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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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 اإلسالمي وعملية هيكلة- المحور الجيوبوليتيكي العربي
 نحو مقاربة جديدة:النظام الدولي
The Arab-Islamic Geopolitical Axis and Structuring the
International System: Towards a New Approach

 يختلف عن ذاك الذي،أفرزت بيئة ما بعد الحرب الباردة هيك ًلا لنظام عالمي في توزيع القوة
 وأصبحت ميادين، فقد برزت أقاليم جغرافية ذات قيمة محورية.1991-1945 ســاد في الفترة
. الموقــع والمــوارد والقوة، من أبــرز خصائصهــا،مهمــة للتنافــس عليهــا بيــن القوى الكبــرى
وباالســتناد إلــى هــذه الخصائــص تبحــث هذه الدراســة فــي األهميــة الجيوبوليتيكيــة للدول
 وتطرح مجموعة مــن العوامل تســاعدنا في فهم.العربيــة واإلســامية فــي النظام الدولــي
 والهيمنــة في الفضاء، مع التركيــز على توزيــع القوة،الطبيعــة المتحولــة للنظــام الدولــي
. والطاقة،الجيوبوليتيكي في قارتَي أوروبا وآسيا
. الدول العربية واإلسالمية، عالم ما بعد الحرب الباردة، النظام الدولي:كلمات مفتاحية
The post-Cold War environment has produced a world distribution structure
different from that of the system prevailing in the 1945-1991 period. Geographical
regions of pivotal value have emerged as important arenas of competition
among the great powers, each drawing strength from the prominent features of
location and resources. Referencing these same features, this study examines the
geopolitical importance of Arab and Islamic countries within the international
system. It posits a set of factors to inform an understanding of the international
system's evolving nature: energy, the distribution of power and hegemonies in the
geopolitical spaces of Europe and Asia.
Keywords: International Order, Post-Cold War World, Arab and Muslim
Countries.
*
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مقدمة
تستند هذه الدراسة إىل فرضية تقوم عىل أن األهمية الجيوبوليتيكية
للفضاءات الجيوبوليتيكية يف عملية هيكلة النظام الــدويل
تغريت جوهريًا بعد الحرب الباردة .وأن الفضاء الجيوبوليتييك
العريب – اإلسالمي (اليابسة ما بني املحيط األطليس وآسيا  -املحيط
الهادي) يتمثل فيه أكرث التغريات من حيث عملية إعادة الهيكلة ،يف
نوعها وتفاعالت ديناميتها ،وانعكاساتها عىل التنافس والرصاعات بني
القوى الكربى يف النظام الدويل ،وكذلك عىل إدامة الهيمنة األمريكية،
أو إرجاء انحسارها الحتمي ،أو إبطائه ،وتلطيف عواقب االنحسار،
وتقليل تكلفته ،وال سيام أن الذي يسيطر عىل محور اليابسة يتحكم
يف املحاور األخرى ،والذي يتحكم يف املحاور األخرى يسيطر عىل
العامل.
وتنطلق الدراسة من مقاربة شاملة لفهم عملية الهيكلة ،وتحليلها
والتكهن بها ،ألن منطلق البعد الواحد واألفق الواحد ال يستجيب
للتساؤالت ،ففي هذا الفضاء الجيوبوليتييك العريب  -اإلسالمي مزايا
جيوبوليتيكية وجيو-اقتصادية وجيوسرتاتيجية وجيودينية  -ثقافية،
ال يُ َ
عث عليها يف غريها من األقاليم.
يدرك السياسيون يف الواليات املتحدة األمريكية أن الهيمنة الدولية قد
ترتاجع ،ال محالة ،يف هذا الفضاء الجيوبوليتييك؛ لذا ترمي محاوالتهم
السيطرة عىل اليابسة ،كام يبدو عقب هجامت  11سبتمرب ،2001
وغزو أفغانستان عام  ،2001والعراق عام  ،2003إىل "إبطاء" االنحدار
و"استيعاب" تكاليفه ،أو إىل التصدي له؛ حتى تستعيد القوة األمريكية
"العافية" ،ومن ثم تكون اليابسة هي املفتاح لـ "استيطان" الواليات
املتحدة يف نظام دويل متعدد األطراف ،يصون لها مزايا ومنافع.

ً
أوال :تطور نظرية وسياسات "المحور"
عرض هالفورد ماكندر ( ،)1947-1861يف  5كانون الثاين /يناير
 ،1904بحثًا يف الجمعية الجغرافية الربيطانية بعنوان "املحور
الجغرايف للتاريخ" ،حيث وضع اللبنة األوىل لـ "الجيوبوليتيكس"،
وهــو املصطلح الـــذي نحته الــجــغـرايف الــســويــدي رودولـــف
كيلني  (1922-1864) Rudolf Kjellénعام  ،(((1919ومن ثم أخضع
ماكندر "أطروحته" ،أو "النظرية" ،للتنقيح يف مقالتني الحقتني عام
1
Halford Mackinder, "The Geographical Pivot of History," The
Geographical Journal, vol. XXIII, no. 4 (April 1904), pp. 421-437.
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 1919وعام  .(((1943وسعى ماكندر لتمثيل فهم تطورات السياسة
الدولية ،وتحديدها وتفسريها والتكهن بها من منظور جغرايف.
وكان يرمي إىل حث رجال الدولة وص ّناع القرار عىل إدراك تأثريات
املعطيات الجغرافية والطبيعية يف الدولة ،بوصفها عض ًوا كائ ًنا ،ويف
صوغ سياستها الخارجية واسرتاتيجيتها ،وأن الخصائص الجغرافية ذات
دور يف صناعة التاريخ؛ لذلك اقرتح ماكندر مقاربة "جيوتاريخية"،
فاألمم تأيت وتزول وتنهض وتنحرس ،والنظم ال تستقر عىل حال ،إال
الجغرافيّة ،عىل الرغم من التأثريات اإليجابية والسلبية للتطورات
السياسية واالقتصادية والتقنية .وكان يقينه واض ًحا بأن الجغرافيا هي
خلية التاريخ اإلنساين نفسه ،كام يرى روبرت كابالن ( ،((()-1952وأن
"املسائل السياسية تعتمد عىل التحقيق" يف الجغرافيا السياسية التي
تعتمد وتقوم عىل الجغرافيا الطبيعية ،مثلام هي تابعة لها((( .لقد
كان ماكندر يخىش أن يرى نعي اإلمرباطورية الربيطانية ،فأعمل عقله
لينقذ سيادتها عىل النظام الدويل ،ومع أنه كان يكظم قلقه ،فقد قدم
نظرية فيها معامل "الحتمية" املحورية الجيوبوليتيكية لنهاية الصدارة
والهيمنة يف النظام الدويل.

ثان ًيا :تطور النظرية الجيوبوليتيكية
وزّع ماكندر العامل إىل نظام دوائر مركزية مرتابطة ،وأرىس "منطقة
املحور" يف مركز األرض ،وتضم أحواض فولغا ،وينييس ،وأمو داريا،
وسري داريا ،وبحر قزوين ،وبحر آرال .ورأى أن املركز حصني يف وجه
هجامت القوى البحرية ،وأنه قادر عىل استدامة سكان كثريين .وبعد
دراسته لتاريخ الرشق والغرب األورويب خالل أربعة قرون ،خلص
إىل أن "وسط آسيا محور التاريخ"((( .وهناك دائرة ثانية "الهالل
الداخيل" ،وفيه أوروبا ،وجنوب آسيا ،وجنوب غرب آسيا ،ورشق
آسيا .أما "الهالل الخارجي" ،فيتكون من بريطانيا ،وشامل أمريكا
وجنوبها ،وجنوب أفريقيا ،وأسرتاليا ،واليابان ،وهي املواقع البحرية
أو الجزيرية ،وترتبط جغراف ًيا وثقاف ًيا بـ "الهالل الداخيل".
2 Halford Mackinder, Democratic Ideals and Reality: A Study in the
Politics of Reconstruction (London: DIANE Publishing, 1942); Halford
Mackinder, "The Round World and the Winning of Peace," Foreign Affairs,
vol. 21, no. 4 (1943), pp. 595-605.
3 Robert Kaplan, The Revenge of Geography: What the Map Tells us about
Coming Conflicts and the Battle against Fate (New York: Random House,
2012), p. 28.
4 Halford Mackinder, "On the Scope and Methods of Geography," in:
Halford Mackinder, Democratic Ideals and Reality, With additional papers
(New York: Norton,1962), pp. 214-217.
5 Mackinder, Democratic Ideals, p. 86.
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حل مفهوم "قلب العامل" محل "املحور" ،وأضاف إىل
ويف عام ّ ،1919
"قلب العامل" مناطق حوض البحر األسود وبحر البلطيق ،ومناطق
وسط وجنوب نهر الفولغا القابلة للمالحة ،وإيران والتّبت ومنغوليا،
وجاءت إشارة إىل مفهوم "قلب العامل االسرتاتيجي" .وبعد ذلك صاغ
مقولته الجيوبوليتيكية" :إن الذي يحكم رشق أوروبا يقود قلب العامل،
والذي يحكم قلب العامل يقود جزيرة العامل ،والذي يحكم جزيرة
العامل يقود العامل"((( .ويف عام  1943أكّد ماكندر هذه األطروحة يف
مقالة نرشها يف مجلة الشؤون األجنبية(((.
حظيت أفكار ماكندر بالثناء العلمي ،وتصدى لها باحثون بالنقد
والتصويب .ومع ذلك ،مل تدفن أطروحاته يف تاريخ الفكر الجيوبوليتييك
واالسرتاتيجي؛ ألنها متثل "بنا ًء فكريًا يفوق كث ًريا ما تقدمه املفاهيم
املنافسة األخرى لفهم القضايا األساسية لألمن العاملي"((( ،إضافة إىل
أنها أفكار ذات صلة مهمة بدينامية الحرب العاملية األوىل والحرب
العاملية الثانية والحرب الباردة ،وأن أغلب ما بني أيدينا من "الدراسات
يف االسرتاتيجية العاملية أو الجغرافية السياسية استند ،جزئ ًيا أو كل ًيا،
إىل نظريات ماكندر"((( ،كام يف اسرتاتيجية االحتواء عند جورج كينان
( ،((1()2005-1904والوثيقة الرسمية لالسرتاتيجية واألمن القومي
األمرييك  7( NSC-68نيسان /أبريل  )1950التي مل تحد عنها مضامني
جميع الوثائق الالحقة لإلدارات املتعاقبة يف الحرب الباردة.
وتصدى نيكوالس سبيكامن ، (11) (1943-1893) Nicholas Spykman
الجيوبوليتييك األمرييك ،ألطروحة ماكندر .لكنه يف حقيقة األمر مل يكن
طليقًا من تأثريات مقوالته األساسية ،بل يبدو يف أعني نقاده أنه يرمي
إىل تحويرها؛ لتستجيب لواقع الواليات املتحدة الجغرايف ،فأعطى
األهمية لـ "الحافة" وليس للمحور أو املركز أو القلب ،فأكّد قدرة
القوى البحرية عىل مواجهة القوة الربية يف املحور األورايس ،بتطويقه
بأحالف أمنية عسكرية؛ لحرمان قوى املحور من الوصول إىل البحر.
ويدور التنافس والرصاع عىل القوة والهيمنة واإلمرباطورية العاملية
6 Ibid., p. 113.
"7 Mackinder, "The Round World.
8 William Henry Parker, Mackinder: Geography as an Aid to Statecraft
(Oxford: Clarendon,1982).
9 Anthony J. Piere, "Introduction," in: Democratic Ideals and Reality
(New York: W.W. Norton and Comp,1962), p. xxi; Colin Gray, "In Defence
of the Harland: Sir Halford N´Mackinder and His Critics a Hundred Years
On," Comparative Strategy, vol. 23, no. 1 (2004).
10 George Kennan, American Diplomacy: 1900-1950 (Chicago: University
of Chicago Press, 1969).
11 Michael P. Gerace, "Between Mackinder and Spykman: Geopolitics,
Containment, and After," Comparative Strategy, vol. 10, no. 4 (1991),
pp. 347-364.
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يف ميدان "الحافة" ،وليس يف فضاء قلب العامل لبناء نظام دويل(.((1
ومثلام ر ّوج ماكندر لجيوبوليتيكس يهدي إىل إنقاذ اإلمرباطورية
الربيطانية ،فإن سبيكامن ق ّدم املشورة والنصح؛ إلرساء نظام عاملي
بهوية أمريكية ،فعظّم دور القوة األمريكية يف الذود عن "الحافة"،
وقال "إن الذي يسيطر عىل الحافة يحكم أوراسيا ،والذي يسيطر
عىل أوراسيا يتحكم يف مصائر العامل"( .((1وقد وزع فضاء "الحافة" إىل
أربع مناطق :أوروبا وشامل أفريقيا والرشق األوسط وآسيا .وأشار إىل
الدول ،منها أوروبا الغربية والرشقية وتركيا والرشق األوسط والخليج
العريب والهند وباكستان وبروين وكمبوديا والوس وماليزيا وميامنار
والفلبني وتايلند وفيتنام واليابان .وأوىل سبيكامن أهمي ًة للممرات
املائية املحيطة بالحافة ،مثل :بحر رشق وجنوب الصني ،وبحر الفلبني،
وخليج تايلند ،وبحر سيليبس ،وبحر جاوا ،وبحر أنجامن ،واملحيط
الهندي ،وبحر العرب ،وخليج عدن ،والبحر األحمر ،والبحر األبيض
املتوسط ،ومضيق ملقا ،وقناة السويس .ولقد هجعت األطروحات
الجيوبوليتيكية يف تفسري السياسة الدولية بعد الحرب العاملية الثانية
عام  ،1945إىل حني ،ثم تعافت بحذر يف الستينيات ،وبعدها نشطت
يف السبعينيات.
وكان وراء ذلك أسباب ،منها اقرتان النظريات بأملانيا النازية ،واكتساء
الرصاع الدويل بوشاح أيديولوجي وليس بعوامل جيوبوليتيكية،
وتعمقت الدراسات يف التناقضات بني الشيوعية والرأساملية،
وانشغل الباحثون بحركة عدم االنحياز والتحرر من االستعامر،
وأخذت االسرتاتيجية األمريكية بخيار االحتواء ،كام متثل يف حلف
شامل األطليس "الناتو" وحلف بغداد وحلف جنوب رشق آسيا ،ومل
تقع مواجهة مبارشة بني القوتني النوويتني العظميني ،بيد أنهام خاضتا
حروبًا بالوكالة يف آسيا وأفريقيا .وبحسب املنظرين الواقعيني ،فإن
السياسة العاملية استقرت يف إطار نظام دويل ثنايئ القطبية ،وإن
التحوالت يف املناطق الخارجية ملجاالت األمن املبارش إىل تغيريات
يف املعادلة الجيوبوليتيكية السائدة(((1؛ ففي الخليج العريب أخذت
الواليات املتحدة باسرتاتيجية املحورين اإليراين والسعودي ،حتى
وقوع الثورة اإليرانية عام  ،1979خيا ًرا إلدارة األمن يف اإلقليم .وعىل
الصعيد العاملي ،تيرست للواليات املتحدة فرص اسرتاتيجية يف سياق
12 Colin S. Gray, "Nicholas John Spykman, the Balance of Power,
and International Order," Journal of Strategic Studies, vol. 38, no. 6
(2015), pp. 873-897.
13 Nicholas John Spykman, The Geography of the Peace, in: Helen
R. Nicholl (ed.) (New York: Harcourt Brace & Co., 1944), p. 43.
14 Geoffrey Warner, "Geopolitics and the Cold War," in: Richard
Immennan & Petra Goedde (eds.), The Oxford Handbook of the Cold War
(Oxford: Oxford University Press, 2013).
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املثلث االسرتاتيجي األمرييك – السوفيايت – الصيني؛ إذ تنعمت فيه
مبزايا "املركز" و"املحور" شبه الحر يف املناورة عىل الضلعني :السوفيايت
والصيني ،فأتاح لواشنطن الخروج من فيتنام ،وعقد اتفاقية نزع
التسلح ،والوثوق باسرتاتيجية الردع النووي املؤكد املتبادل مع
االتحاد السوفيايت.
واستطاعت الواليات املتحدة أن تحتوي الصني ،من دون تعزيز قواتها
يف اليابان وكوريا الجنوبية ونرش قوات إضافية ،بفضل املناورة عىل
الخالفات السوفياتية – الصينية ،من موقع دور املركز يف املثلث غري
الجيوبوليتييك الكالسييك عند ماكندر وسبيكامن ،وإمنا بفضل عالقات
املثلث التي خلقت ،إىل الرشق من أوراسيا ،تهدي ًدا اسرتاتيجيًا أمنيًا
وأيديولوجيًا ،أفىض إىل أن يختار االتحاد السوفيايت "الوفاق" مع
الواليات املتحدة.
واتبعت الواليات املتحدة عقيدة "الدومينو" جيوبوليتيك ًيا ،وهي التي
حددت السياسة األمريكية واسرتاتيجيتها يف إقليم رشق آسيا ،وجنوب
رشق آسيا ،ويف إقليم أمريكا الالتينية( ،((1وتقوم عىل افرتاض أن سقوط
دولة تحت النفوذ السوفيايت أو الصيني ،يتولد منه "داء" ،تتهاوى
بعدئذ دول أخرى ،حتى يصبح اإلقليم بأرسه تحت السيطرة الشيوعية
بتكلفة قليلة ،ومن دون مواجهة مبارشة ،كتلك التي وقعت يف كوريا،
ومتثل خسارة جيوبوليتيكية وجيوسرتاتيجية للهيمنة األمريكية وتآكل
قوائم االحتواء اآلسيوي .ومثة تطبيق للدومينو يف ثالثينيات القرن
املايض من أملانيا النازية( .((1وقد اهتدى الرئيس األمرييك هاري
ترومان ( )1953-1945بهذه النظرية يف الحرب الكورية ،ودوايت
أيزنهاور ( )1961-1953من بعده عام  ،1954إىل توكيد أهمية منطقة
الهند الصينية للمصالح األمريكية وأمنها ،فإذا ما سقطت بيد الصني أو
االتحاد السوفيايت" ،فسوف يليها ما ميكن أن نسميه مبدأ الدومينو
املتساقطة [ ]...إنك تُسقط القطعة األوىل ،فيتبع ذلك تساقط
كل القطع حتى آخر قطعة ،ويقع ذلك برسعة"( .((1وعندما توىل
جون كيندي الرئاسة ( )1963-1961كان مقتن ًعا بنظرية الدومينو،
ورصح بأنه "يؤمن بها ،فإذا ذهبت جنوب فيتنام ،فإن املستقبل يف
جنوب رشق آسيا سيكون ملصلحة الصني"( .((1وتبعه يف الرأي الرئيس
ليندون جونسون ()1969-1963؛ إذ اعتقد بـأخطار الدومينو عىل
15 Ross Gregory, "The Domino Theory," in: Alexander De Conde et al.
(eds.), Encyclopaedia of American Foreign Policy (New York: Scribner, 1978),
pp. 275-280.
16 Thomas G. Paterson, Containment and the Cold War: American
Foreign Policy since 1945 (Boston, MA: Addison-Wesley Pub. Co., 1973).
17 Gregory.
18 Arthur Schlesinger, A Thousand Days: John Kennedy in the White
House (Boston, MA: Houghton Mifflin, 1965).

ددعلالا
سرام /راذآراذآ

الواليات املتحدة( ،((1وبأن "عدواها" تصيب جميع األقاليم ،مبا فيها
أمريكا الالتينية( ،((2وال ميكن حرصها يف فيتنام( ،((2وأنها تهدد "القوس
الذي عىل طوله يرسم العامل الحر الخطوط األمامية للدفاع"(.((2
كام مل تغب أخطار الدومينو عن السوفيات ،ففي أحداث هنغاريا
عام  1961اعتقد نيكيتا خروشوف أن انهيارها سوف يخلق تهدي ًدا
"لتشيكوسلوفاكيا ويوغسالفيا ورومانيا ،من دون اإلشارة إىل االتحاد
السوفيايت نفسه(.((2
تفرس أطروحة الدومينو اإلطار الجيوبوليتييك لصانعي القرار ،لفهم
الثورات التي تقع يف مناطق ذات أهمية جيوبوليتيكية ،وما أفضل
السبل للرد عليها( ،((2ولتسويغ التدخل العسكري ،واالنتشار عامل ًيا،
الذي قد ال يحظى بالرضا والتأييد من دون الرأي العام( .((2ومل تندثر
نظرية الدومينو بعد الحرب الباردة ،فلقد شنت الواليات املتحدة
رسا عىل أفغانستان بعد أحداث  11سبتمرب  ،2001من
هجو ًما كا ً
(((2
منطق منع تهاوي بقية دول اإلقليم الهشة أمام اإلرهاب العاملي .

ً
ثالثا :جيوبوليتيكس ما بعد الحرب
الباردة
لقد وضعت نهاية الحرب الــبــاردة داريس السياسة الدولية
والجيوبوليتيكس واالسرتاتيجية العاملية أمام تحديات معقدة ،وأصبح
حقل معرفة الجيوبوليتيكس تتدفق فيه النظريات واالسرتاتيجيات
البديلة ،وعدم التأكد واالطمئنان إىل املستقبل بعدما كانت التطورات
قد تأطرت يف جيوبوليتيكس الحرب الباردة يف "املكان" و"األيديولوجيا"
و"اآلخر العدو" .وقد ترتب عىل نهاية الحرب الباردة إعادة قراءة
االفرتاضات الجيوبوليتيكية للسياسات واالسرتاتيجيات للقوى الرئيسة
يف النظام العاملي يف البيئة االسرتاتيجية الجديدة؛ فقد تغريت أهمية
19 Lyndon B. Johnson, The Vantage Point: Perspectives on the Presidency
1963-1969 (New York: Holt Rinehart and Winston, 1969).
20 Jerome Slater, "Domino in Central America: Will They Fall? Does It
Matter?" International Security, vol. 12, no. 2 (1989).
21 Jonathan Schell, The Time of Illusion (New York: Knopf, 1976).
22 Mike Gravel, The Pentagon Papers: The Senator Gravel Edition (Boston,
MA: Beacon Press, 1971), p. 499.
23 Nikita Khrushchefm, Khrushchev Remembers (Boston, MA: Little
Brown, 1970), p. 417.
24 Jerrsome Slater, "The Domino Theory and International Politics: The
Case of Vietnam," Security Studies, vol. 3, no. 2 (1993), pp. 186-224.
25 Ibid.
"26 Robert Haddick, "This Week at War: The Domino Theory Return,
Foreign Policy, 24/7/2009, accessed on 1/3/2020, at: http://bit.ly/2TqIpTE

دراسات
المحور الجيوبوليتيكي العربي  -اإلسالمي وعملية هيكلة النظام الدولي :نحو مقاربة جديدة

"املكان" من حيث "املكانية" ،يف مقاربة الجيوبوليتيكس وتأثريها يف
السياسة الدولية واالسرتاتيجية ،إضافة إىل اعتبارات أخرى ،اقتصادية
وثقافية ودينية.

لقد كان الرشق األوسط يف أطروحة ماكندر يف جزيرة العامل يتأثر
بعالقات القوى يف أوراسيا ،وال يؤثر فيها ،وكان عند سبيكامن الحزام
الثاين أو الطوق للحافة يف احتواء أوراسيا .بيد أن إيران والسعودية
وقطر أصبحت تؤثر يف اسرتاتيجيات القوى الكربى من مقاومة
"جيوبوليتيكس الطاقة" ،أو من جيوبوليتيكس جديد ليس تقليديًا،
وإمنا "جيو-اقتصادي".
إن "املكان" أو "املوقع" مل يعد بذي أهمية قصوى يف حد ذاته ،بل
مبا فيه من مصادر املوارد الطبيعية والسوق وفرص االستثامر التي
جعلت منه ميدان رصاع ،وبذلك تغريت القيمة الجيوبوليتيكية
ملنطقة وسط وجنوب رشق آسيا من كونها ذات مزايا إيجابية يف
الرصاع عىل القوة ألغراض األمن فحسب ،وانتقالها لتصبح ساحة
تنافس ونزاعات مسلحة (التدخل واحتالل العراق) من منطلق
جيوبوليتيكس املوارد (الطاقة)؛ إذ ميثل إقليام الرشق األوسط ووسط
آسيا أهم موقعني يف جيوبوليتيكس الطاقة ،وتأثريها يف النظام الدويل
والسياسة العاملية(.((2

27 Randall L. Schweller, "Realism and the Present Great Power System:
Growth and Positional Conflict over Scarce Sources," in: E.B. Kapstein & M.
Mastanduna (eds.), Unipolar Politics: Realism and State Strategies after Cold
War (New York: Columbia University Press, 1999), pp. 28-68.
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لقد أخذت األقاليم تكتيس أهمية بديلة ،وتتحول من طور إىل آخر ،مع
التطورات يف البيئة االسرتاتيجية الجديدة .لقد كان الجيوبوليتيكس
اإلقليمي ذا صلة باالحتواء ،مبعناه األمني العسكري؛ لذا كانت
الحافة ألوراسيا املركز الجيوبوليتييك الحتواء تهديد السوفيات يف
فضاء أوراسيا .ومع انتهاء الحرب الباردة ،وذبول القوة الشاملة
الروسية ،وبروز الصني ،وتغري طبيعة التهديد والعدو ومصدرهام
وقوتهام ،تناقصت أهمية الحافة ،بل اندمجت يف الغرب األورويب،
وانتقلت األهمية إىل فضاء آسيا  -الهادي ،وتب ّنت إدارة باراك أوباما
( )2017-2009جيوبوليتيكس التمحور يف الرشق ،وإقامة درع أمني
"ناتو آسيوي"( ،((2فأصبح مركز الجاذبية الجيوبوليتيكية ،وفيه كان
يستعاد "التوازن"(.((2
إن منطق الجيوبوليتيكس قد تحور بتطورات ما بعد الحرب الباردة.
فلقد تعلق الجيوبوليتيكيون الكالسيكيون بحبال متينة "باملكانية"،
ورأوا فيها سن ًنا "طبيعية" تلزم السياسة العاملية أن تهتدي بها ،من
افرتاض "عقالنية" صناع القرار يف فهم االعتبارات الجغرافية ،وتحليل
تكاليفها ،يف صوغ السياسات االسرتاتيجية .إن البيئة االسرتاتيجية ملا
بعد الحرب الباردة مل ترتك "للمكانية" األولوية يف رسم السياسات،
فقد برزت مكونات اجتامعية وثقافية وسياسية ال ميكن إغفالها يف
صناعة القرار(.((3
لقد متحور الجيوبوليتيكس حول قطب الدولة والقوة واملكان
والسياسة ،ومنذ البداية كانت الدولة الفاعل الرئيس يف النظام
الدويل ،وعىل الرغم من أنها ال تزال كذلك يف الصدارة ،فإن التفاعالت
يف السياسة الدولية مل تعد تدور يف رحاب عالقات الدول البينية
فحسب؛ فقد أفرزت بيئة ما بعد الحرب الباردة فاعلني غري دوليني
 ،Non State Actorsيعتمدون اسرتاتيجيات غري تقليدية ،ال ميكن
الدولة منفردة التصدي لتهديداتها .لقد أصبحت املواجهة عاملية
األبعاد يف أطرافها وأساليبها وأهدافها "الحرب عىل اإلرهاب" ،كام
متثل يف مبدأ جورج بوش ( )2009-2001بعد أحداث  11سبتمرب(.((3
لقد أبطلت العوملة والثورة يف املعلومات النظرة التقليدية إىل حدود
الدولة اإلقليمية ،ومفهوم التهديد لألمن القومي ومصادره؛ ففي
 28 Joseph Nye, Obama's Pacific Pivot (Cambridge, MA: Belfer CenterHarvard Kennedy School, 2011).
29 S.D. Muni & V. Chadha (eds.), Asian Strategic: Review US Pivot East
(New Delhi: Pentagon Press, 2014).
30
J.O. Thuathial & S. Dalby (eds.), Rethinking Geopolitics
(London/ New York: Routledge, 1998).
31 Maury Buckley & Robert Singh, The Bush Doctrine and the War on
Terrorism: Global Responses, Global Consequences (London/ New York:
Routledge, 2012).
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الحرب الباردة كان األمن القومي العسكري ما بني الرشق والغرب
مستق ًرا ،وال ميكن اخرتاقه ،بفضل توازن القوة النووية واسرتاتيجية
الردع النووي املتبادل املؤكد .وقد أفضت العوملة إىل بروز مناطق
ذات أهمية غري متناسبة للدول الكربى يف رصاعاتها وتنافسها ،فبعد
الحرب الباردة أصبح وسط آسيا مجال تنافس بني الواليات املتحدة
وروسيا والصني ،ليس ألسباب أمنية عسكرية بقدر ما هو بسبب
العوملة والحاجة إىل الطاقة.
وعىل العكس من نظرة ماكندر إىل العامل بأنه "نظام مغلق"
جيوبوليتيكيًا؛ فتحت العوملة ،واالعتامدية املتبادلة ،وانتشار تقنية
املعلومات ،مناف َذ كثري ًة يف النظام الدويل ،وظهرت مزايا جديدة لبعض
القوى ،مثل الصني ،وتهديدات ال تستهدف الدولة فحسب ،وإمنا تهدد
استقرار النظام الدويل أيضً ا ،مثل األزمة املالية العاملية( ،((3وغطت
عالقات العوملة وشبكات التواصل التكنولوجية جوانب مل تكن تندرج
يف العالقات املتبادلة بني الدول .ورجح عند بعضهم أن تحل العوملة
محل الجيوبوليتيكية يف الفهم والتحليل يف السياسة العاملية( .((3وعىل
فاعل
الرغم من ذلك ،ومن تحديات العوملة لدور الدولة بوصفها ً
أساسيًا يف النظام العاملي ،ال ميكن استبدال الجيوبوليتيكس مبفهوم
آخر لفهم النظام العاملي ،وإمنا ميكن إضافة العوملة إىل فهم أعمق
وأدق وأصوب لسلوك الدولة والنظام الدويل(.((3
إن جيوبوليتيكس الحرب الباردة كان هويات مكانية شبه ثابتة،
موزعة بني الرأساملية الغربية واالشرتاكية الرشقية ،وكانت التهديدات
من املكان محدودة ،وذات طبيعة معلومة عسكرية وأيديولوجية،
واتخذت الواليات املتحدة واالتحاد السوفيايت اسرتاتيجيات لتاليف
املواجهة املبارشة ،وهو األمر الذي جعل جيوبوليتيك آسيا – أفريقيا
ميادين رصاعات غري مبارشة ،عرب الوكالء( .((3وبانتهاء الحرب الباردة
وتفكك االتحاد السوفيايت ووهن روسيا ،وتك ّون بيئة جيوبوليتيكية
32 John A. Agnew, "The World that Knows No Boundaries: The
Geopolitics of Globalization and Myth of Bordless World," in: D. Conway
& N. Heyman (eds.), Globalization's Dimensions (Lanham, MD: Rowman
& Littlefield, 2003); J. Agnew & S. Corbridge, Mastering Space: Hegemony,
Territory, and International Political Economy (London/ New York:
Routledge,1995).
33 R.L. Sklar, "Post Imperialism: A Class Analysis of Multinational
Corporate Expansion," Comparative Politics, vol. 9, no. 1 (1976), pp. 75-92.
34 Jean-François Gagné, Geopolitics in a Post-Cold War Context: From
Geo-Strategic to Geo-Economic Considerations? (Montréal: Chaire RaoulDandurand en études stratégiques et diplomatiques, Université du Québec,
2007).
35 J. Loughlinan, "World Power Competition and Local Conflicts in
the Third World," in: R.J. Johnston & P.G. Tayler (eds.), World in Crisis:
Geographical Perspectives (Oxford/ Cambridge, MA: Blackwell,1989).
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جديدة يف رشق آسيا ووسطها ،وتغريات التهديدات الجيوبوليتيكية
التقليدية وأخذها التهديدات األيديولوجية ،ومع أن العدو بعد
الحرب الباردة مل يعد جيوبوليتيك ًيا وأيديولوج ًيا ،فإن الواليات املتحدة
والغرب ابتدعا عد ًوا جدي ًدا ،وهو ما يدل عىل أن الجيوبوليتيكس
بعد الحرب الباردة أكد حقيقة مكنونة ،مفادها أنه "مدرك" يف تصور
صناع القرار عن "اآلخر" ،أو العدو ،ثم يُعقلَن جيوبوليتيكيًا(.((3
ولعجز النظرية الكالسيكية للجيوبوليتيك ،واالسرتاتيجيات
الجيوبوليتيكية للحرب الباردة ،عن سرب مكنون التغيريات الجوهرية
يف البيئة االسرتاتيجية بعد الحرب الباردة ،تدافعت االجتهادات يف ردم
الهوة من مقاربات مختلفة ،وتتسم بأنها يف أجندة قوة ما ،من زاوية
موقع تلك القوة وقدراتها ،والتهديدات التي تحيط بها ،والخيارات
الجيوبوليتيكية املسرية لها .وقد تراكمت دراسات جيوبوليتيكية ملا
بعد الحرب الباردة ،وأخذت طابع "املدرسة" الجيوبوليتيكية العاملية
واإلقليمية ،األمريكية( ((3والروسية( ((3والصينية( ((3ولالتحاد األورويب،
وكذلك املدرسة الجيوبوليتيكية اإلقليمية للقوى اإلقليمية الصاعدة،
كالهند واليابان وتركيا وإيران وإرسائيل .والقضايا التي تتسم بها
هذه املدارس أنها تذهب إىل تقسيم العامل جيوبوليتيكيًا إىل دوائر
أو فضاءات أو عوامل ،وتجعل الدولة ،أو فضاءها اإلقليمي ،محو ًرا
جاذبًا ،وتحلل املزايا اإليجابية والسلبية للمكان والتفاعالت السياسية
واالقتصادية واالجتامعية والثقافية ،وتدرس التأثريات املتبادلة
بني املحور والقوى الكربى يف السياسة العاملية ،وتقدم الحلول
واالسرتاتيجيات ،ملواجهة التحديات والتهديدات التي تحيط بالدولة
أو املحور.
36 G. Digkink, National Identity and Geopolitical Visions: Maps of Pride
and Pain (London/ New York: Routledge, 1996), p. 11.
37 Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man (New York:
Free Press, 1992); Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the
Remaking of World Order (New York: Simon & Schuster, 1997); H. Kissinger,
Diplomacy (New York: Simon & Schuster, 1994); Z. Brzezinski, The Grand
Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives (New York:
Basic books, 1997).
38 Vladimir Kolossov & Rostislav Turovsky, "Russian Geopolitics at
the fin-de-Siècle," Geopolitics, vol. 6, no. 1 (2001); David Kerr, "The New
Eurasianism: The Rise of Geopolitics in Russia's Foreign Policy," Europe-Asia
Studies, vol. 47, no. 6 (1995); Andrei Trygankov, "Mastering Space in Eurasia:
Russia's Geopolitical Thinking after the Soviet Break-Up," Communist and
Post-Communist Studies, vol. 36, no. 1 (2003), pp. 101-127.
39 C. Horner, Rising China and Postmodern Fate: Memories of Empire in a
;)New Global Context (Athens/ London: The University of Georgia Press, 2009
M. Leonard, What Does China Think? (New York: Public Affairs, 2008); W.A.
Callaham & E. Barabansteva (eds.), China Orders the World: Normative Soft
Power and Foreign Policy (Baltimore: John Hopkins University Press, 2011).
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رابعا :جيوبوليتيكس القطبية األحادية
ً
لقد وقعت تغريات يف القيمة واألهمية الجيوبوليتيكية والجيوسرتاتيجية
لألقاليم والدول؛ بسبب انهيار قطبية الحرب الباردة واختفاء االتحاد
السوفيايت وتهديده ،وانحسار األيديولوجيا العاملية املاركسية ،وتعمق
غرس العوملة وتقنية املعلومات ،وانتشار األسلحة النووية واإلرهاب،
وأزمة املوارد واملناخ والهجرة وأمن الطاقة .واحتلت الواليات املتحدة
منزلة الصدارة ،بسبب قدراتها االقتصادية والعسكرية والتقنية
والثقافية ،فأصبحت "املحور الجاذب" أو "القطب الواحد".

13
ويعطينا صمويل هنتنغتون ( )2008-1927أبعا ًدا كثرية؛ نظام فيه
قوة واحدة ،ولها من القدرات ما تفوق به القوى الكربى األخرى
القوية :روسيا ،والصني ،وأملانيا ،واليابان ،والهند ،وبريطانيا ،وفرنسا،
ولذا فإنه نظام "واحد بني املتعددين"( .((4ومنهم من يجادل بأن
القطبية األحادية "نظام" واقع حقيقة ،بيد أنه نظام مرحلة عابرة،
وذلك أن النظام الدويل مل يألف عدم التوازن؛ لذا سوف ترتنح قوى
التوازن مع الواليات املتحدة للعودة إما إىل القطبية الثنائية وإما إىل
التعددية( ،((4وأن القوى سوف تتوزع بني الدول بصيغة متساوية
أكرث( ،((4وكذلك يرى مجلس االستخبارات القومية األمريكية( .((4وعىل
الرغم من تعذّر إدامة األحادية ،فإن السياسة األمريكية ترمي إىل ثني
أي قوة صاعدة عن منافسة الواليات املتحدة عسكريًا(.((4
إن األحادية األمريكية كانت حقيقة يف السنوات املبكرة ملا بعد
نهاية الحرب الباردة ،فقد كانت "املهيمن القوي" ،وترتب عىل
ذلك حالة نظام دويل ينعم باالستقرار نسبيًا ،وتناقصت الحروب
البينية ،وارتفعت مستويات التنمية ،وتركزت القيادة يف يد الواليات
املتحدة( ،((4ويقدم الواحد "سلعة عامة" تنتفع منها الدول ،ويسلك
سلوك "الراعي" وصاحب املسؤولية عن أمن النظام الدويل واستقراره،
ويستطيع الطرف املهيمن أن يضع قواعد السلوك الدويل ،ويراقب
وظيفة املؤسسات الدولية.

لقد كانت الفرتة  2001-1991شاه ًدا عمل ًيا عىل نظام عاملي أحادي
القطب ،وسارع كثريون إىل متجيده والتفاؤل بنتائجه عىل األمن
واالستقرار والسالم والتنمية ،وزعم فرانسيس فوكاياما ( )-1952أن
العامل كان يدنو من النهاية ،وأن الواليات املتحدة والغرب حققا النرص
يف الحرب الباردة؛ لذا كان النرص دالً عىل "نهاية التاريخ" ،ليضع
الغرب أسس عامل "موحد" جيوبوليتيك ًيا ،وانحرست قيمة األقاليم
ملصلحة "الكل" الجيوبوليتيكية ،واإلذعان لـ "القوة" الواحدة ،واإلميان
بأيديولوجيا صائبة وصالحة "حتميًا" ،ومعصومة بطبيعتها (الليربالية
– الدميقراطية – الرأساملية) ،وأن "الحاكمية" العاملية لها وحدها،
ومتثل املرحلة العليا من تطور البرشية( ،((4وبهذا انتهى االنقسام
الجيوبوليتييك واأليديولوجي ،وأن "املحور" ليس كام كان يظن ماكندر
وسبيكامن وكارل هاوسهوفر ( K. Haushofer )1946-1869منزلة
متنحها الجغرافيا الطبيعية.
Fukyuama.

40

ومع ذلك ،فإن يف وسع املهيمن أن يغري اآلخرين ،وأن يفرض خياراته
عليهم مث ًنا لدوره ،عىل الرغم من أنه ال ميكن أن مييل ذلك بالقوة
يف جميع األحوال؛ ففي عالقاته بالقوى الكربى يواجه مقيدات تكبل
حرية عمله ،ومييل إىل التوافق ،لكن لديه حرية التدخل يف قضايا
41 S. Huntington, "The Lonely Superpower," Foreign Affairs, vol. 78, no. 2
(March-April 1999), pp. 35-49.
42 Charles Krauthammer, "The Unipolar Moment," Foreign Affairs, vol.
70, no. 1 (1990-1991), pp. 23-33; Kenneth Waltz, "The Emerging Structure of
;International Politics," International Security, vol. 18, no. 2 (1993), pp. 44-79
Christopher Layne, "The Unipolar Illusion: Why New Great Powers Will
Rise," International Security, vol. 17, no. 4 (1993), pp. 5-51.
43 Fareed Zakaria, The Post American World (New York: W.W. Norton,
2008).
44 National Intelligence Council, Global Trends 2005: A Transformed
World (Washington, D.C.: U.S. Government Printing House, 2005).
45 The White House, "The National Security Strategy of the United States
of America," 17/9/2002, accessed on 26/4/2020, at: https://bit.ly/2Y7dGyQ
"46 Stephen M. Walt, "American Primacy: Its Prospects and Pitfalls,
Naval War College Review, vol. 55, no. 2 (Spring 2002), pp. 9-22.

14
ومجاالت جغرافية عىل نحو أوسع من غريه من القوى( .((4وليس مثة
من يضمن أن املهيمن ال يسلك سلوك "االزدواجية" يف مواقفه من
بعض القضايا ،كالدميقراطية وحقوق اإلنسان ،وليس مثة ما يُطمنئ
عىل عدم انحيازه ،فالعدالة الدولية قد تكون خطابًا لإلغراء وليس
للتطبيق ،إضافة إىل أنه يشرتط الحد من استغاللية اآلخرين بالتحذير
من أن أحادية القطبية تنقل النظام الدويل من احتامل عدم االستقرار
إىل االستقرار ،وبذلك مينح نفسه حق فرض االتفاقيات التي تتساوق
مع مصالحه.
وتعمل القوة "محور الجذب" للمحافظة عىل حالة الوضع القائم
الذي يتواءم مع مقاصدها وقدراتها ،يف وجه تحديات قوى صاعدة
رافضة لتلك الحالة ،إما من طرف قوة ثورة صاعدة وإما من ائتالف
قوى ،فتسعى إلضعاف القوة الواحدة .إن النهوض العلمي للصني
أو التنمية العلمية ليست نزعة ثورية الستبدال الوضع القائم ،وإمنا
لتقليص الهوة بينها وبني الواليات املتحدة ،وتُط ّور روسيا قدراتها
النووية الرادعة لخلق توازن عسكري ،وبتضافر التوازن االقتصادي
أكبال
والعسكري واصطفاف قوى أخرى مع الصني وروسيا يضع ً
عىل حكومة القطب الواحد ،ويحرمها من االنفراد "بالكلية"
"الجيوبوليتيكية ،وهذا ما قد وقع يف وسط آسيا؛ بفضل التعاون
الصيني – الرويس ومأسسته يف منظمة شنغهاي للتعاون التي أُسست
عام .2001
لقد انكمشت قدرة "مركز الجذب" األمرييك خالل مدة وجيزة ،عىل
الرغم من أن بعض السياسيني والدارسني ال يرجح عنده احتامل
أفول "سحر" املحور األمــريك ،فقد أشــارت هيالري كلينتون ،يف
أيلول /سبتمرب  ،2010إىل أن اللحظة األمريكية قد حانت لتؤسس
قواعد صلدة لقيادة أمريكية عقو ًدا مقبلة( ،((4إال أن جمهو ًرا من
الباحثني يرجحون "االنهيار الحتمي" للمحور األمرييك؛ فريى ستيفن
والــت ( )-1955أن النهاية قد اقــربــت( ،((4بل إن هال براندز
( )-1983يشري إىل أن معامل التآكل كانت قد برزت يف السبعينيات(.((5
47 Jack Snyder, Robert Y. Shapiro & Yaeli Bloch-Elkon, "Free Hand
Abroad, Divide and Rule at Home," World Politics, vol. 61, no. 1 (January
2009), pp. 155-187.
48 G. Kessler, "Clinton Declares New Moment in US Foreign Policy
Speech," The Washington Post, 8/9/2010, accessed on 2/3/2020, at:
https://wapo.st/38h3YLE
49 Stephen Walt, Taming American Power: The Global Response to The
U.S. Primacy (New York: W.W. Norton, 2005).
50 H. Brands, Making the Unipolar Moment: U.S. Foreign Policy and the
Rise of the Post-Cold War Order (New York: Cornell University Press, 2016).
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أما كريستوفر الين ( )-1949فيعتقد أ ّن عمر األحادية قصري(،((5
يف حني يحسب كل من إيكنربي وبروك وهلفورث أن عمرها ليس
بقصري( ،((5لكنها آفلة(.((5
ويقدم أنصار األفول حج ًجا تاريخية ومادية واقتصادية وأخالقية(:((5

•أوالً ،إن تاريخ العالقات الدولية من ويستفاليا  1648إىل الحرب
العاملية الثانية ( )1945-1939يحكم بأن القوة املهيمنة أو
املسيطرة ،أو امل ُسهل ،يف نظام عاملي أحادي القطب مل تعش
طويل ،ومع ذلك مثة من يزعم أن القوة األمريكية ليست كغريها،
ً
(((5
إنها خارج سنن التاريخ ،وإنها قوة طاهرة وفريدة ونزيهة"
ووهبها تاريخها "خصوصية" ليست لقوى أخرى ،وإنها "مجبولة
عىل الخري للبرشية"(.((5

•ثانيًا ،ال ينكر املرء أن الهوة سحيقة وشاسعة بني القدرات
االقتصادية والعسكرية والتقنية األمريكية ،وغريها من القوى
الصناعية الكربى( ،((5ومع ذلك ،فإن ردمها ليس باألمر العيص،
فلقد اتضحت مكامن وهن االقتصاد األمرييك يف األزمة العاملية
 ،2008وتكشفت مواطن إمكانيات القوة االقتصادية للصني
التي نجت من األزمــة العاملية عام  ،1997يف حني اهتزت
االقتصادات الرأساملية(.((5
•ثالثًا ،االدعاء بأن القوى األخرى منتفعة من االقتصاد األمرييك،
فلن تُقدم عىل تحدي هيمنتها ،وأن القوة العسكرية ذات
دور يف تحقيق األمن واالستقرار ،مثل ضامن خطوط النقل

"51 Layne, "The Unipolar Illusion.
52 G.J. Ikenberry, After Victory: Institutions, Strategic Restraint, and the
Rebuilding of Order After Major Wars (Princeton, NJ: Princeton University
Press, 2001); Carla Norrlof, America's Global Advantage: US Hegemony and
International Cooperation (Cambridge: Cambridge University Press, 2010).
53 P. Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change
and Military Conflict, 1500 to 2000 (New York: Random House, 1987).
54 Samuel R. Berger, "American Power, Hegemony, Isolationism or
Engagement," The White House, Council on Foreign Relations, 21/10/1999,
accessed on 29/2/2020, at: http://bit.ly/32Om9rj
"55 S.G. Brooks & W.C. Wohlfarth, "American Primacy in Perspective,
Foreign Affairs, vol. 81, no. 4 (2002), pp. 20-33.
56 W.E. Odom & Robert Dujarric, America's Inadvertent Empire (New
Haven: Yale University Press, 2005).
57 C. Layne, "The End of Pax Americana: How Western Decline
Became Inevitable," The Atlantic, 26/4/2012, accessed on 1/3/2020,
at: http://bit.ly/2TtGjm2
58 M. Mastonduno, "Preserving the Unipolar Moment: Realist Theories
and US Grand Strategies After the Cold War," International Security, vol. 12,
no. 4 (1997), pp. 49-88.
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البحرية للطاقة والتجارة العاملية ،وأن الواليات املتحدة قد
اتبعت الحذر واالعرتاف باملصالح االسرتاتيجية للقوى األخرى،
كل ذلك يغريها بالرضا بالدور "املهيمن" أو "امل ُسهل" يف إدارة
العالقات الدولية(((5؛ إذ إن الواليات املتحدة ال تلجأ إىل القوة
يف كل سياستها ،وإمنا تعمل لترصيف السياسة الدولية يف إطار
املنظامت الدولية( .((6كام أن الواليات املتحدة مل تنبذ أحالفها
التي أقامتها يف الحرب الباردة ،بهدف احتواء العدو السوفيايت،
واملحافظة عىل االستقرار يف نظام القطبية الثنائية؛ لذا فإنها من
خالل دورها "القائد" يف اسرتاتيجية التحالف تخدم السياسة
الدولية ،فهي بذلك" ،مهيمن" متفق عليه(.((6
لقد تكشفت مقاصد الواليات املتحدة التوسعية وأساليبها
العقابية وابتزازها للحلفاء .إن واشنطن ترفض أن يتبع االتحاد
األورويب سياسة خارجية ودفاعية ،تستجيب للبيئة األمنية
األوروبية بعد الحرب الباردة ،وإن الواليات املتحدة تأخذ
بإجراءات عقابية ملن يتحداها اقتصاديًا ،كام هي عليه الحال
يف عهد دونالد ريغن ( ،)1989-1981عندما أصبحت اليابان
العدو االقتصادي ،وحلت محلها الصني يف إدارة ريغن الثانية.
وإن إدارة أوباما أعاقت انخراط الصني يف التعاون االقتصادي يف
الفضاء اآلسيوي – الهادي.

•راب ًعا ،إن القوة الناعمة األمريكية التي يعول عليها األحاديون،
عىل الرغم من وزن مقوماتها االقتصادية والسياسية واألخالقية
واإلعالمية ونفوذها( ،((6مل تحظ بالرتحيب عند كثري من
الشعوب والقوى .إن القوة الناعمة تواجه تحديات القوة
الناعمة "األيديولوجية" من الصني ،و"الهوية القومية" من
روسيا ،وظاهرة "العدائية" ألمريكا التي مل تطفئها إعالمية القيم
ومناذج السلوك األمرييك (هوليود ،وكوكا كوال ،وهامربغر) ،كام
أن جاذبية القوة الناعمة األمريكية ال تجذب اآلخرين للدوران
يف فلكها.
خامسا ،إن صعود القوى األخرى ،الكربى واإلقليمية ،خري شاهد
• ً
عىل أفول األحادية؛ لقد جذبت الصني إليها املحور االقتصادي،

59 S.W. Walt, The Origins of Alliances (New York: Cornell University
Press, 1997).
60
Malena Britz & Arita Erikson, "The European Security and
Defence Policy: A Fourth System of European Foreign Policy?" Politique
Européenne, vol. 3, no. 17 (2005), pp. 35-62.
61 J.S. Nye, The Paradox of American Power: Why the World' Only
Superpower Can't Go It Alone (New York: Oxford University Press, 2002).
62 "The World's Biggest Economy: Dating Game," The Economist,
16/12/2010, accessed on 25/2/2020, at: https://econ.st/2woj1WE
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ويجري انتقاله إىل الرشق برسعة ،بسبب صعود الهند وتعزيز
االقتصاد الياباين ودور كوريا الجنوبية وإقليم جنوب رشق آسيا.
لقد كان نصيب الصني من إجاميل الناتج املحيل العاملي  2يف
املئة يف عام  ،1980و 6يف املئة يف عام  ،1995و 15يف املئة يف
عام  .2014أما الهند ،فهو  2يف املئة و 3يف املئة و 6يف املئة ،أما
اليابان فـ  8يف املئة و 9يف املئة و 6يف املئة ،مقارنة بالواليات
املتحدة للسنوات نفسها 22 :يف املئة يف عام  ،1980و 23يف
املئة يف عام  ،1995و 18يف املئة يف عام ( .2014((6إن االقتصاد
الصيني الذي يتساوى مع االقتصاد األمرييك يف بعض املجاالت،
سوف يتخطى الواليات املتحدة ما بني عامي  2019و(،2040((6
بل إن بعضهم يرى أن الصني قد أصبحت حقًا أكرب اقتصاد يف
العامل .وتبدو حالة االقتصاد األمرييك ،مقارنة بالكتل االقتصادية
املتنافسة معه ،أشد وه ًنا وأكرث دوا ٍع للخشية عليه ،ولعل رصاخ
دونالد ترامب الستعادة أمريكا العظمى خري شاهد عىل ذلك.

سادسا ،إن القوة االقتصادية تفيض إىل قوة عسكرية ،ولقد
• ً
ارتفع معدل اإلنفاق العسكري الصيني ،واملصالح االقتصادية
تتوسع جيوبوليتيكيًا ،والقوى الصاعدة تذود عنها يف املناطق
القريبة منها ويف البعيدة( ،((6وتسعى للهيمنة عىل املجاالت
الجيوبوليتيكية اإلقليمية ،بالتدخل أو بالقوة الناعمة ،أو
مرشوع املعوقات أمام السياسة األمريكية(.((6
ويف الجملة ،إن انهيار األحادية أمر حتمي ،تاريخ ًيا وماديًا وسياس ًيا،
ويتمثل السؤال يف :كيف ستكون املشاهد الجيوبوليتيكية ملا بعد
القطبية األحادية؟ وقد اجتهدت الواليات املتحدة يف "إرجاء" الهبوط،
بفضل ما لديها من مكامن وقدرات ،ولكن هذا إىل حني ،أي إنه
مشهد جيوبوليتييك ،تتامزج فيه املعطيات األحادية مع التعددية.
63 M. Jacques, When China Rules the World: The End of the Western
World and the Birth of A New Global Order (London: Allen Lane, 2009); J.J.
Mearsheimer, the Tragedy of Great Power Politics (New York: W.W. Norton,
2001).
64 Ikenberg, After Victory; Zakaria, The Post American World.
65 Jack Snyder, "Imperial Temptation," The National Interest, no. 71
(Spring 2003), pp. 29-40; Chalmers Johnson, The Sorrows of Empire:
Militarism, Secrecy, and the End of the Republic (New York: Henry Holt,
2004).
66 Stanley Hoffmann, "Clash of Globalizations," Foreign Affairs, vol. 81,
no. 4 (July-August 2002); Peter Katzenstein & Robert Keohane (eds.), AntiAmericanism and World Politics (Ithaca: Cornell University Press, 2007); Z. Sardar
& M.W. Davies, Why People Hate America? (Cambridge: Icon Books, 2002).
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خامسا :المشاهد الجيوبوليتيكية
ً
لعالم ما بعد األحادية
هيكل لنظام عاملي يف
ً
لقد أفــرزت بيئة ما بعد الحرب الباردة
توزيع القوة ،يختلف عن ذاك الذي ساد يف الفرتة .1991-1945
فقد برزت أقاليم جغرافية ذات قيمة محورية ،وأصبحت ميادين
جيوبوليتيكية للتنافس عليها بني القوى الكربى .ومن خصائص هذه
املحاور :املوقع واملوارد والقضايا والقوى اإلقليمية الفاعلة والتهديد
والتوازن واالستقرار ومصالح القوى الخارجية فيها والعواقب السلبية
واإليجابية عىل تلك املصالح ،وتتباين املحاور يف هذه الخصائص.

 .1نسق  Hلتوزيع القوة
يف مقاربتنا ،يأخذ نسق توزيع القوى الكربى الرئيسة هيئة حرف
( Hباللغة اإلنكليزية) .الضلع األول هو الفضاء املحيطي
اآلسيوي – الهادي ،والضلع الثاين هو الفضاء املحيطي األطليس،
والضلع الرابط بينهام نطلق عليه "اليابسة" أو الرب.
يقع عىل الضلع األول كل من الواليات املتحدة وروسيا واليابان
والصني والهند ،وعىل الضلع الثاين يقع كل من الواليات املتحدة
وروسيا وبريطانيا وفرنسا وأملانيا .وعىل الرغم من أن روسيا وأملانيا
ليستا عىل سواحل األطليس مبارشة ،فإن لروسيا قدرة الوصول إليه
عرب البلطيق ،وأملانيا تصله عرب املانش .وللهند والصني قدرة الوصول
إىل املحيط الهادي عرب بحر الصني واملحيط الهندي .ويقع عىل الضلع
األول أربع قوى نووية ،والخامسة اليابان غري نووية ،ويقع عىل
الضلع الثاين أربع قوى نووية ،والخامسة أملانيا غري نووية .إن هذه
القوى متثل أكرب االقتصادات العاملية ومقومات العوملة واالقتصاد
السيايس العاملي ،ولديها قاعدة صناعية متقدمة ،وإن كانت متفاوتة
يف املستوى التقني والبحثي ،إىل جانب الدفاع والقوة البرشية.
تتباين معايري األهمية الجيوبوليتيكية لألقاليم من حيث العدد
واألولوية ،ويف الحسابات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية
واألمنية للقوى الكربى املتصارعة ،واملنافسة عىل القوة والهيمنة،
وكذلك يف فرتات زمنية مختلفة ،بحسب توزيع القوى يف النظام
الدويل ،أدرك صناع القرار السيايس واالسرتاتيجي والثقافة االسرتاتيجية
للقوى الكربى .لقد روج ماكندر أطروحة أهمية أوراسيا من معايري
املوقع والقدرات والدرس التاريخي ألربعة قرون ،والحضارة والثقافة
األوروبية يف مقابل الرشقية ،وكذلك مصالح اإلمرباطورية الربيطانية
والتهديدات املتمثلة يف اإلمرباطورية الروسية واإلمرباطورية األملانية.
وتتغري أهمية املعايري مع التطورات يف القضية العسكرية ونظام
التسلح واالسرتاتيجية.

ددعلالا
سرام /راذآراذآ

يف هذا السياق ،نركز عىل ثالثة معايري أساسية :الجيودينية – ثقافية
(اإلسالم) ،والقوى اإلقليمية (القومية) ،والجيو-اقتصادية (الطاقة).
إن هذه املعايري ال يتحىل بها مجتمعة أي إقليم يف العامل ،وتأثرياتها
من جميع القوى تكون يف ضل َعي حرف  ،Hوهي ذات دينامية
مميزة ،وذات آفاق إقليمية ودولية .ونفرتض أن االستقرار يف النظام
العاملي يتأثر بالتطورات يف أحد املعايري ،أو اثنني منها ،ويكون عىل
أشده أخطا ًرا وتكلفة عندما تجتمع م ًعا .والسيطرة عىل هذه املعايري
تعطي القوة املسيطرة مكانة يف الصدارة والقيادة والهيمنة يف النظام
العاملي .ونرى أن السياسة األمريكية واسرتاتيجيتها منذ الحرب عىل
أفغانستان ،يف أعقاب أحداث  11سبتمرب ،وغزو العراق واملوقف من
إيران ،مقاربة شاملة للتصدي النحسار الهيمنة األمريكية ،ليس بهدف
املحافظة عىل الهيمنة ،وإمنا لـ "إبطاء" االنحدار ،واستيعاب العواقب
والتكلفة ،أو استعدا ًدا لالستيطان يف نظام عاملي متعدد األطراف،
وهذا هو الراجح لدينا ،أو للمراهنة عىل أن عافية القوة األمريكية
احتامل ممكن.
إن الدول يف محور اليابسة غري متكافئة يف قيمة األهمية املحورية،
وإن قيمة "السلعة العامة"( ((6للطاقة ،لكل من السعودية والعراق
وإيـران والجزائر ،أكرب من تركيا وباكستان واليمن .وقيمة مرص
واليمن أكرب من الجزائر والعراق من حيث املوقع .تقع مرص عىل
مدخل إىل
ً
البحر األبيض املتوسط ،وتسيطر عىل قناة السويس وتعترب
أفريقيا ،وتقع اليمن عىل مضيق باب املندب ،ممر الطاقة والتجارة
العاملية .والقيمة العسكرية لباكستان وتركيا ومرص والسعودية
وإيران أكرب من العراق والجزائر وأفغانستان.
تتمتع بعض دول اليابسة بأكرث من قيمة "سلعة عامة"؛ فرتكيا محور
إقليمي اقتصادي وعسكري ،وموقع وأيديولوجيا ،ولباكستان أهمية
عسكرية وأيديولوجية وليس اقتصادية ،ويجتمع يف السعودية أهمية
موقع واقتصاد وتسلح وأيديولوجيا .أما إيران ،يف قضية انتشار
األسلحة النووية ،فأشد أهمية يف األخطار من باكستان النووية،
فعليًا ،املتوازنة مع الهند النووية .واألهمية األمنية واأليديولوجية
والتهديد لألصولية يف أفغانستان والسعودية وباكستان وإيران أكرب
من السودان ومرص وبنغالديش .وال تتساوى دول اليابسة يف أهمية
الرصاعات والنزاعات اإلقليمية.
67 S.L. Burg & Paul S. Shoup, The War in Bosnia Herzegovina: Ethnic
Conflict and International Intervention (London/ New York: M.E. Sharp, 1999).

دراسات
المحور الجيوبوليتيكي العربي  -اإلسالمي وعملية هيكلة النظام الدولي :نحو مقاربة جديدة

 .2الهيمنة في الفضاء الجيوبوليتيكي
األوروبي  -األطلسي
إن اليابسة متثل فضاء جيوبوليتيك ًيا ذا أهمية جيوسرتاتيجية وجيو-
اقتصادية؛ لبقاء هيمنة القوى الكربى ،وإلبطاء انحسارها وتراجعها
وتلطيفه ،بني الفضاءات العاملية الجيوبوليتيكية األخرى .إن الفضاء
مجال جيوبوليتيكيًا للتنافس ،ولقد كان
األورويب – األطليس ليس ً
كذلك منذ عام 1945؛ إذ إنه محصن بـ "الناتو" ،وروسيا لن تجرؤ
عىل فتح جبهة تهديدات لألمن األمرييك – الغريب هناك .وإن وسط
أوروبا ورشقها ،وكذلك الدول البلطيقية السوفياتية السابقة ،انضمت
إىل حلف "الناتو" ،ومل تعد هناك منطقة عازلة ما بني األطليس
وأوراسيا الروسية ،ومن املتوقع أن تنضم أوكرانيا إىل حلف "الناتو".
إن استقاللية أوروبا يف سياسات الدفاع والخارجية ستح ّجم دور
الواليات املتحدة يف األقاليم ،ويف السياسة الدولية( ،((6وأوروبا
باستقالليتها ال ميكن أن تصطف مع الواليات املتحدة يف كل قضية،
وإمنا ستزن مواقفها مع ما يوائم املصالح األوروبية ،وستقدم خيارات
بديلة من السياسات األمريكية ،وأطراف النزاعات سوف تتجه إىل
أوروبــا لحل خالفاتها ،وليس دامئًا إىل الواليات املتحدة .ونظام
التحالف األورويب – األطليس سوف ينرشخ ،وهو ما يتيح لروسيا
االستفادة منه باملناورة عىل الطرفني ،إضافة إىل أن االتحاد األورويب
سينافس الواليات املتحدة يف مناطق مصالحها ،وال سيام يف البحر
األبيض املتوسط والرشق األوســط؛ ألنها مناطق أو "أحزمة أمن
واستقرار حول أوروبا" ،كام أن التطورات السياسية واالقتصادية
واألمنية أصبحت تصيب أوروبا مبارشة أكرث من الواليات املتحدة،
كالهجرة( .((6وكذلك ،فإن االتحاد األورويب سوف يسعى إىل تطوير
عقيدة أمنية وعسكرية ،ال تتامثل مع عقيدة "الناتو" التي تطورت
يف الحرب الباردة عىل أسس أمريكية؛ ألنها القوة املحور واملركزية يف
الفضاء األورويب – األطليس( ،((7وهو ما قد يقود إىل صدام بني "أوربة"
الناتو و"أمركة" الناتو ،وهذا غري مرحب به أمريكيًا(.((7
ويف الجملة ،إن الخشية من انحسار "املحورية" األمريكية ،أو القيادة
يف الفضاء األورويب – األطليس ،ليس لها من أسباب حقيقية سوى
"68 Giovanna Bone, "The EU's Military Doctrine: An Assessment,
International Peace Keeping, vol. 11, no. 3 (2004), pp. 439-456.
69 John Schindler, "A European Union Army Is a Terrible Idea," The
Federalist, 16/3/2015, accessed on 1/3/2020, at: http://bit.ly/2wnB1QY
70 Mike Field, "Talbott Defines U.S. Central Asia Policy," The Gazette,
4/8/1997, pp. 1-7.
71 Jim Nichol, "Central Asia: Regional Developments and Implications
for U.S. Interests," Congressional Research Service, no. 7-5700, 21/3/2014.

17
التي يراد منها تحجيم اإلبقاء عىل "األمركة" والنزعة إىل "األوربة" .إن
تداخل املصالح بني الواليات املتحدة واالتحاد األورويب ،وبقايا التهديد
السوفيايت بهوية روسية ،يطمئنان واشنطن بأنها إذا مل تهيمن فإنها
تقود .ومن خيارات الواليات املتحدة تعزيز هيمنتها عىل اليابسة،
لتقييد النزعة االستقاللية "لألوربة" ،فلقد قادت الواليات املتحدة
الحملة ضد داعش (الجيو-إسالمية) يف اليابسة ،ويرست أمن الطاقة
(جيو-اقتصاد) لليابسة.

 .3أهمية وسط آسيا
إن وسط آسيا والقوقاز وأوراسيا هو الفضاء الذي تربز فيه أكرث القيود
واملكبالت لتقدم الهيمنة والقيادة األمريكية مبارشة؛ لذلك ،ومن
املقاربات للتغلب عىل ذلك مقاربة إحكام السيطرة عىل اليابسة
املجاورة للفضاء الذي تشاركه يف كثري من القضايا الجيو-إسالمية
والجيو-اقتصادية .ولقد ظهرت الفرص الكثرية يف إثر تفكك االتحاد
السوفيايت ،وحصول دول وسط آسيا عىل استقاللها ،وتيه روسيا
وانشغالها مبشاكلها الداخلية ،والبحث عن هوية ما بعد سوفياتية،
وكذلك معضلة تشكيل هوية جديدة لدول وسط آسيا بعد قرنني
من السيطرة الروسية القيرصية والسوفياتية ،وتلكؤ الصني يف القدوم
إىل فضاء فراغ القوة ،عرثت الواليات املتحدة عىل فرصها؛ فنشطت
لتشجيع استقاللية هذه الدول ،ودعم الليربالية واالنفتاح عىل اقتصاد
السوق ،واالنخراط يف العوملة .وكان هدف أمريكا إقصاء الصني من
دور أسايس ،وغلق النوافذ أمام عودة روسيا إىل األقاليم ،وكذلك
مواجهة التيارات اإلسالمية املناهضة للوجود األمرييك ،يف الوقت الذي
كانت واشنطن تزعم فيه أن مساعي الهيمنة األمريكية يف وسط آسيا
تواجه تحديات ال نظري لها يف األقاليم األخرى ،وال سيام "اليابسة"،
عىل صعيد وجود قوتني كربيني :روسيا والصني ،وقوة إقليمية "إيران".
ولروسيا مزايا عىل أمريكا ،تتمثل يف وجود إرث سوفيايت ووجود سكان
روس ،وتصدير نفط هذه املنطقة إىل العامل عرب أنابيب روسية ،إضافة
وإجامل ،فإن النظم السياسية تحايك النموذج
ً
إىل حضور عسكري.
(((7
شبه املركزي الرويس  .إن بني يدي روسيا والصني خيارات ملواجهة
الهيمنة األمريكية وإيهانها يف وسط آسيا( ،((7ليس لديهام مثلها يف
72 Roger Kanet & L. Homarc, "The US Challenge to Russian Influence in
Central Asia and Caucasus," in: Roger Kanet (ed.), Russia: Remerging Great
Power (New York: Palgrave Macmillan, 2007), pp. 173-194.
73 Lena Jonson, Russia and Central Asia: A New Web of Relations
;)(London: Royal Institute for International Affairs/ Chatham House, 1998
Craig Oliphant, "Russia's Role and Interests in Central Asia," Safer World
(October 2013), accessed on 26/4/2020, at: https://bit.ly/2yO1lF2; Bertil
Nygren, The Rebuilding of Greater Russia: Putin's Foreign Policy Towards the
CIS Countries (Abingdon, UK: Routledge, 2007).
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إقليم "اليابسة" ،والقوتان ال تريدان إقصاء أمريكا ،وإمنا التوازن
معها يف إطار التعددية( ،((7وليس من مصلحتهام التحالف ضدها،
وإذا كانت رغبة روسيا ومصلحتها أقوى ،فإن الصني لن تتورط .إن
التحالف يجلب األمن إىل روسيا ،وليس إىل الصني؛ ألن أمريكا سوف
تعاقبها يف الفضاء اآلسيوي – الهادي األهم من وسط آسيا.
وتسعى الواليات املتحدة إىل استثامر الخالفات الروسية – الصينية،
وخلق مثلث عالقات عىل غرار ما كان قامئًا يف الحرب الباردة بعد
عام  .((7(1970بيد أن العالقات بني البلدين تتعزز كلام حاولت أمريكا
إيجاد نفوذها يف اإلقليم ،وأصبحت تتأسس عىل رشاكة اسرتاتيجية(،((7
واستغلت الصني مبادرة بوتني لـ "التمحور يف الرشق"( ،((7يف حني تشجب
"التمحور يف الرشق" ألمريكا؛ ألن يف ذلك غايات توكيد "املحورية"
األمريكية يف فضاء آسيا – الهادي ،أما التمحور الرويس فهو من أجل
توكيد التعددية(((7؛ ذلك ألن للهند واليابان واالتحاد األورويب مصالح يف
إقامة عالقات مع املنطقة ألهمية الطاقة .والصني ال تنافس روسيا أمنيًا
أو للهيمنة ،وإمنا لالطمئنان إىل الوصول إىل الطاقة .وتحذر الصني من
وجود أمرييك يف األقاليم؛ ألن يف ذلك خلق طوق احتواء لها الستكامل
االحتواء يف فضاء آسيا – الهادي( ،((7والصني لديها حاجة جيوبوليتيكية
للوصول إىل غرب أوروبا لـ "التمحور يف الغرب" ،عرب طريق الحرير من
وسط آسيا(((8؛ لذلك ُسويت الخالفات الحدودية( ،((8وجرى التعاون يف
مجال التسلح( .((8إن استدامة التنمية السلمية تستدعي نظام التعددية.
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وخالصة القول إن حظوظ أمريكا يف الهيمنة والقيادة يف وسط آسيا
ضعيفة ،ومصلحة روسيا( ،((8ومصلحة الصني( ((8تكمنان يف نظام
التعددية ،وتشاركهام إيران املعارض اإلقليمي لوجود أمرييك ،وكذلك
كل من الهند( ((8واليابان( ،((8واالتحاد األورويب( .((8ومع ذلك ،فمنذ
 11سبتمرب بات ألمريكا نفوذ وحوارات ،لتثبيت االستقرار ،ولتقليص
االنعكاسات السلبية عىل انحدار قوتها وهيمنتها ونفوذها ،لكنها غري
قادرة عىل تعطيل انحسارها ،أمام دور القوة العظمى الثانية G2
الصني ،وروسيا التي تتعاىف تدريجيًا يف استعادة دور القوة الكربى
الذي يبدأ من إقليم وسط آسيا.

