األجنبي والتبعية للخارج.
ويف هذا السياق ،تحاول الدراسة تقييم تأثري املساعدات األمريكية
ملرص يف عملية التحول الدميقراطي بعد ثورة يناير  ،2011ضمن
إطار تحلييل ونظري أوسع يرشح دور الخارج يف التأثري يف االنتقال
الدميقراطي بالدول السلطوية عمو ًما ،وسياسة الواليات املتحدة
األمريكية تجاه نرش الدميقراطية يف العامل العريب ،وسياستها تجاه
مرص عىل وجه الخصوص .كام تسعى الدراسة إىل تقييم املساعدات
األمريكية التي قدمت ملرص بعد الثورة من حيث حجمها وأهدافها
ومدى تأثريها .وتنطلق الدراسة من فكرة أن الطبيعة الكمية
للمساعدات قد تساعد عىل فهم أوضح ألولويات السياسة الخارجية
األمريكية ضمن عوامل أخرى.
يقسم نظريات االنتقال الدميقراطي ودور
وتبدأ الدراسة بإطار نظري ّ
الخارج إىل مدرستني أساسيتني ،تهتم أوالهام بالسياق ،وثانيتهام
بالفاعلني السياسيني .ثم تتناول تاريخ املساعدات األمريكية ومدى
اهتامم الواليات املتحدة األمريكية باستخدام تلك املساعدات يف
نرش الدميقراطية بالعامل العريب .أما الجزء الثالث ،فيتناول تاريخ
املساعدات األمريكية ملرص ،وكيف تم تأسيسها ،ومدى ارتباطها بنرش
الدميقراطية .ويتناول الجزء الرابع املساعدات التي قدمتها الواليات
املتحدة ملرص بعد ثورة يناير ،من حيث حجمها وسبل إنفاقها.
وتنتهي الدراسة بخامتة تلخص أهم ما توصلت إليه من خالصات عن
حجم التأثري األمرييك يف التحول الدميقراطي بعد ثورة يناير.

أو ًلا :في تعريف الديمقراطية
واالنتقال الديمقراطي
تنظر الدراسة إىل الدميقراطية بوصفها نظا ًما سياسيًا يهدف إىل إرشاك
املواطنني يف حكم بالدهم ،وتحقيق أكرب قدر من املساواة السياسية
بينهم من خالل إطالق الحريات السياسية ،وإجراء انتخابات حرة تسمح
ٍ
مؤسسات وق ًوى
للفائز فيها بإدارة شؤون الحكم سلميًا ،ومن دون تدخل
غري منتخبة ،سواء أكانت مؤسسات داخلية كرجال األعامل والجيوش أم
خارجية كالقوى اإلقليمية والدولية .كام تسمح الدميقراطية مبراقبة عمل
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الحكومات املنتخبة من خالل مؤسسات ترشيعية ومدنية وقضائية
حرة ومستقلة .ولعل تحقيق ذلك يتطلب نوعني من العوامل الواجب
توافرها .أولهام :يتعلق بالبيئة أو ببنية املجتمع املحيطة ومؤسسات
الدولة .وثانيهام يتعلق بالفاعلني السياسيني أنفسهم(((.
فإطالق الحريات السياسية وإجراء االنتخابات الحرة ،يهدفان إىل متكني
املواطنني وتحقيق أكرب قدر من املساواة فيام بينهم يف التأثري يف صناعة
القرار السيايس .وهو أمر ال يتحقق إال بتوافر خصائص يف البيئة السياسية
وبنية املجتمع وطبيعة القوى الحاكمة .فليك تنشأ الدميقراطية وترتسخ
تحتاج إىل بيئة إقليمية ودولية تدعمها ،ودولة تتّسم بقدر مالئم من
االستقرار وباملؤسسات البريوقراطية املهنية القابلة بحكم املدنيني.
هذا إضاف ًة إىل حاجة الدميقراطية إىل انتشار قدر من الوعي السيايس
واملساواة االقتصادية والتنمية؛ حتى يتمكن املواطنون من الدفاع عن
النظام الدميقراطي ومتطلباته وبناء املؤسسات املدنية والسياسية
ومستقل ونخب اقتصادية
ٍّ
واالختيار الواعي بني املرشحني ،وإعالمٍ ح ٍّر
وطنية مؤمنة بالدميقراطية وداعمة لها.
وعىل مستوى الفاعلني ،تتطلب الدميقراطية ق ًوى سياسي ًة واعي ًة
قادر ًة ومنظمةً .فالعملية الدميقراطية تحتاج إىل مؤسسات سياسية
كاألحزاب قادرة عىل التواصل مع املواطنني وتنظيمهم وتطوير
الربامج ،ومؤسسات مدنية تدافع عن مصالح الفئات املختلفة.
وال يعد االنتقال الدميقراطي الذي تنتقل البالد خالله من االستبداد
إىل الدميقراطية عملية خطية أو مضمونة .فليس هناك مسار محدد
تنتقل الدول املختلفة عربه من االستبداد إىل الدميقراطية .كام أن
فتح أي نظام سيايس الباب لبعض متطلبات الدميقراطية ،كالحريات
السياسية املقيدة أو االنتخابات املرشوطة ،ال يضمن انتقال تلك البالد
بعد فرتة إىل الدميقراطية ،فقد تستغرق عملية االنتقال الدميقراطي
عقو ًدا يف بعض الدول وقد ال تنجح يف دول أخرى .لذا ميكن اإلشارة إىل
االنتقال الدميقراطي بوصفه عملية إعداد النظم السياسية ألكرب عدد
من متطلبات الدميقراطية ولكنها ليست عملية خطية أو ميكانيكية(((.
ويف هذا السياق ،ميكن اإلشــارة إىل توجهني رئيسني يف تعريف
الدميقراطية واالنتقال الدميقراطي ،ميكن وصف أ ّولهام باملنهج
التنموي البنيوي واآلخر باملنهج السيايس أو اإلسرتاتيجي .ويتميز
املنهج التنموي بنظرته الواسعة إىل الدميقراطية ومتطلباتها التي تركّز
عىل تهيئة املجتمع ومؤسسات الدولة والبيئة الدولية املحيطة بالحكم
1 International Institute for Democracy and Electoral Assistance, "The
Global State of Democracy: Exploring Democracy's Resilience," (Stockholm:
2017), pp. 9-13, accessed on 2019/1/15, at: https://bit.ly/2Ago9vY
2 Laurel E. Miller et al, Democratization in the Arab World (Santa Monica:
RAND Corporation, 2012), p. 16, accessed on 2019/1/15, at: https://bit.ly/2sSYQvx
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الدميقراطي ومتطلباته قبل الترسع يف إجراء انتخابات حرة .أما املنهج
السيايس ،فريكّز أكرث عىل الفاعلني السياسيني ،وعىل بعض مكونات
الدميقراطية األكرث تقد ًما كاالنتخابات الحرة والحقوق السياسية
واألحزاب ،وما ميكن أن يتبناه الفاعلون السياسيون من إسرتاتيجيات
سياسية يف مواجهة االستبداد ،ولنرش الدميقراطية وترسيخها(((.
ويتب ّنى أصحاب املنهج التنموي تعريفًا واس ًعا وبطيئًا للدميقراطية
واالنتقال الدميقراطي ،كعمليات تستغرق عقو ًدا ورمبا قرونًا،
وتتضمن تطور ٍ
ات سياسي ًة واجتامعي ًة واقتصادي ًة وثقافي ًة ضخم ًة
تركز عىل التغيري التدريجي للمجتمع ومؤسساته األساسية وتهيئته
للدميقراطية .وذلك من خالل بناء مؤسسات الدولة وتهيئتها للحكم
الدميقراطي ،وبناء قوى املعارضة واملجتمع املدين ،وتهيئة ظروف
املجتمع من اقتصاد وتعليم وثقافة ،وانتظار البيئة الدولية واإلقليمية
املناسبة والداعمة .لذا يرى أصحاب هذا التوجه أن التنمية
االقتصادية ونرش ثقافة الحريات من أهم العوامل التي يجب الرتكيز
فيها يف البالد الساعية إىل االنتقال الدميقراطي .ويعيبون عىل أصحاب
املنهج السيايس تركيزهم يف االنتخابات والحريات السياسية .ويرون
أنه صدامي من شأنه تقليل فرص العمل مع النظم االستبدادية من
الداخل ،ومترسع قد يؤدي إىل انتخابات حرة ال ينتج منها إال إعادة
بناء النظام القديم(((.
وميكن أن يندرج تحت التوجه التنموي أنصار التحليل البنيوي الذي
يركز عىل دراسة بنى املجتمع األساسية والعالقات فيام بينها .وذلك
مثل الطبقات وطبيعة التاريخ السيايس للمجتمع ونظامه السيايس
ومستوى تطوره االقتصادي والتعليمي والثقافة السياسية السائدة.
كام يندرج تحته أنصار التحليل املؤسيس الذي يركز عىل دراسة
مؤسسات الحكم األساسية وتاريخها وتعبريها عن عالقات القوى
الراسخة باملجتمع(((.
أما أصحاب املنهج السيايس ،فريون أن املنهج التنموي ضعيف وخانع
ومهادن للسلطويات واالستبداد .وينظرون ،يف املقابل ،إىل االنتقال
الدميقراطي كعملية رصاع مع السلطوية واالستبداد قد تشهد بعض
الفرص واالنفراجات السياسية املفاجئة التي يجب االستعداد لها
جي ًدا .لذا يركّز أصحاب هذا التوجه عىل دعم الفاعلني السياسيني
من معارضة وأحزاب سياسية وقوى مؤثرة يف املجتمع وعىل رأسها
"3 Thomas Carothers, "Democracy Assistance: Political vs. Developmental,
Journal of Democracy, vol. 20, no. 1 (Jan 2009), accessed on 2019/1/15, at:
https://bit.ly/2LKyL8O
4 Ibid., p. 9.
& 5 Sujian Guo, "Democratic Transition: A Critical Overview," Issues
Studies, no. 4 (July/ August 1999), pp. 133-148, accessed on 2019/1/15, at:
http://bit.ly/2D43Dx8
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مؤسسات املجتمع املدين ووسائل اإلعالم .كام يركّزون عىل اإلعداد
لالنتخابات الحرة ،ويهتمون اهتام ًما كب ًريا باإلسرتاتيجيات التي ميكن
أن تتبناها النخب والقوى السياسية لفتح الطريق أمام التحول
الرسيع نحو الدميقراطية ،كالتدريب عىل التظاهر السلمي ،ومراقبة
االنتخابات ،والتواصل مع وسائل اإلعالم والقوى الدميقراطية يف
الداخل والخارج ،وتطوير الربامج السياسية.
ويندرج تحت هذا املنهج من ميكن تسميتهم بالنخبويني ،أو
املشغولني بدراسة السلوك السيايس واإلسرتاتيجيات التي ميكن أن
تتبعها النخب السياسية يف مواجهة االستبداد ،وخالل فرتات التحول
الدميقراطي التي تشهد انفراجات دميقراطية وتغريات رسيعة الوترية.
ويركّز هؤالء بوضوح عىل دور النخب السياسية يف التحول الدميقراطي
وعىل اإلسرتاتيجيات الواجب اتباعها .وال يجب أن ننىس هنا أن الواقع
ال يعرف الفصل الحدي بني دور الفاعلني السياسيني من ناحية ،وتأثري
املؤسسات والبني السياسية من ناحية أخرى يف التغيري السيايس
واالنتقال الدميقراطي .إذ يصاغ الواقع من خالل التفاعل املستمر بني
النخب وإسرتاتيجيتهم واملجتمع مبؤسساته وبناه القامئة(((.
وبناء عىل ذلك ،تنقسم الدول والهيئات الداعمة للدميقراطية،
حول أفضل السبل لدعم االنتقال الدميقراطي يف الدول ذات النظم
االستبدادية .إذ يرفض أصحاب املنهج التنموي مامرسة ضغوط
مبارشة عىل النظم االستبدادية لفتح املجال رسي ًعا إلجراء االنتخابات
الحرة ،كام يرفضون تقديم الدعم املبارش لقوى املعارضة والفاعلني
السياسيني .ويف املقابل ،يفضلون املساعدات التنموية وغري املبارشة؛
كتلك التي تركّز عىل نرش ثقافة الحريات ودعم األقليات.
أما أنصار املنهج السيايس ،فيفضلون الضغط املبارش عىل النظم
السياسية؛ لفتح املجال للتحول الدميقراطي رسيع الوترية .وذلك من
خالل إجراء انتخابات حرة تشارك فيها املعارضة وتسمح بتوليها
رشا
مقاليد الحكم .ومن أجل ذلك ،تقدم الدول والهيئات ً
دعم مبا ً
للمعارضة والقوى السياسية يف صورة تدريب السياسيني ،ومتويل
قوى املجتمع املدين.
وهنا يسود االعتقاد أن دول االتحاد األورويب متيل تقليديًا إىل التوجه
األول الداعم للدميقراطية واالنتقال الدميقراطي ،من خالل املنهج
التنموي "الهادئ" أو "العميق" الذي يهادن األنظمة االستبدادية،
ويعمل من داخلها عىل الربامج التنموية بعيدة املدى ،والتي تهدف
يف النهاية إىل إعادة بناء تلك النظم وتهيئتها للدميقراطية .ويف املقابل،
ينظر إىل الواليات املتحدة بوصفها األمنوذج األقرب إىل املنهج السيايس
6 Samsondeen Ajagbe, "Aligning the Two Main Approaches to the Study
of Democratization," Transcience, vol. 7, no. 1 (2016), pp. 83-99, accessed on
2019/1/15, at: https://bit.ly/2l5SAMP
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بالنخب الذي يركّز عىل الضغط املبارش عىل النظم االستبدادية ،لفتح
بالدها للتحول الدميقراطي بخطوات رسيعة ،وتقديم مساعدات
مبارشة للمعارضني السياسيني(((.
ويرفض توجه ثالث التعميم؛ وذلك لتشابه أوجه إنفاق املانحني من
ناحية ،وتنوع أهداف الجهات املانحة داخل الدول املانحة من ناحية
أخرى .ففيام يتعلق بالجهات املانحة وتنوعها ،يشار إىل أن الواليات
املتحدة تقدم مساعداتها الدميقراطية ،من خالل شبكة كبرية من
املؤسسات السياسية الداخلية ذات األهداف املختلفة .كام تتغري
السياسات األمريكية تجاه نرش الدميقراطية بني إدارة وأخرى؛ فعىل
سبيل املثال ،وضع الرئيس األسبق جورج بوش االبن سياسة نرش
الدميقراطية يف قلب سياسته الخارجية لفرتة بعد أحداث الحادي
عرش من سبتمرب  ،2001وحاول نرش الدميقراطية بأساليب ميكن
وصفها بالفجاجة كتغيري النظم .ويف املقابل ،مال الرئيس السابق
باراك أوباما إىل منهج أشد مهادنة ،يقوم عىل الرتكيز عىل املصالح
اإلسرتاتيجية للواليات املتحدة ،والعمل من خالل املؤسسات الدولية.
ويتبنى الرئيس األمرييك الحايل دونالد ترامب منه ًجا قليل الحرص عىل
قضايا الدميقراطية وحقوق اإلنسان عمو ًما.
وعىل الجانب اآلخر ،يشار إىل بعض التفاوت والتنوع بني مؤسسات
االتحاد األورويب ودوله ،فقد تتبنى دول االتحاد األورويب أحيانًا
سياسات أشد حامسة يف نرش الدميقراطية ،مقارنة مبؤسسات االتحاد
التي تركز عىل الجانب التنموي(((.
وهذا ال يعني أن دور الخارج يف دعم االنتقال الدميقراطي أمر إيجايب
دامئًا ،فهناك انتقادات عديدة توجه إليه ،إذ يُعتقد أن تدخل الخارج
معي
ميكن أن يؤدي إىل مشكالت عديدة؛ كمحاولة فرض منوذج ّ
للدميقراطية من دون فهم طبيعة الثقافة السياسية السائدة يف الدول
األخرى ،وتشويه التطور السيايس للدول النامية ،من خالل ترسيع
عملية التغيري يف ظروف غري مالمئة ،أو دعم ق ًوى ليس لها متثيل
جامهريي حقيقي ،ومن ث ّم تشويه بنية تلك القوى وجعلها معتمدة
أساسا .كام أن للخارج مصالحه الخاصة التي تجعله
عىل الخارج ً
"7 Lindsay Lioyd, "European Approaches to Democracy Promotion,
International Journal, vol. 65, no. 3 (Summer 2010), pp. 547-559, accessed
on 15/1/2019, at: https://bit.ly/2JKZvJ8; Nisreen Khaled El Molla, "The
EU's Role in Political Reform and Democracy Building in the southern
Mediterranean Region: An Egyptian Perspective," International Institute for
Democracy and Electoral Assistance (Stockholm: 2009), p. 5, accessed on
15/1/2019, at: https://bit.ly/2yaQB2O
8 Daniela Huber, "Democracy Assistance in the Middle East and North
Africa: A Comparison of US and EU Policies," Mediterranean Politics, vol.
13, no.1 (2008), p. 58, accessed on 15/1/2019, at: https://bit.ly/2y5IDIy
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يساند الدكتاتوريات يف أغلب األحيان ،وال يقدم إال الفتات يف صورة
مساعدات تنموية أو دميقراطية من أجل تحسني صورته ،أو رفع
شعارات الدميقراطية لالستخدام الداخيل.
يف املقابل ،ميكن القول إن دور الداخل هو جزء ال يتجزأ من طبيعة
عملية االنتقال الدميقراطي التي تتم يف سياق دويل وإقليمي ال مفر
منه .وإن املساعدات الخارجية ،وخاصة التنموية منها ،ميكن أن
تساهم يف تهيئة البيئة املالمئة للتحوالت الدميقراطية .يف حني يؤكد
فريق ثالث أهمية النظر إىل دور املساعدات الخارجية يف سياق كل
دولة عىل حدة ،ومقارنة تلك املساعدات بحجم املساعدات األخرى
التي تحصل عليها الدولة من ناحية أخرى ،وطبيعة البيئة اإلقليمية
املحيطة بها ،وما إذا كانت تضغط عىل النظام لفتح املجال للتحول
السيايس .هذا إضاف ًة إىل مدى استعداد املجتمع الداخيل والنظام
السيايس يف تلك الدولة للتحول الدميقراطي .وهذا يعني أنه ال يوجد
وصفة واحدة أو سهلة للحكم عىل مدى نجاح املساعدات الخارجية
أو فشلها يف تحقيق االنتقال الدميقراطي(((.

ثان ًيا :الواليات المتحدة وسياسة نشر
الديمقراطية عن طريق المساعدات
تُع ّد الواليات املتحدة أكرب مق ّدم للمساعدات الدولية حول العامل .فقد
مثّلت املساعدات التنموية األمريكية نحو ربع املساعدات التنموية
املقدمة من الدول الكربى يف  ،2017وبلغت ميزانية املساعدات
الخارجية األمريكية  49.47مليار دوالر يف مرشوع ميزانية عام ،2016
يذهب منها  1.47مليار دوالر لربامج نرش الدميقراطية والحكم
الرشيد ،وهي نسبة تعادل  3يف املئة تقريبًا .أما النسبة األكرب من
املساعدات األمريكية فتذهب إىل املساعدات التنموية ( 37يف املئة)،
واملساعدات األمنية ( 33يف املئة) ،وهو ما يعكس أهمية املساعدات
التنموية واألمنية وسيطرتها عىل املساعدات الخارجية األمريكية(.((1
وتعد منطقة الرشق األوسط املتلقي األكرب للمساعدات األمريكية
( 27يف املئة من تلك املساعدات يف  ،)2016وذلك مقارن ًة بأفريقيا
تحل ثانية بنسبة  25يف املئة من املساعدات األمريكية)،
(والتي ّ
وتأيت العراق يف قمة الدول املتلقية للمساعدات األمريكية (4.28
تحل إرسائيل يف
مليارات) ،تليها أفغانستان ( 5.06مليارات) ،بينام ّ
املركز الثالث ( 3.11مليارات) ،ومرص يف املركز الرابع ( 1.23مليار)،
خامسا ( 1.21مليار) ،ولعل ذلك ميثل تراج ًعا يف أهمية
ويأيت األردن
ً
9 Miller et al, pp. 16 - 31.
10 Curt Tarnoff & Marian Lawson, Foreign Aid: An Introduction to U.S.
Programs and Policy, Congressional Research Service, 25/4/2018, pp. 5-6,
accessed on 15/1/2019, at: https://bit.ly/2BAXx5S
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الرشق األوسط من حيث كونه متلق ًيا للمساعدات األمريكية .فقد
استأثر الرشق األوسط بنسبة  40يف املئة من املساعدات األمريكية
الخارجية يف  ،2006وبنسبة  41يف املئة من تلك املساعدات يف .1996
وقد احتلت إرسائيل ومرص بالرتتيب قمة الدول املتلقية للمساعدات
األمريكية يف التسعينيات ،قبل أن يزيحهام العراق وأفغانستان يف
منتصف العقد األول من القرن الحادي والعرشين بعد احتالل
الواليات املتحدة البلدين(.((1
ويعكس تراجع نسبة املساعدات الدميقراطية ،ضمن املساعدات
الخارجية األمريكية ،مقارنة مبساعدات أخرى اقتصادية وأمنية،
محدودية أهمية قضية الدميقراطية ونرشها يف أولويات السياسة
واملساعدات الخارجية األمريكية .وتشري دراســة ملركز خدمة
أبحاث الكونغرس( ،((1وهو الــذراع البحثية للكونغرس األمرييك،
إىل أن الواليات املتحدة فضّ لت ،بعد الحرب العاملية الثانية ،دعم
الحكومات الدكتاتورية املستقرة ،عىل دعم الحكومات الدميقراطية
الضعيفة؛ خوفًا من اجتياح الشيوعية تلك الدول .كام تشري إىل
أنه يف حكم الرئيس األمرييك جيمي كارتر يف نهاية السبعينيات،
كانت بداية اهتامم اإلدارات األمريكية بقضية نرش الدميقراطية.
فقد سعى كارتر إىل تقليل املساعدات األمريكية املقدمة للنظم
املنتهكة لحقوق اإلنسان وخاصة يف أمريكا الالتينية .ولكن الرئيس
األمرييك رونالد ريغان أعاد تلك املساعدات لنظم أمريكا الالتينية،
مفضّ ًل الرتكيز يف مكافحة انتشار الشيوعية ،مع تحويل قضية نرش
الدميقراطية إىل سالح يستخدمه يف مواجهة الشيوعية .فقد تعامل
أساسا بفتح البالد
ريغان مع الدميقراطية مبفهوم مؤسيس يهتم ً
لالنتخابات الحرة من دون االهتامم بنرش ثقافة حقوق اإلنسان.
كام أسس ريغان نو ًعا من االزدواجية يف التمويل األمرييك لقضايا
نرش الدميقراطية من خالل تأسيسه ،يف  ،1983هيئة مستقلة ممولة
حكوميًا هي  .National Endowment for Democracyوهو ما
مكن الحكومة األمريكية من متويل برامج نرش الدميقراطية عرب تلك
الهيئة عىل نحو غري رسمي ،يف الوقت الذي قدمت فيه مساعدات
خارجية مبارشة لنظم دكتاتورية مختلفة.
ولعل نهاية الحرب الباردة ،وسقوط االتحاد السوفيايت ،مكنا الواليات
املتحدة من التوسع أكرث يف برامج نرش الدميقراطية خالل حكم الرئيس
بيل كلينتون الذي اهت ّم بفكرة توسيع رقعة الدميقراطية عرب العامل،
ضمن إسرتاتيجية القومية األمريكية ،وخاصة أن عقد التسعينيات شهد
موجة تح ّول دميقراطي يف العامل ،وغياب التهديدات األمنية الكربى
11 Ibid., pp. 15 - 16.
12 Marian L. Lawson & Susan B. Epstein, "Democracy Promotion: An
Objective of U.S. Foreign Assistance," Congressional Research Service,
31/5/2017, accessed on 15/1/2019, at: http://bit.ly/2Mxnv1r
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للواليات املتحدة .وقد أسس كلينتون مكت ًبا للدميقراطية بالخارجية
األمريكية ،وأسس الكونغرس خالل عهده صندوقًا لنرش الدميقراطية
وحقوق اإلنسان بالخارجية.
أما الرئيس بوش االبن ،فقد تبنى يف بداية عهده توج ًها انعزال ًيا
راغ ًبا يف الرتكيز عىل الداخل األمرييك ،وتجنب أداء دور رشطي العامل
وتكاليف التدخل الخارجي الباهظة .ولكن صدمة هجامت الحادي
عرش من سبتمرب ح ّولت بوش عىل نحو مفاجئ إىل نارش للدميقراطية
والحريات عرب العامل ،وخاصة يف العاملني العريب واإلسالمي .وهي
املنطقة التي مل تهتم الواليات املتحدة بنرش الدميقراطية فيها من قبل،
تعامل قامئًا يف األساس عىل منظور أمني ومصلحي.
ً
وتعاملت معها
فلم تتعد ميزانية هيئة املعونة األمريكية لنرش الدميقراطية يف الرشق
األوسط أكرث من  1.9مليون دوالر يف  1990لرتتفع إىل  188مليون
دوالر سنويًا يف  .((1(2003لقد ربط بوش بني تلك الهجامت وغياب
الدميقراطية يف الدول العربية واإلسالمية ،عا ًّدا نرش الدميقراطية
والحريات أم ًرا من شأنه تجفيف منابع الغضب التي تؤدي إىل
اإلرهاب .ويالحظ هنا أن توجه بوش نحو نرش الدميقراطية يف العامل
العريب جرى تحت قيود أمريكية داخلية كثرية ،كسيطرة لوبيات
النفط وإرسائيل واليمني املسيحي املتشدد واملحافظني الجدد داخل
أروقة الجمهوريني .وهي قوى مل تؤمن بالدميقراطية دامئًا ،ودعمت
االحتالل ودكتاتوريات عربية تحقق مصالحها ،وهي تناقضات كانت
كفيلة بإفشال ذلك التوجه(.((1
لذا رفع بوش شعار نرش الدميقراطية يف غزوه العراق وأفغانستان،
كام ضغط عىل دول عربية مختلفة لفتح املجال السيايس يف بالدها
للتحول الدميقراطي وعقد انتخابات حرة .ولكنه واجه تحديات
عديدة بسبب سياساته؛ فقد قابلته مقاومة عسكرية صعبة يف
العراق وأفغانستان ،وقادت الحرب إىل دمار واسع يف البلدين وانهيار
مؤسساتهام السياسية ،وقادت أيضً ا إىل صعود القوى الدينية يف
االنتخابات التي ُعقدت يف العامل العريب فيام عرف مبعضلة اإلسالميني.
وهو ما دفع كثريين يف الواليات املتحدة وحول العامل إىل التساؤل
حول جدوى السياسات األمريكية(.((1
13 Huber, p. 48.
14 Oz Hassan, American Democracy Promotion and the 'Arab Spring', LSE
Research Online (May 2012), p. 45, accessed on 15/1/2019, at: https://bit.
ly/2JNXtb1
 15مروان بشارة" ،أهداف الواليات املتحدة وإسرتاتيجياتها يف العامل العريب" ،يف :مجموعة
مؤلفني ،التداعيات الجيوسرتاتيجية للثورات العربية (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات ،)2014 ،ص 112؛
Jeremy M. Sharp, U.S. Democracy Promotion Policy in the Middle East: The
Islamist Dilemma, Congressional Research Service, 15/6/2006, accessed on
15/1/2019, at: https://bit.ly/2JM4A3U
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الشكل ( )1اإلنفاق األمرييك عىل برامج نرش الدميقراطية حول العامل خالل الفرتة 2018-2006
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Marian L. Lawson & Susan B. Epstein, Democracy Promotion: An Objective of U.S. Foreign Assistance, Congressional Research Service,
31/5/2017, pp. 14-15, accessed on 15/1/2019, at: http://bit.ly/2Mxnv1r

ففي العامل العريب قادت االنتخابات الحرة التي عقدت يف بعض
الــدول العربية يف  ،2005و 2006إىل صعود جامعات ذات
مرجعيات دينية كاإلخوان املسلمني يف مرص ،وحركة حامس يف
الضفة الغربية وغزة ،وحزب الله بلبنان ،وجميعها قوى سياسية
معارضة أيديولوج ًيا للواليات املتحدة ،وتعارضها بشدة إرسائيل
والجامعات التي تدعمها داخل الواليات املتحدة وقوى اليمني
األمرييك املتشدد .وهو ما دفع بوش يف نهاية حكمه إىل الرتاجع
عن أجندة نرش الدميقراطية وتخفيض ميزانيتها .وحافظ أوباما يف
بداية حكمه عىل التوجه نفسه؛ فحرص عىل إصالح عالقة الواليات
املتحدة بحلفائها التقليديني يف املنطقة كمرص والسعودية( .((1وعىل
الرغم من دعم أوباما ،يف بادئ األمر ،للربيع العريب بعد انتشار
الثورات ،أو االنتفاضات السياسية ،بالعامل العريب يف أوائل عام
 ،2011فإنه اتبع سياسة مزدوجة؛ إذ دعم التحول الدميقراطي يف
الدول التي شهدت ثورات من ناحية ودعم الدكتاتوريات املستقرة
 16بشارة ،ص 125؛
Jeremy M. Sharp, Egypt: Background U.S. Relations, Congressional Research
Service, 7/2/2011, p. 9, accessed on 16/1/2019, at: https://bit.ly/2y5Maq2

من ناحية أخــرى( .((1ويعاب عىل أوباما أيضً ا ،عدم تطويره أي
إسرتاتيجيات جادة يف التعامل مع الثورات العربية ودعم التحول
الدميقراطي يف البلدان التي شهدت انفراجات دميقراطية .ففي
ليبيا ،مل تضطلع الواليات املتحدة بدور يذكر يف دعم استقرار البالد
بعد املساهمة عسكريًا يف إطاحة القذايف .ويف سورية ،رفض أوباما
فكرة التدخل العسكري إلطاحة حكم بشار األسد .ويف مرص مل
تقدم الواليات املتحدة مساعدات تذكر للدميقراطية الوليدة ،كام
سنشري عرب الدراسة فيام بعد(.((1
مفضل
أما ترامب ،فقد تخىل عن سياسة نرش الدميقراطية يف العامل العريب ً
العمل مع الدكتاتوريات يف املنطقة وعرب العامل .كام سعى إىل تخفيض
املساعدات الخارجية األمريكية عمو ًما ،وأبدى رغبة مبدئية يف تخفيض
(.((1
اإلنفاق األمرييك عىل نشاطات دعم الدميقراطية يف الخارج بنسبة الثلث
17 Lawson & Epstein, p. 7.
18 Samuel Tadros, The Follies of Democracy Promotion: The American
Adventure in Egypt (Stanford: Hoover Institution, Stanford University, 2017),
accessed on 15/1/2019, at: https://hvr.co/2HMzAvs
19 Lawson & Epstein, p. 1.