 .4الهيمنة في آسيا  -الهادي
تظل الواليات املتحدة القوة املهيمنة يف رشق آسيا .لكن الصني،
وكام يبدو من خطواتها ،باتت الرشيك التجاري األول ألغلب دول
اإلقليم ،وأكرب املصدرين إليه ،بتحفيز العالقات االقتصادية معه
عرب اتفاقيات تجارة حرة ،وقد رشعت يف إقامة مؤسسات إقليمية
للتعاون يف املجاالت املالية والتجارية لتنافس نفوذ أمريكا وتقلصه
يف صندوق النقد الدويل والبنك الدويل ،فتعاونت مع دول املركز
األوروبية ،وأرست قواعد مرصف التنمية الجديد ،وأنشأت الصني
مرصف االستثامر اآلسيوي يف البنى التحتية ،توظف قوتها االقتصادية
باإلغراء والعقاب ملن يتعاون معها أو ضدها .والتاريخ شاهد عىل
أن القوة االقتصادية قاعدة للقوة العسكرية ،والصني ال تختلف عن
غريها ،عىل الرغم من الخطاب السيايس الصيني الزاعم بأنها قوة
مل تعرف الكولونيالية واالستعامر لآلخرين ،وأن الثقافة السياسية
الصينية ُمحبة للسالم(.((8
إن الحالة املتحركة للبيئة االسرتاتيجية يف اإلقليم آلت إىل الجدل
يف مصري الهيمنة ،والدور والنفوذ األمريكيني ،وخيارات درء حقيقة
83 Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, "Treaty
of Good-Neighborliness and Friendly Cooperation Between the People's
Republic of China and Russian Federation," 24/7/2001, accessed on 1/3/2020,
at: http://bit.ly/2VDT68e
84
Charles Clover, "Russia Resumes Advanced Weapons Sale
to China," Financial Times, 3/11/2016, accessed on 1/3/2020, at:
https://on.ft.com/2Tb62k1
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 85كاظم هاشم نعمة ،روسيا يف السياسة اآلسيوية بعد الحرب الباردة ّ
للنرش.)2014 ،
 86كاظم هاشم نعمة ،الصني يف السياسة اآلسيوية بعد الحرب الباردة (طرابلس ،ليبيا:
أكادميية الدراسات العليا.)2010 ،
 87املرجع نفسه.
88 Jennifer Lind, "Life in China's Asia: What Regional Hegemony Would
Look Like," Foreign Affairs, vol. 97, no. 2 (March-April 2018).

دراسات
المحور الجيوبوليتيكي العربي  -اإلسالمي وعملية هيكلة النظام الدولي :نحو مقاربة جديدة

أن عملية انحسار الهيمنة األمريكية واقعة ،وال خالف يف ذلك ،عىل
الرغم من الخطاب السيايس والجدل األكادميي .ونرى أن إدامة
هيمنة منقوصة أمريكية أيرس عىل الواليات املتحدة يف هذا اإلقليم.
أولً  ،ألسباب أمريكية تتمثل يف تدخلها للذود عن هيمنتها ،ثانيًا ،أن
املتحدي ليس بذي عزم وقدرة عىل إزاحة خصمه.
يذهب دارسون أمريكيون إىل أن أمريكا غري قادرة عىل ترجمة قوتها
إىل نفوذ ،وأن نفوذها ليس رضورة إلعفاء العامل من الفوىض ،وأن
الهيمنة خطاب سيايس لتسويغ أهداف وتح ّمل أعباء( ،((8وأن أمريكا
"حتى اليوم تبقى مهيمنة يف رشق آسيا"( ،((9بيد أن الصني "سوف
تزيح الواليات املتحدة ،بوصفها مهيم ًنا إقليم ًيا اقتصاديًا وسياس ًيا يف
الزمن القريب"( ،((9وكذلك فإن أمريكا تواجه الصني بوصفها متحديًا
رئيسا وليست قوة كربى ،كام يف وسط آسيا ،وللواليات املتحدة
ً
حلفاء ما زالوا ملتزمني بتعهداتهم األمنية ،كاليابان وكوريا الجنوبية
وأسرتاليا وتايوان ،إضافة إىل وجود عسكري كبري( ،((9كذلك فإن أغلب
دول اإلقليم تتسلح من الواليات املتحدة.
إن صعود الصني إىل ذروة النفوذ والهيمنة مرهون بقيود ذاتية
وإقليمية وخارجية ،وعىل الصينيني إدراك أن ليس لديهم فلسفة
نظام عاملي وهيكله وآلياته الستبدال النظام الليربايل الغريب(،((9
عىل الرغم من مقدمات فكرية عن عامل كل يشء فيه متسا ٍو تحت
بديل من االستعالء
الشمس والسلم ،عوضً ا عن الحرب ،واالحرتام ً
(((9
الحضاري( ،((9وال تزال الصني غري قادرة عىل عرض القوة عامل ًيا ،
وتعتمد ،أيضً ا ،عىل االقتصاد األمرييك وفضاء آسيا – الهادي ،وتفتقر
 89كاظم هاشم نعمة ،القوة الوسطى يف النظرية والتطبيق :كوريا الجنوبية يف السياسة
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إىل القوة الناعمة املؤثرة ،وتضع بقاء النظام السيايس يف أولوية
أجندتها؛ لذلك فهي ال تغامر(.((9
أما خارج ًيا ،فإن الصني مل تجذب إليها الدول األساسية يف اإلقليم ،ومن
مصلحتها إبقاء الوضع القائم بالتكيف معه وليس باستبداله ،وللصني
نزاعات إقليمية مع بعض دول الجوار ،والصني ال تقدم "سل ًعا عامة"
غري االقتصاد ،وتحتاج إىل القبول بدورها من جريانها( ،((9كالهند التي
وقفت أمام صعود الصني قو ًة دولية.

 .5الهيمنة في "اليابسة"
إن القيمة واألهمية لجيوبوليتيك "اليابسة" تنبعان من "املركزية"
الجيوبوليتيكية التي تتمتع بها .إنها تقع يف مركز ثالثة فضاءات
جيوبوليتيكية ،ذات صلة بصوغ النظام العاملي والهيمنة عليه،
باستثناء فضاء أمريكا الالتينية ،وهي :الفضاء األورويب – األطليس،
والفضاء األورايس – وسط آسيا ،والفضاء اآلسيوي – الهادي.
وما اليابسة سوى حلقة الوصل ج ًوا وب ًرا وبح ًرا ،وهي "محور" منفتح،
معزول بدرجة ما ،وترتبط اليابسة مع وسط آسيا
ً
وليس مغلقًا أو
– األوراسيا ب ًرا ،ومع األورويب – األطليس بح ًرا ،وكذلك مع اآلسيوي
– الهادي.
إن بيئة ما بعد الحرب الباردة أفرزت تغريات اسرتاتيجية ،أسبغت عىل
اليابسة مزايا ليست موجودة عىل نحو مرتابط يف بقية الفضاءات،
ومن أهمها قضايا السياسة العاملية .إن األحادية القطبية والنظام
طويل؛ إذ انتهيا مع  11سبتمرب ،وبات
ً
العاملي الجديد مل يدوما
التنافس عىل تكوين النظام الدويل سمة بارزة ،كام اتضح ،ولليابسة
أهمية ،إىل جانب "املركزية" الجيوبوليتيكية :الطاقة ،واأليديولوجيا
اإلسالمية السياسية ،والهيمنة اإلقليمية (القومية) .وال نعرث عىل
فضل عن توافق عىل أن تتجمع القضايا
مثلها يف الفضاءات األخرىً ،
الثالث يف حالة واحدة (إيران) و(السعودية) ،أو اثنتان مثل القومية
واأليديولوجيا اإلسالمية السياسية (تركيا) .ومن هذا املنطلق كان
ملرص دور قبل عام  ،1967ثم هزل.
لقد تأسس نظام الهيمنة األمريكية بعد عام  1945عىل ثالث ركائز:
القوة الشاملة ،ومنظومة القيم الليربالية – الرأساملية ،والعدو
"96 Mark Beeson, "China Achieving Hegemony Is Easier Said Than Done,
;Eastasia Forum, 13/7/2016, accessed on 29/2/2020, at: http://bit.ly/3cl02wQ
Loren Thomson, "Five Reasons China Would not be A Big Threat to
America's Global Power," Forbes, 6/6/2014, accessed on 25/2/2020, at:
http://bit.ly/2TwRdY7
97 Cooper.
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يف الفضاءات الثالثة .وبعد عام  1991تغريت املعادلة جوهريًا(((9؛
تعاظمت القوة الشاملة لتصبح الوحيدة يف النظام العاملي ،وشاعت
أنوار منظومة القيم ،واعتربها فوكوياما نهاية املنظومة العاملية
التي دان لها التاريخ ،وتشتت العدو السوفيايت وهزل وتاه ،وقبعت
روسيا تشكو من ِمحنها التي رأى كثريون ،مثل "األطلسيني" الروس،
أن الحضن الغريب مأواهم( .((9وتعالت أصوات "الحرب الصليبية"؛
من أجل نرش الدميقراطية والرأساملية يف مناطق الفراغ يف القوة،
وال سيام يف اليابسة حيث تسود النظم الرجعية املحافظة العسكرية.
ومن جهة أخرى ،دعا الواقعيون إىل بسط الهيمنة من خالل إقامة
نظام دويل جديد يتمحور عىل القطبية األمريكية.
يف  11سبتمرب أُخذت الواليات املتحدة بغتة ،وانكشف الوهن يف
بعض رشائط الهيمنة ،واتضحت الحقيقة الجيوبوليتيكية الجديدة
"اليابسة" ،وما تنطوي عليه من أبعاد وأخطار عىل املصالح األمريكية
وأمنها والهيمنة عىل قيادة النظام الدويل .إن  11سبتمرب عدو جديد
يخلف عدو الحرب الباردة( ،((10إنه ليس عد ًوا ميثل دولة ونظا ًما
سياس ًيا وحدو ًدا جغرافية معرتفًا بها ،بل إنه عدو يجسد تهديدات
غري تقليدية( ،((10واسرتاتيجية قوة غري متامثلة( ،((10وله أيديولوجيا،
وينترش عىل جيوبوليتيك عاملية ،وتنتمي إليه أمم كثرية ،عدو ال يقود
كتلة أو حلفًا ،كام كان االتحاد السوفيايت ،وال يشكل مركز قرار ،بل
تعدد املراكز ،وال يؤمن بالردع املؤكد واملتبادل بل بالتعرض ،وال يأخذ
بالتوازن بل بالتفوق ،وال ميتلك أجندة اسرتاتيجية واضحة ،ويعتمد
التكتيك ،وال ينطلق من األعىل إىل األسفل ،بل من األسفل إىل األعىل،
ويؤمن بحتمية النرص ،ومعايري الخسارة واألخطار مرنة ،والعاقبة
للفعل يف اآلخرة ،وليس الربح املادي املبارش ،وإن فعله ردة فعل عىل
خلق عدو ،اإلسالم السيايس(.((10
لقد كان ألحداث  11سبتمرب انعكاسات كثرية ذات صلة "مبحورية
اليابسة" الجيوبوليتيكية يف العامل ،لقد تجىل فيها إخفاق أمريكا يف
98 Beeson; Thomson.
99 Iskandar Rehman, "Keeping the Dragon at Bay: India's Counter;containment of China in Asia," Asian Security, vol. 5, no 2 (2009), pp. 114-141
David Scott, "The Greater Power Game Between India and China: The Logic
of Geography," Geopolitics, vol. 13, no. 1 (2008), pp. 1-26.
"100 G.J. Ikenberry, "Rethinking the Origins of American Hegemony,
Political Science Quarterly, vol. 104, no. 3 (1989), pp. 387-394.
 101كاظم هاشم نعمة ،روسيا والرشق األوسط بعد الحرب الباردة :فرص وتحديات
(الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.)2016 ،
102 S.J. Blank, "Rethinking Asymmetric Threats," Strategic Studies
Institute of the US Army War College (2003).
103 Ruger Barnett, Asymmetrical Warfare: Today's Challenge to U.S.
Military Power (Virginia: Brassy's Inc., 2003).
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إحكام قبضتها للهيمنة عىل النظام العاملي ،وهذا ما دفع أمريكا إىل
تعزيز قدراتها العسكرية لعرض القوة؛ بهدف استعادة الصدقية فيها
عامل ًيا( .((10وكان نصيب اليابسة من هذا يفوق التصور والتوقع .وقد
أسقطت األحداث ،من جهة ،االطمئنان املبكر بعد الحرب الباردة
بأن الهيمنة األمريكية "حقيقة واقعة" ،وأن أمريكا هي املحور الجديد،
وهو األمر الذي حشد التأييد الداخيل ملساندة تثبيت الهيمنة.
ومن جهة أخرى ،ف ّندت األحداث رشعية املحور والهيمنة األمريكية؛
لذلك سعت أمريكا إىل استعادة الرشعية يف إرساء هيمنتها بهدف
اجتثاث تهديدات غري تقليدية ،مثل "القاعدة" وغريها من املنظامت
الجهادية واملسلحة اإلسالمية "اإلرهاب العاملي" .وقد أعطى اإلرهاب
العاملي من اليابسة الرشعية ألمريكا للجوء إىل القوة من دون قيود،
كام حصل يف الهجوم عىل أفغانستان .وأخرست األحــداث نقاد
اسرتاتيجية التورط عسكريًا يف الخارج ،وعضدت دعاة نرش القوات
األمريكية يف اليابسة وخارجها لتعزيز الهيمنة إقليميًا وعامليًا .وذهبت
السياسة األمريكية إىل تهويل ظاهرة اإلسالم السيايس املسلح ،مع أنه
كان ينمو ويتسع جيوبوليتيكيًا؛ من أجل أن تحشد الرأي العاملي
والتأييد لسياسة الهيمنة والقيادة ،طاملا أن أهداف اإلرهاب ال تقترص
عىل املصالح األمريكية ،بل الغربية أيضً ا( .((10ولقد أفلحت واشنطن
يف حشد ستني دولة تحت قيادتها ملحاربة اإلرهــاب( .((10إن من
أهداف الهيمنة مواجهة االنكشاف االسرتاتيجي األمني واالقتصادي
والقيمي األمرييك وردعه ،وقد وثقت اتجاهات عدة بأن بيئة ما
بعد الحرب الباردة أوصدت أبواب االنكشاف ومنافذه ،فال توجد
قوة كربى ،أو مجموعة الصني وروسيا ،تضاهي القدرات العسكرية
األمريكية ،وال قوة ناعمة تتحدى منظومة القيم الليربالية الدميقراطية
الرأساملية الغربية األمريكية.
إن أحداث  11سبتمرب ف ّندت منطق هذه الفرضية ،فلقد أصبحت
أمريكا منكشفة عامليًا ،ملحاربة اإلرهاب ،ويف ذلك منطق الهيمنة ،ألن
الرد عىل الرضبات والتدخل األمرييك يخلق "حلقة مفرغة"؛ انتشار
لبسط الهيمنة يرتتب عليه ردات فعل من اإلرهاب ،وهذا بدوره
104 J. Gershman, "Is Southeast Asia the Second Front," Foreign Affairs,
vol. 81, no. 4 (2002), pp. 60-74.
105 D. Byman & J. Shapiro, "Be Afraid. Be A little Afraid: The Threat of
Terrorism from Western Foreign Fighters in Syria and Iraq," Foreign policy
at Brookings, Policy Paper, no. 34 (November 2014), accessed on 1/3/2020,
at: https://brook.gs/2Tn9uqQ
106 Todd S. Purdum, "10 Asian Nations Join with the US in Pledge to
Fight Terrorism," The New York Times, 2/8/2002, accessed on 20/2/2020, at:
https://nyti.ms/3al8A4Z
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يستدعي التدخل يف كل ركن من اليابسة وبقية األقاليم :وسط آسيا
وجنوب رشق آسيا ،أي تعزيز الهيمنة انطالقًا من اليابسة(.((10
إن جل تهديدات األقاليم الجيوبوليتيكية يقع يف نسق املنافسات بني
القوى الكربى ،يف نظام توازن القوى التعددي ويف الحرب الباردة.
بيد أن تهديدات نطاق اليابسة ،كام متثل يف اإلرهاب العاملي ،تقع
خارج نطاق التنافس ،وقد كان بوتني أول من تخاطب مع بوش
وسخّر األجواء الروسية ،أول مرة ،لتكون ممرات للعمليات األمريكية،
ومل يؤجج عليه معارضة دول وسط آسيا ،بل أجاز لها أن ترحب
بقواعد أمريكية .وقد أيدت الصني الحملة األمريكية ،ومل تقلق عىل
وجود أمرييك يف مجال نفوذها يف وسط آسيا .إن التنافس يف فضاء
آسيا – الهادي هو بني الواليات املتحدة والصني بهدف الهيمنة ،ويف
وسط آسيا بني الصني وروسيا والواليات املتحدة ،ويف أمريكا الالتينية
ال يوجد تنافس حقيقي وكذلك يف األورويب – األطليس.
إن الهيمنة عىل اليابسة أكرث الحلول استجابة لدواعي املواجهة
مع اإلرهاب ،والقضاء عىل تهديداته ،وتستطيع أمريكا يف اليابسة
"اجتثاث" اإلرهاب ،بالتصدي لجذوره الفكرية الفلسفية املدنية ،ففي
اليابسة املنابع التاريخية والرتاثية التي ال مثيل لها يف الدول اإلسالمية
خارج اليابسة ،أو يف الدول األجنبية التي فيها جاليات إسالمية كبرية.
ويف اليابسة تتمكن أمريكا من ترتيب تحالفات وائتالفات ثنائية
وجامعية ضد اإلرهاب ،ويف وسعها النشاط عىل مستوى التكوين
الثقايف والرتبية الدينية إلعادة صوغ املفاهيم والقيم لنرشها يف العامل
اإلسالمي كذلك .إن بعض دول اليابسة ،قبل السعودية "الوهابية"
وكذلك مؤسسة األزهر يف مرص متثل مرجعية ذات صدقية إسالمية
عامليًا .ومن خالل عملية االستبدال والغرس ،تضع أمريكا اللبنات األوىل
للتعاطف والتفهم والرضا بالقيم الغربية – األمريكية يف املستقبل،
وهذا من رشوط االستجابة والتواؤم مع الدول املهيمنة والقائدة.
لقد أصبحت اليابسة معيار تقسيم العامل( ،((10من منظور القوة
املهيمنة ،إىل نصفني :الذين "معنا" والذين "ضدنا" عرب الوعيد
والتخويف ،أو بــاإلغ ـراء( ،((10أو "بالحرب االستباقية" .وتختلف
107 Ivan Eland, "Does U.S. Intervention Overseas Bread Terrorism? The
Historical Record," Cato Institute, Foreign Policy Briefing, no. 50, 17/12/1998.
108 Mylven Leffler, "September 11 in Retrospect: George W. Bush Grand
Strategy Reconsidered," Foreign Affairs, vol. 90, no. 5 (September/ October
2011); Anthony Cordesman, "The Lessons and Challenges of September 11The New '9/11'," CSIS, 9/9/2011, accessed on 1/3/2020, at: http://bit.ly/3aiBhPU
109 Trevor Thrall & Eriö Geopner, "Step Back: Lessons for U.S. Foreign
Policy from the Fail War on Terror," Cato Institute, Policy Analysis, no. 814,
26/6/2017.

التقييامت يف صواب هذه العقيدة االسرتاتيجية وفالحها( .((11ومع
ذلك تبقى الخيار الراجح للهيمنة عىل اليابسة أكرث مام هي راجحة
يف أقاليم أخرى( ،((11ومعها القوة الناعمة.

 .6القوى اإلقليمية في "اليابسة"
لقد دأبــت القوى اإلقليمية يف اليابسة عىل استغالل التنافس
األمرييك – السوفيايت خالل الحرب الباردة ،وهذا ما وضع الصعوبات
أمام هيمنة أمريكية ،وكانت تركيا وباكستان والسعودية وإيران يف
جبهة الواليات املتحدة ،واقرتبت مرص والعراق وسورية والجزائر
تنافسا
وليبيا من االتحاد السوفيايت آنذاك ،وشهدت الحرب الباردة
ً
بني القوى اإلقليمية ،ما بني مرص والعراق يف الخمسينيات ،يف نطاق
جامعة الدول العربية ،والعرب وإرسائيل ،ومرص وإيران ،والعراق
وإيران ،والسعودية والعراق ،والسعودية وإيران ،واتسمت املنافسة
بخصائص الحرب الباردة اإلقليمية (عربية – غري عربية) و(عربية –
عربية) ،وتكونت ائتالفات ثنائية ومتعددة األطراف (تركيا وإيران
وإرسائيل) ضد مرص ،والسعودية وإيران يف الستينيات والسبعينيات
ضد العراق يف الخليج العريب .وكانت االئتالفات متحركة بحسب
القضايا يف سياسة األقاليم.
لقد برزت قضايا وقوى إقليمية يف املنطقة بعد الحرب الباردة أكرث
تعقي ًدا مام ألفته الحرب الباردة .ومثّلت استعادة إيران عافيتها
االقتصادية إيذانًا بتطوير قدراتها العسكرية وتحدي الوجود األمرييك
يف الخليج العريب ،وتصدرت الدفاع عن القضية الفلسطينية ،ومثلام
سعى الشاه للهيمنة عىل الخليج العريب والنفوذ اإلقليمي ،بدعم
من الواليات املتحدة ،عىل أساس رشعية تاريخية ،فإن إيران ما بعد
الخميني تسعى للهيمنة .لكن من خالل أيديولوجيا إسالمية ،بوصفها
خطابًا سياسيًا ،تسترت خلفها عىل نيات توسعية ،يف البحرين( ،((11ومجال
نفوذ ،يف سورية ولبنان والعراق واليمن ،واتخذت من املذهبية هوية
قومية ،تتحدى بها القومية العربية والقومية الرتكية أو العثامنية
110 Peter Juul, "9/11's Impact on Conservative Foreign Policy: Little Has
Changed, Preventive War Is Still Favoured," Centre for American Progress,
9/9/2011, accessed on 1/3/2020, at: https://ampr.gs/3cnciwS
111 "Attack Saddam and Let History Judge, Says Rumsfeld," The Daily
Telegraph, 21/8/2002; Toby Harnden, "Bush Will Attack Alone If Need Be,
Says Perel," The Telegraph, 9/8/2002.
"112 Mohsin M. Milani, "Iran's Post Cold Policy in the Persian Gulf,
International Journal, vol. 49, no. 2 (Spring 1994), pp. 328-354.
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الجديدة( .((11وتصاعد دور السعودية يف السياسة العربية بعد أفول
النارصية ،واتفاق كامب ديفيد يف عهد السادات ،واألزمات الداخلية
املرصية يف أعقاب الربيع العريب .وأعطت السعودية وجهة التوجه
القومي العريب صوب إيران؛ ألسباب أيديولوجية مذهبية – شيعية،
ولتحديات إيران يف الخليج العريب ،وانسجا ًما مع الصيغة السعودية
لحل القضية الفلسطينية :األرض مقابل السالم ،والتطبيع بدفع من
الواليات املتحدة ،وخروج العراق من الساحة باالحتالل األمرييك،
وانشغال األقطار العربية بالقضايا القُطرية وليس القومية ،وانفرط
عقد التامسك والتعاون العريب ،ونشبت خالفات وانشقاقات بينية،
وتكونت محاور إقليمية وعربية .واستغلت إرسائيل البيئة الجديدة،
فاقرتبت من العرب واقرتبوا منها ،يف خطوات تطبيع رسية وعلنية.
لقد برزت يف اليابسة عداوات إضافية ،قومية ومذهبية ،واحتدمت
نزاعات حرب بـــاردة( ،((11وحــروب بالوكالة( ،((11والذت القوى
اإلقليمية مستعينة بالقوى الخارجية :أمريكا وروسيا والصني واالتحاد
األورويب ،وهي القوى التي ليس بينها تعاون أو تكافؤ يف املصالح
واألهداف واالسرتاتيجيات ،ويرست بيئة الحرب الباردة اإلقليمية
والعربية – العربية أسباب تعزيز الهيمنة األمريكية عىل اليابسة(،((11
فأول ،مل يتقدم طرف خارجي من املتحدين ضد الهيمنة األمريكية
ً
ملساندة القوى املضادة لها ،كام أن روسيا والصني تحذران من االنخراط
يف حرب باردة يف اليابسة( ،((11ثانيًا ،إن أمريكا تحول دون تراكم قوة
خصومها ونفوذهم يف اإلقليم ،وقد اقترص دعم روسيا لسورية عىل
جزء منها عىل مصالح روسية ،ويف إيران اكتفت باالعرتاضات عىل
العقوبات ،لكنها صوتت ملصلحتها يف مجلس األمن .ثالثًا ،إن أمن
مصالح الخصوم الخارجيني منكشف أمام التهديد والفعل األمريكيني؛
فالصني تعتمد عىل أمن الطاقة األمرييك يف الخليج العريب واملياه
الدولية ،وروسيا منكشفة أمام تقلبات أسعار النفط التي تؤثر فيها
سياسة الطاقة السعودية التي تستجيب للضغوط األمريكية .راب ًعا،
113 Anoushirvan Ehteshami, "The Foreign Policy of Iran, Durham
University Online," in: Raymond Hinnebusch & Anoushiravan Ehteshami
(eds.), The Foreign Policies of Middle East States (Boulder, CO: Lynne
Rienner, 2009), pp. 261-280.
114 Ruth H. Santini, "A Regional Cold War in the Middle East and
in North Africa: Regional Security Complex Theory Revisited," The
International Spectator, vol. 52, no. 4 (2017), pp. 93-111.
"115 D.L. Byman, "Why Engage in Proxy War? State's Perspective,
Brookings, 21/5/2018, accessed on 1/3/2020, at: https://brook.gs/32DuMVn
116 Alex Marshall, "From Civil War to Proxy War Past History
and Current Dilemmas," Small Wars and Insurgencies, vol. 27, no. 2
(2016), pp. 183-195.
 117يُنظر :نعمة ،نقد االسرتاتيجية الصينية.
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إن الجربوت العسكري األمرييك ال يزال سائ ًدا ،ومل تحقق روسيا سوى
خطوات محدودة يف بيع منظومة الدفاع الصاروخي إليران وتركيا،
خامسا ،إن مفاتيح معظم النزاعات
ومن املحتمل للسعودية وقطر.
ً
يف اإلقليم يف يد واشنطن ،سواء القضية الفلسطينية أم املسألة النووية
اإليرانية ،والخالفات الخليجية ،وكذلك الحرب يف سورية ،وليس أمام
سادسا،
القوى الخارجية األخرى غري التكيف مع الخطوات األمريكيةً .
إن هيكل األمن اإلقليمي يبنيه املهيمن من دون الحاجة إىل تعددية
دولية ،فمقرتح الناتو العريب – األمرييك ركيزة إضافية لتعزيز أسس
الهيمنة .ساب ًعا ،تدير واشنطن هيمنتها من خارج اإلقليم وداخله .يف
حني أن إرسائيل وكيل دائم ،والسعودية قد ألفت دور الوكيل منذ
تأسيسها ،وتزداد عالقة الراعي والوكيل مع التهديد اإليراين والتطلع
إىل دور قيادي يف اليابسة قوميًا ودينيًا .وأخ ًريا ،إن القوى الخارجية
فرصا يف سياسة اإلقليم ،والقوى اإلقليمية ليس من مصلحتها
تغتنم ً
استبدال هيمنة أمريكا بغريها ،وإمنا االقرتاب من القوى الخارجية؛
بهدف تنوع املسارات وتقليص االعتامدية عىل املهيمن.
لقد ظهرت مقيدات وحدود للهيمنة األمريكية يف اليابسة .لكنها لن
تدفع أمريكا إىل العدول عن هدف الهيمنة( ،((11وإمنا تجعلها تلجأ إىل
بدائل أخرى لتعزيزها( .((11لقد متردت إيران عىل أمريكا ،وانسحبت
أمريكا من العراق ،وقلصت وجودها يف أفغانستان ،ومتلملت أنقرة
من السياسة األمريكية ،واستنجدت بتحالف دويل ضد "داعش"،
وأغفلت تعلقها مببدأ نرش الدميقراطية والحريات وحقوق اإلنسان.
ومع ذلك ،عززت وجودها العسكري يف الخليج العريب ،وزادت من
بيع األسلحة إىل بعض الدول ،وتوسع نفوذها يف التأثري يف اليابسة
الداخلية للدول يف اإلقليم( ((12لكونها القوة املهيمنة ،وليس من قوة
أخرى تستطيع أداء دور الوسيط يف النزاعات ،كذلك الذي بني العرب
وإرسائيل ،أو تستطيع أن توازن أو ترجح كفة عىل أخرى للمحافظة
عىل استقرار الوضع القائم .وبهذه السياسات تواجه أمريكا تحديات
تآكل هيمنتها عامليًا.
118 Yahia Sadowski & Fareed Mohamedi, "Decline (But Not Fall) of
US Hegemony in the Middle East," Middle East Research and Information
Project, Middle East Report, no. 220 (Fall 2001), accessed on 2/3/2020, at:
http://bit.ly/2uLgi9v
119 Samer Bakkour, "Dynamics of Middle East Peace Process in the Era
of US Hegemony 1950-2000," Journal of International and Security Studies
(CEJISS), vol. 10, no. 2 (September 2016).
120 M. Cox, "Whatever Happened to American Decline? International
Relations and the New United States Hegemony," New Political Economy, vol.
6, no. 2 (2001), pp. 311-340.
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 .7الطاقة والهيمنة في اليابسة
إن تاريخ "النفط" يف العالقات الدولية تاريخ نزاعات وحروب
بني القوى(((12؛ ألهميته يف بناء القوة الوطنية والعالقة بني النفط
والجيوبوليتيك ،وإن لعرص ما بعد الحرب الباردة نظ ًريا يف القرن
السابق يف التنافس والرصاع للهيمنة عىل "مصادر املوارد" ،بهدف
السيطرة يف النظام الدويل ،والنفط له قيمة وأهمية ال نظري لها(.((12
والنفط يف اليابسة له أهمية كربى؛ ألنه أكرب مستودع ومنتج عىل
اليابسة ،وللعالقة بني السيطرة عليه وسياسة القوى الكربى يف االقتصاد
السيايس العاملي والسياسة الدولية( .((12لقد هرعت الواليات املتحدة
إىل إخضاع طاقة وسط آسيا وحوض قزوين تحت نفوذها ،وسعت
إلخراج روسيا من نفوذها( ،((12وتقليص فرص الصني يف التنافس عىل
الطاقة .لكنها مل تحقق الهيمنة لتصبح املهيمن العاملي عىل طاقة
الفضاءين الجيوبوليتيكيني (وسط آسيا وقزوين) ويف اليابسة( ،((12وقد
حرصت اإلدارات األمريكية عىل الهيمنة عىل طاقة الخليج العريب،
فقد كان الرئيس جيمي كارتر ( )1981-1977قد أعلن عام 1980
أن أي فعل من قوة معادية ملنع الوصول إليه سوف يعترب عدوانًا
عىل املصالح الحيوية ،ويقابَل بكل الوسائل الرضورية ،ومل يحد رئيس
بعده عن ذلك( .((12ويرى س .بيرت أن حرب الخليج عام  1991كانت
أول حرب من أجل السيطرة عىل النفط ،وعىل نطاق عاملي بعد
الحرب الباردة(.((12
إن طاقة اليابسة عامل حاسم يف السيادة يف النظام الدويل ،ويرى
هنتنغتون "أن أهم النزاعات الرئيسة بني الواليات املتحدة والقوى
121 D. Yrgin, the Prize: The Epic Quest for Oil, Money and Power
(New York: Simon Schuster, 1991).
122 M. Klare, Blood and Oil: The Dangers and Consequences of America's
Petroleum Dependency (London: Penguin Books, 2005).
123 S. Peters, "Coercive Western Energy Security Strategies: 'Resource
War's' as a New Threat to Global Security," Geopolitics, vol. 9. no.1 (2004),
pp. 187-212.
124 E. Wishnick, "Russia, China, and the United States in Central Asia:
Prospects for Great Powers Competition, Cooperation in the Shadow if the
Georgian Crisis," Strategic Studies Institute of the US Army War College
(February 2009).
125 M. Iqbal & M.K. Afridi, "New Great Game in Central Asia: Conflict,
Interests, and Strategies of Russia, China and the United States. Dialogue,
vol. 12, no. 3 (2017), pp. 230-244.
126 M. Klare, "The New Geography of Conflict," Foreign Affairs, vol. 80,
no. 3 (2001), pp. 49-61.
127 S. Peter, Coercive Western.
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الكربى من املحتمل أن تكون حول القضايا االقتصادية( ،((12وفيها
تحسم مسألة الصدارة ،بفضل السيطرة عىل جيوبوليتيك الطاقة(.((12
والرأي عند د .هافر "أن الذي يسيطر عىل الرشق األوسط يسيطر
عىل سدادة النفط العاملي ،والذي يسيطر عىل سدادة النفط العاملي
يستطيع السيطرة عىل االقتصاد العاملي ،عىل األقل يف املستقبل
القريب"( .((13ومع تناقص اعتامد أمريكا عىل نفط اليابسة ،وتوكيد
استقالليتها الطاقوية واحتامل تحويلها إىل مص ّدر( ،((13فإن قبضتها
ستصبح أشد إحكا ًما أمام عطش اقتصادات عظمى صاعدة ،وهي:
الصني والهند واليابان وأوروبا الغربية وكوريا الجنوبية .إن السيطرة
عىل نفط اليابسة تق ّوي فرص أمريكا يف التنافس مع نفط وسط آسيا –
حوض قزوين ،وتعزز السيطرة عىل املستهلكني ،وتؤمن والء الحاكمني
يف اإلقليم .إن الطاقة يف اليابسة متثل "املركز الجيوبوليتييك للطاقة،
وسوق النفط العاملية مرتبطة بالسياسة يف اليابسة ،والواليات املتحدة
القوة الوحيدة القادرة عىل التحكم فيها وإدارتها ،والعالقة بني أمريكا
والسعودية عامل مهم يف منافع البرتودوالر.
"إن واح ًدا من األشياء األساسية التي فعلها السعوديون تأريخ ًيا" ،كام
رصح السفري األمرييك السابق يف السعودية للجنة داخل الكونغرس،
ّ
"إضافة إىل الصداقة مع الواليات املتحدة ،إرصارهم عىل أن يبقى
تسعري النفط بالدوالر؛ لذلك ،فإن يف وسع الخزانة األمريكية أن تطبع
دوال ًرا وتشرتي نفطًا ،وهذه ميزة ليس ألي بلد آخر مثلها"(.((13
ويرتتب عىل هذا طلب غري حقيقي عىل الدوالر ،تطبع أمريكا دوال ًرا
لتبقى الثقة بالتعامل بالدوالر ،وبالنظام االقتصادي السيايس العاملي.
يدرك صناع القرار وكثريون من املعنيني بالدراسات االسرتاتيجية ،أن
قدرة الواليات املتحدة عىل املحافظة عىل الصدارة يف النظام العاملي
تواجه تحديات من القوى الكربى ،ملشاركتها يف تدبريه ،ويدركون
أيضً ا أن النظام الدويل سائر نحو التعددية عامليًا وإقليميًا ،سواء يف
وسط آسيا وروسيا والصني وأمريكا واليابان والهند واالتحاد األورويب،
وتحت سقف منظمة شنغهاي ومن خارجها ،ويف فضاء آسيا – الهادي
تتنافس الواليات املتحدة والصني عىل الدور ولديهام بوادق اليابان
128
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"129 Philippe Le Billon, "The Geopolitical Economy of 'Resource Wars',
Geopolitics, vol. 9, no. 1 (2004), pp. 1-28.
130 D. Haver, The New Imperialism (Oxford: Oxford University Press,
2005), p. 19.
131 Elizabeth Rosenberg, "Energy Rush: Shale Production and US
National Security," Center for a New American Security (February 2014),
accessed on 27/2/2020, at: http://bit.ly/2TheY7H
132 S. Nixon, "Wha 's That in Euros?" The Spectator, 17/10/2003.

ددعلالا

24
والهند واالتحاد األورويب ،وأن اليابسة املحور الجيوبوليتييك األكرث
أهمية يف هيكلة النظام الدويل ما بني الهيمنة األحادية والتعددية
القطبية من دون بقية املحاور .إن أوراسيا أصبحت تعددية ،وكذلك
آسيا – الهادي ،ومل تخرس أمريكا منزلة املهيمن" أو "القائد" عامليًا ،فإذا
خرست اليابسة ستكون نهاية القرن األمرييك .إن يف اليابسة خصائص
تسعف انحسار الهيمنة األمريكية ،وهو أمر حتمي ،فموقعها يتوسط
الفضاءات الجيوبوليتيكية املحورية ،األورويب – األطليس ،ملا بعد عام
 ،1945وأوراسيا ،املاكندرية التقليدية ،وآسيا – الهادي ،ويف اليابسة
آليات لبلوغ هدف وإدامة الهيمنة وتقليل التكلفة وتحديد األخطار:
التهديد العاملي والقوى اإلقليمية املتصارعة ،والطاقة .وأمريكا وحدها
تحتكر قدرة تدبر العنارص الثالثة :العسكرية واالقتصادية والسياسية،
لكنها قدرة غري معصومة.
"إن الذي يسيطر عىل محور اليابسة يتحكم يف املحاور األخرى،
والذي يتحكم يف املحاور يسيطر عىل العامل" ،فمحور اليابسة هو
الحلقة املفقودة.
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صـدر حديـ ًثا

تأليف:

إحسان الحافظي

السياسات األمنية في المغرب :في السلطة وأدوار النُّ َخب السياسية
صدر عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات كتاب إحسان الحافظي السياسات األمنية
في المغرب :في السلطة وأدوار الن ُّ َ
ّ
تشكل العالقة بين السلطة
خب السياسية ،يتتبع فيه
تعددية حزبية،
والمجتمع السياسي ،ويقرأ هذه العالقة ضمن نسق سياسي مفتوح قائم على
ّ
ّ
التحوالت
شكلت خصوصية مغربية منذ وضع أول دستور للبالد في عام  .1962كما يبحث في أثر
ّ
السياسية المغربية في وظيفة الرقابة على البنى األمنية ،بالسعي إلى تفكيك أدوار البرلمان
والنخبة السياسية في مجال صوغ سياسات عمومية ذات طبيعة أمنية ،والنظر في دور السياق
والمؤسساتي وتأثيره في األداء البرلماني.
التاريخي والسياسي
ّ
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*

تح ّوالت عملية صنع القرار األميركي بشأن القدس
Shifts in the US Decision-Making Process on Jerusalem

ّ
وتركز على
تحــوالت عملية صنــع القــرار األميركــي بشــأن القــدس،
تبحــث هــذه الدراســة فــي
ّ
التحــوالت الجاريــة في العقد األخير ،وعلى تركيبة جماعات الضغط اإلســرائيلية في الواليات
ّ
قســمت الدراســة إلــى ثالثة محــاور :يقدم األول مدخــ ًلا نظر ًيا
المتحــدة األميركيــة واتجاهاتهاّ .
لفهم السياسة األميركية تجاه القدس ،ويعرض الثاني تاريخ القدس في السياسة الخارجية
األميركية والكونغرس ،ويتناول الثالث القدس وإســرائيل وفواعل صنع السياسة األميركية.
كمــا تناقــش الدراســة دور اإلنجيلييــن واليهــود األميركيين وسياســات الحزبيــن الديمقراطي
والجمهــوري واللوبــي اإلســرائيلي فــي عمليــة صنــع القــرار األميركي تجــاه القــدس .وترى أن
فواعــل عملية صنع القرار مســألة مهمة لفهــم الكيفية التي تُصاغ بها السياســة األميركية
تجاه القدس.
كلمات مفتاحية :صنع القرار ،السياسة األميركية ،القدس ،دونالد ترامب.
This study examines the shifts in the US decision-making process with regard to
Jerusalem, spotlighting those taking place over the last decade and the structure
and tendencies of Israeli lobby groups in the United States. The paper is divided
into three sections: a theoretical approach to understanding US policy on Jeru;salem; an outline of the history of Jerusalem in US foreign policy and Congress
and finally, Jerusalem, Israel and American policymakers, investigating the role
of evangelicals, American Jews, Democratic and Republican party policy and the
Israeli lobby in US decision-making on Jerusalem.
Keywords: Decision-Making, US Policy, Jerusalem, Donald Trump.
*

أستاذ العلوم السياسية ،دائرة العلوم السياسية ،جامعة بريزيت ،فلسطني.
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مقدمة
يكشف مشهد افتتاح السفارة األمريكية يف القدس ،يف  15أيار /مايو ،2018
كث ًريا من معامل العالقات األمريكية  -اإلرسائيلية وحقائقها ،وتح ّوالت هذه
العالقات .ففي هذا املشهد ،اجتمع سياسيون ورجال أعامل ورجال دين
وأقارب من عائلة واحدة وأصهارهم ،ميثّلون يف حد ذاتهم شبكة مصالح،
يتشابك فيها املال والدين والسياسة وعالقات املصاهرة .ويُب ّدد هذا املشهد،
الذي ستُعرض تفصيالته الحقًا ،فرضيتني شائعتني يف تفسري املوقف األمرييك
املنحاز دامئًا إىل اإلرسائيليني :الفرضية األوىل تأيت من النظرية الواقعية
يف العالقات الدولية ،التي تقول إ ّن هناك مصالح وتحالفًا اسرتاتيجيًّا بني
الواليات املتحدة األمريكية وإرسائيل ،وإ ّن السياسة األمريكية يف الرشق
األوسط تعتمد عىل الحليف اإلرسائييل وتستفيد منه .أ ّما الفرضية الثانية،
فتأيت من النظرية الليربالية التي تعترب التقارب الثقايف والفكري والسيايس،
وخصوصا تشابه األنظمة السياسية الدميقراطية ،أساس العالقات الدولية،
ً
ومن ث ّم االقتناع بأ ّن هناك جذو ًرا دينية وثقافية وأمناطًا سياسية مشرتكة
ُفس هذه العالقة الخاصة .يف الواقع،
بني الواليات املتحدة وإرسائيل ،ت ّ
فس
ال التفسري الواقعي وال الليربايل ،وال أي تصور "عقالين" تقليدي يُ ّ
العالقات الدولية ،ميكن أن يكون مدخلً لفهم السياسة األمريكية يف الشأن
اإلرسائييل .واملدخل املناسب ،كام ستوضح هذه الدراسة ،هو "صنع القرار
الخارجي" الذي يعتمد عىل منهج استقرايئ يُتابع تفصيالت عىل مستوى
جزيئ صغري (ماكرو) ،لفهم السياسة األمريكية يف الشأن اإلرسائييل ومن الذي
يصنعها ،وما دوافعه ومصالحه واعتباراته.
لفهم السياسة األمريكية يف موضوع القدس ،التي هي جزء من سياسة
أمريكية عامة يف املسألة اإلرسائيلية ،يجدر بنا أولً القيام بعرض تاريخي
للعالقات األمريكية  -اإلرسائيلية ،وأن نجعل القدس يف صلبه ،ثم نناقش
الفرضيات األساسية التي تتحدث عن عالقات دينية وسياسية وثقافية
إدارت باراك
خصوصا خالل َ
خاصة ،ثم نستقرئ تح ّوالت هذه العالقة،
ً
أوباما ( ،)2017-2009ودونالد ترامب بد ًءا من عام  2017حتى
منتصف عام .2019

ً
أوال :مدخل نظري وفرضيات لفهم
السياسة األميركية إزاء القدس
نرش جون مريشامير وستيفن وولت يف عام  ،2007كتابًا بعنوان اللويب
اإلرسائييل والسياسة األمريكية الخارجية ،وهو يف األساس توسيع
وتطوير ملقالة نرشاها يف عام 2006؛ أي قبل نرش الكتاب بعام واحد(((.
1 John J. Mearsheimer & Stephen M. Walt, The Israel Lobby and U.S.
Foreign Policy (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2007).
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يُع ّد مريشامير ووولت باحثَني مه َّمني عىل املستوى العاملي ،ومن
أبرز مفكري النظرية الواقعية الجديدة يف العالقات الدولية ،وهي
نظرية سادت منذ نهاية سبعينيات القرن العرشين ،وأبرز ما فيها
الرتكيز عىل أ ّن الدول تعتمد عىل ذاتها يف تحقيق أمنها ومصالحها
وم ّد نفوذها .وأهم إطار لتحليل العالقات الدولية هو فهم تجاذبات
االستقطاب بني الدول العظمى وموازين القوى بينها(((.
رمبا يُت َوقَّع ،ألول وهلة ،أن ينظر الكاتبان إىل اللويب اإلرسائييل من
وخصوصا يف إطار
زاوية مدى أهمية التحالف األمرييك  -اإلرسائييل،
ً
سياسة القوة العظمى يف زمن الحرب الباردة وما بعدها ،يف احتواء
الرشق األوسط وضامن املصالح األمريكية فيه .ولك ْن رفض الكاتبان
هذا املدخل ،وهام يرفضان أيضً ا مقوالت أخرى ،مثل أ ّن إرسائيل
"ذات أهمية اسرتاتيجية حيوية" للواليات املتحدة ،وأنّها "رشيك
ال غنى عنه يف 'الحرب عىل اإلرهاب'" .ويُف ّندان هذه األطروحات
بأ ّن "عالقة واشنطن القريبة بالقدس تزيد صعوبة وال تس ّهل هزمية
اإلرهاب الذي يستهدف الواليات املتحدة ،ويف الوقت ذاته تق ّوض
موقف الواليات املتحدة مع حلفاء أساسيني حول العامل" .ويوضحان
رأيهام يف تحليل يأخذ النظام الدويل يف االعتبار من خالل القول:
"اآلن مع انتهاء الحرب الباردة ،أصبحت إرسائيل عبئًا اسرتاتيج ًيا عىل
الواليات املتحدة" ،ويوضحانه أيضً ا قائلَني" :لكن أي سيايس طموح لن
يقول هذا عل ًنا ،أو حتى يُل ّمح إىل ذلك"(((.
من جهة ثانية ،من الطبيعي أن يرفض الكاتبان ،وقد فعال ،التربيرات
التي ترى أ ّن إرسائيل قضية أخالقية مهمة لألمريكيني ،أو أ ّن بني إرسائيل
قيم مشرتكة؛ إذ ال تتوقف املدرسة الواقعية كث ًريا
والواليات املتحدة ً
عند املهامت األخالقية للدولة ،لكنهام ال يقوالن هذا بوضوح ،بل
يقوالن" :هناك مربر أخالقي قوي لبقاء إرسائيل ،ولذلك ،هناك سبب
قوي أن تلتزم الواليات املتحدة مبساعدة إرسائيل إذا كان بقاؤها معرضً ا
للخطر" .ويلفت الكاتبان النظر إىل أنّه "أخذًا يف الحسبان املعاملة
العنيفة [ ]Brutalللفلسطينيني يف األرايض املحتلة ،فإ ّن االعتبارات
األخالقية قد تعني أن الواليات املتحدة يجب أن تأخذ سياسة أكرث
إنصافًا إزاء الطرفني ،بل رمبا متيل أكرث يف اتجاه الفلسطينيني"(((.
يبدو الكاتبان أقرب إىل منهج "صنع القرار" يف السياسة الذي يركز
عىل حوافز رئيس أو سيايس ودوافعه يف صنع قراراته وكيف يح ّدد
خياراته .ويتفق مع وجهة نظرهام باحثون آخرون من أمثال الباحثَني
2 Scott Burchill, "Realism and Neo-realism," in: Scott Burchill et al.,
Theories of International Relations, 2nd ed. (Basingstoke: Palgrave, 2001), p. 70.
3 Mearsheimer & Walt, p. 5.
4 Ibid.
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يف الجامعات األمريكية مارغريت هريمان وجو هاغان ،اللذين يقوالن
إ ّن منطق خيارات رجل السياسة ومحدداته "كانت معقولة يف النظام
الثنايئ األقطاب الذي ميّز الحرب الباردة" ،ويضيفان قائلَني" :لكن اليوم
حيث يوجد القليل من االتفاق عىل طبيعة 'النظام العاملي الجديد'
[ ]...لذلك يف مثل هذه البيئة الغامضة ،تصبح منظورات قادة صنع
السياسة الخارجية أكرث أهمية يف فهم ما تفعله الحكومات"((( .كام
يقوالن إنه بينام تزداد مرونة محددات السياسة الخارجية وغموضها،
أي عدم وجود املحددات التي تُبنى عىل توازنات الحرب الباردة
واالستقطاب الدقيق واملحسوب ،فإ ّن "أهمية اعتبارات السياسة
الداخلية ازدادت"(((.
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 2017كتابًا آخر بشأن التشوش والفوىض وعدم الوضوح يف السياسة
األمريكية والنظام الدويل عمو ًما((( ،نُقل إىل العربية(((.
بنا ًء عىل ما سلف ،هناك اتجاه أمرييك متزايد لفهم السياسة الخارجية
األمريكية ،استنا ًدا إىل اعتبارات داخلية .وقبل هذا ،ومنذ زمنٍ بعيد،
كانت املقولة التي ترتدد عند مناقشة املوقف األمرييك من القضية
الفلسطينية ،أو مبعنى أدق من الشأن اإلرسائييل ،هي أ ّن إرسائيل
تُع ّد قضية أمريكية داخلية .وكانت هذه الفكرة ت ُستَخ َدم لتربير مدى
االنحياز األمرييك إىل الجانب اإلرسائييل ،إىل درجة تبدو أحيانًا عىل
حساب املصالح األمريكية؛ عىل اعتبار أن الرأي العام األمرييك مؤيد
دعم إضاف ًيا ،لكن ليس
ثابت إلرسائيل .ويبدو أن هذه الفكرة تلقى ً
من زاوية أن إرسائيل موضوع استثنايئ يف السياسة األمريكية (وهي
كذلك كام ستوضح هذه الدراسة) ،بل من زاوية أ ّن العوامل الداخلية
يف صنع القرار السيايس الخارجي عمو ًما أصبحت أكرث أهمية بعد
الحرب الباردة؛ وبكلامت أخــرى ،من زاويــة عملية صنع القرار
وخصوصا دور جامعات الضغط فيها.
األمرييك،
ً
ستوضح الدراسة الحقًا كيف تط ّور املوقف األمرييك تاريخ ًّيا من
ستبي تط ّوره تجاه القدس عىل نحو خاص،
الشأن اإلرسائييل ،كام ّ
ليصبح كام لو أنه يتعامل مع قضية داخلية .لكن من خالل العودة
إىل كتاب مريشامير ووولت ،نجد أنه ٌ
مثال عىل تجسيد فكرة منهج
صنع القرار يف فهم السياسة الخارجية واالستناد إىل البعد املحيل ،مع
تطبيق عميل عىل املوضوع اإلرسائييل يف السياسة األمريكية.

يف الواقع ،يقرتب املفكرون واملنظّرون العامليون يف العالقات الدولية
من االتفاق ،يف مرحلة ما بعد الحرب الباردة ،عىل أ ّن السياسة الخارجية
عب عنه رئيس مجلس العالقات الخارجية األمرييك
تبدأ محليًّا ،وهو ما ّ
وأحد منظّري الليربالية ،ريتشارد هاس الذي نرش يف عام  2013كتابًا
خصوصا يف الرشق
انتقد فيه "املبالغة يف االهتامم بالشأن الخارجي،
ً
األوسط" ،ويبدو من خالله قلقًا من تواضع األداء األمرييك يف داخل
خصوصا
الواليات املتحدة نفسها((( .ويتفق املنظّرون الليرباليون،
ً
بعد الفشل األمرييك يف العراق بعد عام  ،2003عىل أ ّن مسألة األداء
والقدرة عىل إدارة أوراق القوة هي ،يف رأيهم ،تح ٍّد رئيس للواليات
املتحدة ،مع قلقهم من هذا األمر .والواقع أ ّن هاس نرش يف عام
5 Margaret G. Hermann & Joe D. Hagan, "International Decision
Making: Leadership Matters," Foreign Policy, no. 110 (Spring 1998), pp. 125.
6 Ibid.
7 Richard N. Haass, Foreign Policy Begins at Home: The Case for Putting
America's H'use in Order (New York: Basic Book, 2013), p. xi.

يوضح الكاتبان أن السبب األسايس لهذا الوضع هو قوة اللويب
اإلرسائييل "الذي هو ائتالف من أفراد ومنظامت يعملون بنشاط
لتوجيه السياسة األمريكية الخارجية يف اتجاهات منارصة إلرسائيل"،
وهذا االئتالف ،كام يوضحان ،ليس له قيادة مركزية ،وليس أعضاؤه
من اليهود فحسب ،وليس مؤامرة ،أو خارج تقاليد جامعات الضغط
املعروفة والرشعية وعملها يف الواليات املتحدة .لكن القوة الكبرية
لهذه الجامعة هي التي تجعل السياسيني يتحاشون االصطدام بها(.((1
وينسجم ما يُقلق مريشامير ووولت مع مدرستهام الواقعية ،أي كيف
يؤثر هذا اللويب يف سياسة الواليات املتحدة عند "إطالقها العنان
للقوة التي متتلكها" ،ومن ضمن ذلك سياستها يف الرشق األوسط،
وهي سياسة قد يكون لها "تبعات ضخمة عىل شعوب حول العامل"،
8 Richard Haass, A World in Disarray: American Foreign Policy and the
Crisis of the Old Order (New York: Penguin Press, 2017).
 9يُنظر :ريتشارد هاس ،عاملٌ يف َح ْي َص بَ ْيص :السياسة الخارجية األمريكية وأزمة النظام
القديم ،تعريب وتحقيق إسامعيل بهاء الدين سليامن (بريوت :دار الكتاب العريب.)2018 ،
10 Mearsheimer & Walt, p. 5.

ددعلالا

36

سرام /راذآراذآ

مثل ما حدث يف حرب العراق التي قامت بها إدارة جورج
ويرضبان ً
بوش االبن(.((1
لقد أشار مريشامير ووولت إىل البعد الديني التورايت يف التكوين
التاريخي والتعليمي يف الواليات املتحدة ،وإىل االهتامم بالبعد الديني
اليهودي الذي أواله تاريخيًّا عد ٌد من السياسيني عناية ،لك ّنهام يعتربان
"أ ّن من الخطأ النظر إىل هذا االهتامم املتواضع [للسياسيني بالبعد
الديني] ،باعتباره جذور الدور األمرييك يف املنطقة [الرشق األوسط]
وخصوصا عالقتها املميزة بإرسائيل
منذ الحرب العاملية الثانية،
ً
اليوم"( .((1ويعتربان أيضً ا أن "الكثري من السياسات التي تتم نيابة عن
إرسائيل تُع ّرض األمن القومي األمرييك للخطر .يف حني حفّز الدعم غري
املحدود إلرسائيل التي تحتل األرايض الفلسطينية ،مناهضة 'األمركة'
يف العامل العريب واإلسالمي"( .((1ويعتقد الكاتبان أيضً ا أنه كان من
األجدى استخدام القوة املالية والدبلوماسية األمريكية لجعل إرسائيل
تتوقف عن بناء املستوطنات.
مثّل كتاب مريشامير ووولت إضاف ًة مهمة ونوعية أثارت الكثري من
الجدل يف السياسة األمريكية ،من خالل كشفه عن تفصيالت صنع
القرار األمرييك يف الرشق األوســط ،استنا ًدا إىل العامل اإلرسائييل
وأذرعته الداخلية يف الواليات املتحدة .لك ّن تغيريات كثرية حدثت
يف هيكل اللويب اإلرسائييل وق ّوته منذ نرش الكتاب ،تجلّت كث ًريا ،أو
تُرجمت ،يف سياسة إدارة الرئيس ترامب يف موضوع القدس .ومن
هنا ،تستمد هذه الدراسة بعضً ا من أهميتها من تتبعها التغيريات
التي أصابت وضع اللويب اإلرسائييل يف الواليات املتحدة يف العقد
الثاين من القرن الحادي والعرشين.
بنا ًء عىل هذا املدخل النظري ،سيعتمد منهج هذه الدراسة عىل عرض
العوامل الداخلية يف صنع السياسة األمريكية من قضية القدس ،أو
بكلامت أخرى "قوى صنع السياسة األمريكية إزاء القدس" .وسيدرس
عىل نحو جوهري عاملني أساسيني :أولهام اللويب اإلرسائييل ،وثانيهام
العامل الديني يف املجتمع األمرييك.
أطروحة البحث األساسية مفادها أ ّن الدين ال ميثّل العامل األسايس
للسياسة األمريكية بشأن القدس ،وأ ّن لنفوذ اللويب اإلرسائييل يف
العملية االنتخابية واملؤسسة األمريكية الدور األبرز.
Ibid., p. 6.
Ibid., p. 7.
Ibid.
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متغياته يف القرن
لن ندرس هنا تاريخ اللويب اإلرسائييل وتأسيسه ،بل ّ
الحادي والعرشين ،وإن كانت الدراسة ستتضمن عرضً ا تاريخيًّا لتط ّور
وضع القدس يف السياسة األمريكية.

ثان ًيا :تاريخ القدس في السياسة
الخارجية األميركية والكونغرس
ميثّل وصول بعثة "كينغ  -كرين" King–Crane Commission
األمريكية إىل القدس يف عام  ((1(1919أقد َم التفاعالت الرسمية
األمريكية مع قضية القدس؛ فحتى ذلك الوقت كان لدى الرئيس
أمل يف إقناع
األمرييك يف حينها ،وودرو ويلسون (ٌ ،)1921-1913
الكونغرس األمرييك بدخول عصبة األمم وقيادة العامل ،وعىل ما يبدو،
كان اهتاممه هذا جز ًءا من طموحات الدور القيادي يف العامل(.((1
لذلك أرسل هرني تشريشل كينغ (األكادميي املتخصص يف األديان)،
وتشارلز كرين (رجل األعامل املهتم أيضً ا بالدراسات العربية) ،لزيارة
فلسطني ودراسة األوضاع فيها لتقديم توصيات إىل مؤمتر السالم يف
باريس لتسوية شؤون ما بعد الحرب العاملية الثانية ،بشأن فلسطني،
وخصوصا األماكن املقدسة فيها(.((1
ً
جال املبعوثان يف فلسطني وقابال األط ـراف املختلفة ،وبحسب
املوسوعة الفلسطينية ،تلقّيا  1863عريضة أثناء جوالتهام هذه
يف فلسطني وسورية ،وخلصت البعثة إىل نتائج ت ُربز أهمية الحياد
األمرييك حينها ،وعدم دخول العامل اليهودي ،أو الصهيوينُ ،م ِ
حد ًدا
 14لجنة ثالثية شكّلها املجلس األعىل ملؤمتر الصلح لدول الحلفاء يف أيار /مايو  ،1919تضم
ممثلني عن بريطانيا وفرنسا والواليات املتحدة ،وصلت يف  10حزيران /يونيو  1919إىل يافا ،يف
إطار مهمتها يف سورية الطبيعية والعراق ،وذلك لالطالع عىل وجهات نظر السكان ،متهيدًا لتقرير
مصري املنطقة .لك ّن مقاطعة كل من فرنسا وبريطانيا ألعاملها ح ّولتها إىل لجنة أمريكية محضة،
وميثّل تقريرها وثيقة مهمة عن رأي أهايل سورية وفلسطني مبصريهم .وقد أودعت اللجنة يف
 18آب /أغسطس  1920تقريرها لدى سكرتارية مؤمتر الصلح ،لك ّن السكرتارية حفظته يف
األدراج إىل أن نُرش بطريقة غري رسمية يف  2كانون األول /ديسمرب  .1922وقد كانت اللجنة حني
قدومها إىل فلسطني متحيزة إىل املرشوع الصهيوين ،غري أن نتائج لقاءاتها جعلتها تتحفظ عليه
أشد تحفُّظ ،وتغري من موقفها السابق منه ،وهي تعتربه خرو ًجا عن مبادئ الرئيس ويلسون.
وبخصوص القدس ،وضح تقرير اللجنة أنه "من املستحيل أن يرىض املسلمون واملسيحيون
بوضع األماكن املقدسة تحت رعاية اليهود مهام حسنت مقاصد هؤالء" ،وأوصت بـ "العدول
بتاتًا عن الخطة التي تهدف إىل جعل فلسطني حكومة يهودية" ،ينظر :جورج أنطونيوس ،يقظة
العرب :تاريخ حركة العرب القومية ،ترجمة نارص الدين األسد وإحسان عباس (بريوت :دار
العامل للماليني؛ نيويورك :مؤسسة فرانكلني للطباعة والنرش ،)1962 ،ص .609 ،410
"15 "State of the Union Address: Woodrow Wilson (December 2, 1913),
Infoplease, accessed on 26/9/2019, at: http://bit.ly/2lIFIAa
16 Donald E. Wagner, Dying in the Land of Promise: Palestine and
Palestinian Christianity from Pentecost to 2000 (London: Melisende, 2003),
pp. 110-111; Roderic H. Davison, "The King-Crane Commission: An
American Inquiry into the Middle East by Harry N. Howard," The Journal of
Modern History, vol. 37, no. 1 (March 1965), pp. 114-115.

دراسات
تحوّ الت عملية صنع القرار األميركي بشأن القدس

أساس ًيا يف العقل األمرييك السيايس ،وجاء يف تقريرها الذي أهمله
مؤمتر السالم( ((1ما ييل:
"من املشكوك فيه ،يف أي حال ،أن يرى املسلمون واملسيحيون يف
اليهود أوصياء مقبولني عىل األماكن املقدسة ،أو عىل األرض املقدسة
كلها ،حيث إ ّن األماكن املقدسة عند املسيحيني – تلك التي لها عالقة
باملسيح – وتلك املقدسة عند املسلمني أيضً ا ،ليست مقدسة عند
اليهود ،بل هي بغيضة بالنسبة إليهم .ويستحيل أن يشعروا بالرضا
لوجود هذه األماكن بيد اليهود [ ]...يف الواقع ،ومن هذه الزاوية،
وأل ّن األماكن املقدسة لألديان الثالثة مقدسة للمسلمني ،فهذا
يجعلهم ،طبيع ًّيا ورضائ ًّيا ،أن يكونوا أوصيا َء عىل األماكن املقدسة
أكرث من اليهود"(.((1
ال يشء يوحي بأ ّن هذا التقرير أثار ضجة أو ردود فعل تذكر يف
الرأي العام األمرييك ودوائر صنع القرار ،ما يشري إىل محدودية أهمية
املسألة اليهودية ،آنذاك ،يف الفكر األمرييك.
ولعل عرض القدس واملسألة اليهودية ،يف الحمالت االنتخابية للرئاسة
مهم عىل تطور مسألة القدس يف السياسة
رشا ً
والكونغرس ،يعطي مؤ ً
األمريكية.
مل تكن القدس أو فلسطني تذكر يف الحمالت االنتخابية األمريكية،
وتحدي ًدا يف برامج مرشحي الرئاسة ،عند الحزبني الرئيسني ،الجمهوري
والدميقراطي ،حتى الحملة الرئاسية لعام 1944؛ حيث أ ّدت املحرقة
النازية ضد اليهود يف أوروبا وتزايد الهجرة اليهودية إىل الواليات
املتحدة إىل بدء االهتامم الخاص باليهود(.((1
عىل سبيل املثال ،تض ّمن بيان الحزب الدميقراطي لالنتخابات
نصا جاء فيه" :نحن نؤيد فتح فلسطني من
الرئاسية لعام ًّ 1944
دون قيود لهجرة اليهود واالستقرار فيها ،وإقامة دولة يهودية حرة
ودميقراطية وبرملانية [ .((2("]Commonwealthويف العام نفسه،
تفصيل ،من نص الحزب الدميقراطي،
ً
نصا أكرث
نرش الحزب الجمهوري ًّ
يُدشّ ن دخول املسألة اليهودية بقوة يف الخطاب األمرييك؛ جاء فيه:
"من أجل إعطاء ملجأ ملاليني الرجال والنساء واألطفال اليهود الذين
يعانون نتيجة طردهم من بيوتهم بوساطة الطغيان ،فإننا ندعو إىل
17 Ibid., p. 114.
18 Walter Laqueur (ed.), The Israel-Arab Reader: A Documentary History
of the Middle East Conflict (London: Weidenfeld & Nicolson, 1969), p. 30.
19 Ahmad Jamil Azem, "Moving the U.S. Embassy to Jerusalem: A
Chronic Unfulfilled Promise," Jerusalem Quarterly, no. 70 (Summer 2017),
p. 9.
20 Ibid.
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فتح فلسطني لهجرتهم غري املق ّيدة ومتلّكهم األرايض ،تطبيقًا إلعالن
بلفور يف عام  ،1917وتنفيذًا لقرارات مؤمتر الحزب الجمهوري لعام
 ،1922ما قد يجعل فلسطني بل ًدا ح ًّرا ودميقراطيًا .ونحن نشجب
عدم إرصار الرئيس عىل انتداب فلسطني لتنفيذ بنود إعالن بلفور
وصك االنتداب ،رغم تظاهره بتأييدها"( .((2وبالتوازي مع هذه
النصوص ،مل تكن القدس حارضة يف الخطاب األمرييك مبارشة .فعىل
سبيل املثال ،عندما نوقش قرار التقسيم يف األمم املتحدة يف عام
 ،1947مل تت َّنب الواليات املتحدة موقفًا من مسألة املدينة ،وجاء يف
صحيفة ذي تاميز الربيطانية ،يف  10ترشين األول /أكتوبر ،1947
مندوب
مقال بعنوان "الواليات املتحدة صامتة بشأن فلسطني" ،أ ّن
َ
االتحاد السوفيايت والواليات املتحدة بقيا صامتَني أثناء نقاش املسألة
الفلسطينية ،فكل منهام ينتظر أن يتحدث اآلخــر ،حتى اضطر
الرئيس الهندي للجنة األمم املتحدة الخاصة بفلسطني إىل اقرتاح
أي واحد يريد الكالم( .((2ويف اليوم
إقفال النقاش إذا كان مل يكن ّ
مفصل للمسألة
التايل ،أصدر الوفد األمرييك بيانًا يدعو فيه إىل تص ّور ّ
الفلسطينية ،وإىل أن تبقى هذه املسألة "خارج نطاق رصاع القوى
العظمى"( .((2وعندما نوقش وضع مدينة القدس عىل نحو خاص،
طلب الوفد األمرييك أن تقوم األمم املتحدة بدور السلطة اإلدارية يف
املدينة تحت نظام الوصاية الدولية(.((2تؤكد مقارنة نصوص الحملة
االنتخابية الرئاسية يف عام  1944باملوقف الرسمي يف األمم املتحدة
يف عام  1947استنتا ًجا مفاده أ ّن إرسائيل باتت قضية داخلية ،لكن
قليل .فعىل صعيد النظام الدويل ،كان هناك رصاحة
مبعنى مختلف ً
أمريكية بتج ّنب أن تصبح فلسطني والقدس جز ًءا من الحرب الباردة،
وكان هناك سعي لدور دويل يف القدس .ومن هنا شجبت الواليات
املتحدة يف الخمسينيات والستينيات مرا ًرا سعي إرسائيل لنقل مقا ّر
مثل،
الحكومة والسفارات األجنبية إىل القدس؛ ففي عام ً ،1952
شجبت الواليات املتحدة القرار اإلرسائييل بنقل وزارة الخارجية
اإلرسائيلية إىل القدس(.((2
استمر التعبري عن التأييد والتعاطف مع اليهود وإرسائيل يف الحمالت
االنتخابية األمريكية يف األربعينيات حتى الستينيات ،لكن من دون
أي إشارات خاصة إىل القدس( ،((2مع موقف أمرييك رسمي خارجي
تجل يف
أكرث حذ ًرا ،بل رافض إلبداء الدعم الكامل إلرسائيل ،وهو ما ّ
Ibid.
Ibid., cited in "U.S. Silence on Palestine," The Times, 10/10/1947.
Ibid., cited in "U.S. Statement on Palestine," The Times, 11/10/1947.
"U.S. Support for Partition of Palestine," The Times, 13/10/1947.
Documents on Jerusalem, vol. 1 (Jerusalem: PASSIA, 1996), pp. 173-174.
Azem, p. 10.
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38
الغضب أو املعارضة األمريكية لالحتالل اإلرسائييل لقطاع غزة يف عام
 1956والعدوان الثاليث الفرنيس – الربيطاين  -اإلرسائييل عىل مرص يف
ذلك الوقت(.((2
كانت حرب  1967نقطة فاصلة ،ع ّمقت التحالف األمرييك  -اإلرسائييل،
وزادت الرعاية األمريكية إلرسائيل ،لكن املالحظ أن قضية القدس
ظهرت يف هذا السياق باعتبارها قضية خالفية أمريكية  -إرسائيلية،
بل قللت من الحامسة األمريكية يف تأييد إرسائيل العلني يف مناسبات
مثل ،أعاقت واشنطن إصدار قرار من
عدة؛ فعىل مدى شهورً ،
األمم املتحدة بشأن عدوان عام  1967واالحتالل اإلرسائييل لألرايض
العربية يف الضفة الغربية والقدس والجوالن وسيناء .وتكشف وثائق
الخارجية الربيطانية أ ّن وزير الخارجية األمرييك تح ّدث معارضً ا
بقوة يف  16حزيران /يونيو 1967؛ أي بعد أيام من هذا االحتالل
اإلرسائييل ،مع السفري اإلرسائييل يف واشنطن ،ضد قرار ضم إرسائيل
القدس القدمية ،ووصف القرار بأنّه "عدم حكمة"(((2؛ ويُعتقد أن
قرار إرسائيل الرسمي بضم رشق القدس واالستياء األمرييك من ذلك
هو الذي أوقف الرفض األمرييك لصدور قرار من مجلس األمن يعالج
مسألة آثار حرب  ،1967ونتيجة للرتاجع األمرييك صدر القرار  242يف
 22ترشين الثاين /نوفمرب .((2(1967
لكن نتائج حرب  1967التي قد تتمثل يف شعور العامل بضعف املوقف
العريب ،وبعدم دفع رضيبة االنحياز إىل الجانب اإلرسائييل ،ع ّمقت
وخصوصا عىل املستوى الشعبي .ويف موضوع
االنحياز األمــريك،
ً
القدس ،تبع التحدي اإلرسائييل للعامل والقانون الدويل ،وطب ًعا للعرب،
بضم الجزء الرشقي إىل ما ُس ّمي سيادتها ،حش ٌد لدعم التأييد لها،
خصوصا يف الكونغرس .ومن هنا بدأت األصوات الداعية إىل نقل
ً
السفارة األمريكية إىل القدس يف الظهور ،منذ شباط /فرباير ،1972
ويف ذلك الوقت أعلن جريالد فورد  ،Gerald Fordقائد الحزب
الجمهوري يف مجلس النواب األمرييك ،الذي كان يشكل األقلية ،تأييده
االعرتاف بالقدس باعتبارها "العاصمة القانونية والتاريخية إلرسائيل"،
وذلك "عرب نقل سفارة الواليات املتحدة إىل هناك"(.((3
 27محمد عزيز شكري" ،البعد الدويل للقضية الفلسطينية" ،يف :املوسوعة الفلسطينية،
الخاصة ،مج  :6دراسات القضية الفلسطينية (بريوت :هيئة املوسوعة
القسم الثاين :الدراسات
ّ
الفلسطينية ،)1990 ،ص .18
28 United Kingdom, The National Archives, Foreign and Commonwealth
Office (FCO), "Report by W. Morris," 17/6/1967, 17/251.
29 Steven L. Spiegel, The Other Arab-Israeli Conflict: Making America's
M'ddle East Policy from Truman to Reagan (Chicago: The University of
Chicago Press, 1985), p. 155.
30 Ibid., p. 232.
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تع ّمق مع الوقت مشهد الكونغرس واملرشحني الذين يبدون انحيازًا
يف تب ّني املطالب اإلرسائيلية ،من دون الكثري من الحسابات يف
ما يتعلق بالقانون الدويل واالرتدادات الدبلوماسية والسياسية لهذه
املطالب ،لكن املستوى التنفيذي األمرييك كان ،عمو ًما ،أقل اندفا ًعا.
فمثل ،رفض الرئيس األمرييك ريتشارد نيكسون ( )1974-1969ووزير
ً
خارجيته وليام روجرز  William P. Rogersفكرة فورد .وحتى
اللجنة املسؤولة عن الربنامج االنتخايب للحزب الجمهوري رفضت
إدراج اقرتاح فورد املتعلق بنقل السفارة يف نص الربنامج( .((3بل إن
األمر األبلغ يف االنقسام بني املستوى التنفيذي والسيايس – الترشيعي
هو أن فورد نفسه أصبح نائ ًبا للرئيس األمرييك نيكسون .وبعد
رئيسا للواليات املتحدة (،)1977-1974
استقالة األخري ،أصبح فورد ً
وعندما سئل يف  9آب /أغسطس 1974؛ أي بعد  20يو ًما من تولّيه
الرئاسة ،يف مؤمتر صحايف ،إ ْن كان س ُيط ّبق اقرتاحه بشأن القدس ،ر ّد
بأنّه يف ظل الظروف الراهنة وأهميّة الوصول إىل سالم عادل ودائم يف
الرشق األوسط ،فإ ّن هذا االقرتاح يجب أن يتن ّحى جانبًا(.((3
ال ميكن النظر إىل موقف فــورد ،من زاويــة التباين بني الرسمي
التنفيذي الذي عليه اتخاذ قـرارات وتنفيذها والسيايس ،خارج
املسؤولية التنفيذية فحسب ،بل ال بد من تذكر التغريات الدولية
التي فرضتها حرب  .1973فأجواء العامل بعد الحظر النفطي العريب،
غيت
وبعد املبادرة العسكرية املرصية السورية يف بدء تلك الحربّ ،
نسبيًّا من ج ِّو ما بعد عام  1967الذي كان يغلب عليه طابع االستهانة
بر ّد الفعل العريب.
عمو ًما ،غلب عىل املوقف السيايس األمرييك بشأن القدس بعد عام
 1972تقديم السياسيني واملرشحني األمريكيني لالنتخابات الرئاسية
والترشيعية ُوعو ًدا بشأن القدس ونقل السفارة .أ ّما عىل املستوى
التنفيذي ،وألجل عدم تقويض "فرص السالم" ،فإ ّن هذه الوعود
واالقرتاحات مل تطبق .لكن املالحظ أيضً ا أ ّن الحزب الدميقراطي،
يف السبعينيات والثامنينيات ،كان أكرث إقبالً عىل تقديم وعود
ومواقف بشأن القدس ،مام كان عليه الحزب الجمهوري .مل تُذكر
القدس ومسألة نقل السفارة األمريكية يف الربامج االنتخابية للحزب
الجمهوري ،يف حني تب ّنى الحزب الدميقراطي موقفًا رصي ًحا من
موضوع القدس والسفارة؛ فأعلن يف الربنامج االنتخايب للحزب يف
عام " ،1972االعرتاف والتأييد ملكانة القدس الثابتة عاصم ًة إلرسائيل،
مع حرية الوصول إىل األماكن املقدسة للمعتقدات كلها .وكرمز لهذا
31 Joseph Polakoff, "Ford Backs Off on His Former Proposal that the U.S.
Move Its Embassy in Israel to Jerusalem," JTA Daily News Bulletin, vol. XLI,
no. 167, 29/8/1974, p. 3, accessed on 26/9/2019, at: http://bit.ly/2mPDaQL
32 Ibid.
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تحوّ الت عملية صنع القرار األميركي بشأن القدس

املوقف ،يجب أن تُنقل السفارة األمريكية من تل أبيب إىل القدس
واالعرتاف مبسؤولية املجتمع العاملي للتوصل إىل حل عادل ملشكلة
الالجئني الفلسطينيني واليهود" .وتكرر هذا املوقف حرفيًّا تقريبًا يف
برنامج عام  .((3(1976وبقي كذلك يف الثامنينيات ،مع إضافة تأكيد
أ ّن "القدس يجب أن تبقى مو ّحدة"( .((3لكن هذا املوقف مل ينعكس،
مثل ،يف السياسات الخارجية للرئيس األمرييك الدميقراطي جيمي
ً
كارتر .)1981-1977( Jimmy Carter

الفلسطينية من لبنان ،لتُعيد "الشه ّية" لتغيري موقف القدس ،ومن
اقتح يف الكونغرس ،يف عام  ،1984قانون لنقل السفارة األمريكية
هنا ُ
إىل القدس ،لكن إدارة ريغان رفضت ذلك ،عىل خلفية أ ّن هذا "يوصل
رسالة أن الواليات املتحدة تقبل موقف أحد األطراف" ،وأ ّن موضوع
حل باملفاوضات" ،وأ ّن نقل السفارة "سيُضعف
القدس "يجب أن يُ َّ
(((3
القدرة عىل القيام بدور فاعل يف عملية السالم يف الرشق األوسط" .

بدأ دخــول القدس إىل برامج الحزب الجمهوري االنتخابية يف
عام  ،1980لكن من دون ذكرها باعتبارها عاصمة إرسائيل ،أو
نقل السفارة األمريكية إليها .لكن أكّد الحزب أن تبقى القدس
"مو َّحدة"( .((3وكانت هذه سياسة الرئيس األمرييك الجمهوري ،رونالد
ريغان ( ،)1989-1981الذي أعلن موقفه أثناء طرح مبادراته وأفكاره
لعملية السالم؛ إذ قال" :يجب أن تبقى القدس غري مقسمة ،لكن
وضعها النهايئ يتقرر عرب املفاوضات"(.((3

يؤ ّمن النظام السيايس األمرييك للكونغرس أداة غري مبارشة للتدخل
فعل؛ ففي
يف السياسة الخارجية ،هي امليزانية .وهذا ما حدث ً
موضوع القدس ،تقدم عضو مجلس الشيوخ ،الجمهوري جيس هيلمز
 ،Jesse Helmsبقانون يف عام  ،1989يتعلّق بامللكيات العقارية يف
إرسائيل ،يشرتط رضورة امتالك مبن َيني ،يف القدس أو الضفة الغربية،
يصلحان كمبنى للسفري أو القنصل ،مقابل تقديم املخصصات الالزمة
إلنشاء منشأة دبلوماسية يف تل أبيب ،حيث يكون هناك مبنيان
جاهزان كسفارة ،واحد يف تل أبيب والثاين يف القدس( .((3وبالفعل،
استأجرت اإلدارة األمريكية عقا ًرا يف القدس الرشقية ،لكنها مل تخ ُط
خطوات سياسية الحقة لتطوير وضعه(.((3
كانت اتفاقات أوسلو يف عا َمي  1993و 1994االنعطافة األكرب يف
املوقف السيايس األمرييك ،وإن بقي ذلك يف أُطر الكونغرس ،ومل يصل إىل
املستويات التنفيذية .ففي أيار /مايو  ،1995وقّع  41عض ًوا يف مجلس
الشيوخ ،و 31عض ًوا يف مجلس النواب ،مرشوع قانون لنقل السفارة
األمريكية إىل القدس .وبسبب اعرتاض إدارة الرئيس بيل كلينتون ،أل ّن
هذا يف نظرها يُع ّرض عملية السالم ودور الواليات املتحدة باعتبارها
وسيطًا للخطر( ،((4فإ ّن الرئيس بعد صدور القانون بأغلبية  95عض ًوا
ضد  5أعضاء يف مجلس الشيوخ ،و 374عض ًوا يف مقابل  37عض ًوا يف

إذا كانت حرب  1967قد "فتحت شه ّية" أطراف أمريكية  -إرسائيلية
لزيادة االقرتاب من املوقف اإلرسائييل بشأن القدس ،فإ ّن حرب
" 1973كبحت" االندفاعة يف هذا الصدد ،ثم جاءت حرب ،1982
وما تالها من محاولة إطالق عملية سالم ،بعد خروج منظمة التحرير
Azem, p. 12.
Ibid., pp. 12-14.
Ibid., p. 13.
Ibid.
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37 "Statement by Lawrence S. Eagleburger, Under-Secretary for Political
Affairs, U.S. Department of State, Washington, 23 February 1984," in:
Documents on Jerusalem, vol. 1, pp. 279-280.
38 Shlomo Slonim, Jerusalem in America's F'reign Policy 1947-1997 (The
Hague/ London/ Boston: Kluwer Law International, 1998), p. 265.
39 Ibid.
40 "U.S. Secretary of State Warren Christopher, Statement Regarding the
U.S. Embassy Relocation Proposals, 9 May 1995"; "U.S. Assistant Secretary
of State Robert Pelletreau, Statement on Jerusalem and the Multilateral
Talks, Montreux, 18 May 1995 [Excerpts]"; "Statement by the White House
Press Secretary of the U.S. Embassy Relocation to Jerusalem Bill, 24 October
1995," in: Documents on Jerusalem, vol. 1, pp. 298-299, 303.

40
مجلس النواب ،يف ترشين األول /أكتوبر  ،((4(1995أعطى حق تأجيل
تنفيذه ألسباب تتعلق باألمن القومي ،مع تأكيد القانون أن القدس
"عاصمة دولة إرسائيل" ،منذ عام  .1950وبني عا َمي  1948و 1967تحت
السيطرة األردنيةُ ،منع مواطنو إرسائيل من الديانات كلها من الوصول
إىل األماكن املقدسة( .((4واستمر الرؤساء األمريكيون يؤجلون كل ستة
شهور تنفيذ القانون ،حتى قرر ترامب تنفيذه يف نهاية عام .2017
املالحظ يف التسعينيات تبادل األدوار بني الحزبني الجمهوري والدميقراطي؛
إذ ر ّحب برنامج الحزب الجمهوري ،أول مرة (يف عام  ،)1996بقرار
الكونغرس الذي كانت الغالبية فيه للجمهوريني ،بشأن إقرار قانون نقل
السفارة( ،((4يف حني اكتفى الدميقراطيون باإلشارة إىل القدس عاصمة
"مو ّحدة" إلرسائيل ،من دون ذكر نقل السفارة األمريكية(.((4
بعد عام  ،2000استمرت الربامج االنتخابية الجمهورية يف اإلشارة إىل
موضوع السفارة ،ويكتفي الحزب الدميقراطي باإلشارة إىل املدينة
عاصمة إرسائــيــل( ،((4بل أضاف الدميقراطيون يف عام  2008إىل
تأكيدهم بقاء القدس عاصمة لدولة إرسائيل أ ّن "األطراف قد وافقت
عىل أ ّن القدس موضوع لقضايا الحل النهايئ"( .((4وكام سيالحظ الحقًا،
تك ّرس يف القرن الحادي والعرشين تبادل األدوار؛ إذ بات الحزب
الدميقراطي أقل اندفا ًعا ،نسبيًا ،يف تأييد السياسات اإلرسائيلية ،من
الحزب الجمهوري الذي ع ّمق تحالفه مع نخب يهودية ميينية.

ً
ثالثا :القدس وإسرائيل وفواعل صنع
السياسة األميركية
عندما يتعلق األمر باملوضوعات اإلرسائيلية ،هناك عادة فرضيات
تتعلق بدور الدين ،وال سيام الربوتستانت اإلنجيليني واليهود
41 "U.S. Congressional Record on the Jerusalem Embassy Relocation
Implementation Act, Senate Section, 9 May 1995 [Excerpts],"; "U.S. Senate,
104th Congress, 1st Session, 'Jerusalem Embassy Relocation Implementation
Act of 1995' Washington, 9 May 1995,"; "Jerusalem Embassy Relocation
Act, Washington, 23 October 1995," in: Documents on Jerusalem, vol. 1,
pp. 293-296, 301-302.
42
"U.S. Senate, 104th Congress, 1st Session, 'Jerusalem Embassy
Relocation Implementation Act of 1995,' Wa'hington, 9 May 1995," in:
Documents on Jerusalem, vol. 1, p. 296.
43 "Republican Party Platform of 1996," The American Presidency
Project, 12/8/1996, accessed on 26/4/2017 at: http://bit.ly/2pwW9AU
44 "1996 Democratic Party Platform," The American Presidency Project,
26/8/1996, accessed on 26/4/2017, at: http://bit.ly/2oHoLXW
45 Azem, p. 15.
46 2008 Democratic Party Platform, The American Presidency Project,
25/8/2008, accessed on 4/5/2017, at: http://bit.ly/2nSSPzP
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األمريكيني وسياسات الحزبني الدميقراطي والجمهوري ،ثم اللويب
اإلرسائييل ،وسيعرض ذلك هذا املحور يف العناوين األربعة اآلتية.

 .1إسرائيل :اإلنجيليون والدين في
الواليات المتحدة
يربط املراقبون عادة بني مك ّونات الواليات املتحدة الدينية وموقفها
فمثل يُعتقد أ ّن اليهود هم املؤيد األول إلرسائيل ،وأ ّن
من القدسً ،
"اإلنجيليني" هم مؤيدون أساسيون لها أيضً ا ،ومنهم ظهرت الصهيونية
املسيحية .وعىل سبيل املثال ،ال الحرص ،جاء يف تقرير ملوقع الجزيرة
نت اإلخباري ،يف نهاية عام  2018ما ييل" :يؤمن كثري من اإلنجيليني
بأن املسيح سينزل إىل األرض لينشئ مملكة الله التي ستستمر ألف
رسع
سنة من السعادة ،كام يؤمنون بأن إرسائيل هي العامل امل ُ ّ
ألحداث نهاية الزمان ،ولذلك فإن دعمها يجب أن يكون من ثوابت
السياسة األمريكية"( .((4وجاء يف تقرير لصحيفة القدس العريب ما ييل:
"اعترب مراقبون أن الطائفة [اإلنجيلية] كان لها دور كبري يف إعالن
الواليات املتحدة مدينة القدس الفلسطينية املحتلة عاصم ًة إلرسائيل.
ويؤمن اإلنجيليون بأن قيام دولة إرسائيل يأيت 'وفقًا لتعاليم اإلنجيل'،
وأن 'املسيح' سيعود إىل الحياة بعد تج ّمع كل اليهود يف تلك األرض،
واكتامل حدودها؛ أي عىل كامل تراب فلسطني التاريخية"(.((4
أوىل خطوات اختبار هذه الفرضية ،بشأن دور الربوتستانت
اإلنجيليني الحاسم ،هي معرفة نسبة الربوتستانت اإلنجيليني يف
الرتكيبة الدميوغرافية األمريكية.
يف عام  ،2015أثبتت استطالعات رأي ملركز "بيو"  Pewلألبحاث أ ّن
 70.6يف املئة فقط من األمريكيني يصفون أنفسهم بأنهم مسيحيون،
وهذا تراجع كبري من نسبة  78.4يف املئة يف عام  .2008ويُع ّرف 46.5
يف املئة من األمريكيني أنفسهم بأنهم بروتستانت ،وهؤالء ال يسمون
أنفسهم إنجيليني ،بل إ ّن نحو نصفهم فقط يعتربون أنفسهم كذلك.
وكان  23يف املئة من األمريكيني يف عام  2015ال يرون أنفسهم ينتمون
إىل دين بعينه( .((4ويف هذا ميثّل اإلنجيليون نحو  25.4يف املئة من
األمريكيني ،واليهود  1.9يف املئة ،واملسلمون نحو  0.9يف املئة(.((5
" 47اإلنجيليون األمريكيون ..ماذا يريدون اآلن من العرب واملسلمني؟" ،الجزيرة نت،
 ،2018/12/7شوهد يف  ،2019/7/25يفhttp://bit.ly/2mO4LBS :
" 48اإلنجيليون أبرز داعمي ترامب وحزبه :من هم وما أجنداتهم؟" ،القدس العريب،
.2018/8/4
49
"America's Changing Religious Landscape," Demographic
Study, Pew Research Center, 12/5/2015, accessed on 26/9/2019, at:
https://pewrsr.ch/2mTqYhO
50 "Religious Landscape Study," Pew Research Center, accessed on
24/7/2019, at: https://pewrsr.ch/2lJXOSp
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تكشف املعطيات العامة عن أ ّن ربط املوقف األمرييك باملتغري الثقايف
الديني ليس دقيقًا ،وهو ما يؤكد فرضية أساسية لهذه الدراسة
مفادها أ ّن هذا العامل ليس هو العامل األسايس ،لكن رمبا هو القوة
التنظيمية لبعض القوى الدينية ،وتحالفها مع لوبيات إرسائيلية هو
األساس .عمل ًّيا ،لدى أقل من ربع األمريكيني ،نظريًا ،اعتقاد متمثل
بأهمية إرسائيل دين ًيا .بل األهم من ذلك أنّه ،عمل ًّيا أيضً ا ،يتّضح
أن لدى بعض أهم رموز اإلنجيليني ،ومن ث ّم رشائح مهمة منهم،
مواقف سلبية من اليهود .وعىل سبيل املثال ال الحرص ،أُزيح النقاب
يف عام  2002عن تسجيل ،يعود إىل عام  ،1972ملحادثة بني الرئيس
األمرييك األسبق ريتشارد نيكسون وبييل غراهام ( )2018-1918الذي
يوصف يف الكثري من األحيان بكونه أهم قائد إنجييل يف الواليات
املتحدة يف النصف الثاين من القرن العرشين؛ إذ يتفق كالهام عىل
أ ّن اليهود من أسباب "مشكالت العرص" ،والالفت أنه يف العام نفسه،
فيلم بعنوان ِ
"أرضه" ،يتحدث بإيجابية عالية عن
أنتج اإلنجيليون ً
إرسائيل ،وقد افتُ ِتح الفيلم باستضافة رئيسة وزراء إرسائيل ،غولدا
مائري ( )1974-1969وكان غراهام قد كتب وتحدث م ـرا ًرا عن
دعمه إرسائيل(.((5
يف الواقع ،هناك شبه اتفاق عىل أ ّن التعاليم واملعتقدات اإلنجيلية
بخصوص اليهود سلبية ،سواء من حيث دورهم الحديث يف نرش قيم
وأفكار "ليربالية" ،مثل املثلية الجنسية واإلجهاض وغري ذلك( ،((5أو
بخصوص موقفهم من املسيحية ورفضهم املسيحية تاريخيًّا .وتبدو
نقطة االلتقاء الوحيدة متعلقة باملستقبل واالعتقاد بنبوءات بشأن
تج ّمع اليهود يف فلسطني وإميانهم باملسيح عندما يعود( .((5ففي عام
 ،1878كتب وليام بالكستون (1935-1841) William Blackstone
وهو من ر ّواد مدرسة تُعرف بالتدبريية (وهي جزء من الصهيونية
املسيحية) كام أنه مؤلف كتاب املسيح ٍ
آت  -وثيق ًة تدعو إىل دولة
يهودية يف إرسائيل ،ويف عام  1891جعل  400شخصية أمريكية
مرموقة توقّعها( .((5لكن هناك جامعات بروتستانتية أخرى تتب ّنى
موقفًا ناق ًدا إلرسائيل ،مثل املجلس الوطني للكنائس ومجلس الرشق
األوسط للكنائس أيضً ا(.((5
51 Yaakov Ariel, An Unusual Relationship: Evangelical Christians and
Jews, Goldstein-Goren Series in American Jewish History Series (New York:
New York University Press, 2013), p. 1.
52 James Q. Wilson, "Why Don't Jews L'ke the Christians Who
Like Them?" City Journal (Winter 2008), accessed on 26/9/2019, at:
http://bit.ly/2oG0SA2
53 Ariel, pp. 1-3.
54 Wilson.
55 Ibid.
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يعتقد جيمس ويلسون ،األستاذ السابق يف جامعة هارفارد ،أ ّن القوة
التصويتية لإلنجيليني الذين يعتربون دعم إرسائيل واجبًا دينيًا (عىل
الرغم من االختالفات وحتى الكراهية لليهود أحيانًا) ال تزيد عىل
 16يف املئة من القوة التصويتية األمريكية ،مع أقل من  2يف املئة
لليهود( .((5وبنا ًء عليه ،ال تبدو قوة اإلنجيليني واليهود التصويتية آتية
من عدد أصواتهم ،بقدر ما تأيت من قدرتهم عىل تنظيم صفوفهم
أساسا دينية .وهذا
السياسية وتأثريهم يف االنتخابات ألسباب ليست ً
ما يقود إىل أهمية دور اللويب اإلرسائييل وتنظيمه.

 .2اتجاهات اليهود األميركيين
يف السبعينيات والثامنينيات ،كان هناك اعتقاد يُشبه اإلجامع عىل
أ ّن اليهود يؤيدون إرسائيل ومواقفها( ،((5لك ّن هذا اإلجامع اختلف
يف القرن الحادي والعرشين؛ إذ أشارت استطالعات رأي ومسوح يف
بتغي يف اتجاهات الطالب اليهود إىل أ ّن الربط
عام  2003متعلقة ّ
بينهم وبني السياسات اإلرسائيلية أصبح أقل "أوتوماتيكية"؛ أي إنه
ليس رشطًا أن تكون مؤي ًدا إلرسائيل إذا كنت يهوديًّا .ثم ظهرت
جامعة ضغط جديدة يهودية (لويب) تسمى "جي سرتيت" J. Street
أقل حامس ًة للدعم غري املرشوط إلرسائيل ،وت ُؤيد حل الدولتني .ومع
االنتخابات الرئاسية يف عام  ،2016اتضح وجود تح ّوالت داخل الحزب
الدميقراطي ،ليُصبح أقل "تعصبًا" إلرسائيل ،مع أن اليهود تقليديًّا
أكرث تصويتًا له .وال تعكس هذه التح ّوالت التي ستُعرض وت ُوث ّق تال ًيا
يف هذه الدراسة ،سوى جزء من املشهد ،فهناك وجه آخر هو تزايد
التعصب إلرسائيل عىل أساس ديني أصويل يهودي ،وأ ّن األصولية
ميل أقل بني العلامنيني
تزيد بني الشباب اليهود باطّراد؛ أي إن هناك ً
والليرباليني إىل تأييد إرسائيل من دون رشوط ،لك ّن هناك تشد ًدا
بني األصوليني ،وهؤالء عددهم يف ازدياد .ويف مقابل تأسيس "جي
سرتيت" ،أُ ّسس لويب أشد ميينية ،يشرتط من أجل تقديم الدعم إىل
إرسائيل عد َم االعرتاف بالحقوق الوطنية للفلسطينيني ،ويف مقابل
تح ّوالت الحزب الدميقراطي لجهة بروز بعض األصوات فيه الرافضة
لبعض السياسات اإلرسائيلية ،هناك املزيد من التطرف يف الحزب
الجمهوري لجهة االنحياز غري املرشوط إىل هذه السياسات .وكام
سيُال َحظ الحقًا ،فإ ّن بعض الباحثني ،أو السياسيني اليهود ،يُلقي اللوم
يف هذه التح ّوالت عىل عدم اإلميان واملعرفة بالتاريخ الديني وعىل
مركزية أمور أخرى ،مثل مكانة القدس يف الهوية اليهودية.
Ibid.
Ariel, p. 1.
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بعد أن لوحظ تراجع حامسة الطالب اليهود يف الدفاع عن إرسائيل،
يف سياق انتفاضة األقىص وأحداث بداية القرن الحادي والعرشين،
أُجريت دراسة تقوم عىل استطالعات رأي ومجموعات نقاشية،
بتمويل من قادة يهود يف عام  ،((5(2003بالتعاقد مع رشكة استطالعات
رأي متخصصة ،يديرها العضو يف الحزب الجمهوري ،فرانك لونتز،
إلجراء بحث متعلق بالسؤال :ملاذا مل ي ُعد الطالب األمريكيون اليهود
متح ّمسني للرد عىل االنتقادات التي تو ّجه إىل إرسائيل يف جامعاتهم؟
وخرجت الدراسة بنتائج تفيد أن هؤالء الطالب "ال يفكرون" يف
إرسائيل؛ أي إنهم عندما يتناقشون يف شؤونهم ،مبا يف ذلك حياتهم
باعتبارهم يهو ًدا ،ال يذكرون إرسائيل ،وال يبحثون شؤونها إال إذا
ُسئلوا عنها .وعندما يشريون إىل اإلرسائيليني يستخدمون تعبريات
مثل "هم"؛ أي ال يعتربون أنفسهم شيئًا واح ًدا(.((5وبحسب ما ورد يف
دراسة ألستاذ الصحافة والعلوم السياسية األمرييك ،بيرت بينارت ،تتفق
نتائج استطالع الرأي مع دراسات أخرى سبقت تلك الدراسة ،تثبت
ما ييل" :عمو ًما ،يشعر الطالب اليهود األصغر س ًّنا من غري األصوليني
بارتباط أقل كث ًريا مام كان يشعر به َمن هم أكرب س ًّنا" .وعىل سبيل
املثال ،رفض اتحاد طالب جامعة برانديز املدعومة من يهود ،يف عام
 ،2008االحتفال بالذكرى الستني لقيام إرسائيل(.((6
لكن ش ّدد بينارت أيضً ا ،يف دراسته الصادرة يف عام  ،2010عىل صعود
جيل جديد من األصوليني ،يف مقابل ابتعاد كثري من اليهود الليرباليني
والعلامنيني ،حيث تزداد األصولية بني الشباب اليهود األمريكيني،
وهؤالء أشد ارتباطًا وأكرث دفا ًعا عن إرسائيل ،بعكس الجزء العلامين.
وبحسب دراســات اقتبسها بينارت ،فإ ّن  12يف املئة من اليهود
األمريكيني فوق سن الستني أصوليون ،بينام تصل هذه النسبة عند
الذين هم يف الفرتة العمرية  24-18عا ًما إىل  34يف املئة .وال يشعر
إال  16يف املئة من اليهود غري األصوليني ممن هم تحت سن األربعني
بأنّهم "لصيقون ج ًّدا بإرسائيل" ،ويؤيد  60يف املئة منهم إقامة دولة
فلسطينية .أ ّما بني األصوليني ،فالنسبة تصل إىل  79يف املئة ،ويؤيد 25
يف املئة منهم إقامة دولة فلسطينية(.((6
 58عرض الباحث نتائج دراسة أجريت يف عام  ،2003يف دراسة سابقة له ،وهنا يُعيد
عرض هذه النتائج ،وإجراء قراءة جديدة لها ،من خالل مقارنتها بدراسات الحقة  -ووضعها يف
خصوصا تح ّوالت الحزب الدميقراطي وحمالت
سياق تطورات حدثت الحقًا  -لتلك الدراسة،
ً
املقاطعة وظهور لويب مييني إرسائييل أشد تط ّرفًا .لالطالع عىل الدراسة املشار إليها ،يُنظر:
أحمد جميل عزم" ،القدس يف الخطاب السيايس األمرييك" ،حوليات القدس ،العدد ( 15ربيع-
صيف  ،)2013ص .23-6
"59 Peter Beinart, "The Failure of the American Jewish Establishment,
The New York Review of Books, vol. 57, no. 10 (June 2010), accessed on
26/9/2019, at: http://bit.ly/2ljSkgT
 60ملزيد من التفصيالت عن هذه الدراسة وتغري آراء الطالب ،ينظر :عزم؛ .Beinart
61 Ibid.
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مل تتوقف الدراسات التي توالها لونتز عند دراســة عام ،2003
بل أوكِلَت إليه ،كام يبدو ،مهمتان :األوىل تدريب الطالب اليهود
وتدريسهم كيف يدافعون عن إرسائيل ،والثانية أن يتابع هو
استطالعاته ودراساته عن اتجاهاتهم .وبدأت دراساته تتَّجه أيضً ا إىل
استطالع آراء الطالب غري اليهود ،واألمريكيني عمو ًما .ويف مقابلة مع
صحيفة جريوزامل بوست يف عام  ،2010عرض نتائج ورشة كان قد
نظّمها ،جمعت  35طال ًبا من جامعتني من أبرز جامعات الواليات
املتحدة ،معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا  MITوهارفارد ،منهم
 15طالبًا من اليهود و 20طالبًا من غري اليهود .وبحسب لونتز ،فإن
الطالب غري اليهود بدؤوا يتحدثون خالل عرش دقائق عام س ّموه
"جرائم الحرب اإلرسائيلية" ،وعن قوة اليهود واللويب اليهودي(،((6
واألكرث من هذا أ ّن الطالب اليهود مل يتص ّدوا لهم ،وهنا أيضً ا يُق ّدم
لونتز مالحظة ،أو فرضية ،تتفق مع ما قاله بينارت من قبل متمثلة
فعل لالنتقادات
بأ ّن الطالب اليمينيني (األصوليني) اليهود يتص ّدون ً
املو ّجهة إىل إرسائيل ،أما اليساريون والليرباليون فال يفعلون ذلك اآلن
بالقدر نفسه(.((6
يف عام  ،2014بعد حرب غزة ،أجرى لونتز استطالع رأي بني األمريكيني
عمو ًما ،ليتضح أن  68يف املئة من النخب يعلنون تأييدهم إلرسائيل
( 33يف املئة يؤيدونها بقوة ،و 21يؤيدونها ،و 15يف املئة حياديون
مع ميل طفيف إليها) ،لكن بني طالب الجامعات هناك  36يف املئة
يؤيدون إرسائيل ( 14يف املئة يؤيدونها بقوة ،و 7يف املئة يؤيدون
تأيي ًدا عاديًا ،و 16يف املئة محايدون مع ميل طفيف إليها) .والنتيجة
اإلجاملية هي 54 :يف املئة يؤيدون إرسائيل ،و 38يف املئة محايدون،
و 8يف املئة يؤيدون الفلسطينيني(.((6
من خالل العودة إىل اتجاهات الطالب اليهود أنفسهم ،قال لونتز،
شخصا ُوصفوا بأنهم "كبار املؤيدين
يف ورشة عمل مغلقة لـ 150
ً
إلرسائيل" ،من دون معلومات إضافية عن هويتهم ،نظّمتها الحكومة
اإلرسائيلية يف عام  ،2016إ ّن اتجاهات الطالب اليهود األمريكيني تزداد
سلبية إزاء إرسائيل؛ حيث يؤمن  42يف املئة بأن إرسائيل تريد السالم،
"متحضة وغربية" ،و 31يف املئة
و 38يف املئة فقط يعتقدون أنها
ّ
62 Evelyn Gordon, "Frank Luntz on Why American Jewish Students
Won't Defend'Israel," Commentary, 18/7/2010, accessed on 26/9/2019, at:
http://bit.ly/2llQyvI
63 Ibid.
64 "Communicating the Truth about Israel," Jewish Philosophy Place,
September 2014, accessed on 26/9/2019, at: http://bit.ly/2lkEuuE; Philip
Weiss, "'Zionism' is now a Dirty Word for American Opinion Elite, Frank
Luntz Concedes," Mondoweiss, 16/11/2014, accessed on 26/9/2019, at:
http://bit.ly/2lLioSm
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يرونها دميقراطية ،وهناك ما ال يقل عن  21يف املئة يعتقدون أنه
عليها أن تصطف إىل جانب الفلسطينيني(.((6
وجدت هذه النتائج واالتجاهات ترجمة لها داخل جامعات أمريكية
كربى ،أق ّرت قرارات تؤيد حق حمالت منارصة الحقوق الفلسطينية،
منها عىل سبيل املثال ال الحرص جامعة هارفارد التي قرر اتحاد
الطالب فيها (الحكومة الطالبية) تقديم مجموعات منارصة للحقوق
الفلسطينية ،مثل "طالب من أجل العدالة لفلسطني" ،ونشاط "أسبوع
األبارتهايد" املناهض إلرسائيل .وتلقّت مجموعة "طالب من أجل
العدالة لفلسطني" تكر ًميا من رئاسة جامعة نيويورك ،عىل الرغم من
تغ ّيب رئيس الجامعة عن املناسبة( .((6وبحسب تقرير ق ّدمته "رابطة
مكافحة التشهري" ) ،Anti-Defamation League (ADLاملؤيدة
بشدة إلرسائيل ،ارتفعت يف السنة األكادميية  2015/2014النشاطات
والربامج "املناهضة إلرسائيل" رصاحة يف الجامعات األمريكية بنسبة
 30يف املئة لتصل إىل نحو  520نشاطًا ،يدعو أكرث من نصفها إىل
مقاطعة إرسائيل وسحب االستثامرات منها(.((6
جاء هذا الربط بني هذه املؤرشات والقدس ،عىل لسان لونتز نفسه
يف عام  ،2014أثناء مناقشة تراجع الحامسة إلرسائيل بني اليهود؛ إذ
بدل
قال إنه يجب عدم اعتبار نقد إرسائيل نو ًعا من "الالسام ّية" ،بل ً
من هذا يجب تب ّني خطاب جديد ،مثل "كل شخص يستحق وط ًنا.
رسا حول العامل مرا ًرا قرونًا طويلة،
شدوا ق ً
وبالنسبة إىل اليهود الذين ُ ّ
(((6
فإ ّن هذا الوطن كان دامئًا القدس واألرض حولها"  .وهذه التوصية
هي بناء عىل استنتاجات تقول إن املتدينني اليهود واألصوليني هم
دعم إلرسائيل؛ لذا يشري ،عمل ًيا ،إىل اعتامد الرواية التاريخية
أكرث ً
والدينية الصهيونية اليهودية وسيل ًة لتجنيد الدعم إلرسائيل.

 .3تغيرات في الحياة الحزبية األميركية
جاء يف "ورقة تقدير موقف" نرشها "مركز بيغن  -السادات للدراسات
االسرتاتيجية" ،وهو مركز مييني إرسائييل رافض للحلول الوسط يف
موضوعات مثل القدس ،أ ّن "االرتباط املستمر لليهود األمريكيني يف
الشتات بالحزب الدميقراطي ،الذي بات حزبًا رصي ًحا وناق ًدا عىل
نحو متزايد إلرسائيل ،يثري قلقًا بشأن ما الذي ميكن أن يحدث عندما
'65 Ofer Neiman, "Most US Jewish Students don't See Is'ael as 'Civilized
or a 'Democracy,' Luntz T'lls Secret Anti-BDS Conference," Mondoweiss,
22/2/2016, accessed on 26/9/2019, at: http://bit.ly/2lmx9e8
'66 Alexander Joffe, "BDS Expands on Campus After 'Apartheid Week
and Oth'r Incidents," The Algemeiner Journal, 1/5/2019.
"67 "BDS on American College Campuses: 2014-15 Year-In-Review,
ADL, accessed on 26/9/2019, at: http://bit.ly/2lIDSPL
68 Weiss.
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رئيسا دميقراط ًيا آخر"( .((6الالفت
تنتخب الواليات املتحدة األمريكية ً
يف تحليل املركز أ ّن ما يقلقه ليس التغري يف الحزب الدميقراطي فقط،
تغيا بني اليهود أنفسهم؛ مبعنى أ ّن األمر ليس
بل إ ّن هذا يعني ّ ً
ابتعاد الحزب عن الجزء اليهودي من قاعدته االنتخابية ،بل هذا جزء
من التح ّول اليهودي .ويُضيف التحليل "عندما يحدث هذا [انتخاب
رئيس دميقراطي] ،فإ ّن الفجوة ستزداد بني إرسائيل واليهود األمريكيني
الذين هم أحد أقوى املقومات الدبلوماسية وأكرثها رضورة ،وستصبح
[الفجوة] أكرب مام هي اآلن"(.((7
رمبا أىت تحليل مركز بيغن  -السادات بعد حوادث عدة ،منها بروز
اسم برين ساندرز يف انتخابات عام  2016الرئاسية ،باعتباره مرش ًحا
قويًّا يف الحزب الدميقراطي ،مع أنّه مل يحصل عىل بطاقة الرتشيح
لحزبه ،لكنه يُعلن عزمه الرتشح مجد ًدا .وساندرز هو يهودي ،وعضو
يف مجلس الشيوخ األمرييك ،و ّجه نق ًدا الذ ًعا إىل السياسات اإلرسائيلية،
وعىل الرغم من تأكيده أنّه هو نفسه مؤيد إلرسائيل بنسبة  100يف
املئة ،فإنه ينتقد السياسات الحكومية اإلرسائيلية .وواظب ساندرز
عىل التعبري عن موقفه هذا بعد االنتخابات ،ويف سياق االستعداد
كنت
النتخابات الحقة؛ ً
فمثل ،قال يف نيسان /أبريل " :2019عندما ُ
ولدي عائلة
شابًّا قضيت شهو ًرا يف إرسائيل ،وعملت يف كيبوتس فرتةّ ،
يف إرسائيل ،وأنا لست ضد إرسائيل ،لكن حقيقة املسألة أ ّن نتنياهو
هو سيايس مييني ،أعتقد أنه يعامل الفلسطينيني معاملة غري عادلة
أب ًدا" .ووسط ترحيب الحارضين وتصفيقهم ،يف مقر شبكة "يس إن
إن" التلفزيونية ،أضاف قوله" :أنا  100يف املئة مؤيد إلرسائيل [ ]...ولها
كل حق للبقاء ،وللبقاء بسالم ،وأال تخضع لهجامت اإلرهابيني"(.((7
بحسب دوغ روزناو ،الباحث يف جامعة أوسلو واملتفرغ لكتابة تاريخ
الحركة الصهيونية منذ عام  ،1948فإ ّن "ليرباليني شبانًا ،بعضهم مع
ميول اشرتاكية ،وكثري منهم يتعاطفون مع الفلسطينيني ،أكرث مام
يتعاطفون مع إرسائيل ،يدخلون الحزب الدميقراطي" .ويضيف" ،يف
هذه األثناء ،تأمل الجامعات الليربالية اليهودية ،مثل "إذا مل يكن
اآلن" ،أو "شبكة إرسائيل التقدمية" ،أن تستغل اللحظة للضغط
عىل الدميقراطيني الطامحني إىل الرئاسة ليضعوا يف برامجهم الضغط
بقوة لتنفيذ موقف الحكومة األمريكية القديم املؤيد لالنسحاب
69 Shay Attias, "Israel Needs American Jewry, Now More than Ever," The
Begin-Sadat Center for Strategic Studies, 12/6/2019, accessed on 26/6/2019,
at: http://bit.ly/2lmLuHu
70 Ibid.
"71 "U.S. Presidential Candidate Sanders calls Israel's Govern'ent Racist,
Yadeot Ahranot, 23/4/2019.
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اإلرسائييل من األرايض املحتلة"( .((7ويشار أيضً ا إىل انتخاب نواب
يف الكونغرس من أصول عربية ،مثل إلهان عمر الصومالية ،ورشيدة
عبت مع آخرين عن مواقف مناهضة
طليب الفلسطينية ،وكلتاهام ّ
للسياسات اإلرسائيلية(.((7
لكن نظ ًرا إىل تأييد الحزب الدميقراطي التاريخي إلرسائيل ،يبدو توقع
وخصوصا
حدوث تحول كامل قريب يف موقف هذا الحزب مستبع ًدا،
ً
إذا أخذنا يف االعتبار أن معدل  74يف املئة من اليهود ص ّوتوا له يف
آخر انتخابات(.((7
يف الواقع ،هناك تح ّول ولو تدريجيًّا بطيء ،رمبا يستمر ،ورمبا ال يستمر،
يف أوساط الناخبني اليهود والحزب الدميقراطي والشباب األمريكيني،
ملصلحة موقف أقل انحيازًا إىل االحتالل اإلرسائييل ،يف مقابل انحياز
أكرب يف الحزب الجمهوري .ومن املهم التوقف عند حقيقة أ ّن النظام
السيايس األمرييك والتقاليد االنتخابية تجعل للنخب وأصحاب القدرة
عىل التمويل دو ًرا مؤث ًرا عىل نحو خاص ،وهذا ما يقود إىل التوقف
عند دور اللويب اإلرسائييل وتح ّوالته.

 .4تح ّوالت اللوبي اإلسرائيلي
انعكس هذا التحول السالف الذكر يف القاعدة الشعبية املك ّونة
للّويب اإلرسائييل والجامعات املنظمة املؤيدة إلرسائيل ،داخل اللويب
اإلرسائييل املنظّم .وكان االنطباع أثناء إدارة أوباما أ ّن هذا يحدث
ملصلحة جامعات أكرث اقرتابًا إىل حل الدولتني ،فلسطينية وإرسائيلية.
وعبت كوين بروك عن هذا التح ّول بالتساؤل ،يف مقالة طويلة نرشتها
ّ
بعنوان "هل تفقد جامعة 'أيباك' [لجنة الشؤون العامة األمريكية
 اإلرسائيلية] التي كث ًريا ما حاربت سياسات أوباما ،نفوذها؟"(.((7طويل الحركة
ً
كانت بروك تتساءل عن نفوذ "أيباك" التي قادت
املؤيدة إلرسائيل.
يف اإلجابة عن السؤال ،قالت الكاتبة إ َّن املسؤول السابق يف "أيباك"،
ستيف روزن " ،Steve J. Rosenكان مول ًعا بأن يُخرب الناس بأنّه ميكن
أن يأخذ أي منديل ورقي  Napkinيف أي اسرتاحة الجتامعات مجلس
الشيوخ ،وأن يحصل عىل تواقيع عليها لتأييد قضية أو أخرى من عدد
من الشيوخ"(.((7
72 Doug Rossinow, "Will Divisions over Israel Fracture the Democratic
Party?" The Washington Post, 29/7/2019.
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76 Ibid.

ددعلالا
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ُجسد بعض السامت األساسية يف العمل ألجل إرسائيل
كانت "أيباك" ت ّ
يف الواليات املتحدة ،من ضمنها أنّها غري مرتبطة بحزب بعينه يف
إرسائيل أو يف الواليات املتحدة( .((7كام أ ّن نسبة التأييد إلرسائيل بني
عبون إىل ح ٍّد بعيد عن اتجاه
اليهود كانت كاسحة ،وكان اليهود يُ ّ
علامين ليربايل ،قبل أن يزيد التديّن بينهم ،كام ذكرنا سابقًا ،بالتوازي
متا ًما مع تراجع التأييد املطلق غري املرشوط يف أوساط يهودية أخرى.
تركّز االهتامم يف عهد أوباما عىل نشأة جامعة ضغط (لويب) إرسائييل
جديد ،ت ُسمى "جي سرتيت" ،تدعم حل الدولتني ،وتريد تسوية مع
الفلسطينيني ،ودعا هذا اللويب شخصيات فلسطينية إىل الحديث معه
وأمامه ،منهم حسام زملط القيادي الشاب يف حركة التحرير الوطني
الفلسطيني (فتح) ،الذي سيُصبح بعد ذلك مدير مكتب منظمة
التحرير الفلسطينية يف واشنطن ،ومام قاله زملط يف عام " :2014أنا
ال أقول إ ّن 'جي سرتيت' متثل التيار األسايس لليهود األمريكيني ،لكنها
اتجاه يعطيك بعض الشعور [املتعلق بالسؤالني ]:أين هي األمور؟
وما الذي يحدث؟"(.((7
يبدو أن هناك تقاربًا بني ساندرز واللويب "جي سرتيت" ،وكان ساندرز
الضيف األسايس للحديث أمام مؤمترها السنوي يف عام  .2018وكام
أشارت صحيفة ذي تاميز أوف إرسائيل ،يُش ّدد خطاب ساندرز عىل
نقد سياسة إرسائيل إزاء الفلسطينيني ،ويف الوقت ذاته فإنّه هو
كل منهام "ميكن أن
و"جي سرتيت" يريدان توجيه رسالة ت ُفيد أ ّن ًّ
يؤيد إرسائيل ،بينام ينتقد حكومتها لسياساتها االستيطانية ،وإلهاملها
فرص السالم"(.((7
يف الواقع ،إ ّن ما مل تنتبه إليه غالبية املراقبني أثناء عهد أوباما أ ّن "جي
سرتيت" هي تعبري عن االستقطاب بني اليهود األمريكيني أنفسهم ،ويف
مقابل هذه الجامعة ،هناك جامعة ضغط أخرى صعدت برسعة،
ُعب عن رأي اليمني املتشدد ،وهؤالء سيكون لهم دور خاص
وهي ت ّ
يف موضوع القدس.
إذا كانت جامعة "جــي ســريــت" تقف عــى يسار "أيــبــاك"،
فــعــى ميينها وق ــف "املــجــلــس اإلرسائ ــي ــي األمــــريك ،إي ــاك"
 .Israeli American Council- IACوبحسب تعبريات يف صحيفة
هآرتس اإلرسائيلية ،فإن امللياردير اليهودي األمرييك شيلدون أديلسون
77 Ibid.
78 Ibid.
79 Ron Kampeas, "5 Things to Watch in another Bernie Sanders
Presidential Campaign," The Times of Israel, 30/1/2019.

دراسات
تحوّ الت عملية صنع القرار األميركي بشأن القدس

" Sheldon Adelsonيختطف املجتمع اإلرسائييل األمرييك نحو
أجندته اليمينية املتشددة" ،عرب هذا املجلس(.((8
رئيسا للواليات
صعد نجم أديلسون عىل نحو كبري مع انتخاب ترامب ً
املتحدة ،بسبب الدعم املايل الذي ق ّدمه لحملته االنتخابية .وأديلسون
أيضً ا هو من يرعى صعود "إياك" الذي أُ ّسس يف عام  ،2007لكنه مل
يتوسع إال بعد أن أغدق عليه أديلسون نفسه التمويل .ويف مؤمتر
املجلس يف عام  ،2017حرص أديلسون عىل اإلعالن أنّه مختلف عن
"أيباك" ،وأنه لن يدعم أي حكومة إرسائيلية تدعم حل الدولتني،
أو تُواصل "تقديم املساعدات للفلسطينيني" ،وهو يشري هنا أيضً ا
إىل نقطة الخالف مع "أيباك" ،حيث ال يريد أي تأييد لحل الدولتني
(ما يلغي أيضً ا أي حل بالنسبة إىل قضية القدس) ،ويرفض تقديم
املساعدات األمريكية إىل الفلسطينيني( .((8يدعم أديلسون ،الذي
ميتلك كازينوهات قامر يف الواليات املتحدة والصني ،وجود حكومة
متشددة يف إرسائيل ،مثل حكومة بنيامني نتنياهو .وهو ميلك وسائل
إعالمية أمريكية وإرسائيلية خاصة به .وسمح هذا الدعم لنتنياهو
ووزراء الحكومة اإلرسائيلية بالتمرد وعدم االكرتاث حتى بالنسبة
إىل القادة التقليديني لليهود يف الواليات املتحدة ،ومن هنا توجد
خالفات بني هؤالء القادة ونتنياهو ،وهم الذين أزعجهم عىل نحو
خاص توتر العالقات بني نتنياهو وإدارة أوباما؛ فرغم استمرار دعم
"أيباك" إلرسائيل من دون تــر ّدد ،ورغم الدعم العسكري واملايل
الكبريين اللذين ق ّدمهام أوباما إلرسائيل أيضً ا ،فإ ّن هناك قلقًا من
سياسات نتنياهو وخطابه( ،((8إضافة إىل خالفات بشأن قضايا أخرى،
منها التشدد األصويل اليهودي املتزايد يف إرسائيل(.((8
ويف وقت تويل "أيباك" و"جي سرتيت" املصالح اإلرسائيلية نظرة
عامة ،من دون أن يلغي هذا طب ًعا الدور التاريخي الذي قامت به
"أيباك" يف موضوع القدس ،فإن "لويب أديلسون" وضع القدس يف
مركز أجندته.
فضل عن أديلسون الذي قدم عرشات املاليني لحمالت ترامب
ً
خاصا مع صهيونيني ناشطني،
االنتخابية ،أقام هذا األخري تحالفًا ً
يعتربون ضمن ميني الحركة الصهيونية ومن خارج املؤسسة التقليدية،
80 Chemi Shalev, "Delson Has Hijacked the Israeli-American Community
for His Hard-right Agenda," Haaretz, 7/11/2017.
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سواء املؤسسة األمريكية الرسمية أو مؤسسة اللويب اإلرسائييل
التقليدية .وعىل مدى أعــوام طويلة ،ساهم دبلوماسيون يهود
أمريكيون ال يخفون عالقاتهم اإلرسائيلية الخاصة ،مثل دينيس روس
ومارتن إنديك اللذين تولّيا مناصب سياسية عدة ،مع إدارات الحزبني
الجمهوري والدميقراطي ،بدعم وجود حكومات إرسائيلية متشددة،
تخل عنهام وجاء بفريق صهيوين من عائلته ورشكاته
لكن ترامب ّ
الخاصة.
يربز داخل فريق الرئيس ترامب ثالث شخصيات أساسية ،هي جاريد
كوشرن ،وديفيد فريدمان ،وجيسون غرينبالت .ومن املهم دراسة
عبون عنها ،أكرث من بحث شخوصهم،
خلفية هؤالء الرجال التي يُ ّ
أشخاصا عابرين ،ينتهي دورهم مع نهاية إدارة
فهم قد يكونون
ً
ترامب .وال بد كذلك من دراسة من هم الداعمون األساسيون إلدارة
عب عنها،
ترامب ،وهنا يربز اسم أديلسون والشبكة التي يقودها ويُ ّ
كام يأيت أشخاص آخرون ،مثل نائب الرئيس مايك بينس.
أ .جاريد كوشنر وجيسون غرينبالت وديفيد فريدمان

جاريد كوشرن ،املولود يف عام  ،1981ليس زوج ابنة الرئيس األمرييك
ترامب التي تح ّولت إىل اليهودية فحسب ،بل إن نتنياهو صديق
والده وعائلته الشخيص ،وكث ًريا ما شارك يف نشاطات إرسائيلية
واستيطانية ،كام أن ترامب عيّنه مبعوث ًا للرشق األوسط(.((8
أما جيسون غرينبالت فهو ممثل ترامب لشؤون املفاوضات الدولية،
وهو أيضً ا محامي رشكة ترامب ،وقد أقام يف الثامنينيات يف مستوطنة
يف الضفة الغربية(.((8
وأمــا ديفيد فريدمان الــذي ُعـ ّـن سف ًريا يف إرسائيل ،فهو محامٍ
يهودي ،متخصص يف قضايا اإلفالس ،ومؤيد علني لالستيطان ويقوم
بنشاطات كثرية لجمع التربعات لالستيطان ،وهو يرفض فكرة الدولة
الفلسطينية ،ويُهاجم اللويب اإلرسائييل "جي سرتيت" ،ويصف
أعضاءه بأنهم أسوأ من النازيني ،ومن عمالء النازية بني اليهود(.((8
وقد طالب أعضا ُء "جي سرتيت" بإلغاء تعيينه يف موقعه ،ألنّه خالف
تعهداته عندما ُع ّي سف ًريا ،وأنّه ال ميثل الواليات املتحدة بحياد بني
رصح يف مقابلة يف السفارة األمريكية
الحزبني ،وقالوا إ ّن فريدمان ّ
84 Ron Kampeas, "When Netanyahu Slept at the Kushner-Media Tales
of Trump's Jewish C'nfidants," The Jerusalem Post, 14/2/2019, accessed on
26/9/2019, at: http://bit.ly/2ntTven
85 Tally Krupkin, "Trump Names Jason D. Greenblatt, His Company
Lawyer, Special International Negotiations Representative," Haaretz,
24/12/2016, accessed on 26/9/2019, at: http://bit.ly/2mOgpNg
"86 Itmar Eichner, "J Street Urges Senate to Recall Ambassador Friedman,
Ynet News, 1/7/2018, accessed on 26/9/2019, at: http://bit.ly/2lWGkCe
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دعم إلرسائيل من
يف إرسائيل بأ ّن الحزب الجمهوري ،بال شك ،أشد ً
الحزب الدميقراطي .وأشاروا أيضً ا إىل أنّه مل يد ُع أعضاء الكونغرس
الدميقراطيني لحضور افتتاح السفارة األمريكية يف القدس( .((8وتعكس
مثل هذه االتهامات حالة االستقطاب التي يقودها فريق ترامب
من الصهيونيني األمريكيني ،بني اليهود األمريكيني أنفسهم من جهة،
والسياسيني األمريكيني من جهة أخرى.

بدأ هذا الفريق عمله أثناء حملة ترامب االنتخابية ،مع إشارات
فمثل ،كتب فريدمان وغرينبالت،
خاصة مبكرة إىل موضوع القدسً .
بصفتهام مستشا َري ترامب للشؤون اإلرسائيلية ،ورقة موقف ،نرشت
يف  2ترشين الثاين /نوفمرب ( 2016قبل ستة أيام من االنتخابات
الرئاسية األمريكية) ،وفيها معامل تص ّور ترامب إزاء إرسائيل .ووفقًا
لهذه الوثيقة ،ستعرتف إدارة ترامب بالقدس عاصم ًة لدولة إرسائيل،
وبحسب قراءة صحيفة هآرتس للوثيقة ،فإنه "حتى قبل أن تحدث
املفاوضات بني الطرفني [الفلسطيني واإلرسائييل] ،ستعرتف الواليات
املتحدة بالقدس عاصم ًة أبدية ،غري قابلة للتقسيم ،للدولة اليهودية،
أول أ ّن هذه
وستُنقل سفارة الواليات املتحدة إليها"( .((9الالفت ً
الوثيقة هي ابتعاد واضح عن السياسات األمريكية السابقة التي
مالت ،عىل نحو متزايد ،إىل ربط موضوع القدس باملفاوضات ،وثان ًيا
فعل ،وثالثًا أ ّن الوثيقة شملت موضوعات أخرى
أ ّن هذا الوعد نُفّذ ً
غري إرسائيل ،مثل إيران ،ما يعكس رؤية الرشق األوسط من منظار
املتغري اإلرسائييل ،وراب ًعا ،ورمبا األهم ،أ ّن الوثيقة وهوية من أع ّدوها
تعكس تح ّو ًل يف دور الجامعات اليهودية واللويب اإلرسائييل وطبيعتها.

وثالثها أن هذا الفريق يختلف عن اليهود األمريكيني التقليديني
عبون عن منارصة
املنارصين إلرسائيل الذين كانوا إىل ح ٍّد ما يُ ّ
بغض النظر عمن يقودها .ولدى هؤالء ،كام
حكومات إرسائيلّ ،
يُالحظ من سياساتهم ،وكام تستنتج هآرتس" ،رغبة يف ربط سياسات
الواليات املتحدة بسياسات نتنياهو"(((8؛ أي إنّهم يؤيدون سياسة
معيّنة ،وهم العبون يف السياسة الداخلية اإلرسائيلية ،وليسوا داعمني
إرسائيل فحسب .وسيتّضح هذا البعد أكرث يف اللويب اإلرسائييل
الجديد (املجلس اإلرسائييل  -األمرييك) ،كام سيتّضح عند مناقشة
يعب عن طبيعة االستقطاب
دور أديلسون الحقًا .لكن لعل ما ّ
اليهودي – اليهودي داخل الواليات املتحدة هو أ ّن فريدمان كان
مقبول به من مجلس الشيوخ؛
ً
أول سفري أمرييك يف إرسائيل مل يكن
إذ ص ّوت نصف أعضاء املجلس تقريبًا ض ّد تعيينه( .((9ويف الحصيلة،
ويجسد
جسد هذا الفريق جنا ًحا متط ّرفًا داخل اللويب اإلرسائييل،
ّ
يُ ّ
صعوده انقسا ًما داخل هذا اللويب.

يتضح واقع اللون الديني لفريق ترامب ومسألة قدومه من ميني
اليمني ،أكرث من خالل اإلطاللة عىل بينس ،نائب الرئيس األمرييك.

هناك ثالث مالحظات لفهم هذا الثاليث (كوشرن ،وغرينبالت،
وفريدمان) ،والخلفية التي جاؤوا منها ،والتي توضح أيضً ا الدور
الذي يقومون به يف رسم املوقف األمرييك من القدس .أولها ما سلف
ذكره من روابط مبارشة باالستيطان اإلرسائييل .وثانيها أ ّن هؤالء
ينتمون إىل األصولية األرثوذكسية اليهودية ،ويقول ناثان دامينت
( Nathan Diamentاملدير التنفيذي لالتحاد األرثوذكيس ،اإلطار
اليهودي األصويل األوسع يف الواليات املتحدة) ،إنّها "نقطة فخر"
للمجتمع األرثوذكيس األمرييك أن يكون اثنان من أعضائه (فريدمان،
وغرينبالت) يف أماكن بارزة يف إدارة ترامب(.((8

87 Ibid.
88 Amir Tibon, "Greenblatt vs. Friedman: Do Trump's Top Advisers Still
Share the Same Israel Policy?" Haaretz, 18/5/2017, accessed on 26/9/2019, at:
http://bit.ly/2mOBGq7
89 Robert Malley & Aaron David Miller, "Trump is Reinventing the
U.S. Approach to the Palestinian-Israeli Conflict," The Atlantic, 20/9/2018,
accessed on 26/9/2019, at: http://bit.ly/2mOEmEb
90 Tibon.

ب .مايك بينس

تظهر أهم ّية نائب الرئيس األمرييك أحيانًا ،بصفته مرش ًحا ممك ًنا
لالنتخابات بعد الرئيس الحايل ،أو أنّه يستطيع زرع أنصار ومؤيدين
ملصالحه وسياساته حتى لو مل يكن ينوي الرتشح للرئاسة.
احتفال بالذكرى السبعني لقرار التقسيم
ً
يف خطاب له يف عام ،2017
الصادر عن األمم املتحدة رقم  ،181احتفى بدور هذا القرار يف نشوء
إرسائيل ،لكنه اعترب الفضل األسايس يف قيامها هو وجود "املسدس
بيد واملحراث بيد أخرى" ،ونشوء إرسائيل هو تجسيد لنبوءة توراتية،
"هل لبلد أن تولد يف يوم ،وألمة أن تولد يف لحظة" ،مضيفًا أ ّن "من
املستحيل عدم مالحظة أ ّن يد السامء تقود ناسها ،تكتب تاريخهم يف
إعادة بناء هذا الشعب القديم عىل األرض التي ولدوا عليها" .وقال:
"قضيتكم قضيتنا ،وق َيمكم قيمنا ،وقتالكم [ ]Fightقتالنا"( ،((9وأضاف
يف خطبة يف الربملان اإلرسائييل (الكنيست) ،يف كانون الثاين /يناير
91 Jacob Kornbluh, "Trump's Israel Advisers Issue Position Paper on
Israel, Middle East Conflict," Haaretz, 2/11/2016, accessed on 26/9/2019, at:
http://bit.ly/2mWxmEZ
92 Eric Shawn, "America will always Stand with Israel; Says Pence
Commemorating UN Vote 70 Years Later," Fox News, 28/11/2017, accessed
on 26/9/2019, at: https://fxn.ws/2lVvAnD
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تحوّ الت عملية صنع القرار األميركي بشأن القدس

 ،2018أ ّن "امللك داود" بنى القدس "عاصمة مملكة إرسائيل" قبل
أكرث من  3000عام"(.((9
زي ديني
نرشت مجلة ذا أتالنتيك تحقيقًا ً
طويل يبدأ بصورة بينس يف ٍّ
تعبريي ،وتُق ّدم تفصيالت حياته وما يفعله اآلن ،متهي ًدا لرتشّ حه يو ًما
النتخابات الرئاسة .وذكرت أنّه أثناء دراسته يف الجامعة تحالف مع
مجموعات فيها املتدين و ُمدمن املخدرات ،والهدف هو االنتخابات.
انتقل من الكاثوليكية إىل اإلنجيلية ،يف إطار تعاظم الدور السيايس
للتيار األخري .ويف حملته الثانية الفاشلة لدخول الكونغرس يف عام
 ،1990كانت إحدى دعاياته صورة كاريكاتريية ،فيها شيخ عريب
يشكر منافسه الدميقراطي عىل دعمه مصالح النفط األجنبية .وبعد
انحالل أخالقيًا ،وينتقد
ً
فشله االنتخايب تح ّول إىل مذيع يُهاجم ما يراه
األغاين الحديثة وغري ذلك ،ثم عاد إىل االنتخابات مجد ًدا .وتذكّر
املجلة بترصيح صحايف له يف عام  ،2002يقول فيه "تأييدي إلرسائيل
ينبع إىل ح ٍّد بعيد من إمياين الشخيص" ،معت ًربا أن اإلرسائيليني هم
أتباع إبراهيم ،وأنه سيحصل عىل الربكة إذا باركهم ،وعىل اللعنة إذا
(((9
أساء إليهم.
تتساءل املجلة :كيف يوفِّق بينس بني تديّنه و"خدمته" ترامب الذي
يفتخر بصورة قدمية له يعلّقها يف مكتبه ،هي غالف لعدد من أعداد
مجلة بالي بوي  Playboyللتعري ،ومع فيديوهاته املعروفة عن
تح ّرشه بالنساء؟ وتوضح املجلة كيفية تقديم بينس إجابة دينية عن
إطاعة القائد (و ّيل األمر) وخدمته(.((9
يؤ ّمن له موقعه مكاسب كثرية .وأحد عنارص أجندته هو تعديل
القوانني الرضيبية وقوانني أخرى تدعم الرشكات التي ميتلكها
متديّنون ،ومن مكاسبه أيضً ا دخول وزراء من جامعته الدينية إىل
اإلدارة الراهنة ،وقد أُدخل ٍ
قاض إىل املحكمة العليا من الجامعة
نفسها .وعمل عىل أن يوقّع ترامب قرا ًرا يزيد مساحة الهامش
املسموح به لرجال الدين من أجل نرش وجهات نظرهم السياسية
الخاصة يف كنائسهم ،وحرية الحديث بشأنها (أي توظيف الدين
للسياسة)(.((9
شخصا من دون فرص حقيقية للتقدم سياس ًّيا ،لكن فريق
كان بينس ً
ترامب الذي يريد صوغ تحالف مع جناح اإلنجيليني ،أو املسيحيني
93 The White House, Foreign Policy, "Remarks by Vice President
Mike Pence in Special Session of the Knesset," The White House Website,
22/1/2018, accessed on 26/9/2019, at: http://bit.ly/2lN5jbd
94 Mckay Coppins, "God's Plan for'Mike Pence," The Atlantic (JanuaryFebruary 2018), accessed on 26/9/2019, at: http://bit.ly/2ntl07O
95 Ibid.
96 Ibid.

الصهاينة ،ساعده وقد يُساعده عىل املزيد من التقدم .وهذا يكشف
تحالف األصوليات داخل اللويب اإلرسائييل الجديد الذي يصعب فهمه
من دون التوقف عند أديلسون ودوره.
ج .شيلدون أديلسون

عندما قرر ترامب يف بداية عهده تأجيل نقل السفارة األمريكية يف
إرسائيل إىل القدس ،وصلت مؤرشات غضب أديلسون املانح األكرب
لرتامب والحزب الجمهوري إىل اإلعالم ،ليس بسبب عدم نقل السفارة
فحسب ،بل بسبب اللقاءات الو ّدية التي عقدها ترامب مع الرئيس
الفلسطيني محمود عبّاس ومسؤولني فلسطينيني آخرين أيضً ا(.((9
أكد وجود أديلسون وزوجته يف الصف األول يف حفل افتتاح السفارة
األمريكية يف القدس (أيار /مايو  ،)2018حني تراجع املسؤولون
وخصوصا من
الرسميون األمريكيون إىل الخلف ،ومل يُد َع آخرون،
ً
أعضاء الكونغرس الدميقراطيني ،كام سبقت اإلشارة ،دو َر اللويب الذي
يقوده أديلسون يف رسم السياسات األمريكية بشأن القدس(.((9
تتن ّحى العمليات االنتخابية والسياسية الرسمية التقليدية ،أمام
نفوذ أديلسون وعـرات املاليني التي تربع بها لحمالت ترامب
االنتخابية وللحزب الجمهوري .وكان قد أُعلن يف انتخابات الكونغرس
(ترشين الثاين /نوفمرب  )2018أ ّن أديلسون سيكون "الصديق
اليهودي الوحيد املتربع" الذي سيدعوه ترامب إىل حفل مراقبة
نتائج االنتخابات يف البيت األبيض ،وذلك بعد التربع بـ  32مليون
دوالر لحملة انتخابات الجمهوريني يف ذلك العام ،بل بلغت ت ّربعات
أديلسون للجمهوريني يف عام  ،2018بحسب صحيفة ذي غارديان،
نحو  113مليون دوالر ،لكن لفتت هآرتس إىل أ ّن تربعات أديلسون
هذه ،قابلها تراجع يهود بارزين عن التربع للجمهوريني بسبب
سياسات ترامب ،كانوا يتربعون بسخاء لرؤساء سابقني ،مثل بول
سينغر الذي دعم الجمهوريني بـ  26مليون دوالر يف عام ،2016
لينخفض هذا الدعم إىل ما وصفته بـ "الفتات" ،من دون أن
تُح ّدد مبلغ التربع ،وتراجعت تربعات آخرين من ماليني الدوالرات
إىل اآلالف(.((9
97 Mark Landler & Maggie Haberman, "Mixed Signals From Trump
Worry Pro-Israel Hard-Liners," The New York Times, 5/5/2017.
98 Noa Landau, "'Thus Says the Lord': Religiou' Tune at Jerusalem
Embassy Opening Drowns Out Protests," Haaretz, 15/5/2018.
99 Ibid.
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ومنافسا من "أيباك"(.((10
بديل متشد ًدا
يدعم أديلسون "إياك" ليكون ً
ً
وأهم ما يقوم به أديلسون لتثبيت نفسه ،هو عدم تأييد حكومة
إرسائيلية توافق عىل "حل الدولتني" ،كام أوضحت صحيفة هآرتس
التي أثارت أيضً ا كيفية ترافق دعم أديلسون لهذا اللويب مع قبول
كبار املسؤولني األمريكيني دعواته للحديث يف مهرجاناته ،كام يفعلون
مع "أيباك"( .((10ويعمل أديلسون يف اتجاهني عىل األقل ،األول بني
اليهود يف الواليات املتحدة ،والثاين داخل إرسائيل؛ إذ لديه برامج
خاصة اجتامعية وسياسية تستهدف اإلرسائيليني الذين هاجروا من
إرسائيل إىل الواليات املتحدة ،يصل عددهم بحسب بعض التقديرات
إىل نحو مليون شخص .وال يعمل "إياك" ،بفضل دعم أديلسون له،
عىل تعبئة هؤالء سياس ًّيا فحسب ،بل عىل املساعدة يف إدارة شؤونهم
الحياتية وحاجاتهم الشخصية وترتيبها أيضً ا( .((10وهؤالء مهمون
أول ،يُح ّددون َمن ِمن جامعات الضغط
عىل أكرث من صعيد؛ فهمً ،
اإلرسائيلية يحظى بشعبية أكرب بني اليهود األمريكيني ("جي سرتيت"،
أم "أيباك" ،أم "إياك"؟) ،وثان ًيا ،يؤثرون يف خيارات املرشحني األمريكيني
للرئاسة أو الكونغرس ،وثالثًا ،يؤثرون بقدر ما يف السياسات اإلرسائيلية
الداخلية ،بفضل عالقاتهم بعائالتهم أو قدرتهم عىل العودة والتفاعل
مع السياسة اإلرسائيلية الداخلية.
هناك شبكة من املؤسسات التي تشكل معامل هذا اللويب الجديد
الذي هو أشبه ما يكون بجامعة ضغط يف الواليات املتحدة ومؤسسة
فمثل ميلك أديلسون جريدة يومية واسعة
سياسية يف إرسائيل؛ ً
يخصها
االنتشار يف إرسائيل ،إرسائيل هايوم ،وقد كانت أول صحيفة ّ
فريدمان مبقابلة عندما وصل لتسلم مهامته بصفته سف ًريا للواليات
املتحدة يف إرسائيل(.((10
وأخ ًريا ،ميكن أن نخلص إىل أن تراجع داعمي الحزب الجمهوري (يف
ظل إدارة ترامب) ،وتعويض أديلسون ذلك ،يعكسان حالة استقطاب
وتنافس داخل املجتمع اليهودي األمرييك ذاته.
100 Josh Nathan-Kazis, "Breaking with Script, Adelson Portrays IAC as
a Hardline AIPAC Alternative," Forward, 5/11/2017, accessed on 26/9/2019,
at: http://bit.ly/2nspFa6
101 Amir Tibon, "This Powerful Adelson-funded Israel Lobby Could
soon Rival AIPAC's Influenc' in Washington," Haaretz, 31/10/2017, accessed
on 26/9/2019, at: http://bit.ly/2lY7Wqr
102 Shalev.
"103 Tibon, "Greenblatt vs. Friedman.
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خاتمة
يركز اللويب اإلرسائييل التقليدي عىل نقطتني مشرتكتني تصنعان
السياسة األمريكية الخاصة إزاء إرسائيل؛ األوىل ،التقارب الديني
والثقايف بني البلدين ،ويقود هذا األمر إىل تقارب يف موضوعات مثل
القدس ومكانتها بالنسبة إىل اليهود وإرسائيل ،أما الثانية أ ّن إرسائيل
حليف أسايس للواليات املتحدة يف الرشق األوسط وبينهام مصالح
اسرتاتيجية وحلف حيوي.