ملف :العامل الخارجي واالنتقال الديمقراطي ،الحالة العربية
المساعدات األميركية والتحول الديمقراطي في مصر بعد  :2011قراءة نقدية

ً
ثالثا :المساعدات األميركية لمصر:
نظرة تاريخية
مرت السياسة واملساعدات األمريكية تجاه مرص مبرحلتني؛ أوالهام
مرحلة ما قبل  ،1967إذ حصلت مرص عىل بعض املساعدات األمريكية
ضمن محاوالت الواليات املتحدة كسب ود مرص وجذبها بعي ًدا عن
املعسكر الشيوعي .وقد توقفت تلك املساعدات بعد  ،1967لتعود
مجد ًدا ضمن مرحلة ثانية طغت عليها تفاهامت إسرتاتيجية جديدة
تتمحور حول التحالف املرصي مع الواليات املتحدة ،وتوقيع مرص
اتفاقيات السالم مع إرسائيل ،وتوجه مرص نحو الواليات املتحدة
يف تسليح جيشها وتدريبه ،وحصول الواليات املتحدة عىل ميزات
إسرتاتيجية كحقوق خاصة للطريان يف األجواء املرصية ،واملالحة يف
مياهها اإلقليمية ،وعىل رأسها قناة السويس(.((2
يف مقابل ذلك ،بدأت مرص يف تلقّي حزمة كبرية من املساعدات،
جعلتها ثاين أكرب متلق للمساعدات األمريكية حول العامل بعد إرسائيل
منذ نهاية السبعينيات ،وذلك حتى أوائل القرن الحادي والعرشين
وغزو الواليات املتحدة أفغانستان والعراق ،وما منحته للبلدين
األخريين من مساعدات بعد غزوهام.
وقد سيطرت االعتبارات األمنية والسياسية عىل السياسة األمريكية
تجاه مرص تاريخ ًيا ،فاملساعدات األمريكية ملرص مل تكن ألسباب
ثقافية كالقرب الحضاري أو التاريخي ،ومل ترتبط بأسباب أمريكية
داخلية كنشاط لويب داعم ملرص داخل الواليات املتحدة .ومل تكن
كذلك ألسباب قيمية تتعلق بالدميقراطية والحريات ،أو ألسباب
تجارية؛ فمرص ليست قوة اقتصادية دولية .كام أن نرش الحريات
عامل محركًا للسياسة األمريكية تجاه مرص،
والدميقراطية مل يكن ً
فقد سيطرت عىل تلك السياسة اعتبارات إسرتاتيجية وأمنية تتعلق
بالعوامل التي سبقت اإلشارة إليها.
لذا منحت الواليات املتحدة مرص مساعداتها تاريخ ًيا من دون رشوط
دميقراطية وبأدىن قدر من الرشوط االقتصادية كذلك ،فيام عدا رفض
الواليات املتحدة ،منذ البداية ،تقديم مساعداتها ملرص يف صورة دعم
مايل مبارش للموازنة املرصية .فقد حرصت الواليات املتحدة عىل
تقديم مساعداتها ملرص يف صورة سلع ،وعىل رأسها األسلحة العسكرية
أو برامج تنموية أطلقت من خالل هيئة املعونة األمريكية وبالتعاون
مع الحكومة املرصية .بل سعت الواليات املتحدة خالل الثامنينيات،
مستخدمة نفوذها الدويل ،إىل حامية مرص من أي ضغوط اقتصادية
تذكر من املؤسسات الدولية كصندوق النقد الدويل ،وذلك حتى ال
تعرض الحكومة املرصية لعدم االستقرار السيايس داخل ًيا.
20 Sharp, Egypt, 7/2/2011, p. 26.
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ولهذا ميكن القول إن املعونة االقتصادية األمريكية ملرص أدت إىل
تأجيل اإلصالحات االقتصادية الداخلية املطلوبة لعالج مشكالت
االقتصاد املرصي ،أو أن النظام املرصي استفاد من املساعدات والدعم
األمريكيني يف تأجيل اإلصالحات املطلوبة(.((2
واستمر الحال عىل ما هو عليه ،تقري ًبا ،حتى نهاية التسعينيات.
فقد قررت الواليات املتحدة تخفيض مساعداتها االقتصادية ملرص
ألسباب أمريكية داخلية وخارجة عن إرادة الحكومة املرصية .ففي
ذلك الحني ،تعرضت إدارة كلينتون إىل ضغوط داخلية للحد من عجز
املوازنة وتقليص التزاماتها الخارجية ،ومتاشيًا مع تلك الضغوط ،أعلن
رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو يف  1997عدم حاجة إرسائيل
إىل مساعدات الواليات املتحدة االقتصادية.
لذا قررت الحكومة األمريكية البدء بتخفيض املساعدات األمريكية ملرص
وإرسائيل بداية من  .1998بحيث تنخفض املساعدات االقتصادية
مبعدل النصف خالل عرش سنوات .ولتنخفض من حدود  815مليون
دوالر سنويًا يف  1998إىل  411مليونًا يف  .2008وعىل الرغم من
أن القوانني األمريكية منذ  1979تضمن تقديم املساعدات األمريكية
إىل مرص وإرسائيل بنسبة الثلثني؛ بحيث تحصل مرص عىل ثلثي
املساعدات التي تقدمها الواليات املتحدة إلرسائيل ،إال أن الواليات
املتحدة قررت يف ذلك الحني ‑ عىل الرغم من معارضة الحكومة
املرصية ‑ تخفيض مساعداتها االقتصادية للبلدين وزيادة مساعداتها
العسكرية إلرسائيل من دون تقديم زيادة مقابلة للمساعدات
العسكرية املقدمة ملرص(.((2
وقد ارتبط ذلك التخفيض برتاجع أهمية مرص اإلسرتاتيجية للواليات
املتحدة لعدة أسباب .يأيت عىل رأسها نهاية الحرب الباردة والتنافس
األمرييك السوفيايت يف مرص ،وحرب الخليج الثانية التي قادت إىل
وجود عسكري أمرييك أكرب يف الخليج ومنو عالقات الواليات املتحدة
بدول الخليج عىل نحو قلل من أهمية مرص اإلسرتاتيجية .وبقي دور
مرص يف مفاوضات السالم بني إرسائيل والفلسطينيني أحد محاور
سياسة مرص وأهميتها اإلقليمية .وهو دور بدأ يف الرتاجع تدريج ًّيا
مع تراجع مفاوضات السالم نفسها .هذا إضاف ًة إىل الركود السيايس
واالقتصادي الذي عاشته مرص نفسها يف غياب سياسات إصالحية من
شأنها وضع البالد عىل سلم التنمية والنفوذ اإلقليمي والدويل(.((2
21 Anne Mariel Zimmermann, US Assistance, Development, and Hierarchy
in the Middle East: Aid for Allies (New York: Palgrave Macmillan, 2017), p. 188.
22 Jeremy M. Sharp, Egypt: Background and U.S. Relations,
Congressional Research Service, 8/2/2018, p. 27, accessed on 15/1/2019, at:
https://bit.ly/2UmJvi5
23 Ibid., p. 25.
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الشكل ( )2حجم املساعدات العسكرية واالقتصادية األمريكية ملرص خالل الفرتة ( 2014 - 2009مليون دوالر أمرييك)
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املصدر:
United States Government Accountability office (GAO), Egypt: U.S. Government Should Examine Options for Using Unobligated Funds and
Evaluating Security Assistance Programs, February 2015, p. 15, accessed on 15/1/2019, at: https://bit.ly/2FovRU7

لذا أقدمت الواليات املتحدة عىل خفض مساعداتها ملرص؛ فقد فاضلت
يف ذلك الحني بني خفض املساعدات االقتصادية والعسكرية ،لتميل
الكفة إىل مصلحة اإلبقاء عىل املساعدات العسكرية والحفاظ عليها
عند مستوياتها التاريخية ( 1.3مليار دوالر أمرييك سنويًا) ،وذلك يف
تأكيد أهمية البعد األمني للعالقات املرصية األمريكية ،فقد "آمن صناع
القرار األمرييك ،خاصة يف الخارجية والدفاع ،أن الجيش هو أهم أعمدة
النظام يف مرص ،وأن املساعدات العسكرية ملرص ال يجب تخفيضها"(.((2

إىل العزلة الخارجية ،وتخفيض التزامات الواليات املتحدة الدولية .ولكن
أحداث سبتمرب أحدثت صدمة داخل اإلدارة األمريكية دفعتها إىل البحث
عن سبل مواجهة اإلرهاب ،وتخفيف منابعه وعىل رأسها االستبداد.

وقد استمر هذا التخفيض عىل نحو مطّرد ،رغم تعاقب اإلدارات
األمريكية املختلفة ،وصولً إىل إدارة ترامب الذي سعى إىل تخفيض
املساعدات االقتصادية ملرص يف ميزانية  2018إىل أقل من  100مليون
دوالر سنويًا ،ألول مرة منذ عودة املساعدات األمريكية ملرص يف نهاية
السبعينيات ،وذلك عىل الرغم من تحسن العالقات السياسية بني إدارة
ترامب والنظام املرصي الحايل(.((2

لذا "خالل إدارة بوش االبن األوىل ،مارست الواليات املتحدة ضغطًا
ضعيفًا ج ًدا عىل مرص من أجل اإلصالحات االقتصادية .ومل تح َظ
نشاطات الدميقراطية والحكم الرشيد إال بأهمية شديدة الضآلة مع
أساسا يف اإلصالح االقتصادي ،وتوسيع الحوار (كسبل لتحقيق
الرتكيز ً
(((2
الدميقراطية)"  .ولكن األمر تغري يف نهاية والية بوش األوىل وبداية
واليته الثانية .فقد خص بوش مرص بالحديث ومطالب اإلصالح
يف خطاب حالة االتحاد األمرييك الذي ألقاه يف بداية واليته الثانية
قائل" :األمة املرصية الفخورة والعظيمة ،والتي
(شباط /فرباير ً )2005
رسمت طريق السالم يف الرشق األوسط ،ميكنها أن ترسم الطريق نحو
الدميقراطية يف الرشق األوسط"(.((2

مل تظهر قضية الدميقراطية بــقــوة عــى أجــنــدة العالقات
املرصية – األمريكية ،إال فجأ ًة خالل والية بوش االبن الثانية ،وبسبب
أحداث طارئة وهي هجامت الحادي عرش من سبتمرب .فلم تكن قضية
نرش الدميقراطية ضمن أولويات بوش االبن الذي مال يف بداية عهده

خالل تلك الفرتة ،تسارعت األحداث والضغوط األمريكية عىل الحكومة
املرصية للتحول الدميقراطي عىل الرغم من املعارضة الشديدة التي
تلقتها من الحكومة املرصية .فقد مارست اإلدارة األمريكية ضغوطًا
مبارشة عىل الحكومة املرصية لفتح املجال السيايس ،وخاصة من

24 Zimmermann, p. 194.
25 Sharp, Egypt, 8/2/2018, p. 26.

26 Zimmermann, p. 196.
27 Ibid.

ملف :العامل الخارجي واالنتقال الديمقراطي ،الحالة العربية
المساعدات األميركية والتحول الديمقراطي في مصر بعد  :2011قراءة نقدية

خالل إجراء انتخابات برملانية حرة تسمح بصعود املعارضة .كام مرر
الكونغرس األمرييك يف  2005قوانني تفرض عىل الحكومة املرصية عدم
الخضوع لرقابة الحكومة املرصية يف متويل نشاطات دعم الدميقراطية
والتحول الدميقراطي مبرص ،ومن ثم تقديم املنح للمنظامت األهلية
املرصية مبا يف ذلك املنظامت غري املرخصة من الحكومة املرصية .فقد
قدمت هيئة املعونة األمريكية  80منحة مبارشة ملنظامت املجتمع املدين
بأحجام تراوح بني  192ألف دوالر و 1.4مليون دوالر خالل الفرتة
 .2008 - 2005وتشري بعض اإلحصاءات إىل أن  38يف املئة من متلقي
تلك املساعدات كانوا منظامت غري مرخصة من الحكومة املرصية .وهنا
يجب اإلشارة إىل أن الحكومة املرصية استخدمت دو ًما القوانني الداخلية
إلعاقة املوافقة عىل تأسيس منظامت املجتمع املدين ألسباب سياسية(.((2
ويف  ،2007قرر الكونغرس األمرييك إيقاف إنفاق  200مليون دوالر من
مساعدات سبقت املوافقة عليها ،كام أوقف بوش مفاوضات اتفاقية
التجارة الحرة بني الواليات املتحدة ومرص؛ بسبب ضعف وترية اإلصالح
السيايس يف مرص ،وعدم اإلفراج عن املعارض املرصي أمين نور(.((2
يف الوقت ذاته ،ظهر توجه معارض لسياسات نرش الدميقراطية مبرص
والعامل العريب داخل اإلدارة األمريكية بعد صعود الحركات ذات
املرجعيات الدينية يف االنتخابات التي أجريت مبرص وفلسطني املحتلة
ولبنان .لذا بدأت إدارة بوش منذ  2007يف تخفيض املساعدات السنوية
املخصصة لربامج نرش الدميقراطية يف مرص ،بحيث تم تحديد مبلغ
 20مليون دوالر سقفًا لتلك املساعدات يف  ،2009وهو ما التزمته
إدارة أوباما يف ميزانية  .2010بل قامت بخفض الدعم املقدم من
تلك املعونة ملنظامت املجتمع املدين املرصية ،وهو الدعم الذي أزعج
الحكومة املرصية كث ًريا .وذلك يف مقابل زيادة اإلنفاق عىل الربامج
املشرتكة مع الحكومة املرصية .لذا زار الرئيس املرصي األسبق حسني
مبارك واشنطن يف  2009بعد انقطاع دام سنوات خالل عهد بوش االبن.
ويالحظ هنا أن أوباما سعى إىل املزاوجة بني خطابه الرباق املطالب
بالدميقراطية والحريات من ناحية ،وسياسة أخرى واقعية تطغى عليها
االعتبارات السياسية ،وحريصة عىل إعادة بناء عالقة اإلدارة األمريكية
بالقوى التقليدية يف املنطقة كمرص والسعودية من ناحية أخرى(.((3

رابعا :المساعدات األميركية ونشر
ً
الديمقراطية في مصر بعد ثورة يناير
مل تتوقع الواليات املتحدة أحداث ثورة يناير ومل تتنبأ بها ،ومل تكن
من املطالبني بالثورة عىل نظام مبارك أو غريه من األنظمة العربية.
28 Ibid., p. 197.
29 Ibid., p. 199.
"30 Jeremy M. Sharp, "Egypt: Background and U.S. Relations,
Congressional Research Service, 6/12/2012, pp. 8-10, accessed on 15/1/2019,
at: https://bit.ly/2t3ESNY; Tadros, p. 3.
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ويف بداية أحداثها ،وقفت إدارة أوباما موقف املرتدد مؤكد ًة استقرار
نظام مبارك ومدافع ًة عنه .ولكن يبدو أن تدافع األحداث بعد 25
يناير دفع اإلدارة األمريكية إىل إعادة تقييم مواقفها وتغيري سياساتها
ودعم مطالب املرصيني بالتغيري .وهو ما انعكس عىل خطابات إدارة
أوباما ومطالبتها مبارك بالتغيري(.((3
وبعد تنحي مبارك سعت اإلدارة األمريكية إىل تطوير سياستها للتعامل
مع الوضع الجديد يف مرص ،ففي شباط /فرباير  2011جرى إعادة
توجيه  50مليون دوالر من املعونة االقتصادية لدعم نشاطات
الدميقراطية يف مرص ،كام تم تخصيص  15مليون دوالر إضافية،
لريتفع اإلنفاق األمرييك عىل نرش الدميقراطية يف مرص يف ذلك العام
إىل نحو  72مليون دوالر مقارنة بنحو  13مليونًا فقط يف .((3(2010
ويف أيار /مايو  ،2011أعلن أوباما حزمة مساعدات جديدة ملرص
تقدر مبلياري دوالر ،من بينها مليار دوالر يف صورة إعفاء من الديون،
ومليار دوالر إضافية يف صورة ضامنات قروض .وبعد ذلك قررت
الخارجية األمريكية ترسيع املساعدات الجديدة ،بتقديم  450مليون
دوالر من األموال املخصصة إلعفاء الديون ،يف صورة مساعدة نقدية
للبنك املركزي املرصي ،وجرى إخطار الكونغرس األمرييك بذلك يف
أيلول /سبتمرب  ،2011عىل أن يقدم هذا املبلغ عىل قسطني .ولكن
الكونغرس وضع حظ ًرا عىل تلك األموال ،ودخل يف مفاوضات مع
اإلدارة األمريكية لشهور قبل اإلفراج عنها .وهو ما سمح لإلدارة
األمريكية بتقديم أول دفعة من تلك األموال ( 190مليون دوالر)
للحكومة املرصية يف آذار /مارس  ،2013ومل تتمكن اإلدارة األمريكية
من تقديم الدفعة الثانية ( 260مليون دوالر) بسبب انقالب
متوز /يوليو  ،2013حيث أعلنت اإلدارة األمريكية يف ترشين األول/
أكتوبر  2013وقف تقديم الدفعة الثانية من املساعدات التي تم
إلغاؤها بعد ذلك(.((3
وضمن حزمة املساعدات السابقة ،قررت الواليات املتحدة إنشاء
صندوق لدعم القطاع الخاص يف مرص ،عىل أن يقدم الصندوق
من ًحا للمشاريع الصغرية واملتوسطة ،ويستفيد من خربات
صناديق جرى متويلها ملساعدة دول أوروبــا الرشقية للتحول
الدميقراطي يف التسعينيات .وقد جرى تأسيس الصندوق يف
 31عزمي بشارة ،ثورة مرص -الجزء الثاين :من الثورة إىل االنقالب (الدوحة /بريوت :املركز
العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2016 ،ص 449؛
Sharp, Egypt, 7/2/2011, p. 10; Tadros, p. 5.
32 United States Government Accountability office (GAO), Democracy
Assistance: Lessons Learned from Egypt Should Inform Future U.S. Plans,
14/7/2014, p. 5, accessed on 15/1/2019, at: https://bit.ly/2FoCZQy
33 United States Government Accountability office (GAO), Egypt: U.S.
Government Should Examine Options for Using Unobligated Funds and
Evaluating Security Assistance Programs, February 2015, pp. 17-18, accessed
on 15/1/2019, at: https://bit.ly/2FovRU7
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ترشين األول /أكتوبر  .2012وإىل شباط /فرباير  ،2015تم منح
الصندوق  120مليون دوالر من دون أن يبدأ يف االستثامر .وهو
ما تنبأت به الوكالة األمريكية يف أيلول /سبتمرب  ،2013فقد أصدرت
توصل إىل حاجة مثل هذه الصناديق إىل
تقري ًرا عن عوائد الصندوق َّ
(((3
نحو عامني قبل أن تبدأ باالستثامر الفعيل  .وبلغ إجاميل التمويل
الذي حصل عليه الصندوق من الحكومة األمريكية حتى  2008مبلغ
 242مليون دوالر ،مل يقدم منها من ًحا إال مببلغ  97مليون دوالر(.((3
بعد االنقالب ،ويف ترشين األول /أكتوبر  ،2013أعلنت اإلدارة
األمريكية مجموعة من اإلج ـراءات العقابية والقيود عىل إنفاق
املساعدات املرصية ،فقد أغلقت اإلدارة األمريكية كل الربامج املوجهة
إىل دعم مؤسسات حكومية مرصية ،عىل أن تخصص املساعدات
ملجاالت تفيد الشعب املرصي ،كالتعليم والصحة والقطاع الخاص.
وجرى تخصيص الجزء األكرب من املساعدات ( 119مليون دوالر) يف
صورة مساعدات تعليمية ،ومنح دراسية للنساء يف مجاالت إدارة
األعامل والتكنولوجيا ،والرشاكة مع الجامعات املرصية ،كام جرى
إغالق برامج تعليمية تخدم املوظفني ومشاريع تقدر بنحو 48
مليون دوالر.
كام تم أيضً ا وقف تسليم بعض األسلحة للحكومة املرصية ،من
بينها طائرات أباتيش ودبابات وصواريخ ،و"وفقًا ألحد املسؤولني
تم اختيار تلك األسلحة ألنها – ضمن أسباب أخرى – تعترب غري
رضورية ملواجهة املصالح األمنية املشرتكة"( ((3بني مرص والواليات
املتحدة .كام أصدرت اإلدارة األمريكية قرا ًرا من شأنه الحد من قدرة
الحكومة املرصية عىل رشاء منظومات غالية الثمن من األسلحة
األمريكية ،من خالل تحديد أوجه إنفاق املساعدات العسكرية
األمريكية ملرص ،بداية من  2018عىل أربع قضايا أساسية ،وهي
أمن الحدود الربية والبحرية وسيناء ومواجهة اإلرهاب .وكانت
املساعدات العسكرية األمريكية ملرص ( 1.3مليار سنويًا) تقدم يف
املايض من دون تحديد أوجه إنفاقها ،ما سمح للحكومة املرصية
بإنفاقها عىل منظومات أسلحة عالية الثمن كطائرات .F-16
وبتحديد أوجه إنفاق املعونة عىل منظومات أسلحة تتعلق
باملجاالت األربعة السابقة جرى تقييد أوجه إنفاق الحكومة
املرصية لها ،ومنظومات األسلحة التي ميكنها رشاؤها.
34 United States Government Accountability office (GAO), Enterprise
Funds: Egypt and Tunisia Funds Are Established; Additions Steps Would
Strengthen Compliance with USAID Grant Agreements and Other
Requirements (February 2015), pp. 1-4, accessed on 28/8/2018, at: https://
bit.ly/2t3QKzt
35 Sharp, Egypt, 8/2/2018, p. 29.
36 United States Government Accountability office (GAO), Egypt, pp. 19 - 20.

 ددعلالا
رياني  /يناثلا نوناكوناك

ومل تستمر اإلجراءات العقابية كث ًريا ،فقد رفضت اإلدارة األمريكية
اعتبار إطاحة الرئيس املرصي املنتخب محمد مريس "انقالبًا عسكريًا"،
حتى ال تضطر إىل وقف تقديم املساعدات للحكومة املرصية ،متاش ًيا
مع قوانني داخلية ،تفرض عدم تقديم مساعدات خارجية للبالد التي
تعرضت فيها الحكومات املنتخبة النقالبات عسكرية(.((3
ويف كانون الثاين /يناير  ،2014وافق الكونغرس عىل السامح لإلدارة
باستئناف املساعدات ملرص ،برشط أن يق ّر وزير الخارجية األمرييك
بأن مرص "ملتزمة بعالقتها اإلسرتاتيجية بالواليات املتحدة وبالتزاماتها
وفقًا ملعاهدة السالم مع إرسائيل" ،وهو ما أق ّر به وزير الخارجية
األمــريك جون كريي يف نيسان /أبريل  ،2014ليجري استئناف
املساعدات األمريكية ملرص .كام جرى اإلعالن عن نية الواليات املتحدة
تسليم طائرات األباتيش للقاهرة(.((3
ولو حاولنا تحليل خصائص املساعدات األمريكية ملرص بعد ثورة
يناير ،وتأثريها يف التحول الدميقراطي ،بناء عىل ما سبق ،الستوقفتنا
الظواهر التالية:
•املساعدات األمريكية ملرص قبل ثورة يناير وبعدها ضعيفة ويف
أساسا برتاجع أهمية مرص اإلسرتاتيجية
تراجع مستمر .وهذا يرتبط ً
للواليات املتحدة ألسباب سبق رشحها؛ كنهاية الحرب الباردة
والتنافس األمرييك السوفيايت يف مرص ،وتراجع أهمية عملية السالم،
وصعود قوى إقليمية منافسة؛ كرتكيا ودول الخليج ،وتراجع مكانة
مرص السياسية واالقتصادية ،وسعي الواليات املتحدة املستمر إىل
تخفيف التزاماتها تجاه منطقة الرشق األوسط .وقد انعكست
كل تلك العوامل عىل حجم املساعدات األمريكية ملرص التي
بدأت الواليات املتحدة يف تخفيضها عىل نحو مستمر منذ نهاية
التسعينيات ،يف صورة خفض املساعدات االقتصادية مع الحفاظ
عىل املساعدات العسكرية كام هي(.((3

•وملا قامت الثورة ،مل يتغري األمر كث ًريا ،إال يف محاولة الواليات
املتحدة تقديم بعض املساعدات اإلضافية (مليارا دوالر)،
مل يقدم منها يف الحقيقة إال  190مليون دوالر ،وهي أموال
قليلة ج ًدا مقارنة باملساعدات التي تدفقت عىل مرص من ق ًوى
إقليمية ‑ كبعض دول الخليج وتركيا يف مسعى منها إىل التأثري
يف الوضع الجديد ‑ وقد قدرت تلك األموال بأكرث من عرشة
 37بشارة ،ص .461
38 United States Government Accountability office (GAO), Egypt, p. 21.
39 Deniel Benaim, Mohktar Awad & Brian Katulis, Setting the Terms for
U.S. – Egypt Relations, Center for American Progress, February 2107, p. 2,
accessed on 15/1/2019, at: https://ampr.gs/2LL7lQl
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مليارات دوالر قبل انقالب متوز /يوليو  ،2013ورمبا ضعفها بعد
االنقالب( .((4وكام أوضحت الدراسة ،عجزت الواليات املتحدة
عن تقديم املساعدات املطلوبة ،وتأخرت يف تقدميها بسبب
رص إال
تعقيدات داخلية كمعارضة الكونغرس .لذا مل يصل م َ
مبلغ صغري منها ،كام وصل متأخ ًرا يف آذار /مارس  ،2013بعد أن
وصلت األوضاع الداخلية يف مرص إىل درجة كبرية من التعقيد.

•وهنا يعاب عىل إدارة أوباما عدم تطويرها أي إسرتاتيجية شاملة
للتعامل مع الربيع العريب يف مرص ،والدول العربية عمو ًما .فقد
ظل أوباما مرتد ًدا بني رغبته يف االنسحاب من املنطقة ،وتقليل
التزامات بالده تجاهها ،وحفاظه عىل موازين القوى القامئة
وتحالفات بالده التقليدية مع إرسائيل والدكتاتوريات من ناحية،
وبني خطابه املثايل ورغبته يف دعم التحول الدميقراطي والتغيري
من ناحية أخرى .وقد انعكس هذا الرتدد عىل إسرتاتيجية أوباما
تجاه مختلف دول الربيع العريب؛ إذ رفض التدخل العسكري
الحاسم يف سورية ،وطور ما أطلق عليه إسرتاتيجية القيادة من
الخلف يف ليبيا التي مل متتلك أي تصور جاد ملساعدة البالد بعد
أساسا .ويف مرص،
إطاحة القذايف ،وترك ملف اليمن لدول الخليج ً
مل يقدم أوباما مساعدات اقتصادية تذكر ،ومل يتدخل للضغط
عىل نحو ٍ
كاف من أجل تحول دميقراطي أفضل بعد الثورة ،أو
(((4
ملنع االنقالب والحد من انتهاكاته .
•ظلت املساعدات ،ورمبــا العالقات األمريكية مبرص ،أسرية
أساسا .وقد أرشنا يف بعض أجزاء الدراسة إىل أن
املنظور األمني ً
املساعدات األمريكية الراهنة ملرص وليدة اتفاقات كامب ديفيد،
ومل تكن نتا ًجا لعالقات اقتصادية أو ثقافية أو تاريخية مميزة
بني الواليات املتحدة ومرص .فام كانت املساعدات إال وسيلة
أساسا يف مؤسساته األمنية
ً
للحفاظ عىل النظام املرصي -
متمثل ً
الضامنة (القوات املسلحة) - بعي ًدا عن االتحاد السوفيايت،
وملتز ًما باتفاقيات السالم مع إرسائيل .لذا خفضت املساعدات
االقتصادية األمريكية ملرص تبا ًعا ،حتى وصلت إىل نحو  250مليون
دوالر سنويًا يف  .2011وهو مبلغ ضئيل ،مقارنة بحاجات مرص
االقتصادية من ناحية ،واملساعدات االقتصادية التي تدفقت
عليها من دول إقليمية من ناحية أخرى ،يف حني حافظت
الواليات املتحدة عىل املساعدات العسكرية كام هي(.((4
•وهنا يشري تقرير حكومي أمرييك إىل أن املساعدات العسكرية
األمريكية ملرص تقدم من دون أدىن رقابة حقوقية تذكر؛ إذ تفرض
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40 Zimmermann, p. 222.
41 Tadros; Hassan, p. 49.
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القوانني األمريكية عىل اإلدارات األمريكية املختلفة مراقبة سبل
إنفاق مساعداتها الخارجية ،للتأكد من عدم وصولها إىل منتهيك
حقوق اإلنسان .ويشري تقرير صادر يف نيسان /أبريل  ،2016عن
مكتب املحاسبة الحكومية األمرييك  -وهو مكتب تابع للكونغرس
األمرييك يُصدر تقاري َر عن إنفاق اإلدارة األمريكية ألموال دافع
الرضائب األمرييك ومدى التزامها القوانني املختلفة  -إىل أن الغالبية
العظمى من املساعدات العسكرية األمريكية (أكرث من  99يف املئة)
تذهب عمو ًما ،إىل متويل صفقات ضخمة من األسلحة ،وتدريب
القوات عليها عمو ًما ،وال تخضع لرقابة تذكر ،وجزء صغري ج ًدا
من تلك املساعدات يذهب إىل تسليح مؤسسات أمنية أخرى
وتدريبها ،وهي أموال تخضع لبعض الرقابة غري املكتملة ،ويتابع
التقرير" :الحكومة األمريكية مل تقم عىل نحو منتظم بالتأكد من
عدم انتهاك أشخاص ووحدات أمنية مرصية لحقوق اإلنسان
قبل تلقيها التدريبات" .وهو ما يوضح حجم الحامية الهيكلية
والسياسية التي تحظى بها تلك املساعدات(.((4

•بل إن املساعدات العسكرية نفسها تقدم من دون دراسة جادة
ملدى تحقيقها أهداف الواليات املتحدة اإلسرتاتيجية ،فيقول
تقرير حكومي أمرييك آخر" :عىل الرغم من عمل الحكومة
األمريكية عىل تطوير خطة إسرتاتيجية إلرشاد املساعدات األمريكية
املستقبلية ملرص ،فإن املعروف عن فعالية املساعدات السابقة
يف تحقيق أهداف الواليات املتحدة اإلسرتاتيجية قليل .حيث
اعرتف املسؤولون األمريكيون بوجود تحديات تحول دون ربط
املساعدات املقدمة ملرص بنتائج محددة .عىل وجه الخصوص،
الحظ املسؤولون األمريكيون أنه من الصعب تحديد مدى
مساهمة املساعدات األمنية يف تحقيق أهداف إسرتاتيجية مثل
دعم االستقرار اإلقليمي وإعالء اتفاقية السالم بني مرص وإرسائيل
ومواجهة اإلرهاب والتطرف والحفاظ عىل املزايا اإلسرتاتيجية"(.((4

•أما املساعدات االقتصادية ملرص ،فلعل تراجع حجمها شجع
الحكومة املرصية عىل معارضة سبل إنفاقها ،ولو أدى ذلك إىل
وقف رصفها أو تحويلها إىل دول أخرى ،فيشري تقرير حكومي
إىل أن الحكومة األمريكية مل تتمكن من إنفاق  460مليون
دوالر من املساعدات االقتصادية املقدمة ملرص ،خالل الفرتة
 ،2014 - 2009بسبب ظروف تتعلق مبرص نفسها(.((4
43 United States Government Accountability office (GAO), Security
Assistance: U.S. Government should Strengthen End-use Monitoring and
Human Rights Vetting for Egypt, April 2016, p. 47, accessed on 15/1/2019, at:
https://bit.ly/2JF1Ema
44 United States Government Accountability office (GAO), Egypt, p. 44.
45 Ibid.
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الشكل ( )3حجم اإلنفاق األمرييك عىل برامج نرش الدميقراطية يف مرص (مليون دوالر) وعدد املنح املقدمة خالل الفرتة 2013 - 2009
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املصدر:
United States Government Accountability office (GAO), Democracy Assistance: Lessons Learned from Egypt Should Inform future U.S. Plans,
July 2014, p. 1, accessed on 15/1/2019, at: https://bit.ly/2FoCZQy
جدول توضيحي :حجم اإلنفاق األمرييك عىل برامج نرش الدميقراطية يف مرص خالل الفرتة  2010 - 2008وأوجه إنفاقها عىل املؤسسات املختلفة (ألف دوالر)
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املصدر:
Jeremy M. Sharp, Egypt: Background and U.S. Relations, Congressional Research Service, 7/2/2011, p. 29, accessed on 15/1/2019,
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•ومن تلك األمــوال مبلغ  260مليون دوالر من املساعدات
االقتصادية العاجلة ،التي أقرتها اإلدارة بعد كانون الثاين/
يناير  2011بغرض دعم مرص خالل فرتة التحول الدميقراطي.
وهي املساعدات التي سبق الحديث عنها .فقد حاولت اإلدارة
األمريكية دعم املوازنة املرصية مببلغ  450مليون دوالر .مل تقدم
منها إال  190مليونًا يف أوائل  .2013يف حني رصفت النظر عن
تقديم املبلغ املتبقي ( 260مليون دوالر) بعد انقالب 2013
الذي رفضت الواليات املتحدة تسميته انقالبًا كام أرشنا .أما
األمــوال األخرى ( 280مليون دوالر) التي عجزت الحكومة
األمريكية عن رصفها من املساعدات االقتصادية ملرص ،فريتبط
أساسا باألوضاع السياسية املتقلبة مبرص بعد ثورة يناير،
ذلك ً
ومعارضة الحكومة املرصية اإلنفاق األمرييك عىل برامج دعم
الدميقراطية ومتويل املجتمع املدين قبل الثورة وبعدها ،ودور
الكونغرس يف حظر بعض املساعدات املقدمة ملرص مؤقتًا بسبب
مخاوف مختلفة؛ كالتزام مرص بتعهداتها السياسية من ناحية،
وبعض انتهاكات حقوق اإلنسان من ناحية أخرى.
•ولعل عدم متكن الواليات املتحدة من تقديم تلك املساعدات
( 460مليون دوالر) ،خالل فرتة ست سنوات ،وهو ما يعادل
قيمة املساعدات االقتصادية املقدمة ملرص خالل عامني تقري ًبا،
وألسباب يتعلق بعضها برفض الحكومة املرصية سبل إنفاق
املساعدات األمريكية ،يوضح تراجع أهمية تلك املساعدات
بالنسبة إىل الحكومة املرصية نفسها .وهو أمر يتضح أكرث لو
قارنّاه بحجم املساعدات االقتصادية التي حصلت عليها مرص
من دول خليجية بعد انقالب متوز /يوليو  .2013فلو كانت تلك
املساعدات األمريكية ذات ثقل ،فرمبا حرصت الحكومة املرصية
أكرث عىل الحصول عليها واالستجابة لرشوطها.
•متثل املساعدات املوجهة مبارشة إىل دعم نشاطات الدميقراطية
ضئيل ج ًدا من املساعدات األمريكية ،قد ال يتعدى
يف مرص جز ًءا ً
 4.5يف املئة يف أوج اإلنفاق األمرييك كام كان الحال يف العام التايل
للثورة .فبعد ثورة يناير ،رفعت اإلدارة األمريكية حجم التمويل
املخصص لنشاطات نرش الدميقراطية يف مرص ليصل إىل نحو 72
مليون دوالر سنويًا .وهو ما مل يتكرر قبل ذلك أو بعده .وهو العام
نفسه الذي قدمت فيه اإلدارة األمريكية ملرص مساعدات شاملة
(عسكرية واقتصادية ودميقراطية) بلغت  1559مليار دوالر.
•وجــاء يف تقرير حكومي أمــريك ،صــادر يف ترشين األول/
أكتوبر  ،2009أن "تأثري برامج هيئة املعونة األمريكية الخاصة
بالدميقراطية والحكم الرشيد ،كان غري ملحوظ يف املقاييس
الخاصة (بتهيئة) البيئة الدميقراطية يف مرص"( .((4وذلك يف إشارة
46 Sharp, Egypt, 6/12/2012, p. 10.
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إىل انخفاض حجم املساعدات األمريكية ملرص ،وتأثريها املحتمل
عىل الرغم من ارتفاع اإلنفاق األمرييك خالل تلك الفرتة عىل
برامج نرش الدميقراطية ،فقد أنفقت الحكومة األمريكية نحو 50
مليون دوالر سنويًا من املعونة االقتصادية ملرص عىل برامج نرش
الدميقراطية خالل الفرتة .((4(2008-2006