تقل نسبة اليهود عن  2يف املئة من سكان
لكن كام أشارت الدراسةّ ،
الواليات املتحدة ،وال ميكن من يوصفون باملسيحيني الصهاينة أن
يشكلوا يف أحسن األحوال أكرث من  20يف املئة .وتؤكد هذه النسب،
مع قراءة تاريخية للسياسات األمريكية يف مسألة القدس وإرسائيل ،أ ّن
حاسم يف هذه العالقة.
العامل الديني مل يكن
ً
ويالحظ أن هناك الكثري من الخرباء الذين يشككون يف أهمية
إرسائيل االسرتاتيجية بالنسبة إىل الواليات املتحدة ،كام أن سياسات
االحتالل اإلرسائييل ت ُع ّرض سمعة الواليات املتحدة وأمنها للخطر،
بسبب دعمها غري املحدود وغري املرشوط إلرسائيل.
يتمثّل العامل األهم يف قوة الدعم السيايس األمــريك إلرسائيل،
ومواقف الواليات املتحدة يف قضايا مثل القدس ،بالعمل املنظم للويب
اإلرسائييل الذي َي ُّر منذ بدايات القرن الحادي والعرشين بتغريات
متزايدة واستقطاب واضح.
هناك جامعات إىل يسار اللويب التقليدي "أيباك" ،مثل جامعة "جي
سرتيت" ،املؤيدة لحل الدولتني والسالم ،تعترب أن تأييد إرسائيل
ال يعني منع انتقاد سياسات حكومتها ،وهناك عدد متزايد من اليهود
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األمريكيني الذين يتب ّنون وجهة النظر هذه .ويف املقابل ،هناك إىل ميني
"أيباك" لويب مييني يرفض أي نقد لسياسات إرسائيل ،ورشطه األهم
لدعم أي حكومة إرسائيلية هو عدم تأييد حل الدولتني ،أو تقديم
مساعدات للفلسطينيني .وأفضل من ميثل االتجاه األخري امللياردير
اليهودي شيلدون أديلسون واملجلس اإلرسائييل األمرييك "إياك" الذي
يدعمه .وال يهتم هذا اللويب بتأمني الدعم إلرسائيل داخل الواليات
تدخل
ً
املتحدة فحسب ،بل بالتدخل أيضً ا يف السياسة اإلرسائيلية
رشا ،عرب شبكة من وسائل اإلعالم والدعم املايل يف إرسائيل ،ودعم
مبا ً
مئات اآلالف من اإلرسائيليني املهاجرين إىل الواليات املتحدة ،وقيام
هذا اللويب بدور أسايس يف دفع ترامب إىل تب ّني قرار االعرتاف
بالقدس عاصم ًة لدولة إرسائيل ونقل السفارة األمريكية إليها.
يوضح دور هذا اللويب أن عوامل داخلية أمريكية مؤثرة يف صنع
القرار األمرييك أكرث من أي عامل آخر .وال ترتبط هذه العوامل
حقيقة بالرتكيبة الدميوغرافية الدينية ،أو بعوامل ثقافية ،أو مبصالح
أمريكية حقيقية ،بل بدور املال السيايس والقوى املنظمة .يف الوقت
وخصوصا
ذاته ،ال ميكن تجاهل حالة االستقطاب يف املجتمع األمرييك،
ً
اليهودي األمرييك ،بني قوى علامنية ما زالت تؤيد إرسائيل بقوة ،لكنها
أقل اندفا ًعا يف تأييد سياساتها االحتاللية ،يف مقابل ميني أكرث تش ّد ًدا
يف دعم االحتالل ورفض الحقوق الفلسطينية.
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الموقف األوروبي من القدس في ضوء "صفقة القرن" األميركية
Europe's Stand on Jerusalem and the US “Deal of the Century"

تتنــاول الدراســة موقــف االتحــاد األوروبــي مــن القــدس في ضــوء ما اصطلــح عليه بـــ "صفقة
 وبالنظــر إلى.القــرن" واإلعــان األميركــي عــن االعتــراف بالمدينــة عاصمــة موحــدة إلســرائيل
 تحاول الدراسة أن تستجلي، األميركية- الطبيعة الخاصة التي اتسمت بها العالقة األوروبية
 أم،مــا إن كان الموقــف األوروبــي ســيظل علــى حالــه فــي إطــار تنفيــذ أميــركا صفقــة القــرن
 وال سيما في ضوء تم ّنع العديد من األطراف الدولية عن االنخراط في،سيتبعها في موقفها
 وتُبرز طبيعة الموقف األوروبي الكالسيكي والمتجدد من مسألة القدس بوصفها.الصفقة
 وتنظــر في إمكانيــة انحراف،إحــدى قضايــا الوضــع الدائــم بين الفلســطينيين واإلســرائيليين
أوروبــا عمل ًيــا أو انجرافهــا سياســ ًيا نحو أميركا في ضــوء ضغوطات يمكن أن تنشــأ مع وضع
.الصفقة
. القدس، صفقة القرن، االتحاد األوروبي:كلمات مفتاحية
The study discusses the position of the European Union on Jerusalem and the socalled “Deal of the Century," with US recognition of the city as Israel's undivided
capital. In view of the special nature of the European-American relationship, the
study tries to clarify the extent to which Europe's existing position regarding the
city will remain intact, given reluctance on the part of many international parties
to take part in “the Deal," or if Europe now will follow and support America.
The classic (and generally sustained) European position that Jerusalem is one
of the “permanent status" issues between the Palestinians and the Israelis comes
under scrutiny, along with the possibilities of Europe deviating from its stance
and politically drifting towards America – giving in to pressures that could arise
with implementation of the “the Deal".
Keywords: European Union, Deal of the Century, Jerusalem.
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مقدمة
مثّل املوقف األمرييك من القدس يف أثناء إدارة ترامب التي اعرتفت
بها عاصم ًة موحدة إلرسائيل يف  6كانون األول /ديسمرب 2017
مفاجأة من العيار الثقيل لكثري من الالعبني يف إطار عملية السالم
بني الفلسطينيني واإلرسائيليني ،مبا فيهم االتحاد األورويب الذي كان
قد حذّر مسبقًا من عواقب الخطوة األمريكية عىل عملية السالم
ومستقبل الرصاع يف املنطقة.
وعىل الرغم من الدور الذي أداه االتحاد األورويب يف ضامن استمرارية
مظاهر عملية سالم "أوسلو" منذ عام  ،1993فإن املوقف األمرييك
فيام يتعلق بالقدس اتسم باالزدراء الكامل لهذا الدور ،إذ مل تكتف
الحكومة األمريكية بتجاهل األوروبيني ،بل زادت عىل ذلك أن س ّددت
رضبات متتالية لعملية السالم املرتنحة منذ مدة طويلة عرب اإلفصاح
عن مواقف سلبية تتعلق باملساعدات التي درجت اإلدارة األمريكية
عىل تقدميها للسلطة الفلسطينية وملؤسسات أخرى ،عالو ًة عىل وقف
تلك املو ّجهة منها لدعم وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني "األونــروا" ،ومؤخ ًرا عرب رشعنة االستيطان يف الضفة
الغربية واعتباره غري مخالف للقانون الدويل ،كام أىت عىل لسان وزير
الخارجية األمرييك مايك بومبيو((( .وبهذا ،تركت حكومة ترامب الظهر
الفلسطيني مكشوفًا ،ملقي ًة بالعبء األكرب عىل األوروبيني الذين
يرون أنفسهم املسؤولني مبارشة عن إبقاء السلطة الفلسطينية عىل
قيد الحياة بحكم طبيعة االستثامر الذي وضعوه فيها وحجمه.
مبارشة بعد أن فعلت أمريكا فعلتها ،و ّجه بنيامني نتنياهو ،رئيس
حكومة االحتالل ،دعوته إىل حكومات العامل ،ومنها حكومات االتحاد
األورويب لتحذو حذو أمريكا وتعرتف بالقدس عاصم ًة إلرسائيل وتنقل
سفاراتها إليها .مل يُ ْج ِد نداء نتنياهو نف ًعا مع االتحاد األورويب الذي
كان واض ًحا وصار ًما يف رفضه االعرتاف بأي إجراءات خارج سياق ما
ميكن أن تخرج به املفاوضات بني الطرفني اإلرسائييل والفلسطيني،
معل ًنا متسكه مبوقفه التقليدي بهذا الشأن.
يتمحور سؤال هذه الدراسة حول مدى إمكانية تأثر االتحاد األورويب
سلبيًا بقوة الدفع األمريكية ملبادرتها املتعلقة بصفقة القرن ،ومنها
االعرتاف بالقدس عاصم ًة إلرسائيل .فهل سيحذو االتحاد األورويب
حذو أمريكا نهاية املطاف ويتعامل مع األمر الواقع ،أم أنه سيظل
عىل موقفه املعلن؟ وإذا كان الجواب بالسلب ،فبامذا يفرتق املوقفان
األمرييك واألورويب؟ وما الظروف املوضوعية والذاتية التي من شأنها
1 "US Says Israeli Settlements are No Longer Illegal," BBC, 18/11/2019,
accessed on 10/1/2020, at: https://bbc.in/3c8nk8k
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حرف قطار االتحاد األورويب عن السكة يك يلتحق بنظريه األمرييك؟ وإىل
أي مدى سيؤدي بروز اليمني الشعبوي يف أوروبا وتحقيقه انتصارات
انتخابية ملموسة دو ًرا يف اللحاق بركب أمريكا وصفقة القرن؟
يف ظل عدم وجود دراسات سابقة تتناول مبارشة هذا املوضوع،
تكمن أهمية الدراسة يف تسليطها الضوء عىل طبيعة التغري الذي
ميكن أن يطرأ عىل املوقف األورويب من القدس يف ظل املعطيات
الجديدة املرتبطة بـصفقة القرن ،وال سيام يف ظل ما ُعرف من عالقة
لصيقة تربط االتحاد بالواليات املتحدة ،ومن ث ّم ،متكني صانع القرار
ذي العالقة من البناء عىل هذا املوقف لتحديد الوجهة املقبلة يف ظل
ما ميكن أن يستجد.

ً
أوال :المقاربة األوروبية النظرية إزاء
"عملية سالم أوسلو"
ترى املدرسة الليربالية أن بناء السالم واألمن واالستقرار ممكن من
خالل تعزيز الرشاكة وبناء املؤسسات ،وتشييد البنى االقتصادية
والسياسية وتعميق التعاون املبني عىل القواعد القانونية املنبثقة
من املواثيق واألعراف واالتفاقيات الدولية ذات العالقة .فمن شأن
االعتامدية املتبادلة ومتتني الروابط بني الفاعلني الدوليني تعظيم
بدل من
إحساسهم بالخسائر املحتملة إذا ما لجؤوا إىل الرصاع ً
وحل النزاعات بالطرق السلمية
االحتكام إىل لغة العقل واملفاوضات ّ
األخرى .ترى هذه املدرسة الفكرية أن االنحرافات يف سريورة األمور
ليست نابعة من الفاعلني السياسيني يف ح ّد ذاتهم العتبارات تتعلق
بجوهرهم ،بقدر ما هي صــادرة عن مؤسسات أو أجهزة ذات
مصالح تتسم بالشذوذ عن اإلرادة الدولية ،ومعنية بتخريب جهود
السالم ،وهو ما يستدعي تكاتف املجتمع الدويل أو مجموعة من
الفاعلني الدوليني لضامن األمن والسلم الدوليني ،ولجم تلك النزوات
غري املنسجمة مع قواعد القانون الدويل واالتفاقيات التي وقعتها
األطراف ذات العالقة.
صحيح أن االتحاد األورويب ليس متامش ًيا مع ما تطرحه املدرسة
الليربالية بحذافريه ،إال أن محاوالته يف بناء سالم أوسلو تنبع منها ،يف
سعي منه لبناء صيغ من شأنها ضامن مستقبل تتعايش فيه األطراف
ويف خلفيتها الذهنية جسامة الثمن الذي ميكن أن تدفعه يف حال
العودة عن خيار السالم .عمل االتحاد األورويب عىل هذا تاركًا الطرفني
الفلسطيني واإلرسائييل يتصارعان يف إطار عملية سالم تفاوضية ،ولو
أنها كانت شكلية ،لبناء حالة تتغري فيها الرؤى والتصورات واألفكار،
ورمبا تُعاد فيها صياغة الهويات عىل قواعد جديدة تتعلق بالرصاع
أمل يف التوصل إىل مشرتك ينسجم مع ما تطرحه املدرسة
وطبيعتهً ،
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البنائية يف العالقات الدولية .وترى هذه املدرسة أن تفاعل التصورات
واشتباك الرؤى ،أخذًا وعطا ًء ،ميكّن من الوصول إىل معانٍ جديدة
لقوالب فكرية مستحدثة لدى األطراف املعنية ميكن من خاللها بناء
نوع من التعايش عىل أسس وقواعد متّت صناعتها ،وإعادة صناعتها
عرب سلسلة من الحوارات والنقاشات واملفاوضات عىل مدار الوقت(((.
صفقة القرن ،مبا حملته من متهيد يتعلق باالعرتاف األمرييك بالقدس
عاصم ًة إلرسائيل ،مثّلت انحرافًا خط ًريا عن مسرية ممتدة منذ عام
 1993ترى يف القدس عاصم ًة لدولتني ،وهو ما ينذر ،من وجهة النظر
األوروبية ،بتدمري جهود بذلها االتحاد األورويب عىل مدار عقود لبناء
تعايش يف املنطقة ميكن من خالله تشييد السالم واالستقرار .فهل
ستذهب منطلقات االتحاد األورويب الليربالية بهذا الشأن مع الرياح
األمريكية ،أم أن أوروبا ستف ّعل آليات حامية دولية من نوع آخر
ميكن من خاللها كبح جامح األحداث ،ومنعها من التدهور يف ضوء
مستجدات ما بعد الخطوات األمريكية املرتبطة بصفقة القرن؟ هذا
ما سنحاول تسليط الضوء عليه يف هذه الدراسة.

ثان ًيا :محددات الموقف األوروبي
ورد يف إعالن البندقية ،يف عام " :1980ترى الدول األعضاء التسع يف
الجامعة األوروبية أن الروابط التقليدية واملصالح املشرتكة التي تربط
أوروبا بالرشق األوسط تُلزمهم بالقيام بدور خاص وتطلب منهم اآلن
أن يعملوا بطريقة ملموسة نحو السالم"(((.
 2للتوسع حول مفهومي الليربالية والبنائية وكيفيات عمل النظريتني ،ينظر :تيم دان
وميليا كوريك وستيف سميث ،نظريات العالقات الدولية :التخصص والتنوع ،ترجمة دميا
الخرضا (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.)2016 ،
3 "Venice Declaration: June 13, 1980," European External Action Service,
accessed on 2/6/2019, at: https://bit.ly/30W7NUH
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انطالقًا من هذه العالقة التقليدية والروابط الخاصة بالرشق األوسط،
فقد كان لالتحاد األورويب دو ًما محددات متثل موجهات عامة تحكم
السياسات األوروبية تجاه املنطقة .وتتسم هذه املوجهات بالسيولة
والليونة يف بعض األحيان ،بينام تتسم يف بعضها اآلخر بالصالبة وبوضع
خطوط حمراء ميكن الدول األوروبية أن تسلك كل الطرق املمكنة
لضامن عدم تجاوزها .وميكن تقسيم تلك املحددات أربعة أقسام:

 .1محددات جيوستراتيجية
تقليديًا ،ارتبطت سياسة االتحاد األورويب يف منطقة الرشق األوسط
بضامن تدفق النفط العريب عرب األسواق العاملية من دون هيمنة أو
إعاقة من أطراف معادية .كام أن وجود إرسائيل وأمنها مثَّال أحد
املحددات املهمة األخرى ،إضافة إىل تأمني املصالح األوروبية عرب
بغض النظر عن شكل هذا االستقرار
الدفع باملنطقة نحو االستقرارّ ،
ومن يأيت به ،بحيث تضمن هذه الحالة عدم تدفق مهاجرين إىل
املس بأمنها بأي شكل من األشكال .ويف الوقت الذي يرفع
أوروبا أو ّ
فيه االتحاد األورويب شعارات تتعلق بالدميقراطية وحقوق اإلنسان
عىل أنها أهداف يف سياسته الخارجية تجاه هذه املنطقة ،فإن هذا
مل يعد محط احتفاء من طرف كثري من املراقبني السياسيني يف ظل ما
أفصح عنه "الربيع العريب" والثورات املضادة وغري ذلك من ازدواجية
معايري اتسم بها السلوك األورويب ،تيش بعودته إىل أحضان املدرسة
الواقعية(((.
إىل جانب ذلك ،فإن العمل عىل ضامن عدم انفجار األوضاع بني
الفلسطينيني واإلرسائيليني ،مع ما ميكن أن يرتتب عىل ذلك من
قالقل ميكن أن تشمل مناطق أخرى يف الرشق األوسط ،ميثّل هدفًا
مهم يسعى إليه االتحاد من أجل ضبط االستقرار الهش يف املنطقة،
ً
وبنا ًء عليه ،تأمني الحدود الرشقية ألوروبا من موجات هجرة أخرى
متوقعة يف حال انفجار الرصاع ،وهو ما سيفاقم أزمات أوروبا املرتبطة
بالهجرة غري الرشعية وموجات الالجئني املتتالية.

 .2محددات سياسية
يرى االتحاد األورويب يف االتفاقيات واملعاهدات التي تم توقيعها
أساسا ميكن البناء عليه
بني منظمة التحرير الفلسطينية وإرسائيل ً
لتحقيق أحالم وطموحات كال الشعبني؛ اليهودي والعريب عىل أرض
فلسطني .ومن شأن هذه املعاهدات الوصول باألطراف إىل الهدف
4 Kristina Kausch, "The Return to 'Realism' in European Union Policies
in the Middle East," Europe and the Middle East Perspectives on Major Policy
Issues, Centre for European Reform, 17/1/2014, pp. 45-46, accessed on
11/5/2020, at: https://bit.ly/3fFVG4X
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املنشود املتمثل يف دولتني لشعبني يعيشان جن ًبا إىل جنب بأمن
وسالم عىل أساس حدود الرابع من حزيران /يونيو  .1967ومن هنا،
فإن األرايض التي احتلت يف العام املذكور هي أر ٍ
اض محتلة يجب
التفاوض بشأن رحيل االحتالل عنها ،ومتكني الفلسطينيني من إقامة
دولتهم املستقلة مع توفري األمن الالزم إلرسائيل .هذا األمر ،ينطبق
عىل مدينة القدس املحتلة التي تؤكد البيانات األوروبية املختلفة
اعتبارها مدين ًة محتلة ،وال بد من أن تكون عاصم ًة للدولتني
اإلرسائيلية والفلسطينية((( .واستنا ًدا إىل هذا املوقف ،ليس لدى
االتحاد األورويب مانع يف تغيريات تطرأ عىل هذه الحدود يف إطار
اتفاق تفاويض .أما أن يتم إمالء موقف من طرف عىل آخر فهو أمر
غري مقبول من وجهة نظر االتحاد(((.
ويف الوقت الذي يعرف فيه األوروبيون حقيقة أن املفاوضات التي
امتدت عىل ما يزيد عىل  25عا ًما مل ت ُ ْج ِد نف ًعا ،بل زادت األوضاع
تعقي ًدا عىل األرض ،فإنهم ال يزالون يرصون عىل هذا الطريق باعتباره
للحل؛ إذ أصبح وجود أي مفاوضات بني الطرفني غاية يف حد
األوحد ّ
بغض النظر عن مخرجات هذه املفاوضات ومدى جدواها كام
ذاتهّ ،
يقول الباحث والخبري يف الشؤون األوروبية حسام شاكر(((.
ومام يتفق عليه األوروبيون ،يف هذا السياق ،رفضهم قبول حق
الشعب الفلسطيني الطبيعي يف املقاومة املسلحة ضد املحتل
أعامل إرهابية
اإلرسائييل ،إذ يعتربون عمليات املقاومة يف هذا اإلطار ً
تجب إدانتها ،بل محاربتها أيضً ا((( .وهذا ما دفع االتحاد إىل وضع
بعض فصائل املقاومة الفلسطينية عىل قوائم اإلرهاب األوروبية ،وال
سيام بعد أحداث  11سبتمرب .(((2001
 5ينظر" :االتحاد األورويب يحذر من أي تغيري أحادي الجانب يف وضع القدس" ،يورو
نيوز ،2017/12/6 ،شوهد يف  ،2019/6/12يفhttps://bit.ly/3a0I9kq :
6 "Speech by High Representative/Vice-President Federica Mogherini
at the Plenary Session of the European Parliament on the US Recognition
of the Golan Heights as Israeli Territory and the Possible Annexation of
the West Bank Settlements," European External Action Service, 16/4/2019,
accessed on 1/5/2019, at: http://bit.ly/316zLgt
 7حسام شاكر ،مكاملة هاتفية.2019/5/3 ،
 8قام االتحاد األورويب بوضع فصائل مقاومة فلسطينية عدة عىل قوائم اإلرهاب
األوروبية ودأب عىل وصف عملياتها بـ "إرهابية".
9 "Council Decision (CFSP) 2017/1426 of 4 August 2017: Updating the
List of Persons, Groups and Entities Subject to Articles 2, 3 and 4 of Common
Position 2001/931/CFSP on the Application of Specific Measures to Combat
Terrorism, and Repealing Decision (CFSP) 2017/154," Official Journal of the
European Union, 5/8/2017, accessed on 4/5/2019, at: http://bit.ly/2S5xAFM
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 .3المحدد التاريخي
دأبت سياسات أوروبا منذ تفجر الرصاع العريب  -اإلرسائييل عىل
التعامل مع إرسائيل بوصفها املعنية باملظلمة التي لحقت باليهود يف
أوروبا .وباعتبار األوروبيني هم من تسببوا يف وقوع "الهولوكست"،
فقد تناقلوا بني بعضهم حساسية مفرطة تجاه اإلتيان عىل ما من شأنه
خدش "مشاعر" إرسائيل باعتبار شعبها من ضحايا املحرقة النازية
التي يتحمل األوروبيون املسؤولية الجامعية عن السامح بوقوعها
تحت أبصارهم ،وهو ما يجعل أوروبا تتحسس من أي خطوة قد
يُفهم منها عدم تقدير لهذه الخصوصية ،كام يؤكد ذلك حسام شاكر
وماجد الزير( .((1ومن ث َّم ،فالشعور الدائم بالذنب لدى األوروبيني
هاجسا مخيفًا للسياسيني األوروبيني تحسبًا
تجاه هذه املسألة ظل
ً
من اتهامهم مبعاداة السامية ،والتزا ًما منهم بالتعويض عام يعتربونه
خطأهم التاريخي يف هذا الصدد.
مجال كب ًريا أمام اللويب الصهيوين للتأثري يف سياسات
هذا األمر ،فتح ً
فعل ،أو
قول أو ً
دول االتحاد مبا يح ّد من إمكانية اإلساءة إلرسائيل ً
التلويح بإمكانية معاقبتها عىل سياساتها املتنكرة لعملية السالم وفقًا
ملا يقوله ماجد الزير( .((1أما السيف األمرييك املرشع يف منطقة الرشق
األوسط و"تن ّمر" اإلدارة األمريكية عىل الدوام واحتكارها رعاية مسار
عملية أوسلو ،فذلك ح ّد ال تستطيع أوروبا اخرتاقه عمليًا ،كونها
ستواجه إزاء ذلك صدو ًدا ورفضً ا أمريكيًا وإرسائيليًا معروفًا ،وهو ما
يدفع األوروبيني دو ًما إىل التواضع يف طموحاتهم والعمل تحت هذا
السقف( .((1فكام مل يعهد عىل أوروبا مواجهة أمريكا يف سياساتها
الخارجية ،يرى شاكر أنها لن تفتح مواجهة مع أمريكا من جراء موقف
األخرية من القدس أو القضية الفلسطينية عىل العموم ،كام لن تفعل
ذلك بحق إرسائيل أيضً ا( .((1ويتفق يف ذلك رئيس مؤمتر فلسطينيي
أوروبا ،ماجد الزير ،معت ًربا هذا ،يف حد ذاته ،ثابتًا من الثوابت التي
درجت عليها أوروبا يف عالقاتها املعقدة بهذين الطرفني(.((1

 .4المحدد الفني
تعد آلية صناعة القرار يف االتحاد األورويب محد ًدا لطبيعة سياسته
ومدى فاعليته عىل الساحة الدولية .فسياسة االتحاد تنطلق من
حقيقة كونه ال يستطيع اجرتاح سياسة خارجية موحدة ،إال إذا حصل
10
11
and
13
14

ماجد الزير ،مكاملة هاتفية.2019/5/3 ،
املرجع نفسه.
12 Adeeb Ziadeh, EU Foreign Policy and Hamas: Inconsistencies
Paradoxes (London/ New York: Routledge, 2018), pp. 155-170.
شاكر.
الزير.

دراسات
الموقف األوروبي من القدس في ضوء "صفقة القرن" األميركية

هناك إجامع عليها بني كل الدول األعضاء يف االتحاد( .((1وبنا ًء عليه،
فإن أي فعل أو موقف مشرتك له عىل هذا الصعيد يجب أال يواجه
فنيًا بتعطيل أي من األعضاء ،وهو ما يجعل سقف الحراك األورويب
محدو ًدا ،لصعوبة جمع الدول كلها عىل موقف مو ّحد من إرسائيل
قد يصل إليها باملحاسبة أو العقوبة عىل سبيل املثال .وهذا متا ًما ما
حصل عندما منعت جمهورية التشيك وهنغاريا ورومانيا االتحاد
األورويب من إصدار بيان مشرتك باسم االتحاد يدين نقل السفارة
األمريكية إىل القدس(.((1

55
املشرتكة Common Foreign and Security Policy, CFSP
عام  ،1991ولكن منذ إنشاء آلية التعاون السيايس األورويب
 European Political Cooperation, EPCعام  .1970ويف هذا
السياق ،كانت عملية السالم موضوع إعالنات وإجراءات مشرتكة
كثرية من جانب االتحاد األورويب ،وظلت دامئًا مسألة ذات أولوية
عالية عىل أجندة السياسة الخارجية األوروبية(.((1

لذا ،فإن طبيعة عمل مؤسسات االتحاد وآليات إدارتها متثّالن عقبة
مزدوجة؛ إذ إنها ،من جانب ،تص ّعب االتفاق عىل فعل مناوئ إلرسائيل أو
أمريكا بحكم اقرتاب العديد من األعضاء من هاتني الدولتني ،ومن جانب
آخر ،متنع العودة عن قرارات إيجابية تم إقرارها سابقًا يف مؤسسات
االتحاد تتعلق باملوقف من القدس واألرايض العربية املحتلة عمو ًما،
لوجود العديد من األعضاء امللتزمني بهذا املوقف عىل نحو قوي.
شل عمل
تكمن املفارقة يف أن أيًّا من الدول األعضاء يف االتحاد ميكنها ّ
املؤسسة عىل صعيد سياستها الخارجية ،بينام ال توجد هناك آليات
ت ُلزم الدول األعضاء بالتق ّيد بسياسة االتحاد إزاء أي قضية دولية.
فنظريًا ،ميكن دولة أو مجموعة من الدول األوروبية مخالفة املوقف
التقليدي لالتحاد إزاء صفقة القرن أو القدس أو غري ذلك ،من دون
أن يكون لالتحاد أو مؤسساته املتعددة أي سلطة عليها .وهو ما
يعني أن تص ُّدع املوقف األورويب أمر وارد وممكن .ويف الحصيلة،
فقد تلحق دولة أو مجموعة من الدول باملوقف األمرييك إذا سارت
عجلة الصفقة قد ًما ،حتى إن كان ذلك مخالفًا للسياسة املوحدة التي
انتهجها االتحاد األورويب منذ إعالن البندقية يف عام .1980

ً
ثالثا :االتحاد األوروبي والمسألة
الفلسطينية تاريخ ًيا :مواكبة
متقطعة ودور متواضع
كــان الـــراع الــعــريب  -اإلرسائــيــي ،وعملية الــســام الالحقة،
من بني أكرث القضايا التي ناقشتها الــدول األعضاء يف االتحاد
األورويب بقوة ،ليس فقط منذ إنشاء السياسة الخارجية واألمنية
15 Foreign and Commonwealth Office, "Consolidated Texts of The EU
Treaties as Amended by the Treaty of Lisbon," Presented to Parliament by the
Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs By Command of
Her Majesty (January 2008), accessed on 5/2/2020, at: https://bit.ly/2OrphDa
"16 "World Leaders React to US Embassy Relocation to Jerusalem,
Aljazeera net, 14/5/2018, accessed on 5/5/2019, at: https://bit.ly/2RtkQK6

األزمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني ،ومن خلفه األمة العربية،
من جراء إقامة دولة إرسائيل يف عام  ،1948هي صناعة أوروبية
بامتياز .فسواء كان ذلك من حيث التمهيد أو اإلنشاء أو الرعاية
لهذه الدولة يف املنطقة ،فقد أدت دول أوروبية وازنة نحو بريطانيا
وفرنسا وأملانيا وغريها ،الدور األبرز واألهم عىل هذا الصعيد .لكن
أوروبا بعد الحرب العاملية الثانية تحولت تدريجيًا إىل مشاركة أمريكا
هذا امللف ،إذ أخذت األخرية دور الريادة منها لتغدو الدولة الحامية
والراعية إلرسائيل وجوديًا وسياس ًيا .كانت السياسة التي تبنتها
مجموعة الدول األوروبية التي التقت يف إطار نواة االتحاد األورويب
يف خمسينيات القرن العرشين أقرب إىل إرسائيل ،إذ كانت الرواية
الصهيونية األحادية الجانب هي الرواية األكرث روا ًجا يف أوساط
األوروبيني؛ سياسيني وشعوبًا عىل حد سواء(.((1
بقي هذا الوضع عىل حاله حتى حرب حزيران /يونيو  ،1967فقد
بدأ املزاج األورويب يتأثر نسبيًا بالرواية الفلسطينية والعربية للرصاع،
تدريجي عرب
وبدأ املوقف األورويب من الرصاع يتبلور إيجاب ًيا عىل نحو
ّ
17 Costanza Musu, "The EU and the Middle East Peace Process: A
Balance," Studia Diplomatica, vol. 60, no. 1 (2007), p. 11.
 18دور االتحاد األورويب يف مسار التسوية السلمية للقضية الفلسطينية ،تقرير
معلومات ( 16بريوت :مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،)2010 ،ص .9
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بيانات تصدر عن الدول األوروبية عىل نحو منفرد أو حتى جامعي.
تبنت املجموعة األوروبية  European Groupالتي كانت مكونة
من ستة أعضاء يف عام " 1971وثيقة شومان" التي استندت إىل قرار
مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم  242الذي دعا إرسائيل إىل
االنسحاب من األرايض التي احتلتها بعد حرب الخامس من حزيران/
عب األوروبيون عن موقفهم
يونيو  1967بحسب ترجمتني للقرار .كام ّ
ذاك يف أعقاب حرب ترشين األول /أكتوبر  1973ويف أعقاب أزمة
النفط يف عامي  1974و 1977وغريها من األعوام ،وصولً إىل العام
الذي أعلنت فيه مجموعة التسعة األوروبية ما أطلق عليه "إعالن
البندقية" يف  13حزيران /يونيو .1980
وعــى الــرغــم مــن مــجــيء هــذا اإلعـــان يف إطـــار الجدلية
األمريكية  -األوروبية حول املقاربة األنسب للتعامل مع الرصاع
العريب  -اإلرسائييل يف أعقاب معاهدة كامب ديفيد بني مرص
وإرسائيل يف آذار /مارس  ،1979فإن املقاربة التي طرحها األوروبيون
يف إعالن البندقية كانت األجرأ بني نظرياتها؛ إذ مل تكتف املبادرة
بإعالن عام يتعلق برضورات االنسحاب اإلرسائييل حتى حدود الرابع
من حزيران /يونيو فحسب ،بل دعت إىل معالجة هذه املسألة من
خالل تسوية شاملة للرصاع يف إطار معاهدة للسالم ،تشارك فيها كل
األطراف ،مبا فيها منظمة التحرير الفلسطينية ،ومبا يشمل تحقيق
تطلعات كل شعوب املنطقة مبا فيها الشعب الفلسطيني .فالقضية
الفلسطينية وفقًا إلعالن البندقية ليست ببساطة مشكلة الجئني ،بل
هي قضية حقوق مرشوعة يجب أن ميارسها الشعب الفلسطيني ،ويف
القلب منها حقه يف تقرير املصري(.((1

األرايض التي احتلتها يف عام  ،1967مرج ًعا للبيانات واملواقف التي
تبناها األوروبيون حتى اللحظة.
ومنذ عام  1980وحتى انطالق عملية سالم أوسلو يف أيلول /سبتمرب
 ،1993بقيت املواقف األوروبية يف حدود الكلامت والبيانات ،إىل أن
وجد األوروبيون لهم مكانًا محد ًدا عىل طاولة املفاوضات بني إرسائيل
والفلسطينيني أو العرب ،وال سيام بعد مؤمتر مدريد يف عام .1991
ويف هذا السياق ،بقي الدور األورويب ،يف إطار مستجدات عملية
السالم ،ثانويًا؛ فقد احتكر األمريكيون املشهد وأخذوا يتحكمون يف
خيوطه مبا يشمل تحديد ما ميكن األوروبيني فعله أو عدم فعله.
وبالنظر إىل الدور اللوجستي الذي أخذ األوروبيون يؤدونه ،فقد بقوا
حريصني عىل أن تت ّوج جهود السالم واتفاقية أوسلو بالنجاح عرب بناء
املؤسسات واألجهزة الفلسطينية من خالل الدعم املايل والفني.
كرر األوروبيون مواقفهم املتفق عليها يف العديد من اإلعالنات
والبيانات واالتفاقيات عرب مرحلة سالم أوسلو عمو ًما ،وهو ما
تقاطعت به نظريًا مع املواقف الدولية األخرى ،ممثلة باملوقف
الصادر عن اللجنة الرباعية ،التي تشكلت يف عام  2002من األمم
املتحدة والواليات املتحدة وروسيا إضافة إىل االتحاد األورويب ذاته،
وما متخض عنها من خارطة للطريق .يف هذا اإلطار ،اتفق الجميع
عىل اعتبار أن تسوية الرصاع يجب أن تكون تفاوضية مبارشة بني
الفلسطينيني واإلرسائيليني ،وأن تشمل إقامة دولة فلسطني عىل
حدود الرابع من حزيران /يونيو  ،1967مبا يقتيض وقف االستيطان،
وحل ما أطلق عليه قضايا الوضع النهايئ تفاوضيًا ،مبا فيها القدس(.((2

رابعا :صفقة القرن :محاولة للتركيع
ً

أما املوقف من القدس ،فقد حظي باهتامم خاص يف اإلعالن املذكور،
فقد أكد األعضاء التسعة يف املجموعة األوروبية "أنهم لن يقبلوا أي
مبادرة من جانب واحد تهدف إىل تغيري وضع القدس ،وأ ّن أي اتفاق
حول وضع املدينة يجب أن يضمن حرية وصول الجميع إىل األماكن
املقدسة"( .((2وبذلك يكون األوروبيون قد أسسوا ملوقف موحد يرى
يف القدس مدينة ذات أهمية خاصة لكل األطراف ،فال يجوز أن يتم
إمالء أمر واقع بحقها من طرف عىل حساب اآلخرين .وقد ظل هذا
املوقف األورويب ثابتًا رغم القرارات اإلرسائيلية األحادية الجانب
التي أعلنت ضم القدس ،واعتربتها بجزأيها الغريب والرشقي عاصم ًة
ظل إعالن البندقية ،مبا نص عليه يف هذا الصدد
لدولة االحتالل .بل ّ
إىل جانب البيانات الكثرية التي أكدت رضورة انسحاب إرسائيل من

يف ضوء السياسات األمريكية واإلرسائيلية تجاه املسألة الفلسطينية،
ميكن االستنتاج أن صفقة القرن تنطلق يف جوهرها من فرضية
مفادها أن توفري الرخاء االقتصادي لشعب تحت االحتالل ،يف ظل
وضع دويل ال يضع عىل سلّم أولوياته قضية هذا الشعب واختالل
كبري يف موازين القوى ،من شأنه أن يتسبب يف ارتخاء وطني وسيايس
وقومي ،إضافة إىل االرتخاء القيمي ،ما يسهل مترير حلول تصفوية
لقضية هذا الشعب .هذه الفرضية ،مل تثبت صحتها يف سياقات
مشابهة يف العرص الحديث بحال من األحوال .فكثري من الشعوب
املحتلة يف مرحلة ما بعد "وستفاليا" حافظت عىل حقها يف تقرير
املصري وظلت تقاوم حتى أنجزت استقاللها وحققت ذاتها.
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"نص خارطة الطريق" ،الجزيرة نت ،2006/8/1 ،شوهد يف  ،2019/6/27يف:
https://bit.ly/2UY5IGd

""Venice Declaration: June 13, 1980.
Ibid.
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كانون الثاين /يناير  ،2020فإن تثبيت الوقائع عىل األرض من طرف
االحتالل اإلرسائييل قائم عىل قدم وساق .وقد ساعدت أمريكا يف
رشعنة تلك الوقائع من خالل حسم مسألة القدس بوصفها "عاصمة
موحدة" للشعب اليهودي ،استنا ًدا إىل الرواية الصهيونية التقليدية
حول ارتباطه بها روح ًيا ودين ًيا منذ آالف السنني كام جاء عىل لسان
ترامب .هذه الخطوة األمريكية مل تكن إشارة مجاملة إلرسائيل فحسب،
تكريسا لسياسة األمر الواقع التي مل تتوقف عنها دولة االحتالل
بل
ً
طوال مسرية أوسلو .ويف هذا الصدد ،مل يرتدد ترامب يف خطابه حول
املسألة يف تأكيد هذه الحقيقة بقوله" :بأننا ال نفعل سوى أننا نعرتف
مبا هو واضح وواقع ليس ّإل"( ،((2مك ّر ًسا رسميًا ومرشع ًنا الخروج
السافر عن قواعد القانون الدويل ،مبا فيه املعاهدات التي ُوقّعت بني
األطراف ،ورعتها اإلدارات األمريكية السابقة.

الصفقة ،يف إجاملها ،مبادرة أمريكية فحسب ،ولدت فكرتها مع إدارة
حل
الرئيس األمرييك دونالد ترامب يف نهاية عام  2016من أجل ّ
الرصاع العريب  -اإلرسائييل مرة وإىل األبد ،وهو ما فشل فيه الرؤساء
األمريكيون السابقون عىل حد قول ترامب .فالصفقة ،وفقًا إلدارته،
من شأنها أن تكون مختلفة عام طُرح من مبادرات أو تفاهامت،
بل هي مبنية عىل مقاربة مغايرة للمقاربات السابقة .ففي الوقت
الذي بنيت فيه املحاوالت الفائتة عىل قواعد وأسس تضع نصبها
حل الدولتني وبناء هياكل الدولة الفلسطينية بوصفها طريقًا متفقًا
ّ
عليه ،فإن املبادرة األمريكية الجديدة من شأنها أن تبدأ من "أسفل
إىل أعىل"  ،Bottom top Approachمبعنى أن تبدأ يف تحسني حياة
الناس لدى األطراف املختلفة ،عرب مشاريع اقتصادية استثامرية يشعر
بها املواطنون ويتناسون أو ينسون أو يقبلون يف خضمها بتأجيل أو
تسوية القضايا الكبرية التي تحطمت عىل صخرتها مفاوضات السالم
بني الفلسطينيني واإلرسائيليني .هذا التحسني املوعود يسري يف الوقت
ذاته الذي تجري فيه عمليات حسم القضايا محط الخالف الحقيقي
عىل األرض من طرف االحتالل ،وبالدعم والغطاء األمريكيني ذاتيهام،
من دون التفات بالرضورة إىل القانون الدويل وكل ما تناولته سابقات
هذه الصفقة(.((2
وعىل الرغم من مرور أكرث من ثالثة أعوام عىل تداول هذا املصطلح،
وحتى قبل أن تقوم اإلدارة األمريكية بطرح املبادرة رسم ًيا بتاريخ 28
22 Emily Jones, "Kushner: Israeli-Palestinian Peace Plan Will Require
'Tough Compromises' for Both Sides," CBN News, 24/4/2019, accessed on
4/5/2019, at: http://bit.ly/37CA2dG

عالوة عىل ذلك ،فإن قطع اإلدارة األمريكية مساعداتها عن وكالة
"األونــروا" بهدف التأثري سلب ًيا يف أدائها توطئ ًة لتفكيكها بوصفها
شاهدة عىل دوام أزمة الالجئني الفلسطينيني ،مؤرش آخر عىل حقيقة
أجندة صفقة القرن( .((2فأمريكا التي تتبنى املطلب الصهيوين الطويل
األمد بهذا الصدد إمنا تسعى إلنهاء قضية الالجئني الفلسطينيني عىل
قاعدة التوطني والتهجري الطوعي .كام أتبعت اإلدارة هذا األمر بوقف
كافة أشكال املساعدات التي كانت تق ّدمها للمؤسسات الفلسطينية
الرسمية أو املدنية ،مبا فيها املستشفيات وقوى األمن ووقف عمل
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  USAIDيف الضفة الغربية وقطاع
غزة بالكلية ،يف محاولة منها لثني ذراع الفلسطينيني ودفعهم إىل
التعامل إيجاب ًيا مع سياسات أمريكا األخرية ،أو باألحرى تركيعهم(.((2
أما ما يتعلق باألرض واالستيطان ،فإن الصفقة تتحدث عن تسويات
ليس من ضمنها الدولة الفلسطينية املستقلة ذات السيادة أو تلك
القابلة للحياة ،بل تشمل حديثًا رصي ًحا عن ضم ألجزاء من الضفة
الغربية ،كام جاء مرا ًرا وتكرا ًرا ،عىل لسان سفري الواليات املتحدة
األمريكية يف إرسائيل ،توماس فريدمان( .((2وهو ما يؤكد حقيقة
النيات األمريكية وطبيعة املعطى الصهيوين يف مقرتحات إدارة ترامب
التي أفصحت عنها الصفقة ،وتكررت بال مواربة يف ترصيح بومبيو،
23 "Statement by President Trump on Jerusalem," The White House,
6/12/2017, accessed on 4/5/2019, at: https://bit.ly/2Xteb62
24 Karen DeYoung, Ruth Eglash & Hazem Balousha, "U.S. Ends Aid to
United Nations Agency Supporting Palestinian Refugees," The Washington
Post, 1/9/2018, accessed on 5/2/2020, at: https://wapo.st/3bfy9ph
25 Yolande Knell, "US Stops all Aid to Palestinians in West Bank and
Gaza," BBC News, 1/2/2019, accessed on 15/6/2019, at: https://bbc.in/3egpzZc
" 26صحيفة :السفري األمرييك ال يستبعد ضم إرسائيل ملناطق يف الضفة الغربية املحتلة"،
رويرتز ،2019/6/8 ،شوهد يف  ،2019/6/9يفhttps://bit.ly/3c9Olbg :
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باعتبار االستيطان يف الضفة الغربية غري متناقض مع القانون الدويل،
بخالف ما دأبت عليه اإلدارات األمريكية السابقة.
تحاول اإلدارة األمريكية بهذه اإلجراءات أن تدفع الفلسطينيني إىل
القبول مبا يتم فرضه من وقائع عىل األرض ،وتق ّبل دور أمرييك خرج
من دائرة الوساطة بني طريف الرصاع ليصطف عىل نحو ال لبس فيه
مع طرف دون آخر؛ إذ تنحو اإلدارة األمريكية يف ذلك منحى ال عالقة
له بالقانون الدويل أو االتفاقيات التي ُوقّعت برعاية أمريكية قبل
ذلك .هذا املنحى الواقعي الذي يستند إىل االختالل يف موازين
القوىُ ،ووجِه برفض فلسطيني ،بل دويل عىل كل املستويات ،وهو ما
أثار حفيظة األمريكيني وجعلهم ميضون قد ًما يف تجاوز الفلسطينيني
وااللتفاف عليهم .ولكنهم يف الوقت ذاته ،يبحثون عن رشكاء يسريون
معهم يف مسارين متوازيني؛ األول مسار اقتصادي يتح ّمل اآلخرون
عب
فيه إىل جانبها األعباء املالية املرتتبة عىل الخطة املقرتحة ،وهو ما ّ
(((2
عنه مؤمتر البحرين الذي عقد بعنوان "السالم من أجل االزدهار" .
والثاين مسار سيايس يتعلق بتسويق إرسائيل إقليميًا عىل أنها حليف
مضمون يف مواجهة مفرزات ،أو "األخطار" املرتتبة عىل الربيع العريب
وصول إىل تطبيع عريب
ً
من جانب ،و"الخطر اإليراين" من جانب آخر،
علني وكامل معها بعي ًدا عن "الفيتو" الفلسطيني أو غريه.

خامسا :االتحاد األوروبي :بين االنتظار
ً
والتشكك
متاشيًا مع السياسات التي ميارسها األوروبيون يف تعاملهم مع املسألة
الفلسطينية ،والتي تتسم عمو ًما برد الفعل ،فإنهم مل يبادروا إىل ما
ميكن أن يُخرج عملية سالم أوسلو من غرفة اإلنعاش التي ما زالت
فيها منذ سنوات طويلة؛ فإذا مل تق ّدم أمريكا مبادرة ما يف هذا الصدد،
نرى سياسة أوروبا هي االنتظار ،ومن ثم االنتظار إىل أن يحدث ما
وعب وزير خارجية
يفرض عىل األطراف العودة إىل طاولة املفاوضاتّ .
فرنسا ،جان إيف لودريان ،عن هذا بقوله إننا "ننتظر بالفعل منذ
عدة أشهر املبادرة األمريكية ،وإن مل تكن هناك خطة وشيكة ،فإنه
سيتعني عىل االتحاد األورويب األخذ بزمام املبادرة"(.((2
والحقيقة أن انتظار أوروبا يطول بالسنوات وليس باألشهر ،لذا،
تجل من سياسات أمريكية ،يقف االتحاد األورويب يف
ويف ضوء ما ّ
حالة انتظار ملا ستفصح عنه الصفقة يف شكلها النهايئ ،إذ إن مرشوع
 27ينظر" :مؤمتر البحرين :هل هو املدخل لتمرير 'صفقة القرن'؟" ،يب يب يس عريب،
 ،2019/6/26شوهد يف  ،2019/6/29يفhttps://bbc.in/3ebWAFA :
" 28االتحاد األورويب لنتنياهو :قرار ترامب بشأن القدس مرفوض" ،يورو نيوز،
 ،2017/12/11شوهد يف  2019/5/10يفhttps://bit.ly/2JVhiMb :

ددعلالا
سرام /راذآراذآ

التسوية الذي عمل جاه ًدا عىل إنجاحه عرب املفاوضات والتمويل
حل السلطة
والرعاية اللوجستية آخ ٌذ يف التاليش ،وهو ما ينذر بخطر ّ
الفلسطينية أو انفجار املواجهات بني الطرفني اإلرسائييل والفلسطيني،
ما قد يؤدي إىل موجات من العنف واللجوء والهجرة ومزيد من
الالاستقرار .ويف املقابل ،يقف االتحاد األورويب عاج ًزا عن فعل يشء
يؤثر من خالله يف اإلدارة األمريكية ،التي تجاهلت متا ًما كافة رشكائها
من رعاة عملية أوسلو ،وأخذت تفرض قواعد جديدة للعبة تتنكر
فيها لكل املعاهدات التي ُوقّعت بني األطراف ،وت ُقامر من خاللها
عىل مستقبل االستقرار واألمن والسالم يف املنطقة.
ويف إطار التشديد عىل املوقف األورويب الواجب اتخاذه ،و ّجه
مسؤولون أوروبيون سابقون ،منهم  25وزير خارجية ،وستة رؤساء
حكومات ،وسكرتريان لحلف الناتو ،ندا ًء إىل االتحاد األورويب طالبني
منه موقفًا مسبقًا يرفض من خالله صفقة القرن ،ويعلن فيه متسكه
باالتفاقيات التي سبق أن رعاها إىل جانب اإلدارات األمريكية
السابقة( .((2ووفقًا لهذه التشكيلة من صناع السياسة السابقني ،فإن
صفقة القرن هذه ال تنسجم مع املعايري الدولية التي سار عليها
االتحاد بالتعاون مع اإلدارات األمريكية السابقة ،وتبتعد كل البعد عن
كون الدول والشعوب تعيش يف نظام دويل محكوم بقواعد وقيم ال بد
من احرتامها .وإذا ما سارت الخطة وفق ما تريد اإلدارة األمريكية،
بحل
فإن من شأن ذلك أن يهدد السالم واالستقرار واألمن ،ويدفع ّ
الدولتني إىل االختفاء.
من هنا ،فإن أوروبا مطالبة أن تكون حاسمة يف موقفها انطالقًا
من محددات موقفها وتأثرها املبارش بأي مجازفات سياسية من
شأنها إشعال املنطقة .ووفقًا ملقرتحات بيان املسؤولني األوروبيني،
فإن عىل االتحاد "أن يتبنى وير ّوج لخطة تحرتم املبادئ األساسية
للقانون الدويل عىل النحو الوارد يف معايري االتحاد األورويب املتفق
عليها لحل النزاع اإلرسائييل  -الفلسطيني .هذه املعايري التي أكدها
االتحاد األورويب منهجيًا خالل املحادثات السابقة التي رعتها الواليات
املتحدة ،تعكس فهمنا املشرتك بأن السالم القابل للحياة يتطلب
إنشاء دولة فلسطينية إىل جانب إرسائيل عىل أساس خطوط ما قبل
عام  ،1967مع حد أدىن من مقايضة األرايض .وال بد من أن تكون
القدس عاصمة لكلتا الدولتني ،مع ترتيبات أمنية تعالج املخاوف
حل عادل ومتفق
املرشوعة إلرسائيل وتحرتم سيادة كل جانب ،مع ّ
عليه لقضية الالجئني الفلسطينيني"(.((3
"29 "Europe must Stand by the Two-state Solution for Israel and Palestine,
The Guardian, 15/4/2019, accessed on 25/5/2019, at: https://bit.ly/2Rq1Bk3
30 Ibid.
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لكن تصطدم هذه اآلمال واملطالبات لالتحاد بطبيعة العالقة التي
حكمت الطرفني األمرييك واألورويب عىل مدار عقود من الزمن؛ فقد
اتسمت هذه العالقة بالتبعية يف كثري من املحطات ،ومل تكن عملية
سالم أوسلو استثناء ،فعىل الرغم من املحاوالت األوروبية املحمومة
ألخذ دور فعال يف إدارة تلك العملية ،فإن أمريكا ،عىل الدوام ،كانت
لها باملرصاد ،فقد رسمت ألوروبا دو ًرا ورفضت إفساح املجال أمامها
لتقمص دور آخر أو أوســع( .((3ولرمبا كان هذا مفهو ًما ما دامت
املصالح الحيوية لالتحاد ،من جراء تأديتها هذا الدور ،متحققة،
ومخاوفها مأخوذة يف الحسبان.
ونظ ًرا إىل أ ّن اإلدارة األمريكية بدت متجاهلة مصالح االتحاد األورويب
ومخاوفه ،وضاربة استثامراته يف عملية سالم أوسلو عرض الحائط،
فإن كثريين يتطلعون إليه يك يخرج عن صمته املعهود وميارس نو ًعا
من "التمرد" عىل تبعيته للسياسة األمريكية يف منطقة استثمر فيها
االتحاد أموالً وجهو ًدا كثرية عىل أمل أن ينجح مرشوع أوسلو بإنهاء
الرصاع بني دولة االحتالل والفلسطينيني عىل وجه الخصوص .ويف هذا
اإلطار ،و ّجه السياسيون األوروبيون املذكورون سابقًا ندا ًء إىل قادة
االتحاد األورويب مطالبني إياهم برسعة التحرك قبل فوات األوان،
"يف الحاالت التي تتعرض فيها مصالحنا الحيوية وقيمنا األساسية
للخطر ،يجب عىل أوروبا أن يكون لها تحركها الخاص"( .((3بيد أن
التمنيات يشء والوقائع يشء آخر ،فاالتحاد يعرف محدداته ،وال ،ومل
يحاول الخروج عليها أو تغيريها؛ العتبارات تتعلق بطبيعتها الصارمة
التي كان لها الدور الكبري يف تشكيل كوابح ذاتية ح ّدت من إمكانية
التحرك بصورة مختلفة ،أو رمبا خشنة كام يتمناها البعض.
وإزاء هذا املستجد ،ال يبدو يف األفق أن االتحاد األورويب سوف يكون
له رد دراماتييك عىل صفقة القرن ،كام لن تكون هناك استجابة
عملية للنداء الذي و ّجهه أصحاب الرسالة املنشورة يف صحيفة
الغارديان أو تلك التوسالت الفلسطينية الرسمية .فغاية ما ميكن
األوروبيني فعله ،هو البقاء عىل موقفهم واحتواء غضب الفلسطينيني
من خالل تعويضهم باملال وبعض الترصيحات ،وسيظل التعويل عىل
عامل الوقت وصرب الفلسطينيني إىل أن تأيت رمبا إدارة أمريكية جديدة
َ
تعيد صياغة مصالحها عىل نحو مختلف .هذه هي قناعة األوروبيني
عب عنها رئيس املجلس األورويب ،دونالد تاسك ،أثناء زيارته
التي ّ
الحل الوحيد عرب إحياء عملية السالم .وعىل
إرسائيل ،فقد رأى أن ّ
الرغم من أن هذه العملية "صعبة ج ًدا ،ليس فيها أبيض وأسود،
Musu.
Ibid.
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فاملسألة تحتاج إىل الصرب والوقت"( .((3وهكذا ،فاألوروبيون يع ّولون
عىل أن السلطة الفلسطينية ستظل تعمل يف إطار املواقف الدولية
املتاحة ،مؤمنة بخيارها الرسمي األوحد واملتمثل بــاإلرصار عىل
املفاوضات بوصفها اسرتاتيجية ال رجعة عنها.

سادسا :القدس في الخطاب األوروبي
ً
رفض االتحاد األورويب حضور االحتفالية الخاصة التي أقامتها إرسائيل
مبناسبة نقل سفارة أمريكا إىل القدس؛ فقد امتنعت الدول األعضاء عن
الحضور ،باستثناء أربع دول هي التشيك والنمسا واملجر ورومانيا،
تعب عن رفض االتحاد الخطوة األمريكية( .((3وتستند سياسة
يف خطوة ّ
االتحاد األورويب املتعلقة بالقدس الرشقية إىل املبادئ املنصوص عليها
يف قرار مجلس األمن رقم  ،242وال سيام عدم جواز االستيالء عىل
أرايض الغري بالقوة .فوفقًا للقانون الدويل ،يعترب االتحاد األورويب
القدس الرشقية أرضً ا محتلة ،إذ مل يعرتف بالقانون اإلرسائييل األسايس
لعام  1980الذي ض ّم القدس عىل أنها عاصمة "كاملة وموحدة"
إلرسائيل وع ّدل الحدود البلدية للمدينة .وهذا بطبيعة الحال يتامىش
مع قرار مجلس األمن رقم  478الذي قرر فيه مجلس األمن "عدم
االعرتاف بهذا القانون األسايس واإلجـراءات األخرى التي اتخذتها
إرسائيل والتي تسعى من خاللها إىل تغيري طابع مدينة القدس
ووضعها"( .((3وبناء عليه ،فالقدس هي من مسائل الوضع النهايئ يف
النزاع اإلرسائييل  -الفلسطيني ،ويعارض االتحاد األورويب أي تدابري
من شأنها التأثري يف نتائج مفاوضات السالم قبل االنتهاء منها(.((3
ليست هذه املواقف فريدة؛ إذ إن هناك العديد من القرارات التي
صدرت عن مجلس األمن والجمعية العمومية لألمم املتحدة وغريهام
من املنظامت الدولية تؤكد كلها املوقف من القدس بوصفها مدينة
محتلة ،ال يجوز إجراء تغيريات عىل طابعها إال مبا تتوافق عليه
األطراف ذات العالقة(.((3
33 "Remarks by President Donald Tusk before his Meeting with Prime
Minister of Israel Benjamin Netanyahu," European Council, 8/9/2015,
accessed on 1/5/2019, at: https://bit.ly/2RulhU1
" 34دول االتحاد األورويب تقاطع احتفالية إرسائيلية عشية نقل سفارة واشنطن للقدس"،
عرب  ،2018/5/14 ،48شوهد يف  ،2019/6/10يفhttps://bit.ly/3ckjCZt :
35 "Resolution 478 (1980)," UNSCR, 20/8/1980, accessed on 5/2/2020, at:
https://bit.ly/2vRr3Hu
36 EU Heads of Mission, "Report on East Jerusalem," Journal of Palestine
Studies, vol. 41, no. 3 (Spring 2012), pp. 223-232.
 37ينظر" :مجلس األمــن والقدس ..ق ـرارات كثرية بــدون تطبيق" ،الجزيرة نت،
 ،2017/12/17شوهد يف  ،2019/6/8يفhttps://bit.ly/2yIRrof :

60
ويف هذا السياق ،أعاد ممثلو االتحاد األورويب تأكيد موقفهم من
املدينة ،مرا ًرا وتكرا ًرا ،يف العديد من املناسبات .ومن تلك الترصيحات
ما تحدثت به فيديريكا موغريني ،املمثلة العليا للسياسة الخارجية
واألمنية لالتحاد األورويب ،بقولها إن "االتحاد األورويب سيظل ملتز ًما
التزا ًما راسخًا مبواصلة العمل مع الطرفني الفلسطيني واإلرسائييل ومع
رشكائه يف املجتمع الدويل من أجل استئناف مفاوضات ذات مغزى
حل الدولتني ،عىل أساس خطوط الرابع من حزيران /يونيو
تهدف إىل ّ
 1967ومع القدس عاصمة لكلتيهام .لدى االتحاد األورويب موقف
واضح وموحد بشأن القدس ،أُعيد تأكيده يف العديد من استنتاجات
مجلس الشؤون الخارجية .كام سيواصل االتحاد األورويب احرتام
اإلجامع الدويل بشأن القدس واملتضمن يف جملة أمور من بينها قرار
مجلس األمن رقم  ،478مبا يف ذلك موقع التمثيل الدبلومايس حتى
يتم ّ
عب عنه قادة
حل الوضع النهايئ لها"( .((3وهو املوقف ذاته الذي ّ
املجلس األورويب يف استنتاجاتهم املتكررة ،فقد شددوا عىل "التزامهم
الراسخ ّ
بحل الدولتني مع اعتبار القدس عاصمة لكلتيهام"(.((3
كانت القمة العربية  -األوروبية املشرتكة ،التي ُعقدت يف رشم الشيخ
مبرص ،يف عام  ،2019أحد أبرز تلك املحافل التي تم تأكيد هذا
املوقف من خاللها  ،حيث ج ّدد الطرفان األورويب والعريب املوقف
املتعلق ّ
بحل الدولتني وبالقدس( .((4ويتعلق هذا التأكيد بعصب
العملية السلمية ومسرية أوسلو بأكملها ،إذ إن إسقاط موضوع
القدس وحسمه قبل االتفاق عىل ذلك بني األطراف ذات العالقة
اضمحالل وانهيا ًرا ملسرية أوسلو برمتها بحسب ما ذهب
ً
سيعني
(((4
إليه الزير .
لذلك كله ،فاالتحاد األورويب ينظر إىل القدس تقليديًا ،بوصفها
عاصم ًة لدولتني تربط شعبيهام روابط روحية ومادية وتاريخية ال
يجوز إنكارها( .((4فاملدينة ذات وضع خاص ،وال ينبغي حسم أمرها
من طرف واحد عرب فرض الوقائع عىل األرض .لذا يرى ،عىل سبيل
املثال ،رؤساء البعثات األوروبية يف القدس والضفة الغربية أنه "من
38 "Statement by High Representative/Vice-President Federica Mogherini
on violence in Gaza and latest developments," European External Action
Service, 14/5/2018, accessed on 20/4/2019, at: http://bit.ly/39308qo
39 "European Council 14-15/12/2017," European Council, accessed on
25/4/2019, at: http://bit.ly/37U4jos
40 "Sharm El-Sheikh summit declaration," European Council, 25/2/2019,
accessed on 28/4/2019, at: http://bit.ly/2OonFub
 41الزير.
"42 "Statement by High Representative.
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دون القدس عاصم ًة مستقبلية لدولتني ،لن يكون من املمكن التوصل
إىل اتفاق سالم دائم بني إرسائيل والفلسطينيني"(.((4
ووفقًا لالتحاد ،يؤثر ما تقوم به إرسائيل من استيطان يحيط بالقدس
ويتغلغل فيها ،ويعمق الفوارق بينها وبني باقي الضفة الغربية،
ويعزلها عن محيطها الفلسطيني عىل نحو منهجي وخطري ،يف
مستقبل املدينة بوصفها عاصمة لشعبني .ويف هذا اإلطار ،تبدو
صورة السياسات االحتاللية يف القدس واضحة لصانع القرار األورويب
مجال للشك .فقد تولت بعثة االتحاد وغريها من منظامت
مبا ال يدع ً
املجتمع املدين تقديم التقارير الوافية حول أي من املستجدات
والوقائع التي ت ُفرض عىل األرض من جانب االحتالل .غري أن هذه
التقارير مل تحرك يف االتحاد األورويب ساك ًنا ومل تدفعه إىل الخروج عن
نهجه أو حتى خطابه التقليدي تجاه ما يجري بحق املدينة املقدسة
وعموم عملية السالم ،إذ ما زال األوروبيون يعولون عىل املفاوضات
سبيل أوحد للخروج من حالة االنسداد يف عملية السالم ،رغم ما
ً
يعرفونه من تع ّنت إرسائييل بهذا الشأن.
ليس هذا فحسب ،بل حرص االتحاد عىل اسرتضاء اإلرسائيليني عرب
تأكيداته الدامئة بأن سياساته ال تعرف سوى لغة الحوار البناء ،وأنه
ليس يف وارده مقاطعة إرسائيل أو الرتاجع عن اتفاقيات الرشاكة
معها .بل عىل العكس يؤكد األوروبيون أن أمن إرسائيل هو من
أولوياتهم ،وأنهم الرشيك األهم لها بني تلك الدول التي تقع خارج
املنظومة األوروبية .وطاملا حرص املرشعون األوروبيون عىل تأكيد
رشاكتهم وصداقتهم إلرسائيل يف األوقات الحسنة متا ًما ،كام هم
كذلك يف األوقات الصعبة( .((4لذلك ،فإن موقف االتحاد ،سواء تعلق
األمر بالقدس أو بأي من القضايا العالقة بني طريف عملية أوسلو ،لن
يتعدى الحث واملطالبة والتشجيع واإلسناد أو إبداء القلق واالنزعاج،
مال فهم عىل استعداد دائم للنظر يف زيادة دعمهم
وإذا لزم األمر ً
ومتويلهم للسلطة الفلسطينية.
يتسم السلوك األورويب يف الرد عىل ما يجري إرسائيل ًيا أو أمريك ًيا
بحق القدس ،عىل أقل تقدير ،بالعجز؛ إذ إنهم ال ميلكون سوى
الوصفة ذاتها التي دأبوا عىل تكرارها منذ انطالق عملية سالم أوسلو.
والغريب يف األمر أن عرشات السنني من تجريب الوصفة ذاتها،
ورغم ثبوت عقمها وعدم إفادتها ،بل رضرها ،ما زال األوروبيون
يستخدمونها يف عملية خداع وغش للذات قبل اآلخرين .فعمل ًيا ال
ميكن فهم اإلرصار عىل العالج املج ّرب ذاته إال يف إطار عملية إطالة
أمد هذه املرحلة إىل الحني الذي يشعر فيه الطرف األضعف بالتعب
EU Heads of Mission.
""Remarks by President.
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فيخضع لآلخر ،وهي يف الحقيقة نظرية مل يوجد يف التاريخ الحديث
مضلل
ً
ما يدعم عكسها؛ وهو ما جعل شاكر يعترب االتحاد األورويب
سبيل للحل بينهم وبني اإلرسائيليني،
للفلسطينيني بتأكيده املفاوضات ً
إذ إن إرسائيل مل تكن ،ولن تكون كذلك ،وهو ما يعلمه االتحاد
رص عليه(.((4
األورويب ولكنه ي ّ
وعىل الرغم من األخطار التي ميكن أن ترتتب عىل دوام الحالة الراهنة
واستمرار تدفق اإلغراءات األمريكية عىل دولة االحتالل ،فإن هذا ما
زال دون الحد الذي من شأنه أن يدق ناقوس الخطر يف أوروبا؛
إذ إن سحق أحالم الفلسطينيني وطموحاتهم وآمالهم تحت عجالت
حتم إىل انفجار األوضاع عىل
"البلدوزر" األمرييك الصهيوين سيفيض ً
نحو ال ميكن التنبؤ مبآالته ،وهو ما سيؤثر ،بالرضورة ،يف ضفتي
املتوسط ،مبعنى أن أوروبا ستدفع مثنه غال ًيا .فأوروبا دفعت يف
االستثامر بعملية السالم ،وهي ستدفع الثمن ذاته وأكرث حني تفكيكها
فضل عن تحولها حينئذ إىل وقود للتطرف والعنف ،وهو
وانفجارهاً ،
ما حذر منه السياسيون األوروبيون يف رسالتهم املوجهة إىل صناع
القرار يف االتحاد األورويب ،داعني إياهم إىل التحيل بالشجاعة واغتنام
الفرصة إلحداث التغيري ،إذ "تواجه أوروبا اآلن فرصة محددة لتعزيز
مبادئها املشرتكة والتزاماتها الطويلة األجل فيام يتعلق بعملية السالم
يف الرشق األوسط ،ومن ث ّم إظهار دور أوروبا الفريد بوصفه نقطة
مرجعية لنظام عاملي قائم عىل قواعد القانون الدويل .إن الفشل
يف اغتنام هذه الفرصة ،يف وقت يواجه فيه هذا النظام تحديًا غري
مسبوق ،سيكون له عواقب سلبية بعيدة املدى"( .((4بيد أنه من غري
املرجح أن يتمكن االتحاد من اجرتاح خطوة غري مألوفة بهذا الشأن.