•ولعل انخفاض نسبة املساعدات املوجهة إىل الدميقراطية،
بالنسبة إىل مجموع ما تقدمه الواليات املتحدة ملرص من
دليل كميًا عىل طبيعة أولويات السياسة
مساعدات ،يوفر ً
الخارجية األمريكية ،ومدى اهتاممها بنرش الدميقراطية يف البالد.
ويضاف إىل ذلك حقيقتان إضافيتان :أوالهام السياق التاريخي
أساسا بأحداث الحادي
لفرض تلك املساعدات ،الذي ارتبط ً
عرش من سبتمرب ،وشعور بوش االبن بحاجة إىل تغيري سياساته
طويل .فقد تراجع
نحو املنطقة دراماتيكيًا ،وهو شعور مل يدم ً
عنه بوش رسي ًعا بعد صعود التيارات الدينية يف االنتخابات التي
جرت يف املنطقة ،وبسبب الضغوط التي تعرض لها من اللوبيات
الداخلية ،ومن النظام املرصي والدول اإلقليمية الحليفة للواليات
املتحدة كإرسائيل والدكتاتوريات العربية .وهي السياسة التي
حافظ عليها أوباما خالل السنوات األوىل من حكمه .فلم تنفق
الواليات املتحدة عىل برامج نرش الدميقراطية يف العام السابق
لثورة يناير أكرث من  13.4مليون دوالر من األموال املخصصة
لذلك كام أرشنا (مع رضورة عدم تكرار األرقام التي سبق أن
أوردتها الدراسة إال يف حدود قليلة ج ًدا إذا اقتضت الحاجة).
•أما الحقيقة الثانية ،فهي أن التمويل األمرييك لنرش الدميقراطية
يف مرص ،كام يوضحه الجدول ،ال يذهب كله لدعم منظامت
املجتمع املدين املرصية ،بل يذهب جزء ال يستهان به  -قد يصل
إىل النصف – إىل دعم برامج تتم بالرشاكة مع الحكومة املرصية
نفسها ،كتدريب املوظفني الحكوميني عىل برامج كالشفافية
املالية وتنظيم االنتخابات وغريها .أما الجزء الثاين ،فيذهب
نصفه أيضً ا إىل املؤسسات األمريكية العامة يف مرص ،ويبقى
الربع أو أقل يجري توجيهه يف صورة منح مبارشة ملنظامت
مرصية .ففي  2008الذي شهد إنفاق الواليات املتحدة نحو 55
مليون دوالر عىل نشاطات دعم الدميقراطية يف مرص ،ذهب 28
مليونًا منها إىل دعم نشاطات املجتمع املدين ،حصلت املنظامت
األمريكية العاملة يف مرص منها عىل  21مليون دوالر تقري ًبا،
وذهب الباقي إىل منظامت مجتمع مدين مرصية ،وهي ميزانية
تبلغ  7ماليني دوالر سنويًا ،يف أوج اإلنفاق األمرييك عىل نشاطات
دعم الدميقراطية يف مرص يف سنوات ما قبل الثورة ،وضمن
الضغوط التي مارسها بوش االبن عىل مرص يف ذلك الحني.
47 Kristina Kausch, Assessing Democracy Assistance: Egypt, FRIDE (May
2010), p. 4, accessed on 2019/1/15, at: http://bit.ly/2ThPLaG
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•مل يرتبط الضغط األمرييك عىل مرص ،لفتح النظام أمام التغيري
السيايس ،بخفض املساعدات املقدمة للبالد ،وإمنا ارتبط بزيادة
حجم اإلنفاق عىل نرش الدميقراطية يف مرص .وهو إنفاق
محدود كام أرشنا سابقًا ،مل يتعد  50مليون دوالر خالل الفرتة
 ،2008 - 2006و 72مليون دوالر يف  .2012ففي فرتة حكم
بوش االبن التي شهدت ضغطًا سياس ًيا واض ًحا عىل النظام
املرصي إلجراء إصالحات اقتصادية ،ظلت املساعدات األمريكية
ملرص عند معدالتها الطبيعية التي ورثتها إدارة بوش عن إدارة
كلينتون .ومل تشهد تلك املساعدات تخفيضً ا يذكر إال نتيجة
أساسا
للتخفيض املتفق عليه خالل حكم كلينتون املرتبط ً
برتاجع أهمية مرص اإلسرتاتيجية بالنسبة إىل الواليات املتحدة.
وكعادة الواليات املتحدة ،جرت املحافظة عىل الدعم العسكري
كام هو ،وخفضت املساعدات االقتصادية .وبسبب تضييق
النظام املرصي عىل معارضيه السياسيني ،تعرض مرشوع قانون
بالكونغرس لخفض  100مليون دوالر من املعونة األمريكية
(.((4
املقدمة ملرص ،للهزمية ،يف ربيع 2006

•ينطبق األمر نفسه عىل الفرتة التالية لثورة يناير ،فضغط إدارة
أوباما عىل مبارك للتخيل عن الحكم مل يرتبط بتهديدات تتعلق
باملساعدات املقدمة ملرص .وملا اقرتح بعض أعضاء الكونغرس يف
 3شباط /فرباير  2011قطع بعض املساعدات عن مرص بصفته
وسيلة للضغط عىل النظام ،مل تناقش اإلدارة املقرتح( .((4بل عىل
العكس ،حافظت الواليات املتحدة عىل عالقات جيدة بقادة
الجيش املرصي خالل فرتة تخيل مبارك عن الحكم ،مستفيدة
من عالقاتها التاريخية بتلك املؤسسة وقادتها ،كام مل تعاقب
إدارة أوباما النظام املرصي بخفض املساعدات العسكرية بعد
انقالب متوز /يوليو  .2013وكل ما حدث هو تجميد بعض
املساعدات لفرتة ،والحفاظ عىل املساعدات العسكرية مع
التوجه املستمر إىل خفض املساعدات االقتصادية(.((5
•وما فعله أوباما ،بعد ثورة يناير ،هو سعيه إىل زيادة املساعدات
املوجهة إىل برامج نرش الدميقراطية .وهو ما تحقق لعام بعد
ثورة يناير قبل أن تدخل اإلدارة األمريكية يف رصاع مع املؤسسة
العسكرية املرصية التي سيطرت عىل فرتة التحول الدميقراطي،
وقامت بإغالق أكرب املنظامت األمريكية غري الحكومية العاملة يف
مجال دعم الدميقراطية يف مرص يف تحد مبارش لسياسات الحكومة
األمريكية يف نهاية  ،2011لتقوم اإلدارة األمريكية بعد ذلك بخفض
إنفاقها عىل نرش الدميقراطية يف مرص عىل نحو كبري؛ ما أدى إىل
انخفاض اإلنفاق األمرييك عىل نشاطات نرش الدميقراطية يف مرص
;48 United States Government Accountability office (GAO), Egypt, p. 15
Sharp, U.S. Democracy Promotion Policy, p. 25.
49 Sharp, Egypt, 7/2/2011, p. 10.
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إىل أكرث من  65يف املئة ،ليصل إىل نحو  24.5مليونًا يف ،2012
مقارنة بنحو  72مليونًا يف  .2011أما يف  2013فلم تنفق الواليات
املتحدة عىل نرش الدميقراطية يف مرص أكرث من  6ماليني دوالر(.((5

•وهذا يعني أن اإلنفاق عىل نرش الدميقراطية يف مرص ليس إال
أداة محدودة ضمن أدوات السياسة الخارجية األمريكية تجاه
مرص ،وضمن أدوات الضغط األمريكية عىل مرص يف مجال
الدميقراطية واالنفتاح السيايس كذلك .إذ يبدو الضغط السيايس
أو الدبلومايس األمرييك كام حدث يف منتصف حكم بوش االبن
وبعد ثورة يناير هو األداة األشد تأث ًريا وفعالية( .((5وهذه أداة
تستخدمها اإلدارة األمريكية عىل نحو نادر يف تاريخ عالقتها مبرص،
أساسا بحدثني استثنائيني ،وهام هجامت
وارتبط استخدامها ً
الحادي عرش من سبتمرب ،وثورة يناير .ويف الحالتني ،تراجعت
الواليات املتحدة رسي ًعا بسبب ضغوط داخلية ،وبسبب مقاومة
النظام املرصي وحلفائه اإلقليميني للتغيري ،وتخويفهم الغرب
بسالح صعود "اإلسالميني" وعدم االستقرار.
•ال يجب أن يدفعنا هذا إىل التقليل من أهمية املساعدات األمريكية
بصفتها داف ًعا نحو التحول الدميقراطي يف مرص ألسباب عديدة.
يأيت عىل رأسها ما أرشنا إليه يف القسم األول من هذه الدراسة،
املتعلق بطبيعة عملية االنتقال الدميقراطي نفسها بوصفها
تفاعل مستم ًرا بني
ً
عملية معقدة تستغرق عقو ًدا ،وتتطلب
البيئة والعوامل البنيوية من ناحية ،وسلوك الفاعلني السياسيني
من ناحية أخرى .وخالل عقود ،قدمت اإلدارة األمريكية عرشات
املليارات من الــدوالرات األمريكية ملرص يف صورة مساعدات
عسكرية وسياسية .ويصعب القول إن تلك املساعدات مل تساهم
عىل نحو مزدوج يف تثبيت االستبداد من ناحية ،ورمبا يف فتح
املجال أمام التحول الدميقراطي ولو بدرجة بسيطة من ناحية
أساسا وتقدم
أخرى ،فاملساعدات كام أرشنا سابقًا عسكرية أمنية ً
من دون رشوط تذكر ،واملساعدات االقتصادية يف تراجع ،وال بد
من أن تكون قد ساهمت يف تثبيت أركان نظامي السادات ومبارك
ودعمهام وتأجيل اإلصالح .ولكنها قد تكون ساهمت كذلك يف
دعم التحول الدميقراطي من خالل املنح التعليمية واالقتصادية
واألمنية كذلك ،وذلك من خالل دعم مؤسسات الدولة وتطوير
أدائها .هذا إضاف ًة إىل املساعدات التي قدمت منذ منتصف
العقد املايض عىل نحو مبارش لناشطي املجتمع املدين ومنظامته.
أساسا فئات
ومل ُ
تخل املساعدات األخرية من عيوب ،فقد ميزت ً
عىل فئات أخرى ،فلم تقدم للجامعات ذات املرجعية الدينية التي
سعت املنظامت األمريكية العاملة يف مرص إىل تجنبها خوفًا من
51 United States Government Accountability office (GAO), Democracy
Assistance, p. 12.
52 Sharp, U.S. Democracy Promotion Policy, p. 9; Kausch, p. 16.
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إغضاب النظام من ناحية ،وبسبب الضغوط الداخلية عىل الحكومة
األمريكية من ناحية أخرى ،دفعتها دو ًما إىل البعد عن التعامل مع
"اإلسالميني" .وذلك عىل الرغم من أن الكونغرس األمرييك فرض
عىل الحكومة األمريكية منذ  2005عدم الخضوع ألي قيود من
الحكومة املرصية يف متويلها مؤسسات املجتمع املدين املرصي،
وذلك لضامن وصول تلك املساعدات ملنظامت املجتمع املدين غري
املرخصة .ومع ذلك التزمت الحكومة واملؤسسات األمريكية بعدم
متويل الناشطني واملنظامت ذات العالقة بالتيار الديني(.((5

•وميكن القول أيضً ا إن تلك املساعدات قد تكون ساهمت
يف إضعاف منظامت املجتمع املدين ،من حيث إنها أضعفت
قدراتها عىل البحث عن متويل داخيل ،وبناء قواعد شعبية .ورمبا
عانت تلك املساعدات شبهات كالفساد ،ومتييز ناشطي القاهرة
واملدن عىل حساب منظامت األقاليم .هذا إضافة إىل شبهة
التدخل يف الشأن املرصي بوصفها مساعدات سياسية أجنبية
تقدم مبارشة لفاعلني سياسيني مرصيني(.((5
•وعىل الجانب اآلخر ،كانت املساعدات األمريكية قليلة ،ومل تتعد
املنح املقدمة ملنظامت املجتمع املدين بضعة ماليني يف العام
الواحد .وهو مبلغ ضئيل مقارنة بحاجات مجتمع مدين ببلد
كبري كمرص .ومع ذلك قد تكون بعض منظامت املجتمع املدين
املرصي وناشطوها قد ساعدوا يف ظل الحصار الذي يفرضه
النظام املرصي عىل نشاطات تلك املؤسسات ومتويلها.

خاتمة
تدفعنا الحقائق السابقة إىل الدعوة إىل ترشيد الجدل حول تأثري
املساعدات األمريكية يف التحول الدميقراطي يف مرص ،وخاصة يف
فبدل
أوساط املعنيني بالدميقراطية والتحول الدميقراطي يف البالدً .
من تحويل القضية ألحد أسباب الخالف بينهم ،عليهم مالحظة التايل:
•دور الخارج يف االنتقال الدميقراطي هو دور أصيل ال ميكن
تالفيه ،فالخارج يؤثر يف بيئة االنتقال الدميقراطي من ناحية
ويف الفاعلني السياسيني عىل حد سواء ،وذاك من خالل أدوات
عديدة أهمها الضغط السيايس املبارش .أما التمويل الدويل
لالنتقال الدميقراطي ،فيحتل مكانة متأخرة ضمن املساعدات
األجنبية مقارنة باملساعدات األمنية واالقتصادية.

تصرب الواليات املتحدة كث ًريا عىل دعم التغيري الدميقراطي يف
العامل العريب ومرص العتبارات داخلية ومصلحية أساسية وعىل
رأسها إرسائيل والنفط .ويف الحالتني مل تجر الواليات املتحدة
حوا ًرا يذكر مع دول املنطقة والقوى املعنية بالدميقراطية فيها.
فسياسة الواليات املتحدة مبنية عىل اعتبارات داخلية مصلحية
أساسا .فال ميثل العامل العريب للواليات املتحدة أو الغرب ما متثله
ً
دول قريبة منها كدول أوروبا الرشقية بالنسبة إىل غربها .إن
العامل العريب بعيد نسب ًيا عن الطرفني ،ويجري التعامل معه من
منظور مصلحي سيايس.

•اهتامم الواليات املتحدة مبرص يف تراجع مستمر منذ التسعينيات؛
ما ميثل تهدي ًدا جا ًدا ألي محاولة لتفعيل جهود الواليات املتحدة
لدعم االنتقال الدميقراطي يف مرص .فاألمر هنا ال يُع ّد مطالبة
بزيادة بعض املساعدات املقدمة إىل دعم االنتقال الدميقراطي
أو حتى املساعدات االقتصادية والتنموية ،بل بات يرتبط برتاجع
أهمية مرص اإلسرتاتيجية لدى صانع القرار األمرييك عىل نحو عا ٍّم
ومستم ٍّر؛ ما يجعله أقل رغبة يف استثامر أي رأسامل سيايس أو
اقتصادي فيها .أضف إىل ذلك أن العالقات املرصية  -األمريكية
تدار منذ عقود وفقًا ملنظور أمني سيايس بامتياز.
•تبدو املساعدات األمريكية لنرش الدميقراطية يف مرص ضئيلة
عىل نحو قد ال يستحق كل الجدل املثار حولها .فلو الحظنا
حجم األموال التي تنفق إقليم ًيا للتأثري يف صناعة القرار املرصي
كتمويل وسائل اإلعالم واالستثامرات االقتصادية واملساعدات
املالية والدعم السيايس ،لوجدنا أن متويل بعض ناشطي املجتمع
املدين ومنظامته بعدة ماليني من الدوالرات عىل أقىص تقدير،
يف أوج اإلنفاق األمرييك عىل نرش الدميقراطية يف مرص ،هي
قضية ثانوية قد ال تستحق كل الجدل اإلعالمي والسيايس املثار
حولها .وال ننفي هنا أن طبيعة هذا التمويل جزء أصيل من
متويل أجنب ًيا مييز بني الفاعلني
أسباب الجدل حوله ،بوصفه ً
السياسيني ،من دولة لها مصالح إسرتاتيجية يتعارض بعضها مع
رغبة املرصيني يف بناء دميقراطية حقيقية حرة ومستقلة.

المراجع

•تسيطر عىل نظرة الخارج نحو مرص والعامل العريب اعتبارات
أساسا .وت ُع ّد قضية الدميقراطية ثانوية ،ومل
أمنية ومصلحية ً
تطرح بجدية إال عىل نحو محدود خالل بعض سنوات حكم
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اتجاهات الرأي العام العربي تجاه دور العامل الخارجي في عملية
التحول الديمقراطي
Arab Public Opinion Trends on the Role of the External Factor
in Democratic Transition

كشــفت اتجاهــات الــرأي العــام العربــي تجــاه دور العامــل الخارجــي فــي عمليــة التحــول
 رغم أن مواطني المنطقة العربية ال يرون أن هذا العامل،الديمقراطي عن كثير من األهمية
 يعرض هذا.هــو العامل األساســي الــذي يعوق عمليــة التحــول الديمقراطي في المنطقــة
 اتجاهــات الــرأي العــام تجــاه ثــورات الربيــع العربــي مــن خــال التركيــز علــى تقييــم،التقريــر
ّ
ً  ويعــرض.وتعثر الربيع العربي
أيضا اتجاهات الرأي العام
المواطنيــن العــرب للثورات العربية
نحــو تقييــم سياســات القــوى الدوليــة واإلقليميــة من خــال تحليل نتائــج اســتطالعات الرأي
 وإيران؛ وذلــك بهدف البحث في آراء، وتركيا، وروســيا،العــام نحــو الواليات المتحدة األميركية
.المواطنين العرب نحو قضايا التحول الديمقراطي
. الثورات العربية، التحول الديمقراطي، العامل الخارجي، الرأي العام:كلمات مفتاحية
Trends in Arab public opinion regarding the role of the external factor in
democratic transition show a great deal of importance, in spite of the fact that
citizens of the Arab region do not believe that the external factor is the fundamental
impediment to democratic transition there. This paper presents trends in public
opinion on the Arab Spring revolutions, focusing on Arab citizens’ evaluations
of the revolutions themselves and their subsequent standstill. It also presents
trends in assessment of the policies of world and regional powers by analyzing
the results of polling regarding the USA, Russia, Turkey and Iran, with the aim of
investigating Arab citizens’ opinions on issues of democratic transition.
Keywords: Public Opinion, External Factor, Democratic Transition, Arab
Revolutions.
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تقييم الثورات العربية
إن دراسة اتجاهات الرأي العام نحو أثر العامل الخارجي يف عمليات
التحول الدميقراطي ليس أم ًرا يس ًريا؛ فاستطالعات الرأي واملسوحات
االجتامعية نحو قضايا سياسية وقيمية تبقى محصورة يف اإلمكانات
التي تتيحها هذه األداة البحثية .تكون استطالعات الرأي أداة بحثية
مفيدة يف التعرف إىل اتجاهات الرأي العام نحو ظاهرة محددة ،مثل
اتجاهات دراسة آراء املواطنني نحو التحول الدميقراطي أو اتجاهات
الرأي العام نحو قوى دولية وإقليمية .وتتيح استطالعات الرأي
العام إمكانية دراسة آراء املواطنني نحو قوة إقليمية أو دولية يف
موضوع سيايس محدد أو راهن ،كالتعرف إىل آراء املواطنني نحو
أدوار دول ومواقفها من تطور سيايس إقليمي يف املنطقة العربية.
أما دراسة اتجاهات الرأي العام نحو أثر العامل الخارجي يف عملية
التحول الدميقراطي ،فهي أمر أش ّد تعقي ًدا؛ إذ تتطلب تعريفًا واض ًحا
ملفردات التحول الدميقراطي ومراحله وعنارصه؛ وهو أمر غري
متفق عليه ،خاصة يف إطار مجريات أحداث املنطقة العربية خالل
السنوات املاضية.
إن التحول الدميقراطي يف املنطقة العربية ليس عملية ناجزة قد
بدأت واستقرت ،كام أنه ليس عملية ديناميكية قامئة تسري بسالسة
معروفة املفردات والعنارص واملساهمني فيها ضمن محطات واضحة
تساؤل حول إذا ما كان
ً
ويف خط متتا ٍل .بل إن هناك من يطرح بحق
أحد يف املنطقة طرح موضوع التحول الدميقراطي ،من حيث املبدأ،
يف إطار الثورات العربية عام 2011؛ ذلك أن الحديث قبيل هذا
التاريخ كان عن إصالحات دميقراطية أو انفتاح سيايس .ومنذ عام
 ،2011عانت عملية االنتقال الدميقراطي تحديات ومعيقات متتالية،
بل انعكست العملية بر ّمتها إىل أن انتهت بانتصار الثورة املضادة يف
أكرث من بلد عريب ،أو دخول بعض البلدان العربية ،كام هو الحال يف
سورية وليبيا ،يف عملية رصاع واحرتاب داخيل ،يف حني تراجعت بعض
األنظمة ،يف مرحلة انحسار مرحلة الثورة ،عام قدمته من تنازالت
وإصالحات دستورية وسياسية يف عامي  2011و.2012
إن مراجعة اتجاهات الرأي العام ،كام تعكسها استطالعات املؤرش
العريب نحو الدميقراطية وقضاياها ،ال تُظهر أن الرأي العام يربط
بني الدميقراطية واملوقف منها والعامل الخارجي .وقد يكون من
املفيد اإلشارة إىل أن املؤرش العريب يعتمد طرح سؤال مفتوح عىل
املستجيبني ملعرفة تعريفهم للدميقراطية .ومن خالل مراجعة
تبي أن عد ًدا محدو ًدا ج ًدا من
اإلجابات التي يوردها املستجيبونّ ،
تدخل أجنب ًّيا؛
اإلجابات يُظهر فيها املستجيبون أن الدميقراطية تعني ً
فقد أفاد  29مستجي ًبا من أصل  18830يف استطالع  2018 /2017أن
الدميقراطية هي تدخّل أجنبي ،وهو ما ميثّل نسبة  ،%0.14وغني عن
القول إن هذه النسبة ليست ذات داللة إحصائية.
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ويف هذا اإلطــار ،اختطّت الورقة لنفسها منطًا مختلفًا ملعالجة
رؤية الرأي العام العريب لدور العامل الخارجي يف عملية التحول
الدميقراطي؛ وذلك من خالل عملية التنقيب يف رؤى املواطنني لدور
عم إذا طرح
هذا العامل يف قضايا التحول الدميقراطي ،عرب البحث ّ
املواطنون هذا املوضوع يف القضايا املرتبطة بالتحول الدميقراطي ،من
خالل مناقشة املوضوعني التاليني:
•اتجاهات الرأي العام نحو ثورات الربيع العريب.
•تقييم سياسات القوى الدولية واإلقليمية.

أو ًلا :اتجاهات الرأي العام نحو
الثورات العربية
لقد جرى اختيار البحث عن العامل الخارجي ،من حيث هو
عامل قد يكون مؤث ّ ًرا يف موضوع الثورات العربية؛ إذ إن الثورات
التي اندلعت يف عام  2011رفعت شعارات إنهاء االستبداد،
وإقامة نظام حكم تعددي دميقراطي يضمن فصل السلطات
والرقابة ،انطالقًا من أن الثورات مثّلت نقطة البداية نحو التحول
الدميقراطي ،وأن عملية االنتقال الدميقراطي قد ُدشّ نت بانتصار
أساسا لفهم دور
هذه الثورات ،لذا ،فإن املواقف منها قد تكون ً
العامل الخارجي.
وبالفعل ،فقد شهدت املنطقة نقاشً ا حول العوامل التي أدت
إىل اندالع الثورات العربية ،وكان هذا النقاش يتضمن إشارة إىل
تفس
دور العامل الخارجي ،بصفته أحد العوامل التي ميكن أن ّ
اندالع هذه الثورات .إن العامل الخارجي أو التدخل الخارجي كان
عامل غري محوري من وجهة نظر املواطنني يف املنطقة العربية،
ً
يف بداية الثورات العربية .ففي سياق التعرف إىل أسباب الثورة
(((
التونسية ،ركز مستجيبو املنطقة العربية وبنسب تزيد عىل %70
عىل أسباب((( تتعلق بدكتاتورية النظام واستبداده وفساده وسوء
إدارته ،وسوء األوضاع االقتصادية للمواطنني يف تونس .يف حني
كانت نسبة الذين أفادوا أن سبب اندالع الثورة التونسية هو تدخّل
خارجي ال متثّل سوى  .(((%1ومن الجدير بالذكر أن الذين أفادوا
أن التدخل الخارجي هو العامل األسايس الندالع الثورة التونسية
انطلقوا من موقف معا ٍد لهذه الثورة .وينطبق األمر نفسه عىل
 1أظهرت نتائج املؤرش العريب لعام  2011أن  %71من الرأي العام أيّد الثورة التونسية،
مقابل  %8عارضوها.
 2سئل املستجيبون بصيغة السؤال املفتوح عن األسباب التي أدت إىل اندالع الثورتني
التونسية واملرصية.
 3انظر :املؤرش العريب لعام  ،2011املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،2012/3/1 ،
ص  ،33شوهد يف  ،2019/2/21يفhttps://bit.ly/2V6YkWl :
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العوامل التي أدت إىل اندالع الثورة املرصية؛ فقد توافق %75
من الرأي العام العريب عىل أن األسباب التي أدت إىل اندالع الثورة
املرصية((( تتمثّل يف استبداد النظام واحتكاره السلطات وقمع
الحريات وسوء إدارته ،وسوء األوضاع االقتصادية يف مرص .يف حني
عزا  %1من املستجيبني الثورة إىل تدخّل خارجي ،منطلقني من
موقف معارض للثورة املرصية .ومن الجدير بالذكر أن  %3من
الرأي العام العريب واملؤيد لثورة مرص عزا اندالع الثورة املرصية
إىل عاملة نظام مبارك للغرب؛ أي إن  %3من املستجيبني انحازوا
إىل تفسري ثورة مرص باالرتباط بسياسات نظام مبارك الخارجية
فسوا اندالع
ومن أنها موالية للغرب .كام تجدر اإلشارة إىل أن ّ %1
الثورة املرصية بكونها نتيجة للثورة التونسية.
وتظهر بذلك النتائج أن الرأي العام العريب كان متوافقًا عىل أن
أسباب اندالع الثورتني التونسية واملرصية هي أسباب داخلية ،ومل
تكن العوامل الخارجية ذات أهمية يف تفسري اندالع هاتني الثورتني؛
إذ عزا ما نسبته  %1اندالع هاتني الثورتني إىل تدخّل خارجي ،بينام
اعترب ما نسبته  %3من املستجيبني أن السياسات الخارجية لنظام
مبارك ساهمت يف اندالع الثورة املرصية.

 .1تقييم الثورات العربية
درج املؤرش العريب ،منذ عام  ،2012عىل سؤال املستجيبني عن آرائهم
التقييمية للثورات العربية .وقد أظهرت النتائج تغ ًريا من عام إىل
آخر يف تقييم هذه الثورات وتطوراتها وتداعياتها .ففي حني كانت
األكرثية ،وبنسبة  ،%61ترى أن الثورات العربية إيجابية يف استطالع
 ،2013 /2012فقد أصبحت هذه النسبة بحسب آخر استطالع
( .(((%49 )2018 /2017إن امله ّم ،هنا لغايات هذه الورقة ،هو
أسباب هذا التقييم سواء كان سلب ًّيا أم إيجاب ًّيا وإذا ما كان يعكس
دو ًرا للعامل الخارجي ،عىل الرغم من أهمية هذا التغري يف تقييم
الثورات عرب السنوات املتتالية واملرتبط جوهريًا برؤية املواطنني
ملآالت الثورات.
ويف هذا السياق ،طُــرح عىل املستجيبني ســؤال نصف مفتوح،
يطلب منهم تفسري تقييمهم هذه الثورات باإليجابية أو بالسلبية.
تقييم إيجابيًّا ،فقد
أما املستجيبون الذين قيّموا الثورات العربيّة
ً
فسوا تقييمهم بالعديد من األسباب املرتبطة بتغريات داخلية :كأن
ّ
وأسست قواعد نظام
استبداد
أنظمة
احت
ز
أ
قد
ات
ر
الثو
هذه
تكون
ّ
دميقراطي ( ،)%18وأل ّن الشعوب طالبت بحقوقها وحرياتها واسرت ّدت
بعضً ا من هذه الحقوق والحريّات التي ُحرمت منها خالل عهود
 4تعكس نتائج املؤرش العريب لعام  2011أن  %81من الرأي العام العريب أيّد الثورة
املرصية ،مقابل معارضة  ،%8انظر :املرجع نفسه.
 5انظر :املؤرش العريب  :2017/2018التقرير الكامل ،املركز العريب لألبحاث دراسة
السياسات ،2018/5/9 ،شوهد يف  ،2019/2/20يفhttps://bit.ly/2Edqxpf :
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أنظمة االستبداد ،وألنّها أطاحت األنظمة الفاسدة ( ،)%15وألنها
منحت املواطنني حريّة التعبري عن الرأي ،وأرست األسس لتحقيق
مبادئ العدالة واملساواة ( ،)%21وألنها مثّلت صحوة الشعوب
العربية واستعادتها إرادتها وكرامتها ،وسوف تغري الوطن العريب نحو
األفضل ( .)%19إن جميع األسباب التي أوردها املستجيبون تتعلق
باملجتمعات وغري مرتبطة بعوامل خارجية.
أما املستجيبون الذين ق ّيموا ثورات الربيع العريب بالسلبية ،فقد
ركّزوا يف تربير رأيهم عىل أن الثورات العربية أ ّدت إىل خسائر برشيّة
كربى ،أو أنها أ ّدت إىل انتشار الفوىض وغياب األمن اللذين أعقبا
هذه الثورات ،بخاصة يف بعض البلدان .إ ّن املتت ّبع لألسباب التي
أوردها املستجيبون الذين قيّموا الثورات بالسلبية ،يالحظ أ ّن مجمل
تقييم املواطنني أيضً ا ينطلق من عوامل داخلية ،وهم ال ينطلقون من
موقف معا ٍد للثورات أو الربيع العريب ،بل كانوا يقيّمون مآالت ثورات
الربيع العريب وتطوراتها مع الرتكيز عىل ما شهده بعض البلدان ،مثل
سورية ،من ثورة إىل أزمة مفتوحة .إال أن نسبة معتربة راوحت بني
فست تقييمها السلبي بعوامل
 %6و( %8عرب سنوات االستطالع) ّ
خارجية ،معتربة أن تقييمها السلبي قائم عىل رؤيتها أن الثورات إما
أن تكون مؤامرة خارجية وإما مدفوعة من الخارج.
إن هذه النسبة التي ترى أن الثورات مؤامرة خارجية هي استمرار
فست اندالع الثورة املرصية أو التونسية يف استطالع
لنسبة  %1التي ّ
 2011بكونهام نتيجة التدخل الخارجي أو مؤامرة خارجية ،وقد
أصبحت  %6يف استطالع  2013 /2012عند سؤالهم عن أسباب
تقييمهم السلبي لثورات الربيع العريب ،وترتفع ثانية لتصبح  %8يف
استطالع  .2015وبذلك فإن العامل الخارجي أصبح ذا وزن أكرب يف
إطار تقييم الثورات العربية بعد عدة سنوات من اندالعها .وهذا
يعني أن نسبة أصحاب الرأي الذي يعزو الثورات العربية إىل العامل
الخارجي ،تعب ًريا عن رفضه لها ،أصبحت مرتفعة لتأثره بسلبية املآالت
التي انتهت إليها هذه الثورات.
مام ال شك فيه أن مآالت الثورات العربية منذ عام  ،2013خاصة
يف إطار انتصار الثورة املضادة يف بعض البلدان ،وانحدار األوضاع يف
بعض البلدان العربية إىل احرتاب ونزاع داخيل ،أ ّدت دو ًرا أساسيًا يف
الرتكيز أكرث عىل العامل الخارجي .ولعل الثورة السورية وتح ّولها إىل
احرتاب داخيل وأزمة مفتوحة متثّل منوذ ًجا لتكرار تركيز الرأي العام
عىل دور العامل الخارجي؛ فمنذ عام  2012جرى طرح سؤال مفتوح
(من دون إعطاء خيارات مسبقة) عىل املستجيبني؛ وهو" :برأيك ،ما
الحل األمثل إلنهاء األزمة السورية؟".
هو ّ
لقد ق ّدم الرأي العام يف املنطقة العربية العديد من املقرتحات لتكون
حلولً لألزمة السورية .وميكن تصنيفها إىل أربعة اتجاهات؛ يلخص
كل اتجاه منها مجموعة آراء متقاربة:
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باستطالعي ،2014
الجدول ( )1األسباب التي أوردها املستجيبون الذين ق ّيموا الثورات العربية بأنها سلبية ( %من الذين أفادوا أن الثورات كانت سلبية) مقارن ًة
ْ
و2012/2013
سنة االستطالع
األسباب التي أوردها املستجيبون

2015

2013 /2012

2014

عوامل داخلية
(الخسائر البرشية الكربى /انتشار الفوىض وغياب األمن /عدم تحقيق
الثورات أهدافها /أدّت إىل خراب دول ومؤسساتها ودمارها)

88

83

75

عوامل خارجية
(ألنّها مؤامرة خارجية أو مدفوعة من الخارج)

8

4

6

أخرى

3

7

9

ال أعرف /رفض اإلجابة
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11

املجموع

100

100

100

باستطالعي  ،* 2014و2013 /2012
الشكل ( )1اقرتاحات املستجيبني للحل األمثل لألزمة السورية يف استطالع  2015مقارنة
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يف استطالع  ،2014طلب من املستجيبني أن يختاروا إحدى العبارتني التاليتني:
•األفضل لسورية اليوم تن ّحي األسد وتغيري نظامه.
•األفضل لسورية اليوم بقاء األسد ونظامه.
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االتجاه األول :التغيري السيايس للنظام الحاكم يف سورية :يكاد الرأي
العام العريب أن يكون شبه مجمع عىل هذا االتجاه؛ إذ أفاد ثلثا
املستجيبني تقري ًبا ( ،)%62أن الحل األمثل لألزمة السورية يقتيض
تغيري نظام الحكم فيها .وق ّدم أصحاب هذا االتجاه مقرتحات عدة،
ميكن تصنيفها يف محورين داخيل وخارجي ،أما الداخيل فق ّدم
املقرتحات التالية :تن ّحي بشار األسد عن السلطة السياسية ،وتقدميه
للمحاكمة ( ،)%29وإسقاط نظام الحكم بجميع الوسائل (،)%6
واستمرار الثورة وانتصارها ،وتوحيد املعارضة واالستمرار يف مقاومة
نظام الحكم (.)%4
أما املقرتحات التي تتضمن بع ًدا أو محو ًرا خارجيًّا ،فهي دعم الشعب
السوري وثورته بالسالح حتى يواصل مقاومته للنظام الحاكم (،)%3
وإجامع دويل إلجبار األسد عىل التن ّحي ( ،)%2وتدخّل عريب عسكري
أو سيايس لتغيري النظام ( .)%5امله ّم هنا أن املعارضني للنظام السوري
وبنسبة ( )%10اعتقدوا أن الحل األمثل يكون من خالل مقرتحات
مرتبطة بعوامل خارجية.
االتجاه الثاين :القضاء عىل الثورة :وميثّل هذا االتجاه ما نسبته %12
من الرأي العام العريب .وقد ركّز أصحابه عىل أن الحل األمثل لألزمة
السورية يتمثّل يف :القضاء عىل الثورة واملعارضة والجامعات املسلحة
( ،)%6وإيقاف الدعم الخارجي الذي تحصل عليه القوى املعارضة
( .)%6وهنا أيضً ا فإن أصحاب هذا االتجاه ،وهم من مؤيدي النظام
السوري الحاكم ومن معاريض الثورة ،يتعاملون مع الحل األمثل
انطالقًا من وجود عامل خارجي فاعل يف الثورة السورية.
االتجاه الثالث :حل األزمة السورية من خالل عملية سياسية
سلمية تشارك فيها األطراف جمي ًعا :وميثّل أصحاب هذا االتجاه ما
نسبته .%10
عب أصحابه عن أن الحل األمثل يكمن يف القضاء
االتجاه الرابع :قد ّ
عىل تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش" ،ثم التوافق بني أطراف األزمة
عىل حلها.

 .2عوامل تعثّر الربيع العربي
ملزيد التع ّرف إىل اتجاهات الرأي العام نحو موضع دور التدخل
عامل
الخارجي يف مسار الربيع العريب ،ت ّم سؤال املستجيبني عن ً 14
عادة ما تُطرح للنقاش ،بوصفها أسبابًا أ ّدت إىل ّ
تعث الربيع العريب،
وإىل عدم تحقيقه أهدافه؛ وهي التدهور األمني ،وتدهور األوضاع
االقتصادية واملعيشية ،والتدخل الخارجي ،وظهور الحركات املتطرفة،
وتحريض وسائل اإلعالم ،وتحريض بقايا قوى األنظمة السابقة،
ومواقف األجهزة األمنية ،ومواقف الجيوش العربية ،ومواقف
بعض األنظمة العربية ،وسلوك كبار موظفي الدولة ،وسلوك كبار
االقتصاديني (رجال األعامل) ،وكرثة االعتصامات واإلرضابات املطلبية
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والعاملية ،وسلوك األحزاب اإلسالمية السياسية ،وسلوك األحزاب غري
اإلسالمية (العلامنية).
إن املقارنة بني هذه العوامل من حيث األهمية تظهر أنها كانت
جمي ًعا متقارب ًة نسبيًّا ،وامله ّم أن نحو  %82اعتربوا أن التدخل
مهم إىل حد ما يف تحقيق الربيع العريب
الخارجي كان ً
مهم أو ً
عامل ً
ألهدافه ،وبنسب أعىل من التي أعطيت لألجهزة األمنية أو سلوك
األحزاب العلامنية أو غريهام.
كل من هذه
عىل إثر التع ّرف إىل آراء املستجيبني بشأن أهمية ٍّ
العوامل يف عدم تحقيق الربيع العريب ألهدافه ،طُلب منهم ذكر أه ّم
عاملَني من العوامل السابقة التي ساهمت يف ّ
تعث الربيع العريب.
وعند احتساب املعدل العام أله ّم عامل وثاين أه ّم عامل ،أظهرت
النتائج أن  %22من املستجيبني عزوا ّ
تعث الربيع العريب إىل تدهور
الوضع األمني يف بعض البلدان ،يف حني عزا  %18ذلك إىل تدهور
األوضاع االقتصادية ،وأفاد  %16من املستجيبني أن العامل األه ّم هو
التدخل الخارجي ،وكان التدخل الخارجي أسبق من ظهور الحركات
املتطرفة أو تحريض بقايا /قوى األنظمة السابقة .ولعل هذه أكرب
نسبة تشري بوضوح إىل العامل الخارجي.
إن اتجاهات الرأي العام نحو ثورات الربيع العريب التي اندلعت
فس موقفه
للمطالبة باالنتقال الدميقراطي أبرزت أن رأيًا عا ًما ّ
السلبي من الثورات العربية بأنها مدفوعة من الخارج ،إال أن هذا
الرأي ما لبث أن ازدادت نسبته مع تداعيات الثورات وارتفاع التقييم
السلبي لهذه التداعيات.
إن املسار الدميقراطي يتأثر بالعديد من العوامل الداخلية
والخارجية ،وأبرز العوامل الخارجية هي الضغوطات التي متارسها
الجهات الخارجية تحقيقًا ملصالحها اإلسرتاتيجية ،تار ًة تدعم تلك
الجهات الثورات ومسارات التغري إىل الدميقراطية ،وتارة أخرى
تسعى للحفاظ عىل النظام السلطوي أو الدكتاتوري إبقا ًء عىل
مصالح تلك الجهات املتحققة .فقد سئل املواطنون حول أه ّم
املعيقات التي تحول دون انتقال البلدان العربية إىل بلدان كاملة
الدميقراطية ،وعىل الرغم من ذلك يعتقد املواطنون العرب أن
أه ّم معيقات التحول الدميقراطي يف املنطقة العربية وبحسب
نتائج استطالع  ،2016فإن العوامل الخارجية ليست أه ّم معيقات
التحول الدميقراطي؛ إذ يعزو  %10من املواطنني العرب عدم تحول
بلدانهم إىل بلدان كاملة الدميقراطية إىل أسباب خارجية متمثّلة يف
عدم رغبة الدول الكربى يف التحول إىل الدميقراطية أو عدم رغبة
إرسائيل يف ذلك .يف املقابل أكد  %83من املستجيبني أن املعيقات
هي معيقات داخلية؛ أي نابعة من داخل الدولة وهي متمثّلة
يف عدم ج ّدية رأس الهرم يف السلطة يف التحول الدميقراطي أو
التخوف من فقدان األمن واالستقرار … إلخ.
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الشكل ( )2اتجاهات الرأي العام نحو التدخل الخارجي ومدى تأثريه يف عدم تحقيق الربيع العريب ألهدافه يف استطالع 2015

ﻻ أﻋﺮف /رﻓﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ

ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬ ّﻢ

ﻋ

61

3

ﺎﻣﻞ

8

ﻏري
ﻣﻬ
ﻼق
اﻹﻃ
ﲆ

6

ﻢّ ﻋ

ﻋﺎﻣﻞ ﻏري ﻣﻬ ّﻢ إﱃ ﺣ ﱟﺪ ﻣﺎ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬ ّﻢ إﱃ ﺣ ﱟﺪ ﻣﺎ

21

أهم ثالثة عوامل ساهمت يف ّ
تعث الربيع العريب وعدم تحقيق أهدافه
الجدول ( )2اتجاهات الرأي العام نحو ّ

العوامل

2015

2014

التدهور األمني يف بعض البلدان

22

21

تدهور األوضاع االقتصادية واملعيشية

18

17

ظهور الحركات املتطرفة

8

8

تحريض بقايا /قوى األنظمة السابقة

10

7

التدخل الخارجي

16

15

تحريض وسائل اإلعالم

5

6

سلوك األحزاب اإلسالمية السياسية

7

5

سلوك األحزاب غري اإلسالمية (العلامنية)

5

2

الرصاع السيايس بني القوى الثورية

2

--

االنقسامات املجتمعية من طائفية أو قبلية أو جهوية أو إثنية

2

--

عدم وجود ثقافة دميقراطية راسخة لدى الشعب

2

--

مواقف الجيوش العربية /أو أجهزة األمن

2

4

كرثة االعتصامات واإلرضابات املطلبية والعاملية

1

5

مواقف بعض األنظمة العربية

--

3

سلوك كبار موظفي الدولة

--

2

سلوك كبار االقتصاديني (رجال األعامل)

--

1

ال أعرف /رفض اإلجابة

2

3

ال يوجد رد آخر

1

--

املجموع

100

100

المؤشر العربي
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اتجاهات الرأي العام العربي تجاه دور العامل الخارجي في عملية التحول الديمقراطي

أهم عاملني يعيقان التحول
الجدول ( )3يشري البعض إىل أن هنالك بعض املعيقات أمام تحول البلدان العربية إىل بلدان كاملة الدميقراطية ،أرجو أن تختار ّ
الدميقراطي يف البلدان العربية؟
معيقات التحول الدميقراطي

العوامل
الداخلية

العوامل
الخارجية

أهم عامل
ّ

أهم عامل
ثاين ّ

عدم جدّية الحكومات يف إحداث تحول دميقراطي

22

7

الخوف من عدم االستقرار األمني يف البلدان العربية

14

13

عدم تشجيع وسائل اإلعالم عىل التحول الدميقراطي

10

9

التخوف من انفراد طرف سيايس واحد بالسلطة

9

10

عدم رغبة أصحاب املصالح السياسية يف البلدان العربية يف وجود دميقراطية يف البلدان
العربية

9

13

عدم استعداد الشعب للمامرسة الدميقراطية

6

10

عدم رغبة أصحاب املصالح االقتصادية الكبرية يف البلدان العربية يف وجود دميقراطية

6

8

االنقسامات الطائفية اإلثنية يف بعض البلدان العربية

5

8

عدم رغبة األجهزة األمنية يف إحداث تحول دميقراطي

2

6

عدم رغبة الدول الكربى يف وجود دميقراطية يف البلدان العربية

6

5

عدم رغبة إرسائيل يف وجود دميقراطية يف البلدان العربية

4

7

ال أعرف /رفض اإلجابة

7

0

ال يوجد عوامل أخرى

0

3

املجموع

100

100

ثان ًيا :تقييم الرأي العام للقوى الدولية
واإلقليمية
درج املؤرش العريب عىل طرح مجموعة من األسئلة املتعلقة بتقييم
الرأي العام لسياسات قوى دولية وإقليمية يف املنطقة العربية .وقد
يكون من املفيد هنا اإلشارة إىل أن تقييم الرأي العام للقوى الدولية
واإلقليمية عرب استطالعات املؤرش يف السنوات املتتالية يتباين عرب
السنوات ،إال أن النمط العام هو تراجع التقييم اإليجايب لسياسات
هذه البلدان وتزايد التقييم السلبي .إن تتبّع آراء املواطنني عرب
استطالعات املؤرش منذ عام  2014يشري إىل هذه التغريات.
ومن خالل تحليل نتائج االستطالعات حول تقييم الرأي العام نحو
الواليات املتحدة األمريكية ،وروسيا ،وتركيا ،وإيران ،ميكن الجزم بأن هنالك
مجموعة من العوامل تصوغ تقييم املواطنني نحو سياسات هذه القوى
اإلقليمية والدولية وتؤدي إىل ارتفاع التقييم السلبي أو هبوطه ،وهي:

•املوقف من القضية الفلسطينية ودعم إرسائيل وهذا ينطبق
عىل الواليات املتحدة وروسيا.

•املوقف من األزمات العربية (األزمة السورية ،واألزمة العراقية،
واألزمة الفلسطينية ،واألزمة اليمنية ،وصعود داعش).

•التدخل يف الشؤون الداخلية للمنطقة والتخوف من الهيمنة
والسيطرة عىل بعض البلدان العربية.
ومن أجل تعميق فهمنا التجاهات الرأي العام نحو سياسات هذه
القوى ،طرحت العديد من األسئلة وضمنها اقرتح عىل املستجيبني 10
عبارات ميكن من خاللها التع ّرف إىل اتجاهات رأيهم نحو الدور الذي
تقوم به الواليات املتحدة وروسيا وتركيا وإيران يف املنطقة العربية.
وقد تم صوغ العبارات لتعكس ما تطرحه كل من سياسات هذه
الدول يف العامل واملنطقة العربية ،وما يطرح يف املنطقة العربية من
تصورات حول ما تقوم به هذه القوى يف هذه املنطقة.
ولكن ما يه ّمنا هنا كيف يرى املواطنون يف املنطقة العربية دور هذه
القوى يف مجاالت تتعلق باالنتقال والتحول الدميقراطي عىل نحو
مبارش أو غري مبارش.
وقد أظهرت النتائج أ ّن الرأي العام العريب مبجمله غري مقتنع بأ ّن
الواليات املتحدة وروسيا تدعامن التح ّول الدميقراطي يف البلدان
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العربية ،أو أنهام تحميان حقوق اإلنسان يف العامل .يف املقابل فإن
األغلبية عىل توافق وقناعة بأن الواليات املتحدة وروسيا ال تساهامن
يف تعزيز أمن املنطقة العربية واستقرارها .إن هذه األغلبية تعتقد
أ ّن الواليات املتحدة وروسا تغذّيان النزاعات الطائفية والعرقية
االنفصالية يف البلدان العربية ،وتستغالن األزمات يف املنطقة العربية
من أجل توسيع نفوذهام.
إن تقييم إيران من خالل املقوالت اآلنفة الذكر هو تقييم سلبي،
وإن كان أقل سلبية من تلك التي أعطيت لروسيا وأمريكا .فاملواطنون
العرب ال يعتقدون أن إيران تدعم التحول الدميقراطي بل إن اغلبيتهم
فضل عن دعمها يف العامل العريب .أما
ال تعتقد أن إيران دولة دميقراطية ً
الرأي العام تجاه تركيا يف هذا املوضوع فهو منقسم عىل ذاته.
لقد سئل املستجيبون عن مجموعة من اإلجراءات التي تحتاج الواليات
املتحدة وروسيا إىل اتخاذها من أجل تحسني صورتيهام يف املنطقة
العربية .وتظهر النتائج رضورة إجراء تغيري جوهري يف سياستيهام نحو
القضية الفلسطينية ،إذ إ ّن أكرث من نصف املستجيبني ( )%62يرون أ ّن
اإلجراء األول املطلوب لتحسني صورة الواليات املتحدة هو إيجاد حل
سلمي عادل للقضية الفلسطينية ووقف دعم إرسائيل ،يف حني كانت
النسبة  %37بالنسبة إىل روسيا.
تحسن رأي املواطنني يف الواليات املتحدة
أما اإلجراءات التي ميكن أن ّ
بالدرجة الثانية بعد القضية الفلسطينية فهي :حل األزمة السورية
متاش ًيا مع تطلعات الشعب السوري ،ووقف دعم األنظمة االستبدادية،
وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية ،والتعامل باحرتام وكرامة مع
الشعوب العربية.
من بني اإلجراءات التي تحتاج روسيا إىل اتخاذها من أجل تحسني
صورتها يف املنطقة العربية هو إجراء تغيري جوهري يف سياساتها نحو
القضية الفلسطينية؛ إذ إ ّن  %38من املستجيبني يرون أ ّن اإلجراء األول
املطلوب لتحسني صورة روسيا هو إيجاد حل سلمي عادل للقضية
الفلسطينية ووقف الدعم إلرسائيل.
تحسن رأي املواطنني يف روسيا بالدرجة
أما اإلجراءات التي ميكن أن ّ
الثانية بعد القضية الفلسطينية فهي :حل األزمة السورية متاش ًيا
مع تطلعات الشعب السوري ،ووقف دعم األنظمة االستبدادية،
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وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية ،والتعامل باحرتام وكرامة مع
الشعوب العربية.

خاتمة
إن العامل الخارجي عامل مهم يف صياغة الرأي العام العريب نحو
القضايا الراهنة .تأسس دور هذا العامل منذ لحظة االكتشاف
املتبادل بني املنطقة العربية وأوروبا يف القرن التاسع عرش ،ثم تكرس
من خالل استعامر أو فرض االنتداب عىل أغلب املنطقة العربية .إن
معركة استقالل البلدان العربية وتأسيس الدول الحديثة ك ّرسا أهمية
مهم ومؤث ًرا يف قضايا املنطقة العربية
العامل الخارجي بوصفه ً
عامل ً
وتطوراتها السياسية خاصة بُعيد النكبة عام  1948وإنشاء "إرسائيل"
ودور الدول الغربية بصفة خاصة واملجتمع الدويل بصفة عامة .ولعل
معركة استقالل الدول العربية ،واستمرار "إرسائيل" ،ودخول املنطقة
العربية يف أتون الحرب الباردة ،أدى جميعها دو ًرا أساس ًيا يف تكريس
ومهم
أهمية العامل الخارجي .ويبقى العامل الخارجي ً
رسا ً
عامل مف ً
يف اتجاهات الرأي العام نحو قضايا املنطقة العربية األساسية .بل
إن مواقف املواطنني يف املنطقة العربية تجاه سياسات قوى دولية
وإقليمية ت ُح َّدد أو تصاغ من خالل تقييم أدوار هذه القوى نحو القضايا
العربية ،وعىل رأسها القضية الفلسطينية ،والقضايا األخرى مثل احتالل
العراق عام  .2003وعىل إثر ثورات الربيع العريب ،أصبحت سياسات
مهم يف
هذه القوى نحو الثورات ،ثم نحو تداعيات الثوراتً ،
عامل ً
تقييم مواطني املنطقة العربية لسياسات هذه القوى.
ال يعتقد املواطنون يف املنطقة العربية أن القوى الدولية واإلقليمية
تدعم التحول الدميقراطي يف البلدان العربية ،بل يعتقدون أن
أهداف هذه القوى هو الدفاع عن مصالحها واستغالل األزمات من
أجل الهيمنة عىل بلدان املنطقة ،وأنها تساهم يف النزاعات الداخلية
وتعميق االنقسامات اإلثنية والطائفية وعدم االستقرار ،وهي أيضً ا
عنارص أساسية ،يصبح التحول الدميقراطي بغيابها أكرث صعوبة.
ال يرى مواطنو املنطقة العربية أن العامل الخارجي هو العامل
األسايس املعيق للتحول الدميقراطي ،بل هم مناحزون إىل رسد عوامل
داخلية معيقة للتحول الدميقراطي ،ومع ذلك هنالك نحو %16
يعتقدون أن العامل الخارجي هو عامل معيق للتحول الدميقراطي.
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الجدول ( )4هل توافق أم تعارض ًّ
كل من العبارات التالية؟
الواليات املتحدة األمريكية
أوافق /أوافق إىل ح ٍد ما

أعارض/

أعارض إىل ح ٍد ما

روسيا
ال أعرف /رفض اإلجابة أوافق /أوافق إىل ح ٍد ما

أعارض/

أعارض إىل ح ٍد ما

ال أعرف /رفض اإلجابة

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2014 2016
2014 2016
2014 2016
2014 2016
2014 2016
2018/
2018/
2018/
2018/
2018/
2018/

2014 2016

تدعم التح ّول
الدميقراطي يف البلدان
العربية

--

21

37

--

69

48

--

10

15

--

25

30

--

61

44

--

14

26

تحمي حقوق اإلنسان
يف العامل

--

--

34

--

--

49

--

--

17

--

--

27

--

--

44

--

--

29

تساهم يف تعزيز
أمن املنطقة العربية
واستقرارها

13

18

28

80

73

58

7

9

14

28

25

27

55

61

47

17

14

26

تغذي النزاعات
الطائفية والعرقية
االنفصالية يف البلدان
العربية

77

71

55

14

19

25

9

10

20

53

58

37

29

27

33

18

15

31

تستغل األزمات يف
املنطقة من أجل
توسيع نفوذها

--

73

--

--

18

--

--

9

--

--

62

--

--

25

--

--

13

--

إيران
أوافق /أوافق إىل ح ٍد ما

تركيا

أعارض/

أعارض إىل ح ٍد ما

ال أعرف /رفض اإلجابة أوافق /أوافق إىل ح ٍد ما

أعارض/

أعارض إىل ح ٍد ما

ال أعرف /رفض اإلجابة

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2014 2016
2014 2016
2015 2016
2014 2016
2015 2016
2018/
2018/
2018/
2018/
2018/
2018/

2015 2016

تدعم التح ّول
الدميقراطي يف البلدان
العربية

--

22

30

--

65

57

--

13

13

--

53

54

--

35

34

--

12

12

تساهم يف تعزيز
أمن املنطقة العربية
واستقرارها

26

22

27

62

66

61

13

12

12

55

52

51

33

37

36

12

12

12

تغذي النزاعات
الطائفية والعرقية
االنفصالية يف البلدان
العربية

62

64

55

25

23

29

13

13

16

34

40

35

53

46

48

14

13

17

تستغل األزمات يف
املنطقة من أجل
توسيع نفوذها

--

65

59

--

23

27

--

12

14

--

44

41

--

44

44

--

12

15

تتعامل باحرتام وكرامة
مع الشعوب العربية

--

--

32

--

--

54

--

--

14

--

--

57

--

--

30

--

--
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رياني  /يناثلا نوناكوناك

ستحسن من نظرتك تجاه (الواليات املتحدة األمريكية /روسيا) إذا ما قامت بتطبيقها /تنفيذها؟
الجدول ( )5برأيك ،أي من القرارات التالية
ّ

وقف الدعم املادي والعسكري إلرسائيل

الواليات املتحدة
األمريكية
20

14

التوصل إىل حل سلمي يف القضية الفلسطينية

17

17

عدم التدخل يف الشؤون الداخلية يف بلدنا

11

8

العمل عىل إيجاد حل لألزمة السورية مبا يتناسب مع تطلعات الشعب السوري

11

15

التعامل باحرتام وكرامة مع الشعوب العربية

8

6

وقف دعم األنظمة العربية االستبدادية

8

8

زيادة املساعدات االقتصادية للمنطقة

6

9

أخرى

16

18

ال أعرف /رفض اإلجابة

2

4

ال يوجد قرار ثانٍ  /ثالث

1

1

املجموع

100

100

روسيا

119

119

التوثيق
Documentation

120

121

محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي
Milestones in Democratic Transition in the Arab World

ً
توثيقــا ألبــرز محطــات التحــول الديمقراطي فــي الوطــن العربي خالل
يتضمــن هــذا التقريــر
الفترة  1تشرين الثاني /نوفمبر  31 -كانون األول /ديسمبر .2018
كلمات مفتاحية :تونس ،مصر ،اليمن ،ليبيا ،سورية ،البحرين.
Keywords: Tunisia, Egypt, Yemen, Libya, Syria, Bahrain.
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رياني  /يناثلا نوناكوناك

 2018/11/3تجددت املظاهرات يف محافظة البرصة( جنويب العراق)
بعد تجميد نشاطها منذ مطلع أيلول /سبتمرب ،بناء عىل وعود قدمتها
السلطات الحكومية لتحسني واقع املدينة ،لكنها تعرثت يف تحقيقها.
ورفعت املظاهرات التي تم التحشيد لها عرب صفحات التواصل
االجتامعي ،ويف ظل حكومة مل تكتمل تشكيلتها ،سقف مطالبها من
توفري الخدمات وفرص العمل إىل إحداث تغيري حقيقي يف الدستور
العراقي؛ لضامن تحقيق املطالب الشعبية ،كام يقول الناشط املدين
كاظم السهالين.
(الجزيرة نت)2018/11/3 ،

 2018/11/7أصدر الرئيس اليمني ،عبد ربه منصور هادي ،قرارات
قضت بتعيني وزير للدفاع ورئيس لألركان ،إضافة إىل محافظ ملحافظة
عدن؛ إذ ت ّم تسمية الفريق محمد عيل املقديش وزي ًرا للدفاع ،خلفًا
للوزير املعتقل يف سجون جامعة "أنصار الله" (الحوثيني) ،اللواء
محمود الصبيحي.
(الخليج أونالين)2018/11/7 ،

 2018/11/19أعلنت الحكومة اليمنية ،يف خطاب إىل مبعوث
األمني العام لألمم املتحدة إىل اليمن ،مارتن غريفيث ،موافقتها
عىل املشاركة يف املشاورات املقبلة املزمع عقدها يف السويد قري ًبا.
وأوضحت وزارة الخارجية اليمنية (ومقرها عدن) ،يف بيان ،أن
الحكومة أبلغت غريفيث يف خطابها بأن "توجيهات الرئيس اليمني،
عبد ربه منصور هادي ،قضت بتأييد جهود غريفيث ودعمه لعقد
املشاورات القادمة ،وإرســال وفد الحكومة للمشاورات بهدف
التوصل لحل سيايس لألزمة مبني عىل املرجعيات الثالث املتفق عليها
وهي املبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ،ومخرجات الحوار الوطني
الشامل ،وقرار مجلس األمن رقم ."2216
(روسيا اليوم)2018/11/19 ،

 2018/11/20أعلن املؤمتر التاسع للحركة اإلسالمية السودانية،
تأييده ترشيح الرئيس عمر حسن البشري ملنصب رئاسة الجمهورية
لدورة أخرى يف انتخابات  ،2020داعيًا التخاذ اإلجراءات القانونية
والدستورية الخاصة لتعديل الدستور الذي ينص عىل تويل الرئاسة
لدورتني فقط.
(الجزيرة نت)2018/11/20 ،

 2018/11/24تب ّنى تنظيم الدولة اإلسالمية هجو ًما استهدف مرك ًزا
للرشطة يف جنوب رشق ليبيا ،أ ّدى بحسب مصادر أمن ّية ليبية إىل
مقتل تسعة رشطيني ،وخطف  11آخرين ،قال التنظيم الجهادي إنّهم
"ض ّباط وعنارص" من قوات الجرنال خليفة حفرت.
(فرانس )2018/11/24 ،24

 2018/11/25شارك عرشات اليمنيني يف وقفة احتجاجية أمام مبنى
السلطة املحلية مبدينة تعز جنويب اليمن ،تندي ًدا باالنفالت األمني

واالغتياالت ،وآخرها محاولة اغتيال رئيس جامعة تعز الدكتور
محمد الشعيبي .كام طالب عرشات املتظاهرين يف مدينة عتق،
املركز اإلداري ملحافظة شبوة الجنوبية ،دول التحالف الذي تقوده
السعودية بإعادة إعامر ما دمرته الحرب ،وتقديم مشاريع تنموية
يف املحافظة.
(الجزيرة نت)2018/11/25 ،

 2018/11/27وصل ويل العهد السعودي ،محمد بن سلامن ،إىل
تونس عىل وقع مسريات ومظاهرات غاضبة قام بها التونسيون رفضً ا
لزيارته .وكانت نقابة الصحفيني التونسية اعتربت بن سلامن "خط ًرا
عىل األمن والسلم يف املنطقة والعامل" ،يف بيان وجهته للرئيس
السبيس بعد استقباله.
(عرب )2018/11/27 ،48

 2018/11/30أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن هناك
"شبهات بتعذيب" املوقوفني سجلت خالل املرحلة األوىل من
محاكمة قادة "حراك الريف" باملغرب ،داعية القضاء للنظر يف "األدلة
التي تفيد بتعذيب الرشطة للمتهمني" خالل جلسات االستئناف
الجارية حاليًّا.
(فرانس )2018/11/30 ،24

 2018/12/1وصل رئيس املجلس الرئايس لحكومة الوفاق الوطني
عمن ،يف زيارة رسمية
الليبية ،فائز الرساج ،إىل العاصمة األردنية ّ
يجري خاللها مباحثات مع العاهل األردين ،امللك عبد الله الثاين.
ويلتقي الرساج ،خالل الزيارة التي يرافقه فيها وفد يضم عد ًدا من
رئيس الوزراء األردين ،عمر الرزاز ،ويبحث
الوزراء وكبار املسؤولنيَ ،
الرساج مع الحكومة األردنية العالقات الثنائية ،والديون املستحقة
للمستشفيات األردنية عىل املرىض الليبيني ،إذ تعهدت الحكومة
الليبية بدفع  125مليون دوالر إىل اململكة الشهر املقبل من أصل
 250مليونًا.
(العريب الجديد)2018/12/1 ،

 2018/12/3وصل ويل العهد السعودي األمري محمد بن سلامن إىل
الجزائر يف زيارة رسمية تستمر يومني ،وتلقى معارضة من أحزاب
وجمعيات وشخصيات إعالمية وثقافية جزائرية .وإثر اإلعالن عن
هذه الزيارة ،نرش  17صحفًيا ومث ّقفًا جزائريًّا بيانًا أعلنوا فيه رفضهم
استقبال ويل العهد السعودي" ،يف ٍ
وقت كل العامل عىل يقني بأنه اآلمر
حق الصحفي جامل خاشقجي" .واعترب املوقّعون
بجرمية فظيعة يف ّ
عىل البيان أن "الجزائر الرسمية ليس بإمكانها إعطاء منحة تشجيعية
للسياسة الرجعية لهذه اململكة املص ّدرة ليس فقط للبرتول ،وإمنا
لألصولية الوهابية أيضً ا التي تتدحرج برسعة إىل أصولية عنيفة".
(الجزيرة نت)2018/12/3 ،
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 2018/12/5استقبل أمري الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح،
رئيس املجلس الرئايس لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز الرساج،
حول (جنوب) ،بحضور رئيس وزراء الكويت
يف قرص بيان مبحافظة ّ
جابر الصباح .وناقش الجانبان األوضاع يف ليبيا ،والجهود الهادفة إىل
تحقيق األمن واالستقرار يف البلد مبا يحفظ سيادته ووحدة أراضيه.
كام بحث الطرفان آخر مستجدات األوضاع يف املنطقة ،وتأكيد دعم
الجهود الرامية إىل تعزيز التضامن ووحدة الصف العريب ،يف سبيل
مواجهة التحديات وتحقيق األمن واالستقرار املنشود.
(الخليج الجديد)2018/12/5 ،

 2018/12/6دعا رئيس الوزراء عادل عبد املهدي مجلس النواب إىل
تحديد جلسة الستكامل التصويت عىل الطاقم الوزاري محل الخالف،
وبينام تو ّعد تحالف سائرون مبنع مرشّ حي عبد املهدي من الدخول،
برزت دعوات لتنايس الخالفات واستكامل تشكيل الحكومة .وأكّد
رئيس الوزراء العراقي ،عادل عبد املهدي ،أنّه ينتظر من مجلس
النواب تحديد موعد لجلسة استكامل التصويت عىل مرشّ حي
الوزارات ،مش ًريا إىل أ ّن حالة الفوىض التي سادت الربملان ،حالت دون
إكامل التشكيلة الوزارية.
(البيان)2018/12/6 ،

 2018/12/7اجتمع ،يف مدينة العقبة األردنية ،مجموعة من قادة
دول ،وعدد من وزراء الخارجية والدفاع ،وكبار املسؤولني السياسيني
والعسكريني واألمنيني من دول رشق أفريقيا والواليات املتحدة
األمريكية ،والعديد من الدول األوروبية واآلسيوية ،ملناقشة قضايا
مكافحة اإلرهاب ،والتحديات األمنية ،يف منطقة الرشق األوسط.
(الغد األردنية)2018/12/7 ،

 2018/12/10أجرى مبعوث األمني العام لألمم املتحدة إىل سورية،
ستيفان دي ميستورا ،لقاء يف عامن مع وزير الخارجية األردين أمين
الصفدي ،ضمن محادثات جهود التوصل إىل حل سيايس لألزمة
السورية .وذكر بيان صادر عن اللقاء أن صفحة ستُطوى بسبب تغري
الوضع عىل األرض يف سورية.
(العريب الجديد)2018/12/10 ،

 2018/12/12وقّعت الحكومة التونسية واملؤسسة املالية األملانية
اتفاقية متويل بقيمة تناهز  100مليون يورو ،لفائدة برنامج دعم
علم أن املرحلة األوىل
اإلصالحات يف قطاع املياه يف مرحلته الثانيةً ،
متويل بالقيمة نفسها تم توقيعها يف
ً
من الربنامج قد استفادت
أيلول /سبتمرب .2017
(تورس)2018/12/12 ،

 2018/12/13طالب نحو  4آالف أردين برحيل الربملان وحكومة عمر
عمن ،بعد أيام من
الرزاز ،وذلك خالل وقفة احتجاجية بالعاصمة ّ
إقرار قانون رضيبة الدخل املع ّدل بصورته النهائية.
(الخليج أون الين)2018/12/13 ،

 2018/12/13يبدأ رئيس الحكومة التونسية ،يوسف الشاهد ،زيارة
رسمية للسعودية ،بعد نحو أسبوعني من زيارة ويل العهد السعودي
األمري محمد بن سلامن لتونس.
(العرب)2018/12/13 ،

 2018/12/13أكد األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش أن
مشاورات السالم ،التي عقدت يف السويد بني طريف النزاع اليمني،
متخضت عن اتفاق خاص بوضع ميناء الحديدة ،ووقف إطالق النار
يف أرايض املحافظة.
(روسيا اليوم)2018/12/13 ،

 2018/12/16نظمت جمعيات حقوقية مغربية مسرية بالرباط،
شعارها "جمي ًعا من أجل إحقاق الحقوق وصون املكتسبات ضد أي
تراجع ميس منظومة حقوق اإلنسان".
(وكالة أنباء األناضول)2018/12/16 ،

 2018/12/18ص ّدق الربملان العراقي عىل ثالث حقائب وزارية
يف حكومة عادل عبد املهدي ،ورفع رئيس املجلس الجلسة إىل
 20كانون األول /ديسمرب  ،2018للتصويت عىل حقيبتي الداخلية
والدفاع ،بسبب انسحاب عدد من الكتل قبيل التصويت عليهام.
(امليادين)2018/12/18 ،

 2018/12/19شهدت مدن سودانية عدة احتجاجات ضد غالء
املعيشة ،وأحرق املتظاهرون إطارات السيارات تعب ًريا عن غضبهم،
يف حني هتف بعضهم بإسقاط النظام .ويف مدينة عطربة (شامل)
اندلعت احتجاجات هي األعنف منذ سنوات ،ورفع املئات شعارات
من قبيل "رشقت رشقت عطربة مرقت" و"الشعب يريد إسقاط
النظام" ،يف حني ردت السلطات بفرض حالة الطوارئ يف املدينة.
(الجزيرة نت)2018/12/19 ،

 2018/12/23تتواصل الدعوات عرب مواقع التواصل االجتامعي
فيسبوك وتويرت لناشطني من مختلف الطوائف واالنتامءات ،للتظاهر
يف ساحة الشهداء وسط بريوت ،احتجا ًجا عىل التدهور املعييش
والوضع االقتصادي الصعب الذي متر به البالد .ويستعري الداعون
إىل هذا التحرك "السرتات الصفر" الفرنسية ،رافعني شعارات تتعلق
بالحقوق املعيشية عرب هاشتاغ "أنا_نازل_عالشارع".
)(2018/12/23 ،IMLebanon
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الوقائع الفلسطينيّة
Palestine Over Two Months

ً
توثيقا ألهم الوقائع الفلســطينية واألحــداث المرتبطة بالصراع العربي
يتضمــن هذا التقرير
 اإلسرائيلي في المدة  1تشرين الثاني /نوفمبر  31 -كانون األول /ديسمبر .2018كلمات مفتاحية :فلسطين ،إسرائيل ،الصراع العربي  -اإلسرائيلي.
Keywords: Palestine, Israel, Arab - Israeli Conflict.
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الوقائع الفلسطينيّة

 2018/11/2أصيب سبعة فلسطينيني برصاص قوات االحتالل
اإلرسائييل يف فعاليات الجمعة الـ  32من مسريات العودة وكرس
الحصار عىل قطاع غزة .وأطلقت الهيئة الوطنية العليا عىل هذه
الفعاليات اسم "جمعة سنسقط الوعد املشؤوم" يف الذكرى الـ 101
لوعد بلفور.