سابعا :اليمين المتطرف والقدس
ً
صحيح أن أيًّا من الدول األوروبية مل تخرج كليًا عن سياسة االتحاد
فيام يتعلق بصفقة القرن أو املوقف من القدس ،إال أن من املرجح
مستقبل.
ً
أن يرتك تف ّوق اليمني األورويب املتطرف تأث ًريا يف هذا االتجاه
وقد ارتبط صعود اليمني املتطرف يف أوروبا مبجموعة من املتغريات
الداخلية األوروبية؛ فالهجرة غري الرشعية ومشكلة الالجئني مثلتا
مصدر قلقٍ للعديد من الفئات االجتامعية والسياسية انعكس عىل
شكل الخريطة السياسية محليًا وإقليميًا.
كانت نتائج انتخابات الربملان األورويب ،يف عام  ،2019من أحدث
املؤرشات عىل تعزيز أحزاب اليمني هذه مواقعها السياسية يف أكرب
45

شاكر.

""Europe must stand by.
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مؤسسة أوروبية ترشيعية ،ما جعل املرشوع األورويب كله يعرب مرحلة
تاريخية فارقة من عمره املمتد .فقد تصدر حزب "التجمع الوطني"
 Front Nationalالفرنيس اليميني املتطرف بزعامة مارين لوبان
 Marine Le Penاالنتخابات يف فرنسا ،كام فعل ذلك أيضً ا حزب
"الرابطة" اإليطايل اليميني املتطرف بقيادة وزير الداخلية ،ماتيو
سالفيني  ،Matteo Salviniيف حني حصل حزب "البديل من أجل
أملانيا" اليميني املتطرف عىل  10.5يف املئة ،و"الدميقراطي الحر" عىل
وحل حزب "بريكست" يف بريطانيا عىل املركز األول بـ
 5.5يف املئةّ ،
 31.7يف املئة من األصوات ،كام عزز اليمني مواقعه يف إسبانيا واملجر
وبلغاريا والنمسا واليونان وغريها من الدول .وعىل الرغم من أن
أحزاب اليمني جميعها لن تتمكن من ترجيح كفة الراغبني يف تفكيك
االتحاد يف إطار هذه الدورة االنتخابية ،فإن التقدم الذي أحرزه
سوف ينعكس عىل وجه أوروبا عىل املدى البعيد( .((4وهذه الرغبة
مل يخفها العاملون عليها ،ممثلني بتحالف اليمني الذي تج ّمع يف إطار
تحالفي أول مرة يف تاريخه ،ضم أحزابًا من التوجه ذاته من أكرث
من  12دولة أوروبية بتحريض من مستشار ترامب السابق ،ستيف
عب يف أكرث من مناسبة عن دعمه إليجاد جبهة ميينية
بانون الذي ّ
أوروبية موحدة .وقد أعلن ذلك التحالف اليميني "أ ّن أجندته تهدف
إىل إنهاء الهجرة غري الرشع ّية ،وتعزيز الحدود األوروب ّية الخارج ّية،
وإعــادة السيادة السياس ّية إىل دول االتحاد األورويب وحامية ما
يطلقون عليه تسمية "الثقافة األوروب ّية"(.((4
عمل اللويب الصهيوين ،كام يقول شاكر ،عىل توجيه أصابع االتهام
إىل العديد من تلك األحزاب اليمينية فيام مىض ،بوصفها معادية
محتمل عىل اليهود ،وهو ما تسبب لها يف متاعب
ً
للسامية وخط ًرا
متثل بعضها فيام فُرض عىل النمسا من عقوبات أوروبية بعد فوز
اليمني املتطرف فيها يف عام  ،2000فقد "استهدفت املفوضية
األوروبية النمسا بحزمة من العقوبات الدبلوماسية .انحرصت بنود
العقوبات يف نقاط ثالث؛ تعليق كافة االتصاالت الثنائية بني االتحاد
األورويب وأية حكومة منساوية يكون حزب الحرية اليميني املتطرف
طرفًا فيها ،وعدم دعم املرشحني النمساويني الساعني للمنافسة عىل
" 47انتخابات الربملان األورويب  :2019الكتل املُ هيمنة تفقد أغلبيتها مع زيادة متثيل
الليرباليني والخرض والقوميني" ،يب يب يس عريب ،2019/5/27 ،شوهد يف  ،2019/6/11يف:
https://bbc.in/2UZUzoI
ٍ
تحالف جديد قُبيل
 48جون ستون" ،أحـزاب اليمني املتط ّرف األوروب ّية تتحد يف
انتخابات االتحاد األورويب" ،إندبندنت العربية ،2019/4/13 ،شوهد يف  ،2019/6/10يف:
https://bit.ly/2xknivg
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مناصب يف املنظامت الدولية ،إضافة إىل عدم استقبال سفراء فيينا يف
العواصم األوروبية إال عىل املستوى التقني"(.((4

أول" .وتلتقي إرسائيل يف ذلك مع ترامب واليمني املتطرف يف
"أمريكا ً
تأكيد هذه الرغبة.

دفع ذلك هذه األحـزاب إىل إعادة إنتاج ذاتها عرب وضع خطط
تسويقية لتوجهاتها تتجاوز هذا االتهام وتثبت من خاللها أن لها
أجندات مشرتكة مع إرسائيل بوصفها غري معادية للسامية كام
يشاع .فخطاب اليمني املتطرف ،وعىل الرغم من انشغاله باألجندات
الداخلية ،وعدم تبنيه سياسات خارجية واضحة وانعدام أي تأثري
ملموس يف سياسات االتحاد بهذا الصدد حتى اللحظة ،فإنه يرى
إرسائيل خ َط دفا ٍع متقد ًما عن أوروبا يف وجه األخطار املحدقة بها ،وال
سيام "الخطر اإلسالمي" ،وهو ما عزز مكانة إرسائيل لدى هذا اليمني
بوصفها رشيكًا يف الدفاع عن قيم الحضارة الغربية ومصالحها(.((5

طاملا عمل األوروبيون واألمريكيون عىل الساحة الدولية جن ًبا إىل جنب،
إال أن الخشونة األمريكية التي بدت مؤخ ًرا تجاه االتحاد األورويب يف
ملفات دولية عدة كانت استثنائية بامتياز؛ فلم يخف ترامب رغبته
يف رؤية االتحاد األورويب مفككًا ،كام أنه ال يقيم وزنًا لهذه املنظمة
ويترصف إزاءها بعنجهية تخلو من الدبلوماسية واللياقة .ويف حني
كان للعديد من الرؤساء األمريكيني مواقف من وجود أوروبا قو ًة
موحدة منافسة ،إال أن الفجاجة التي بدا عليها ترامب يف تشجيعه
القوى الشعبوية املعادية للوحدة واالندماج يف أوروبا خرجت عن
ففضل عن جفائه الواضح لالتحاد ،وقف
ً
حسابات السياسة املعقلنة.
إىل جانب الداعني إىل خروج بريطانيا منه مشج ًعا طرفًا عىل حساب
آخر( .((5بل إنه يف العديد من املواقف أصبح ،ببحثه عن نقاء العرق
ملهم للشعبويني يف القارة األوروبية وخارجها( .((5وعندما
األبيضً ،
يتعلق األمر بإرسائيل والقدس ،فإن طغيان العقلية األيديولوجية
املغلقة عىل ترامب وفريقه الذي ينتمي العديد من أعضائه إىل
اليمني املسيحي املتطرف يجعل من السياسة األمريكية أقرب إىل
املامرسة الدينية املستندة إىل الخطاب املؤدلج منها إىل سياسة الربح
والخسارة .فالقدس هي "عاصمة الشعب اليهودي منذ ثالثة آالف
عام" عىل حد قول ترامب ،و"تربطه بها روابط روحية وعقائدية
وتاريخية" .والخالصة الطبيعية يف هذه الحالة أن يكون يف اإلمكان
تحديد املخرجات السياسية يف أي عملية سالم بني أطراف النزاع
مسبقًا ،أو استنا ًدا إىل الوقائع عىل األرض ،بعي ًدا عن لغة االتفاقيات
الثنائية أو القانون الدويل(.((5

ويف املقابل ،ترى إرسائيل أن اليمني املتطرف يف أوروبا مفيد لها من
عدة نوا ٍح .فمن جهة ،يعزز صعود اليمني من فرص وقف ما يُسمى
"عملية أسلمة أوروبا" مع ما يصاحبها من عداء للعرب واملسلمني
وتقليم ألظافرهم يف الــقــارة( .((5ومن جهة أخــرى ،يدفع صعود
اليمني الشعبوي يهود أوروبا إىل الهجرة منها نحو إرسائيل تحت
وقع االنتصارات التي يحققها هذا اليمني املتهم مبعاداته التاريخية
للسامية ،وهو ما يعزز فرص اليمني اإلرسائييل بكسب مزيد من
األصوات يف انتخابات الكنيست اإلرسائييل ،باعتبار اليهود املهاجرين
متأثرين باليمني األورويب املتطرف يف معاداتهم لآلخر.
لقد كان من املستغرب لدى العديد من املحللني أن تلتزم إرسائيل
الصمت إزاء تصاعد اليمني األورويب املتطرف ،وهو صاحب السجل
األسود يف العالقة باليهود ،إال أن التقاء املصالح باليمني واإلدارة
األمريكية "الرتامبية" يفرس بوضوح رس هذا املوقف اإلرسائييل.
فهذه األطـراف كلها تتفق ضم ًنا ،ألسباب خاصة بكل منها ،عىل
أهمية تفكيك مؤسسة االتحاد األورويب؛ فإرسائيل ،ترى يف االتحاد
مكانًا تجتمع فيه أوروبا لتنسيق سياساتها الرافضة لضم القدس
وإعالنها عاصمة إرسائيل املوحدة وسياساتها االستيطانية وغريها من
االنتهاكات للقانون الدويل ،وهو ما أزعجها عىل الدوام .بينام يرى
اليمني أن هذه املؤسسة تتعارض مع توجهاته الشعبوية املعادية
للهجرة وعمليات "األَ ْوربة" اآلخذة يف التزايد داخل مؤسسات االتحاد.
أما اإلدارة الرتامبية فهي األخرى ترى االتحاد عنوانًا للمنافسة أو
املزاحمة القوية لها اقتصاديًا عىل الساحة الدولية ويف توجهاتها نحو
 49عبده فايد" ،قبل أن يحكم اليمني املتطرف عاصمة أوروبية" ،إضاءات،2016/11/12 ،
شوهد يف  ،2019/6/12يفhttps://bit.ly/2Rs6UzK :
 50شاكر.
" 51مقال بصحيفة أملانية :إرسائيل وميني أوروبا املتطرف يتحالفان ضد اإلسالم" ،الجزيرة
نت ،2019/2/6 ،شوهد يف  ،2019/6/12يفhttps://bit.ly/2JVSFPn :

ويف هذا السياق ،تبدي العديد من الدول "الرتامبية الهوى" يف وسط
أوروبا ورشقها ،مثل املجر وبولندا والتشيك ورومانيا وغريها من
الدول املحكومة من أحزاب اليمني ،أو تلك التي تشهد تصاع ًدا لتلك
األحزاب فيها ،إشارات يفهم منها ميلها نحو تبني مواقف ترامبية
من القضية الفلسطينية ،خالفًا للموقف األورويب املوحد بهذا الشأن.
فإضاف ًة إىل حضورها احتفالية نقل السفارة األمريكية إىل القدس
ومنع بعضها صدور موقف أورويب موحد إزاء اعرتاف أمريكا باملدينة
52 Natalie Nougayrède, "Why Trump and his Team Want to Wipe
Out the EU," The Guardian, 18/2/2019, accessed on 22/4/2019, at:
https://bit.ly/2RvqR8R
 53يف رسالة اإلرهايب األسرتايل الذي استهدف املصلني املسلمني يف نيوزيلندا يف  15آذار/
مارس  ،2019تم اإلتيان عىل ذكر ترامب بصفته أعاد االعتبار للعرق األبيض يف مواجهة
األغيار .ينظر" :مذبحة املسجدين يف نيوزيلندا تسلط الضوء عىل موقف ترامب تجاه
املسلمني" ،رويرتز ،2019/3/17 ،شوهد يف  ،2019/5/15يفhttps://bit.ly/3cca6rg :
"54 "Statement by President Trump on Jerusalem.

دراسات
الموقف األوروبي من القدس في ضوء "صفقة القرن" األميركية

عاصمة موحدة إلرسائيل ،كام ذكرنا آنفًا ،تبدي هذه الدول توج ًها
لتعميق صداقتها مع دولة االحتالل لشعورها املتزايد مبدى نفوذ
مدخل لتعميق العالقة
ً
األخرية لدى اإلدارة األمريكية ،وهو ما ميثّل
بني تلك الدول واإلدارة األمريكية .فعىل سبيل املثال "عىل الرغم
من تأكيد حكومتها اليمينية املتطرفة التزام الدولة بسياسة االتحاد
األورويب ،قامت هنغاريا بافتتاح مكتب تجاري لها يف القدس يحمل
صفة دبلوماسية يف احتفالية حرضها السفريان األمريكيان يف إرسائيل
وهنغاريا ونتنياهو وآخرون"(.((5
أما رئيسة وزراء رومانيا ،فيوريكا دانسيال  ،Viorica Dăncilăالتي
ترأست بالدها مؤخ ًرا مجلس االتحاد األورويب ،يف مؤمتر لجنة الشؤون
العامة األمريكية – اإلرسائيلية "أيباك"  ،AIPACيف واشنطن ،فقد
أشارت إىل أن الحكومة الرومانية قد أطلقت عملية تقييم إمكانية
نقل السفارة إىل القدس ،وتابعت" :يرسين اليوم أن أعلن أمام هذا
الجمهور أنه بعد استكامل هذا التقييم مبشاركة جميع الالعبني
الدستوريني املنخرطني يف عملية صنع القرار وباإلجامع التام بينهم،
سأنقل أنا كرئيسة وزراء لرومانيا والحكومة التي أترأسها سفارة بالدنا
إىل القدس ،عاصمة الدولة اإلرسائيلية"( .((5وعىل الرغم من أن هذا مل
يتم بسبب رفض الرئيس الروماين هذا التوجه ،فإن هذه الترصيحات
والتحركات واإلشارات يفهم منها جليًا حقيقة موقف تلك الحكومات
من املسألة املطروحة ،وهو ما يعني أن تغ ًريا يف الظروف رمبا سيفيض
إىل تغري يف املواقف عىل املدى القريب ،وليس البعيد بالرضورة .وميكن
استنتاج ذلك مام شاهدناه مؤخ ًرا من رفض دولتَي التشيك وهنغاريا
توقيع وثيقة أوروبية عمل االتحاد عىل صياغتها من أجل إقرارها،
تهدف إىل إلزام أعضائه بعدم نقل سفاراتهم إىل القدس إال بعد إحالل
السالم وتأكيد االحرتام الكامل لالتفاقيات الدولية بهذا الشأن(.((5
صحيح أن تلك الدول ما زالت تتبنى املوقف األورويب املوحد ،إال
أن ميض ترامب يف مسريته نحو تصفية القضية الفلسطينية ،ورمبا
إعادة انتخابه مجد ًدا يف ترشين الثاين /نوفمرب  ،2020سينعكس عىل
مزيد من التفهم ورمبا التبني ملواقفه اليمينية املتطرفة ،وهو ما قد
يعني انشقاقًا وتصد ًعا يف الجدار األورويب عىل هذا الصعيد .غري أن
" 55هنغاريا ال تنوي نقل سفارتها يف إرسائيل إىل القدس" ،عرب  ،2019/3/20 ،48شوهد
يف  ،2019/5/10يفhttps://bit.ly/2VkCqRm :
" 56دولة أوروبية تنوي نقل سفارتها يف 'إرسائيل' إىل القدس" ،قناة العامل،2019/3/24 ،
شوهد يف  ،2019/5/12يفhttps://bit.ly/2XpLLtD :
 57دعــاء أبو هشيمة" ،ق ـرار أورويب لحظر نقل السفارات إىل القدس ..التشيك
وهنغاريا تحبط التنفيذ" ،صــدى البلد ،2019/7/11 ،شوهد يف  ،2019/7/14يف:
https://bit.ly/3a3aOp4
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هذه املواقف املمكنة لن تنعكس عىل مؤسسات االتحاد الذي ميثّل
اإلجامع بني أعضائه رشطًا لقراراته املتعلقة بالسياسة الخارجية.
وبالنظر إىل مكونات صفقة القرن ومخرجاتها ،وكام متت اإلشارة
يف مؤمتر البحرين الذي ُعقد يف  25حزيران /يونيو  ،2019فإن من
املتوقع أن يكون االتحاد ،من الناحية الرباغامتية ،عمل ًيا يف التعامل
معها من دون التنازل عن مواقفه املبدئية يف ذلك؛ فاقتصاديًا ،يرشف
االتحاد األورويب عىل مشاريع يف الضفة الغربية وقطاع غزة ومي ّولها،
ولن يضريه أن يقوم بها الحقًا تحت مظلة صفقة القرن .أما من
الناحية السياسية فإن االتحاد لن يعارض ،بل سيشجع كل ما من
شأنه التطبيع بني العرب وإرسائيل ،سواء جاء ذلك يف إطار صفقة
القرن أم غريها .ويف الوقت ذاته سيظل االتحاد متحفظًا عىل الشق
السيايس الفلسطيني  -اإلرسائييل من الصفقة .وبذلك سيتقاطع
االتحاد ويفرتق يف آن واحد مع اإلدارة األمريكية يف إطار سعي األخرية
لتنفيذ كل ما جاء يف صفقة القرن عىل األرض ،وهو ما سيجعله
رشيكًا جزئيًا من الناحية العملية ،رغم مواقفه املبدئية من الناحية
السياسية.

ثام ًنا :اتحاد أوروبي بثوب "صليب أحمر"
بنى االتحاد األورويب اسرتاتيجية بعيدة املدى تجاه الرصاع وتح ّمل
عبء متويلها عرب أوسلو ومشتقاتها وأخواتها ،إال أن أقىص ما ذهب
إليه يف رده عىل االنتهاكات اإلرسائيلية الفظة التفاقيات أوسلو
وللقانون الدويل عىل السواء ،هو نوع من العمليات اللوجستية
املشرتكة أو املواقف املوحدة التي مل تغادر قوالبها اللفظية .فعندما
يستمع املرء إىل بيانات االتحاد األورويب يف تعليقاته عىل السياسات
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اإلرسائيلية عىل األرض ،يحسب أن املتحدث هو منظمة الصليب
األحمر أو الهالل األحمر ،أو أي من تلك املؤسسات الحقوقية التي ال
قوة لها سوى التعبري عن الشجب واالستنكار وإبداء القلق والغضب،
أو الرتحيب والتشجيع ،أو اإلعراب عن املشاعر املختلطة والدعوة إىل
التهدئة ،أو االحتكام إىل القانون الدويل واالتفاقيات املوقعة واالمتناع
عن األعامل االستفزازية التي من شأنها توتري املشهد وتأزميه.
ال يترصف االتحاد األورويب بوصفه الع ًبا دول ًيا يؤدي ،وال يزال ،دو ًرا
أساس ًيا يف رعاية عملية سالم أوسلو ،بل مبا هو قريب من كونه
منظمة دولية أو محلية غري حكومية فحسب ،كل ما يف مقدورها
هو رصد االنتهاكات ورفع التقارير للقادة واملسؤولني واالتصال
باألطراف عرب مواقع التواصل االجتامعي وغريها من وسائل اإلعالم.
لذا ،فإن لغة الخطاب املستخدمة يف التعليق عىل الجرائم اإلرسائيلية
واملامرسات االحتاللية املنتهكة لكل األعراف والقوانني الدولية هي
معبة عن مؤسسة بوزن االتحاد
لغة خجولة ال ترقى إىل أن تكون ّ
(((5
األورويب حينام يتعلق األمر بدولة االحتالل  .هذا الدور الذي
يكتفي االتحاد األورويب بتأديته ،رغم ما ميلكه من أدوات قانونية
وسياسية واقتصادية ،ق ّزمه وجعله معلقًا عىل األحداث فحسب ،بال
حول وال قوة ،وهو ما عمق من أزمة فاعلية االتحاد يف املواقف
املتعددة وقدرته عىل التأثري فيها.
ويف حقيقة األمر ،مل يُعهد عن االتحاد أن خرج عن حدود دوره
التقليدي املتمثل بإصدار البيانات والتعليقات وتقديم الخدمات
اللوجستية للسلطة الفلسطينية بالنيابة عن دولة االحتالل يف
محاولة التأثري فيها يف إطار عملية سالم أوسلو .املرة اليتيمة التي
حاول االتحاد إبراز غضبه عىل االحتالل من خاللها ،متثلت بقراره
الذي يقول برضورة وسم البضائع اإلرسائيلية املصنعة يف مستوطنات
الضفة الغربية بوسم مكان املنشأ حتى يستطيع املستهلك األورويب
التمييز بينها وبني تلك البضائع املصنعة داخل األرايض املحتلة عام
 .((5(1948وهو إجراء مل يرتق إىل منع استرياد البضائع املصنعة يف
تلك املستوطنات أو تعبئة الجمهور لعدم التعامل معها ،حيث أكد
زعامء االتحاد والناطقون باسمه مرا ًرا وتكرا ًرا أن هذا اإلجراء ليس
مثل :مكتب ممثل االتحاد األورويب (الضفة الغربية وقطاع غزة ،األونروا)،
 58يُنظر ً
"بيان محيل صادر عن االتحاد األورويب حول إخالء عائلة أبو عصب من البلدة القدمية
يف القدس" ،الدائرة األوروبية للشؤون الخارجية ،2019/2/25 ،شوهد يف  ،2019/5/5يف:
http://bit.ly/2GTTK8Y؛ "بيان محيل صادر عن االتحاد األورويب حول متديد اغالق
مؤسسات فلسطينية يف القدس الرشقية" ،الدائرة األوروبية للشؤون الخارجية،2019/2/12 ،
شوهد يف  ،2019/5/5يفhttp://bit.ly/2SjEO9 :؛ "رؤساء بعثات دول االتحاد األورويب يف
القدس ورام الله يزورون الخليل" ،الدائرة األوروبية للشؤون الخارجية ،2019/3/19 ،شوهد
يف  ،2019/5/5يفhttp://bit.ly/37Y22s7 :
" 59أوروبا تقر وسم سلع املستوطنات اإلرسائيلية" ،الجزيرة نت ،2015/11/11 ،شوهد
يف  ،2019/7/6يفhttp://bit.ly/2SjAkPU :

سرام /راذآراذآ

بعقوبات تنوي دول االتحاد فرضها عىل إرسائيل ،بل هو إجراء فني
وقانوين يقيض بإبراز اسم دولة املنشأ عىل املنتج املستورد .ومبا أن
املستوطنات ليست من دولة إرسائيل وفقًا للقانون الدويل ،فقد
اقتىض الحال اإلشارة إليها عىل نحو منفصل.
مل يكتف األوروبيون بنعومتهم املفرطة يف التعامل مع إرسائيل إزاء
كل املخالفات والجرائم التي اقرتفتها ،بل عمدوا إىل بناء رشاكة
فضل عن إبدائهم التفهم
تجارية وعلمية وبحثية استثنائية معهاً ،
ألفعالها وجرامئها يف العديد من محطات املواجهة.

خاتمة
لن يتغري موقف منظمة االتحاد األورويب من القدس يف املدى املنظور
تب ًعا لآلليات القانونية املعتمدة يف صناعة قرار السياسة الخارجية
التي تستدعي اإلجامع رشطًا .أما عىل صعيد الدول منفردة ،فمن
املرجح مع التقدم يف تنفيذ صفقة القرن ،ومع صعود اليمني
الشعبوي املتطرف ،أن تحصل تصدعات يف املوقف األورويب ،وهو ما
أي سلطة .ويف ظل املوقف
ال ميلك االتحاد ،بوصفه مؤسسة ،إزاءه ّ
األمرييك من االتحاد ،بدأت اإلدارة األمريكية يف اللعب عىل شق هذا
الصف األورويب عرب إحداث رشخ بني الدول األعضاء من أوروبا
الرشقية ونظرياتها الغربية .املوقف الرسمي األورويب من صفقة القرن
نابع من حقيقة االفرتاق مع األمريكيني حول صوابية اعتامد الوقائع
أساسا يف بناء السياسات كام تفعل أمريكا ،واالستناد إىل
عىل األرض ً
القانون الدويل واالتفاقيات املوقعة ،باعتبار ذلك هو الضامنة األكيدة
لدميومة االستقرار والسالم يف املنطقة كام يتصور األوروبيون.
حقيقة الشعور األورويب بأن أي انفجار للمنطقة سينتهي يف حضن
أوروبا يدفعها إىل تأكيد موقفها بوضوح من أولوية أمن دولة االحتالل
من جانب ،ومن قضايا عملية السالم العالقة من جانب آخر .غري أن
هذا املوقف لن يرتجم عمل ًيا بأكرث مام ترجمته أوروبا يف محطات
عديدة سابقة.
ويف الختام ،فإن حقيقة أن أوروبا "بال أنياب وال أظافر" عندما يتعلق
األمر بالرصاع العريب  -اإلرسائييل تجعل من هذا الالعب هامش ًيا من
بديل من أمريكا يف
الناحية العملية ،وال ميكن التعويل عليه للحلول ً
فضل عن التدخل العميل إلنفاذ القانون الدويل
رعاية عملية السالمً ،
مبا فيه االتفاقيات السابقة بني األطراف التي ترفض إرسائيل تطبيقها.

65
"Remarks by President Donald Tusk before his meeting
with Prime Minister of Israel Benjamin Netanyahu."
European Council. 8/9/2015. at: http://bit.ly/37Gdskn
"Resolution 478 (1980)." UNSCR. 20/8/1980. at:
https://bit.ly/2vRr3Hu
"Statement by High Representative/Vice-President
Federica Mogherini on violence in Gaza and latest
developments." European External Action Service.
14/5/2018. at: http://bit.ly/39308qo
"Statement by President Trump on Jerusalem." The White
House. 6/12/2017. at: http://bit.ly/36CE0BB
The Office of the European Union Representative (West
Bank and Gaza Strip, UNRWA). "Speech by High
Representative/Vice-President Federica Mogherini at the
Plenary Session of the European Parliament on the US
Recognition of the Golan Heights as Israeli Territory and
the Possible Annexation of the West Bank settlements."
An official website of the European Union. 16/4/2019. at:
http://bit.ly/316zLgt
"Venice Declaration: June 13, 1980." European External
Action Service. at: https://bit.ly/30W7NUH
Ziadeh, Adeeb. EU Foreign Policy and Hamas:
Inconsistencies and Paradoxes. London/ New York:
Routledge, 2018.

دراسات
الموقف األوروبي من القدس في ضوء "صفقة القرن" األميركية

المراجع
العربية
: نظريات العالقات الدولية. تيم وميليا كوريك وستيف سميث،دان
 املركز العريب: بريوت/ الدوحة. ترجمة دميا الخرضا.التخصص والتنوع
.2016 ،لألبحاث ودراسة السياسات
دور االتــحــاد األورويب يف مسار التسوية السلمية للقضية
 مركز الزيتونة للدراسات: بريوت.16  تقرير معلومات.الفلسطينية
.2010 ،واالستشارات

األجنبية
"Council Decision (CFSP) 2017/1426 of 4 August
2017: Updating the list of Persons, Groups and Entities
Subject to Articles 2, 3 and 4 of Common Position
2001/931/CFSP on the Application of Specific Measures
to combat Terrorism, and Repealing Decision (CFSP)
2017/154." Official Journal of the European Union.
5/8/2017. at: http://bit.ly/2S5xAFM
EU Heads of Mission. "Report on East Jerusalem."
Journal of Palestine Studies. vol. 41, no. 3 (Spring 2012).
"European Council 14-15/12/2017." European Council.
at: http://bit.ly/37U4jos
Foreign and Commonwealth Office. "Consolidated Texts
of The EU Treaties as Amended by the Treaty of Lisbon."
Presented to Parliament by the Secretary of State for
Foreign and Commonwealth Affairs by Command of
Her Majesty (January 2008). at: https://bit.ly/2OrphDa
Kausch, Kristina. "The Return to 'Realism' in European
Union Policies in the Middle East." Europe and the
Middle East Perspectives on Major Policy Issues. Centre for
European Reform. 17/1/2014. at: https://bit.ly/3fFVG4X
Musu, Costanza. "The EU and the Middle East Peace
Process: A Balance." Studia Diplomatica. vol. 60, no. 1
(2007).

صـدر حديـ ًثا

تأليف:

أسعد داغر

مذكراتي على هامش القضية العربية
صدر عن سلسلة "طي الذاكرة" في المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات كتاب أسعد داغر
مذكراتي على هامش القضية العربية ،قدم له وحققه خالد زيادة .وفي هذا الكتاب يستعرض
المؤلف مذكراته خالل مرحلة تزيد على نصف قرن من الزمن ،رافق خاللها تطورات القضية العربية،
منذ تأسيس أول المنتديات في إسطنبول حيث كان يتابع الدراسة بعد إعالن الدستور العثماني
عام  ،1908مرورًا بالقاهرة التي بدأ فيها ممارسة الصحافة ،إلى المشاركة في النشاط السياسي
في دمشق إثر قيام الحكومة العربية ( ،)1920-1918ثم متابعته كافة األنشطة السياسية العربية
على امتداد العشرينيات حتى نهاية الخمسينيات من القرن العشرين .ويقع هذا الكتاب (464
ً
ومفهرسا) في  13فص ًلا.
موثقا
صفحة بالقطع الوسط،
ً
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الحوكمة الرشيدة في مواجهة الفساد اإلداري ما بعد الربيع العربي:
**
حالتا تونس ومصر
Good Governance against Administrative Corruption After Arab
Spring: The Cases of Tunisia and Egypt

وتحاج بأن الفســاد اإلداري
تتناول هذه الدراســة تطبيق الحوكمة الرشــيدة في مصر وتونس.
ّ
يعــد عقبــة مهمــة أمــام جــودة الخدمــات العامــة التــي تقدمهــا الدولــة المركزيــة فــي مصــر
ّ
وتونــس ،علــى الرغم من القوانين والمدونــات المختلفة التي تنص على التصدي للفســاد
والفاســدين .وتوصــي بضــرورة تفعيل الالمركزيــة الحكومية ،والســماح التدريجــي للهيئات
تحسن من عملية
التشريعية بمراجعة آليات عمل اإلدارات العامة ،وتب ّني فلسفات تنظيمية
ِّ
تقديــم الخدمــات العامــة ،فضــ ًلا عــن ضــرورة تفعيــل دور الحكومــة اإللكترونيــة وتكنولوجيا
المعلومــات واالتصــاالت مــن أجــل تحســين عمليــات اإلدارة العامــة بمــا يحقق الكفــاءة في
ويوسع نطاق النمو االقتصادي.
تقديم الخدمات
ِّ
كلمات مفتاحية :الفساد ،البيروقراطية ،الديمقراطية ،مصر ،تونس.
This study examines the application of good governance in Egypt and Tunisia.
It argues that administrative corruption is an important obstacle to achieving a
better quality of public services provided by central government in both countries,
despite various laws and codes stipulating for tackling corruption. This study
recommends governmental decentralization, gradually permitting legislative
bodies to review the existing mechanisms of public administration, adopting
organizational philosophies that can serve to improve the process of providing
public services, and activating e-government and information and communication
technology to achieve more effective public administration processes and services
provision, and thereby contribute to expanding economic growth.
Keywords: Corruption, Bureaucracy, Democracy, Egypt, Tunisia.
* مدرس القانون الجنايئ ،كلية الحقوق ،جامعة اإلسكندرية ،وأستاذ القانون املساعد الزائر ،كلية الحقوق ،جامعة كورنيل ،نيويورك.
* Assistant Professor of Criminal Law, Faculty of Law, Alexandria University, and Visiting Assistant Professorships, Faculty of
Law, Cornell University, New York.
مدخل نظريًا ملفهوم الفساد اإلداري وعالقته بالدميقراطية.
ً
** تتكون هذه الدراسة من قسمني ،قدم القسم األول املنشور يف العدد  42من سياسات عربية
ويتناول القسم الثاين يف هذا العدد الكيفية التي ميكن بها مقاومة الفساد من خالل حالتَي تونس ومرص ،مبا يشكّل امتدادًا للمدخل النظري (هيئة التحرير).
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قدما نحو الحوكمة الرشيدة
المضي ً
في فترة ما بعد الربيع العربي:
حالتان دراسيتان

وعالوة عىل ذلك ،تؤكد الوثيقة أن أبناء مبارك ورشكاءهم ارتكبوا
جرم االختالس عن طريق رشاء "أحد ديون مرص مقابل  35يف املئة
من قيمته ومن ثم جمع كامل قيمته  100يف املئة من ميزانية الدولة
املرصية"(((.

 .1مصر
يف  25كانون الثاين /يناير  ،2011بدأت مظاهرات واسعة ضد نظام
الرئيس املرصي األسبق محمد حسني مبارك ( ،)2011-1981ويف
 11شباط /فرباير  ،2011استقال الرئيس مبارك((( .ويف وقت الحق
من شباط /فرباير  ،2011أخطر النائب العام ،املستشار عبد املجيد
محمود ( ،)2012-2006ومجموعة من املدعني العامني يف مرص،
حكومة الواليات املتحدة األمريكية أن من املفرتض أن يكون مبارك قد
أخفى مئات املليارات من الدوالرات عىل شكل نقد ،وذهب ،وأصول،
وغريها من ممتلكات الدولة الثمينة ،وذلك باستخدام مخططات
أعامل متعددة األوجه لنقل األصول عربها إىل رشكات خارجية
وحسابات شخصية((( .ويف ما يتعلق مبكافحة الفساد ،كانت الوثيقة
املؤلفة من  12صفحة ،والتي كُتبت باللغة العربية بعنوان "طلب
مساعدة قضائية" ،الخطوة األوىل يف إجراءات املصادرة املدنية بهدف
استعادة األصول اململوكة للمواطنني املرصيني التي اختلسها نظام
مبارك((( .وقد ق ّدم العديد من أبناء البلد والقانونيني طلبات السرتداد
األصول ،ولألسف مل يحدث يشء بهذا الخصوص((( .أوضحت الوثيقة
أن أبناء مبارك هم من رجال األعامل املاهرين الذين استغلوا النظام
املايل للبلد وغسلوا عائداتهم غري القانونية عرب رشكات خارجية(((،
وزعمت أيضً ا أن أبناء مبارك "استولوا عىل األموال العامة وفرضوا
بالقوة رشاكتهم مع رجال أعامل ومستثمرين ومستوردين ومص ّدرين
لتحقيق الربح من دون أي أساس آخر سوى أنهم أبناء الرئيس"(((.

شبح الفساد .وقد ُوصفت مرص قبل
ومنذ ذلك الحني ،يُطارد البال َد ُ
إبعاد مبارك  -وال تزال توصف  -بأنها "دولة تغذي فيها الرثوة
السلطة السياسية ،والسلطة السياسية تشرتي الـــروة"((( .وقد
أظهرت وثائق ويكيليكس ،التي نرشتها صحيفة واشنطن بوست ،أن
صفقات الخصخصة لعام  2006ومساعي بناء اقتصاد السوق يف ظل
مبارك مل تفعال سوى تضخيم فرص الكسب غري املرشوع" :خلقت
فرصا جديدة
الخصخصة واالنفتاح االقتصادي يف السنوات األخرية ً
لـ 'الفساد الرأيس' يف املستويات العليا من الحكومة التي تؤثر يف
موارد الدولة"((( .وا ّدعت الحكومة املرصية بعد سقوط نظام الرئيس
مبارك أنها متيض برسعة مدروسة نحو الدميقراطية املدنية ومحاربة
الفساد( .((1وعىل الرغم من ذلك ،تبقى معالجة إرث الفساد يف عهد
وأساسا للتشكيك يف
مبارك واآلخرين أولوية بالنسبة إىل املرصيني،
ً
(((1
النظام السيايس الجديد واالستقرار االقتصادي .

1 Jeremy M. Sharp, "Egypt in Transition," Congressional Research
Service, 18/11/2011, accessed on 21/4/2020, at: https://bit.ly/2zdpHZ7
2 James V. Grimaldi & Robert O'Harrow Jr., "Egypt Prosecutor Alleges
Schemes by Mubarak Family," The Washington Post, 9/4/2011.
3 Ibid.
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أو يوجهها من تع ّينهم الحكومة ومن البنوك األجنبية .ومن ثم عملوا عىل استبدال األموال
العامة وأصول املودعني العاديني بأصولهم الخاصة [ ]...قام الرئيس مبارك بالتغطية عىل هذا
املخطط من خالل جعل البنك املركزي ضام ًنا للقروض االستثامرية للبنوك الخاصة .ويقدر أن
حجم ذلك بلغ مليارات الدوالرات" ،ينظر:

M. Cherif Bassiouni, "The Fight for Democracy in Egypt's Liberation
Square: Background Paper," Global Affairs, 10/2/2011.

5 Marc Michae, "Tackling Corruption in Revolutionary Egypt," Open
Democracy, 29/3/2011, accessed on 21/4/2020, at: https://bit.ly/2XSGATt
6 Grimaldi & O'Harrow Jr.

وبناء عليه ،يتسم الفساد بعدد من املالمح عىل املستوى الوطني
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املرشوعة ،وعدم احرتام الجمهور الحكومة والقوانني والقواعد
واملعايري(.((1
7 Mohamed A. Arafa, "Mubarak Criminal Liability: Is it a Fair Trial after
the Revolution or a Drama Series? (Part One)," Brazilian Electronic Journal
of Economics (2014).
8 "How did Egypt Become so Corrupt?" Aljazeera, 8/2/2011, accessed on
21/4/2020, at: https://bit.ly/2zafoVJ
9 Grimaldi & O'Harrow Jr.
10
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25/11/2011, accessed on 21/4/2020, at: https://bit.ly/3eAYnE
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it a Question of Law or Politics?" US China Law Review Journal, vol. 12, no.
6 (2015).
 12ذكرت منظمة الشفافية الدولية أن أكرث املجاالت الحكومية التي تخضع للفساد يف
البلدان النامية هي :الصفقات الحكومية (املشرتيات العامة والسلع والخدمات واملرافق)،
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الجهاز يبلِّغ عن االنتهاكات املالية للعديد من الكيانات الحكومية،
سواء أكانت الرئاسة أم الربملان أم الوزارات ،وإضافة إىل ذلك ،يرسل
الجهاز تقاريره بشأن الكسب غري املرشوع املزعوم إىل النائب العام
والوكاالت األخرى ذات التفويض األوسع إلجراء التحقيقات ،مثل هيئة
الرقابة اإلدارية .Administrative Control Authority, ACA
ووفقًا للدستور املرصي لعام  ،2014يتوىل الجهاز املركزي للمحاسبات
"الرقابة عىل أموال الدولة ،واألشخاص االعتبارية العامة ،والجهات
األخرى التي يحددها القانون ،ومراقبة تنفيذ املوازنة العامة للدولة
واملوازنات املستقلة ،ومراجعة حساباتها الختامية"(.((1

قدمت هيئة النيابة اإلدارية تقريرها السنوي عام  2015حول أسباب
انتشار الرشوة والفساد اإلداري يف مرص والطرق الفعالة للقضاء
عليه ،وتح ّدث التقرير عن "ضعف التعليم األخالقي والديني ،وغياب
اإلرشاف الفعال (املراقبة) واملتابعة ،والتأخري يف الفصل يف العقوبات
التأديبية املتعلقة بجرائم الرشوة بطريقة ال تحقق الردع العام
والخاص ،والرواتب الهزيلة للموظفني العموميني ،إىل جانب كرثة
الخدمات التي يوكَل إنجازها إىل عدد محدود من املوظفني"( .((1وقد
سعى الجهاز املركزي للمحاسبات إىل مراقبة حسابات املؤسسات
الحكومية وأدائها العام ،إىل جانب فرض الغرامات النقدية مبوجب
القانون  144لعام  .1988وتغطي سلطة الجهاز الوحدات اإلدارية
للدولة واملجالس املحلية يف املحافظات ورشكات القطاع العام
والرشكات املشرتكة ما بني القطاعني العام والخاص التي ال تقل ملكية
الدولة فيها عن  25يف املئة والنقابات العاملية والنقابات املهنية
واألحزاب السياسية والتكتالت اإلعالمية اململوكة للدولة أو األحزاب،
وغريها من الوكاالت التي تنص لوائحها عىل الخضوع ملراقبة
الجهاز( .((1ويعني هذا أن تقارير الجهاز تلقي الضوء عىل األداء
اإلداري للدولة ومستوى الفساد داخل الهيئات واملؤسسات العامة.
ويتمتع الرئيس املرصي بنفوذ كبري عىل الجهاز املركزي للمحاسبات
من خالل حقه يف تعيني رئيسه ،لكن الجهاز يتمتع ببعض االستقاللية،
إذ تنص املادة  20من القانون  144لعام  1988عىل أنه ال ميكن إقالة
رئيسه من منصبه خالل سنواته األربع األوىل( .((1والجدير ذكره أن
"Arafa, "Mubarak Criminal Liability.
Ibid.
Ibid.

13
14
15

وتؤكد تقارير منظمة الشفافية الدولية تصاعد إهدار األموال العامة
وتراجع دور الحكومة يف مكافحة الفساد ،مبا يف ذلك اختالس وهدر
األموال العامة والحجز والرشوة والتزوير .كام ميكن رؤية الفساد
اإلداري داخل القطاع الخاص من خالل محاباة أولئك املقربني من
النظام ،عرب املزايا الخاصة أو سيطرتهم عىل عدد من املشاريع املركزية
فضل عن
ميسة من دون ضامنات تجاريةً ،
أو الحصول عىل قروض َّ
الخصخصة .وقد ذكر أحد التقارير بعنوان "الفساد يف البلديات :قلة
الوعي وقلة املراقبة" ،صدر يف  26شباط /فرباير  2008عن ملتقى
الحوار للتنمية وحقوق اإلنسان ،أنه "خالل عام  ،2007وصل حجم
األموال املهدرة إىل  454مليون دوالر أمرييك ،ووصل مبلغ األموال
املختلسة يف البلديات إىل  14مليون جنيه( ،أقل من مليون دوالر
أمرييك) ،وتح ّدث أيضً ا عن نظام تقييم األصول واملمتلكات واألرايض
التي متلكها هذه الرشكات والبنوك؛ نظام االئتامن وتهريب األموال
إىل الخارج عرب القنوات املرصفية املعتمدة"( .((1إضافة إىل ذلك،
أن يف القطاع الزراعي أنوا ًعا مختلفة من املخالفات ،بد ًءا مببيدات
األعشاب املسببة للرسطان ،وصولً إىل تدمري العديد من املحاصيل
الحيوية يف االقتصاد املرصي .ويطلب القانون رقم  62لعام 1975
بشأن الكسب غري املرشوع من أعضاء الربملان تقديم استامرات إقرار
الذمة املالية .ووفقًا للامدة  ،5ت ُشكَّل هيئات قضائية لفحص إقرارات
 16وأيضً ا" ،تختص الهيئة العامة للرقابة املالية بالرقابة واإلرشاف عىل األسواق واألدوات
املالية غري املرصفية ،مبا يف ذلك أسواق رأس املال وبورصات العقود اآلجلة وأنشطة التأمني،
والتمويل العقاري ،والتأجري التموييل ،والتخصيم والتوريق ،وذلك عىل النحو الذي ينظمه
القانون" ،ينظر" :قانون رقم  10لسنة  :2009تنظيم الرقابة عىل األسواق واألدوات املالية
غري املرصفية" ،الجريدة الرسمية ،العدد  ،9آذار /مارس  ،2009شوهد يف  ،2020/4/27يف:
؛https://bit.ly/359fB7v
The Egyptian Arabic Republic, National Legislative Bodies, National
Authorities, "Constitution of the Arab Republic of Egypt," 18/1/2014,
accessed on 21/4/2020, at: https://bit.ly/2RWNYZY
 17عملية نقل ملكية رشكة أو مؤسسة أو وكالة أو خدمة عامة من القطاع العام إىل
القطاع الخاص ،ينظر:
David Parker & David S. Saal, International Handbook on Privatization
(Cheltenham, UK: Edward Elgar Pub, 2005).
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الذمة املالية( .((1وتدعم إدارة الكسب غري املرشوع هذه اللجان من
خالل تلقّي استامرات إقرار الذمة املالية وطلب توضيحات حول
الشكاوى ،ولها الحق يف مطالبة هيئة الرقابة اإلدارية بالتحقيق يف
حاالت الكسب غري املرشوع املزعومة(.((1
موسعة ومفصلة،
متتلك مرص بنظامها املركزي القوي قوانني جنائية ّ
مبا يف ذلك القوانني املعنية بالفساد واألداء االحتيايل .ومن األمثلة
عىل ذلك ،املحظورات املتعلقة بالرشوة التي يرتكبها عادة موظف
حكومي أو أحد رجال الدين أو مدير أو أحد أعضاء مجلس إدارة.
وميكن أن تقع الرشوة يف رشكة أو جمعية أو نقابة أو مؤسسة أو
حتى يف منظمة تنهض قانون ًيا باملصلحة العامة( .((2ومن األمثلة
األخــرى ،الحظر املفروض عىل اإلث ـراء غري املــروع وغري املربر،
وإساءة استخدام السلطة ،واستغالل النفوذ ،وغسل األموال ،والتهرب
الرضيبي ،وما إىل ذلك .وهناك العديد من الترشيعات األخرى التي
تنظم العمل يف مختلف القطاعات ،مثل قانون البنك املركزي والجهاز
املرصيف والنقد رقم  120لعام  1975وتعديالته يف القانون رقم 161
رسية الحسابات املرصفية
لعام ( 2004واملراسيم الرئاسية املتعلقة ب ّ
وقانون االئتامن) ،وقانون سوق رأس املال رقم  95لعام  ،1992وقانون
ضامنات وحوافز االستثامر رقم  8لعام  ،1997وجميعها تستحدث
أنظمة مراقبة وإجراءات تنظيمية تتعلق مبكافحة الفساد .كام أنها
تؤسس نظا ًما للتعاقد مع الهيئات اإلدارية عىل أساس الشفافية
من خالل القانون رقم  89لعام  1998بشأن املناقصات واملزايدات
(املشرتيات العامة)( .((2وعدة قوانني عامة ،أيضً ا ،بشأن الكسب غري
" 18قانون رقــم  62لسنة  1975بشأن الكسب غري املرشوع" ،شبكة قوانني الرشق،
 ،1975/7/31شوهد يف  ،2020/4/27يفhttps://bit.ly/2S8TLvE :
 19املرجع نفسه .ذكرت منظمة الشفافية الدولية أن أشكال الفساد الرئيسة يف مرص
تشمل :إصدار قرارات ملصلحة مجموعة معينة مبا ميثل انتهاكًا للمصلحة العامة ،ونقص
الشفافية يف املشرتيات العامة ،واستالم املدفوعات /الرشاوى مقابل تسهيل الوصول إىل
الخدمات الحكومية ،مثل الجامرك والرضائب ،وإىل توثيق وتحديد الغرامات ،وسوء استخدام
أو إهدار األموال العامة و /أو املمتلكات العامة ،ينظر:
"Overview of Corruption and Anti-Corruption in Egypt," Transparency
International, 5/5/2015, accessed on 21/4/2020, at: https://bit.ly/2Kmvk9Q
 20ينطبق الحظر عىل كل مدير أو موظف مبوجب املواد  103إىل  111من الفصل الثاين
من قانون العقوبات رقم  58لعام  1937وتعديالته الالحقة فيام يخص الرشوة ،وأما اختالس
األموال العامة فيقع تحت املواد  112إىل  .119وال ينحرص القانون يف معاقبة املختلس فقط،
بل مييض يف معاقبة كل مستخدَم يتسبب عن غري قصد يف إلحاق رضر جسيم بالكيان الذي
يعمل فيه ،ينظر" :قانون رقــم  58لسنة  1937بشأن إصدار قانون العقوبات "،شبكة قوانني
الرشق ،1937/8/5 ،شوهد يف  ،2020/4/27يفhttps://bit.ly/3cRlx7O :
"21 Arafa, "The Unexpected Trials of Egyptian Leaders.
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املرشوع واملحاسبة وحامية املال العام وقواعد رصف املوازنة العامة
تصب يف مكافحة الفساد(.((2
للدولة وقوانني أخرى ّ
هذه القوانني شاملة ،وميكن تطبيقها عىل نطاق واسع عىل موظفي
الخدمة املدنية يف جميع الهيئات الحكومية ،مبا يف ذلك البلديات
واملحافظات والوزارات .وهي تحظر مختلف أنواع سوء السلوك بني
املوظفني العموميني ،ويُضاف إليها العديد من املراسيم واللوائح التي
تحكم سلوك املوظفني العموميني يف أجهزة الحكومة( .((2واألهم من
ذلك أنه عند اختيار اسرتاتيجية اإلصالح القانوين ملكافحة الفساد،
ينبغي مراعاة العوامل التالية :أن يعتمد اإلطار القانوين املوثوق
عىل املعايري والقواعد الدولية الحالية وأن يالئم الظروف الخاصة
للبلد ،وأن تسود قيمة (جوهر) سيادة القانون يف البلد ،وأن تؤ َّمن
املوارد املؤسسية لوضع االسرتاتيجية .وينبغي أن يُد ِمج اإلطار القانوين
جميع األحكام املرتبطة مبنع املامرسات الفاسدة ،وميكِّن املؤسسات
كل من املسائل التأديبية
ذات الصلة من مكافحة الفساد ،ويشمل ًّ
والجزائية( .((2وينص الدستور املرصي عىل ما ييل :تلتزم الدولة
مبكافحة الفساد ،ويحدد القانون الهيئات املستقلة واألجهزة الرقابية
املختصة بذلك .وتلتزم الهيئات واألجهزة الرقابية املختصة بالتنسيق
فيام بينها يف مكافحة الفساد ،وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ،ضامنًا
لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ عىل املال العام ،ووضع ومتابعة
تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد باملشاركة مع غريها من
الهيئات واألجهزة املعنية ،وذلك عىل النحو الذي ينظمه القانون(.((2
إذًا ،ميثل الفساد اإلداري عقبة أمام الخدمة العامة يف مرص .إن الرشوة
واالختالس والعبث بالوثائق الرسمية واالبتزاز هي من بني أشكال
الفساد العام التي يواجهها البلد( .((2وقد أث ّرت ثقافة املحسوبية
واملحاباة يف اقتصاد مرص ومناخها االستثامري .ويدفع اإلطار القانوين
الضعيف وثقافة الفساد السائدة الرشكات واملكاتب العامة إىل
 22القانون رقم  62لعام  1975بشأن الكسب غري املرشوع ،والقانون رقم  5لعام 1991
بشأن الوظائف املدنية القيادية يف الجهاز اإلداري للدولة والقطاع العام ،والقانون رقم 127
لعام  1981بشأن املحاسبة الحكومية بشأن األموال العامة وحاميتها من الفساد ،الذي يحدد
القواعد التي يجب عىل الجهاز اإلداري االلتزام بها عند تنفيذ ميزانية الدولة ،والقانون رقم
 53لعام  1973بشأن املوازنة العامة للدولة ،رقم  127لعام  ،1981والقانون رقم  114لعام
 1988القايض بإنشاء الجهاز املركزي للمحاسبات ،والقانون رقم  80لعام  2002بشأن مكافحة
غسل األموال وتعديالته ،والقانون رقم  35لعام  1984بشأن تعديل بعض أحكام قانون
السلطة القضائية ،والقانون رقم  117لعام  1958بإعادة تنظيم النيابة اإلدارية واملحاكامت
التأديبية يف اإلقليم املرصي ،وكلها تنطوي عىل مكافحة الفساد ،ينظر" :قانون رقــم  62لسنة
 1975بشأن الكسب غري املرشوع".
23 Adly.
24 Ibid.
" 25دستور جمهورية مرص العربية  ،"2014املنظمة العاملية للملكية الفكرية،2014 ،
شوهد يف  ،2020/4/27يفhttps://bit.ly/2S8uSAs :
"26 Arafa, "The Unexpected Trials of Egyptian Leaders.
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االعتامد عىل الصالت القوية بأصحاب النفوذ واستخدام الواسطة يف
العمل ،إذ يحظى ذوو الصالت القوية مبعاملة مميزة .وتجدر اإلشارة
إىل أن قانون العقوبات املرصي يج ّرم عدة أشكال من الفساد ،مثل
الرشوة واالرتشاء وإساءة استخدام املنصب ،لكن الترشيعات الحالية
تط َّبق عىل نحو خاطئ ،ما يدفع املسؤولني الحكوميني إىل الترصف
من دون خوف من العقاب .وتعترب مدفوعات التيسري والهدايا جز ًءا
راسخًا من "إنجاز األعامل" ،عىل الرغم من تجريم القانون املرصي
لهذه املامرسات(.((2
ينطوي قطاع الخدمات العامة يف مرص عىل مخاطر فساد عالية
لألعامل التجارية؛ إذ ينترش الفساد الصغري والرشوة واالختالس والعبث
باملستندات الرسمية يف أوساط املكاتب الحكومية املحلية ،خاصة
عند محاولة الحصول عىل املوافقات والرتاخيص الحكومية .ويُشار
إىل البريوقراطية الحكومية غري الفعالة باعتبارها العامل األسايس
يف فساد املناصب العامة .كام أن اللوائح التنظيمية يف مرص ليست
شفافة مبا فيه الكفاية ،وعىل الرغم من محاوالت اإلصالح ،فإن املصالح
البريوقراطية والخاصة الراسخة قاومت التغيري( .((2ومع ذلك ،تتسم
املعايري املحاسبية والقانونية والتنظيمية بالشفافية عمو ًما وتتامىش
مع املعايري الدولية ،لك ّن درجة املركزية العالية يف اإلدارة يف مرص
مقرتنة بنقص الرقابة املالية عىل امليزانيات املحلية أ ّدت إىل إتاحة
كثري من فرص الفساد عىل املستوى املحيل .وتنطوي إدارة الرضائب
يف البالد عىل مخاطر فساد كبرية لالستثامر التجاري يف مرص .وهناك
مخاطر فساد كبرية عند التعامل مع إدارة الجامرك يف مرص ،حيث تشري
الرشكات إىل أن املدفوعات غري النظامية وال ُّرىش تحدث بتواتر أثناء
إنجاز إجراءات االسترياد والتصدير ،وإىل عدم الرضا عن الوقت املتوقع
لعملية التخليص وضعف كفاءتها ،ما ميثّل عبئًا عىل حرية التجارة(.((2
تواجه الرشكات درجة عالية من خطر الفساد يف قطاع املشرتيات ،حيث
يعتقد رجال األعامل أن األموال العامة غال ًبا ما يتحكم فيها األفراد
والرشكات بسبب الفساد ،ويرون أن املحاباة منترشة عىل نطاق واسع
بني مسؤويل املشرتيات يف ما يخص تأمني عقود حكومية( .((3وتجدر
اإلشارة إىل أن مرص تس ّجل درجة متوسطة من االمتثال ملؤرشات
الشفافية والكفاءة والتجانس ،ودرجة منخفضة من االمتثال ملؤرشات
املنافسة والنزاهة يف قطاع املشرتيات العامة ،وهذا يرجع عىل نحو
رئيس إىل انخفاض ثقة قطاع األعامل بشفافية تنفيذ عمليات الرشاء.
Ibid.
Adly.
"Arafa, "The Unexpected Trials of Egyptian Leaders.
Ibid.
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ويف الواقع ،ال تُنفَّذ الترشيعات املتعلقة باملشرتيات عىل نحو فعال،
وتشري األدلة إىل أن الكيانات املتعاقدة تط ّبق معايري الحد األدىن فقط
من الشفافية يف عملية الرشاء ،ما يزيد من مخاطر الفساد يف هذا
القطاع .ولسوء الحظ ،ال يوجد قانون شامل ينظم املشرتيات العامة
ألنها منظمة وفق القانون رقم  1998/89بشأن العطاءات.
تول
يخضع املوظفون العموميون لقوانني إقرار الذمة املالية عند ّ
وينع الترشيع بشأن حظر تعارض مصالح
املنصب ومغادرتهَ .
أي مصلحة يف املجاالت
املسؤولني يف الدولة أن يكون للموظف ُّ
التي ميارس فيها سلطته .ويف هذا الصدد ،اقرتح فقهاء القانون
العام مراعاة العوامل التالية للقضاء عىل هذه الظواهر .1 :زيادة
الحد األدىن لألجور للعاملني لضامن مستويات معيشية الئقة ،وقد
قطعت الدولة خطوات كبرية يف هذا االتجاه .2 ،تفعيل أنظمة الرقابة
الداخلية واملسؤولية اإلرشافية .3 ،ألّ يتعامل املوظفون مع الجمهور
إال عند الــرورة فقط .4 ،زيادة العقوبات املفروضة عىل هذه
وصول إىل الفصل أو الحرمان من املعاش .5 ،ضامن كفاءة
ً
الجرائم
األجهزة األمنية واإللكرتونية.
رمبا نحتاج اليوم يف مرص إىل ابتكارات سياسية ،بحيث تصبح مكافحة
الفساد جز ًءا ال يتجزأ من مرشوع اإلصالح السيايس .ولكن أكرث من
أساسا للرشعية األخالقية
ذلك ،نحتاج حال ًيا إىل أن تصبح النزاهة ً
ألجهزة الحكم ،ونحتاج أيضً ا إىل دعم الرشعية العامة وجعلها تحت
مظلة الرشعية الدستورية والرشعية السياسية ،وإضافة عملية
إليهام .ومنذ وقت طويل ،ص ّدق مجلس النواب املرصي اتفاقية
األمم املتحدة ملكافحة الفساد United Nations Convention
) ،Against Corruption (2003وهذا يعني ،مبوجب املادة 151
من الدستور املرصي لعام  ،2014أنها جزء ال يتجزأ من النظام
القانوين املرصي ،ويعني أيضً ا أنها اكتسبت قوة قانونية ملزمة
تتطلب التنفيذ ،عىل املستوى اإلجرايئ ،ومستوى سياسات الوقاية،
وتحقيق معايري الشفافية والنزاهة واملساءلة( .((3ويبقى صحي ًحا
أن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد تثري سلسلة من املخاوف
بشأن اختصاصات السيادة الوطنية للدولة .إن القانون واإلرادة
السياسية أمران حاسامن كالهام يف أي سياسة ملكافحة الفساد،
كام أن الرؤية االجتامعية مطلوبة ،ووجودها ميهد الطريق لسيادة
" 31دستور جمهورية مرص العربية  ."2014وتنص املادة املذكورة عىل أن "ميثل رئيس
الجمهورية الدولة يف عالقاتها الخارجية ،ويربم املعاهدات ،ويصدق عليها بعد موافقة مجلس
النواب ،وتكون لها قوة القانون بعد نرشها وفقًا ألحكام الدستور".
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القانون( .((3ويعتمد الحفاظ عىل التبادل الحر يف األسواق واملنافسة
عىل وجود مؤسسات رئيسة ميكنها تثبيت حقوق امللكية املتساوية
وتوزيعها ،وضامن سيادة القانون ومراقبة موانع املنافسة وتضارب
املصالح واالحتيال والفساد .وباختصار ،ثبت أن بناء السوق يعادل
بناء الدولة يف حالة االقتصادات االنتقالية( .((3ومل تتبع مرص هذا
املسار ،ويشري ضعف الرتتيبات املؤسسية إىل حالة ال متلك فيها الدولة
القدرة عىل دعم حقوق امللكية املتساوية وإنفاذ القانون (بل حتى
تنتهكه عىل نحو ممنهج) وضبط املخالفات املتعلقة باملعلومات
وسوء استخدام السلطة.

 .2تونس
يف  14كانون الثاين /يناير  ،2011وبعد أن حكم تونس أكرث من 22
تخل زين العابدين بن عيل ( )2011-1987عن الرئاسة وهرب
عا ًماّ ،
إىل اململكة العربية السعودية عىل وقع االحتجاجات التي ع ّمت البالد.
كان الطغيان السيايس والفساد والبطالة وانتهاك سيادة القانون العوامل
الرئيسة امللهمة لالحتجاجات( .((3وبعد هروب بن عيل ،الذي تويف يف
 19أيلول /سبتمرب  ،2019تحركت الحكومة برسعة ملقاضاته ومقاضاة
زوجته ليىل الطرابليس بتهم مختلفة تتعلق بالفساد املايل الهائل.
ويف حزيران /يونيو  ،2011حكمت محكمة جنائية تونسية عىل
بن عيل وزوجته غيابيًا بالسجن  35عا ًما بتهمة الرشوة واختالس
وتبديد األموال العامة ،وفرضت عليهام أيضً ا غرامة قدرها  65مليون
دوالر أمرييك( .((3وعالوة عىل ذلك ،صادرت الحكومة أصولً من 110
من أفراد عائلة بن عيل ،واستحدثت لجنة مهمتها استعادة األصول
املهربة إىل مختلف أنحاء العامل( .((3وعىل الرغم من هذا التقدم،
فإن التونسيني الشباب يساورهم القلق من أن متثل االنتفاضة فرصة
أخرى للمسؤولني السياسيني والحكوميني الفاسدين للميض يف سوء
"32 Arafa, "The Unexpected Trials of Egyptian Leaders.
إذا كان السعي إىل تخليص مرص من التخلف ،فيجب إجراء دراسة دقيقة ألسبابه بهدف
تحديد الدور األمثل للجمهور العام قبل دور الحكومة يف تنظيم النشاط االقتصادي ومكافحة
الفساد والرشوة .ويتحقق هذا الطموح بالتخيل عن الوصفات الليربالية الجديدة ووضع
سياسات قانونية مجدية وإنفاذها.
33 Edward C. Banfield, "Corruption as a Feature of Governmental
Organization," The Journal of Law & Economics, vol. 18, no. 3 (1975).
34 Silvia Colombo et al., "The Tunisian Revolution: An Opportunity for
Democratic Transition," Istituto Affari Internazionali, Working Papers, no.
1102 (January 2011).
35 David D. Kirkpatrick, "Tunisia Liberals See a Vote for Change, Not
Religion," The New York Times, 25/10/2011.
36
Joe Palazzolo, "Tunisia Hires Ace to Track Down Ben Ali's
Assets," The Wall Street Journal, 24/10/2011, accessed on 21/4/2020, at:
https://on.wsj.com/2KpV05e
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استخدام السلطة ،وينظرون بحذر إىل السياسة والنخب الحالية(.((3
ويعد الفساد ،وال سيام املــايل والسيايس ،مصدر قلق للشباب
التونسيني ،حيث أظهر استطالع رأي أجراه املعهد الدميقراطي الوطني
أن نصيحتهم األساسية للحكومة ال تتعلق باإلصالح الدستوري ،بل
بالفساد والبطالة(.((3
كان اتساع نطاق الفساد يف عهد بن عيل أحد العوامل الرئيسة التي
غذّت االضطرابات يف أوساط الشعب التونيس ،وأدت يف نهاية املطاف
إىل "ثورة الياسمني" يف عام  .2011إن "دمقرطة الفساد" تع ّرض العملية
ومتس كل مستوى من مستويات األنظمة
االنتقالية يف تونس للخطرّ ،
االقتصادية والسياسية واألمنية للبالد .وقد أُخذ ذلك يف االعتبار يف
املادتني  10و 130من الدستور التونيس لعام  ،2014حيث اعتُربت
مكافحة الفساد هدفًا وطنيًا .ومع ذلك ،ال يزال الفساد مسترشيًا يف
تونس ،فاملقارنة اإلقليمية الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية يف
مؤرش مدركات الفساد ما زالت تضع البالد يف مرتبة متوسطة .ويف
عام  ،2011تم إنشاء وكالة بالغة الفاعلية ملكافحة الفساد ،هي الهيئة
الوطنية ملكافحة الفساد ،بهدف معالجة الفساد اإلداري ،لكن املوارد
املالية والبرشية التي بترصفها محدودة ،كام أنها ليست مستقلة متا ًما
عن الحكومة( .((3وإضافة إىل ذلك ،أُق ّرت ترشيعات ملكافحة الفساد،
مبا يف ذلك قانون يحمي املبلِّغني ،ويعالج مسائل غسل األموال وأفعال
الغش واالحتيال من خالل استحداث تدابري ملموسة ،ميكن عىل سبيل
املثال أن تأمر بالقبض عىل كثري من املوظفني العموميني املتهمني
بالفساد يف مجال الخدمة العامة( .((4وعىل املنوال نفسه ،وافق
الربملان التونيس عىل قانون ملكافحة اإلثراء غري املرشوع ،وهي خطوة
تهدف إىل تعزيز مكافحة الحكومة للفساد عىل نطاق واسع ،وضامن
الشفافية ،والحفاظ عىل األموال العامة للبالد .ويُجرب القانون الرئيس
والوزراء وكبار املسؤولني يف القطاع العام والهيئات املستقلة والبنوك
والقضاة وقوات األمن والصحافيني والنقابات عىل الترصيح باملكاسب
 37يوضح الكاتب أن الشباب "لديهم مخاوف بشأن أفراد وأحزاب سياسية ومنظامت
املجتمع املدين الذين يحاولون االستفادة من الثورة لتحقيق مكاسب شخصية" ،ينظر:
Nicholas Collins, "Voices from a Revolution: Conversations with Tunisia's
Youth," The National Democratic Institute & EMRHOD Consulting (2011).
38 Ibid.
39 Marwan Muasher, Marc Pierini & Fadil Aliriza, "Capitalizing on Tunisia's
Transition: The Role of Broad-Based Reform," Carnegie Endowment for
International Peace, 15/11/2016, accessed on 21/4/2020, at: https://bit.ly/2VIBOVK
 40انترش الفساد يف جميع القطاعات ،مبا يف ذلــك األمــن والعطاءات العامة
والرعاية الصحية.
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واملصالح ،والسامح للمجموعة الوطنية بالتحقق من الرثوة املجهولة
املصدر التي تُجنى بطريقة غري مرشوعة(.((4
وبغض النظر عن
ومع ذلك ،فإن العملية االنتقالية يف البالد مل تكتملّ ،
الرشخ املتزايد بني الشعب التونيس وحكومته ،هناك قضية واحدة
ميكن أن يتفق عليها الجميع ،وهي الحاجة إىل القضاء عىل الفساد.
ويف هذا الصدد ،عززت دول االتحاد األورويب العالقات مع الحكومة
التونسية واملجتمع املدين بشأن مجموعة من القضايا ،مبا يف ذلك
اإلصالح السيايس واالجتامعي واالقتصادي واألمني( .((4واستحدثت
الحكومة منذ عام  2012سلسلة من اللجان املستقلة للتحقيق يف
الفساد واستعادة األصول املرسوقة ،ودمجت الجرائم االقتصادية
يف مسار العدالة االنتقالية يف البالد ،واعتمدت العديد من القوانني
الرامية إىل مكافحة الفساد اإلداري ،وأسست خاليا الحوكمة الرشيدة
داخل كل مؤسسة عامة(.((4

يف االقتصاد الفاسد ،يكون لكل معاملة اقتصادية رضيبة فساد؛ مبلغ
من املال يُس َّدد بعي ًدا عن أنظار الدولة .وتردع املستويات العالية
ماسة،
من الفساد استثامرات القطاع الخاص التي تكون الحاجة إليها ّ
وتؤدي إىل تراجع ثقة املستثمرين األجانب واملحليني ،وتخلق مخاطر
داعي لها للرشكات( .((4ويقلل الفساد الشامل عادة من جودة
ال َ
املؤسسات الحكومية ،خاصة يف مجال الروتني الوظيفي ،إذ يألف
املوظفون االنخراط يف األداء الفاسد ،ويصبح من األصعب تنفيذ
 41تشمل العقوبات املفروضة عىل اإلث ـراء غري املــروع الغرامات والسجن مدة
خمس سنوات.
42 Bob Rijkers, Caroline Freund & Antonio Nucifora, "All in the Family:
State Capture in Tunisia," World Bank (March 2014).
املعش وسارة يركيس" ،عدوى الفساد يف تونس :املرحلة االنتقالية يف
 43مروان
ّ
خطر" ،مركز كارنيغي للرشق األوسط ،دراسة ،2017/11/10 ،شوهد يف  ،2020/4/27يف:
https://bit.ly/2VDPpyW
44 Sarah Chayes, "Corruption is Still Tunisia's Challenge," Los Angeles
Times, 10/6/2012.
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تصب يف مصلحة الدولة واملواطنني( .((4كام أن جودة
سياسات عامة ّ
الخدمات اإلدارية تزداد سو ًءا ،حيث يهدد الفساد اإلداري األمن
عىل نحو مبارش عرب إتاحة الفرص للمهربني واملتاجرين باألسلحة
واملخدرات والبرش إلدخال البضائع غري املرشوعة إىل البالد( .((4وبناء
عليه ،يُطرح السؤال التايل :كيف يُعالج الفساد؟
اتخذت الحكومة التونسية واملجتمع املدين العديد من املبادرات
الرامية إىل مهاجمة الفساد ،وخاصة يف الخدمة العامة .وأُنشئت
العديد من الهيئات الرسمية وغري الرسمية منذ عام  2011للتعامل
مع املخالفات التي ارتكبت يف املايض ودرئها يف املستقبل ،وصدرت
قوانني عديدة للوقاية من الفساد أو معاقبة األشخاص والكيانات
الفاسدين .ومع ذلك ،فإن هيئات مكافحة الفساد الرئيسة تفتقر إىل
املوارد املالية والبرشية لتنفيذ مهامتها .والعديد من القوانني إما مل
تُنفَّذ وإما ال تؤ ّمن آليات مساءلة كافية لردع السلوك الفاسد عىل
نحو فعال.
تستخدم تونس العديد من األجهزة الترشيعية للتصدي للفساد
مستقبل .وعىل الرغم من أن القانون
ً
السابق وردع النشاط الفاسد
رشا
االنتخايب لعام ( 2011املرسوم  )1089ليس مرتبطًا ارتباطًا مبا ً
بعض املسؤولني السابقني من الرتشح للمناصب
بالفساد ،فقد منع َ
العامة( .((4ومن أهم التدابري الحكومية يف املجال االقتصادي إنشاء
لجنة املصادرة مبوجب املرسوم  13-2011يف  14آذار /مارس
 .((4(2011ويُضاف إىل ذلك تعيني مسؤويل مكافحة الفساد يف خلية
للحوكمة الرشيدة يف كل مؤسسة عامة ،مبا يف ذلك كل الوزارات،
لضامن أن تصبح تدابري مكافحة الفساد جز ًءا ال يتجزأ من أجهزة
الحكومة( .((4كام أُقرت ترشيعات عديدة (أو يجري تطويرها) تتناول
جوانب معينة من الفساد ،مبا يف ذلك القوانني املتعلقة بالرشوة
45 Ibid.
 46إن الضوابط الحدودية املتساهلة الناتجة من الرشوة ميكن أن تجعل غسل األموال
أسهل ،وميكن أن تدعم انتشار اإلرهاب .وميكن التونسيني العبور إىل ليبيا للتدريب لدى
الدولة اإلسالمية التي أعلنت نفسها أو غريها من املنظامت اإلرهابية ،والذهاب إىل العراق
وسورية ،وميكنهم العبور إىل ليبيا للتحضري للهجامت عىل األرايض التونسية ،ينظر:
Hamza Meddeb, "Peripheral Vision: How Europe Can Help Preserve
Tunisia's Fragile Democracy," European Council on Foreign Relations,
13/1/2017, accessed on 21/4/2020, at: https://bit.ly/3cD7G4O
"47 "Tunisia: Transitional Justice and the Fight Against Corruption,
International Crisis Group, Report, no. 168, 3/5/2016, accessed on 21/4/2020,
at: https://bit.ly/3cxZkLZ
48 "Lost Billions: Recovering Public Money in Egypt, Libya, Tunisia and
Yemen," Transparency International, 17/5/2016, accessed on 21/4/2020, at:
https://bit.ly/2wUDfYM
49 Ibid.
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والوصول إىل املعلومات واإلبالغ عن الفساد وحامية املبلِّغني(.((5
ومتت املوافقة عىل ترشيع جديد يتطلب اإلفصاح العلني عن الدخل
واألصول ،ويج ّرم املكاسب غري املرشوعة وتضارب املصالح .واعتمدت
تونس أيضً ا العديد من التدابري اإللكرتونية ملنع الفساد ،رسميًا ومن
خالل املجتمع املدين ،مبا يف ذلك بوابة املوازنة املفتوحة وموقع عىل
اإلنرتنت اسمه ( Marsoumمرسوم) أُنشئا لتمكني املواطنني من
طلب الوثائق العامة مبارشة( .((5ويف عام  ،2014انضمت تونس أيضً ا
إىل رشاكة الحكومة املفتوحة ،وهي مبادرة متعددة األطراف تهدف
إىل ضامن التزامات ملموسة من الحكومات لتعزيز الشفافية ،ومتكني
املواطنني ،ومكافحة الفساد ،وتسخري التكنولوجيات الجديدة لتعزيز
الحوكمة( .((5وأُحدث ،أيضً ا ،القطب القضايئ االقتصادي املايل من
خالل مذكرة وزارية للتحقيق يف قضايا الفساد وعقد املحاكمة بشأنها
اختصاصا يف الجرائم االقتصادية
والفصل فيها ،وتُ نح املحكمة مبوجبه
ً
واملالية املتش ّعبة ،واعتُرب هيئ ًة قضائية من خالل القانون األسايس
.((5(2016/57
وقد بُذلت الجهود لتوفري العدالة لضحايا الفساد إبان فرتة ما قبل
الثورة من خالل عملية العدالة االنتقالية الرسمية يف تونس .هذه
العملية فريدة من نوعها من حيث إنها "أول عملية تعرتف رسم ًيا
باألرضار االجتامعية واالقتصادية باعتبارها انتهاكات تستدعي العدالة
لتقص الحقائق حول
والتعويض املادي"( .((5وأُنشئت اللجنة الوطنيّة ّ
ال ّرشوة والفساد ،للتعامل مع قضايا الفساد واختالس األموال العامة
من طرف املوظفني العموميني السابقني .وكانت اللجنة مستقلة ماليًا
وإداريًا ضمت خمسة عرش عض ًوا اختارتهم لجنة برملانية .وكانت
مخولة بالحكم وتنفيذ العقوبة الجنائية عن الجرائم االقتصادية
وإجامل ،توفر التدابري القانونية التونسية إطا ًرا قويًا ملكافحة
ً
املاضية.
الفساد ،لكن العديد منها مل يُنفَّذ أو يُف َّعل بالكامل .وما زال من
فعال يف
السابق ألوانه تقييم ما إذا كان تنفيذ هذه القوانني سيكون ً
ردع الفساد.
وعىل الرغم من أوجه التقدم هذه يف مكافحة الفساد يف تونس،
ال يـزال هناك الكثري مام يجب عمله عىل مستوى السياسات؛
50 Meddeb.
51 Amna Guellali, "The Law That Could Be the Final Blow to Tunisia's
Transition," Middle East Eye, 23/5/2017, accessed on 21/4/2020, at:
https://bit.ly/2Vowx6H
"52 "Tunisia: Transitional Justice and the Fight Against Corruption.
53 Ibid.
54
Roslyn Warren et al., "Inclusive Justice: How Women Shape
Transitional Justice in Tunisia and Colombia," Georgetown Institute For
Women, Peace and Security, Report (June 2017).
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فيخىش العديدون من أن الحكومات التونسية تفتقر إىل القدرات
والسلطة الالزمة للتصدي للفساد بقوة وفاعلية .وعالوة عىل ذلك،
فإن االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد التي اعتمدتها الحكومة
التونسية مل تكن عملية .وال يزال القضاء يعاين ضعفًا يف املوارد املالية
والبرشية ،إىل جانب عدم االستقاللية الذي بدوره يُضعف قدراته
عىل مكافحة الفساد عىل نح ٍو احرتايف .ونتيجة لهذه االعتبارات،
دعا التونسيون ،إىل جانب منظامت املجتمع املدين ،إىل أن يحتوي
دستور البالد الجديد لعام  2014فقرة تضمن الشفافية والحكومة
تبي األيام ما إذا كان متا ًحا مصادرة املكاسب
املفتوحة( .((5وسوف ّ
واألموال غري املرشوعة التي حصل عليها بن عيل وإعادتها إىل تونس
والتونسيني ،وما إذا كانت الحكومات التونسية ملتزمة بالنزاهة
والشفافية واملساءلة التي يرغب فيها ناخبوها بشدة .ويُوىص بقوة
بزيادة الوعي العام بالفساد واملامرسات الفاسدة يف بيئة الفرد
املبارشة بني موظفي اإلدارات اإلقليمية واملحلية ،واملمثلني املنتخبني
للسلطات اإلقليمية واملحلية ،ومنظامت املجتمع املدين واملواطنني
عىل املستوى املحيل.