إرسائييل جديد عىل قطاع غزة .وسبق هذه الغارات تدمري الطائرات
اإلرسائيلية بناي ًة مكونة من أربعة طوابق ،متتد عىل  1000مرت مربع،
يف حي "الرمال" ،غريب مدينة غزة ،كام دمرت مقاتالت سالح الجو
اإلرسائييل ثالثة منازل سكنية مبدن غزة ورفح وخانيونس ،وبناية
سكنية مكونة من أربعة طوابق مبدينة غزة.

 2018/11/3أطلقت هيئة تنظيم األعامل الخريية القطرية ،مبشاركة
كل من الهالل األحمر القطري ،وقطر الخريية ،ومؤسسة التعليم فوق
الجميع ،ومؤسسة صلتك ،حملة تربعات شعبية قطرية للفلسطينيني.
وجاءت الحملة تحت شعار "غزة تستحق الحياة" .وبلغت قيمة
التربعات التي جمعتها الحملة قرابة أربعة ماليني و 360ألف
دوالر أمرييك.

 2018/11/13استهدفت فصائل املقاومة الفلسطينية يف قطاع
ُقل جنو ًدا إرسائيليني بصاروخ مضاد للدروع من طراز
غزة حافلة ت ّ
كورنيت ،رشقي جباليا ،شاميل القطاع .وأعلنت الغرفة املشرتكة
للفصائل الفلسطينية املسلّحة مسؤوليتها عن استهداف الحافلة.

(الجزيرة نت)2018/11/2 ،

(صحيفة األيام)2018/11/3 ،

 2018/11/5أعطى رئيس الحكومة اإلرسائيلية ،بنيامني نتنياهو،
الضوء األخرض للدفع بسن قانون يتيح إعدام أرسى فلسطينيني أدينوا
بقتل إرسائيليني؛ وذلك بعد طلب قدمه وزير التعليم اإلرسائييل
نفتايل بينيت.
(عرب )2018/11/5 ،48

 2018/11/7ص ّدقت السلطات اإلرسائيلية إقامة  640وحدة
استيطانية يف مستوطنة رامات شلومو املقامة عىل أرايض بلدة
شعفاط ،شاميل القدس .ويأيت قرار الضم األخري بعد تصديق لجنة
التخطيط املحلية التابعة للبلدية اإلرسائيلية يف القدس مصادر َة هذه
األرايض ألغراض املصلحة العامة.
(القدس العريب)2018/11/7 ،

 2018/11/8اقتحمت عضو الكنيست اإلرسائييل عن حزب البيت
اليهودي اليميني ،شويل معلم ،املسجد األقىص يف القدس املحتلة.
ويأيت هذا االقتحام بالتزامن مع اقتحام  82متطرفًا و 124طالبًا من
طالب املعاهد والجامعات اإلرسائيلية املسجد من خالل الدخول من
باب املغاربة ،يف الجدار الغريب للمسجد ومبرافقة عنارص من الرشطة
اإلرسائيلية وبحراستهم.
(وكالة أنباء األناضول)2018/11/8 ،

 2018/11/9أصيب سبعة فلسطينيني برصاص قوات االحتالل
اإلرسائييل يف فعاليات الجمعة الـ  33ملسريات العودة وكرس الحصار
تحت عنوان "املسرية مستمرة" .وأفادت وزارة الصحة بغزة أنه
وقعت إصابتان رشق خزاعة ،وإصابتان أخريان رشق الربيج ،وثالث
إصابات أخرى يف رفح.
(وكالة م ًعا اإلخبارية)2018/11/9 ،

 2018/11/12استشهد أربعة فلسطينيني وأصيب مثانية آخرون،
يف حني قُتل إرسائييل وأصيب  30إرسائيل ًيا ،ضمن تصعيد عسكري

(وكالة أنباء األناضول)2018/11/12 ،

(فلسطني اليوم)2018/11/13 ،

 2018/11/14استشهد الصياد نواف أحمد العطار ( 23عا ًما) من
جراء إصابته برصاص قوات االحتالل اإلرسائييل شامل غرب بلدة بيت
الهيا شاميل قطاع غزة .وذكرت مصادر أن الصياد أصيب بعيار ناري
يف البطن ،وأنه جرى نقله إىل املستشفى يف محاولة إلنقاذ حياته ،إال
أنه فارق الحياة بسبب اإلصابة الحرجة.
(عريب )2018/11/14 ،21

 2018/11/15أوقفت السلطة الفلسطينية قائد رشطة محافظة
الخليل العقيد أحمد أبو الرب من عمله حتى إشعار آخر ،يف عقب
انتشار صورة له عىل مواقع التواصل االجتامعي ،وهو يساعد جنو ًدا
إرسائيليني ويقوم بإصالح إطار سيارة عسكرية يف قرية يطا جنوب
جبل الخليل.
()2018/11/15 ،i24NEWS

 2018/11/15صوتت اللجنة الثالثة يف األمم املتحدة عىل قرار دعم
الشعب الفلسطيني يف مامرسة حقه يف تقرير املصري بـ  169صوتًا
لصالح القرار ،و 6ضده ،وامتناع  12آخرين من التصويت.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2018/11/15 ،

 2018/11/16أصيب  40فلسطينيًا ،بالرصاص الحي وآخــرون
باالختناق؛ نتيجة استنشاق الغاز املسيل للدموع الذي أطلقه جنود
االحتالل اإلرسائييل يف الجمعة الـ  34ملسريات العودة ورفع الحصار
تحت شعار "التطبيع جرمية وخيانة" ،رفضً ا لتطبيع بعض دول الخليج
العربية عالقاتها باالحتالل اإلرسائييل.
(العريب الجديد)2018/11/16 ،

 2018/11/23أصيب  14فلسطين ًيا برصاص قوات االحتالل اإلرسائييل
يف فعاليات الجمعة الـ  35منذ انطالق مسريات العودة وكرس الحصار
تحت عنوان "املقاومة توحدنا وتنترص" .وأفادت وزارة الصحة بغزة
طفل حالته ِ
خطرة ،مشرية إىل إصابة عرشات
أن من بني اإلصابات ً
املتظاهرين بالرصاص املطاطي واالختناق.
(العريب الجديد)2018/11/23 ،
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 2018/11/27وعد الرئيس التشييك ميلوش زميان أعضاء الربملان
اإلرسائييل (الكنيست) بنقل سفارة بلده من تل أبيب إىل مدينة
وعب زميان عن تشكيكه يف خيار حل الدولتني.
القدس املحتلةّ ،
(الجزيرة نت)2018/11/27 ،

 2018/11/28قالت حركة املقاومة اإلسالمية "حامس" إن وزارة
الخارجية الروسية و ّجهت دعوة رسمية إىل إسامعيل هنية ،رئيس
املكتب السيايس للحركة ،لزيارة موسكو.
(القدس العريب)2018/11/28 ،

 2018/11/30أُصيب  14فلسطينيًا بالرصاص الحي والرصاص
املطاطي ،كام أُصيب عرشات آخرون باالختناق بالغاز املسيل للدموع؛
من جراء اعتداء قوات االحتالل اإلرسائييل عىل الفلسطينيني املشاركني
يف الجمعة الـ  36من مسريات العودة وكرس الحصار رشقي قطاع
غزة ،والتي حملت شعار "التضامن الدويل مع الشعب الفلسطيني".
(صحيفة الرشق القطرية)2018/11/30 ،

 2018/12/1اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة ،خمسة
مشاريع قرار لصالح القضية الفلسطينية .تتضمن قرا ًرا يقيض بعدم
االعرتاف بأي إجراءات تتخذها إرسائيل يف املدينة املقدسة ،والحفاظ
عىل وضعها الحايل ورفض كل ما حصل خالل الفرتة املاضية ،وقرا ًرا
يتعلق بتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية ،وثالثة قرارات
أخرى تأيت ضمن استمرار عمل لجان متعلقة بفلسطني يف األمم
املتحدة ،هي :لجنة تختص مبتابعة الربنامج اإلعالمي الذي يتعلق
بتدريب فلسطينيني يف األمم املتحدة عىل التغطية اإلعالمية وتغطية
الفعاليات ،واستمرار عمل لجنة شعبة حقوق الفلسطينيني يف األمانة
العامة ،واستمرار عمل اللجنة املعنية مبامرسة الشعب الفلسطيني
لحقوقه غري القابلة للترصف.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2018/12/1 ،

 2018/12/2جــددت الجمعية العامة لألمم املتحدة ،بغالبية
األصوات ،مطالبتها إرسائيل باالنسحاب من كامل الجوالن السوري
املحتل إىل خط  4حزيران /يونيو  ،1967تنفيذًا لقرارات مجلس
األمن ذات الصلة.
(صحيفة القدس)2018/12/2 ،

 2018/12/4قرر مجلس الوزراء الفلسطيني تشكيل اللجنة العليا
إلحصاءات فلسطينيي الشتات ،عىل أن يتم تنسيق العمل عليه بني
الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ووزارة الخارجية واملغرتبني.
(شبكة فلسطني اإلخبارية)2018/12/4 ،

 2018/12/6ص ّوت مجلس شيوخ إيرلندا عىل مرشوع قانون مقاطعة
منتجات املستوطنات اإلرسائيلية يف مرحلته الخامسة والنهائية ،ليتم
تحويله إىل مجلس النواب لتصديقه.
(صحيفة القدس)2018/12/6 ،

 2018/12/6فشلت الواليات املتحدة األمريكية يف الحصول عىل
األغلبية املطلوبة يف األمم املتحدة؛ لتبني مرشوع قرار أمرييك يدين
حركة املقاومة اإلسالمية (حامس) الفلسطينية .كانت هذه هي
املرة األوىل التي تدين فيها األمم املتحدة حركة حامس الفلسطينية
باالسم يف قرار ،لكن مرشوع القرار مل يحصل عىل أغلبية الثلثني خالل
تصويت الدول األعضاء بالجمعية العامة.
(يس إن إن عريب)2018/12/6 ،

 2018/12/7أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة  33فلسطين ًيا
برصاص جيش االحتالل اإلرسائييل ،خالل مشاركتهم يف الجمعة
الـ  37ملسرية العودة وكرس الحصار عن قطاع غزة .وقد حملت هذه
الجمعة اسم "انتفاضة الحجارة الكربى".
(وكالة األنباء الكويتية "كونا")2018/12/7 ،

 2018/12/10اقتحمت قوات االحتالل اإلرسائييل ،مقر وكالة األنباء
الفلسطينية الرسمية "وفا" ،يف رام الله ،وسط الضفة الغربية املحتلة،
ودققت يف هويات املوظفني املوجودين يف مكاتبهم ومنعتهم من
مغادرته ،واحتجزتهم يف مبنى املكتب.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2018/12/10 ،

 2018/12/13قُتل جنديان من جيش االحتالل اإلرسائييل ،وأُصيب
آخران بجروح ِ
خطرة يف عملية إطالق نار يف البؤرة االستيطانية
"غفعات أســاف" قرب بلدة سلواد ،رشقي رام الله يف الضفة
الغربية املحتلة.
(عرب )2018/12/13 ،48

 2018/12/13قتلت قوات االحتالل اإلرسائييل شابني فلسطينيني
هام أرشف نعالوة ،بعد مداهمة منزل كان يتحصن فيه داخل
مخيم عسكر الجديد لالجئني رشق نابلس ،وصالح عمر الربغويث،
بعد أن أطلق عليه جنود االحتالل النار مبدينة رسدا شاميل رام
الله بالضفة.
(الجزيرة نت)2018/12/13 ،

 2018/12/14أصيب  60فلسطين ًيا برصاص االحتالل اإلرسائييل ،من
جراء مشاركتهم يف الجمعة الـ  38ملسرية العودة وكرس الحصار عن
قطاع غزة .وقد حملت هذه الجمعة اسم "املقاومة حق مرشوع".
(الرسالة نت)2018/12/14 ،

 2018/12/14أصيب  14فلسطينيًا بجروح ،وعرشات آخرون بحاالت
اختناق ،يف مواجهات مع قوات إرسائيلية اقتحمت مخيم األمعري
لالجئني قرب رام الله.
(وكالة أنباء األناضول)2018/12/14 ،

التوثيق

127

الوقائع الفلسطينيّة

 2018/12/16أكــد رئيس وزراء أسرتاليا سكوت موريسون
متسكه بقراره االعرتاف بالقدس الغربية عاصمة إلرسائيل ،بالرغم
من االنتقادات.
(الحرة)2018/12/16 ،

 2018/12/16انتقد رئيس وزراء ماليزيا مهاتري محمد تحرك أسرتاليا،
قائل إن مثل هذا
بسبب اعرتافها بالقدس الغربية عاصمة إلرسائيلً ،
االعرتاف "ليس من حق الدول".
(رويرتز)2018/12/16 ،

 2018/12/17هدمت جرافات االحتالل منزل عائلة الشهيد أرشف
نعالوة يف ضاحية شويكة شامل طولكرم .واقتحم العرشات من جنود
االحتالل منزل عائلة الشهيد متهي ًدا لهدم املنزل.
(وكالة م ًعا اإلخبارية)2018/12/17 ،

 2018/12/19ص ّدق الكنيست اإلرسائييل ،بالقراءة األوىل ،مرشو َع
قانون يتيح طرد عائالت فلسطينية من منازلها بالضفة الغربية،
بدعوى تنفيذ أحد أفرادها عملية مسلحة .وقالت هيئة البث
اإلرسائيلية إن الكنيست (الربملان) ص ّدق مرشوع القانون بالقراءة
األوىل بأغلبية  69عض ًوا مقابل معارضة  38عض ًوا.
(العريب الجديد)2018/12/19 ،

 2018/12/21استشهد ثالثة فلسطينيني وأصيب عرشات آخرون
برصاص الجيش اإلرسائييل خالل مشاركتهم يف فعاليات الجمعة
الـ  39من مسريات العودة وكرس الحصار .وأطلقت الهيئة الوطنية
العليا ملسرية العودة عىل فعاليات اليوم اسم "جمعة الوفاء
ألبطال املقاومة".
(الجزيرة نت)2018/12/21 ،

 2018/12/22قال الرئيس محمود عباس إن املحكمة الدستورية
أصدرت قرا ًرا بحل املجلس الترشيعي والدعوة إلجراء انتخابات
ترشيعية خالل ستة أشهر ،مؤك ًدا أنه سيلتزم بقرار املحكمة الدستورية.
(سام اإلخبارية)2018/12/22 ،

بحل
 2018/12/23توالت ردود الفعل عىل قرار الرئيس الفلسطيني ّ
املجلس الترشيعي ،وأصدرت حركة املقاومة اإلسالمية "حامس"،
وحركة الجهاد اإلسالمي ،والجبهة الشعبية لتحرير فلسطني ،والجبهة
الدميقراطية لتحرير فلسطني ،واملبادرة الوطنية الفلسطينية،
استنكارها لقرار املحكمة الدستورية ورفضها له.
(امليادين)2018/12/23 ،

فلسطيني وأصيب خمسة آخرون بجرا ٍح
 2018/12/28استشهد
ّ
متفاوتة من جراء نريان أطلقتها قوات االحتالل اإلرسائييل؛ وذلك يف
مسريات العودة األسبوعية األربعني التي حملت اسم "لن نساوم عىل
حقّنا يف العيش بكرامة".
(عرب )2018/12/28 ،48

 2018/12/31استشهد  312فلسطينيًا أغلبهم من قطاع غزة،
بنريان إرسائيلية ،خالل عام  ،2018وفقًا لتقرير فلسطيني صادر عن
"التجمع الوطني ألرس شهداء فلسطني" ،وهي منظمة غري حكومية.
(القدس العريب)2018/12/31 ،

 2018/12/31أعلن الجيش اإلرسائييل ،أنه نفّذ  865غار ًة جوي ًة
عىل أهداف يف قطاع غزة ،خالل عام  .2018وقال الجيش ،يف تقرير
حصلت وكالة أنباء األناضول عىل نسخة منه ،إنه د ّمر  15نفقًا ،من
بينها نفق بحري واحد ،عىل حدود قطاع غزة خالل عام .2018
(وكالة أنباء األناضول)2018/12/31 ،

صـدر حديـ ًثا

تحريـــر :حيدر سعيد.
تـأليف :مجموعة مؤلفين.

الشيعة العرب :المواطنة والهوية

صدر حديثًا  عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات كتاب الشيعة العرب :املواطنة
م أربعة عرش بحثًا  من البحوث
والهوية ،الذي ح ّرره حيدر سعيد ،الباحث يف املركز ،وض ّ
التي قُدِّمت يف مؤمتر يحمل العنوان نفسه ،عقده املركز يف الدوحة يف الفرتة -27
 29شباط /فرباير  .2016ويشمل الكتاب قدر اإلمكان املفاصل اإلشكالية الرئيسة التي خطَّط
املركز لتناولها؛ سواء يف التمهيد التاريخي ،أو تحدي الهوية الوطنية ،أو املشاركة
السياسية للشيعة العرب يف البلدان التي يشكلون فيها نسبة وازنة ،أو املسألة الشيعية
وحركات التشييع خارج منطقة املرشق العريب ،املوطن األول للشيعة العرب.
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نهاية التاريخ بطبعته األميركية :مراجعة في كتابي "نهاية
النظام العالمي األميركي" و"اللفياثان الليبرالي :أصول النظام
العالمي األميركي وأزمته وتحوله"
The End of America: Book Review of "The End of American
World Order" and "Liberal Leviathan: The Origins, Crisis, and
"Transformation of the American World Order

عنوان الكتاب األول يف لغته.The End of American World Order :
عنوان الكتاب :نهاية النظام العاملي األمرييك.
املؤلف :أميتاف أشاريا .Amitav Acharya
سنة النرش.2018 :
النارش.Polity :
عدد الصفحات.138 :
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.American World Order
عنوان الكتاب :اللفياثان الليربايل :أصول وأزمة وتحول النظام العاملي األمرييك.
املؤلف :جون إكنربي .Gilford John Ikenberry
سنة النرش.2011 :
النارش.Princeton University Press :
عدد الصفحات.372 :
*

أستاذة العلوم السياسية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة حسيبة بن بوعيل ،الشلف ،الجزائر.
Professor of Political Science, Faculty of Law and Political Sciences, Hassiba Benbouali University, Chlef, Algeria.
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مقدمة
رئيسا
منذ أن انتُخب دونالد ترامب يف ترشين الثاين /نوفمرب ً 2016
للواليات املتحدة األمريكية ،مل يُ ِ
خف الباحثون املهتمون مبسألة
توجسهم وتشاؤمهم
التوازنات الدولية ،والسياسة الخارجية األمريكية،
َ
املتزايد من حالة ومستقبل ما س َّموه "النظام العاملي الليربايل"؛ ذلك
أن العودة األمريكية التدريجية إىل تبني األيديولوجيا االنعزالية ،وإن
كانت تقلي ًدا تاريخيًا لطاملا لجأت إليه كلام واجهت قيو ًدا دولية عىل
انعكاسا لتغري عميق يشمل الفهم الدويل
مصالحها ،ميكن أن تكون
ً
الناظمة لهذا النظام .ولعل ِ
للقواعد واألسس ِ
الناظر إىل عناوين أعاملهم
الصادرة يف العام نفسه ،أو يف العام الذي بعده ،يتأكد من ذلك مرا ًرا،
إذ اختارت مجلة فورين أفريز  Foreign Affairsعنوانًا كب ًريا لعددها
الخاص الصادر يف شباط /فرباير  ،2017هو "خارج النظام :مستقبل
النظام العاملي" .ونرشت الباحثة آن ماري سلوتر مقالة بعنوان "عودة
كتاب جحيم النيات الحسنة لستيفن وولت،
الفوضوية" ،وأخـ ًرا َ
والوهم العظيم :األحالم الليربالية والوقائع الدولية لجون مريشامير.
إن أزمة النظام العاملي الليربايل ،أو نهايته املفرتضة التي تحدث عنها
هؤالء ،هي يف أصلها رسدية أو أسطورة ،بحسب تعبري جوزيف جوف،
لطاملا كانت حارضة يف كتابات منظري السياسة الدولية ومحلِّليها،
بل مالزمة لرسدية أخرى أكرث تعلقًا بالصعود واألفــول األمريكيني
عىل الساحة الدولية ،ارتبطت ببعض األحداث التي اعتربت مفصلية
بالنسبة إىل السياسة األمريكية تحدي ًدا ،داخل ًيا وخارج ًيا ،كإطالق
السوفيات القمر الصناعي "سبوتنيك" عام  ،1957واألزمة النفطية
عام  1973ويف الثامنينيات؛ مع تحول االقتصاد األمرييك من اقتصاد
صناعي إىل معلومايت((( .وقد تزامنت الفرتة الالحقة ملا اصطُلح عليه
بـ "نهاية الحرب الباردة" مع نقاش حا ٍّد آخر حول "الصعود الزئبقي
للصني" ومدى انسجام ذلك ،أو تعارضه ،مع النظام العاملي الليربايل،
انخرط فيه  -منهج ًيا ومعرف ًيا  -مختلف منظري السياسة الدولية
الذين راوحت وجهات نظرهم بني من نظر إليها بتشاؤمٍ متزايد ،ومن
اعتربها فرصة لتأكيد أن حداثة واحدة ال تكفي جميع الشعوب ،وأنها
الفرصة السانحة لظهور نظام عاملي بديل أكرث تلبية واستجابة ملختلف
الرضورات اإلنسانية.
لذلك ،فإن هذه الرسدية التي عــادت للظهور مجد ًدا يف أغلب
النقاشات الدولية الحالية ستتعرض لها املقالة بالنقاش والتحليل؛ من
خالل مراجعة نقدية لكتابني من أهم الكتب التي تقع عىل طريف
نقيض فيام يتعلق بصعود النظام العاملي وأفوله ومستقبله .فالكتاب
األول هو لجيلفورد جون إكنربي ،أستاذ العلوم السياسية والعالقات
الدولية يف جامعة برنستون ،وأحد أشد املدافعني عن الليربالية األممية
كدعامة للنظام العاملي ،أما اآلخر فهو ألميتاف أشاريا ،أستاذ العالقات
الدولية يف الجامعة األمريكية بواشنطن ،وهو من أفضل املتخصصني يف
1 Josef Joffe, The Myth of America's Decline: Politics, Economics, and a Half
Century of False Prophecies (New York: Liveright, 2014), pp. 1 - 2.

 ددعلالا
رياني  /يناثلا نوناكوناك

شؤون جنوب رشق آسيا وآسيا ،واملدافعني عن الالمركزية الغربية يف
التنظري الدويل ،والداعني إىل أن تُؤخذ أهمية القوى الصاعدة يف عملية
الحوكمة العاملية يف االعتبار.
ستكون مراجعة الكتابني من خالل مقارنة واستخالص ملقاربتَي
الباحثني لثالثة مواضيع رئيسة تقع يف صلب التحليل النظمي؛ هي
محددات تعريف النظام العاملي ،واملوقف من القوى الصاعدة
(أو القوى غري التقليدية) ،والتصور املقدم ملستقبل النظام العاملي
الحايل .ويف األخري ستحاول املراجعة ،من خالل استعراضها ألدبيات
من مختلف جغرافيات العامل وفلسفاته ،الجدال مبدى إمكانية ظهور
نظام عاملي بديل.

"النظام العالمي" في نسخته
"الليبرالية" :في أصوله ومكوناته
يكمن الشغل الشاغل يف ميدان السياسة العاملية ،بحسب إكنربي،
يف البحث عن منطق الهيمنة وآلياتها ،ويف الطريقة التي تخ ّول من
خاللها توزيعات القوة بني األمم تشكيل مختلف التكوينات السياسية
التي ستن ِبئُنا بالطريقة التي تُ ا َرس بها القوة ،وت ُش َّيد قواعد النظام
العاملي؛ لذلك فإن "الليفياتان الليربايل" ،يف أصله ،يُعد بحثًا يف أصول
النظام العاملي الليربايل ،ويف أزماته التي م َّر بها ،ويف آفاقه املستقبلية.
وقد انطلق إكنربي يف تحليله من تعريف النظام الدويل بأنه "القواعد
واملؤسسات املتفق عليها املو ِّجهة لسلوك الدول ،والتي تختلف من
املأس َسة ،وأشكال التعاون،
حيث النطاق (إقليمية أو عاملية) ،ودرجة َ
وعدد الدول املهيمنة ،واآلليات الضامنة لشكله واستقراره ،واملراوحة
بني توازن القوى أو التسلط أو التوافق الدويل"(((.
وباستخدام إكنربي مصطلح "النظام الدويل" بدلً من "النظام العاملي"،
يكون قد تحيّز إىل ثنائية الدولة والقوة كمعيار محدد لطبيعة
التفاعالت العاملية؛ األمر الذي يثبته توصيفه الالحق لبِنية النظام الذي
ال نزال نعيشه ،واملشيّدة قواعده منذ نهاية الحرب العاملية الثانية،
وذلك من خالل قوله إنه "نظام هرياريك ذو خصائص ليربالية ،شُ يد
حول مجموعة من الصفقات السياسية واالقتصادية واألمنية التي
عقدتها الواليات املتحدة مع دول أوروبا ورشق آسيا"(((.
ويقصد بالهرياركية (الهرمية) متكّن الدولة التي ترتقي أعىل سلم هرم
القوة العاملي من تشكيل القواعد واملؤسسات الناظمة للمنظومة
العاملية؛ كونها غال ًبا ما تسعى الستعامل مزايا قوتها الخاصة لتغيري
بيئة العمل الدولية مبا يتوافق ومصالحها .وبقيامها بذلك فإنها ،بقصد
أو من دون قصد ،تقوم بإنشاء النظام الدويل .أما "الليربالية ال َه ْي َم ِن ّية"
2 G. John Ikenberry, Liberal Leviathan: The Origins, Crisis, and
Transformation of the American World Order (Princeton University Press,
2011), p. 47.
3 Ibid., p. 160.
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فيقصد بها توظيف الواليات املتحدة ،التي انتهت إىل منزلة القوى
الكربى ،آليات ليربالية للسيطرة عىل باقي الدول .وبقيامها بذلك ،فإنها
نجحت يف قيادة أحد أكرث األنظمة الدولية متي ًزا مل تش ّن فيه حرب بني
القوى الكربى ،كام أرست أعظم ازدهار اقتصادي شهده التاريخ(((.

طويل أمام االنتقادات
إن أسطورة "النظام الليربايل الهيمني" مل تصمد ً
املوجهة إليها من داخل الحقل األكادميي الــدويل ،حتى من أشد
املدافعني عنها من أمثال إكنربي الذي ص ّعد امتعاضَ ه ،بعد عام ،2017
مبقالته "هل هي نهاية النظام العاملي الليربايل؟" التي يوحي عنوانها
بأنه اعرتاف مبطن بأن النظام الذي كانت تهيمن عليه الواليات املتحدة
وأوروبا يفسح املجال اضطرا ًرا لدول صاعدة ،تحمل أفكا ًرا ومامرسات
وأجندات يف أصلها غري ليربالية .وكذلك األمر بالنسبة إىل أشاريا يف
الطبعة الثانية من كتابه نهاية النظام العاملي األمرييك الذي أكّد فيه،
عىل غرار ادعائه السابق يف الطبعة األوىل منه ،أنه إذا كانت نهاية
أساسا بالصني وغريها من
هذا النظام تُعزى إىل عوامل خارجية تتعلق ً
القوى الصاعدة ،فإن ترجيح الناخب األمرييك لدونالد ترامب ،وإرصار
وليسا سببني لنهاية هذا
الربيطانيني عىل "الربيكست" ،هام نتيجتان َ
النظام ،وتأزمه من الداخل(((.

إن نجاح قيادة الواليات املتحدة لهذا النظام يعزى إىل عوامل عديدة،
منها ما هو متعلق بالداخل األمرييك ،وما هو متعلق بإسرتاتيجياتها
املوجهة إىل الخارج .ففي الداخل ،مع نهاية الحرب العاملية الثانية،
كام الحظ املؤرخ ميلفني ليفلر ،تضاعفت القوة األمريكية؛ بسبب
امتالكها ثلثي احتياطيات العامل من الذهب ،وثالثة أرباع رأس ماله
املستث َمر ،ونصف سفن الشحن الخاصة به ،ونصف قدرته التصنيعية،
إضافة إىل أن ناتجها القومي اإلجاميل كان ثالثة أضعاف ناتج االتحاد
السوفيايت ،وأكرث من خمسة أضعاف من مثيله الربيطاين((( .وقد
استغل صناع القرار األمرييك هذه الفرص ،فطوروا إسرتاتيجية كربى
موجهة إىل الخارج ،هدفها جعل البيئة الدولية مالمئة ألمن الواليات
املتحدة ومصالحها يف املدى البعيد ،عىل خالف اإلسرتاتيجية الكربى
املوضعية التي اعتادت القوى التقليدية انتهاجها ،والتي تقترص عىل
مواجهة الدول املنافسة والحد من قوتها وتهديدها((( .أما يف الخارج،
فقد أرست الواليات املتحدة معامل "النظام الليربايل الهيمني" بتطبيقها
سبع منطقيات ع ّززت كل منها األخرى؛ إذ كانت البداية بتأكيدها
امليس للنفاذية األمريكية إىل أسواق العامل
االقتصاد العاملي املفتوح ّ
وموارده ،ثم تأكيدها رضورة أن توفر الدميقراطيات الصناعية مست ًوى
جدي ًدا من الدعم االجتامعي ملواطنيها؛ لتحقيق االستقرار وحامية
مجتمع السوق ،أو ما يُعرف بـ "دولة الرفاه" ،وهو ما تأكد بعد عام
 1950بسبب الزيادة املطردة يف نسبة اإلنفاق الحكومي عىل مختلف
برامج الحامئية االجتامعية .أما املنطق الثالث ،فقد متثل يف الدفع إىل
"التعاون املؤسيس املتعدد األطراف" ،كآلية لتجاوز عدم كفاية الحلول
الوطنية ،من أجل تحقيق االستقرار االقتصادي واألمن الوطني؛ وهو
نوع من االلتزام الذي تقدم فيه الواليات املتحدة بعضً ا من التنازالت
والقيود عىل قوتها ،مقابل الحصول عىل نظام تعاوين مستقر ،تقيّد
من خالله الدول املشرتكة فيه ،وتقلل من املخاطر والشكوك املرتبطة
بحالة الفوضوية الدولية ،واملنافسة األمنية غري الواضحة فيام بينها.
وأما املنطق الرابع ،فهو يتمثل يف التعزيز األمرييك ملشاعر التضامن
الغريب الدميقراطي من خالل تأكيد خطايب مفاده أن أوروبا والواليات
املتحدة تشكالن مجتم ًعا سياسيًا واح ًدا؛ بسبب تقاسمهام تاريخًا
وفضل عن ذلك ،اعتمدت الواليات
ً
وقيم ومامرسات ليربالية مشرتكة.
ً
املتحدة منطق "القيادة الهيمنية" للنظام ،بتوليها زمام تقديم الحامية
األمنية لباقي الدول وتحريكها للنمو االقتصادي العاملي بسبب عوملة
عملتها (الدوالر) ،وسوقها الداخلية(((.

وقد بارش أشاريا ،متب ًعا الطريقة نفسها ومؤيّ ًدا لص ّحتها ،انتقاده
لرسديّات "النظام العاملي الليربايل" ،بد ًءا مبصطلحاته املتداولة ،كالنظام
األطليس ،وتجمع الدميقراطيات ،والعامل الحر ،وغريها املناقضة لبعضها؛
كونها مل تق ّدم إشارة واضحة بشأن االمتداد الجغرايف بالنسبة إىل
مثل،
من ينتمي إىل هذا النظام أو العضوية فيه .فالعامل األطليسً ،
كل من أسرتاليا ونيوزيالندا ،و"العامل الحر" املشحون
يستثني جغراف ًيا ً
(((1
أيديولوجيًا استخدم أداة للدعاية الغربية يف أثناء الحرب الباردة .

4
5
6
7

8 Amitav Acharya, The End of American World Order, 2nd ed. (UK: Polity,
2018), p. xiii.
"9 Isabelle Grunberg, "Exploring the 'Myth' of Hegemonic Stability,
International Organization, vol. 44, no. 4 (Autumn 1990), p. 437.
10 Acharya, p. 36.

Ibid.
Ibid., p. 163.
Ibid., p. 164.
Ibid., pp. 167 - 193.

النظام العالمي في نسخته
الليبرالية :في نقد سردياته
كانت الباحثة إيزابيل غرونربغ قد فككت ،سابقًا ،أسطورة "نظرية
االستقرار بالهيمنة" التي متاهت فرضياتها كث ًريا وأسطورة "النظام
العاملي الليربايل" (األمرييك) ،من خالل االستعانة بتحقيقات تاريخية
يف أهم رسدياتها ،فنجحت يف إثبات فشل النظرية يف تلبية معايري
فضل عن
معقولة من حيث الدقة التجريبية واالتساق التحلييلً ،
محتواها األسطوري .فرسدية االرتباط الوثيق بني الهيمنة واالنفتاح
االقتصادي ،فككتها الباحثة مستعين ًة بتحقيق ستيفن كراسرن النظري
الذي أثبت عدم تطابقهام خالل ثالث فرتات متتالية؛ عام 1951
يف الواليات املتحدة ،حيث فُرضت حصص االسترياد عىل املنتجات
الزراعية الجديدة ،وأصبحت قطاعات كبرية من الصناعة والزراعة
محمية بالتعريفات عام  1953بعد تسنم أيزنهاور هرم السلطة ،بل
شملت اتفاقيات التجارة ،يف كثري من األحيان ،إعالنًا مفاده أن مرشوع
القانون ال يعني املوافقة عىل االتفاقية العا ّمة للتعريفات والتجارة(((.
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إن الفكرة الرئيسة التي أراد أشاريا إيصالها إىل قارئ كتابه تكمن
يف االبتعاد عن الرؤية األحادية للعامل التي تخترص تجارب األمم
التاريخية ،وأفكارها ومامرساتها ،يف قالب واحد ،وتحجب مساهامتها
السابقة والحالية واملستقبلية؛ حتى يف إطار األفكار واألعراف الليربالية.
وهذه الرؤية املستندة إىل تعددية مصادر املعايري الليربالية وتفسرياتها
من شأنها أن متنح باقي الفواعل غري الليربالية فضا ًء أوسع ،وشعو ًرا
مبلكية النظام الذي تعيش فيه ،وهو ما ميكنها من التالؤم ومعايريه،
بل إنه يساعدها عىل تطويرها ،فقد جادل أشاريا بأن الدول النامية
فعل يف تطوير معايري وأمناط َحوكمية عاملية ،مستن ًدا إىل
ساهمت ً
مجموعة من األبحاث قُدمت يف هذا اإلطار؛ كأعامل سيكينك كاثرين
التي جادلت بدور دول أمريكا الالتينية املؤسس ملعايري حقوق اإلنسان
بسبب تطويرها أحد أكرث الصيغ القانونية قوة ملبدأ عدم التدخل،
و"إعالنها األمرييك الخاص بحقوق اإلنسان وواجباته" الصادر عن
منظمة الدول األمريكية ،يف نيسان /أبريل  ،1948قبل أشهر من اعتامد
الجمعية العامة لألمم املتحدة اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان( .((1أما
الباحث إيريك هيليرن ،فأوضح املساهامت املهمة لدول أمريكا الالتينية،
ودول أوروبا الرشقية ،إضافة إىل الصني والهند ،يف إنشاء املؤسسات
االقتصادية العاملية ودعمها ،يف فرتة ما بعد الحرب العاملية الثانية،
مبا فيها مساهامت بريتون وودز ،وصندوق النقد الدويل ،والبنك
الدويل( .((1وقد واصل أشاريا إشاراته إىل املساهامت غري الغربية يف
مجال التنمية والسالم العاملي؛ كنموذج غرامني للتمويل الصغري،
وتنمية املجتمع املخالف للمامرسات املرصفية التقليدية الذي طوره
أستاذ االقتصاد البنغايل محمد يونس ،وأفكار التنمية البرشية واألمن
البرشي التي طورها االقتصادي الباكستاين محبوب الحق واالقتصادي
الهندي أمارتيا صن ،والتي كانت مبنزلة نقد الذع لليربالية االقتصادية
املستندة يف تقييمها للتنمية إىل ناتج الدول املحيل ومنوذج "األمن
القومي" الذي روجت له األكادميية األمريكية كذلك(.((1
إن رسدية الدور الحميد لـ "النظام العاملي الليربايل" ،وللواليات املتحدة،
اعتربها أشاريا مبالغًا فيها لعدة أسباب .فمامرسات الواليات املتحدة
غري الليربالية التي ميزت "الحرب األمريكية عىل اإلرهاب" ،وغزوها
ألفغانستان والعراق ،كانت من بني املؤرشات الواضحة الدالة عىل تبديد
أسطورة ارتباطها بالقيم الليربالية وباقي الدول التي أضفت الطابع
املؤسيس عىل حقوق اإلنسان كدعامة للنظام العاملي .وعىل الرغم من
أن أشاريا مل ينكر املساهمة اإليجابية للمعايري الليربالية ،كاالعتامدية
املتبادلة واملؤسسات والدميقراطية يف تحقيق السالم ،فإنه أكد رضورة
11 Kathryn Sikkink, "Latin American Countries as Norm Protagonists of
the Idea of International Human Rights," Global Governance, vol. 20, no. 3
(2014), pp. 389 - 404.
12 Eric Helleiner, Forgotten Foundations of Bretton Woods: International
Development and the Making of the Post war Order (New York: Cornell
)University Press, 2014
13 Acharya, pp. 42 - 43.

 ددعلالا
رياني  /يناثلا نوناكوناك

االعرتاف بعدم كفايتها( .((1أما الباحثان إدوارد مانسفيلد وجاك سنايدر،
فقد ف َّندا يف أعاملهام الفكرة الراسخة يف العالقات الدولية التي مفادها أن
"الدميقراطيات ال يقاتل بعضها بعضً ا"؛ واستدلَّ مبا حدث يف يوغوسالفيا
السابقة وإندونيسيا عىل أن التحول نحو الدميقراطية ميكن أن يزيد من
خطر االضطراب الداخيل ،ومن الحروب بني الدول؛ عىل األقل يف األمد
القصري( .((1كام أن املؤسسات املتعددة األطراف تع ّرضت ،أيضً ا ،إلساءة
االستخدام من طرف القوى الكربى وتحالفات القوى الصغرى ،وما ُ
حال
األزمتني الليبية والسورية إلّ مثال صارخ لهذا التالعب.
وبالنسبة إىل الصعود الصيني ،والدول الصاعدة األخرى ،ممثلة يف
الربيكس  ،BRICSومجموعة العرشين  ،G20رأى إكنربي أن التحول
انتقال من نظام َهيمني أمرييك إىل آخر صيني ،بل هو
ً
الحاصل ليس
انتشار تدريجي للسلطة ،بعي ًدا عن الغرب( .((1فالنظام العاملي الليربايل
كافأ هذه الدول بسبب انفتاحها االقتصادي وتب ّنيها منوذ ًجا تنمويًا قامئًا
عىل التجارة الخارجية ،بقدر ما قيَّد نفوذها وح َّد من نزعتها العدائية
بسبب آلياته ومؤسساته .وعىل سبيل املثالُ ،منحت الصني من خالل
وفرصا للقيادة العاملية،
عضويتها الدامئة يف مجلس األمن صوتًا مساويًاً ،
إىل جانب القوى العاملية األخرى ،كام أنها ال تزال تدرك حاجتها إىل
النظام االقتصادي املفتوح الذي انخرطت فيه؛ وليس ذلك الستمرارية
تيسريه ولوج اقتصادها إىل أسواق العامل فقط ،بل لتوفريه أيضً ا آليات
لتسوية النزاعات يف حال تعرضها إلجراءات متييزية أو حامئية من
دول أخرى ،وهذه حال االقتصاديات الناشئة( .((1إن هذه الحجة هي
الحجة نفسها التي ذهب إليها راندل شولر وشياو يو بو؛ إذ جادال
بأن الصني متارس "املقاومة ال َحقانية" التي تعني ضمنيًا قبول الفواعل
الضعيفة لرشعية املهيمن وسعيها الغتنام فرص النمو وتحدي الظلم
الواقع عليها من ناحية أخرى .فسعي الصني لتوسيع اقتصادها ،وزيادة
نفوذها وهيبتها السياسية ،وتعزيز وضعها ،بوصفها العبًا سياسيًا يف
رشا
النظام العاملي الحايل ،مع تجنبها ما من شأنه أن يكون تحديًا مبا ً
للهيمنة األمريكية ،واعتامدها تقنيات العمل اإلقليمي واملؤسيس
املتعدد األطراف ،ودفاعها عن هذه التقنيات ،كل ذلك يقع يف سياق
مشاركتها النشطة يف النظام القائم ،بدلً من مواجهته(.((1
لقد وافق أشاريا هذا الطرح بسبب عدم كفاية قدرة هذه الدول
االستعراضية للق ّوة ومحدودية قدرتها الرتويجية والجاذبة أليديولوجياتها،
14 Ibid., p. 44.
15 Edward Mansfield & Jack Snyder, "Democratization and the Danger of
War," International Security, vol. 20, no.1 (Summer 1995), p. 5.
"?16 G. John Ikenberry, "The end of liberal international order
International Affairs, vol. 94, no. 1 (January 2018), p. 17.
17 G. John Ikenberry, "The Rise of China and the Future of the West: Can
the Liberal System Survive?" Foreign Affairs, vol. 87, no. 1 (January-February
2008), p. 32.
18 Randall L. Schweller & Xiaoyu Pu, "After Unipolarity: China's Visions
of International Order in an Era of U.S. Decline," International Security, vol.
36, no.1 (Summer 2011), pp. 52 - 53.
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فضل عن رصاعاتها العديدة مع دول جوارها؛ كالتوتر بني الصني والهند
ً
بسبب النزاع الحدودي يف منطقة دوكالم ،ومعارضة الصني محاولة الهند
االنضامم إىل مجموعة مو ّردي املواد النووية ،وإحباطها إدراج مسعود
أزهر ،زعيم تنظيم "جيش محمد" املعادي للهند ،ضمن قامئة مجلس
األمن السوداء ،ويف املقابل ت ُعارض الهند املبادر َة الصينية "حزام واحد
طريق واحد" ،وهي كلّها مؤرشات تدل عىل أن أقوى دولتني صاعدتني
ال متلكان رؤية مشرتكة للنظام العاملي( .((1وعىل الرغم من ذلك ،فإن
انخراط إحدى هذه الدول يف مؤسسات هذا النظام وقواعده ،بحسب
ما رأى ماركوس تورينو ،ال يعني قبولها بالهيمنة األمريكية عليه؛ ألنها
ال تزال رافض ًة ومقاوم ًة ملامرسات الهيمنة املصاحبة له ،كالربازيل
ً
مثل( .((2وبحسب أشاريا ،ستظل الدول الصاعدة ُمرتابة يف أي مخطط
جديد قد تضعه الدول الغربية للحفاظ عىل النظام القائم ،وستطالب
مبزيد من اإلصالحات عىل مستوى املؤسسات الدولية؛ لعلها تُ نح صوت ًا
أعىل فتكون أقدر عىل التأثري .وهذه املالحظة نفسها قدمتها كريستني
وهم ،وأنها أصبحت
هوبويل التي اعتربت أن صعود دول الربيكس ليس ً
قوة سياسية مهمة يف نظام الحوكمة االقتصادية العاملي؛ ألنها أظهرت
درجة ملحوظة من الوحدة والتعاون ،والعمل بتناغم تا ٍّم ،ونجحت يف
تحدي الهيمنة األمريكية .وما جولة الدوحة ،عام  ،2001إلّ مثال بارز
عىل عرقلة هذه الدول إلحدى املؤسسات التقليدية األساسية يف النظام
االقتصادي الليربايل(.((2

النظام العالمي في نسخته
الليبرالية :بين االستمرار واألفول
بنا ًء عىل ما تقدم ،نجد أن "النظام العاملي الليربايل" يف طريقه إىل
األفول ،بغض النظر عن قوة الواليات املتحدة ،أو ضعفها ،فهو يعاين
سمها إكنربي،
تأز ًما مهام تعددت تسميات األزمة؛ "أزمة سلطة" كام ّ
أي عجز الواليات املتحدة عن قيادة العامل مبفردها ،أو "أزمة صدقية"
بحسب رأي أشاريا .إذًا ،ما املستقبل الذي ينتظر العامل؟ أهو األفول
التام أم الجزيئ؟ وهل مثة إمكانية لظهور بديل؟
يرى إكنربي أن النظام الليربايل ،حتى إن تعرض ألزمات متتالية ،ميلك
فرصا لالندماج يف ميادينه
آليات ذاتية املنشأ تحفز دوله ومتنحها ً
السياسية واالقتصادية األساسية ،تحقيقًا ملصالحها؛ ومن ثم تَضمن
بقاءه واستمراريته( .((2فالدول الليربالية ستمكِّن من ظهور "النظام
19 Amitav Acharya, "After Liberal Hegemony: The Advent of a Multiplex
World Order," Ethics & International Affairs, vol. 31, no. 3 (2017), p. 275.
20 Acharya, The End of American World Order, pp. 47 - 48.
21 Kristen Hopewell, Breaking the WTO: How Emerging Powers Disrupted
the Neoliberal Project (Stanford: Stanford University Press, 2016), p. 3.
22 G. John Ikenberry, "Why the Liberal World Order Will Survive," Ethics
& International Affairs, vol. 32, Special Issue. no. 1, Rising Powers and the
International Order (Spring 2018), pp. 24 - 25.
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الليربايل ما بعد الهيمني" ،نسخ ًة ثالثة من "الليربالية األممية" ،بعد
نسختها الثانية يف عهد فرانكلني روزفلت ،ونسختها األوىل يف عهد
وودرو ويلسون ،يف حال متكّنها من تجاوز أخطائها السابقة ،واعتامدها
"التوسع" منطقًا لعملها الدويل ،سواء كان توس ًعا من حيث الفواعل
غري الغربية التي يجب إرشاكها يف هياكل الح ْوكمة العاملية ،أو توسي ًعا
للسيادة "الويستفالية" بسبب عقيدة "مسؤولية الحامية" ،إضافة إىل
اعتامدها أنظمة أمنية واقتصادية ،ترتابط وتتداخل عىل نحو متزايد(.((2
من جانب آخر ،رأى أشاريا أنه لن يكون النظام العاملي الناشئ نسخة
مستحدثة من العامل الليربايل ،وال عال ًَم متعدد األقطاب ،بل سيكون
"النظام العاملي التعددي"  Multiplex World Orderالذي يختلف
عن سابقيه بكونه عامل ًا يتسم بالتنوع الثقايف والسيايس ،وباالعتامدية
املتبادلة الكبرية بني فواعله ،كام أن الرتكيز فيه لن يكون عىل عدد
القوى الكربى وقدراتها املادية ،بل عىل طبيعة تفاعلها .فهو عبارة عن
عامل المركزي حيث ال دولة واحدة مهيمنة عليه ،بل مستويات متعددة
متداخلة من الحوكمة العاملية واإلقليمية واملحلية( .((2إن النظام
التعددي سيحتفظ بخصائص النظام الليربايل ،لكن االختالف يكمن يف
الحضور املوازي لفلسفة "الليربالية األممية" وللغرب من حيث هو
كتلة جيوسياسية وباقي فلسفات العامل ودوله التي لكل منها مقاربة
مغايرة لألفكار وال ُن ُهج التي تُدار بها قواعد النظام العاملي ومؤسساته.
وسيكون هذا النظام كذلك أشد تركي ًزا عىل ظاهرة "اإلقليمية" التي
أصبحت ،بعد التغيريات املفاهيمية والنظرية الكبرية التي أحدثت
مهم يف تشكيل العالقات السلمية بني دول
إلطارها املعريفً ،
عامل ً
(((2
اإلقليم ،ويف تحديد الدور والتأثري اإلقليميني والعامليني للدول .
إن التصور الذي قدمه أشاريا للنظام العاملي يعترب امتدا ًدا ملرشوعه
األوسع يف الحقل الدويل .فاألساس لتقديم أي فهم معياري للنظام
العاملي يكمن ،بحسبه ،يف رشعيته املرتكزة عىل التمثيل واملشاركة؛ أي
املدى الذي يشمل فيه النظام الجزء األوسع من املنظومة العاملية ،وما
إذا كان ال يتمتع بدعم القوى القامئة فيه ومشاركتها فقط ،بل باقي
الفواعل أيضً ا ،سواء الضعيفة أو الجديدة أو الصاعدة إقليميًا ،املالكة
فهم مختلفًا ملا يشكل نظا ًما عامل ًيا مرشو ًعا وف ّع ًال(.((2
ً
النظام العاملي التعددي ما هو ،إذًا ،إلّ استعارة من تعددية الوكالء
 Agencyيف عملية هيكلة النظام العاملي ،وهذه التعددية تعترب
جوهر فكرة "العالقات الدولية العاملية الناشئة" ، Global IRبوصفها
دعوة نظرية للباحثني من عامل الجنوب إىل توسيع مشاركتهم يف
23 G. John Ikenberry, "Liberal Internationalism 3.0: America and the
Dilemmas of Liberal World Order," Perspectives on Politics, vol. 7, no. 1
(March 2009), pp. 71 - 87.
24 Acharya, The End of American World Order, p. 9.
25 Ibid., p. 84.
26 Amitav Acharya, Constructing Global Order Agency and Change in
World Politics (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), p. 13.
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حقل العالقات الدولية(((2؛ لذلك ،فإن فهمنا العميق للعامل التعددي،
وللعالقات الدولية العاملية ،يتطلب م ّنا بحثًا يف مدى إمكانية القدرات
املادية والتصورية والتفاعلية ملختلف الفواعل ،سواء الدول أو غريها،
بخصوص التأثري املتعلق مبامرساتها ،والتي ميكن أن تكون إنشا ًء ،أو
رفضً ا ،أو مقاومة ،أو إعادة تشكيل لألنظمة اإلقليمية والعاملية.
ففي السياق الصيني ،استنا ًدا إىل بعض املفاهيم املتجذرة يف الفلسفة
الكونفشيوسية والتاريخ اإلمرباطوري الصيني؛ كمفهومي "الجميع
تحت السامء"  ،Tianxiaو"نظام الروافد" ،Tributary system
فهم مغاي ًرا للنظام العاملي ،يقر بحقيقة
قدم الباحثون الصينيون ً
العالقات االجتامعية غري املتكافئة ،كالتي بني األب وأبنائه؛ فهي غري
متكافئة ،لكنها حميدة وليست كنظام "ويستفاليا" الذي يساوي بني
الدول مقابل وضعها يف تنافس ورصاع .إن الطريقة الصينية التقليدية
للحكم التي اصطلح عليها العامل الصيني فانغ يل تيش ،Fang Lizhi
هي الحكم استنا ًدا إىل األحكام األخالقية ،والتي ارتكزت عىل العالقات
الخمس (بني األب واالبن ،واإلمرباطور والوزير ،واألخ األكرب واألصغر،
والزوج والزوجة ،والصديق وصديقه) ،وعىل األوارص االجتامعية األربع
(األدب واالستقامة والرصاحة واإلحساس بالخجل)( .((2فالنظام العاملي،
وفقًا لذلكَ ،ه َرمي ،تقع مسؤولية الحفاظ عليه عىل عاتق دولة
َهيْ َمنية حميدة تديره لصالح الجميع الواقعني تحت السامء ،حتى
أولئك الذين ال تتوافق ثقافاتهم والكونفوشية ،وسيكون ارتقاء الصني
تقدي ًرا إلنجازاتها الثقافية ،وتفوقها املعرتف به ،وليس بسبب حجمها
الكبري ،أو قوتها العسكرية ،أو االقتصادية(.((2
بديل للنظام العاملي
ومن جانبهم ،ق ّدم الباحثون الهنود تصو ًرا ً
يف ِخضم إجابتهم عن إشكالية :كيف ميكن ملفهوم "الوحدوية
األدفايتية"( ،Advaitic monism ((3بوصفه مصد ًرا إبستيمولوجيًا
محتمل ،أن ميهد الطريق لبناء نظرية دولية ما بعد غربية؟ إن الفهم
ً
الوحدوي لـ "األدفايتا" ينطلق من تصور الكوكب بأكمله ،باعتباره
حقيقة واحدة مرتبطة مسبقًا؛ حيث األهمية الوجودية املتساوية لكل
من الدولة والعامل .وبالنظر إىل هذا الوضع األنطولوجي املتكافئ ،فإن
معي ،باعتباره وحدة التحليل
مسألة إعطاء األولوية لكيان أنطولوجي ّ
(((3
األساسية ،يبقى مسألة اختيار ذي دوافع سياسية .
27 Amitav Acharya, "Global International Relations (IR) and Regional
Worlds: A New Agenda for International Studies," International Studies
Quarterly, vol. 58, no. 4 (2014), pp. 647–659.
"?28 Yaqing Qin, "Why is there no Chinese international relations theory
in: Amitav Acharya & Barry Buzan (eds.), Non-Western International Relations
Theory Perspectives on and beyond Asia (England: Routledge, 2010), p. 42.
29 June Teufel Dreyer, "The 'Tianxia Trope': Will China Change the
International System?" Journal of Contemporary China, vol. 24, no. 96 (2015), p. 2.
 30األدفايتا هي فلسفة هندية قدمية تعني "الالثنائية" ،أي عدم اإلميان بأن العامل وما فيه
من ظواهر يتشكل من ثنائيات.
31 Deepshikha Shahi & Gennaro Ascione, "Rethinking the Absence of
Post-Western International Relations Theory in India: 'Advaitic monism' as
an Alternative Epistemological Eesource," European Journal of International
Relations, vol. 1, no. 22 (2015), p. 14.
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إن االفرتاضات املنهجية البديلة للوحدوية األدفايتية تفيد أن مكونات
الكوكب (األفراد والدول والطبقات واملجتمعات والثقافات والشعوب
واإليكولوجيا) هي حقائق فرعية متنوعة ،متضَ منة يف الحقيقة العاملية
النهائية ،وأن اإلدراك الفكري لـ "ترابط هذه املكونات" ميكن أن
يدفعنا إىل إعادة تفسري تنوع الهويات السياسية القامئة فيه ،ومن ثم
سيسمح بخلق مجال أخالقي جديد إلدانة السياسات املحلية والدولية
املثرية لالنقسام(.((3
ويف موضوع النظام العاملي ،حاججت الباحثة الهندية ِم ْدها بيشت،
بوجود تصور متقدم للنظام ،ميكن استخالصه من وظائف الدولة الداخلية
والخارجية املذكورة يف املدونة الهندية القدمية أرتاشاسرتا Arthaśāstra
التي اعتاد الواقعيون تقدميها بوصفها أحد روافدهم الفكرية .ففي
الداخل يجب عىل الدولة ،ممثلة بامللك ،أن تحقق اإلدارة العادلة كرشط
أسايس ومسبق؛ ليس الستقرارها وازدهارها فقط ،بل لرتاكم ثروتها ،ثم
(((3
توسعها أيضً ا .أما خارج ًيا ،فقد اسرتشدت الباحثة بنظرية "املانداال"
التي قدمت تصو ًرا لكل مكون من مكونات النظام التي وضعها باحثو
املدرسة اإلنكليزية لـ "املجتمع العاملي" ،وهي:

•املؤسسات :تعني  -بحسب أرتاشاسرتا " -املبادئ الستة" التي
متثل دليل السياسة الخارجية للدول ،وهي :زيادة القوة ،والنفوذ،
والتفوق الدبلومايس عىل العدو ،وتشكيل الحلفاء ،والحرب
مالذًا أخ ًريا .أما املبدأ السادس الذي ركزت أرتاشاسرتا عليه،
فهو أهمية اتباع الدولة السلوكيات العادلة ،واتفاقيات السالم.
وقد لخص باتريك أوليفيل هذه املبادئ تحت مسمى "األمناط
املجنبة للحرب واملسهلة للسالم"(((3؛ إذ يرى أن الحرب والسلم
إسرتاتيجيات سياسية ال تعني حرف ًيا املعنى املوضوع لهام ،بل
تعني املبادئ العملية لتنفيذ السياسة الخارجية ،وهي نوع من
إسرتاتيجيات إضعاف الخصم؛ من خالل القدرة عىل مقاومة
هجامته ،وتدمري مصادر دخله .وهذه اإلسرتاتيجيات هي مؤرش
دال عىل مأسسة النظام عامل ًيا لتجنب الفوضوية.
•الوكالء والبنى :منحت أرتاشاسرتا مكانة خاصة للدولة ،وملدى
أساسا لتنفيذ قراراتها،
اتباعها السلوكيات السبع التي ُوضعت ً
وللحفاظ عىل مركزها املهيمن يف دائرة الدول  -املانداال .وقواعد
السلوك هذه مهمة؛ ألنها مؤرش لقياس مدى نجاح الدبلوماسية
من خالل معرفة الهدف الذي تريد كل دولة تحقيقه ،ويصنفها
ضمن دائرة املانداال ،إما حليفًا وإما عد ًوا وإما محاي ًدا(،((3
فالعدالة ،إذًا ،من حيث هي القيام باملهامت املنوطة ،وفق

32 Ibid., p. 15.
 33مصطلح سنسكريتي يشري إىل مجموعة الرموز الهندسية التي اعتمدها الهنود القدماء
لتقديم صورة الكون.
34 Medha Bisht, "The Concept of 'Order' in Arthashastra: Re-engaging
the Text," South Asian Survey, vol. 21, no. 1 - 2 (2017), p. 220.
35 Ibid., pp. 221 - 222.
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الرشوط املنصوص عليها يف أرتاشاسرتا ،ت ُعترب العامل الرئيس يف
إضفاء املعنى عىل النظام ،عىل املستويني الداخيل والعاملي(.((3
ويف السياق اإلسالمي ،وجب يف البداية توضيح أنه يوجد نوعان من
الكتابات التي تناولت مسألة الربط بني اإلسالم والعالقات الدولية.
فالنوع األول حرص فيه غري املتخصصني يف الحقل الدويل تركيزهم
يف دراسة القواعد املقننة لعالقات املسلمني بغريهم يف زمن السلم
والحرب ،أو ما ُعرف بـ "دار السلم" ،و"دار الحرب" ،و"دار العهد".
معي هو واقع الق ّوة
ومثل هذا التقسيمً ،
فضل عن كونه خاض ًعا لواقع ّ
وفضل عن عدم مساءلة هؤالء الباحثني
ً
زمن الفتوحات اإلسالمية،
ألسباب ظهوره ،ومدى صالحيته ،ومدى الخالف بني األسانيد الرشعية
أي إمكانية إلجراء حوار حقيقي
ل ُدوره الثالث( ،((3هو تقسيم يقلّل من ّ
وباقي الحضارات .أما النوع الثاين ،فهو متعلق مبحاولة املتخصصني
تطوير نظرية إسالمية للعالقات الدولية عرب عدة مستويات ،هي:
التقديم ألصول التعامل مع املصادر اإلسالمية وقواعده ومناهجه عند
التنظري للعالقات الدولية ،وتقديم إمكانية معرفية الستنباط العالقات
والسنة وخربة
الدولية ،سواء من األصول اإلسالمية التقليدية ،كالقرآن ُ
الخلفاء الراشدين ،أو املستمدة من التجربة التاريخية للمسلمني ،أو
املستمدة من الفكر السيايس اإلسالمي(.((3
هذه األبحاث ،عىل أهميتها وقدرتها العالية عىل التعامل النقدي مع
املحطات الفكرية املختلفة التي مر بها الحقل ،اكتفت بطرح األسئلة
أكرث من تقديم البدائل النظرية واملفاهيمية التي ميكن استخدامها لردم
الفجوة الحاصلة لحظة التخيل اإلبستيمولوجي عن املفاهيم الغربية
للعالقات الدولية .فعىل الرغم من اعرتاف هذه األبحاث بأن ولوجها
إىل الحقل سببه انفتاح الحقل نفسه عىل دراسة القوة التفسريية
للمعايري والقيم والدين ،يف تحليل سلوك الدول والعالقات بينها ،فإنها
مل تتمكن من تقديم فهم ديني  -سيايس جديد للدولة ،يتجاوز البعد
أساسا للتقسيم ،ومل تتمكن من
ال َعقَدي الذي اعتاد الباحثون اعتامده ً
املوازنة بني املعايري والقيم املستمدة من الرتاث التاريخي والديني،
واملصالح والتفاعالت الحالية للشعوب اإلسالمية يف عالقاتهم بغريهم.
لذلك ،ميكن أن تركز النظرية اإلسالمية للعالقات الدولية (يف حالة اختيار
الدين معيا ًرا للنظرية) عىل البعد املعياري؛ بالنظر إىل امتالك اإلسالم،
36 Ibid., p. 224.
أساسا لفهم التنظري اإلسالمي
 37رسخت الكتابات العربية والغربية مفهوم "الجهاد" ً
تقسيم فرضيًا بني عوامل مختلفة ،انظر :خديجة أبو أتلة ،اإلسالم
الدويل الذي يفرض لزا ًما
ً
والعالقات الدولية يف السلم والحرب (القاهرة :دار املعارف)1983 ،؛ وهبة الزحييل ،العالقات
الدولية يف اإلسالم (بريوت :مؤسسة الرسالة)1981 ،؛
Majid Khadduri, The Islamic Law of Nations: Shaybani's Siyar (Baltimore:
Johns Hopkins University Press, 1966); Majid Khadduri, War and Peace in
the Law of Islam (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1955).
 38ملدة عرش سنوات ،قام عدد من أساتذة العلوم السياسية من تخصصات مختلفة
بتقديم "مرشوع العالقات الدولية يف اإلسالم" ،وقد صدر منه  12كتابًا عن املعهد العاملي
للفكر اإلسالمي .للتفاصيل أكرث ،انظر :نادية محمود مصطفى ،العالقات الدولية يف اإلسالم ،ج
 ،1املقدمة العامة للمرشوع (القاهرة :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي.)1996 ،
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فهم مغاي ًرا ملصدر الحقيقة الدولية؛
بوصفه ً
بديل دين ًيا وأخالق ًيا وحضاريًاً ،
كام فعل عيل أكرب عيل دخاين بتقدميه ثالث بنى مستقاة مبارشة من
القرآن والسنة النبوية ميكنها أن تكون حاكمة للعالقات بني األمم والدول:

•املعرفية  -اإلبستيمولوجية :أي األسس املعرفية واإلدراكية للقادة
واألنظمة السياسية املشكِّلة لقوام صنع السياسة دول ًيا ،وهي
تبني موقف محرتم تجاه البرش ،واالعرتاف بتعددية األديان واق ًعا،
وأصالة اإلرادة الحرة ،واالختيار الحر للبرش.
•العقالنية  -األخالقية :أي القواعد السلوكية التي تتأسس األنظمة
االجتامعية مبوجبها ،وتت ّم املحافظة عليها؛ وهي التعايش
السلمي ،وتجنب العنف ،وااللتزام باملبادئ األخالقية.
•العملية والسلوكية :تُعنى باألساليب التي يجب عىل الدول
اتباعها يف تفاعلها مع الدول األخرى .وتتلخص يف تعزيز الحوار،
وأهمية االلتزام باالتفاقات واملعاهدات ،وبالعدالة آلي ًة عملية،
واالعرتاف بحقوق األطراف املتنازعة ،وتأكيد اإلطار األخالقي
لالنتقام ،وتعزيز القوات املسلحة ألغراض وقائية(.((3

مالحظات ختامية
مام تقدم ،ميكن القول إن "النظام العاملي" ،باعتباره مبادئ وتوجيهات
ِ
ناظمة لكل الفواعل يف العامل لتحقيق غايات وأهداف معيارية معينة،
ال ميكن أن تع ّرفه وتفرض تطبيقه فواعل بعينها عىل البقية؛ ذلك
أن إرصار أنصار الليربالية األممية عىل رفضهم أي بديل لنموذجهم
الليربايل ،قابله إرصار التعدديني عىل تقيص أي بديل معريف أو مامرسايت
يفيض إىل تحدي ِخطَاب "امل َه ْي ِمن" ،حتى إن تطلب األمر توجههم
املعريف نحو آسيا التي مل ت ُعد موقع الرتكز العاملي للقوة والرثوة فقط،
محتمل لتطوير صيغ تعددية للحقل الدويل أيضً ا.
ً
بديل
بل باتت ً
إذًا ،هل هي حقًا نهاية النظام العاملي الليربايل؟ هذه إشكالية ال ميكن
أن تجد لها إجابة واحدة؛ ألن الرؤى املتعددة حولها  -كام حاولت
هذه املراجعة تقدميها  -تقع ،يف أصلها ،يف صلب النقاشات يف حالة
التأزم التي وصل إليها الحقل الدويل ،وال سيام مسألة عدم توافق
مصادر التنظري فيه واملواضيع العاملية املختلفة التي مل ي ُعد يف اإلمكان
مقاربتها باملفاهيم التي أنتجتها مرحلة ما بعد الحداثة الغربية؛ لذلك
فإن السؤال الذي طرحه مارتن وايت ،منذ أكرث من أربعني عا ًما:
"ملاذا ال توجد نظرية دولية؟" سيظل يرتدد يف أذهان باحثي الحقل
وكتاباتهم ،يف محاولة استفزازية لهم لتطويره الدائم؛ متاشيًا والحقائق
العاملية  -الدولية املتغرية ،حتى إن تغريت صيغة السؤال وصارت:
"ملاذا ال توجد نظرية دولية غري غربية؟" ،وهي الصيغة التي طرحها
كل من أشاريا وباري بيوزان مرتني ،عا َمي  2007و.2017
39 Ali Akbar Alikhani, "Fundamentals of Islam in International
Relations," in: Deina Abdelkader, Nassef Manabilang Adiong & Raffaele
Mauriello (eds.), Islam and International Relations Contributions to Theory
and Practice (UK: Palgrave Macmillan, 2016), pp. 7 - 21.
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 ددعلالا
رياني  /يناثلا نوناكوناك

أين يُدرج الكتاب؟

اليمين وصعوده في العالم

يُدرج هذا الكتاب ضمن حقل السياسة الدولية والعالقات الدولية،
ويحتوي مجهو ًدا بحثيًا يساعد عىل تفسري أسباب صعود اليمني يف
العامل وانعكاسه عىل "املسألة الفلسطينية ".والكتاب خالصة مؤمتر
بحثي ُعقد يف  5 - 4ترشين الثاين /نوفمرب  2017بعنوان "املسألة
الفلسطينية من منظور دويل :الواقع واآلفاق" .وشارك يف تأليفه ثالثة
عرش باحثًا ينتمون إىل تخصصات وجامعات ومراكز بحثية مختلفة،
وقد أسهم يف تحريره ثالثة باحثني؛ هم جميل هالل ،ومنري فخر
الدين ،وخالد فراج.