خاتمة وتوصيات سياساتية:
المستقبل والطريق إلى األمام
إن املشاركة والشفافية واملساءلة ثالث ركائز مرتابطة يف عملية
كل من التدابري
الحوكمة الرشيدة .وتتطلب املساءلة العامة ً
القانونية  -الهيكلية األساسية والتنفيذ الحقيقي لها .فمن حيث
اإلجراءات القانونية والهيكلية ،اتخذت غالبية الدول خطوات نحو
مكافحة الفساد اإلداري .ففي مرص ،عىل سبيل املثال ،تعمل هيئة
الرقابة اإلدارية ووزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري جن ًبا إىل
جنب مع الجهاز املركزي للمحاسبات لهذا الغرض .وبصفة عامة فإن
تطبيق املساءلة ،كام تشري التجارب الوطنية ،ال يزال قيد التنفيذ
ويف الطريق إىل األمام .ويبدو أن تقاليد الدولة املركزية ،وإجراءات
الشفافية غري الكافية ،وعدم كفاية اإلرادة والتصميم من جانب
املواطنني ،والسيطرة السياسية عىل الهيئات البريوقراطية ،إىل جانب
قنوات املعلومات غري السليمة وما يخص العمل الهادف وإجراءات
التنفيذ ،ال تزال مشكالت مشرتكة تعوق املساءلة العامة يف منطقة
الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،ومع ذلك ال يزال األمل يف املستقبل.
55 Hanen Keskes, "Constituent Assembly Members Vote in Favor
of Transparency," All Africa, 7/1/2012, accessed on 21/4/2020, at:
https://bit.ly/2ziU9RO
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وبالنسبة إىل العديد من الدول ،تكمن املشكلة يف توليد أو إطالق
غضب شعبي عىل الفساد وعىل الفشل يف التعامل معه .وميكن أن
يصبح الجمهور سلب ًيا إذا اعتقد أن الفساد اإلداري جوهري يف طبيعة
عمل الحكومة ،وأن الدولة متيض يف طريقها وال تستجيب للمطالب
العامة ،وأن كل شخص يف حياته الخاصة أو العامة يسعى إىل
مصلحته فحسب ،وأن التواطؤ مامرسة معتادة يف عمل الحكومات.
وتغدو هذه وجهات نظر ذاتية التحقق ،ألنها تقتل املطالبة السياسية
باعتامد الجدارة واألخالقيات لتجعلها مجرد شأن بسيط ،وتؤدي إىل
تراجع الحامسة واألمل لدى الجمهور .وعىل أي حال ،فمن دون
مطالبة علنية قوية باتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد ،لن يترصف
الزعامء السياسيون ضده ،ويؤدي هذا التقاعس إىل تعزيز شكوك
العامة .وإذًا ،تستمر هذه الحلقة املفرغة.
إن أي حكومة تريد نبذ هذه الشكوك وتحفيز مطالب الجمهور
باعتبارها الضامن النهايئ لإلجراءات الحاسمة ضد الفساد ،يتعني
عليها أن تبادر بتحركات الفتة تخلق األمل .لكن من غري املرجح
أن تصل التحوالت الداخلية وعمليات إعــادة الهيكلة إىل هذه
النتيجة ،حيث يُر َّجح أن يعتقد الجمهور أنها مخصصة لالستعراض
فحسب .ففي كثري من األحيان ،يكون من الرضوري توجيه اتهامات
ضد كبار املسؤولني العموميني الفاسدين والعمل عىل نحو مكثف
عىل معالجة هذه التّهم بعي ًدا عن السيطرة السياسية ،وترك األمر
للخرباء القضائيني والنيابات املختصة .هناك ،أقلّه نظريًا ،اهتامم عام
كبري مبوضوع الفساد والتسرت عليه .وهذا يتضح عىل نحو مطّرد يف
جميع أنحاء أوروبا والواليات املتحدة واليابان ،ويصدق أيضً ا عىل
أمريكا الالتينية .وقد تحيط بهذا االهتامم مخاوف شديدة من وقوع
الحرب أو حدوث الكساد ،لكن األرجح أن يكون مؤث ًرا ج ًدا يف معظم
األوقات .وال ميكن القضاء عىل هذا االهتامم ّإل إذا شاعت الالمباالة
عىل نحو واسع .ويقع عىل عاتق القادة السياسيني واجب أسايس
يتمثل يف تج ّنب شيوع هذه الالمباالة والحرص عىل انخراط الدولة
وتوافر الشعور بوجود املساءلة العامة ،فهذا هو الرشط األسايس
النهايئ ملكافحة الفساد ،وال سيام الفساد اإلداري.
اقرتح بعض املفكرين أن أهمية مطالبة املواطنني ،بعد الربيع العريب،
تقل
بالشفافية واملسؤولية خاصة يف وجود سياسات دولة قوية ال ّ
أهمية عن املطالبة بالحريات .وعالوة عىل ذلك ،يواجه قطاع اإلدارة
والتنظيم الحديث تحديات أخالقية من قبيل الفساد والرشوة تتجاوز
حدود الدولة ،وتسبب مشكالت مثل تهديد السالم واألمن والنمو
االقتصادي واالستدامة البيئية وحقوق اإلنسان وسيادة القانون.
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بدأ التنظيم األخالقي لإلدارة العامة مع تصديق مختلف االتفاقيات
الدولية ،مبا يف ذلك اتفاقيتا القانون املدين والقانون الجنايئ بشأن
الفساد األوروبيتان ،إىل جانب اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.
ويجب عىل كل دولة يف الرشق األوسط أن تس ّن ترشي ًعا إلنشاء
مجلس أخالقيات ،بحيث يكون األساس القانوين للتنظيم األخالقي
لإلدارة العامة .وقد أفاد مؤرش مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة
الشفافية الدولية بأن التدابري والعقوبات الهيكلية القانونية ثبت
أنها غري كافية يف مكافحة الفساد يف املنطقة .وتجدر اإلشارة إىل أن
االستخدام الصحيح لل ُمثُل األساسية ،مثل التميز والنزاهة والصدق
والحياد والشفافية والعدالة واملساواة ،يساعد املسؤولني الحكوميني
عىل تعزيز انتامئهم إىل املجتمع من خالل تقديم الخدمات العامة
بكفاءة .ويجب عىل الحكومات ،أيضً ا ،الوفاء بواجباتها والتزاماتها
تجاه املوظفني العموميني وتقديم الدعم والخدمات الالزمة
للمحافظة عىل القيم األخالقية واملهنية يف تقديم الخدمة العامة،
باعتبار أن من شأن تضافر العالقات املتبادلة ما بني الحكومة
وموظفي الخدمة املدنية مع التنفيذ الصارم للقواعد والجزاءات أن
يعمل عىل ّيل عنق الفساد.
يتأثر الوضع القانوين لألخالقيات يف اإلدارة العامة يف الوطن العريب
بثقافة املحسوبية والواسطة .وخالل انتفاضات عام  ،2011كانت
حالة الفساد يف منطقة الرشق األوســط وشامل أفريقيا موضع
تدقيق املواطنني ،لكن املوضوع بقي عىل الرف بعد ذلك ،وهذا
يشجع عىل املزيد من مأسسة الفساد .وألجل تحسني الوضع ،كام
اقرتحت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،ال مناص من تعزيز
ثقافة النزاهة واألمانة يف الخدمة املدنية ،من بني أمور أخرى،
واعتامد مدونة أخالقيات يف عمل املوظفني العموميني ،وتطبيقها.
وإجاملً  ،يع ّد إصالح الحكم العام (إعادة التأسيس) الطموح السيايس
الرئيس .والدافع إىل ذلك ،بدرجات متفاوتة ،إنشاء هيكلية وعمليات
إداريــة  -سياسية أكرث فاعلية واستجابة ،لتكون أكرث قدرة عىل
جذب االستثامرات ،وتعزيز التنمية االقتصادية ،وخلق فرص العمل،
وتوسيع نطاق رضا الجمهور عرب التفاعل مع آمال املواطنني املتزايدة.
ومع ذلك ،فقد ثبت عمو ًما أن هذا التحول صعب اإلنجاز ،ألنه يهدد
مصالح النخب املؤثرة أو يصطدم بالبريوقراطيات الكبرية واملتشعبة
الحالية أو بالتقاليد االجتامعية والثقافية املزمنة.
يعد القطاع العام يف معظم بلدان منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا الذراع الرئيسة للحكم ،وإن بدرجات متفاوتة .والقطاع
العام يف هذه البلدان ضخم ،ورمبا منتفخ ،ومتشعب ج ًدا ،ومتعدد
الطبقات بالتأكيد ،وذو طابع رسمي ومركزي إىل حد بعيد ،ويعتمد
اإلدارة الرتاتبية القامئة عىل األوامر والسيطرة .وتجدر اإلشارة إىل أن
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رب العمل املفضل ،ألنها توفر وظائف
البريوقراطيات العامة هي ّ
مضمونة يف أوضاع أفضل من تلك املعروضة يف القطاعات األخرى،
وتتسم عمليات إعــداد امليزانيات الحكومية باملركزية .وتفضل
الحكومات يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا عمو ًما اإلبقاء
عىل الطريقة التقليدية القدمية يف إعداد امليزانيات ،أي ميزانية
البنود ،ذلك ألن االستقرار السيايس يستلزم بنية متينة جوهرها عالقة
الراعي – الزبون ،تع ّول عىل مخصصات امليزانية بحيث تضمن منافع
ملجموعات اجتامعية محددة .وهذا ال يعني أن إصالح القطاع العام
تعي
كان بعي ًدا عن التفكري والسعي له .ففي مرص ،عىل سبيل املثالّ ،
أن يرتافق إصالح اإلدارة العامة بهدف محدد هو امتالك هيكل إداري
أكرث فاعلية واستجابة ،ولك ّن العديد من هذه التحوالت مل يكتمل،
عىل الرغم من ورودها املتكرر يف البيانات الرسمية ووثائق الدولة.
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مثل تنفيذ القوانني القامئة ومتكينها وإزالة الطابع الشخيص عن
عمليات مكافحة الفساد .أ ّما املهامت األخرى ،مثل رقمنة العمليات
الحكومية ،وتبسيط اإلجراءات البريوقراطية ،وابتكار اسرتاتيجيات
خروج مستدامة من االقتصاد غري الرسمي ،فتلك مسا ٍع طويلة األمد
تتطلب موارد مالية ضخمة ومساعدة كبرية من املجتمع الدويل.
وتحتاج كل هذه التوصيات إىل إرادة سياسية حقيقية تفتقر إليها
املشاعر العامة.
إن التشاركية بني الحكومة واملجتمع املدين واحدة من أكرث الطرق
فاعلي ًة يف درء الفساد عىل املديني القصري والبعيد .وقد أثبت املجتمع
املدين أنه مكرس لهذه املعركة .ويستطيع املجتمع املدين ،بتمويل
مناسب من املجتمع الدويل ،أن يدفع الحكومة إىل فرض اإلطار
القانوين الحايل وتنفيذه والعمل مع القطاع الخاص لتطوير أدوات
لرقمنة العمليات الحكومية .وينبغي للحكومتني املرصية والتونسية:
•متكني القوانني القامئة باعتبار أن اإلطار القانوين السائد مناسب
ملكافحة انتشار الفساد ،وتنفيذه ،مع أن العديد من القوانني
مل تنفَّذ.
•إنفاذ قوانني الترصيح باملمتلكات عىل النحو املنصوص عليه
يف الدستور ،بحيث يُطلب من املوظفني العموميني الترصيح
مبمتلكاتهم عند توليهم وظائفهم.
•اإلرساع يف إنجاز التحوالت لضامن وجود هيئة قضائية مستقلة
متا ًما تساعد يف إنفاذ الترشيعات القامئة.

يوص يف بلدان املنطقة بتطبيق ما ييل :المركزية حكومية
ومن ث ّمَ ،
كبرية ،والسامح التدريجي للهيئة الترشيعية مبراجعة اإلدارة
تحسن
العامة ،وتب ّني فلسفات تنظيمية جديدة يف اإلدارة العامة ِّ
عملية تقديم الخدمات العامة ،إىل جانب إدخال رسوم املستخدمِ
يف الخدمات العامة ،واعتامد امليزانية القامئة عىل األداء .كذلك،
تتزايد األدلة عىل دور الحكومة اإللكرتونية وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف تحسني عمليات اإلدارة العامة مبا يحقق الكفاءة يف
ويوسع نطاق النمو االقتصادي يف البلدان املتقدمة
تقديم الخدمات ِّ
والنامية .وعىل أي حال ،يجب أن يكون تقديم الخدمات عرب اإلنرتنت
كم ًّيا ونوع ًّيا يف بؤرة االهتامم ،بحيث ننتقل من تقديم الخدمات عرب
اإلنرتنت إىل بناء مجتمع عادل ،رشق أوسط "جديد" .وعىل الرغم
كل هذه القيود ،تستطيع الحكومات الحالية أن تتخذ العديد
من ّ
من اإلجراءات ملعالجة الفساد ،مام ال يتطلب جهو ًدا أو موارد هائلة،

•نزع الطابع الشخيص عن مكافحة الفساد ،إذ ينبغي للحكومة
أن تركز جهود مكافحة الفساد عىل العمليات ،وليس عىل
األفراد ،لضامن أن تكون تدابري مكافحة الفساد طويلة األمد
ومستدامة .ويف حني تكون املحاكامت الجنائية األولية يف ظل
الحرب عىل الفساد مهمة إلرسال إشارة إىل الجهات الفاعلة
األخرى غري الرشيفة مفادها أن الفساد لن يتم التسامح معه،
فإنه يجب عىل أي سياسة مستدامة ملكافحة الفساد تفكيك
الهياكل التي سمحت بالفساد.
•رقمنة العمليات الحكومية مبساعدة القطاع الخاص واملجتمع
الــدويل ،وينبغي للحكومة أن توفر الوصول اإللكرتوين إىل
الخدمات العامة عىل الصعيدين املحيل والوطني ،وهذا يساعد
يف تحديث اإلجراءات البريوقراطية وتقويض فرص الرشوة عىل
كافة املستويات العامة.

دراسات
الحوكمة الرشيدة في مواجهة الفساد اإلداري ما بعد الربيع العربي :حالتا تونس ومصر

•تعزيز املبادرة الرقمية من خالل املبادرة إىل رقمنة القطاعني
العام والخاص ،وتوفري اإلنرتنت يف كل منزل ،وخلق كثري من
فرص العمل.
•استخدام نظام تحديد الهوية عىل اإلنرتنت للمساعدة يف
محارصة القطاع غري الرسمي ،مبا يساعد الحكومة عىل تعويض
إيرادات الرضائب املفقودة ومساعدة األشخاص املهمشني عىل
تلقي الخدمات االجتامعية.
•االستثامر بكثافة يف مكافحة الفساد يف املناطق الحدودية
مبساعدة كبرية من املجتمع الدويل.

•وأخ ًريا ،مواصلة تعزيز دور املجتمع املدين وضامن وجود إعالم
حر ودعم منظامت الرقابة عىل املستوى املحيل وتوسيع نطاقها
مع البدء يف تطبيق الالمركزية.
ال شك يف أن اإلدارة العامة املختلة وظيف ًيا والحوكمة السيئة يسريان
جن ًبا إىل جنب ،لك ْن يُطرح السؤال التايل :هل تغدو الحوكمة الرشيدة
عابرة بعد امتالك إدارة قوية للدولة؟ ميكن بالتأكيد ملجموعة من
مؤسسات الدولة القوية أن تقدم نتائج حكيمة يف صنع القرار
والسياسات العامة والخدمات العامة التي تعود بالنفع عىل املجتمع،
ولكنها قد تنحو إىل الطغيان أيضً ا ،ما يؤدي إىل الح ّد من جودة
الحوكمة املجتمعية .إن القضايا املطروحة تتعلق بدور كل من
الحوكمة الصحيحة واملالمئة للدولة ،والسوق ،واملجتمع املدين ،جن ًبا
إىل جنب مع املواطنني .وإن كيفية إقامة توازن متني بينهم تؤثر يف
طبيعة الحوكمة املشرتكة واإلدارة العامة يف بلدان الرشق األوسط
وشامل أفريقيا.
اتخذت مرص وتونس خطوات ممنهجة للتصدي للفساد .ومع ذلك،
يجب أن تؤدي هذه الخطوات إىل تناقص الفساد ،يك يقتنع الناخبون
بأنهام يسريان يف طريق الدميقراطية وسيادة القانون .وعالوة عىل
ذلك ،وبالنظر إىل مستويات الفساد املرتفعة يف بلدان الرشق األوسط
وشامل أفريقيا ،يجب عىل الحكومات يف هذه املنطقة أن تنظر
إىل أبعد من العامل العريب واإلسالمي بحثًا عن مناذج يحتذى بها يف
تظهري القضية .وتقدم العديد من الدول أمثلة رائعة عىل الثقافات
الدميقراطية التي تدعمها وكاالت حكومية فعالة تتمتع بسلطة تقيص
الفساد عىل نحو مستقل عن أجهزة األمن .إن العلوم االجتامعية،
والهيئات القانونية الدولية ،والرأي العام ،يرى جميعها أن مكافحة
الفساد لصيقة مبسار بناء الدميقراطية ،ويجب عىل قيادات الربيع
العريب أن تتعامل معه عىل هذا النحو.
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الوثيقة الدستورية للفترة االنتقالية :قراءة في التوافق السوداني

***

The Constitutional Charter for the Transitional Period:
A Reading of the Sudanese Consensus
تتنــاول هــذه الدراســة معالم التوافق السياســي في الســودان في ما بعــد إطاحة حكم عمر
البشير .وتركز تحليلها على الوثيقة الدستورية للفترة االنتقالية ،محتواها ومآالتها ،فض ًلا عن
أن نجاح
ســياقها والقوى المشــاركة فيها .وتزعم الدراسة ،من خالل اســتعراض هذه الوثيقةّ ،
االنتقــال القائــم علــى التوافــق مرهــون بقــدرة النخــب علــى اجتيــاز عــدد مــن التحديــات التي
تعترضها ،وأهمها تحدي إحالل الســام ،وتعزيز التحالف بين القوى المتوافقة ،وعبور المأزق
االقتصــادي ،وإدارة التوقعــات الجماهيريــة .وتتت ّبع أبرز محطات المســار التفاوضي من لحظة
إعــان عزل البشــير في نيســان /أبريل  ،2019وحتــى توقيع الوثيقة في آب /أغســطس .2019
ً
خطوطا عامة
وتقــدم
ومــن ثــم تنتقل إلى تحليل أبرز بنودها ،والمؤسســات التي أنشــأتها،
ّ
تيسر االنتقال الديمقراطي.
لتقييم مدى قدرتها على خلق ضمانات ّ
كلمات مفتاحية :الســودان ،قــوى إعــان الحرية والتغييــر ،المجلــس العســكري االنتقالي،
الوثيقة الدستورية ،المرحلة االنتقالية.
This study examines the features of the political reconciliation in Sudan following
the overthrow of Omar al-Bashir's rule. It analyses the interim constitutional
declaration in terms of content, outcome, context, and the forces involved in writing
it. The study argues that the success of a consensus-based transition depends on
the ability of elites to overcome a number of challenges, the most important of
which are establishing peace, strengthening the alliance between coalition forces,
overcoming the economic impasse, and managing public expectations. The study
traces the most prominent milestones of the negotiations from the announcement
of al-Bashir's dismissal in April 2019, until the declaration was signed in August
2019. Then, it proceeds to analyse the most important bands of the document,
and the institutions that have implemented these, and assesses the extent of the
declaration's ability to facilitate the democratic transition.
Keywords: Sudan, Forces of Freedom and Change, Sudanese Constitutional
Declaration, the Transitional Military Council, Transition.
*

باحث ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.

Researcher, Arab Center for Research and Policy Studies.

** باحثة سودانية.
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*** يود الباحثان أن يشكرا فريق العمل الطاليب الذي قاد جهد املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات يف توثيق ثورة السودان ،عىل ما بذله يف جمع
املادة الخربية والوثائقية التي أفادت منها هذه الدراسة يف رصد األحداث وفهم سياقها .ونخص بالذكر محمد إبراهيم إلسهامه يف جمع املادة لجزء من هذه
الدراسة والخاص مبواقف القوى السودانية من االتفاق الدستوري.
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مقدمة

أو ًلا :االنتقال عبر التوافق بين النخب

يف صباح الخميس  11نيسان /أبريل  ،2019خرج النائب األول لرئيس
الجمهورية ووزير الدفاع السوداين ،عوض محمد أحمد بن عوف،
ليعلن "اقتالع النظام" وزوال حكم عمر حسن البشري ،بعد ثالثة
عقود كاملة يف السلطة((( .سادت أوساط الجامهري الثائرة سعاد ٌة
اختطت بالحرية ،فمن لحظتها ظلّت الساحات املحتفلة بانتهاء عهد
القهر الطويل وزوال حكم البشري يف حالة ترقب حذر من أن تفرض
خيارات املجلس العسكري ،وارث البشري ،قيو ًدا عىل تطلعات الثورة.
تلك الهواجس من نيات املجلس العسكري تجلّت رسي ًعا يف صورة
إجراءات تستهدف عرقلة مطالب التغيري .وما استدعى خوفًا مضافًا
مأل وجدان السودانيني هو ما أدركوه من مآالت املوجة األوىل من
فس إعالن تشكيل مجلس عسكري
الربيع العريب .كان طبيعيًا أن يُ َّ
يف السودان يدير شؤون البالد لفرتة انتقالية ،مدتها عامان ،عرب
عدسة تجربة مرص ،التي قبض فيها العسكر عىل مقاليد الحكم،
بعدما انقلبوا عىل الثورة .ومل يكن األمر يف الخرطوم يف حاجة إال إىل
مواجهات دامية توقع قتىل وجرحى ،وقد تو ّرط املجلس العسكري
فيها ،ليزداد يف عني الجامهري الشك يف نيات نخبة موروثة من عهد
البشري ،ويبعد األمل يف االنعتاق من ربقة النظام السابق.

لقد ع ّولت دراسات التحول الدميقراطي كث ًريا عىل دور النخب يف
إحداث االنتقال والدفع مبساراته قد ًما ،وقد وسم منوذج االنتقال
عرب التوافق عديد التجارب يف بلدان املوجة الثالثة للدميقراطية(((.
وعرب ًيا ،تربز تجربة تونس بوصفها التجربة الوحيدة التي نجت من
االنتكاس من بني بلدان الربيع العريب ،إذ ينسب النجاح فيها إىل توافق
براغاميت جمع معتديل املعارضة ومعتديل نظام بن عيل .وقد وافقت
التجربة التونسية ما تعتربه غالبية الدراسات "عوامل حاسمة" يف
تأسيس نظام سيايس بديل وبدء مسار لالنتقال ،وأهمها تالقي إرادة
طرفني من النخب؛ املعتدلني من النظام السابق ،واملعتدلني من قوى
التغيري .وتكمن أبرز املعضالت يف منوذج التوافق من حقيقة أنه يولد
من رحم مبادرة ليست دميقراطية ،يف حني أ ّن غايته أ ْن يؤسس لبنية
دميقراطية؛ فتالقي إرادة طرفَني سياسيَّني معتدلَني يحمل يف طياته
استبعا ًدا وإقصا ًء ملن يوصمون بأنهم أقل اعتدالً  ،ولو بدا مؤقتًا،
ألطراف عدة .وقوام النموذج هو أن يعمل هؤالء املعتدلون ،من
حاميل مفاتيح التغيري ،مبعزل عن مشاركة قوى ال ت ُرى فيها الرغبة يف
إنجاز تسوية رسيعة متهد لالنتقال.

راوح االنتقال السيايس يف املكان حي ًنا ،حتى جاءت بوادر بقرب توافقٍ
يوقف املواجهة بني الثوار واملجلس العسكري .و ُدشِّ ن مسار تفاويض
يجمع بني األمل والخوف ،وبقي هناك توازن بني املصالح والقوى
املتنازعة عىل السلطة حول ما يجري يف امليادين املفتوحة والغرف
املغلقة .ويف النهاية ،جاء توافق املجلس العسكري االنتقايل وقوى
إعالن الحرية والتغيري "قحت" عىل رشوط إلدارة الفرتة االنتقالية
بعد سقوط نظام البشري ،ليدشن مرحلة جديدة .صحيح أنها تحيي
األمل يف التغيري الدميقراطي ،لكن برشوط براغامتية صعبة ،ليست
عىل صورة ما مت ّنى الثائرون.
يف هذه الدراسة ،نحاول فحص معامل هذا التوافق السيايس من
خالل دراسة وثيقته األساسية ،وهي الوثيقة الدستورية املوقعة يف
 17آب /أغسطس  .2019وسنتتبّع أبرز محطات املسار التفاويض
الذي انطلق يف منتصف نيسان /أبريل  ،2019وحتى توقيع الوثيقة،
تيس االنتقال
وسنسعى إىل تقييم قدرتها عىل خلق ضامنات ّ
الدميقراطي .لكن قبل ذلك ،سنلقي الضوء عىل مالمح النموذج
التوافقي وطبيعة االنتقال إىل الدميقراطية الذي يتأسس عىل توافقٍ
بني عنارص من النخبة عىل جانبي النظام واملعارضة.
كامل للجيش السوداين وإعالن اعتقال البشري واقتالع نظامه" ،قناة
" 1البيان رقم واحد ً
الجزيرة ،موقع يوتيوب ،2019/4/11،شوهد يف  ،2020/3/16يفhttp://bit.ly/2XFfECW :

والحال أن حاالت املوجة الثالثة ،مبا فيها حالة الربيع العريب الوحيدة
التي انتهت بنجاح التحول إىل الدميقراطية وهي الحالة التونسية ،ال
ت ُثبت أن التوافق القائم عىل استبعاد جزيئ للقوى السياسية يُفيض
 2رهن دانكوارت روستو النجاح يف تدشني مسار للتحول بقدرة النخب عىل تجاوز
خالفاتها ،والتزامها مببادئ دميقراطية ،يف حني ذهب غيريمو أودونيل وفيليب شميرت إىل
أن التحول السيايس يبدأ من لحظة حدوث االنشقاق يف كيان النخبة الحاكمة تحت
الضغط الجامهريي الكبري ،أو يف إثر هزمية عسكرية ،حينها تنسلخ عن الكتلة الحاكمة
نخبة "معتدلة" ،مييزها الرغبة يف حامية مصالحها ووجودها السيايس عرب قبول تسوية تدفع
بالتغيري ،وتبحث عن حليف لها "معتدل" أيضً ا من قوى املعارضة ،ليحدث بإرادتهام املشرتكة
"اتفاق لالنتقال" ،ينظر:
Guillermo O'Donnell & Philippe C. Schmitter (eds.), Transition from
Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies,
vol. 4 (Baltimorem, MD/ London: The John Hopkins University Press, 1986),
pp. 14-17.
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بالرضورة إىل حدوث ما وعدت به النخب املوصوفة باملعتدلة من
تغيري دميقراطي؛ فام يحدد إن كانت التجربة ستفيض إىل منتهى
دميقراطي أو غري دميقراطي هو جملة من عوامل بنيوية ،هذا من
دون نفي لصحة القول بأن قدرات النخبة عىل االلتزام بالتوافق
عامل أساس ًيا يف نجاح االنتقال املبني عىل التوافق.
وحاميته تظل ً
ت ُظهر تجربة املوجة األوىل من الربيع العريب ،وقبلها تجارب املوجة
الثالثة للدميقراطية يف بلدان أوروبا الرشقية وأمريكا الالتينية ،أث ًرا
مهم يتعلق بارتهان عمل النخب بقدرتها عىل احتواء الجامهري،
ً
واستيعاب تطلعاتها .والخشية تحكم النخب من أن هذا اإلحباط
الجامهريي يكون سب ًبا يف تجدد الغضب ،وأن تستغله القوى املناوئة
لها ،فالجامهري قد ال تتفهم مصاعب إدارة التحول عن السلطوية،
وتتعجل من النخب النتائج ،ومن ثم تح ّملها املسؤولية عن أي تر ّد
لألوضاع وتقلّص ملا ُعنون بأنه هدف من أهداف التغيري .كذلك،
تبني هذه التجارب كيف ظلت محاوالت أطراف التوافق لالنفراد
بالسلطة تدفع القوى غري الدميقراطية قد ًما ،وتسمح لها باستعادة
مواقعها القدمية وتعزيزها ،ومن ثم ينحرس أفق تفكيك النظام
السابق .هكذا بيّنت املوجة األوىل للربيع العريب أن أجواء العناد
واالستقطاب السيايس متكّن القوى غري الدميقراطية من االنقضاض
عىل العملية السياسية بر ّمتها ،لتؤسس سلطوية جديدة((( .ويف
الدروس املستفادة من تجارب بلدان املوجة الثالثة للدميقراطية التي
متكنت فيها النخب من حامية التوافق وإنجاحه ،بقي يشء من عجز
النخب عن حامية مجمل الغايات الدميقراطية رغم التزامها بالشكل
االنتخايب ،األمر الذي انتهى بها إىل تأسيس نظام تغلب عليه رمادية
دميقراطية (أو سلطوية ،سيّان) ،ورسعان ما كانت تتقلص إىل مجرد
سلطوية انتخابية؛ أما الحاالت التي شهدت التزام نخب التوافق
باملبدأ التوافقي ،وأظهرت قدرات سياسية وتعبوية معتربة ،تكفل
حفظ التوافق ،فإن هذا التوافق بقي صام ًدا يف وجه التحديات ،سواء
القادمة من جهة قطاع من الجامهري املتعجلة ،أو تلك التي تأيت من
جهة قوى النظام السابق الراغبة يف تقويض مسارات التغيري.
وللمقاربة بني ما وقع يف املوجة األوىل للربيع العريب وما يجري
يف حالتَي السودان والجزائر ،يستخلص عزمي بشارة ثالثة عوامل
حاسمة ،هي :ثقافة النخب وقدراتها ،وعدم تدخّل مؤسسات
السالح ،وعدم وجود ضغوط خارجية معادية للتحول ناجمة عن
 3عزمي بشارة ،يف الثورة والقابلية للثورة ،ط ( 2الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات ،)2014 ،ص .142

83
األهمية الجيوسرتاتيجية للبلد محل االنتقال((( .بشارة الذي ع ّول
عىل ثقافة النخب وتف ّهمها طبيعة التحديات التي تواجهها يف هذه
املرحلة البالغة الحساسية ،ومتتعها باملسؤولية السياسية والحس
الدميقراطي السليم ،وافق ما ذهب إليه الري داميوند من وجود
مالمح تخص النخب ذاتها ،وهي التمتع بصفات "اإلبداع ،وااللتزام،
والجسارة ،والقيادة االسرتاتيجية ،والتحيل باملسؤول ّية" ،وقد اعترب
داميوند هذه الصفات رك ًنا أساس ًيا يحدد قدرتها عىل تشييد البنيان
الدميقراطي((( .ولعلنا نضيف ،استفاد ًة من تجربتَي مرص وتونس ،أن
قدرة النخب عىل التمييز بني ما هو جوهري وما هو هاميش ،وبني
ما يتصل بالصالح العام وبني ما هو ذايت ،يؤثر يف هذا الخصوص؛ إذ
كشفت التجربتان أن استغراق أطراف االتفاق السيايس يف املناكدة
املتبادلة واالستقطابات السياسية ،يستنزف ثقة الجامهري بالنخب
وباالتفاق يف آن م ًعا.

ثان ًيا :من الغضب إلى مائدة
التفاوض :الشعب يرسم البدايات
تروم هذه الدراسة فهم تحدي االنتقال من السلطوية وبناء بديل
منها يتسم بقدرته عىل دمج القوى املختلفة يف سياق تجربة بلد
فضل عن القمع
عاىن غوائل الحروب األهلية واالنقسام الوطنيً ،
الشديد ،والرتدي االقتصادي الحاد .وتسأل إن كان من املمكن ،عرب
االتفاق السيايس ،خلق ضامنات حقيقية إلنجاز الوعود مبنع عودة
السلطوية وتأسيس مجال سيايس دميقراطي .ويف سبيل هذا الهدف،
نفحص نص االتفاق السوداين باستخدام عدسة ثالثية ،تسأل أولً عن
سؤال االستدامة الدميقراطية؛ أي تعيني مدى دميقراطية املخرجات
املؤسسية التي أنتجها االتفاق السيايس ،وقدرتها عىل البقاء ،ويشمل
تساؤل فرعيًا عن قدرة االتفاق عىل فرض تغيريات هيكلية ،تلغي
ً
هذا
الطابع اإلقصايئ للسياسات السلطوية التي اعتمدها النظام السابق،
واعتادتها أجهزة الدولة .وثان ًيا سؤال املشاركة ،وهو املتعلق بقدرة
االتفاق عىل تأسيس مجال سيايس مفتوح وحر ،مبا يشمله ذلك من
إطالق للحريات ،وتعزيز فاعلية املجتمع املدين وحضوره يف الشأن
العام ،وتحرير العمل الحزيب من قيوده ،ووضع ضامنات لحامية
القدرة التعبوية التي أنتجتها الثورة ،عرب توسعة حدود املشاركة
 4عزمي بشارة" ،االنتقال الدميقراطي :إشكاليات نظرية وتجارب عربية" ،قناة املركز
العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،موقع يوتيوب ،2019/10/9 ،شوهد يف  ،2020/3/16يف:
http://bit.ly/39LyWO0
5 Larry Diamond, "The Spirit of Democracy: How to Make Democracies
Work," Center for International Private Enterprise, 28/11/2008, accessed on
1/4/2020, at: https://goo.gl/mdZWcK
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الجامهريية ،يف سبيل استعادة سهم الجامهري وقوى املجتمع الفاعلة
يف إقرار السياسات العامة .وأخ ًريا السؤال عن إدارة توقعات املرحلة
االنتقالية ،ويتعلق ذلك بقدرة االتفاق عىل رسم آلية إلدارة الدولة
يف مرحلة االنتقال تستوعب توقعات الجامهري املرتفعة بعد الثورة،
بل تُعقلنها إذا ما اقتضت الرضورة ذلك ،عرب سلطة حكم جديدة
يكون يف استطاعتها خلق توازن بني ما هو اجتامعي واقتصادي من
هذه التوقعات ،وبني ما هو سيايس ،وكذلك تعترب املعيقات األمنية
وتتجاوز مخاوف تجدد العنف األهيل املسلح .والغاية هي ضامن
استمرار الدعم الشعبي لالتفاق وللمسار السيايس الذي ي ُخطّه ،ومنع
انقالب الجامهري عليه ،بدافع من اليأس وعدم الثقة باملستقبل.

مع لحظة سقوط البشري ،عاشت الجامهري مزاجني ،أولهام تفاءل
بإمكانية التغيري الرسيع ،وقد أغوته لغة مهادنة اعتمدها املجلس
العسكري وعكستها رسائله املو َّجهة إىل قوى الثورة ،والوعد بإجراء
انتخابات يف نهاية فرتة قصرية يحكم فيها املجلس العسكري مؤقتًا،
وثانيهام مزاج تشاؤمي ،غلّفه إحساس الجامهري بأن ما يجري من
جهة القوى املسلحة هو مبنزلة التفاف عىل مطالب الشعب الثائر يف
امليادين والشوارع.
جاءت قـرارات فرض حالة الطوارئ ،وبــوادر قمع من السلطات
العسكرية((( ،لتعزز الهواجس .وغلب عىل فاعيل الثورة ،الذين
مل يبارحوا ميادينهم ،شعو ٌر بأن قطاف الثورة املستحق قد ُسلب
من أياديهم .ويف هذه األجواء التي استعادت روح الغضب رسي ًعا،
ٍ
بإسقاط ثانٍ للنظام ،تحت شعار "يسقط تاين".
تجددت املطالبات
6

كامل للجيش".
"البيان رقم واحد ً

ددعلالا
سرام /راذآراذآ

وبادر تحالف قوى الحرية والتغيري((( ،املمثل األبرز لقوى الثورة ،إىل
بلورة مطالب الجامهري يف صورة رفض قاطع لخطوات العسكر(((.
قبل
ذكّر املوقف الجديد لقوى إعالن الحرية والتغيري بقدر ٍة ب ّينها ً
تج ّم ُع املهنيني السودانيني حني صاغ الغضب الجامهريي يف مطالب
ومواقف تُطرح يف وجه السلطة ،وذلك منذ لحظة اندالع رشارة الثورة
ويف إثر قرارات رفع أسعار الخبز .لقد صعد التج ّمع ليكون املمثل
للشارع الثائر ،يقبل به الجميع ،ويقوم من ثم بدمج املطالب املعيشية
املتنوعة يف مطلب سيايس عريض ،عنوانه التغيري يف السودان .ويف بيانه
الصادر يف  23كانون األول /ديسمرب  ،2018أفصح تج ّمع املهنيني باسم
الثوار عن عزمهم إسقاط البشري ،عرب االحتجاج السلمي((( .وازدادت
هذه القدرة بتفاعل التجمع جي ًدا مع "خارطة" القوى املعارضة يف
السودان ،وسعيه إىل توحيدها ،يف وقت خارت فيه قوى النظام،
طرح
وازدادت عوامل االنشقاق بني نخبته .جرى يف هذه األجواء ُ
التج ّمع إطا ًرا سياسيًا جام ًعا ،ليصيغ املطلوب ثوريًا ،ويرسم مسا ًرا
لتخطي مرحلة حكم الدكتاتور ،وإنشاء نظام جديد بديل من نظامه.
ومل يكن مستغربًا أنه مبجرد إعالن سقوط البشري ،سارعت قوى إعالن
الحرية والتغيري إىل تثبيت موقفها املنطلِق من هذا اإلعالن ،ليكون
إطا ًرا تفاوضيًا يحقق مسعاها إلنجاز تغيري جذري يف السودان ،يفكك
تركة االستبداد .وجرى استثامر الزخم الجامهريي الكبري يف حمالت
وفعاليات ضغط تُشعر قوى النظام السابق ،والقوات املسلحة
بالخصوص ،بأن الشارع وحده هو الذي ميلك مفاتيح التغيري يف البالد.
وقد حرصت قوى إعالن الحرية والتغيري عىل تنبيه الجامهري أال تنخدع
بالفرح اللحظي يف إثر بيان بن عوف ،وسارعت إىل إعالن رفض البيان
تول العسكريني للسلطة أمر غري مقبول،
رفضً ا رصي ًحا ،معترب ًة أن ّ
ودعت الثائرين إىل مواصلة اعتصامهم أمام القيادة العامة للقوات
 7هذا التحالف تصدرته القوى النقابية السودانية ،ممثلة يف تجمع املهنيني السودانيني،
املؤسس يف عام  ،2013وبجواره اصطفت عدة قوى سياسية ،أهمها التحالف املعروف باسم
"نداء السودان" ،الذي ائتلف إثر إعالن نداء السودان يف أديس أبابا يف عام  ،2014ومن أبرز
وجوهه الصادق املايض .ضمت قوى إعالن الحرية والتغيري تحت جناحها أحزابًا بعضها كان
قد حظي بالرشعية خالل حكم البشري ،وانخرط بعض منها يف التحالف الحاكم ،كحزيب األمة
واملؤمتر ،وكذا ضم حركات سياسية جديدة شابة ،وروابط مطلبية فئوية وجهوية كانت قد
فضل عن أبرز الحركات املسلحة التي
تشكلت عرب السنوات األسبق عىل لحظة اندالع الثورةً ،
طاملا ناوأت نظام البشري ،وعىل رأسها الحركة الشعبية لتحرير السودان ،التي نشطت خالل
الحرب األهلية بني شامل السودان وجنوبه ،وبقي منها بعد االنفصال بني شطري السودان
فرعها الناشط بصورة رئيسة بواليتي النيل األزرق وكردفان ،وكذا الحركتني األكرث بروزًا يف
إقليم دارفور ،وهام حركة تحرير السودان ،وحركة العدل واملساواة ،وقد تصالحتا مع النظام
وفق عملية للسالم استمرت بني عامي  2005و.2010
" 8انقالب داخيل :بيان مشرتك  11أبريل" ،املوقع الرسمي لتجمع املهنيني السودانيني،
 ،2019/4/11شوهد يف  ،2020/3/16يفhttps://bit.ly/2USeGne :
" 9بيان مهم" ،صفحة تجمع املهنيني السودانيني ،موقع فيسبوك ،2018/12/23 ،شوهد
يف  ،2020/3/19يفhttps://bit.ly/2JnWbSx :
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املسلحة ،وحشد املسريات واالعتصامات يف مختلف أنحاء السودان،
تعب عن قوى الثورة(.((1
إىل حني تسليم السلطة إىل حكومة مدنية ّ
نقل املوقف الصلب من جانب قوى إعالن الحرية والتغيري الكرة
إىل ملعب املجلس العسكري ،الذي ألجمته املفاجأة ،فسارع إىل
تعديل خطابه ،بل تغيري بعض الوجوه التي تصدرت باسمه ،عىس
أن يتقي بذلك غضبة الجامهري .وهكذا ،يف  12نيسان /أبريل ،2019
بديل منه هو عبد
رأينا بن عوف يتنحى ،ليصعد إىل رئاسة املجلس ً
الفتاح الربهان( .((1وبدوره ،بادر الربهان إىل إبداء استعداد املجلس
العسكري إلجراء إصالحات تتوافق مع رؤية التغيري التي اقرتحتها
قوى إعالن الحرية والتغيري ،ووعد برفع القيود عن الحريات(.((1
ويف هذه األجواء ،سعى املجلس العسكري ملامألة جامهري الثورة،
فسارع إىل عقد أول لقاء بينه وبني قوى إعالن الحرية والتغيري
قبيل إعالن تشكل املجلس رسم ًيا .وخالل اللقاء ،اشرتطت قوى
إعالن الحرية والتغيري إحداث جملة من التغيريات يك تتعاون مع
املجلس العسكري ،ومركزت إعالن الحرية والتغيري بوصفه نقطة
البدء يف أي نقاش ،جاعل ًة مطالب تسليم السلطة إىل حكومة مدنية
انتقالية ،وحل أجهزة األمن السيايس املسؤولة عن استرشاء القمع،
وإبطال القوانني املقيدة للحريات ،واإلفراج عن املعتقلني ،أولوي ًة(.((1
ورمبا تجدر ها هنا العودة إىل فحص نص البيان املعنون "إعالن
الحرية والتغيري"( ،((1املنشور يف األول من كانون الثاين /يناير .2019
ومبطالعة هذا البيان ،نلمس اتصاله مبا انتهت إليه املفاوضات بني
قوى النظام القديم ممثل ًة يف العسكر والقوى الثورية ممثل ًة يف قوى
إعالن الحرية والتغيري.

ً
ثالثا :من الميدان إلى طاولة
التفاوض :المسيرة الصعبة
شامل وجنوبًا
نطق اإلعالن باسم "شعب السودان يف املدن والقرىً ،
ورشقًا وغربًا ووسطًا ،بكافة قوانا الشعبية والسياسية واالجتامعية
" 10انقالب داخيل :بيان مشرتك  11أبريل".
" 11بيان لرئيس املجلس العسكري االنتقايل" ،قناة الجزيرة ،موقع يوتيوب،2019/4/12 ،
شوهد يف  ،2020/3/18يفhttps://bit.ly/3awRGAW :
" 12كلمة لرئيس املجلس العسكري االنتقايل يف السودان عبد الفتاح الربهان" ،قناة
الجزيرة ،موقع يوتيوب ،2019/4/13 ،شوهد يف  ،2020/3/18يفhttp://bit.ly/2MrdRPb :
" 13بيان حول لقاء قيادة قوات الشعب املسلحة بوفد االتصال املمثل لقوى إعالن
الحرية والتغيري" ،املوقع الرسمي لتجمع املهنيني السودانيني ،2019/4/14 ،شوهد يف
 ،2020/3/20يفhttp://bit.ly/2Fmd662 :
 14ينظر نص اإلعالن يف" :إعالن الحرية والتغيري" ،صفحة تجمع املهنيني السودانيني،
موقع فيسبوك ،2019/1/1 ،شوهد يف ،2020/4/29 :يفhttps://bit.ly/3aWGRIE :
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والنقابية واملدنية وأصحاب املطالب" معربًا عن متسكه بسلمية
مسعاه ،ومحد ًدا مطالبه يف ثالثة ،هي :تن ّحي البشري الفوري ،بغري
قيد أو رشط( ،((1وتشكيل حكومة انتقالية قوامها كفاءات وطنية
بتوافق جميع أطياف الشعب السوداين ،ووقف فوري لصور االنتهاك
التي يتعرض لها السودانيون ،ومحاكمة من اقرتفوها ،وإلغاء كل ما
يرتبط بها من القوانني املقيدة للحريات(.((1
وقد نتج عرب مراحل االحتجاج مسعى موا ٍز لوضع تفاصيل هذا
اإلعالن ،وكثريها جاء مشتقًا من املطالب اإلصالحية التي تراكمت يف
السابق يف السودان ،واستلهمت كذلك مبادرات سابقة ،مثال ذلك
"مذكرة الرحيل" التي تعد أول إعالن يرتجم صوت امليادين ،وطالبت
رصاحة بتنحي البشري ،والتي أصدرها تج ّمع املهنيني السودانيني قبل
أيام من إعالن الحرية والتغيري ،وس ّمت بعض مالمح االنتقال املأمول،
منها حكومة انتقالية توافقية ت ُشكَّل من الكفاءات(.((1
ويف  20نيسان /أبريل  ،2019وقبل يوم واحد من عقد مؤمترها
الصحفي إلعالن سلطة انتقالية تحل محل البشري ،تلقّت قوى إعالن
الحرية والتغيري من اللجنة السياسية للقوات املسلحة الدعوة إىل
اجتامع عاجل ،يُعقد يف مساء اليوم نفسه يف القرص الجمهوري .وإزاء
الدعوة ،بادرت قوى إعالن الحرية والتغيري إىل إعالن أنها "متمسكة
بأهدافها املحددة يف إعالن الحرية والتغيري ،وأولها التسلم الفوري
للسلطة من جانب سلطة انتقالية مدنية ،متوافق عليها عرب قوى
إعالن الحرية والتغيري"( .((1ون ّوهت بأن مؤمترها الصحفي غري مؤجل،
بغض النظر عام سيصل إليه هذا االجتامع.
ّ
 15جدير بالذكر أنه يف اليوم ذاته صدرت "مذكرة الجبهة الوطنية للتغيري" ،التي حاولت
التسرت بلغة إصالحية ،ومطالب ال تختلف كث ًريا عام حواه إعالن الحرية والتغيري ،لكن الفارق
املوضوعي والحاسم كان يف أن الهيئة التي أنتجت هذه املذكرة قد أسسها البشري نفسه ،ومل
تذهب يف مقرتحاتها للتغيري إىل ما ذهبت إليه قوى إعالن الحرية والتغيري ،أي إسقاط رأس
النظام .وميكن اعتبار مذكرة الجبهة الوطنية للتغيري ومؤمترها للحوار مجرد اسرتاتيجية لرشاء
الوقت واملفاوضة عىل بقاء البشري مقابل تغيريات واسعة .الحال ذاته الذي رأيناه يف لحظة
سقوط املستبدين يف املوجة األوىل للربيع العريب ،حيث مثة عرض كبري بتغيريات عريضة يف
النظام ،ال ترقى إىل طموح الجامهري بإسقاط الدكتاتور.
 16رسم اإلعالن إطار عمل الحكومة يف خالل سنواتها األربع ،يف تسع مهامت ،أهمها
وقف الحرب األهلية ،وتطبيق عدالة انتقالية تجرب الرضر وتعيد الحقوق ،مع وضع ترتيبات
أمنية تيرس الوصول إىل سالم عادل ،والبدء يف برنامج عاجل يحقق التعايف االقتصادي،
وتهيئة املجال السيايس لالنتقال من النظام الشمويل إىل نظام تعددي ،مع تصحيح أوضاع
حقوق اإلنسان املدنية واالقتصادية واالجتامعية ،والتصدي لصور التهميش عىل اختالفها،
وبالخصوص منها املوجه ضد املرأة السودانية ،وتحسني عالقات السودان الخارجية والبعد عن
املحاور ،وتحسني العالقات مع جنوب السودان ،وأخ ًريا الرشوع يف وضع دستور للبالد ،ينظر:
"الوثيقة ( )13إعالن الحرية والتغيري".
" 17بيان مهم".
" 18ترصيح صحفي" ،صفحة تجمع املهنيني السودانيني ،موقع فيسبوك،2019/4/20 ،
شوهد يف  ،2020/3/24يفhttp://bit.ly/2NsxUOb :
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مل يتمخّض االجتامع عن أي نتائج إيجابية ،واتهمت قوى إعالن
الحرية والتغيري "أذيال النظام وبقاياه" ،مشري ًة برصيح العبارة إىل
اللجنة السياسية يف املجلس العسكري برئاسة الفريق عمر زين
العابدين وعضوية الطيب بابكر ،بأنهم يعملون ضد الثورة( .((1وقال
بيانها :إن اللجنة السياسية "تقف بصورة واضحة ضد وصول الثورة
لغاياتها وأهدافها ،وذلك عرب طرحهم لعملية انتقالية يشارك فيها
رموز النظام السابق وحلفاؤه ومن كانوا جز ًءا منه"( .((2وطالب
البيان جامهري الثورة بالحذر من هؤالء ،مشد ًدا عىل أن الثورة
مت ّر "مبنعطف خطري" .ورغم محاولة الفصل بني اللجنة السياسية
واملجلس العسكري ،عرب التنويه يف بيانها بدور القوات املسلحة
اإليجايب "يف تعزيز ودعم الثورة وحامية املتظاهرين يف مواجهتهم مع
ميليشيات املؤمتر الوطني" ،فقد دانت قوى إعالن الحرية والتغيري
من يتكالبون من أجل "إعادة إنتاج النظام بنفس الوجوه واألجسام
"أي من رموز النظام
البائدة" .كام شددت عىل الرفض التام لتضمني ٍ
كجزء من عملية التغيري" ،داعي ًة املجلس العسكري إىل "االستجابة
الفورية والعاجلة ملطلبنا املركزي واملتمثل يف تسلم الدولة للسلطة
االنتقالية املدنية ،كضامن حقيقي وطريق آمن يقودنا جمي ًعا نحو
تحقيق أهداف الثورة واملتمثلة يف إعالن الحرية والتغيري"(.((2
ومن لحظة الخالف تلك ،ويف ظل متسك قوى الثورة مبطالبها ،تح ّول
إعالن الحرية والتغيري إىل إطار سيايس يحسم خيارات الثوار ،ويحدد
بوضوح مواقف والتزامات قوى الثورة يف مفاوضاتها مع املؤسسة
العسكرية .وقد أعادت لجنة االتصال املخ ّولة من قوى إعالن الحرية
والتغيري للتفاوض توكيد ثالث نقاط ،ترسم ترتيبات الحكم االنتقايل
املطلوبة ،مبا يحدد مجال التفاوض وموضوعاته ،اشتقاقًا من هذا
اإلعالن ،متمثلة يف ثالث مؤسسات هي :مجلس رئايس مدين ُيثَّل
فيه العسكريون ،وحكومة يتوالها مدين ،ومجلس ترشيعي ُيثَّل فيه
السودانيون جمي ًعا(.((2

رابعا :مراوغات بد ًلا من مفاوضات
ً
يف ضوء تع ّنت اللجنة السياسية للمجلس العسكري ،قررت قوى
إعالن الحرية والتغيري تعليق التعامل معها ،متهم ًة إياها بأنها
" 19بيان مشرتك" ،املوقع الرسمي لتجمع املهنيني السودانيني ،2019/4/22 ،شوهد يف
 ،2020/3/24يفhttps://bit.ly/2R5d1tp :
 20املرجع نفسه.
 21املرجع نفسه.
" 22مقرتح هياكل الحكم وصناعة الدستور ،للفرتة االنتقالية يف السودان" ،صفحة
تجمع املهنيني السودانيني ،موقع فيسبوك ،2019/4/22 ،شوهد يف  ،2020/3/26يف:
http://bit.ly/34jHBVt

ددعلالا
سرام /راذآراذآ

تسعى إىل إعادة إنتاج النظام السابق( ،((2ول ّوحت يف مواجهتها بورقة
الضغط الجامهريي( .((2وبالفعل ،احتدم الضغط الجامهريي ،لتتلقى
قوى إعالن الحرية والتغيري يف خالل اليوم الثاين دعو ًة من رئاسة
املجلس العسكري الجتامع يف مساء األربعاء  24نيسان /أبريل .2019
انتهى االجتامع ،برضوخ املجلس العسكري واستجابته لتحفظات
قوى إعالن الحرية والتغيري ،وتو َّجه إليها بالدعوة إىل استئناف عملية
التفاوض( .((2اشرتطت قوى إعالن الحرية والتغيري ،لرجوعها إىل
قبول غري مرشوط مببدأ االنتقال السلمي ،وتسليم
طاولة املفاوضاتً ،
الحكم إىل سلطة مدنية انتقالية ،معترب ًة هذا املطلب رأس التطلعات
املرشوعة للشعب السوداين ،التي ال مساومة فيها أو تراجع عنها.

حثّت قوى إعالن الحرية والتغيري الجموع يف ساحة االعتصام عىل
"ترتيب الصفوف وإقامة املتاريس وحاميتها"( ،((2وعادت إىل الضغط
بورقة العصيان املدين واإلرضاب العام .ويف الوقت ذاته ،بلورت مالمح
وثيقة إلدارة الفرتة االنتقالية ،قالت إنها عرضتها عىل املجلس العسكري،
لكن رده جاء "مخي ًبا لآلمال ويدل عىل عدم جدية املجلس يف تسليم
السلطة للمدنيني"( ،((2ودانت املزايدة السياسية وسلوك املناورة الذي
أظهره املجلس العسكري من أجل عدم تضمني رشوط االنتقال(.((2
" 23ترصيح صحفي" ،املوقع الرسمي لتجمع املهنيني السودانيني ،2019/4/24 ،شوهد يف
 ،2020/3/26يفhttp://bit.ly/2Zddosc :
 24املرجع نفسه.
" 25ترصيح صحفي".2019/4/24 ،
" 26نداء عاجل" ،صفحة تجمع املهنيني السودانيني ،موقع فيسبوك ،2019/4/29 ،شوهد
يف  ،2020/3/27يفhttp://bit.ly/33M0dMH :
" 27مؤمتر صحفي لقوى الحرية والتغيري حول رد املجلس العسكري" ،صفحة
تجمع املهنيني السودانيني ،موقع فيسبوك ،2019/5/8 ،شوهد يف  ،2020/3/25يف:
http://bit.ly/2X1pv5y
 28املرجع نفسه.

وثيقة
الوثيقة الدستورية للفترة االنتقالية :قراءة في التوافق السوداني

ويف  11أيــار /مايو  ،2019وبعد فرتة ترقّب حذر ،دعا املجلس
العسكري قوى إعالن الحرية والتغيري إىل العودة مجد ًدا إىل طاولة
املفاوضات( .((2ويف  19أيار /مايو  ،2019خرج من طريف التفاوض
كليهام م ْن يؤكد أنهام قد اتفقا مبدئ ًيا عىل تعيني صالحيات مجلس
السيادة ،ومجلس الوزراء واملجلس الترشيعي ،وتحديد مدة الفرتة
االنتقالية يف ثالث سنوات ،وأن قوى إعالن الحرية والتغيري ستحظى
بثلثي مقاعد املجلس الترشيعي ،يف حني تُخصص للقوى األخرى
النسبة املتبقية .كذلك اتفقا عىل وضع اللبنات األوىل ملسا ٍر للعدالة
االنتقالية ،يبدأ بتشكيل لجنة لتقيص الحقائق بشأن األحداث التي
وقعت يف ميدان االعتصام يف  13أيار /مايو  ،2019وأخرى ملتابعة
عمل اللجنة يف امليدان( .((3ودالل ًة عىل توافق الطرفني ،برز االقرتاح
برئاسة دورية يتداولها مدنيون وعسكريون(.((3
مظلم.
مل تدم حالة التقارب ،ورسعان ما دخلت املفاوضات نفقًا
ً
وأمام هذا الوضع دعت قوى إعالن الحرية والتغيري إىل إرضاب شامل
يف السودان يومي  28و 29أيار /مايو  .((3(2019ويف بيان لها ،اعرتضت
بشدة عىل زيارة حميديت إىل الرياض ،مل ّمحة إىل أن هذه الزيارة
تكشف عن نية العسكريني إطالة مدة بقائهم يف السلطة( .((3كام
اتهمت الربهان الذي قام بجولة خارجية هو أيضً ا ،بأنه يهيّئ الوضع
أمام التدخل األجنبي( .((3ورغم ذلك التصعيد ،أكد املتحدث باسم
قوى إعالن الحرية والتغيري أن األمر مل يصل بعد إىل حد الدعوة
إىل إسقاط املجلس العسكري( .((3وانقىض شهر أيار /مايو ،من دون
توصل الطرفني إىل اتفاق حول مناصفة عضوية املجلس السيادي
وتداول رئاسته(.((3
" 29بيان قوى إعالن الحرية والتغيري" ،موقع تجمع املهنيني السودانيني،2019/5/11 ،
شوهد يف  ،2020/3/25يفhttp://bit.ly/2J5B9HO :
" 30مؤمتر صحفي للمجلس العسكري االنتقايل يف السودان بعد جولة تفاوض مع قوى
إعالن الحرية والتغيري" ،الجزيرة مبارش ،موقع يوتيوب ،2019/5/19 ،شوهد يف ،2020/3/27
يفhttp://bit.ly/2LnPAJU :
" 31السودان :مقرتح جديد لقوى التغيري واتفاق عىل مواصلة التفاوض" ،الجزيرة مبارش،
 ،2019/5/20شوهد يف  ،2020/3/26يفhttps://bit.ly/2xgfSpe :
" 32بيان دفرت الحضور الثوري" ،صفحة تجمع املهنيني السودانيني ،موقع فيسبوك،
 ،2019/5/21شوهد يف  ،2020/3/26يفhttps://bit.ly/2J6u8pV :
" 33املعارضة السودانية تتهم الربهان بفتح الباب للتدخل الخارجي" ،الخليج أونالين،
 ،2019/5/25شوهد يف  ،2020/3/29يف .https://bit.ly/2Lsri1x :جدير بالذكر أن
التدخالت من قبل السعودية واإلمارات قد ظلت سب ًبا للتوتر يف الساحة السودانية ،ومبعث
خشية من انتهاج العسكريني املسار نفسه الذي حدث يف مرص؛ مسار االنقالب بدعم إقليمي.
 34املرجع نفسه.
" 35إرضاب عام يف السودان واملعارضة تقول إنها لن تدعو اآلن إلسقاط املجلس
العسكري" ،يت آر يت عريب ،2019/5/28 ،شوهد يف  ،2020/4/1يفhttps://bit.ly/31ZIxgd :
" 36املجلس العسكري االنتقايل السوداين :مل نتفق عىل تشكيل 'املجلس السيادي'" ،اليوم
السابع ،2019/5/26 ،شوهد يف ،2020/3/29يفhttps://bit.ly/2xgbN4l :
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وبحلول حزيران /يونيو  ،2019راجت أنباء عن قرب التوصل إىل
اتفاق بني الطرفني عىل مناصفة أعضاء املجلس السيادي ،وعىل
رئاسته الــدوريــة( .((3وما إن تم فض اعتصام القيادة العامة يف
 3حزيران /يونيو  2019وسقوط عدد من القتىل والجرحى من
املعتصمني ،حتى بادرت قوى إعالن الحرية والتغيري إىل إعالن وقف
كافة االتصاالت مع املجلس العسكري االنتقايل ،داعي ًة الجامهري إىل
العصيان املدين الشامل ،كام ح ّملت املجلس املسؤولية التامة عام
حدث( .((3ورغم محاوالت التهدئة واستعادة املسار التفاويض ،أعلنت
قوى إعالن الحرية والتغيري رفضها التعامل مع املجلس العسكري،
الذي تع ّمد سفك الدماء لعرقلة املفاوضات( .((3ولكن بعد دخول
الطرف اإلثيويب عىل الخط( ،((4وبطلب من املجلس العسكري(،((4
توحدت رؤية الطرف اإلثيويب مع االتحاد األفريقي فيام بات يعرف
بـ "املبادرة اإلثيوبية األفريقية" .وق ّدمت املبادرة ضامنات جديدة
أقنعت قوى إعالن الحرية والتغيري بإمكانية إلزام املجلس العسكري
ووقف مناوراته .واشرتطت ألجل عودتها إىل التفاوض تحدي َد جدو ٍل
زمني لهذا التفاوض ،يف حدود ثالثة أيام ،وأن يركز عىل األمور املعلّقة
بشأن املجلس السيادي فحسب( .((4وبالفعل ،ويف  5متوز /يوليو
 ،2019تم االتفاق عىل مدة الفرتة االنتقالية ،إضافة إىل املجالس
الثالثة املك ّونة لهياكل الحكم االنتقايل ،عىل أن ت ُسند الرئاسة إىل
العسكريني خالل الواحد وعرشين شه ًرا األوىل ،مبا فيها الستة أشهر
األوىل ،ثم تنتقل رئاسة آخر مثانية عرش شه ًرا إىل املدنيني(.((4
استمرت املفاوضات بني الجانبني يف مسار متعرج ،إىل أن تم اإلعالن
يف  12متوز /يوليو  ،2019عن التوصل إىل وثيقة "االتفاق السيايس"،
التي مهدت لـ "اتفاق "الوثيقة الدستورية" النهايئ .ح ّدد االتفاق
السيايس نسب متثيل املدنيني والعسكريني يف مجلس السيادة،
ومجلس الوزراء ،كام رسم طريقة تعيينهام .إضافة إىل ذلك ،نص
" 37اتفاق وشيك بني التغيري والعسكري عىل السيادي" ،االنتباهة ،2019/6/1 ،شوهد يف
 ،2020/3/30يفhttps://bit.ly/2xkFjpN :
" 38بيان مشرتك رقم ' ،"'2صفحة تجمع املهنيني السودانيني ،موقع فيسبوك،2019/6/3 ،
شوهد يف  ،2020/4/1يفhttp://bit.ly/2Px7Jsv :
 39املرجع نفسه.
 40خالد عبد العزيز" ،إثيوبيا تحاول التوسط لحل أزمة السودان بعد أعامل عنف
دامية" ،رويرتز ،2019/6/7 ،شوهد يف  ،2020/3/22يفhttps://bit.ly/2JzyW8a :
" 41الجيش السوداين يدعو الوسيطني اإلثيويب واألفريقي لتقديم رؤية مشرتكة" ،يت آر يت
عريب ،2019/6/24 ،شوهد يف ،2020/3/1 8يفhttp://bit.ly/2JtvueE :
" 42الحرية والتغيري تضع رشوطًا صارمة قبل بدء التفاوض مع العسكري" ،االنتباهة،
 ،2019/7/3شوهد يف  ،2020/3/15يفhttp://bit.ly/34aFDXj :
" 43بيان" ،صفحة تجمع املهنيني السودانيني ،موقع فيسبوك ،2013/7/5 ،شوهد يف
 ،2020/3/10يفhttp://bit.ly/2Jy13nO :
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االتفاق عىل تأجيل تشكيل املجلس الترشيعي ،وتشكيل لجنة تحقيق
مستقلة يف أحداث فض اعتصام القيادة العامة(.((4
عاد الطرفان إىل التفاوض مرة أخرى يف  1آب /أغسطس  ،2019بعد
توق ٍّف عىل خلفية أحداث عنف يف مدينة األبيض( ،((4ليعلن املبعوث
األفريقي حسن لباد بعدها بيوم واحد عن توصل الطرفني إىل اتفاق
بشأن الوثيقة الدستورية( .((4وسارت األمور صوب النجاح ،وجرى
االحتفال بتوقيع الوثيقة يف  17آب /أغسطس وسط حضور دويل
وأفريقي وعريب كبري.