تسعى هذه الكتابات إلعادة استكشاف ظاهرة صعود اليمني لنقد
الكيفية التي يُساء بها إدارة النظام الدويل خطابًا ومامرسةً .ولهذا
ارتفع االهتامم بالكتابة البحثية حول صعود قوى اليمني يف الوقت
الذي حققت فيه أحزاب اليمني يف العامل مكاسب سياسية يف العقدين
رئيسا من حكومات وبرملانات دولية .وازدادت
املاضيني ،وباتت جز ًءا ً
أهمية هذه الكتابة يف اآلونة األخرية بعد فوز الرئيس األمرييك دونالد
ترامب بانتخابات الرئاسة األمريكية ،يف ترشين الثاين /نوفمرب ،2016
وصعود األحـزاب والقادة اليمينيني يف دول عديدة؛ مثل اليونان،
والتشيك ،وإيطاليا ،وسويرسا ،وهنغاريا ،وبريطانيا ،وفنلندا ،والرنويج
وبولندا ،والنمسا ،وإسبانيا ،والربازيل ،والفلبني ،والهند .وبات هذا
الصعود يوصف بأنه ظاهرة مهمة يف السياسة والعالقات الدولية.

يتفرع الكتاب إىل مدخلني أساسيني ،يف كل منهام عدد من الدراسات.
يضم املدخل األول أبحاث ًا تتناول تحوالت صعود اليمني وانعكاسه
عىل القضية الفلسطينية يف دول معيّنة؛ مثل الواليات املتحدة
األمريكية ،وبعض دول االتحاد األورويب ،وروسيا ،والهند ،وبعض دول
أمريكا الالتينية .أما املدخل الثاين ،فيتضمن أبحاث ًا تركز عىل التحوالت
فضل عن محاولته سرب أغوار
الجامعة تجاه "املسألة الفلسطينية"ً ،
الطرق والتكتيكات النضالية الفلسطينية املتاحة يف هذا العامل
املتغري ،مع الرتكيز عىل عوملة التضامن مع فلسطني والقانون الدويل.

تظهر هذه القوى يف أشكال عدة ،لعل أهمها "اليمني املتطرف"،
و"اليمني الشعبوي" ،وغال ًبا ما تستخدم كلمة "اليمني" لإلشارة إىل
أحزاب عديدة؛ من بينها "الجبهة الوطنية الفرنسية" ،و"حزب الحرية
النمساوي" ،وأحزاب أخرى يف العامل(((.

يحاول الكتاب فهم تغري خريطة العالقات الفلسطينية الكونية من
جانب ،والتحوالت يف العالقة بإرسائيل من جانب ثانٍ ؛ فهناك املصالح
والصالت القوية التي تربط إرسائيل بدول العامل.
التجارية واألمنية ّ
ويحاول املساهمون كذلك أن يب ّينوا االنعكاسات التي سببها الصعود
املتنامي لليمني يف العامل ،واستغالل نظام االستعامر االستيطاين
له؛ بهدف مواصلة عمليات التشويه والطمس للتاريخ والجغرافيا
والدميوغرافيا الفلسطينية.
يساعد الكتاب يف فهم القضية الفلسطينية من منظور دويل،
فالتقليب بني صفحات التاريخ الفلسطيني يحيلنا عىل إحدى املسائل
التي ظلت متداولة يف أجندة املجتمع الدويل منذ تأسيس األمم
املتحدة؛ إذ اقرتنت "املسألة الفلسطينية" مبجموعة من القرارات
الدولية التي ظلت مثار انقسام إىل يومنا هذا ،وذلك منذ نكبة
 1948وإصدار األمم املتحدة قرارات عدة تكفل حق الفلسطينيني يف
العودة ،وتدعو إىل احرتام حقوقهم يف أرضهم ،وتؤكد حقهم يف تقرير
مصريهم ،وتطالب إرسائيل بإلغاء استيطانها يف األرض الفلسطينية
ووقف ارتكابها جرائم ممنوعة يف القانون الدويل .أضف إىل ذلك أن
القضية الفلسطينية ظلت مقرتنة بأدوار قوى دولية تعترب نفسها
وسيطًا يف الرصاع بني الفلسطينيني واإلرسائيليني .وميثل السياق
السيايس الدويل وتفاعالته فرص ًة مهمة لفهم القضية الفلسطينية
من منظور دويل ،وال سيام مع تهاوي فرص تطبيق "حل الدولتني"
املدعوم دول ًيا ،وعدم استجابة إرسائيل لتطبيق القانون الدويل
والقرارات الدولية.

بالرغم من عدم االتفاق بني الباحثني حول تعريف جامع لـ "اليمني
املتطرف" ،فإ ّن مثة مقاربات مفاهيمية مهمة قد تساعدنا عىل
فهمها .أولً  ،متتلك أحزاب اليمني املتطرف مقاربة موحدة يف معاداة
الدميقراطية والرأساملية؛ ليس لذاتهام فحسب ،بل خوفًا من التحوالت
عىل مستوى القيم واألخالق يف املجتمع .ثان ًيا ،متتلك هذه األحزاب
مقاربة تستند إىل معاداة األجانب والهجرة واملهاجرين واألقليات
والتعددية؛ فهذه األحزاب ترى يف هؤالء تهدي ًدا للهوية اإلثنو-وطنية
رئيسا للبطالة والجرمية
والتقاليد القومية والتاريخية ،وتعتربهم سب ًبا ً
أسسا أيديولوجي ًة
املتفشية يف املجتمع .ثالثًا ،متتلك هذه األحزاب ً
 1من أمثلة أحزاب اليمني يف العامل" :حزب التحالف الفلمنيك الجديد" ،و"حزب الشعب"
يف الدمنارك ،وحزب "الفجر الذهبي" يف اليونان ،وحزب "شني فني الجمهوري" يف إيرلندا،
و"حزب الحرية" يف هولندا ،و"حزب بودميوس" يف إسبانيا ،و"حزب دميقراطيي السويد"،
و"حزب االستقالل" يف بريطانيا ،و"الحزب القومي الدميقراطي" و"حزب البديل من أجل
أملانيا" يف أملانيا ،وحزب "رابطة الشامل" يف إيطاليا ،وحزب "يوبيك" و"حزب فيدس – االتحاد
املدين املجري" يف املجر ،وحزب "أتاكا" يف بلغاريا ،وحزب "القانون والعدالة اليميني" يف بولندا.
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مشرتكة تقوم عىل القومية والعداء لألجنبي وحفظ القانون والنظام
والشوفينية تجاه الرفاهية؛ بحيث يجب عىل الدولة أن تضمن رفاه
أفراد األمة ،من دون ضامنٍ لرفاه األجانب(((.
ولعل املظلة الرئيسة التي تجتمع تحتها قوى "اليمني املتطرف" هي
اإلقصاء القومي العرقي للمواطنة التي تعني أن هذ الدول حرصية
من قبل أعضاء "املجموعة األصلية" ،وأن العنارص "غري األصلية" من
سكانٍ وأفكا ٍر مصاد ُر تهديد للهوية القومية وتجانس األمة .وهذا
يدل عىل أن جذور التسمية الرئيسة تشري إىل موقف من قبل فئة
أو طيف سيايس حيال قضايا الهجرة والتنوع العرقي((( .ويذهب
آخرون إىل إضافة معيارين يف تعريف اليمني؛ هام مناهضة الدستور
والقيم الدميقراطية (لهذا السبب يطلق عليه "املتطرفون") ،ورفض
مبدأ املساواة .ويربز العديد من السامت املشرتكة لهذه القوى متمثلة
باإلقصاء ،والشوفينية ،والكراهية ،والعداء لألجانب واملهاجرين(((.
"اليمني الشعبوي" غالبًا ما يُع ّرف نفسه بأنه الركيزة الرئيسة يف
حامية هوية الشعب وتطلعاته ومصالحه من اآلخر ،لحامية الروح
الوطنية األصيلة من أي تهديد .كام ت ُعترب الشعبوية نفسها نو ًعا من
فاضل" ضد "نخب
الخطاب السيايس الذي يدير به السياسيون "شع ًبا ً
رشيرة" وأجانب مهاجرين يسعون إىل تقويض السيادة الرشعية لهوية
الدولة((( .وتستند هذه األحزاب يف برامجها إىل انتقاد السياسات
االقتصادية واالجتامعية للدول الدميقراطية الغربية؛ حيث ترفض
مبدأ املساواة بني األفراد والتجانس اإلثني داخل املجتمعات ومتتلك
خطابًا عدائ ًيا تجاه املهاجرين ،كام أنها تعتمد عىل القضايا املادية
يف برامجها مثل الربط بني الهجرة والبطالة .وتسعى هذه األحزاب
لتسويق خطابها وبرنامجها السيايس الشعبوي من خالل االستفادة من
الكاريزما القيادية لنخبها(((.
وعىل الرغم من صعوبة تقديم تعريف واضح ورصيح لقوى "اليمني
املتطرف" و"اليمني الشعبوي"؛ نظ ًرا إىل أن الظاهرة تضم أحزابًا من
أقىص اليمني إىل أقىص اليسار ،وقادة وسياسيني يعملون يف دول متعددة
املالمح ذوي تاريخ وظروف وتركيبة سياسية واقتصادية واجتامعية غري
متشابهة ،فإ ّن مقدمة الكتاب ومداخلته الرئيسة ،لجميل هالل وأحمد
2 Giorgos Charalambous (ed.), The European Far Right: Historical and
Contemporary Perspectives, PRIO Cyprus Centre, Report 2 (Cyprus: 2015).
3 Jasper Muis & Tim Immerzeel, "Causes and Consequences of the Rise of
Populist Radical Right Parties and Movements in Europe," Current Sociology,
vol. 65, no. 6 (2017), p. 910.
4 Pippa Norris, Radical Right Voters and Parties in the Electoral Market
(Cambridge: Cambridge University Press, 2005).
5 J. Eric Oliver & Wendy M. Rahn, "Rise of the Trumpenvolk Populism
in the 2016 Election," The ANNALS of the American Academy, vol. 667, no.
1 (2016), p. 190.
6 Duncan McDonnell, "Populist Leaders and Coterie Charisma," Political
Studies Association, vol. 64, no. 3 (2016).
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سامح الخالدي ،قد استعانت مبجموعة من التأثريات االقتصادية التي
أدت إىل صعود اليمني يف أوروبا وأمريكا ،لتمهد للبدء يف تعريف
الظاهرة وتحليل التحوالت الجامعة التي مرت بها القضية الفلسطينية؛
بنا ًء عىل التغريات التي تجري يف مراكز القوى يف العامل.

يُقر الكتاب ،من دون أدىن شك ،بأهمية بعض التفسريات االقتصادية
الشائعة التي أدت إىل تراجع مكانة القضية الفلسطينية .فصعود اليمني
يعتمد عىل تغلغل العوملة النيوليربالية الرأساملية يف اقتصادات دول
العامل ،وهذا التغلغل ش ّوش مفاهيم الدميقراطية والحرية واملساواة
والعدالة وأفرغها من مضامينها القيمية؛ إذ جرى اختزال هذه القيم
بتدابري إجرائية قابلة للتأثر برأس املال ومصالحه ،ومصالح النخب
الحاكمة وموقعها يف وسائل اإلعالم والتواصل اإللكرتوين واالجتامعي.
ويف ربطها لصعود العوملة النيوليربالية الرأساملية بصعود اليمني ،تناقش
مقدمة الكتاب ومداخلته الرئيسة التفسريات التي طاملا سيطرت عىل
النيوليربالية يف العامل؛ كالحديث عن شبكات األمان االجتامعي التي
كانت قامئة يف النصف الثاين من القرن املايض ،وتهميش فرص الناس
وتراجعهم ،وانتقال مراكز اتخاذ القرار من مؤسسات عامة ِ
رأي
للناس ٌ
يف سياساتها إىل مؤسسات خاصة ال صوت للناس فيها .وترى املقدمة
أن فظاظة النيوليربالية حفزت العديد من القوى الدميقراطية التقدمية
الستعادة ظواهر سياسية صحية (بقدر ما تتيح الدميقراطية الليربالية)،
وهذا ما حدث يف حمالت التأييد الواسع لقيم العدالة االجتامعية
والحرية ومحاربة االستبداد والفساد ،مع حملة بريين ساندرز يف
الواليات املتحدة وحزب العامل ،بقيادة جريمي كوربن يف بريطانيا،
وشعارات املنتفضني يف الثورات العربية(((.
عم يظهر به هذا التقديم من تأكيد للدوافع االقتصادية
وبغض النظر ّ
عن صعود اليمني ،فإن الكتاب ،يف الحقيقة ،يحيلنا عىل ظواهر سياسية
تقل جوهرية ،بالرتكيز
أبعد من ذلك كث ًريا ،بل يقفز بنا إىل محطات ال ُّ
عىل الدوافع االجتامعية ،لريسم صورة أكرث تشابكًا وتعقي ًدا حول التأثري
السلبي لرتاجع االهتامم بالقضية الفلسطينية يف العامل؛ بحيث يدعم
الكتاب ما آلت إليه العديد من الدراسات متمثلة بأن العداء للمؤسسة
الحاكمة والعوملة والتجارة الحرة ،والخوف من الهجرة ،وتنامي
املشاعر القومية الضيقة ،والعداء لإلسالم ،هي األسباب الحقيقية
لصعود اليمني(((.
يرفض الكتاب امليل الشائع يف تناول تراجع مكانة القضية الفلسطينية
دول ًيا ،والذي يغ ّيب مسألة الصمود واملقاومة الفلسطينية التي ما فتئت
تؤكد حضورها عامل ًيا بأشكال مبتكرة ومتنوعة عىل مستوى الرواية
 7مجموعة مؤلفني ،فلسطني دول ًيا :صعود اليمني يف العامل وإعادة رسم التحديات ،جميل
هالل ومنري فخر الدين وخالد فراج (محررون)( ،بريوت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية،
 ،)2018ص .41 - 1
8 Michael Cox, "The Rise of Populism and the Crisis of Globalization:
Brexit, Trump and Beyond," Irish Studies in International Affairs, vol. 28
(2017), pp. 9 - 17.

 ددعلالا

142
التاريخية والرأي العام العاملي ،وال سيام خالل العقدين األخريين.
رصا من دون
فاعتامد تراجع وهج القضية الفلسطينية يف العامل يبقى قا ً
الحديث عن بقاء القضية الفلسطينية  -قضية العرب األوىل  -لدى
الشعوب يف زمن الثورات العربية من جهة ،وتحقيقها تقد ًما كب ًريا يف
املوسيقى والسينام والفنون العابر للحدود من جهة ثانية(((.

فلسطين والعالم :أين نحن؟
 .1فلسطين والواليات المتحدة األميركية
يخصص رشيد الخالدي دراسته "إدارة ترامب ومسألة القدس" لتحليل
التغيريات الجوهرية يف سياسة الواليات املتحدة تجاه فلسطني؛ بالنظر إىل
قرارات الرئيس األمرييك ترامب باالعرتاف بالقدس عاصم ًة إلرسائيل ،ونقل
سفارة الواليات املتحدة إليها ،وأخ ًريا تجاهله سياسة الواليات املتحدة
التقليدية بشأن فلسطني .فقد بدا تت ّبع التحوالت يف قرارات ترامب
تبي أي متاسك فيها تجاه
وسياساته أم ًرا بالغ األهمية ،بالرغم من صعوبة ّ
أي قضية دولية؛ وهو ما ينطبق عىل روسيا ،والصني ،وكوريا ،والرشق
األوسط .ويهدف هذا التت ّبع إىل تسليط الضوء عىل سلوك إدارة ترامب
املتباين واملتناقض؛ فهذه اإلدارة تضم مجموعة من األيديولوجيني،
والراديكاليني ،واملحافظني ،وعد ًدا من الحديثي العهد بشؤون السياسة
الخارجية من جهة ،ومجموعة من البريوقراطيني الدامئني من الجيش
واملؤسسة األمنية والفروع األخرى للدولة العميقة من جهة ثانية(.((1
تكشف تناقضات إدارة ترامب عن التجاذبات السياسية غري املتامسكة
بني اتجاهني؛ األول مدفوع مبصلحة قصرية لتغذية االحتقان لدى قاعدة
ترامب ،وميثل الثاين مجموعة من املهنيني الذين يسعون للمحافظة
عىل مكانة الواليات املتحدة يف النظام الدويل .لكن هذه االزدواجية
السياسية تظهر يف تدخل ترامب يف قضايا الرشق األوسط ،وهو ال
تعنيه نصائح مستشاريه يف ضوء انحيازه األعمى إىل إرسائيل واستهتاره
باملواقف الفلسطينية .وهذا عىل عكس ما جرى مع الرؤساء القريبني
من إرسائيل مثل هاري ترومان ،ورونالد ريغان ،وجورج بوش االبن؛ إذ
كانوا منفتحني دامئًا عىل نصائح مساعديهم ومستشاريهم(.((1
وتعكس هذه االزدواجية ،وفقًا للخالدي ،موقع إرسائيل التي ت ُعترب
قضية داخلية يف الواليات املتحدة .ولهذا فإن التوجهات األمريكية يف
عهد ترامب ،فيام يتعلق باملفاوضات ،مل تخرج عن الصيغ والتكتيكات
القاضية بإقناع السعودية بتطبيع عالقتها مع إرسائيل وحشدها لدول
الخليج العربية ضد إيران .فسلوك الواليات املتحدة يف عهد ترامب،
 9للمزيد ،انظر :مجموعة مؤلفني ،قضية فلسطني ومستقبل املرشوع الوطني  -الجزء
الثاين :الكولونيالية االستيطانية وإعادة تصور مستقبل املرشوع الوطني (بريوت :املركز
العريب لألبحاث ودراسة السياسات.)2016 ،
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الذي ت ّوج بإعالنه القدس عاصم ًة إلرسائيل ونقل السفارة إليها ،جاء
بهدف تعزيز قاعدته الداخلية ،وليس العتبارات أو مصالح خارجية.
ويف تفسري اإلسرتاتيجية الفلسطينية وتحليلها ،بوصفها الصيغة األضعف
يف الرصاع مع إرسائيل ،بات إقصاء املقاربة الراهنة رضورة رئيسة
ملحاربة صعود اليمني؛ وذلك من خالل االنخراط يف حمالت كثيفة
من العالقات العامة والدبلوماسية ،ومراكمة الجهود الفلسطينية
التي حققت تفوقًا؛ مثل "حركة مقاطعة إرسائيل"  ،BDSوالسينام
والفنون واملرسح الفلسطيني ،عىل أن يتصل ذلك برضورة إدراك أن
الخطاب السيايس الفلسطيني ملنظمة التحرير الفلسطينية بات معتلًّ
ويستوجب التغيري(.((1
ويف السياق ذاته ناقش كميل منصور السياسة األمريكية وتحوالتها تجاه
القضية الفلسطينية ،يف دراسته "السياسة األمريكية واملسار التفاويض"،
وهو الذي يتخذ من الوثيقة األمريكية التي قدمها وزير الخارجية
األمرييك األسبق جون كريي ،يف شباط /فرباير  2014بشأن املفاوضات
الفلسطينية–اإلرسائيلية ،نقطة انطالقته لفهم السياسة األمريكية يف
العقد األخري ،والتي تضمنت أفكا ًرا وصيغًا عن قيام الدولة الفلسطينية
والحدود واألمن والقدس والالجئني ،إضافة إىل طبيعة االعرتاف املتبادل.
وسجلت بشأنها بعض املالحظات؛
اتخذت وثيقة كريي أبعا ًدا عدةُ ،
فمن جهة ضمت إمياءتني إيجابيتني؛ هام اإلشارة إىل حدود الرابع
من حزيران عام  ،1967والقدس الرشقية عاصم ًة للدولة الفلسطينية،
ولكنها ضمت ،من جهة ثانية ،أمو ًرا خطرية؛ من قبيل شطب حق
العودة لالجئني الفلسطينيني ،واالعرتاف بإرسائيل بصفتها الدولة القومية
للشعب اليهودي ،وتغييب مسألة تجميد النشاط االستيطاين(.((1
يف الوقت الذي تبعرثت آمال كريي بإعادة إحياء "عملية السالم"
بسبب الرفض اإلرسائييل للمقرتح وانتهاء الفرتة الرئاسية للرئيس
األمرييك السابق باراك أوباما ،بدأ ترامب بطرح أفكاره حيال "املسألة
الفلسطينية" من عىل منرب سباق الرتشح إىل الرئاسة األمريكية .وقد
عمل ترامب هو ومساعداه جاريد كوشرن ،صهره ومستشاره يف عملية
السالم ،وجيسون غرينبالت ،مبعوثه لشؤون الرشق األوسط ،عىل
تقديم أطروحات عامة ترى أن "تحقيق سالم" فلسطيني-إرسائييل غري
ممكن إال عرب مقاربة إقليمية ،وعىل أن تأخذ مسارين؛ أولهام تحقيق
تقارب بني إرسائيل وبعض الدول الخليجية ،وثانيهام انخراط أمرييك
أكرب يف اإلقليم من أجل "مكافحة اإلرهاب" ومحارصة النفوذ اإليراين.
وقد شككت جهات عدة يف قدرة ترامب عىل ذلك؛ ليس ألنه يفتقر إىل
جهل.
يقلن عنه ً
إرادة حقيقية فحسب ،بل ألن مستشا َريه ال َّ
حفزت طبيعة هذه األطروحات منصور ،يف الجزء الثاين من دراسته،
عىل البحث يف اآللية التي سعت من خاللها اإلدارة األمريكية لتنفيذ
ما ميكن تسميته "صفقة العرص" .فقد طرح كوشنري وغرينبالت أفكا ًرا
12
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عىل رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو بخصوص تسوية القضية
الفلسطينية ،ومل يكن تنسيقهام مع الدول العربية بعي ًدا عن هذه
األطروحات؛ إذ عمل كوشنري وغرينبالت عىل إقامة ترتيب إقليمي
معي األردن،
يضم إرسائيل والسعودية واإلمارات ومرص ،وإىل حد ّ
مستفيدين من الدور التاريخي لهذه الدول يف تشكيل األداة الرئيسة؛
من أجل الضغط عىل القيادة الفلسطينية يف التفاوض مع إرسائيل(.((1

 .2فلسطين واالتحاد األوروبي
يركز هيو لوفات يف ورقته "مكانك رس :ما هي الخطوة التالية لسياسة
االتحاد األورويب نحو إرسائيل-فلسطني؟" عىل سياسة االتحاد األورويب
تجاه الرصاع الفلسطيني-اإلرسائييل منذ عام  ،1980للكشف عن
تناقضات هذه السياسة وتحدياتها يف ضوء تهاوي "حل الدولتني"
املصحوب بتعزيز االستيطان من جهة ،وصعود اليمني يف أوروبا من
جهة ثانية.
ومع أن رس ًدا لتاريخ العالقات األوروبية-اإلرسائيلية يف العقدين
يبي لنا أن االتحاد األورويب ،وإن ميّز بني إرسائيل واملستوطنات
األخريين ّ
وساهم يف دعم السلطة الفلسطينية ،من خالل برامج ومشاريع
متعلقة ببناء الدولة يف الصحة والتعليم واألمن؛ فإنه مل يستطع أن
يقابل هذا الدعم بدور سيايس يتمكن من خالله وقف االنتهاكات
اإلرسائيلية ،ووقف انهيار "حل الدولتني" ،ووقف التوسع االستيطاين،
فضل عن
ووقف القيود املفروضة عىل الفلسطينيني يف منطقة "ج"ً .
ذلك ،مل يتمكن من وقف تدهور السلطة الفلسطينية وانجرارها إىل
السلطوية بوقوفه إىل جانب الواليات املتحدة ضد خيار الفلسطينيني
يف االنتخابات الترشيعية عام  ،2006ودعمه موازنة قطاع األمن(.((1
ويبحث لوفات يف محدودية قدرة االتحاد األورويب عىل أداء دور أكرب
تجاه الرصاع الفلسطيني-اإلرسائييل؛ بسبب صعود تيارات اليمني يف
أوروبا ،وهذا الصعود ال يقف علـى مسـتوى واحـد ،إذ يتغري من وقت
إىل آخر ،ومن دولة إىل أخرى .وتشري دراسة متعلقة بتأييد األوروبيني
لألحزاب اليمينية ،وتحدي ًدا اليمينية الشعبوية ،إىل أن مؤيدي هذه
الظاهرة يف تزايد منذ عام  .1998وترى الدراسة أن أعىل الدول تأيي ًدا
لليمني الشعبوي هي إيطاليا ،وهنغاريا ،وبلغاريا ،والتشيك ،يليها
اليونان ،والنمسا ،وسلوفاكيا ،وسويرسا ،ثم أملانيا ،وهولندا ،وفرنسا،
وإسبانيا ،وليتوانيا ،وفنلندا ،والسويد ،والرنويج ،والدمنارك ،وإيرلندا،
تقل النسبة يف بقية الدول .وترى الدراسة ،أيضً ا ،أن
وإيسلندا ،بينام ُّ
قوى اليمني الشعبوي تحظى بأعىل نسبة مقارن ًة بقوى اليسار الشعبوي
والقوى الشعبوية األخرى بحسب مقياس زيادة الشعبوية(.((1
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يتزامن هذا الصعود مع أزمة داخلية تعانيها دول اليمني األورويب؛ بسبب
خروج اململكة املتحدة من االتحاد األورويب ،وإفالس اليونان ،وصعود
الحكومات غري الليربالية ،وغياب الثقة بني عدد من الدول األوروبية،
وأزمة خارجية متمثلة مبشكالت السياسة الخارجية األوروبية تجاه
الرصاعات يف الجوار؛ يف ليبيا ،وسورية ،وفلسطني ،وتجاه املهاجرين.
ولهذا ،كانت النتيجة ،بحسب لوفات ،تنامي قوة إرسائيل يف دول اليمني
األورويب؛ بحيث متكنت األوىل من تفادي اتخاذ قرار يف مجلس الشؤون
الخارجية األورويب عن التوسع االستيطاين يف كانون الثاين /يناير 2016؛ من
خالل ضغط نتنياهو عىل حكومات اليونان وبولندا وبلغاريا وهنغاريا
وسلوفاكيا والتشيك .زد عىل ذلك االنقسام األورويب يف التصويت باألمم
املتحدة تجاه "املسألة الفلسطينية" .ففي آذار /مارس  ،2017مل تستطع
دول االتحاد األورويب اتخاذ موقف موحد لشجب النشاط االستيطاين يف
مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة(.((1

 .3فلسطين وروسيا
ركز هذا الفصل ،يف دراسة قدمها غريغوري كوساتش بعنوان "روسيا يف
عهد بوتني :هل هي فرصة فلسطني؟" ،عىل سياسة روسيا تجاه الرشق
األوسط ،وتطرق إىل التغريات التي طرأت عىل رؤية موسكو من الرصاع
الفلسطيني-اإلرسائييل ،يف ضوء بروز عامل الجغرافيا السياسية الذي
سعت موسكو من خالله للعودة إىل املنطقة.
ينطلق كوساتش ،يف رسده للسياسة الخارجية الروسية تجاه فلسطني،
من وثيقة "العالقات الروسية-الفلسطينية" التي أعدتها وكالة األنباء
ريا نوفستي ،يف أيار /مايو  ،2017وإشارتها إىل الدعم الرويس لقطاعات
السياحة والتعليم والثقافة والعلوم والتجارة واالقتصاد .وقد وصف
املؤلف هذه السياسة بـ "العطالة والــركــود"( ،((1فال يزال الشأن
الفلسطيني عىل الهامش يف السياسة الروسية؛ ال يف املجاالت امل ُشار
إليها فحسب ،بل يف املجال السيايس أيضً ا ،وتحدي ًدا يف العالقة بإرسائيل.
ومن خالل العودة إىل العالقات التاريخية ،نجد أن االتحاد السوفيايت
خالل فرتة الحرب البادرة حدد تعامله مع منظمة التحرير الفلسطينية
بوصفها حركة تحرر وطني ضد إرسائيل ،وهذا يعود إىل توازنات الحرب
ووضع االنقسام يف العامل العريب .ومن خالل االنتقال إىل تسعينيات
القرن املنرصم ،نجد أن سياسة موسكو تغريت ،وأنها كانت جز ًءا من
سياق أوسع وأشمل يف منظومة العالقات الدولية؛ وذلك بتقاربها مع
الواليات املتحدة يف سياستها تجاه فلسطني واملنطقة العربية.
يجادل كوساتش بأن املوقف الرويس ،خالل والية فالدميري بوتني األوىل
عام  ،2000كان أشبه باملوقف األمرييك حيال "املسألة الفلسطينية("((1؛
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فهو يدعو إىل "إقامة دولة فلسطينية قادرة عىل الحياة" من جهة،
ويدعو الفلسطينيني  -كام يدعو اإلرسائيليني  -إىل الوقوف ضد
"اإلرهاب" من جهة ثانية؛ وبذلك يقف بوتني عىل جهة واحدة فيساوي
بني نضال الفلسطينيني من أجل الحرية والتحرر من ناحية ،وإرهاب
استعامر استيطاين يقوم عىل اقتالع إبادة السكان األصليني من أرضهم
وطردهم خارجها من ناحية أخرى ،يف حني اختلف األمر يف الوالية
الثانية لبوتني ،عام  ،2012التي أتت يف سياق الربيع العريب الذي وقف
بوتني شخصيًا ضده ،وهنا أُهملت القضية الفلسطينية يف إطار احتالل
التدخل الرويس يف سورية رأس أولويات بوتني( .((2واستخدمت روسيا
هنا "الحرب ضد اإلرهاب" من أجل حامية نفسها مجد ًدا ،وهي التي
استفادت من حرب التحالف الدويل الذي أسسته الواليات املتحدة
"ضد اإلرهاب" ،وقد قُصد باإلرهاب الحرب عىل التنظيامت اإلسالمية
يصب يف مصلحة موسكو التي رشعنت حربها
واإلسالم ،وهذا بدوره ّ
ضد مسلمي روسيا.

 .4فلسطين وأميركا الالتينية
يف دراستها "فلسطني يف سياق أمريكا الالتينية" ،ركزت سيسيليا بايزا
عىل تعزيز إرسائيل لصداقتها التاريخية مع دول أمريكا الالتينية ،وهي
صداقة غابت يف العقد املايض .وتضع الباحثة صعود اليمني السيايس
عىل محك التحوالت املعارصة يف العالقات بني الطرفني منذ عام ،2013
وترى أ ّن صعود هذا اليمني ق َّدم فرصة واضحة إلرسائيل الستعادة
التأثري السيايس وتوسيع عالقتها السياسية واالقتصادية والتجارية،
وال سيام يف قطاع األمن والفضاء.

رياني  /يناثلا نوناكوناك

التي برزت مع توقيع اتفاقات أوسلو بني منظمة التحرير وإرسائيل،
والتي صبت يف صالح حياد هذه الحكومات تجاه الرصاع الفلسطيني-
اإلرسائييل(.((2
تحليل معمقًا لصعود حكومات اليمني يف أمريكا الالتينية،
تقدم الكاتبة ً
كاشفة عن عوامل سياسية؛ من أهمها فضائح الفساد التي أصابت
الحركات اليسارية الحاكمة يف هذه الدول ،وعوامل اقتصادية تعود إىل
األزمة االقتصادية التي أصابت هذه الدول .ومن األمثلة املهمة الدالة
تحول نحو سياسة وسط-ميني منذ عام
عىل ذلك األرجنتني التي شهدت ً
 ،2015وفنزويال التي من املرجح أن يشهد فيها الحزب االشرتايك انهيا ًرا
بسبب األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتامعية يف البالد ،والربازيل
التي أنهت حكم حزب العامل بسبب ت ُهم فساد ،والبريو التي فاز فيها
خب ٌري ما ٌّيل عمل سابقًا يف وول سرتيت ،وتشييل التي فاز فيها اليمني
التشييل عام  2017يف االنتخابات املحلية والبلدية(.((2
مهم يف الحياة السياسية
رصا ً
إن املوقف من إرسائيل بات عن ً
الالتينية؛ فرئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو يعمل ،عىل نحو
دائم ،عىل زيادة االستثامرات يف التكنولوجيا واألمن والدفاع والطعام
مع هذه الدول؛ إذ إ ّن هذه الدول منذ عام  2015بدأت تبحث
عن عالقة تسعى من خاللها للتقرب من إرسائيل وتأييدها؛ بهدف
فضل عن ذلك،
الحصول عىل الدعم السيايس واالقتصادي األمريك َينيً .
نسجت هذه الحركات عالقة وثيقة مع املنظامت اليهودية املوالية
مهم يف
إلرسائيل ،وأعطت الصهيونيني املسيحيني اإلنجيليني دو ًرا ً
الحياة السياسية؛ وبهذا باتت هذه الحركات تؤيد إرسائيل وتتغنى
بها ،وال تنتقدها.

ومع صعود اليمني يف أمريكا الالتينية ،تطوي دولها صفحة "العرص
الذهبي" الذي اكتسب قيمة رمزية يف التضامن والتعاضد والدعم
للقضية الفلسطينية ،من خالل التنسيق بني منظامت املجتمع املدين
الفلسطيني ومنظامت يف القارة؛ لدعم حمالت مقاطعة إرسائيل،
ودعم الحكومات الالتينية االعرتاف بدولة فلسطني التي نشطت يف
الفرتة  ،2013 - 2008وافتتاح سفارات لهذه الدول يف مدينة رام الله،
وتجميد عدد من الدول عالقتها بإرسائيل بسبب االنتهاكات اإلرسائيلية
تجاه الفلسطينيني.

تفتح بايزا آفاقًا مستقبلية للخروج من "غاممة" صعود اليمني ،وترى
أن عىل الفلسطينيني الرتكيز عىل ثالث قضايا ،هي :العنرصية ،واألمن،
والتمييز .فهذه القضايا تتقاطع عىل نحو مبارش مع اهتامم الحركات
االجتامعية املحلية يف أمريكا الالتينية .وترى الباحثة أن عىل اللويب
العريب-الفلسطيني القيام بدوره لدعم مصلحة الحقوق الفلسطينية،
واالهتامم بتعزيز الوعي بني الحركات االجتامعية املحلية؛ إليجاد
التضامن وإقامة التحالفات(.((2

عرضت الكاتبة موج ًزا تاريخيًا للعالقات األمريكية الالتينية-اإلرسائيلية-
الفلسطينية من خمسينيات القرن املايض حتى تسعينياته .وتطرقت
إىل التحوالت التي مرت بها دول أمريكا الالتينية فيام يتعلق بالشأن
السيايس ،والتي بدأت مع حكومات شمولية استبدادية مل تكن مهتمة
بدعم القضية الفلسطينية ،ثم مرحلة الحكومات العسكرية منذ
منتصف سبعينيات القرن املايض التي عرفت عالقات بإرسائيل متميزة
بالنسبة إىل هذه الدول؛ بسبب تزويد األخرية لهذه الدكتاتوريات
باملعونة العسكرية واإلمنائية ،وأخ ًريا صعود موجة التحول الدميقراطي

 .5فلسطين وآسيا
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تركز الدراسة األخرية يف املحور األول عىل العالقات اإلسرتاتيجية بني
دول آسيا وإرسائيل ،والتدهور يف املوقف يف حق القضية الفلسطينية
بعد تطبيع كل من الهند والصني عالقاتها مع إرسائيل؛ إذ يتت ّبع توفيق
حداد ،يف دراسته "فلسطني يف ظل استدارة إرسائيل نحو آسيا :الهند
مثالً " ،صعود اليمني يف آسيا ،وتحوالت الخطاب والسلوك من االنحياز
21
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"فلسطين دوليًا :صعود اليمين في العالم وإعادة رسم التحديات"

إىل حركات التحرر العاملية  -بسبب وجود قواسم مشرتكة بني نضال
هذه الشعوب ضد االستعامر ونضال الفلسطينيني خالل القرن املايض -
إىل التامثل مع إرسائيل يف ظل صعود اليمني يف آسيا وإرسائيل.
يستنتج حداد أن إرسائيل مل تستدر رشقًا نحو آسيا يف إطار بحثها عن
بديل غري واشنطن ،بل إ ّن املوضوع ،بحسب رأيه ،يتعلق مبارش ًة بالبحث
عن سوق أكرب للبضائع اإلرسائيلية .زد عىل ذلك ،أن صعود رئيس الوزراء
الهندي ناريندا مودي إىل س ّدة الحكم يف الهند عام  ،2014والذي مثّل
التقارب اليميني مع رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو ،بات يعترب
انسحابًا جزئيًا يف العالقات بني العرب والهند؛ بسبب عدم التزام الدول
العربية تجاه القضايا الهندية ،ودعم عدوتها باكستان ،وعدم معارضة
الحكومات العربية إقامة الهند عالقات بإرسائيل يف ظل مساعيها لتطبيع
عالقتها مع إرسائيل من جهة ،وبسبب سعي الهند لتعزيز قدراتها
العسكرية وتقوية اقتصادها الصاعد من جهة ثانية؛ وهذا يف حد ذاته
لب منوذج مودي للتنمية والنمو االقتصادي(.((2
بات ميثل ّ
يصل حداد يف نهاية دراسته إىل القول بوجود العديد من التامثالت
األيديولوجية واملصالح السياسية واالقتصادية بني الصهيونية والهندوسية
القومية وصعود اليمني يف آسيا ،املصحوبة مبصالح إسرتاتيجية للطرفني.
ويرى أن ذلك ال مينع االستثام َر يف مواقف العديد من القوى السياسية
داخل آسيا والهند تحدي ًدا؛ ذلك أنها تعترب أكرب دميقراطية يف العامل.

كيف نقاوم صعود اليمين؟
 .1المقاطعة األكاديمية والثقافية
واالقتصادية إلسرائيل
من الدراسات التي تضمنها الكتاب دراسة سوزان موريسون "عوملة
التضامن مع فلسطني من خالل حملة املقاطعة وسحب االستثامرات
وفرض العقوبات" ،وقد تناولت "حركة مقاطعة إرسائيل" منذ تأسيسها
يف متوز /يوليو 2005؛ إذ أشارت إىل محطتني مه ّمتني لفهم نشاط
الحركة؛ هام السياق التاريخي وتفاعالته السياسية والتعبوية ،وآليات
توسيع نطاق الدعم للحركة حتى تصبح عابرة للحدود.
تحليل معمقًا للسياق السيايس الذي شكل لحظة
ً
تقدم موريسون
تاريخية للفلسطينيني باستفادتهم من تاريخ طويل من املقاطعات
وعدم التعاون ومناهضة التطبيع ،لترشيع مطالبهم بعدالة قضيتهم.
وكذلك تبقى مسألة دخول الزوار األجانب إىل فلسطني من خالل
حمالت دولية من مختلف بقاع العامل ،واستجابة اتحادات الطلبة
والعامل والصحف واملجالت ورجال األعامل ورجال الدين والناشطني
واملنظامت الدولية ،ركيز ًة مهمة أخرى لفهم الحشد والدعم ،واملنارصة
التي استفادت منها حركة املقاطعة.
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كام تناولت الباحثة آليات توسيع نطاق قاعدة الدعم لـ "حركة مقاطعة
إرسائيل" يف ظل تنامي اليمني يف العامل؛ وذلك لتصبح الحركة عابرة
للحدود .وتعرف الحركة بأنها فلسطينية التوجه واملبادئ واألهداف
واملساعي ،وهذا ال مينع قدرتها عىل استقطاب العديد من ناشطي
العامل ،وتبنيها تكتيكات وأهدافًا وعمليات تشابه حركات معارصة،
وتعمل يف قضايا العدالة العابرة للحدود.

 .2القانون الدولي وتجريم إسرائيل
خصصت هالة الشعيبي دراستها" ،فلسطني واآلليات الدولية :من
نيويورك إىل جنيف والهاي" ،لتوضيح مكانة فلسطني يف األمم املتحدة،
ومجلس حقوق اإلنسان ،واملحكمة الجنائية الدولية؛ وذلك بهدف
إلقاء الضوء عىل اآلليات القانونية الدولية التي مل تُستغل.
تت َّبعت الشعيبي الوضع القانوين لفلسطني منذ حصولها عىل صفة دولة
مراقب غري عضو يف الجمعية العامة لألمم املتحدة عام  ،2012وقد ُع َّد
ذلك عه ًدا جدي ًدا لوضعية فلسطني يف القانون الدويل .ويأيت هذا التتبّع
بهدف فهم اهتامم السلطة الفلسطينية بالقانون الدويل ،وهو أم ٌر يعود
إىل سببني؛ هام متاشيه وطموحات السلطة الفلسطينية املتمثلة بإنشاء
دولة ،ومساعدته الفلسطينيني عىل املحافظة عىل وضعهم بني دول العامل.
تهدف الشعيبي إىل القول إن تطبيق قواعد القانون الدويل أعطى
السلط َة الفلسطينية مجموع ًة من الحقوق من جهة ،وفرض عليها
مجموعة من االلتزامات من جهة ثانية .وهذا األمر كشف عن تناقض
مه ٍّم وقعت فيه السلطة الفلسطينية يف التعامل مع إرسائيل؛ فانضامم
السلطة الفلسطينية إىل نظام روما األسايس مل يُؤخذ عىل محمل
الجد ،إذ مل يُ ِحل الفلسطينيون عىل املحكمة الجنائية الدولية العديد
من االنتهاكات اإلرسائيلية اليومية يف حقهم؛ وذلك حتى ال يؤثر يف
وضعهم يف أي مفاوضات مستقبلية مع إرسائيل .ويف دراستها ملجلس
حقوق اإلنسان ،ترى أن املشكلة أخذت مسارين؛ أحدهام أن السلطة
الفلسطينية تدخلت لدى املجلس ،يف سابقة تاريخية ،لسحب تقرير
غولدستون عام  2009الذي ج ّرم إرسائيل بعد حربها عىل قطاع غزة
عام  ،2008واآلخر أن إرسائيل ال تلتزم إطالقًا بقرارات مجلس حقوق
اإلنسان التابع لألمم املتحدة ،وتعترب أ ّن املجلس مسيَّس وغري عادل يف
تعامله مع اإلرسائيليني؛ ولهذا فإنها ال تطبق قراراته.
تويص الباحثة بأن تعمل السلطة الفلسطينية ،يف ظل صعود اليمني
العاملي وتراجع اهتامم املجتمع الدويل بالقضية الفلسطينية ،عىل
استغالل القانون الدويل لتجريم إرسائيل من خالل دراسة حيثيات
القانون الدويل ومصطلحاته ومداخله من جهة ،واحرتام السلطة
التزاماتها املحلية من جهة ثانية .وبنا ًء عليه ،سيؤدي استخدام القانون
الدويل ،من دون الوقوف ضد االنتقائية يف تطبيق القوانني ،إىل إعادة
إنتاج االستعامر االستيطاين من جديد(.((2
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 .3فلسطين ومعايير النضال الدولي
يناقش روجر هيكوك ،يف دراسته "الحقائق ضد املعايري :نضال ال
ينتهي" ،عد ًدا من التغريات التي حصلت يف نهاية القرن العرشين
بالنسبة إىل نضال الفلسطينيني .ويرى أن غياب روح النضال الجامعي
يف الحالة الفلسطينية يبقى أم ًرا مؤقتًا.
تناول هيكوك يف دراسته السياسات النيوليربالية الرأساملية الجديدة يف
العامل ،وتأثريها يف البالد العربية ،مبا فيها فلسطني ،والدور الحاسم الذي
أدته يف التأثري يف السياسات املالية أو االقتصادية ،والكيفية التي أثرت
بها يف نهج منظمة التحرير الفلسطينية يف االعتامد عىل االقتصاد القائم
عىل السوق ،واالعتامد عىل املنح واملساعدات واالتفاقات الدولية يف
تحديد مسائل عديدة يف الشأن الفلسطيني ،مبا فيها مسألة املقاومة
الفلسطينية التي ما فتئ املستع ِمر االستيطاين يلصق بها وصمة
اإلرهاب .ومبا أن إرسائيل سعت لتصدير خطاب اإلرهاب وإلصاقه
بخطابها املعادي للفلسطينيني ومقاومتهم ،فمن املضحك املبيك ،يف
عامل اليوم الذي يشهد صعود قوى اليمني ،أن يصبح السؤال هو :من
بدل ِمنَ :من هو العدو؟(.((2
هو اإلرهايب؟ ً

ركز هيكوك يف ختام دراسته عىل أهمية التشبث باملعايري والشباب
واإلعــام والجامعة الستعادة النضال من أجل فلسطني ،فمرشوع
إرسائيل االستعامري فشل يف إلغاء الفلسطينيني ومحو هويتهم
الوطنية؛ ولهذا ،عىل الشباب يف الشارع الفلسطيني اليوم أن يحددوا
قيادة جديدة من بني صفوفهم ،وألَّ يعتمدوا عىل شعارات األجيال
اآلفلة يف نضالهم الجديد.

 .4فلسطين والقيم الكونية

اشتمل هذا الجزء عىل مقابلة خاصة مع عالِم اللسانيات والناشط
السيايس األمرييك نعوم تشومسيك للحديث عن صعود التيارات
القومية والشعبوية اليمينية يف أوروبا والعامل .وقد أرجع تشومسيك
هذا الصعود إىل أسباب اقتصادية قسمها إىل محطتني؛ ناقش يف
األوىل مرحلة "الرأساملية املعدلة" التي برزت يف منتصف القرن
املايض ،والتي دعت إىل تطبيق سياسة االعتدال؛ من أجل تفادي
ثورات الغضب يف أوروبا ،وناقش يف الثانية مرحلة سنوات "إجامع
واشنطن" ،وبروز السياسات النيوليربالية وتأكُّل الدميقراطية؛ بسبب
السطوة االقتصادية ألصحاب الرثوة .ورأى تشومسيك أن بروز اليمني
يعود إىل تنامي ضحايا الرأساملية الذين باتوا غاضبني من هذه
املؤسسات ونخبها(.((2
وبعد نقاش معمق يف صورة الرأساملية العاملية ،ومستقبل النظام
العاملي يف ضوء األزمات التي مير بها النظام الدويل حاليًا ،وحالة
الغليان التي تعيشها املنطقة العربية يف أعقاب إخامد الثورات
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رياني  /يناثلا نوناكوناك

العربية ،فتح تشومسيك آفــاق الحديث عن دور الناشطني
الفلسطينيني والشباب العريب املنتكس من تراجع الثورات العربية،
ورأى أ ّن القوى الكامنة التي تفجرت قبل سبعة أعوام قد تنفجر
مرة أخرى؛ فهذا الربيع العريب ما زال يحتفظ ببعض املفاجآت يف
األيام القادمة.

 .5فلسطين :كيف ننهض من جديد؟

قدم معني رباين يف مالحظاته الختاميةِ ،ضمن عنوان "تدويل القضية
الفلسطينية" ،قراءة يف التحديات التي يواجهها الفلسطينيون عىل
الصعد املحلية واإلقليمية والدولية وتأثري ذلك يف النضال من أجل تقرير
ُ
املصري .ويشدد رباين عىل أن جذور األزمة التي يواجهها الفلسطينيون
ظلت محل جدل ونقاش بني املثقفني الفلسطينيني ،فالبعض يعيدها
إىل انسحاب مرص من الرصاع العريب-اإلرسائييل؛ بتوقيعها اتفاقية
"كامب ديفيد" يف نهاية سبعينيات القرن املايض ،وآخرون يرون أنها
تعود إىل فقدان منظمة التحرير الفلسطينية قاعدتها يف لبنان عام
 ،1982وغريهم يرجعونها إىل اتفاقات أوسلو التي وقعتها منظمة
التحرير الفلسطينية مع إرسائيل عام  ،1993والتي ق ّزمت الرصاع
مع إرسائيل.
ومن جهة أخرى ،قدم رباين إجابة عن تساؤل النهوض من جديد .ومن
أجل محاربة اليمني ،يرى رباين أ ّن عىل الفلسطينيني إعادة إحياء الحركة
الوطنية الفلسطينية عىل أساس املصالحة واملشاركة السياسية ،وتفعيل
إسرتاتيجيات العمل عىل املستوى الدويل ،وتغيري اإلجامع الدويل حول
الصمت عن االنتهاكات اإلرسائيلية يف حق الفلسطينيني ،والعمل عىل
توفري دعم عريب واقعي ،وتحشيد الرأي العام العريب والدويل ،وعدم
العودة إىل املفاوضات إال ضمن أسس دولية واضحة ،وجعل تكلفة
استمرار االحتالل أعىل ،والبناء عىل أسس نضالية مستوحاة من موروث
االستعامر االستيطاين يف القرن التاسع عرش(.((2

كيف نقرأ الكتاب ونناقش أفكاره؟
يعترب هذا الكتاب قيمة مضافة إىل حقل السياسة الدولية والعالقات
الدولية وموضوع الدراسات الفلسطينية .ومن املنتظر أن يحمل بني
طياته أث ًرا واض ًحا يف إعطاء القارئ مساهمة مهمة يف بحث "املسألة
الفلسطينية" من منظور دويل .ومع ذلك ،ال يخلو الكتاب من بعض
عم متّت مناقشته يف عرض
ً
املسائل التي تحتاج إىل مناقشة؛
ففضل ّ
أقسام الكتاب ،يف املدخلني األول والثاين ،سيتم الرتكيز فيام تبقّى من
هذه املراجعة عىل مسألتني حتى نحافظ عىل األهمية املعرفية للكتاب.
ولعل أوىل القضايا مرتبطة بالتناقض املنهجي يف أطروحة الكتاب الرئيسة،
املتعلقة بكيفية تعريف اليمني؛ فقد وضع الكتاب اليمني الصاعد يف
العامل عىل مسافة واحدة .ويف هذا السياق ،ب ّينت الدراسات الفرق بني
28
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"فلسطين دوليًا :صعود اليمين في العالم وإعادة رسم التحديات"

"اليمني املتطرف" و"اليمني الشعبوي"(((2؛ فاليمني الشعبوي ال ينتمي إىل
أصل يف تأسيس مدرسة
مدرسة أيديولوجية محددة ،كام أنه مل يفكر ً
أيديولوجية متاميزة ،لك ّن هدفه كان مخاطبة مشاعر الناس واستقطابهم
من خالل خطابه ،وخطابه هنا هو الذي سعى من خالله لحشد املجتمع
وتعبئته سياس ًيا واحتكار متثيله ،وقد التقى اليمني الشعبوي من خالل
خطابه السيايس ،بخالف اليمني املتطرف ،بأيديولوجيات سياسية متعددة
(يسارية أو ميينية ،دينية أو علامنية) ،وهذا كان  -وال يزال  -رضوريًا عند
مختلف التيارات اليمينية الصاعدة عىل مدار التاريخ؛ بهدف حشد الناس
ضد اآلخر .وبنا ًء عليه ،فإن االلتقاء ما بني صعود اليمني املتطرف واليمني
الشعبوي ،وال سيام يف الواليات املتحدة وأوروبا وآسيا ،يعني أ ّن العالقة
معقدة وتستوجب التمييز؛ فنحن لسنا أمام ظاهرة تقترص عىل اليمني
فحسب ،بل إنها ظاهرة متشابكة اجتمع فيها اليمني مع الشعبوية.
ث ّم إ ّن الكتاب الذي يُعنى بنقد ظاهرة صعود اليمني يركز عىل
اإلخفاقات االقتصادية ويوظفها لنقد الظاهرة؛ وبذلك يستبعد العديد
من الظواهر الثقافية واالجتامعية التي استدعت صعود الظاهرة يف
اآلونة األخرية ،بصفتها ظاهرة مقلقة تشتد يف املواسم االنتخابية.
ويف هذا السياق ،رمبا ال تكفي هذه الدراسات لتحليل أهمية هذه
الظاهرة وتفسريها وتبيني تأثريها يف النظام الدويل .فهذه الدراسات
تغفل البحث يف مركبات أخرى لها تأثري يف صعود اليمني ،ولهذا يبدو
أننا نحتاج إىل فهم الظاهرة ،ال الرتكيز عىل جوانبها االقتصادية فحسب،
إذ يجب الرتكيز عىل جوانب أخرى؛ فقد بات صعود اليمني ظاهرة
يتشابك فيها السيايس واالقتصادي واالجتامعي والثقايف والسيكولوجي،
وهذا يتطلب رؤية مركّبة من عدة زوايــا؛ يجتمع فيها التأصيل
التاريخي القادر عىل استحضار وقائع التاريخ وشخصياته ،والضبط
املفاهيمي القادر عىل تقديم فهمٍ متعدد األبعاد ،والتوظيف املناهجي
الذي يساعد يف الحصول عىل تفسري الظاهرة وفهم داللتها وانعكاسها.
يف الحصيلة ،إذا أمع َّنا النظر يف هذه األحـزاب اليمينية الصاعدة،
وال سيام يف أوروبا وآسيا ،فإن السؤال املهم هو :هل تُعد األحزاب
اليمينية املتطرفة شعبوية؟ وبالطبع ،يحتاج هذا السؤال إىل بحث
فعل،
ودراسة معمقَني ،لكن ميكننا القول إن هذه األحزاب هي شعبوية ً
وليست ميينية؛ فمن خالل تحليل خطاب هذه الحركات والقادة نجد
انشغالً بقضايا مرتبطة بالهوية ،واألمن القومي ،والهجرة ،والتعددية
الثقافية ،واإلسالموفوبيا ،وسعيًا لتحشيد الناس وتعبئتهم ضد النخب
التي يرى أولئك أنها مسؤولة عن التهديد الثقايف والسيايس واالقتصادي
لهم ولهويتهم ودولتهم القومية .يف حني أ ّن األحزاب اليمينية املتطرفة
األوروبية املجبولة بالشوفونية والكراهية والعداء ،أكرث اهتام ًما يف
خطابها بقضايا القومية ومعاداة الدستور والقيم الكونية والدميقراطية؛
ولهذا فنحن منيل إىل تصنيف هذه القوى بوصفها شعبوية.
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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.
تُعنى املجلة باملقاالت والدراسات والبحوث وباألوراق البحثية عمو ًما يف مجاالت العلوم السياسية والعالقات الدولية ،والسياسات
املقارنة ،والنظم املؤسسية الوطنية أو اإلقليمية والدولية ،مبا يف ذلك دراسات الحاالت والسياسات ،وعمل النظم السياسية
والسلوك السيايس للحكومات والقوى السياسية واالجتامعية والحزبية وسائر الفاعلني االجتامعيني  -السياسيني ،واتجاهات
املجتمع املدين واملشاركة السياسية واالجتامعية .ويندرج يف هذا السياق اهتاممها بالسياسات العمومية وبالدراسات األمنية
واإلسرتاتيجية وقضايا الديبلوماسية والتعاون الدويل ،ودراسات الرأي العام وقضايا الهجرة والتهجري والحروب والرصاعات
األهلية وقضايا حقوق اإلنسان .وتهتم بصورة خاصة مبرحلة االنتقال السيايس العامة الجارية يف الوطن العريب ،وال سيام منها
مراحل االنتقال الدميقراطي عىل املستويات السياسية كافة ،وما يتعلق بها من جوانب قانونية دستورية ومؤسسية.
إضاف ًة إىل الهيئتني التحريرية واالستشارية ،تستند املجلة يف عملها إىل وحدتني نشطتني يف املركز العريب لألبحاث ودراسة
كل عام .وتتكامل يف عملها مع برنامج
السياسات ،هام "وحدة تحليل السياسات" ووحدة "املؤرش العريب" الذي يصدر تقريره ّ
العلوم السياسية يف معهد الدوحة للدراسات العليا ،ومع برنامج "التح ّول الدميقراطي" يف املركز.
تعتمد مجلة "سياسات عربية" املواصفات الشكلية واملوضوعية للمجالت الدولية املحكّمة ،وفقًا ملا ييل:
–– ً
أي وسيلة نرش
أصيل مع ّدا
أول :أن يكون البحث ً
ً
خصيصا للمجلة ،وألّ يكون قد نرش جزئ ًيا أو كل ًّيا أو نُرش ما يشبهه يف ّ
أي جهة أخرى.
إلكرتونية أو ورقية ،أو قُ ّدم يف أحد املؤمترات العلمية من غري املؤمترات التي يعقدها املركز ،أو إىل ّ
––ثان ًيا :أن يرفق البحث بالسرية العلمية للباحث باللغتني العربية واإلنكليزية.
––ثالثًا :يجب أن يشتمل البحث عىل العنارص التالية:

•عنوان البحث باللغتني العربية واإلنكليزية ،وتعريف موجز بالباحث واملؤسسة العلمية التي ينتمي إليها وآخر إصداراته
باللغتني العربية واإلنكليزية.

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

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

بأي لغة من اللغات ،رشط
•تهتم املجلة بنرش مراجعات نقدية للكتب املهمة التي صدرت حديثًا يف مجاالت اختصاصها ّ
ألّ يكون قد مىض عىل صدورها أكرث من ثالث سنوات .يرتاوح حجم املراجعة بني  5000-4500كلمة ،وتخضع لقواعد
تحكيم األبحاث يف املركز العريب.
•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 ماليّة عن املوا ّد  -من البحوث والدراسات واملقاالت  -التي تنرشها؛ مثلام هو متَّبَ ٌع يف الدوريات
أي رسوم عىل النرش فيها.
العلمية يف العامل .وال تتقاىض املجلة ّ

ملحق :1
أسلوب كتابة الهوامش وعرض المراجع
الكتب
الصفحة.
اسم املؤلّف ،عنوان الكتاب ،اسم املرتجم أو املح ّرر ،الطبعة (مكان النرش :النارش ،تاريخ ال ّنرش) ،رقم ّ

•نبيل عيل ،الثقافة العربية وعرص املعلومات ،سلسلة عامل املعرفة ( 265الكويت :املجلس الوطني للثّقافة والفنون
واآلداب ،)2001 ،ص .227

•كيت ناش ،السوسيولوجيا السياسية املعارصة :العوملة والسياسة والسلطة ،ترجمة حيدر حاج إسامعيل (بريوت :املنظمة
العربية للرتجمة ،)2013 ،ص .116
مثل :ناش ،ص .117
ويُستشهد بالكتاب يف الهامش الالحق غري املوايل مبارش ًة عىل ال ّنحو التايل ً
رصا :ناش ،السوسيولوجيا،
أما إن ُوجد أكرث من مرجع واحد للمؤلّف نفسه ،ففي هذه الحالة يجري استخدام العنوان مخت ً
ص .117
ويُستشهد بالكتاب يف الهامش الالحق املوايل مبارش ًة عىل ال ّنحو التايل :املرجع نفسه ،ص .118
أ ّما يف قامئة املراجع فريد الكتاب عىل ال ّنحو التايل:

•ناش ،كيت .السوسيولوجيا السياسية املعارصة :العوملة والسياسة والسلطة .ترجمة حيدر حاج إسامعيل .بريوت :املنظمة
العربية للرتجمة.2013 ،
وبالنسبة إىل الكتاب الذي اشرتك يف تأليفه أكرث من ثالثة مؤلفني ،ف ُيكتب اسم املؤلف الرئيس أو املحرر أو املرشف عىل تجميع
املادة مع عبارة "وآخرون" .مثال:
القومي العر ّيب ،ط ( 4بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية،)1991 ،
•السيد ياسني وآخرون ،تحليل مضمون الفكر
ّ
ص .109
ويُستشهد به يف الهامش الالحق كام ييل :ياسني وآخرون ،ص .109
أ ّما يف قامئة املراجع فيكون كالتايل:

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

الدوريات
الصفحة .مثال:
اسم املؤلّف" ،عنوان ال ّدراسة أو املقالة" ،اسم املجلّة ،املجلّد و/أو رقم العدد (سنة ال ّنرش) ،رقم ّ
القومي العر ّيب" ،إسرتاتيجيات ،املجلد  ،15العدد  ،)2009( 1ص .129
•محمد حسن" ،األمن
ّ
أ ّما يف قامئة املراجع ،فنكتب:
القومي العريب" .إسرتاتيجيات .املجلد  .15العدد .)2009( 1
•حسن ،محمد" .األمن
ّ

مقاالت الجرائد
تكتب بالرتتيب التايل (تُذكر يف الهوامش فحسب ،ومن دون قامئة املراجع) .مثال:

•إيان بالك" ،األسد يحثّ الواليات املتحدة إلعادة فتح الطّرق الدبلوماسية مع دمشق" ،الغارديان.2009/2/17 ،

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

•"معارك كرس حصار حلب وتداعياتها امليدانية والسياسية" ،تقدير موقف ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،
 ،2016/8/10شوهد يف  ،2016/8/18يفhttp://bit.ly/2b3FLeD :

ملحق 2
أخالقيات النشر في مجالت المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات

•تعتمد مجالت املركز قواعد الرسية واملوضوعية يف عملية التحكيم ،بالنسبة إىل الباحث واملحكّمني عىل ح ّد سواء ،وت ُحيل
كل بحث قابل للتحكيم عىل محكّمني معتمديْن لديها من ذوي الخربة واالختصاص الدقيق مبوضوع البحث ،لتقييمه
وفق نقاط محددة .ويف حال تعارض التقييم بني املحكّمني ،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 :يق ّيم املح ّررون واملراجعون املا ّدة البحثية بحسب محتواها الفكري ،مع مراعاة مبدأ عدم
التمييز عىل أساس العرق أو الجنس االجتامعي أو املعتقد الديني أو الفلسفة السياسية للكاتب.

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

ترسل كل األوراق الموجهة للنشر باسم رئيس التحرير على العنوان اإللكتروني الخاص بالمجلة
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االشتراكات السنوية

(ستة أعداد في السنة بما في ذلك أجور البريد المسجل)
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دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف لبنان.
دوال ًرا أمريك ًيا للحكومات واملؤسسات يف لبنان.

 55دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف الدول العربية وأفريقيا.
 75دوال ًرا أمريك ًيا للحكومات واملؤسسات يف الدول العربية وأفريقيا.

 95دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف أوروبا.
أوروبا.
واملؤسساتيفيفأوروبا.
للحكوماتواملؤسسات
أمريكايًاللحكومات
 120دوال ًر
دوالا ًراأمريكيً
األمريكية.
القارةاألمريكية.
لألفراداديفيفالقارة
أمريكا ًيالألفر
دوالا ًراأمريك ًي
 120دوال ًر

األمريكية.
القارةاألمريكية.
واملؤسساتيفيفالقارة
للحكوماتواملؤسسات
أمريكايًاللحكومات
 140دوال ًر
دوالا ًراأمريكيً
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