ددعلالا
سرام /راذآراذآ

قواعد تنافسية غري عنيفة للخروج من األزمة .هذه القواعد املتوافق
بشأنها غايتُها إفساح املجال لتحكيم املصالح ضمن أجواء تنافسية
انتخابية بديلة من االستقطاب اإلقصايئ والعنيف .وتربز ها هنا
عنارص يف الثقافة السياسية ،تجعل هؤالء الفرقاء ال ينسون إرث
العنف يف السودان ،فهو إرث ثقيل صنعته متردات دموية ،ومسلسل
فضل عن فظائع راكمها عنف الدولة.
مل ينته من حروب أهليةً ،
ويبقى السؤال ،هل ترسم اآلثار املاثلة لهذه التجربة خطًا أحمر أمام
أعني املتفاوضني عىل الجانبني ،وتدفعهم إىل القبول باقتسام السلطة؟

خامسا :الوثيقة الدستورية :الشكل
ً
اإلجرائي وتحديات التطبيق
دمجت النسخة الرسمية املنشورة من الوثيقة االتفاق السيايس يف
الوثيقة الدستورية .وتجدر هنا اإلشارة إىل أن مالحظات عديدة ترد
عىل صياغة الوثيقة ،وفيام يبدو أنها تعكس خالفات أيضً ا تتخطى
مجرد ف ّنيات الصياغة ،إذ تأخر صدور الوثيقة رسم ًيا حتى ترشين
األول /أكتوبر  ،2019بظهورها يف الجريدة الرسمية( ،((4رغم توقيعها
قبل ذلك بشهور.

بوجه عام ،ظهر أن قوى إعالن الحرية والتغيري واملجلس العسكري
قد ملكا القدر األكرب من املوارد السياسية وأدوات الضغط واملفاوضة؛
ففي جانب العسكر كان السالح وكتلة أنصار النظام السابق من
فضل عن بريوقراطية الدولة ،ويف جانب قوى
املسيطرين عىل الرثوة ً
إعالن الحرية والتغيري كانت القدرة عىل تحريك الشارع وتوجيه
الضغوط عرب االحتجاجات الضخمة املور َد األكرب واملعزز لفرض رؤية
مبستغرب أن تكون ملكية هذه املوارد السياسية
التغيري .وليس
ٍ
سبب التوازن الذي دفع الفريقني إىل وضع
والقدرة عىل تعبئتهاَ ،
" 44ترصيح صحفي حول مجريات العملية السياسية" ،صفحة تجمع املهنيني السودانيني،
موقع فيسبوك ،2019/7/14 ،شوهد يف  ،2020/3/15يفhttp://bit.ly/2HCGWEu :
" 45تأجيل جلسة املفاوضات بني 'العسكري' و'التغيري' عىل خلفية مذبحة األبيض"،
باج نيوز ،2019/7/29 ،شوهد يف  ،2020/3/30يف/https://bajnews.net/60830 :
" 46مبعوث االتحاد األفريقي للسودان يعلن توصل املجلس العسكري وقوى الحرية
إىل اتفاق بشأن الوثيقة الدستورية" ،الجزيرة مبارش ،موقع يوتيوب ،2019/8/2 ،شوهد يف
 ،2020/4/4يفhttp://bit.ly/2YBM99y :

من وجهة االنتقال السيايس ،نجد أن االتفاق الدستوري قد ُعني
بتفكيك نسبي للبنية السلطوية لنظام البشري وإبدالها بكيان سيايس
تعب بصور ٍة ما عن الجامهري ،لكنها غري
هجني ،يتمثل يف حكومة ّ
منتخبة؛ والتوافق عليها ها هنا تم بني نخب محدودة ،وليس استنا ًدا
إىل قاعدة تأييد عريضة ،عالمتها التوافق الحزيب العريض وإحراز
األغلبية االنتخابية .املعنى أن هذا النمط املتسق مع منوذج االنتقال
عرب التوافق ،تظل فاعليته موقوفة عىل قدرة النخب ،امل ُشَّ ِكلة
للسلطة الجديدة .وال ميكن من خالل وصف البناء السيايس الذي
يرسمه الدستور أن منسك بالضامنات الواقعية للدفع مبسار االنتقال
صوب الدميقراطية ،لكن هناك جملة من الضامنات املعززة لعمل
السلطة الجديدة كامنة يف النص .ويف الواقع ،عىل السلطة الجديدة
أن تحمي متاسك تحالفها ،وأن تحظى بدعم كتلة جامهريية واضحة،
وأن توظّف ما متلكه من مقدرات سياسية يف إدارة عملية إعادة
تأسيس النظام السيايس يف السودان ،وهي عملية يفرتض أن تنتهي
 47يرجح أن خالفات بني طريف التفاوض حول تعيني النائب ورئيس القضاء تسببت
يف تأخر نرش الوثيقة الدستورية يف الجريدة الرسمية يف السودان إىل الثالث من
ترشين األول /أكتوبر  ،2019ينظر :وزارة العدل ،اإلدارة العامة للترشيع شعبة الجريدة
الرسمية ،مرسوم دستوري رقم( )38لسنة  2019باعتامد الوثيقة الدستورية للفرتة االنتقالية
العدد  1895املؤرخ يف .2019/10/3
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بحل التناقض ،أي بتسليم سلطة صيغت عىل منوال غري دميقراطي
إىل حكومة ثانية تكون منتخبة دميقراطيًا.

كذلك املحل األكرب للشك حول ما ستجيء به تطورات األحداث بعد
انقضاء املرحلة االنتقالية.

ننتقل إىل محتوى الوثيقة ،وامللحوظة األهم فيها أنها قد بدأت من
محددات سابقة لدستور السودان الصادر يف عام  ،2005رغم أنها
ألغته .صحيح أنها أعادت تعريف السودان بأنه دولة دميقراطية
برملانية ،ذات حكم المركزي ،كام شملت تعريفًا للحقوق والحريات
األساسية والشخصية للمواطنني واح ـرام كرامتهم وتجريم كل
مامرسات التعذيب واملعاملة القاسية التي تح ّط من الكرامة ،لكنها
تبي الخصائص التي يتشكل مبوجبها توازن السلطات ،وكيف
مل ّ
ستح ّد الصالحيات التي ترسمها لكل هيئة سياسية من السمة القدمية
لدساتري السودان املتعلقة بغلبة السلطة التنفيذية عىل ما عداها.
مفهوم أن الوثيقة مجرد وثيقة انتقالية ،ال يجب أن نح ّملها ما ال
تحتمل ،وأنها ستفيض إىل صياغة دستور جديد أكرث دميومة ،لكن األمر
ال مينع من إبداء مثل هذه املالحظات التي تؤطر الحركة السياسية
فيام يجيء من املرحلة االنتقالية التي تتخطى الثالثة أعوام.

لقد حددت الوثيقة يف جانبها السيايس فرتة انتقالية تبلغ مدتها
 39شه ًرا ،تنتهي بإجراء انتخابات تنقل مقاليد الحكم إىل سلطة
مدنية منتخبة .وجعلت الوثيقة عىل رأس أولوياتها استعادة السالم
يف السودان ،عرب خطة طموحة مدتها ستة أشهر ،لحل الخالفات يف
مناطق النزاع الداخيل بالجنوب وبدارفور وكردفان .أيضً ا ،من بني
األولويات املتفق عىل إنجازها يف خالل الثالثة أعوام ونيّف للمرحلة
االنتقالية تطبيق جملة من اإلصالحات الترشيعية ،تبدأ بإنهاء القيود
القانونية عىل الحريات ،والبدء يف برنامج إلصالح الحكومة ،وبرنامج
فضل عام يتعلق بتضمني النساء والشباب
عاجل لإلنقاذ االقتصاديً ،
يف سياسات الدولة ،وغري ذلك.

الوثيقة التي ُمهرت بتوقيع تحالف قوى إعالن الحرية والتغيري،
واملجلس العسكري ،وض ِمنتها رباعية دولية تتشكل من األمم
املتحدة وجامعة الدول العربية واالتحاد األفريقي واالتحاد األورويب،
هيكل للحكم قوامه ثالثة كيانات :مجلس السيادة يقوم مقام
رسمت ً
رئاسة الدولة ،وحكومة يديرها مجلس للوزراء مكون من تكنوقراط
وشخصيات مستقلة ،ومجلس للترشيع .كان قلب السلطة الجديدة
بالطبع مجلس السيادة الذي أقيم وفق معادلة مناصفة هي
( ،)½ 5 + ½ 5تشاطر فيها املدنيون والعسكريون املقاعد العرشة
للمجلس ،ويتم التوافق بينهم عىل شخص مدين يعمل مر ِّج ًحا.
وبناء عليه ،برز مجلس السيادة بوصفه القلب من عملية التوافق
(ممثل لنخبة النظام القديم،
ً
االنتقايل ،حيث املجلس العسكري
ووريثًا واقعيًا له) برز رشيكًا لقوى إعالن الحرية والتغيري ،أو تحدي ًدا
القوى املوقعة اإلعالن (وقامت ههنا بدور الوكيل عن الجامهري
التي أطاحت البشري)( .((4الالفت أن أعضاء املجلس األحد عرش لن
يكون يف مقدور أي منهم ،وال أي ممن تولوا مناصب يف املرحلة
االنتقالية ،الرتشح يف االنتخابات التي تيل تلك املرحلة .رمبا سيشكل
هذا الرشط ضامنة من بني الضامنات املطلوبة للوقاية من خطر
طمع العسكريني يف السلطة .هذا هو املفرتض وفق النص ،وهذا
 48ستقع الخالفات الحقًا بني هذه القوى املوقّعة إعالن الحرية والتغيري ،وهو ما بقي
يضع عالمات استفهام حول انكامش متثيل قوى إعالن الحرية والتغيري لتحالف سيايس عريض
يجمع القوى املعارضة واملناهضة لنظام البشري يف السودان.

يتوىل مجلس السيادة اختيار رئيس الوزراء ،ويوافق عىل الوزراء
يعي حكام األقاليم
العرشين الذين يقرتحهم رئيس الــوزراء ،كام ّ
والوالة .واستحدثت الوثيقة عد ًدا من املفوضيات املستقلة ،التي
تعمل إىل جانب الحكومة( .((4وميتلك املجلس السيادي العديد من
صالحيات رئيس الجمهورية املعروفة يف السودان ،كتعيني أعضاء
السلك الدبلومايس ،ورأس الجهاز القضايئ وقضاة املحكمة العليا
والنائب العام ،وله صالحيات أيضً ا تتعلق بفرض حالة الطوارئ
وإعالن الحرب.
تتطرق الوثيقة إىل العديد من محددات عمل الوزارة خالل املرحلة
االنتقالية ،ونطاق اختصاصها وما يتعلق بها من إجراءات .وباملثل ما
يتعلق بتشكيل املجلس الترشيعي االنتقايل الذي تحددت عضويته
بثالمثئة عضو ،تحدد قوى إعالن الحرية والتغيري ثلثيهم ،وتظل نسبة
الثلث األخري لتضمني ومتثيل القوى األخرى التي مل توقّع اإلعالن بعد.
و ُحدد مدى زمني هو ثالثة أشهر لالنتهاء من مشاورات تشكيل
املجلس وإعالنه ،إال أنه قد ُعطِّل بسبب رفض الحركات املسلحة،
تشكيل املجلس الترشيعي قبل
َ
املتمثلة يف الجبهة الثورية السودانية،
التوصل إىل اتفاق سالم(.((5
أسندت الوثيقة يف فصلها الثاين ،املادة ( ،)8البند ( ،)12مهمة إصالح
األجهزة العسكرية للمؤسسات العسكرية ،نفسها .وهو ما يتناقض
 49بحسب الوثيقة كان من املفرتض أن يُشكَّل املجلس بعد  90يو ًما من التوقيع ،لكن
إىل اآلن مل يشكل بعد.
" 50الثورية تحذر من تسمية الوالة وتشكيل الربملان قبل السالم" ،سودان دييل،
 ،2019/11/5شوهد يف  ،2020/4/6يفhttp://bit.ly/2NMMij5 :
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مع املادة ( )32التي تخضع القوات املسلحة للمجلس السيادي(.((5
هذا مع العلم أن تعيني وزيري الدفاع والداخلية يقع عىل عاتق،
العسكريني من مجلس السيادة ،وبناء عليه ،فإن املادتني تنفيان
أي دور للسلطة التنفيذية ،وهو ما يتناقض ومفهوم النظام الربملاين
الذي يكون فيه رئيس الوزراء قائ ًدا عا ًما للقوات املسلحة .كام نصت
الوثيقة عىل عقد مؤمتر دستوري قومي قبل نهاية الفرتة االنتقالية،
وإنشاء آليات لإلعداد لوضع دستور دائم للسودان كإحدى مهامت
املرحلة االنتقالية ،وهو ما أشار إليه الفصل الرابع عرش ،القايض
بتكوين عدد من املفوضيات من بينها مفوضية صناعة الدستور
واملؤمتر الدستوري ،ومفوضية االنتخابات ،ويالحظ أنه مل يتم تحديد
آلية وجدول زماين لعمليتَي صياغة الدستور واالنتخابات اللتني
تعدان من أهم االستحقاقات يف الفرتة االنتقالية(.((5

بعد تخطّي آثار استمرار العقوبات األمريكية التي تقف عقبة يف
وجه االستثامر األجنبي يف البالد .كام أن الوضع عىل املستوى املحيل
مل يتحسن؛ فغالء املعيشة مستمر ،ومعدالت التضخم يف تصاعد،
واألســوأ أن معدالت الفساد ال تشهد تحس ًنا حقيق ًيا .إضافة إىل
ذلك أن الخدمات العامة تعاين وض ًعا صع ًبا ج ًدا؛ فالتعليم والصحة
واملواصالت دون املستويات املعيارية ،ومثة مناطق عدة من السودان
فضل عن أن معدالت البطالة يف
تقع ضمن وصف املحرومةً ،
مستويات عالية ،وهي ترتكز يف فئة الشباب ،وال يبدو أن مثة تحس ًنا
نوعيًا ميكّن من استيعاب هذه الفئة التي متثل قوة الغضب الكربى يف
السودان .يف حني تحتاج مهمة خلق وظائف جديدة وتحسني نوعية
املعيشة إىل طفرة اقتصادية ،ال تبدو معطياتها متوافرة بيد الحكومة.
والخشية من أن التوقعات الجامهريية العالية من االتفاق ،يف ظل
الدعم الشعبي الواسع له ،قد تنكرس أمام إحباطات االقتصاد املتعرث
واستحكام مأزقه.

قد يكون من الصعب يف هذه املرحلة تقييم االتفاق من منظور
قدرته عىل تعزيز االستدامة الدميقراطية ،فال زالت العديد من عنارص
بناء النظام الجديد مل تكتمل .والقول مبدى دميقراطية املخرجات التي
أنتجتها الوثيقة سيكون دربًا من التكهن ،لكن يبقى ملمح مهم حول
قدرة النخبة ،التي تعمل وفق هذه الوثيقة ،عىل إحداث تغيريات
هيكلية ت ُجاوز السياسات السلطوية املوروثة عن النظام السابق.
ومبراجعة األوضاع التي مرت بها مراحل التفاوض عىل االتفاق وما
انعكس منه يف االتفاق ،وتلك الوقائع التي تلت يف الشهور املنقضية،
ميكن الوقوف عىل ثالثة تحديات واضحة أمام التوافق االنتقايل يف
السودان ،نجملها يف ما ييل.

ويتفق عديد املراقبني عىل أن السودان لن يستطيع االستغناء عن
القروض ،لكن الخشية من أن يدفع تراكمها إىل املزيد من اإلرهاق
لالقتصاد .كام أن خوض مسار اإلقراض وفق معيارية البنك الدويل
التي تقيض بإصالحات تقوم عىل إجراءات تقشفية حادة ،تشمل رفع
حل ،وكذلك
الدعم عن السلع والوقود وتحرير الخدمات ،قد ال يكون ً
االعتامد عىل األدوات املالية وحدها ،كتعويم العملة ،وتحرير أسعار
الرصف ،وتدعيم االحتياطات النقدية ،من دون وضعها يف سياق
يُنتج أث ًرا واض ًحا يف معيشة املواطنني ،قد يكون خيب ًة تؤجج الغضب
الجامهريي ،وتقوض التوافق السيايس.

سادسا :التحديات أمام االتفاق
ً

 .1التحدي االقتصادي
إن قدرة الحكومة الجديدة واملكون السيايس الحاكم عىل إدارة
توقعات الجامهري التي ثارت باألساس من أجل العيش ،واستطاعتها
أن تقنع هذه الجامهري بجدوى برنامجها إلدارة مرحلة االنتقال ،ال
زالت معلّقة بالقدرة االقتصادية .والحال أن املؤرشات االقتصادية
بالغة السوء؛ إذ تضخم الدين الخارجي ملستوى مقلق ،وبلغ يف بداية
عام  2020مستوى قياسيًا ،ناهز ستني مليار دوالر أمرييك( .((5ومل يتم
 51أحمد الجييل ،عبد الخالق شايب" ،مالحظات هامة عىل مسودة الوثيقة
الدستورية" ،حساب  Muznoteعىل موقع تويرت ،2019/7/27 ،شوهد يف ،2020/4/28 :يف:
https://bit.ly/2YhMnSM
 52املرجع نفسه.
 53هالة حمزة" ،السودان :خريطة طريق ملعالجة الديون الخارجية" ،العريب الجديد،
 ،2020/1/31شوهد يف  ،2020/4/1يفhttp://bit.ly/2VCyjBQ :

ويف إطار معالجة الوضع االقتصادي املرتدي ،قامت وزارة املالية
السودانية بالبدء يف طرح مسودة ملوازنة عام  ،2020تقيض رفع
الدعم عن السلع ،إال أن قوى إعالن الحرية والتغيري رفضتها ،بحجة
تعب عن الوثيقة الدستورية والربنامج اإلسعايف( ،((5وال عن
أنها ال ّ
طموحات وتوقعات قوى الثورة والشعب السوداين ،كام رفضت
الجدولة الزمنية لرفع الدعم املتض َّمنة يف املوازنة( .((5وأمام هذا
الرفض ،تم تعديل املوازنة بتجميد رفع الدعم ملناقشته عرب مؤمتر
 54برنامج طرحته قوى إعالن الحرية والتغيري يف ترشين األول /أكتوبر  ،2019يعترب
مبنزلة خطة عمل للعام األول من الفرتة االنتقالية ،قدمته لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك،
يستهدف وقف الحرب ووضع أسس السالم ،ودعم التحول الدميقراطي ،ووقف التدهور
االقتصادي وإقامة عالقات خارجية متوازنة ،ينظر" :الربنامج اإلسعايف للفرتة االنتقالية"،
صفحة تجمع املهنيني السودانيني ،موقع فيسبوك ،2019/10/15 ،شوهد يف  ،2019/11/6يف:
http://bit.ly/2NQznML
" 55بيان حول رأي قوى الحرية والتغيري يف مسودة موازنة  ،"2020صفحة قوى
إعــان الحرية والتغيري ،موقع فيسبوك ،2019/12/25 ،شوهد يف  ،2020/3/29يف:
http://bit.ly/2PD07SJ
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الوثيقة الدستورية للفترة االنتقالية :قراءة في التوافق السوداني

اقتصادي كان من املفرتض انعقاده يف آذار /مارس  2020لدراسة
تفش فريوس
كافة قضايا االقتصاد السوداين ،إال أنه أُ ّجل يف ظل ّ
مجلسا السيادة والوزراء موازنة عام 2020
كورونا املستجد .وأجاز
َ
التي تتضمن نفقات بقيمة  584.4مليار جنيه ،وإيرادات متوقعة
بنحو  568.3مليار جنيه ،وبعجز متوقع  16.1مليار جنيه ،وتتضمن
زيادة يف اإلنفاق عىل الصحة والتعليم(.((5
جدول
ً
كام رسمت وزارة املالية والتخطيط االقتصادي السودانية
زمن ًيا و"خارطة" طريق ملعالجة الديون الخارجية يف مرشوع موازنتها
للعام املايل  ،2020تضمنت بدء التفاوض يف آذار /مارس  2020مع
صندوق النقد الدويل لالتفاق حول برنامج لإلصالح االقتصادي،
ورسيان تنفيذ الربنامج يف نيسان /أبريل وترشين األول /أكتوبر
وترشين الثاين /نوفمرب .((5(2020
ومثة رضورة ألن يبحث السودان عن سبيل يحقق جذبًا رسي ًعا
لالستثامرات الخارجية ،وتهيئة بيئة االستثامر وربط املزايا والتسهيالت
مبخطط استثامري يخلق فرص العمل ويعزز البنية التحتية ويدفع
باملجاالت االقتصادية التي ميلك السودان فيها ميزة نسبية إىل األمام.
وتظل قضية البنية التحتية املتهالكة سب ًبا جوهريًا يف إدامة املأزق
االقتصادي .وال مجال يف ضوء ّ
تعث مالية الدولة إلحداث طفرة يف
هذه البنية ،تُ كّن من الدفع بالنمو االقتصادي؛ األمر الذي يتطلب
تضاف ًرا للجهود الدولية لدعم السودان .وتكمن البداية لحلحلة
املأزق االقتصادي يف فك األصول السودانية املجمدة يف الخارج
بسبب العقوبات ،واألهم تخفيض عبء الدين الخارجي ،سواء
بإعادة جدولة الديون السيادية ،أو بتحويل بعضها إىل منح تو َّجه
إىل تنمية البنية التحتية ،والشبكات الخدمية ،وتعزيز املواصالت
الخادمة لالقتصاد من موانئ وشبكات اتصاالت عالية الكفاءة.

 .2تحدي إحالل السالم وإدماج قوى
المعارضة في السلطة الجديدة
أحد أهم التحديات أمام إنجاح االنتقال من السلطوية يف السودان
هو توسيع أفق املشاركة ،وتشكيل مجال سيايس مفتوح .صحيح أن
الوثيقة أظهرت عناية بتحرير العمل الحزيب ،وتعزيز صور املشاركة
الجامهريية ،والحريات السياسية ،لكن تبقى معضلتان عىل مستويَي
القوى املسلحة والقوى السلمية.
" 56االجتامع املشرتك ملجليس السيادة والوزراء يجيز موازنة العام 2020م والقوانني
املصاحبة" ،موقع رئاسة الجمهورية ،2019/12/29 ،شوهد يف  ،2020/3/29يف:
http://bit.ly/2PBJ6sd
 57حمزة.

أ .المعارضة المسلحة

ارتفعت نربة النقد مبجرد توقيع االتفاق السيايس ،يف ضوء مطالبة
أطياف القوى املسلحة املعنية مبسألة السالم بحصص يف الحكومة
واملجلس السيادي والربملان .و ُووجِه املوقف ،يف البداية ،مبحاولة
من جانب الحكومة االنتقالية وقوى إعالن الحرية والتغيري برفض
مبدأ املحاصصة ،بتوكيد أن محادثات أديس أبابا التي جرت يف
متوز /يوليو  ،2019مل تتطرق إىل هذا املبدأ عىل اإلطالق ،كام مل تصدر
وعود أو توقَّع اتفاقات بهذا املعنى مع أي طرف(.((5
ورغم حالة الشد والجذب يف البداية ،جرى دعم التفاوض بنصب
مجال للوصول إىل
عدة جوالت ،كانت أبرزها جوبا ،التي وفرت ً
اتفاق إجــراءات بناء الثقة والتمهيد لتفاوض جرى توقيعه يف
 11أيلول /سبتمرب  .((5(2019إضافة إىل أديس أبابا حيث جرت
املفاوضات العامة ،دخلت القاهرة عىل الخط يف مرحلة خالفات بني
فضل عن مؤمترات تفاوضية تخص املسارات املختلفة،
القوى ،هذا ً
ُعقدت داخل السودان نفسه .واملالحظ أن املفاوضات يف جوبا قد
صممت لتأخذ مسارات خمسة ،متثل مناطق النزاع هي:

مسار غرب دارفور
يتكون هذا املسار من الحركات التالية:
•حركة العدل واملساواة السودانية :أسسها خليل إبراهيم الذي
توىل عد ًدا من املناصب الوزارية يف حكومة البشري قبل أن
يتمرد عليه يف عام  .2001وقد نشأت الحركة يف ظل انشقاق
عرفته حركة تحرير السودان عام  .2001وبدأت الحركة نشاطها
العسكري يف شباط /فرباير  ،2003وتتمثل مطالبها يف التداول
السلمي للسلطة ،والتوزيع العادل للرثوات والوظائف واملناصب
العليا يف الدولة السودانية بعي ًدا عن أي متييز عرقي(.((6
•حركة تحرير السودان  -جناح مناوي :من الحركات الرئيسة يف
اإلقليم ،حيث ظل مني أركو مناوي يقاتل حكومة البشري إىل أن
وقّع معها اتفاق أبوجا للسالم عام  ،2006وبعد ذلك أصبح كبري
متهم
مساعدي البشري ،لكنه رسعان ما عاد إىل الحرب والقتالً ،
البشري بالتباطؤ يف تنفيذ االتفاق.
" 58االجتامعات مع التغيري عالقات عامة ألنها بال تفويض" ،صفحة الجبهة الثورية ،موقع
فيسبوك ،2019/8/12 ،شوهد يف  ،2020/3/18يفhttp://bit.ly/2NvJDLo :
" 59توقيع 'إعالن جوبا' رسميًا متهيدًا ملفاوضات سالم بني الحكومة السودانية والحركات
املسلحة" ،روسيا اليوم ،2019/9/11 ،شوهد يف  ،2020/3/19يفhttp://bit.ly/2UfBE7A :
" 60حــركــة الــعــدل واملـــســـاواة" ،الــجــزيــرة نــت ،شــوهــد يف  ،2020/4/1يف:
http://bit.ly/2VC8P7N
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•حركة تحرير السودان  -املجلس االنتقايل :تأسست عام 2015
بعد انفصالها عن حركة تحرير السودان .ويرتأس رئيس الحركة
الهادي إدريس حال ًيا الجبهة الثورية التي تضم حركات مسلحة.
•حركة تجمع قوى تحرير السودان :بقيادة الطاهر حجر،
تأسست عام  ،2017وهي إحدى الحركات املسلحة املنضوية
تحت لواء الجبهة الثورية يف أيلول /سبتمرب  ،2019وهي حركة
منشقة عن حركة عبد الواحد نور.
وتتمثل أبرز القضايا الخاصة بهذا املسار يف :الوضع اإلداري لدارفور
يف الفرتة االنتقالية والعودة إىل حدود دارفور التاريخية ،واملشاركة
يف السلطة اإلقليمية والوالئية ،وتقسيم الرثوة عىل كافة مستويات
الحكم بعدالة ،واألرض والحواكري ،والنازحني والالجئني ،والر ّحل
والرعاة ،والتعويضات وجرب الرضر ،والعدالة االنتقالية واملحاسبة
واملصالحة ،والتنمية وإعادة اإلعامر ،والرتتيبات األمنية ،وغريها من
القضايا(.((6

مسار كردفان والنيل األبيض
تسيطر الحركة الشعبية  -جناح مالك عقار عىل منطقة النيل األزرق،
بينام تسيطر الحركة الشعبية  -جناح عبد العزيز الحلو عىل منطقة
جنوب كردفان .تعد الحركة الشعبية بجناحيها امتدا ًدا للحركة
الشعبية لتحرير السودان التي كانت تقاتل يف جنوب السودان.
تتكون الحركة الشعبية -جناح مالك عقار من مقاتلني انحازوا إىل
الجنوب يف حربه مع الشامل ،ورغم انفصال الجنوب يف عام ،2011
فإنها عادت إىل التمرد من جديد ،بدعوى أن الحكومة السودانية
تنصلت من االمتيازات التي وفرتها اتفاقية السالم ملناطقهم يف جنوب
السودان .وتخوض الحركة نزا ًعا مسل ًحا مع النظام السابق منذ عام
.((6(2011
ويف مفاوضات الحركة مع الحكومة االنتقالية ،ق ّدم مالك عقار رؤية
اشتملت عىل خيار الحكم الذايت للمنطقتني ،وأهمية إنهاء الحرب
عىل أساس العدالة وعدم التمييز وبناء دولة جديدة .وبالفعل ،وقّع
الطرفان يف  15آذار /مارس  ،2019وثيق ًة سياسية خاصة بقضايا
الحكم والسلطات والصالحيات يف واليتَي جنوب كردفان والنيل
 61إبراهيم موىس" ،مفاوضات السالم مسارات متعددة واتفاق واحد" ،وكالة السودان
لألنباء ،2020/1/9 ،شوهد يف  ،2020/4/3يفhttp://bit.ly/2VBl3xe :
 62عادل عبد الرحيم" ،فسيفساء الحركات املسلحة يف السودان" ،وكالة األناضول،
 ،2019/12/24شوهد يف  ،2020/4/1يفhttp://bit.ly/2THMhjt :

ددعلالا
سرام /راذآراذآ

األزرق( .((6ويبقى فقط ملف الرتتيبات األمنية وهياكل الحكم،
وتستمر املشاورات بني الجانبني ملواصلة التفاوض مبشاركة وفود فنية
متخصصة يف املجال األمني(.((6
تتمثل أبرز القضايا الخالفية بني الحركة الشعبية  -جناح عبد العزيز
الحلو ،يف مطلب علامنية الدولة ،وحق تقرير املصري ،وهذا ما
رفضه وفد الحكومة االنتقالية ،وطلب إرجا َءه إىل حني عقد املؤمتر
الدستوري يف نهاية الفرتة االنتقالية( .((6وهو ما رفضته الحركة
وعلقت عىل إثره التفاوض مع الحكومة .وعادت الحركة الشعبية -
جناح الحلو ،مجد ًدا ،إىل طاولة التفاوض مع الحكومة ،عىل أن تنطلق
جولة مفاوضات بينهام يف آذار /مارس .((6(2020

مسار الرشق
يناقش هذا املسار قضايا واليات رشق السودان الثالث :القضارف
وكسال والبحر األحمر ،مبكوناتها ،ويعد مؤمتر البجا أبرز ما ميثل هذا
املسار .تأسس حزب "مؤمتر البجا" يف عام  ،1957ومنذ ذلك الحني إىل
اآلن ظل ملؤمتر البجا قضايا معروفة تطالب بإزالة التهميش وتعزيز
التنمية وتحسني الخدمات ،غري أنه انخرط يف العمل املسلح ضد
الحكومة عام  .1993وعىل الرغم من توقيع اتفاقية سالم مع النظام
السابق يف عام  ،2006فإنها مل تط َّبق عىل أرض الواقع ،ما حمل مقاتيل
البجا عىل رفع السالح مجد ًدا(.((6
توصلت الحكومة االنتقالية مــع هــذا املــســار إىل اتــفــاق يف
 21شباط /فرباير  ،2020تض ّمن إنشاء صندوق إعامر قوامه متويل
محيل ،وإنشاء بنك أهيل لرشق السودان الستقطاب الدعم والتمويل
من املانحني املحليني والدوليني ،لتمويل برامج أساسية يف مجال البنى
التحتية والتعليم والصحة وبناء القدرات البرشية(.((6
" 63قررت ترك السالح والتوجه للعمل السيايس ..الحركة الشعبية السودانية توقع
وثيقة سالم مع الحكومة" ،عريب بوست ،2020/3/15 ،شوهد يف  ،2020/3/19يف:
http://bit.ly/33tZd0C
 64املرجع نفسه.
 65عامر عوض'" ،الحركة الشعبية' جناح الحلو :علامنية الدولة السودانية أو تقرير املصري
يف جنوب كردفان والنيل األزرق" ،القدس العريب ،2019/10/22 ،شوهد يف  ،2020/4/29يف:
https://bit.ly/3bQA17M
" 66الوساطة :التفاوض بني الحكومة وعبد العزيز الحلو األسبوع القادم" ،صحيفة
الراكوبة ،2020/2/28 ،شوهد يف  ،2020/4/2يفhttp://bit.ly/39dtH9a :
 67عبد الرحيم.
" 68وفدا الحكومة وقادة مسار الرشق يوقعان اتفاق السالم رشق السودان" ،صفحة
مجلس السيادة االنتقايل -السودان ،موقع فيسبوك ،2020/2/21 ،شوهد يف  ،2020/4/1يف:
http://bit.ly/3anKF57
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مسار الوسط
يرتأس هذا املسار التوم هجو ،نائب رئيس الجبهة الثورية .ويعد
هذا املسار من أول املسارات التي تم توقيع اتفاق معها يف
 24كانون األول /ديسمرب  ،2019اشتمل عىل مبادئ عامة أبرزها
تتناول القضايا األساسية املتعلقة بالتنمية وقضايا املزارعني وقضية
مرشوع الجزيرة واألرايض والحقوق يف كل املنطقة الوسطى ،إىل جانب
التوزيع العادل للرثوة وإيجاد املوطن والحياة الكرمية للسودانيني(.((6
مسار الشامل
يتكون املسار من حركتني ،هــا ،حركة تحرير كــوش ،وكيان
الشامل .وتكمن قضايا هذا املسار يف السدود واألرايض والحدود
واملهجرين والر ّحل والتنمية واالستثامر .تم التوصل إىل اتفاق يف
 26كانون الثاين /يناير  ،2019يعالج قضايا متأثري السدود واألرايض،
وتم التوافق عىل تشكيل لجنة لدراسة مقرتحات تنفيذ عدد من
القضايا التنموية واالقتصادية بالشامل .كام تناول االتفاق موضوعات
التنمية والخدمات ،وإنشاء البنية التحتية الالزمة لعودة املهجرين
رسا من وادي حلفا(.((7
ق ً
ويبدو من عمق الخالفات بني األطراف السودانية ،حول قضايا أبرزها
املحاصصة يف السلطة ،وتطبيق منظومة حكم قوامها الالمركزية،
ووضع ضامنات لعدالة التوزيع وفض التهميش السيايس واالقتصادي
لهذه املناطق ،أن مدة الستة أشهر للوصول إىل اتفاق سالم غري
كامل ،قد ال يكون مناسبًا .وإن
واقعية ،وحتى ِضعفها ،يعني عا ًما ً
وصلت القوى إىل اتفاق مي ّهد لالنتخابات ،ستظل عديد القضايا ذات
الطابع القومي ،مثل تعريف هوية الدولة وموقع الدين فيها ومدونة
محل
الحريات العامة يف الدستور ،التي تتباين فيها آراء هذه القوىً ،
فضل عن مشكالت مناطقية تتفاوت حدتها بني
للشد والجذبً .
مسار وآخر ،لعل أبرزها إرث االقتتال بني املكونات القبلية يف بعض
املناطق ،وما نجم عن توظيف النظام السابق االنشقاقات القبلية
لغاية السيطرة عىل هذه املناطق ،حتى تفاقم هذا امللف.
ورمبا يعزز الوصول إىل اتفاق سالم أن قضية هوية الدولة بوصفها
دولة وطنية علامنية موحدة محسومة لدى املعارضة املسلحة،
التي كررت نفيها أي مطالب انفصالية يف خالل عمليات التفاوض.
لك ّن هناك تصو ًرا واس ًعا ملعنى المركزية الحكم ،يشمل أطروحات
للحكم الذايت رمبا تكون سببًا يف بعض اإلرباك وتقتيض املزيد من
 69موىس.
" 70التوقيع عىل مسار الشامل التفاويض بني الحكومة االنتقالية والجبهة الثورية"،
السودان اليوم ،2020/1/26 ،شوهد يف  ،2020/4/1يفhttp://bit.ly/39e5aAN :

التفاوض التفصييل .والخشية أن يف حال عدم قدرة الحكومة عىل
تحقيق مطالب املعارضة املسلحة ،وشعورها باإلقصاء من العملية
تحسن تنموي يف مناطقها ،ستتجه إىل فض
السياسية ،وغياب أي ّ
االتفاق ،والعودة إىل متردها عىل السلطة يف الخرطوم .ويبقى عامل
عدم االستقرار األمني التحدي األسايس لهذه املرحلة.
وبخالف املشكالت التي قد ترتتب عىل وجود فصائل مسلحة خارج
عملية التفاوض ،أبرزها حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد
نور ،التي ترفض الجلوس مع القيادات العسكرية املرتبطة بالنظام
ٍ
مجلس للسالم،
السابق ،وسجلت اعرتاضها أن يكون الربهان عىل رأس
مثة تفاصيل إشكالية تتعلق بدمج املسلحني والرتتيبات األمنية التي
يجب إقرارها لوقف القتال ووضع السالح نهائ ًيا .ويزيد من ارتباك
قضية السالم وجود تدخالت إقليمية تدفع باألطراف املتفاوضة
نحو التعنت.
ب .المعارضة السلمية

واجه االتفاق معارضة من بعض القوى السياسية ،التي جمعتها راية
عريضة باسم "تنسيقية القوى الوطنية الرافضة للتغيري بالسودان".
وكان األبرز بينها من خارج مكونات قوى إعالن الحرية والتغيري ،هو
حزب املؤمتر الشعبي ،املنسلخ عن حزب املؤمتر الوطني الذي أسسه
حسن الرتايب يف عام  ،2000الذي نظر إىل االتفاق عىل أنه اتفاق
إقصايئ .ورفقة توكيدها رفض نظام البشري ،شددت التنسيقية عىل
عدم اعرتافها بالوثيقة الدستورية ،ووعدت "سنقاوم النظام القائم
حتى إسقاطه"(.((7
ولوحظ أيضً ا منذ االتفاق تنامي معارضة داخلية بني مكونات قوى
إعالن الحرية والتغيري؛ فعىل سبيل املثال ،انسلخ الحزب الشيوعي
فاعل يف الحراك الشعبي منذ بدايته يف
السوداين ،الذي كان طرفًا ً
كانون األول /ديسمرب  ،2018عن العملية السياسية التي أفضت
إىل االتفاق الدستوري .وأعلن الحزب عن عدم مشاركته فيام
متخّض عنه االتفاق من آليات ،عىل كافة مستويات الحكم ،سواء
املجلس السيادي ،أو الترشيعي أو الحكومة .ورأى الحزب أن الوثيقة
الدستورية "ك ّرست هيمنة العسكر عىل كل مفاصل السلطة ،وأبقت
عىل ميليشيات الدعم الرسيع"( ((7التابعة للنظام السابق ،ودعا
وصول إىل اإلرضاب السيايس العام
ً
السودانيني إىل تصعيد النضال،
 71عادل عبد الرحيم" ،تنسيقة القوى الوطنية بالسودان :نرفض اتفاق 'العسكري – التغيري'"،
وكالة األناضول ،2019/8/21 ،شوهد يف  ،2020/3/28يفhttp://bit.ly/38al3XM :
" 72تعميم صحفي من اللجنة املركزية للحزب الشيوعي الــســوداين" ،صفحة
الحزب الشيوعي السوداين ،موقع فيسبوك ،2019/7/13 ،شوهد يف  ،2020/4/4يف:
http://bit.ly/2lVokYs
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ملواجهة هذا االتفاق .وقد متثَّل أبرز أوجه نقد الحزب لالتفاق يف
أن الوثيقة ال تحمل ضامنات لتفكيك النظام الشمويل ،وال الحد من
تغ ّول الرأساملية الطفيلية .ووصف الحزب الوثيقة بأنها "ال تلبي
تطلعات الجامهري يف تحقيق أهداف الثورة والتحول الدميقراطي،
وتحسني أوضاعها املعيشية واالقتصادية ،ووقف الحرب"(.((7
مل يكن الحزب الشيوعي وحده الذي جأر مبعارضة االتفاق ،فمجموعة
من مكونات قوى إعالن الحرية والتغيري التي شكّلت الحكومة
االنتقالية ،باتت تو ّجه س ّبابتها إىل الحكومة ،وتتعجل فشلها .فحزب
األمة ،بزعامة الصادق املهدي ،اعترب أن حكومة حمدوك قد ارتكبت
أخطا ًء كارثية يف مامرسة الحكم يف الفرتة االنتقالية ،وأملح املهدي إىل
أنه ال يستبعد تدخل الجيش لتصحيح املسار ،وطرح أن االنتخابات
املبكرة هي الحل لخروج البالد من املأزق( .((7وعىل املنوال نفسه،
أملح عمر الدقري ،رئيس حزب املؤمتر السوداين ،إىل "فشل الحكومة يف
التخفيف من معاناة املواطن من غالء األسعار ،ووقف تدهور العملة
السودانية"(.((7
والجدير ذكره أنه قد بدأت بوادر تحويل الغضب إىل فعاليات
تنظيمية؛ فتيار نرصة الرشيعة وأنصار املؤمتر الوطني ميارسون
ضغوطهم يف ظل عودة التظاهر إىل الشارع وفق ما سمي "الزحف
األخرض" ،الذي انطلق يف  14كانون األول /ديسمرب  ،2019اعرتاضً ا
عىل حكومة حمدوك.
وتشري شقاقات املعارضة السلمية إىل رضورة مل ّحة لبذل ٍ
جهد مضاف
الحتوائها ،وضامن دعمها يف ترتيبات الفرتة االنتقالية .وال سبيل إىل
ذلك بغري فتح باب الحوار والتفاوض ،وبناء توافقات جديدة ،تقلل
من تحدي االتفاق ،وتكفل املشاركة للجميع ،وتح ّد من نوازع اإلقصاء
والرغبة يف االستئثار بالسلطة.
ويجدر ها هنا اإلشارة إىل إشكال يتعلق بالبنية السياسية التي خلّفها
النظام السابق ،ونعني حزب املؤمتر ،الذي تجذّر يف املجتمع بحكم
امتداد حكمه ثالثة عقود ،واختالط بنيته ببريوقراطية الدولة .وهناك
كثريون مل يتورطوا مع النظام السابق يف انتهاكاته ،وخاصة من عنارص
التكنوقراط ،الذين ميتلكون الخربة ولديهم الرغبة يف املساهمة يف
النظام الجديد .الخشية التي نكتسبها من تجارب االنتقال الدميقراطي
'" 73الشيوعي' يرفض ُمسودة االتفاق بني 'التغيري' و'العسكري' ويُقاطع الفرتة االنتقالية"،
باج نيوز ،2019/7/13 ،شوهد يف  ،2020/4/28يفhttps://bit.ly/2yc2zdn :
" 74املهدي :املخرج يف انتخابات مبكرة وعيل قحت عدم االستهانة باإلسالميني" ،موقع
النيلني ،2019/12/15 ،شوهد يف  ،2020/3/28يفhttp://bit.ly/3ceLmPX :
 75إمام محمد إمام" ،من يحكم السودان" ،موقع النيلني ،2020/2/17 ،شوهد يف
 ،2020/3/29يفhttp://bit.ly/38bCZkC :

ددعلالا
سرام /راذآراذآ

يف املوجة الثالثة ،وحتى يف التجربتني اليمنية والليبية ،هي أ ّن
توسيع رقعة اإلقصاء السيايس بحق قوى النظام السابق قد ت ُفيض
إىل زيادة حجم املعارضة للتوافق السيايس ومن ثم تقويضه ،وهو
الذي يتوقف نجاحه باألساس عىل توسيع قاعدة املشاركة ،لتعكس
التنوع واستيعاب مختلف القوى االجتامعية والسياسية ودمجها يف
النظام الجديد.
وأخ ًريا ،مثة مالحظة عن تهميش دور الشباب ،الذي عىل الرغم من
كونه من صنع التغيري يف السودان ،فإنه ال زال بعي ًدا عن املشاركة
يف الحكم.

 .3تحدي العدالة االنتقالية وطي صفحة
الماضي
يكمن التحدي املاثل أمام السودان حال ًيا يف كيفية املوازنة بني
متطلبات الحقيقة والعدالة وإنصاف ضحايا االنتهاكات من جهة،
والحاجة إىل السالم واالستقرار واملصالحة من جهة أخــرى .ويف
سبيل تحقيق العدالة ،تم تشكيل لجنة التحقيق املستقلة الخاصة
بأحداث فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم والواليات يف
 3حزيران /يونيو  ،2019وحدد القرار مدة عمل اللجنة بثالثة أشهر،
ويجوز متديدها بنا ًء عىل توصيتها ملدة مامثلة ،عىل أن ترفع تقري ًرا
شهريًا عن سري أعاملها إىل رئيس الوزراء ،وتتمتع مبامرسة اختصاص
النيابة يف التحقيق والتحري وإجراءات وتدابري الضبط وتوجيه التّهم
واإلحالة إىل املحاكمة وفق تفويض النائب العام .إال أن عمل اللجنة
تنقصه الشفافية ،ومل يصدر حتى اآلن تقرير نهايئ يطّلع عليه عامة
الشعب ،األمر الذي أثار غضب جامهري الشعب ودفعها إىل الخروج
يف احتجاجات يف  17آذار /مارس  2020تندي ًدا بتأخر اإلعالن عن
نتائج فض االعتصام .كام كان من املقرر ،بحسب الوثيقة ،إنشاء
مفوضية للعدالة االنتقالية ،إال أنها مل تشكَّل بعد.
ويف سياق املفاوضات الجارية بشأن التوصل إىل اتفاق سالم ،تقرتب
الحكومة والجبهة الثورية  -مسار دارفور من اتفاق حول وثيقة
للعدالة االنتقالية ،تتعلق باملساءلة واملصالحة والقضاء يف قضايا
وجرائم دارفور( .((7كام تم تشكيل لجنة للتحقيق يف مفقودي أحداث
فض االعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش يف الخرطوم(.((7
" 76وفدا الحكومة وقادة مسار دارفور يقرتبان من االتفاق حول وثيقة العدالة االنتقالية
املقدمة من قادة املسار" ،موقع رئاسة الجمهورية ،2020/1/18 ،شوهد يف  ،2020/3/29يف:
http://bit.ly/2wgdAJp
 77هبة فريد" ،النائب العام يصدر قرا ًرا بإعادة تشكيل لجنة التحقيق عن مفقودي
 3يونيو" ،تاسيتي نيوز ،2019/11/12 ،شوهد يف  ،2020/4/1يفhttp://bit.ly/38g1IV0 :
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وسبق أن وقّعت الحكومة اتفاقًا يفيض إىل فتح مكتب ملفوضية
األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان ،يُع ّد تعب ًريا عن رغبة السودان
يف فتح صفحة جديدة يف ملف حقوق اإلنسان(.((7

خاتمة
من خالل تتبع الكتابات حول حال التوافق االنتقايل يف السودان،
يتبني لنا أن مثة نظرة اختزالية إىل التحول املمكن سودانيًا ،تك ّرس
نظر ًة أداتية ،تخترص التحول الدميقراطي يف مجرد إنجاز دستور،
وإعادة تأسيس مؤسسات سياسية ،كالرئاسة والربملان ،وفق معايري
انتخابية رصف ،والسامح بعمل حزيب متحرر .وعىل الرغم من أنها
أمور مهمة وأساسية ،فإن االقتصار عليها وحدها يعني تجاهل عديد
املحددات الجذرية للدميقراطية ،ومنها استعادة السلم االجتامعي،
والحد من التهميش ،وتجذير املشاركة ،وتكريس ضامنات الحقوق
والحريات العامة .وما نجده من محدوديات يف الوثيقة الدستورية،
ومن التباسات يف الفعاليات السياسية التي أنتجتها ،وكذلك
املعيقات التي تب ّينها الفرتة املاضية ّ
وتعث بعض من جهود تشكيل
نظام انتقايل يف السودان ،يشري جميعه إىل عامل الاليقني الذي مييز
االنتقال من السلطوية .وتبني األدبيات أن هذا الاليقني يزداد يف ظل
بعض من هذا الاليقني جذو َره
منوذج االنتقال عرب التوافق .ويجد ٌ
يف العنارص الهيكلية التي يتأسس عليها النظام السيايس ،نذكر منها
عنرص السلم وتجذير املشاركة وتعزيز البنية االقتصادية املتسمة
بالعدل االجتامعي.
إن حيازة الثقة الجامهريية والحظوة بالعمق الشعبي الداعم لعمل
الحكومة االنتقالية التوافقية يعززان توجهها إىل إنجاز تغيريات
جذرية يف النظام السيايس من دون وجل .وهذه الثقة هي السبيل
إىل تأسيس عالقات متوازنة بني املجتمع والدولة.
يع ّد دخول الجامهري إىل املعادلة الجديدة ضامنة تأسيسية ،لكن
نجاح االنتقال عرب التوافق ال زال موقوفًا عىل قدرة النخب السودانية
عىل توفري الضامنات إلنجاح هذا التوافق ،وعملهم م ًعا عىل اجتياز
املعيقات التي قد تعرتض طريقه ،والوصول بالسلطة الجديدة إىل
بر أمان دميقراطي ،واستقرار يُنهي أي تو ّجه نحو العنف .وال يعني
بلوغ التوافق السيايس أن بنية الحكم السلطوية ،قد دالت ،إذ يظل
التحدي كام ًنا يف القدرة العملية عىل إحاللها ببنية مغايرة ،تعيد
مجال سياسيًا
ضبط عالقة املواطن بالدولة ،وتوفر لهذه العالقة ً
 78حافظ خري'" ،اتفاق هام' ميهد الطريق الفتتاح مكتب األمم املتحدة لحقوق
اإلنسان الجديد يف السودان" ،أخبار األمم املتحدة ،2019/9/25 ،شوهد يف  ،2020/3/29يف:
http://bit.ly/3acxYK6

تعدديًا ومفتو ًحا .يف حني أن القدرة االئتالفية تعني فيام تعني تسوية
الخالفات ،والتحول من العمل املسلح إىل العمل السلمي ،والقبول
بقواعد اللعبة املرعية من الجميع .ويحتاج األمر أيضً ا إىل تعاضد
واسع من القوى السياسية واالجتامعية ،ت ُظلّله معادلة رابح  -رابح،
وتأيت مخرجاته مغوي ًة للمرتددين واملتحفظني عىل االتفاق لالنخراط
يف العملية السياسية .والجدير ذكره أن القدرة التفاوضية للنخب
تربز ها هنا ،إذ إن االستمرار يف التفاوض عىل املسائل التفصيلية
واملرحلية يظل رضور ًة يف حالة من مثل حالة السودان ،يف ضوء ركام
املظامل والثارات والتصدعات .يف حني ال يجيب االتفاق السيايس عن
كيفية تجاوز هذه املظامل وتحقيق دمج للقوى املعربة ع ّمن كانوا
ضحايا تلك املظامل ،لكنه يقدم بيئة تفاعل ميكنها استيعاب مخرجات
أي اتفاق سالم ،ما دامت النحب قادرة عىل تفعيل آليات الدمج
فاعل
ومل ت ُغوِها لعبة اإلقصاء .يف هذه الحال ،يصبح املجتمع املدين ً
رئيسا ،بل يقوم أحيانًا بدور املوازن للقوى السياسية املتناحرة ،وقوة
ً
ضغط لدفعها صوب السالم والعمل السيايس.
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Political Issues of Paradiplomacy:
Lessons from the Developed World
نحــو ملحوظ في
 التي بــرزت على،"تركــز هــذه الدراســة على ظاهــرة "الدبلوماســية الموازية
ٍ
 وتبدأ بالتمييز بين ثالث طبقات من الدبلوماسية.الديمقراطيات الليبرالية الصناعية الغربية
ً حاج بأنها يمكن أن تكون
.أداة متعددة الوظائف لتعزيز المصالح وحماية الهوية
ّ ُ وت،الموازية
 بما في،وتناقــش الخيــارات المنوعــة التي ينبغي إقرارهــا عند تطوير الدبلوماســية الموازيــة
 تتناول الدراســة مســألة العالقات، وبعد ذلك.ذلــك إيجــاد هياكل جديدة واختيار شــركاء جدد
 موقــف الحكومــة،تحديــدا
 وبصــورة أكثــر،البينحكوميــة فــي ســياق الدبلوماســية الموازيــة
ً
 التي تطور نشــاطات تُدرج ضمن الدبلوماســية،المركزيــة عندما يكون لدى الوحدة الفرعية
 ما تُخ ّلفه الدبلوماسية الموازية، على نحو مقتضب، كما تناقش. تط ّلعات قومية،الموازية
. وعمليات التمثيل، والتداول الديمقراطي،من أثرٍ في الديمقراطية
 الحكومات، العالقــات الدوليــة، الدبلوماســية، الدبلوماســية الموازيــة:كلمات مفتاحيــة
.اإلقليمية
This study centers on the phenomenon of 'paradiplomacy' that has become
prominent in Western industrialized liberal-democracies. It begins by
distinguishing three layers of paradiplomacy, arguing that paradiplomacy can be
a multifunctional vehicle for reinforcing interests and protecting identity. It then
discusses the various choices that are made when developing a paradiplomacy,
including designing new structures and selecting partners. Next, the study
addresses the issue of intergovernmental relations in the context of paradiplomacy
and, more specifically, the attitude of central government towards a sub-state
units developing activities that could be classified as constituting paradiplomacy,
when these last nourish nationalist aspirations. Finally, the last section offers a
brief discussion of the implications of paradiplomacy for democracy, democratic
consultation and representation.
Keywords: Paradiplomacy, Diplomacy, International Relations, Regional Governments.
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مدخل
مل تنقطع الالمركزية عن أن تكون موضو ًعا للدراسة ،سواء عىل
مستوى السلطة السياسية أو يف حدود املسؤوليات اإلدارية ،ملا لها
من تأثري يف املؤسسات السياسية والسياسة العامة .وقد كان يجري،
يف هذا اإلطار ،التعامل مع حكومات الوحدات الفرعية ،اإلقليمية
أو املحلية  ،Regional or Localبوصفها أطرافًا فاعل ًة يف السياسة
الداخلية ،ذلك أن حكومات األقاليم تتمتع بأهمية قصوى يف هذا
املجال ،سواء تعلق األمر بتصميم السياسة العامة أو تطبيقها ضمن
حدود إقليمها الالمركزي ،أم بالتفاعل مع حكومة املركز.
غري أن حكومات األقاليم تعمل كذلك ضمن إطار دويل واسع،
وميكن أن تكون أطرافًا دولي ًة فاعلة .وهو أمر يُغفَل غال ًبا .وقد برزت
عبت عن تط ّور يف العالقات
ظاهرة حكومات األقاليم هذه ،التي ّ
(((
الدولية ،يُطلق عليه غال ًبا "الدبلوماسية املوازية"  ،عىل نح ٍو ملحوظ
يف الدميقراطيات الليربالية الصناعية الغربية؛ إذ ك ّرست أقاليم مثل
كيبيك يف كندا ،وكاتالونيا والباسك يف إسبانيا ،وفالندرز ووالونيا
يف بلجيكا ،إضافة إىل عدد من املقاطعات األملانية وبعض األقاليم
الفرنسية ،جهو ًدا معتربة لتطوير العمل الدويل(((.
ومل يتوقف األم ُر عىل هذه البلدان ،بل لقد شهدت بعض البلدان
تجارب يف الدبلوماسية املوازية،
النامية واملجتمعات ما بعد الشيوعية
َ
فانخرط العديد من الوحدات الفرعية يف هذه البلدان يف مامرسة
شكل من أشكال هذه الدبلوماسية ،فعىل سبيل املثال ،دخلت عدة
مقاطعات أرجنتينية يف عالقات عرب الحدود مع حكومات الوحدات
الفرعية يف تشييل وباراغواي وبوليفيا والربازيل؛ من أجل إدارة تح ّركات
األفراد والسلع((( .وقد جرى ذلك عرب ما ُعرف بـ "لجان التكامل"
 ،Committees of Integrationsبتنسيق من وزارة الخارجية .ويف
الهند ،تفاوضت حكومات الواليات مبارشة مع منظامت مالية دولية،
 1مع ترجيحنا إبقاء مصطلح  ،Paradiplomacyيف النص العريب لهذه الرتجمة ،بصيغته
املع َّربة ،أي كام يُنطق يف لغته األصلية (بارادبلومايس) ،حاله يف ذلك حال مصطلحات أجنبية
أخرى ال تجد مرادفًا دقيقًا لها يف اللغة العربية ،آثرنا التقيد بالرتجمة العربية (الدبلوماسية
املوازية) املتداولة للمصطلح يف الدراسات والرتاجم العربية( .املرتجامن)
2 Ivo Duchacek, Daniel Latouche & Garth Stevenson (eds.), Perforated
Sovereignties and International Relations: Trans-Sovereign Contacts of
Subnational Governments (New York: Greenwood Press, 1999); Hans J.
Michelmann & Panayotis Soldatos (eds.), Federalism and International
Relations: The Role of Subnational Units (Oxford: Clarendon Press, 1990).
نرش يف السبعينيات بعض الدراسات حول الفدرالية والعالقات الدولية .يُنظر:
Paul Painchaud, "Fédéralisme et politique étrangère," Études Internationales,
vol. 5, no. 1 (1974), pp. 25-44.
3 Eduardo Iglesias et al., La Provincias argentines en el escenario
internacional (Bueno Aires: PNUD, 2008).

ددعلالا
سرام /راذآراذآ

مثل البنك الدويل ومرصف التنمية اآلسيوي وبرنامج األمم املتحدة
اإلمنايئ  ،UNDPعىل الرغم من أن هذه املفاوضات تتطلب مباركة
الحكومة االتحادية((( .ويف ماليزيا ،تعمل والية بينانغ ،Penang
بنشاط ،عىل تعزيز وجودها باعتبارها مرك ًزا لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف جنوب رشق آسيا((( .وتفيد دراس ُة هذه التجارب يف
فهم منطق هذا النشاط ،ويف تسليط الضوء عىل الخيارات الرئيسة
يتعي إقرارها ،ولَفت االنتباه إىل التحديات التي يحتمل أن
التي ّ
تنجم عن إقامة وحدات فرعية لعالقات دولية.
تنقسم هذه الدراسة أربعة أقسام رئيسة ،مي ّيز أولها بني ثالث
حاج بأن هذه الدبلوماسية
طبقات من الدبلوماسية املوازية ،ويُ ّ
ميكن أن تكون أدا ًة متعددة الوظائف لتعزيز املصالح وحامية
الهوية .ويناقش ثانيها الخيارات املتنوعة التي يجب إقرارها عند
تطوير الدبلوماسية املوازية ،مبا يف ذلك إيجاد هياكل جديدة واختيار
رشكاء جدد .أما ثالثها فيتناول مسألة العالقات البينحكومية يف
سياق الدبلوماسية املوازية ،وتحدي ًدا ،موقف حكومة املركز عندما
يكون لدى "الوحدة الفرعية" التي تطور نشاطًا معيّ ًنا من نشاطات
الدبلوماسية املوازية تطلّعات قومية ،يف حني يناقش القسم األخري،
باقتضاب ،اآلثار التي ت ُخلّفها الدبلوماسية املوازية يف الدميقراطية
والتداول  Deliberationوالتمثيل.

طبقات الدبلوماسية الموازية
ميكن أن تركّز الدبلوماسية املوازية ،كام هي ُمط ّبقة من حكومات
الوحدات الفرعية يف املجتمعات املتقدمة ،عىل عدة اهتاممات
مختلفة .وال يعني هذا أن مقاربات حكومات األقاليم لعالقاتها
الدولية متامثلة بني هذه الحكومات.
ميكن هنا التمييز بني ثالث طبقات من الدبلوماسية املوازية.
تقترص الطبقة األوىل عىل القضايا االقتصادية ،ويف هذا الخصوص،
تهدف الوحدات الفرعية إىل تطوير وجود دويل لجذب االستثامرات
األجنبية ،أو استدراج الرشكات العاملية إىل املنطقة ،أو استهداف
أسواق جديدة للصادرات .وليس لهذه الطبقة من الدبلوماسية
املوازية بُع ٌد سيايس واضح ،كام أنها ال تُعري القضايا الثقافية اهتام ًما؛
4 Amitabh Mattoo & Happymon Jacob, "Republic of India," in: Hans
Michelmann (ed.), Foreign Relations in Federal Countries, Global Dialogue
;on Federalism Series (Montreal/ Kingston: McGill-Queen's University Press
Ottawa: Forum of Federations, 2009), p. 177.
5 Francis Kok Wah Loh, "Federation of Malaysia," in: Michelmann (ed.),
p. 199.
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ففي املقام األول ،تكمن وظيفة هذه الطبقة يف املنافسة االقتصادية
عىل املستوى العاملي .واملثال النموذجي ،هنا ،هو الواليات األمريكية
التي ينرصف نشاطها الدويل يف األساس إىل السعي لتحقيق املصالح
االقتصادية .وميكن إدراج الواليات األسرتالية يف هذه الفئة ،مع أنها ال
تحظى بالوجود الدويل الذي تحظى به نظرياتها يف الواليات املتحدة
األمريكية((( .وكذلك الحال مع املقاطعات الكندية (ما عدا كيبيك)،
وال سيام أونتاريو وألربتا ،التي لها بعض التجارب عىل الصعيد الدويل.

أما الطبقة الثانية من طبقات الدبلوماسية املوازية فتتضمن التعاون
الثقايف ،والتعليمي ،والتقني ،والتكنولوجي ،وما شابه ذلك .وهنا،
تكون الدبلوماسية املوازية ،بخالف الطبقة األوىل ،واسع ًة ومتعدد َة
األبعاد ،ال يقترص تركيزها عىل الربح االقتصادي فحسب .وتُدرج
بعض الواليات األملانية يف إطار هذه الفئة ،وأبرزها بادن فورمتبريغ
 Baden-Wurttembergالتي كانت رائدة يف إنشاء محركات أوروبا
األربعة  ، Four Motors of Europeوجمعية املقاطعات األوروبية
 .Assembly of European Regionsوتز ّعمت بادن فورمتبريغ أيضً ا
العديد من املبادرات العابرة للحدود ،وشاركت يف تعزيز التعاون
بني الشامل والجنوب ،ويف توفري املساعدات التنموية((( .وهناك ،عىل
األقل ،مقاطعة فرنسية واحدة ،رون ألب  ،Rhone-Alpesتتميز
6
John Ravenhill, "Federal-States Relations in Australian External
Affairs," in: Francisco Aldecoa & Michael Keating (eds.), Paradiplomacy
in Action: The Foreign Relations of Subnational Governments (London:
Routledge, 1999), pp. 134-152.
7
Martin Nagelschmidt, "Les Relations internationales des länder
allemand et l'évolution du système fédéral dans l'Union Européenne: Le
Cas du Bade-Wurtemberg," Études Internationales, vol. 30, no. 4 (1999),
pp. 679-699.
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بنشاطاتها يف هذه الطبقة((( .وإضافة إىل عضويتها يف محركات أوروبا
األربعة ،ويف العديد من التجمعات العابرة للحدود (عىل سبيل املثال
صالتها باملقاطعات السويرسية) مثل جنيف وفود  Vaudوفاليه
 ،Valaisط ّورت رون ألب سلسلة من العالقات الثنائية مع عدة
وحدات محلية يف أفريقيا (مايل ،والسنغال ،وتونس) ،وآسيا (فيتنام)،
وأوروبا الوسطى (بولندا) .وتتخذ هذه العالقات التي ت َُّصور باعتبارها
نو ًعا من "التعاون الالمركزي" ،شكل املساعدات التنموية واملبادالت
الثقافية والتعليمية ،وكذلك التعاون العلمي والتقني .ومتلك حكومة
كيبيك هي األخرى رشاكات مامثلة مع بلدان مختلفة ،مثل رواندا
وتوغو والسنغال والصومال ولبنان وفيتنام وكمبوديا.
وأما الطبقة الثالثة من طبقات الدبلوماسية املوازية فهي تنطوي
عىل اعتبارات سياسية .وتنحو هذه الطبقة إىل التعبري عىل املستوى
الدويل ،وعىل نحو رصيح ،عن هوية متاميزة عن تلك التي تطرحها
حكومة املركز ،كام هي الحال يف أقاليم كيبيك وفالندرز وكاتالونيا
والباسك((( .وهذه الوحدات ذات طموح كبري ،يتب ّدى يف املنطق
تسي به املرشوعات الدولية .وهنا ،تسعى حكومات الوحدات
الذي ّ
الفرعية لتطوير مجموعة العالقات الدولية التي من شأنها تأكيد
التاميز الثقايف واالستقالل السيايس والطابع القومي للمجتمع الذي
تُ ثّله .وبالطبع ،ال يلزم أن تنطوي االعتبارات السياسية عىل مسألة
الهوية بالرضورة؛ إذ ميكن أن تكون للحكومات املحلية غايات
سياسية أخرى بدلً من كسب االعرتاف بها بوصفها أمة أو جامعة
متاميزة (عىل سبيل املثال ،قد تسعى هذه الوحدات للتأثري يف سلوك
منطقة مجاورة).
إن طبقات الدبلوماسية املوازية هذه طبقات تراكمية .ويف الواقع،
تتسم جميع أمناط الدبلوماسية املوازية يف البلدان الصناعية املتقدمة
بوجود عنرص اقتصادي .وتضيف إليه العديد من حكومات األقاليم،
رصا آخر ،يف إطار التعاون املشرتك ،يف حني يحظى عدد قليل
عادة ،عن ً
مختار (من تلك الحكومات) بنشاطات إضافية ذات طابع سيايس.
ويكمن الدرس الرئيس هنا يف أن الدبلوماسية املوازية ميكن أن تكون
أدا ًة متعدد َة الوظائف؛ إذ قد ت ُق ّرر الوحدات الفرعية التو ّجه نحو
الخارج لدعم عملية التنمية االقتصادية ،لكنها ميكن أن تُضيف ،يف
الوقت نفسه ،طبقات جديدة؛ أي أن ت ُدرِج اهتاممات أخرى تتعلق
باملصالح أو بالهوية.
8 Région Rhône-Alpes, Rhône-Alpes, actions internationales, 2000.
9 Stéphane Paquin, Paradiplomatie identitaire en Catalogne (Québec: Les
Presses de l'Université Laval, 2003).
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أما يف املجتمعات النامية ،فمن املنطقي أن ت ُقارب الوحداتُ الفرعية
الدبلوماسي َة املوازية بطريقة شاملة ،وأن تض ّمنها أهدافًا عدة
مختلفة .وعىل سبيل املثال ،إذا نظرنا يف مسألة "التعاون" فسنجد أن
الوحدات الفرعية يف البلدان املتقدمة عادة ما تك ّرس جز ًءا من
دبلوماسيتها املوازية إلقامة عالقات تعاون ،وهذا يرجع جزئيًا إىل
رغبة تلك الحكومات يف تطوير شخصيتها الدولية ،مع أن الرغبة
الصادقة يف دعم التنمية خارج الحدود تشكل كذلك ،وعىل األرجح،
جز ًءا من الدافع وراء "التوجه نحو الخارج" بهذه الطريقة .وعىل أي
حال ،ميكن أن تُسفر اتفاقات التعاون عن عالقة متعددة الجوانب
وفضل عن االحتكاك
ً
ومفيدة للوحدات الفرعية يف البلدان النامية.
املبارش يف إطار الخربات (إنشاء املــدارس ،وتدريب قوة الرشطة،
وتنظيم الخدمة املدنية ،وغري ذلك) ،ميكن أن تنطوي عالقة املعونة
عىل ٍ
بعد ثقايف يأخذ ،عىل سبيل املثال ،شكل املبادالت التعليمية -
املدرسية .وميكن أن يكون لهذا كله أثر إيجايب يف التنمية ،وكذلك يف
الفرص االقتصادية التي يحتمل أن تنشأ عن الرتابط الشبيك مع
االقتصادات الصناعية املتقدمة .إضافة إىل ذلك ،ومن خالل التعاون
املو ّجه إىل ٍ
شمول؛ األمر الذي
حد ما ،ميكن تطوير عالقة سياسية أكرث ً
يخدم تقوية املؤسسات املحلية أو اإلقليمية.

شراكات الدبلوماسية الموازية
ينطوي تطوير مثل هذه األمناط املتع ّددة األوجه من الدبلوماسية
املوازية عىل خيارات معينة يف ما يتعلق بالرشكاء والهياكل
البريوقراطية .وبالنسبة إىل الوحدات الفرعية يف البلدان النامية،
والبلدان التي مت ّر مبرحلة سياسية واقتصادية انتقالية ،سيكون من
املنطقي إقامة صالت مع الوحدات الفرعية يف املجتمعات الصناعية

ددعلالا
سرام /راذآراذآ

املتقدمة ،ألن يف إمكان األخرية توفري أنواع مختلفة من الفرص ،وميكن
أن تنفع مثل هذه الصالت سكان املقاطعات النامية بعدة طرائق؛
أول ،عادة ما تكون الوحدات الفرعية يف الغرب يف وضع ُيكّنها من
ً
توفري الخربة التقنية يف مختلف امليادين .ثانيًا ،ميكن أن توجد هذه
فرصا للتبادل يف املجاالت املختلفة ،مبا يف ذلك التعليم
الوحدات ً
العايل .ثالثًا ،تبحث هذه الوحدات ،عىل نحو دائم ،عن أسواق وفرص
استثامرية؛ األمر الذي من شأنه ،يف ظل األوضاع املالمئة ،أن يعود
بالفائدة عىل الوحدات الفرعية يف البلدان النامية .راب ًعا ،ميكن أن
تطّلع قطاعات عدة من سكان الوحدات الفرعية يف البلدان النامية،
من خالل تطوير الربامج الثقافية ،عىل ثقافة أخرى مختلفة وذات
أهمية من الناحية السياسية .وأخ ًريا ،من املمكن – من ج ّراء هذه
النشاطات  -أن تتعزز العالقات السياسية مع الوحدات الفرعية
يف الدول الدميقراطية ،سواء عىل نحو مبارش من خالل املعونة
املرشوطة ،أو ضمن ًيا عن طريق الحوار املحض وعرب ثقافة الحقوق
والقيم الليربالية.
وال ينبغي أن يكون العثور عىل رشكاء ،من الوحدات الفرعية يف
املجتمعات الصناعية املتقدمة ،أم ًرا صع ًبا ج ًّدا بالنسبة إىل وحدة
فرعية نامية؛ ألن فرصة الحصول عىل الدعم ،من خالل املساعدات يف
إطار التعاون ،أضحت حج ًة مركزي ًة يستخدمها املسؤولون اإلقليميون
يف البلدان املتقدمة لتربير وجود الدبلوماسية املوازية .ومن املثري
لالهتامم يف هذا الصدد أن اختيار الرشكاء غال ًبا ما يتأثر بالروابط
الثقافية واللغوية؛ فجهود التعاون التي تبذلها كيبيك ،عىل سبيل
املثال ،تركز عىل األقاليم الناطقة بالفرنسية .وعىل املنوال نفسه ،ت ُويل
كاتالونيا والباسك األولوي َة ألمريكا الالتينية ،بينام تستهدف فالندرز
املستعمرات الهولندية السابقة ،مثل إندونيسيا وسورينام.
إضافة إىل السعي إلقامة عالقات "دبلوماسية موازية" مع حكومات
الوحدات الفرعية يف البلدان الصناعية املتقدمة ،ميكن أن تنتفع
الوحدات الفرعية يف البلدان النامية أيضً ا من العالقات العابرة
للحدود؛ إذ ميكن أن تساعد مثل هذه العالقات يف إدارة املشكالت
املشرتكة املتعلقة ،عىل سبيل املثال ،بالبيئة أو بهجرة السكان.
وميكن كذلك أن تفيض الدبلوماسية املوازية إىل التخفيف من ح ّدة
التوترات اإلثنية واالضطرابات العرقية؛ فعىل سبيل املثال ،تركز
أساسا عىل التعاون مع بلدة الباسك
الدبلوماسية املوازية للباسك ً
يف فرنسا منذ أن أرىس القوميون الباسك تصورهم لـ "أوسكادي"
 ،Euskadiباعتبارها أ ّم ًة متتد عرب الحدود الدولية بني إسبانيا وفرنسا.
ومن وجهة نظر سياسية ،يُع ّد هذا املوقف ،إىل حد بعيد ،موقفًا
مبدئ ًيا (مثال ًيا)؛ ألن "التوحيد" الرسمي لجميع أرايض الباسك ال ميثل
خيا ًرا واقع ًيا .ومع ذلك ،فإن الدبلوماسية املوازية للباسك ال ت ُعامل
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الباسك يف فرنسا باعتبارهم رشيكًا أوروب ًيا آخر ،أو جامعة خارج
الحدود ،بل هناك حتى بعض التحفظ يف استخدام مفهوم التعاون
عرب الحدود  .Transborder Cooperationوإن اإلطار الخاص
بهذه النشاطات هو اتفاق ُوقّع يف عام  1990بني الجامعة املتمتعة
بالحكم الذايت يف إقليم الباسك يف إسبانيا وإقليم آكينت Aquitaine
 Regionيف فرنسا ،وانضمت الجامعة املحلية يف منطقة نربة (نافارا)
 Foral Community of Navarraيف إسبانيا إىل االتفاق يف عام
 .1992ويتضمن االتفاق تبادل املعلومات يف مجاالت السياسة العامة
املختلفة (االجتامعية ،واالقتصادية ،واالتصاالت ،والبحث العلمي)،
كام يستهدف ،عىل نحو أسايس ،تعزيز ثقافة الباسك ولغتها ،غري أن
أهم جانب يف اتفاق التعاون هذا ،متثل يف إنشاء صندوق مشرتك
لتمويل مرشوعات الباسك .ونتيجة للدبلوماسية املوازية لحكومة
الباسكَ ،حظيت أكادميية اللغة الباسكية  Euskaltzaindiaباعرتاف
رسمي من الدولة الفرنسية التي ز ّودتها بالتمويل والدعم الالزمني.
تعطي قضية الباسك فكرة عن الكيفية التي ميكن أن تساعد فيها
الدبلوماسية املوازية يف إدارة حاالت التن ّوع الثقايف املنترشة عرب
الحدود الدولية يف أفريقيا (عىل سبيل املثال ،بني الكونغو وجريانها،
أو يف القرن األفريقي) وأجزاء من آسيا (مثل السكان التاميل يف
رسيالنكا وجنوب الهند) التي تقود إىل توترات إثنية أو تطلّعات
غري محدودة (مثل الحرب األهلية يف الكونغو ،وفكرة الصومال
الكربى التي تشمل الصوماليني القاطنني يف كينيا وإثيوبيا وجيبويت).
تقلل الصالت العابرة للحدود بني األطراف التي تعتقد أنها
ويكن أن ّ
ُ
تنتمي إىل املجموعة اإلثنية ذاتها ،أو إىل املجتمع القومي نفسه ،من
الرغبة يف االنفصال واالندماج القومي؛ ألن اإلشكاالت التي تثريها
هذه األطراف (بشأن موضوع االنتامء) هي دون مستوى "اللعبة
الصفرية" .ويف الواقع ،إن إمكان إقامة روابط سياسية واقتصادية
وثقافية ذات مغزى بالنسبة إىل أقلية إثنية معزولة عن السلطة
السياسية ،بل رمبا االقتصادية أيضً ا ،يف دولة مع ّينة ،وتتطلّع دو ًما
إىل ذويها عرب الحدود ،قد يكون كاف ًيا لتثبيط السياسات االنفصالية.
وبعبارة أخرى ،قد يكون يف صالح الدول أن تسمح بصالت ذات
بدل من عزل
مغزى ،عرب شكل من أشكال الدبلوماسية املوازيةً ،
السكان عن ذويهم عرب الحدود الدولية ،ذلك أن هذا قد يح ّد من
التوترات والنزعات االنفصالية.

التنسيق السياسي و"المنحدر الزلق"
الدبلوماسية املوازية هي نشاط يقع عادة يف منطقة قانونية
ودستورية رمادية؛ ألن الدساتري متنح يف أغلب األحيان الدول َة
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سلطات حرصية ،تقري ًبا ،يف الشؤون الخارجية .إضاف ًة إىل ذلك،
من املر ّجح أن يبحث مسؤولو الدولة مع بعض األقاليم والبلديات
 ،Municipalitiesموضع الشك ،تطوير العالقات مع الحكومات
خارج الحدود .فجزء من هذا الشك يأيت ،ببساطة ،من اعتقاد مفاده
أن كل ما يتعلق بالشؤون الدولية ينبغي أن تتولّ ه حكومة املركز
بدل من حكومات الوحدات الفرعية .بيد أن أكرث ما يدعو إىل القلق
ً
يتمثل يف أن الدبلوماسية املوازية ميكن أن ت ُق ّوض التامسك الدويل
للبلد؛ وبعبارة أخرى ،لن يكون البلد قاد ًرا ،بوجود الدبلوماسية
املوازية ،عىل تبني خطاب مو ّحد عىل املرسح الدويل .ويواجه معظم
مناذج الدبلوماسية املوازية يف البلدان الغربية هذا النوع من املسائل؛
فاملطالبات التي تقدمت بها حكومة كيبيك إلضفاء الطابع الرسمي
عىل دورها يف الشؤون الخارجية ،عىل سبيل املثال ،حظيت باهتامم
كبري من املراقبني الذين أثاروا مسألة االتساق (.Coherence((1

للح ّد من القضايا التي يُحتمل أن تُع ّوق اتساق السياسة الخارجية،
أرست الدول الغربية ،التي ط ّورت إحدى مناطقها منوذ ًجا ذا شأن
ٍ
ٍ
وآليات ،للتشاور والتنسيق
قنوات
من مناذج الدبلوماسية املوازية،
البينحكومي .ففي كندا ،حيث تــؤدي املقاطعات دو ًرا رسميًا
يف تنفيذ املعاهدات الدولية ،تجري مشاورات لتحديد املواقف
الكندية (الفدرالية) أو تعريفها بشأن املسائل املتعلقة بالوالية
القضائية للمقاطعات يف إطار املنتديات القطاعية البينحكومية
 .Sectoral Intergovernmental Forumsوعادة ما تجري مناقشة
القضايا الدولية يف االجتامعات السنوية لوزراء االتحاد واملقاطعات
 .Provincialsويف بعض الحاالت ،يتم تأطري آليات التنسيق ،ألغراض
مثل ،باتفاق رسمي بينحكومي .ويف مجال العمل
تنفيذ املعاهدات ً
 ،Labourفتح االتفاق امل ُربم بني الواليات األمريكية وكندا ،الذي
صاحب مؤمتر  ،CUSTAالطريق أمام عقد اجتامعات تخصصية
10 Former Canadian diplomat Allan Gotlieb, "Only one voice for
Canada," The Globe and Mail, 5/10/2005.
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بينحكومية ،أثناء تفاوض كندا عىل معاهدات دولية (توازي اتفاقات
التجارة الحرة األخرى) .وقد أضفَت الحكومة الكندية يف عام 2005
الطابع الرسمي عىل هذه املامرسة ،من خالل اتفاق بينحكومي
جديد ،وهو إطار يُنشئ آلية (اتحادية  -إقليمية) لتنفيذ اتفاق
التعاون الدويل يف مجال العمل(.((1
ويف مجال البيئة ،يُعد املجلس الكندي لــوزراء البيئة ،CCME
الذي يجتمع أعضاؤه عادة مرة يف العام ،منتدى ملناقشة القضايا
أو األحداث البيئية ذات الطابع الدويل .فعىل سبيل املثال ،تع ّهد
الوزراء ،خالل اجتامع ُعقد يف حزيران /يونيو  ،2005بالعمل م ًعا
مع باقي األطـراف للتحضري ملؤمتر األمم املتحدة الخاص بالتغري
املناخي  United Nations Climate Changeالذي ُعقد يف مدينة
مونرتيـال الكندية يف وقت الحق من ذلك العام (ترشين الثاين/
نوفمرب  -كانون األول /ديسمرب  .((1()2005وبالنسبة إىل العالقات
البينحكومية املعنية بالزراعة ،مثل تحسني فرص وصول املنتجات
الزراعية الكندية إىل األسواق األجنبية ،فهي غري ُمقننة يف اتفاق قائم
بذاته ،وإمنا هي ُمد َرجة يف إطار بينحكومي أكرب ،هو اإلطار الزراعي.
يف بلجيكا ،حيث تكون اختصاصات حكومات الوحدات الفرعية يف
العالقات الدولية مسأل ًة تتعلّق بالقانون الدستوري ،تُصبح الرتتيبات
أكرث رسمية .ويك تتخذ بلجيكا موقفًا دوليًا ،مبا يف ذلك توقيع
املعاهدات ،ذا صلة مبنطقة اختصاص محيل تتبع لإلقليم ،Region
يتعي عىل حكومات الوحدات
أو للجامعة املحلية ّ ،Community
الفرعية ذات الصلة إبداء موافقتها .ولذا ،فهو نظام متداخل يعطي
حق النقض؛
كل األطراف الفاعلة املشاركة يف عملية أو قضية دولية َّ
وذلك نتيج ًة للتقسيم الدستوري املح ّدد للسلطات .ويعمل هذا
النظام عىل نحو جيد إىل ح ٍّد ما؛ إذ مل تضطر بلجيكا ق ُّط إىل التعطّل
نتيجة لحق النقض الذي مارسته حكومة اإلقليم أو الجامعة املحلية.
ويست التقاليد التوافقية وإملام الطبقة السياسية يف البالد بجميع
ّ
الرتتيبات املعقدة لضامن التعايش السلمي بني الجامعتني الرئيستني
11
The News Release, 28/1/2005, accessed on 24/1/2006, at:
http://bit.ly/2Gt5
رابط املصدر اإلخباري الذي يحيل عليه املؤلف يف األصل مل يعد يعمل .وقد استعضنا عنه
باملصدر اآليت (املرتجامن):
""Federal-Provincial-Territorial Meeting of Ministers responsible for Labour,
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باملصدر اآليت (املرتجامن):
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(الناطقتني بالفرنسية والهولندية) ،للسياسة البلجيكية عملي َة التحول
نحو "الالمركزية" يف إدارة "العالقات الدولية" ،التي تع ّززت بالتغيري
الدستوري الذي جرى يف عام .1993
ما الدروس التي ميكن أن تستخلصها األقاليم يف البلدان النامية من
هذه الحاالت عندما يتعلق األمر بالعالقة السياسية مع الدولة يف
سياق جهود الدبلوماسية املوازية؟
قبل كل يشء ،من املهم أن نُق ّدر عمل حكومات الوحدات الفرعية
يف البلدان النامية يف بيئة سياسية ،تختلف إىل ح ٍّد بعيد عن بيئة
نظرياتها يف البلدان املتقدمة ،فمثل هذه الحكومات ناد ٌر وقليل
الوجود يف البلدان النامية ،وهي تكاد تفتقر إىل السلطة الرسمية
[أو الفعلية] و /أو الرشعية ،ذلك أن الدولة املو َّحدة (ال الفدرالية
أو الالمركزية) هي النموذج السائد يف أفريقيا وآسيا وعموم الرشق
األوسط( .((1ويف هذا اإلطار ،يُر ّجح أن تكون مسألة اتساق السياسة
الخارجية ،بوصفها مظه ًرا من مظاهر سلطة الدولة ووحدتها الوطنية،
ذات أهمية قصوى للمسؤولني الحكوميني .إضاف ًة إىل ذلك ،عندما
تكون الدميقراطية الليربالية هشّ ةً ،بل معدوم ًة يف حاالت كثرية ،فإن
العالقة بني املسؤولني الحكوميني يف املركز وقادة األقاليم ُيكن أن
وخصوصا عند
تُصبح محفوف ًة باملخاطر بالنسبة إىل الطرف األخري،
ً
وجود انقسامات إثنية أو دينية بارزة.
لذلك ،بقدر ما ُيكن أن تكون الدبلوماسية املوازية معقدة وشائكة
يف البلدان املتقدمة ،فإنها تواجه عقبات أساسي ًة يف البلدان النامية.
وتكمن املسألة األساسية التي تحيط مبساعي أي وحدة فرعية
تتطلع نحو الخارج يف العالقة بني املسؤولني اإلقليميني والحكوميني.
فتطوير أحد نشاطات الدبلوماسية املوازية القابل للدوام يتطلّب
إقامة القنوات املالمئة للتشاور والتنسيق بني املسؤولني اإلقليميني
والحكوميني .ومن الواضح أن هذا األمر يتطلّب قد ًرا من قبول
مسؤويل الحكومة الفدرالية بالدبلوماسية املوازية .وحتى يف حال
افرتاض وجود مثل هذا القبول ،سيعتمد مستوى التشاور والتنسيق،
قبل أي يشء آخر ،عىل مدى نشاطات الدبلوماسية املوازية وطبيعة
هذه النشاطات .فإذا كان النشاط الخارجي الذي تقوم به الوحدة
الفرعية متواض ًعا ،ذا طابع تعاوين يف الدرجة الرئيسة ،فإن مجرد
تبادل للمعلومات ،معقول وحتى إن كان بشكل غري رسمي ،قد يكون
كاف ًيا لطأمنة مسؤويل الحكومة الفدرالية .أما إذا كانت نشاطات
الدبلوماسية املوازية طموحة عىل نحو أكرب ،وذات صلة بقضايا
 13هناك بعض الفدراليات يف آسيا (الهند ،وباكستان ،وماليزيا) وأفريقيا (نيجرييا،
وإثيوبيا ،وجزر القمر) وواحدة عىل األقل يف الرشق األوسط (اإلمارات) ،بيد أن هذا ال ميثل
سوى نسبة صغرية جدًا من هذه املنطقة الشاسعة.

دراسة مترجمة
المناحي السياسية للدبلوماسية الموازية :دروس من العالم المتقدم

اقتصادية وثقافية وبيئية وغريها مام له تأثري يف السياسة الوطنية
ٍ
حينئذ اعتامد صيغة
أو السياسات العامة ،فسيكون من املفيد
أكرث دقّة لتنظيم األمور .ويف مثل هذه الحالة ،ينبغي للعالقة بني
الوحدة الفرعية والدولة ،يف ما يخص نشاطات الدبلوماسية املوازية،
أن تتع ّدى تقاسم املعلومات ،لتشمل التشاور ،بل التنسيق الفعيل
أيضً ا بني الطرفني .ويف هذا الصدد ،وبقدر تعلق األمر بإقرار قنوات
وآليات محددة ،يوجد خياران ،عىل أقل تقدير ،لتنظيم العالقة بني
األطراف املعنية.
الخيار األول ،ومن خالل االستفادة من التجربة الكندية ،يتمثل
يف إقامة قنوات اتصال بني الهياكل البريوقراطية يف الحكومة وما
يقابلها يف الوحدات الفرعية .ويف هذا السياق ،إذا أرادت السلطات
يف الوحدة الفرعية تنظيم برنامج للتبادل الثقايف مع إقليم أجنبي،
فعليها االتصال بــاإلدارة (أو الــوزارة) الفدرالية املختصة إلطْالع
املسؤولني (أو الرؤساء السياسيني) عىل املرشوع ،ومناقشة مدى
صالحيته ،مبا يف ذلك مسألة اختيار الرشيك .وميكن ،يف حال أسفرت
هذه املناقشات عن اتفاق لقبول املبادرة من املسؤولني الحكوميني،
استخدام القناة القطاعية املالمئة لتبادل املعلومات يف ما بعد بشأن
املرشوع ،بل التنسيق ،بقدر ما ميكن الدولة أن تضعه يف الحسبان
عند مبارشة سياستها الثقافية الخاصة .ويف اإلمكان تطوير هذا
النهج القطاعي عىل نحو أكرب من خالل عقد اجتامعات عرضية بني
املسؤولني الحكوميني ونظرائهم اإلقليميني العاملني يف املجال ،أو
مثل .وسوف يضفي إنشاء
النشاط الذي تتناوله الدبلوماسية املوازية ً
املزيد من املنتديات القطاعية الرسمية (التي ميكن أن تشمل ،عىل
سبيل املثال ،اجتامعات منتظمة بني الطرفني ،عن الجوانب الدولية،
وأحيانًا املحلية ،يف مجال السياسات العامة) املزيد من الطابع
املؤسيس عىل عملية التشاور والتنسيق بني اإلقليم واملركز.
يتمثل الخيار اآلخر للربط بني املسؤولني اإلقليميني والحكوميني يف
إنشاء هيئة بينحكومية محددة للتعامل مع قضايا العالقات الدولية؛
أي منتدى تُع َرض فيه مبادرات الدبلوماسية املوازية ،ويُناقَش فيه
مدى مواءمتها للسياسة الخارجية للدولة ،إذا بدا هذا رضوريًا.
ويؤدي هذا النوع من الرتتيبات إىل تنسيق العالقات الدولية عىل
نحو مركزي ،فينطوي عىل إقرار كامل من الدولة برشعية الدبلوماسية
املوازية ،ويف الوقت نفسه ،التزام قوي من الوحدات الفرعية بأن
تُوائم نشاطها هذا مع السياسة الخارجية للدولة ،أو عىل األقل تضمن
عدم التعارض بني االثنني .ويندر هذا النوع من املقاربة إىل ح ٍّد بعيد؛
ألن الدول ترتدد عادة يف تبني نهج الوحدات الفرعية عىل الصعيد
الدويل ،ويف إضفاء الطابع الرسمي عىل اآلليات البينحكومية املشرتكة
التي تحيط بهذا النهج .ومن الواضح أن بلجيكا متثل "استثنا ًء" يف
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هذا الصدد .ويف الواقع ،من الصعب تصدير النموذج البلجييك الذي
يُح ّدد ،عىل نحو دستوري ،السلطات املمنوحة لألقاليم يف العالقات
الدولية ،والرتتيب البينحكومي الشامل لكل األطراف املؤسسية
الفاعلة ،التي تحظى بحق النقض ،بنجاح؛ ألنه قائم عىل التقاليد
التوافقية الراسخة يف هذا البلد ،وهو ما ال يتوافر بسهولة يف بلدان
أخرى.
عــادة ما تكون العالقاتُ البينحكومية ذات الصلة بنشاطات
الدبلوماسية املوازية ،يف البلدان املتعددة القوميات ،أو حتى املتعددة
اإلثنيات ،فضا ًء رصاع ًيا  Conflictualعىل نحو أكرب ،إذ تعكس عملية
تطوير الوحدة الفرعية عالقات دولية تعبري تلك الوحدة عن متايزها
الثقايف وأحيانًا السيايس .ومن ثم ،متثل الدبلوماسية املوازية معضلة
للدولة ،فإن كان رد فعلها عىل مطالبات الوحدات الفرعية بزيادة
مشاركتها يف الشؤون الخارجية إيجابيًا ،فإن هذا سيضعف مختلف
الحجج املؤيدة لالستقالل؛ مثل فكرة أن الدولة متثل عىل نحو سيئ
مركزي
مصالح مجموعة مع ّينة يف الخارج ،أو الفكرة القائلة إن النظا َم
ٌّ
عىل نحو مفرط ويفرض قيو ًدا غري مربرة عىل هذه املجموعة .ومن
ناحية أخرى ،قد يُنظر إىل تبني مثل هذا املوقف باعتباره نو ًعا من
التخل عن تعبري أسايس عن سيادة الدولة (أي السياسة الخارجية/
ّ
العالقات الدولية) .ووفق هذا املنظور ،تُع ّد الدبلوماسية املوازية
تهدي ًدا للوحدة الوطنية ،إىل درجة قد تؤدي معها باملجموعات غري
املنضبطة إىل "منحدر زلق" يف اتجاه االنفصال عن الدولة األم.
تب ّنت الــدول الغربية املتعددة القوميات مواقف مختلفة من
الدبلوماسية املوازية لألقاليم التي تضم حركات قومية قوية .وقطعت
بلجيكا شوطًا بعي ًدا يف تطبيق الالمركزية الدستورية يف العالقات
الدولية .ففي هذا البلد ،ميكن أن نتحدث عن "ما بعد الدبلوماسية
املوازية" Beyond Paradiplomacy؛ ألن النشاطات الدولية لألقاليم
واملجتمعات املحلية مل ت ُعد ،بأي حال من األحوال ،نشاطات هامشية
أو ثانوية ،بل أضحت مكونًا أساسيًّا من مك ّونات السياسة الخارجية
البلجيكية .واالفرتاض الكامن وراء هذه الرؤية الثورية لكيفية تنظيم
العالقات الدولية يف االتحاد البلجييك ،هو أن بقاء الدولة البلجيكية
يتطلّب إرساء الالمركزية يف "العالقات الدولية" ويف "ما يقابلها" من
ترتيبات بينحكومية .وهذا بالطبع ناتج من محفّزين أساسيني ،عىل
األقل ،متث ًّل يف تطلّع الحركة الفلمنكية  Flemish Movementإىل
االستقالل الثقايف (الذي قاد إىل قيام مجتمعات محل ّية) ،وتطلّع
الحركة الوالونية  Movement Walloonإىل االستقالل االجتامعي
واالقتصادي الذي أدى إىل نشوء األقاليم.
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قَ ِبلَت كندا ،عىل نحو واسع ،بنشاطات الدبلوماسية املوازية إلقليم
كيبيك ،إىل ح ّد أنها مل تتح َّد معظم الجهود الدولية التي تبذلها
املقاطعة  -وهي جهود معتربة  -أو ت ُعارضها .ووقّعت كيبيك عدة
مئات من االتفاقات الدولية منذ عام  1964مع الرشكاء ،من الدول أو
من حكومات األقاليم ،ويف كل القارات( .((1وت ُغطّي هذه االتفاقات،
تقري ًبا ،كل امليادين التي تنخرط فيها حكومة كيبيك عىل املستوى
املحيل (الزراعة والتنمية االقتصادية والخدمات االجتامعية والثقافة
والنقل ،وما إىل ذلك) .وتتمتع املقاطعة بتمثيل دويل يف أكرث من
 25بل ًدا ،فهي تتباهى بحيازتها سبع "بعثات عامة" ،موزّعة عىل
بروكسل ولندن وباريس وميونيخ ونيويورك وطوكيو واملكسيك،
وأربع "بعثات" أخرى يف بوسطن وبوينس آيرس وشيكاغو وأتالنتا
ولوس أنجلوس ،إضاف ًة إىل أكرث من عرش وحدات أصغر ،ضمنها
مكاتب الهجرة والسياحة( .((1ويف صيف عام  ،2006أعلنت كيبيك
عن فتح مكاتب لها يف الهند والربازيل ،وتعزيز وجودها يف اليابان
والصني ،ورفع مستوى مكتبها السياحي يف واشنطن العاصمة عرب
منحه دو ًرا سياسيًا أكرب( .((1وإجاملً  ،تحظى كيبيك بأكرث من 250
منصبًا وظيفيًا يف الخارج .وعملت الحكومة الكندية أيضً ا عىل جعل
املنظمة الدولية للفرانكوفونية( ((1تقبل بحكومات الوحدات الفرعية
أطرافًا كاملة العضوية ،يك يتس ّنى لكيبيك ونيو برونزويك املشاركة
يف فعاليات املنظمة .ويف عام  ،2005توصل رئيس وزراء الحكومة
الفدرالية ،ستيفن هاربر ،إىل اتفاق "ذي طابع انتخايب"( ((1مع كيبيك
عىل الدور الذي ميكن أن تساهم به يف نشاطات اليونسكو ،بعد
تول الشؤون
أن ق ّدرت الحكومة أ ّن منح كيبيك بعض الحرية يف ّ
الدولية هو الخيار األفضل ،عند تعلّق األمر بتأمني التزام الكيبيكيني
تجاه كندا .وبعبارة أخرى ،توحي فكرة التحدي املستمر لنشاطات
الدبلوماسية املوازية لكيبيك بنوع من الرصاع بني الطرفني؛ األمر
الذي من شأنه اإلرضار بالوحدة الوطنية .وهذا يعني أن الحكومة
الكندية ترفض هذه الفكرةُ ،مع ّززة بذلك موقف حكومة كيبيك،
القايض بأن السلطات املحددة دستوريًا للمقاطعة متتد ،كام يف
14 Andre Lecours, "Canada," in: Michelmann (ed.), Foreign Relations
in Federal Countries, p. 128; Gouvernement du Québec, Ministère des
relations internationales, Répertoire des ententes internationales du Québec,
1964-2000, 2000.
15 Ibid., See the MRI's website: http://bit.ly/37upz3Z
16 Rhéal Séguin, "Quebec Seeks to Raise its Profile Abroad," The Globe
and Mail, 25/5/2006.
 17االسم الرسمي للمنظمة ،منذ عام  ،1998هو:

Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).

18 Norma Greenaway, "Harper Proposes Voice for Quebec," Montreal
Gazette, 20/12/2005, A1 and A12.

بلجيكا ،إىل الساحة الدولية( .((1بيد أن الحكومة الفدرالية تحرص،
يف الوقت نفسه ،عىل وضع حدود للعالقات الرسمية التي ميكن أن
تقيمها حكومة كيبيك مع رؤساء الحكومات أو رؤساء الدول .وهذا،
تحدي ًدا ،هو واقع الحال عندما يكون حزب كيبيك  PQيف السلطة،
ألن الحكومة االتحادية ستشك حينئذ يف أ ّن الحزب (االنفصايل
التوجه) يسعى للحصول عىل دعم دويل إلعالن االستقالل يف نهاية
املطاف ،وال سيام عندما يتعلّق األمر بعالقة كيبيك مع فرنسا.
كانت الحكومة املركزية اإلسبانية أكرث تر ّد ًدا يف قبول الدبلوماسية
املوازية إلقليمي كاتالونيا والباسك ،وال سيام لهذا األخري .وقد كانت
حكومة الباسك تعتمد تفس ًريا محدو ًدا ملفهوم "العالقات الدولية"،
يقرصه عىل التمثيل الدبلومايس الرسمي وقضايا الحرب والسالم
وتوقيع املعاهدات ،يف حني تعد معظم األمور األخرى نشاطات
محلّية لها ،يف ظل عامل معومل وامتداد دويل .وعىل النقيض من ذلك،
شمول لـ "العالقات الدولية"،
ً
دافعت حكومة املركز عن فهم أكرث
وميّزت ،يف الوقت نفسه ،متيي ًزا صار ًما بني السياسة الدولية والسياسة
املحلية؛ فكانت تدافع عن سلطتها القضائية  Jurisdictionالحرصية
عىل املجتمعات املستقلة القامئة [التي تتمتع بالحكم الذايت] .ويرجع
هذا الرصاع إىل أواسط الثامنينيات من القرن العرشين ،حني أنشأ
إقليم الباسك مكتبًا للشؤون األوروبية ،ثم حني سعى إىل فتح ممثلية
له يف بروكسل ،فقد اعرتضت الحكومة اإلسبانية قضائ ًيا عىل دستورية
إجراءات حكومة الباسك ذات التمثيل الخارجي تلك .ونتيجة لعملية
قضائية مط ّولة ،أدارت حكومة الباسك شؤونها األوروبية ،عىل امتداد
عرشة أعوام تقريبًا ،من خالل منظمة  ،INTERBASKوهي منظمة
غري ربحية ممولة من القطاع العام .وأخ ًريا ،انبثقت يف عام  1994من
هذه املنطقة الرمادية الدبلوماسي ُة املوازية للباسك ،عندما أكّدت
املحكمة الدستورية حق حكومة الباسك يف أن تكون ممثل ًة عىل
نحو رسمي يف بروكسل ،وذلك وفق القرار  .165وعىل الرغم من هذا
اإليضاح القانوين ،فإن الدبلوماسية املوازية للباسك ما زالت ،إىل ح ٍّد
وجذب يف إطار العالقة بني حكومة الباسك وحكومة
ما ،محل ش ّد
ٍ
املركز؛ ألن العديد من السياسيني اإلسبان ما زالوا ينظرون إليها
بوصفها تح ّديًا لوحدة البلد .وبطبيعة الحال ،ال ميكن فهم التش ّنج
إزاء النشاطات الدبلوماسية املوازية للباسك مبعزل عن أجواء املجابهة
بني الطرفني يف إطارها األوسع .ويف الواقع ،فإن مواقف التشنج وعدم
الثقة الواسعة بني الجانبني ،وهي أشد بكثري مام هي عليه الحال يف
مثل ،تفصح عن شكوك الدولة يف نشاط الباسك الخارجي.
كندا ً
19
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الديمقراطية والتداول والتمثيل
ما الذي تعنيه الدبلوماسية املوازية للتمثيل والتداول الدميقراطي؟
ميكن املحا ّجة بأن الدبلوماسية املوازية ت ُفيض إىل تقوية الدميقراطية؛
ألنها ت ُدين بعض عنارص الشؤون الخارجية إىل عموم الناس .إن
السياسة العامة يف أي بلد ،وال سيام يف البلدان الكربى والسياسات
املتنوعة ،هي مجموع لعدة مصالح وقيم وهويات مختلفة ،وهذه
هي حال السياسة الداخلية ،وكذلك األمر بالنسبة إىل السياسة
الخارجية .وبنا ًء عىل ذلك ،فإن الحجة الدميقراطية التقليدية
املؤيدة لالمركزية (املتمثلة يف أن الالمركزية تجعل عملية صنع
القرار أقرب إىل عموم الناس ،ومن ثم فهي عملية ذات بعد إيجايب
بالنسبة إىل الدميقراطية) يجب أن تنطبق عىل السياسة الخارجية
أيضً ا .وإن الحوار الجاري بشأن مناذج الدبلوماسية املوازية األكرث
تقد ًما (كيبيك ،وكاتالونيا ،والباسك ،وفالندرز) يُقيم ،ضمنيًا عىل
األقل ،حجة دميقراطية .ففي حالة كيبيك ،عىل سبيل املثال ،يتلخّص
التربير املركزي لتطوير الدبلوماسية املوازية يف أن الحكومة الكندية
ال تستطيع التعبري عن هوية كيبيك ،أو متثيل مصالحها الخاصة،
عىل نحو ٍ
جسد نشاط
واف عىل الصعيد الدويل .ويف هذا السياق ،يُ ّ
حكومة كيبيك الدويل املذكور آنفًا اإلرادة الجامعية ملواطني كيبيك،
ويخدم أدا ًة لتعزيز مصالحها والتعبري عن هويتها.

رصيح ،يف معظم مناذج الدبلوماسية املوازية ،حتى أكرثها تقد ًما.
فعىل سبيل املثال ،يُدرك معظم الكيبيكيني أن هناك حكوم ًة إقليمي ًة
تبارش مهامت العالقات الدولية .وميكن أن يجادل املر ُء بأن الحكومة
الفدرالية تؤيد هذا القرار ضمن ًيا ،بدليل عدم الطعن يف تخصيص
فرصا ضئيل ًة ملناقشة
املوارد لهذه النشاطات "الخارجية" ،لك ّن هناك ً
مثل ،عىل نحو
خيارات سياسية أوسع؛ إذ تُركز االنتخابات اإلقليميةً ،
(((2
بدل من القضايا الدولية .
دائم تقريبًا ،عىل القضايا املحلية ً
بالنسبة إىل املناطق النامية التي تكون فيها الدميقراطية يافعة أو هشّ ة
أو يف مرحلة انتقالية ،تنطوي الدبلوماسية املوازية عىل إيجابيات
ومخاطر يف آن واحد .فمن ناحية ،تُع ّد فرص ًة لجلب "الدويل" إىل
"اإلقليمي  -املحيل"؛ إذ ميكنها إزالة الغموض عن جوانب النشاطات
الدولية التي تقوم بها الوحدات الفرعية ،وتحفيز النقاش العام بشأن
جوانب التعاون الكامنة يف
القضايا الدولية .كام ميكن أن ت ُحفّز
ُ
معظم مناذج الدبلوماسية املوازية املشارك َة الشعبية يف الشأن العام،
وهذه املشاركة تؤدي بدورها إىل تكريس الدميقراطية .ومن ناحية
أخرى ،قد ينجم عن إضفاء الطابع الالمركزي عىل عنارص عملية صنع
القرار وض ٌع غري مرغوب فيه من عدم االستقرار ،يف بلد مل تتوطد
فيه الدميقراطية عىل نحو ٍ
حاسم عند
كاف .ويُعد (التوقيت) متغ ًريا
ً
تقييم الكيفية التي يؤثر فيها تطوير الدبلوماسية املوازية ،من جانب
إحدى الوحدات الفرعية يف بلد نامٍ يف الدميقراطية.

خالصة
تشري حاالت الدبلوماسية املوازية يف الدول الصناعية املتقدمة إىل
ثالثة أمور ،عىل األقل ،ميكن أن تأخذها األقاليم يف البلدان النامية يف
الحسبان عند رشوعها يف مبارشة نشاطها الدويل الخاص.
يف هذه الحاالت "الغربية" ،فإن إمكان الفصل بني السياسة الخارجية
والتمثيل والتداول الدميقراطي ،عندما يتعلق األمر بالقلق بشأن
الدميقراطية ،هو الخيار الذي تطرحه الدبلوماسية املوازية .والواقع
أ ّن الفكرة القائلة إ ّن العالقات الدولية هي امتياز حرصي لحكومة
املركز تُ َع ّد فكرة راسخة يف أذهان معظم املواطنني .فعىل هذا النحو
يجري التعامل مع السياسة الخارجية يف مؤسسات الدولة الوطنية،
وضمن هذا السياق الوطني تجري املناقشات بشأن قضايا الشؤون
الخارجية يف األوســاط الجامهريية ،وال سيام يف أثناء الحمالت
االنتخابية .لذا ،ينبغي أن تقرتن المركزية السياسة الخارجية بالمركزية
األجواء التمثيلية والتداولية .وهذا مل يحدث ،عىل األقل عىل نحو

•ميكن أن تخدم الدبلوماسية املوازية أغراضً ا كثرية ومختلفة ،مبا
يف ذلك التنمية االقتصادية والتقدم التكنولوجي ونرش الثقافة،
إضافة إىل تأكيد "الوجود" السيايس .ويف هذا السياق ،فإن
تطوير القدرة عىل العمل يف الخارج قد يخدم مصالح من ّوعة
عىل املدى الطويل .فمن منظور التنمية ،يوجد أمام "األقاليم"
يف أفريقيا وآسيا والرشق األوسط وأمريكا الالتينية الكثري لكسبه
عرب إقامة الصالت مع حكومات الوحدات الفرعية ،مثل كيبيك،
وكاتالونيا ،وفالندرز ،والباسك ،التي ميكنها تقديم أمناط متن ّوعة
من الخربة ،مثلام يظهر يف اتفاقات التعاون الكثرية التي تربط
20
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األوىل باألخرية .كام ميكن أن ت ُع ّزز هذه الصالت القدرة
املؤسسية ،إضافة إىل الطبقة السياسية [املحلية] داخل األقاليم.

•ينطوي تطوير الدبلوماسية املوازية ،بالرضورة ،عىل تغيريات
محلية الطابع .ففي اإلقليم ،تتضمن الدبلوماسية املوازية إنشاء
بنى (هياكل) لتوجيه النشاط الدويل وإدارة الربامج ذات الصلة.
وعىل صعيد الدولة ،تعني الدبلوماسية املوازية إيجاد بعض
القنوات ،أو استغالل تلك القامئة بطرائق جديدة ،مع الحكومة
املركزية ،لتبادل املعلومات وتنسيق العمل .وال يتحتم بالرضورة
أن تر ّحب الدولة بالدبلوماسية املوازية ،وال سيام إذا صدرت عن
ُعب عن هوية متاميزة أو مجموعات لديها تطلعات
مجموعات ت ّ
قومية ،لكونها (نشاطات الدبلوماسية املوازية) تؤدي دو ًرا يف
تشكيل مفاهيم الوحدة الوطنية ،يف بلد مثل الهند عىل سبيل
املثال .ويف هذا اإلطار ،قد تدل الدبلوماسية املوازية عىل أن
عالقات الرصاع البينحكومية بدأت تدق جرس اإلنذار.

كل من املخاطر والفرص املحتملة
•تتضمن الدبلوماسية املوازية ً
للتنمية الدميقراطية ،وهي مسألة بالغة األهمية لكثري من
األقاليم يف البلدان النامية .فمن الناحية اإليجابية ،ميكن أن تخدم
االتصاالت مع الحكومات الدميقراطية الليربالية انتشار هذه
القيم (الدميقراطية) ،وميكن أن يفيض َس ّن مرشوعات التعاون
إىل تعزيز التعبئة واملشاركة املدنية وتقوية املستوى املحيل يف
الحكم .ومن الناحية السلبية ،قد يكبح إضفاء الطابع الالمركزي
عىل جوانب النشاط الدويل اهتامم الجمهور بشؤون العالقات
الدولية؛ ألن من املعتاد تداول هذه الشؤون داخل اإلطار
الوطني (الدولة) .وال تخضع األقاليم بسهولة للتصنيف بوصفها
جهات دولية فاعلة ،فال هي دول ذات سيادة ،وال هي فواعل
من غري الدول عىل شاكلة الحركات االجتامعية أو املنظامت غري
الحكومية( .((2ومع ذلك ،فإن تص ّور هذه الوحدات عىل أنها
وكالء  - Agentsليس يف السياسة املحلية فقط ،بل عىل الصعيد
الدويل أيضً ا  -يبدو أم ًرا رضوريًا عىل نحو متزايد .والواقع ،أن
عوملة "الدبلوماسية املوازية ملا بعد العامل الغريب" هي عملية
تستدعي ،إذا ما حافظت عىل اكتساب الزخم ،إعادة التفكري
جذريًا يف مسألة الوكالة  Agencyيف اإلطار الدويل.

21 James Rosenau, "Patterned Chaos in Global Life: Structure and
Process in the Two Worlds of World Politics," International Political Science
Review, no. 9 (1988), pp. 327-364.

ددعلالا
سرام /راذآراذآ

109
Rosenau, James. "Patterned Chaos in Global Life:
Structure and Process in the Two Worlds of World
Politics." International Political Science Review. no. 9
(1988).
United Nations "United Nations Climate Change
Conference Agrees on Future Critical Steps to Tackle
Climate Change." Press Release. 12/12/2005. at:
https://bit.ly/2sN6Wck

دراسة مترجمة
 دروس من العالم المتقدم:المناحي السياسية للدبلوماسية الموازية

المراجع
Aldecoa, Francisco & Michael Keating (eds.).
Paradiplomacy in Action: The Foreign Relations of
Subnational Governments. London: Routledge, 1999.
Duchacek, Ivo. Daniel Latouche & Garth Stevenson
(eds.). Perforated Sovereignties and International
Relations: Trans-Sovereign Contacts of Subnational
Governments. New York: Greenwood Press, 1999.
Duthoit, Virginie & Ellen Huijgh (eds.). Discussion
Papers in Diplomacy. The Hague: Netherlands Institute
of International Relations "Clingendael". 2008. at:
https://bit.ly/2NNkAU1
Gouvernement du Québec. Ministère des relations
internationales, Répertoire des ententes internationales
du Québec, 1964-2000, 2000.
Iglesias, Eduardo. et al. La Provincias argentines en el
escenario internacional. Bueno Aires: PNUD, 2008.
Michelmann, Hans (ed.). Foreign Relations in Federal
Countries. Series: Global Dialogue on Federalism Series.
Montreal/ Kingston: McGill-Queen's University Press;
Ottawa: Forum of Federations, 2009.
Michelmann, Hans J. & Panayotis Soldatos (eds.).
Federalism and International Relations: The Role of
Subnational Units. Oxford: Clarendon Press, 1990.
Nagelschmidt, Martin. "Les Relations internationales des
länder allemand et l'évolution du système fédéral dans
l'Union Européenne: Le Cas du Bade Wurtemberg."
Études Internationales. vol. 30, no. 4 (1999).
Painchaud, Paul. "Fédéralisme et politique
étrangère." Études Internationales. vol. 5, no. 1 (1974).
Paquin, Stéphane. Paradiplomatie identitaire en Catalogne.
Québec: Les Presses de l'Université Laval, 2003.
Région
Rhône-Alpes,
internationales, 2000.

Rhône-Alpes,

actions

صـدر حديـ ًثا
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حرب حزيران /يونيو  :1967مسارات الحرب وتداعياتها
صدر عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات كتاب حرب حزيران /يونيو  :1967مسارات
ً
بحوثا منتخبة من عدة بحوث ُق ِّدمت في مؤتمر عقده
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الحرب وتداعياتها ،وهو كتاب
ّ
عاما على حرب حزيران /يونيو  :1967مسارات الحرب
المركز العربي ،عام  ،2017بعنوان "خمسون ً
تحول رئيسة في مسار الصراع العربي  -اإلسرائيلي،
وتداعياتها" .وهذه الحرب ،التي مثلت نقطة
ّ
ما زالت آثارها وتداعياتها مستمرة حتى اآلن.
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اتجاهات الرأي العام اللبناني نحو االحتجاجات في لبنان
Lebanese Public Opinion Trends towards the Protests in
Lebanon

 من،تهــدف هــذه الورقة إلى عرض اتجاهــات الرأي العام اللبناني نحــو االحتجاجات في لبنان
 وتركز علــى محورين أساســين لبناء صورة لتفاعــل المجتمع.خــال بيانــات المؤشــر العربي
 يناقــش المحــور األول اتجاهــات الرأي.اللبنانــي مــع هــذا الحــدث المهــم الــذي ال يــزال يتفاعل
العــام نحــو االحتجاجات بصفة عامــة والتعرف إلى مدى تأييد المواطنيــن أو معارضتهم لها
 أما المحور الثانــي فيناقش مدى تفاعل المواطنين مــع هذه االحتجاجات من.وأســباب ذلــك
 تســتخدم.خــال االنخــراط الفعلي فيهــا أو من خالل تقديم العون والمســاندة للمتظاهرين
والــذي نُ ّفــذ فــي لبنان خــال الفترة2020 /2019 هــذه الورقــة بيانــات المؤشــر العربــي لعــام
. 2020  مارس/ آذار-  فبراير/الزمنية شباط
. االحتجاجات، لبنان، الرأي العام:كلمات مفتاحية
Based on the Arab Index data, this paper aims to present the trends of Lebanese
public opinion towards the protests in Lebanon. It focuses on two main axes to
construct an image of the Lebanese community's interaction with this important
ongoing event. The first one discusses public opinion trends towards the protests,
to identify the extent to which citizens support or oppose these protests, as well
as to define the reasons for such support or opposition. As for the second one,
it discusses the extent to which citizens interact with these protests by actually
engaging in protests or by providing help and support to the demonstrators. This
paper uses the data of the 2019/2020 Arab Index, which was conducted in Lebanon during February and March 2020.
Keywords: Public Opinion, Lebanon, Protests.
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 تقديم
شهد لبنان منذ  17ترشين األول /أكتوبر  2019اندالع احتجاجات
واسعة يف أغلب محافظاته وأقضيته إثر إعداد الحكومة حزمة
رضائب عىل االتصاالت .ومثلت هذه االحتجاجات ،بحسب مراقبني،
تحولً نوعيًا من حيث حجمها واتساع رقعتها واستقطابها فئات
من جميع املناطق والخلفيات الدينية واملذهبية واإلثنية .ومتثل
هذه االحتجاجات أيضً ا تحولً نوعيًا من ناحية مطالبها وشعاراتها
مقارنة بحركة االحتجاجات السابقة .فقد استهدفت شعاراتها النخبة
السياسية الحاكمة عىل اختالف األحزاب والتيارات السياسية أو
الطائفية ،مثل شعار "كلن يعني كلن" ،كام رفعت شعارات راوحت
بني رحيل النظام ورحيل املنظومة الحاكمة ورحيل الحكومة والرئيس
أو رحيل شخصيات سياسية بعينها .بطبيعة الحال ،فإن اندالع هذه
االحتجاجات أو املظاهرات أو "االنتفاضة" أو "الثورة" ،برصف النظر
عن التسمية ،جاء بعد مجموعة من التطورات املتتالية عنوانها تدهور
األوضاع االقتصادية يف لبنان وانهيارات متتالية للعملة الوطنية ،وبعد
إجراءات املرصف املركزي فيام يتعلق بأرصدة املواطنني من العمالت
األجنبية ،وارتفاع الاليقني يف ما يتعلق باملستقبل االقتصادي عامة،
ومدخرات املواطنني عىل نحو خاص.
تض ّمن املؤرش العريب لعام  2020/2019والذي نُفّذ يف لبنان خالل
الفرتة الزمنية شباط /فرباير  -آذار /مارس  2020مجموعة ِمن األسئلة
التي تتناول هذا املوضوع .وتتضمن هذه الورقة قراءة يف مجموعة
من اتجاهات الرأي العام اللبناين نحو هذه االحتجاجات من خالل
الرتكيز عىل محورين أساسني لبناء صورة لتفاعل املجتمع اللبناين مع
هذا الحدث املهم الذي ال يزال يتفاعل .يناقش املحور األول اتجاهات
الرأي العام نحو االحتجاجات بصفة عامة والتعرف إىل مدى تأييد
املواطنني أو معارضتهم لها وأسباب ذلك .أما املحور الثاين فيناقش
مدى تفاعل املواطنني مع هذه االحتجاجات من خالل االنخراط
الفعيل فيها أو من خالل تقديم العون واملساندة للمتظاهرين.

اتجاهات الرأي العام اللبناني نحو
االحتجاجات
موسع يف لبنان حول االحتجاجات الجارية فيه منذ ترشين
دار نقاش ّ
األول /أكتوبر  2019وأهدافها وغاياتها ،وتض ّمن ذلك مدى متثيلية
هذه االحتجاجات للشعب اللبناين وتطلعاته .وجاء هذا النقاش ،يف
انعكاسا لردة فعل املنظومة السياسية الحاكمة ،التي يبدو
األساس،
ً
أنها تفاجأت من اندالعها واتساع نطاقها والشعارات التي رفعتها.

ددعلالا
سرام /راذآراذآ

وقامت بعض القوى السياسية بحشد مؤيديها وأنصارها يف مسريات
ومظاهرات من أجل إظهار أن لها قاعد ًة شعبي ًة مؤيدةً ،وملوازنة
امتدادها الشعبي ،أو ملوازنة حركة االحتجاجات بأخرى موازية.
ويف هذا السياق ،تض ّمن استطالع املؤرش العريب يف لبنان مجموع ًة
من األسئلة للوقوف عىل اتجاهات الرأي العام اللبناين نحو هذه
االحتجاجات ،ومستويات التأييد واملعارضة التي حظيت بها،
واألسباب والدوافع التي ق ّدمها املستجيبون ملعارضتهم أو تأييدهم،
إضافة إىل التع ّرف إىل مدى انخراط أو تفاعل املتظاهرين يف هذه
االحتجاجات.
وطُــرح عىل املستجيبني سـ ٌ
ـؤال مبارش" :شهد لبنان مظاهرات
واحتجاجات اندلعت منذ ترشين األول /أكتوبر  2019واستمرت
لعدة أشهر ،هل تؤيدها أم تعارضها؟" .وأظهرت النتائج بشكل جيل
أنأغلبية املستجيبني يؤيدون هذه االحتجاجات بنسبة ،% 67مقابل
معارضتها بنسبة  ،%31فيام فضّ ل  % 2من املستجيبني عدم إبداء
رأيهم أو أنهم رفضوا اإلجابة عن هذا السؤال .ومن املهم اإلشارة إىل
أن نسبة الذين أفادواأنهم يؤيدونها بشدة (أي الذين لديهم موقف
ثابت وواضح منها) هي  ،%28مقابل  %6قالوا إنهم يعارضونها
عبوا عن موقف
بشدة؛ مبعنى أن هنالك نحو ثالثة أضعاف ونصف ّ
عبوا بشكل واضح
حازم من تأييد االحتجاجات مقابل أولئك الذين ّ
عن معارضتهم لها.
ويف إطار تعميق املعرفة حول آراء اللبنانيني سواء أكانوا مؤيدين
أم معارضني لهذه االحتجاجات ،طُرح عىل املستجيبني ٌ
سؤال حول
أسباب ودوافع تأييدهم أو معارضتهم لها ،وقد استخدمت صيغة
السؤال املفتوح من أجل إتاحة الفرصة للمستجيب إلدراج األسباب
مستخد ًما مفرداته وتعبرياته الخاصة ،وعدم حرصها بإجابات معدة
مسبقًا .وأظهرت النتائج بصفة عامة أن املستجيبني كانوا قادرين عىل
تقديم إجابات واضحة ومفهومة كأسباب لتأييدهم أو معارضتهم.
ومن الجدير بالذكر أن نسبة الذين فضّ لوا عدم تقديم أسباب ملوقفهم
أو أفادوا بعدم رغبتهم يف ذلك ال تتجاوز  %2من مجمل املستجيبني.
من خالل مراجعة أكرث من ألف وخمسمئة إجابة أوردها املستجيبون
املؤيدون لهذه االحتجاجات مبفرداتهم الخاصة كدوافع لهذا التأييد،
تبني أن هنالك مجموعة واسعة من األسباب املتباينة ،التي ميكن
إجاملها ضمن الفئات املوضحة يف الجدول ( .)1ويظهر بشكل جيل
أن أكرث األسباب التي أوردها املستجيبون املؤيدون ،وبنسبة ،%31
كانت ألن االحتجاجات تطالب بحقوق املواطنني والشعب اللبناين
وتعب عن تطلعاته .وأورد املستجيبون يف هذه الفئة العديد من
ّ
أسباب التأييد مثل أن هذه االحتجاجات تعكس مطالبة املواطنني
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الشكل ()1
املؤيدون واملعارضون لالحتجاجات التي شهدها لبنان منذ ترشين األول /أكتوبر )%( 2019

ﻻ أﻋﺮف  /رﻓﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ

آ

أؤﻳﺪ ﺑﺸﺪة

8آ

أﻋﺎرض ﺑﺸﺪة

6

أؤﻳﺪ إﱃ ﺣﺪٍ ﻣﺎ

9ل

أﻋﺎرض إﱃ ﺣﺪٍ ﻣﺎ

5آ

باستعادة حقوقهم األساسية والسياسية واملدنية املسلوبة ،وألن
للمواطنني حقوقًا إما أُهــدرت أو ُه ّمشت وأن لديهم مطالب
وتطلعات يجب أن تتحقق أو تؤخذ يف االعتبار .وكانت مجموعة
عبوا عن تأييدهم لالحتجاجات يف
ملحوظة من املستجيبني الذين ّ
هذه الفئة تعيد التذكري بأن حقوق الشعب هي األساس ،وأن لبنان
وأرضه وموارده يعود إىل املواطنني وليس لغريهم.
وجاءت يف املرتبة الثانية عىل صعيد أسباب التأييد لالحتجاجات،
وبنسبة  %20تقري ًبا من املؤيدين ،إجابات متعددة متثل مع
بعضها آراء متقاربة أدرجت ضمن تصنيف واحد هو "ألن مطالب
عب هؤالء عن أن
االحتجاجات واملظاهرات رشعية ومحقة" .وقد ّ
جميع مطالب املتظاهرين هي حقيقية أو واقعية ،وتنطلق من واقع
املواطن اللبناين ومعاناته اليومية ،وهي مطالب رشعية وشعارات
محقة .ويبدو أن توافق نحو خمس املؤيدين عىل هذه اإلجابات هو
انعكاس للنقاش والجدل اللذَين شهدهام لبنان يف هذا السياق حول
االحتجاجات ودوافعها واملستفيد منها ،فإجاباتهم تكاد تكون دفا ًعا
عن رشعية االحتجاجات ونزاهتها ،وتأكي ًدا عىل أن مطالبها رشعية
ومحقة يف مقابل من يقول إنها غري رشعية أو ليست لها مطالب
محقة أو أن أهدافها غري معروفة.
جاء يف املرتبة الثالثة من أسباب ودوافع تأييد االحتجاجات ما صنف
تحت عنوان "تغيري املنظومة السياسية الحاكمة" ،وتوافق عىل

ذلك  %13من املستجيبني املؤيدين .وقد تعددت اإلجابات ضمن
هذا التصنيف ،حيث أدرج املستجيبون إجابات عزوا فيها تأييدهم
للمظاهرات من أجل إسقاط املنظومة الحاكمة أو ترحيل منظومة
السياسيني التي تحكم لبنان منذ سنوات ،أو إسقاط الصيغة الطائفية
يف الحكم ،أو االنتهاء من نظام املحاصصة السياسية والطائفية ،أو
ترحيل النخبة السياسية القامئة واألحزاب السياسية أو تغيري الجميع.
وإضافة إىل ذلك ،ركزت بعض اإلجابات عىل أن تأييد االحتجاجات
ينطلق من اعتبارها ثورة ضد مؤسسة الحكم أو من أجل تغيري
"الدكتاتورية" القامئة وتأسيس نظام يحكم به الشعب نفسه.
وتوافق ما نسبتهم  %13من املستجيبني املؤيدين لالحتجاجات عىل
أن السبب الرئيس لتأييدهم جاء نتيجة لألوضاع االقتصادية السيئة
القامئة يف لبنان .وركز هؤالء عىل تدهور الوضع االقتصادي بصفة
عامة؛ مبا يف ذلك انهيار أسعار العملة الوطنية وارتفاع مستويات
البطالة وتفيش الفقر وانتشاره وارتفاع األسعار وغالء املعيشة.
وقال  %8من املستجيبني املؤيدين لالحتجاجات إن تأييدهم ينطلق
تعب عن غضب الشعب اللبناين إزاء ما يجري يف بالده عرب
من أنها ّ
سنوات متتالية من تهميش واستهانة به؛ أي أنها متثل انتفاضة غضب
وتعبري عن استعادته لكرامته التي ُمست ،أو محاولة استعادة كرامته
يف ظل ما تع ّرض له من تهميش أو إذالل أو استباحة له وآلرائه
وكرامته يف مختلف املجاالت.
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عب  %8من املستجيبني املؤيدين لالحتجاجات أن تأييدهم جاء
كام ّ
نتيجة النتشار الفساد والفاسدين من السياسيني والفئات الحاكمة
تعب
واملتحكّمة يف لبنان .وقد أورد أصحاب هذه الفئة إجابات ّ
عن تأييدهم لالحتجاجات ألنها ضد السارقني والناهبني (الحرامية،
اللصوص) ملقدرات البلد وثروته ،وألنها تهدف إىل محاسبتهم
ومقاضاتهم واستعادة ما قاموا بنهبه ورسقته .بينام قال  %3من
عبت عن وحدة الشعب
املستجيبني إن سبب تأييدهم هو أنها ّ
اللبناين باختالف فئاته ،أو أنها أدت إىل وحدته وتضامنه مع بعضه،
عبت عن مستوى وعيه املرتفع وإدراكه وسلميته .ومن الجدير
كام ّ
عبوا
بالذكر أن هنالك نحو  %2من املستجيبني املؤيدين لالحتجاجات ّ
عن أنهم ما زالوا مؤيدين لها رغم موقفهم النقدي لتطور مسارها؛
إذ اعتربوا أن هذه االحتجاجات كانت يف البداية أفضل من تطوراتها
تسييسا بعد أن كانت تركز عىل أهداف
الالحقة ،فقد أصبحت أكرث
ً
مطلبية ،وأن تنظيمها اعرتاه الخلل أو الضعف خالل األسابيع الالحقة
مقارنة ببدايتها يف األسابيع األوىل ،أو أنها أصبحت أقل جم ًعا ملختلف
الفئات اللبنانية مقارنة بانطالقتها .ومع أن هذه النسبة محدودة ،فإن
أهميتها تربز ألنها متثل نظرة نقدية موضوعية من خالل ما الحظه
هؤالء املستجيبون من تطورات يف حركة االحتجاجات ،أو جاء نتيجة
لتأثره بالجدل الذي دار حولها مبا يف ذلك جهد التيارات السياسية
املعارضة لالحتجاجات يف النيل من صدقيتها أو وسمها بأنها متثل
تعب عن مطالب الناس.
أجندات سياسية محددة وليست احتجاجات ّ
الجدول ()1
األسباب التي أوردها املستجيبون املؤيدون لالحتجاجات
األسباب

 %من مجموع
املؤيدين

 %من مجموع
املستجيبني

تطالب بحقوق الشعب وتطلعاته

31

20.2

ألن مطالبها رشعية ومحقة

19

12.9

لتغيري املنظومة السياسية الحاكمة

13

8.8

األوضاع االقتصادية السيئة (بطالة،
فقر ،غالء)

13

8.5

ضد الفساد والفئة الفاسدة من
الطبقة الحاكمة

8

5.3

تعبري عن غضب الشعب
واستعادته لكرامته

8

5.1

األسباب

 %من مجموع
املؤيدين

 %من مجموع
املستجيبني

ألنها و ّحدت اللبنانيني وعربت عن
وعي الشعب

3

2.3

أيدوا االحتجاجات وما زالوا
يؤيدونها رغم أنهم يحملون موقفًا
نقديًا لتطوراتها ألنها أصبحت أكرث
تنظيم مقارنة ببدايتها
تسييسا وأقل
ً
ً

2

1.1

أخرى

1

1.0

مل يورد أسبابًا للتأييد

2

1.0

املجموع

100.0

66.5

أما عىل صعيد األسباب التي أوردها املعارضون لالحتجاجات ،فقد
تعب
عكست اإلجابات العديد من األسباب والدوافع الواضحة التي ّ
عن تفسريهم ملواقفهم املعارضة ،حيث إن  %5منهم فقط آثروا
عدم ذكر أسباب أو أنهم كانوا غري قادرين عىل تقدميها .ومن خالل
مراجعة األسباب التي أوردها املستجيبون بحسب مفرداتهم الخاصة،
فقد ُصنفت يف عدة فئات .وجاءت النسبة األعىل ،التي متثل %20
من املستجيبني ،بأنهم يعارضون االحتجاجات ألنها ال جدوى منها
تغي أي يشء يف الواقع اللبناين ولن تحقق أهدافها املرفوعة.
ولن ّ
وقد أورد هؤالء إجابات متعددة يف هذا السياق منها أن النخبة
السياسية الحاكمة ال تستمع للمواطنني ومطالبهم وال يهمها آراؤهم
أو أن هذه النخبة سوف تلجأ إىل القيام بإجراءات تسكينية هدفها
امتصاص غضب الشارع ،وليس إجراءات جوهرية تعكس مطالب
املتظاهرين ،أو أن االحتجاجات لن تؤدي إىل نتيجة ولن تحقق أي
يشء .ويبدو جليًا أن أصحاب هذا الرأي من املعارضني ال ينطلقون
من موقف معارض لالحتجاجات من الناحية املبدئية أو موقف
يعب املواطنون عن آرائهم من خالل االحتجاج ،وإمنا
يرفض أن ّ
ينحاز موقفهم إىل قناعة أو تصور وانطباع بأنها لن تحقق أهدافها
تغي سياساتها ،ومن
أو مطالبها ألن منظومة الحكم لن تتغري ولن ّ
ث ّم ،فإنه ال يوجد أفق للتغيري أو أن الطبقة الحاكمة سوف تلجأ إىل
إجراءات تحتوي فيها حركة الشارع ضمن تغيريات صورية ومن دون
أي تغيري جوهري ذي معنى .وقد يكون أيضً ا أحد أسباب معارضتهم
قناعتهم بأن االحتجاجات بصفة عامة أو نتيجة للسياق اللبناين هي
آلية غري مجدية للتغيري .ويف املحصلة النهائية ،فإن موقف هذه
الفئة من املستجيبني ،والتي متثل خمس املعارضني و %6من مختلف

المؤشر العربي
اتجاهات الرأي العام اللبناني نحو االحتجاجات في لبنان

املستجيبني اللبنانيني ،ال تنطلق من موقف معا ٍد لالحتجاجات وإمنا
من قراءة محددة لواقع القوة والنفوذ للسلطة السياسية يف لبنان أو
من انحياز ملا ميكن تسميته بـ "الالمباالة السياسية" أو تفضيل آلية
أخرى للوصول إىل أهداف املتظاهرين.
وفس  %14من املستجيبني معارضتهم لهذه االحتجاجات بأنها
ّ
كانت فوضوية وغري منظمة وأدت إىل إغالق الطرق ومارس بعضها
التخريب أو الشغب .وركز هؤالء عىل أسباب متعلقة بإغالق الطرق
شل حركتهم
بني املناطق املختلفة يف لبنان أو يف بريوت؛ ما أدى إىل ّ
وعدم قدرتهم عىل الوصول إىل أماكن عملهم أو أماكن أخرى ،إضافة
إىل أنها عطلت الحياة وسببت رض ًرا للناس .ومن الجدير بالذكر أن
بعض اإلجابات قد ركزت عىل أن هذه االحتجاجات يف بدايتها كانت
تنظيم.
أكرث
ً
وعب  %13من املستجيبني عن معارضتهم لالحتجاجات انطالقًا
ّ
من أنها مؤامرة خارجية عىل لبنان ،ومن ث ّم يعكس توصيفهم
هذا رفضهم لها من ناحية مبدئية؛ إذ اعتربوها منظمة من الخارج
وال متثل الشعب أو تطلعاته وإمنا هي صناعة خارجية و"مؤامرة"
تستهدف لبنان وأمنه .واعتربت أغلبية هؤالء أن االحتجاجات مؤامرة
أمريكية أو أمريكية إرسائيلية أو مؤامرة خارجية بصفة عامة ،أو أنها
نُظمت وطُبخت و ُمولت من سفارات دول معادية يف لبنان.
وعب نحو  %9من املستجيبني عن رفضهم لالحتجاجات ألسباب
ّ
ذات عالقة بأنها مس ّيسة أو ذات أهداف سياسية .ويف هذا السياق،
يعبون عن أن معارضتهم جاءت إما ألن
كان هؤالء املعارضون ّ
االحتجاجات ليست مطلبية فحسب؛ أي مطلبية كاملة ،وإما ألنها
ذات أهداف سياسية ،وكأنهم يرغبون يف مظاهرات مطلبية فحسب.
ومن الجيل أن هؤالء املستجيبني يعكسون رأيًا ساد من قبل بعض
الفئات السياسية اللبنانية التي رفضت هذه االحتجاجات بوصفها
ذات أجندات سياسية أو مسيّسة .ومل تستطع اإلجابات الواردة
يف هذا التصنيف أن تع ّرف املقصود باملسيّس املرفوض واملطلبي
املرغوب.
وقال  %9من املستجيبني املعارضني لهذه االحتجاجات (وميثل
هؤالء نحو  %3من مجمل مستجيبي العينة) إنهم كانوا مؤيدين
لها يف البداية ،لكنهم تحولوا إىل معارضني بعد فرتة من الزمن نتيجة
انحرافها عن مسارها الصحيح .وكانت بعض اإلجابات التي ُصنفت
هنا تشري إىل انحراف لهذه االحتجاجات عن "مسارها الصحيح" من
دون توضيح ماهية هذا االنحراف أو تعريف ماهية املسار الصحيح.
وبينت بعض اإلجابات األخرى ما يقصده املستجيبون يف ذلك من أن
االحتجاجات فقدت عفويتها التي كانت سمة أساسية لها يف األسابيع
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األوىل من انطالقها أو أنها أصبحت ترفع شعارات سياسية بعد أن
كانت تركز عىل الشعارات املطلبية ،أو أ ّن "مندسني" قد انخرطوا فيها
تعب عن اتجاه سيايس معني
وحرفوها عن مسارها ،أو أنها أصبحت ّ
أو تستهدف اتجا ًها سياسيًا معي ًنا .وعىل الرغم من أن بعض هذه
لتعب
اإلجابات تتقاطع مع إجابات أخرى ُصنفت يف فئات مختلفة ّ
عن آراء املعارضني ،فإن تخصيص فئة خاصة لهذه اإلجابات ينطلق
من أنها متثل الفئة التي تأرجحت وتحولت من موقف مؤيد إىل
موقف معارض إما نتيجة للنقاش والجدل اللذَين شهدتهام الساحة
اللبنانية وجهود تيارات سياسية استهدفت صدقية هذه االحتجاجات،
وإما نتيجة ملوقف تطور عند بعض املؤيدين لالحتجاجات ليحولهم
معارضني لها.
وأورد ما نسبتهم  %8من املستجيبني املعارضني لالحتجاجات إجابات
متعلقة بتدهور الوضع االقتصادي يف لبنان بشكل أكرب نتيجة لها،
عبوا عن أنها ساهمت يف انخفاض سعر العملة الوطنية
حيث ّ
مقابل الدوالر ،أو ارتفاع األسعار وتوقف األعامل واألشغال أو تراجع
مستوى املعيشة؛ أي أن هذه الفئة فرست معارضتها لالحتجاجات
بأنها سببت مزي ًدا من الرتاجع للوضع االقتصادي (من بطالة ،وارتفاع
أسعار ،وفقر).
وعىل صعيد مشابه ،فرس  %7من املستجيبني املعارضني موقفهم
بأنها أدت إىل عدم االستقرار وتدهور أوضاع لبنان بصفة عامة ،حيث
أفاد هؤالء أن االحتجاجات واستمرارها قادت البلد إىل عدم االستقرار
السيايس واألمني وإىل غياب األمان .وانطلق  %7من املعارضني من
أن معارضتهم كانت بنا ًء عىل أن أهدافها غري موحدة وشعاراتها
وقيادتها متضاربة ،وال تعكس الوحدة ،إضافة إىل افتقارها إىل
التنظيم .وقد أورد البعض أن أسباب معارضتهم تعود إىل أنه ال يوجد
فضل
برنامج واضح لها أو أهداف تم التوافق عليها أو قيادة موحدةً ،
عن ضعف الضبط والتنظيم يف مجرياتها .ومن الجدير بالذكر أن
 %5من املعارضني عزوا ذلك إىل أن االحتجاجات موجهة ضد تيار
سيايس بعينه أو أنها تخدم جهة سياسية معينة ،حيث قال هؤالء إن
من قاموا بها يخدمون أجندة أحزاب محددة أو يستهدفون تيارات
سياسية محددة ،أي أن أهدافها ليست مصالح الشعب اللبناين.
ومن الالفت لالنتباه أن اإلجابات التي س ّمت التيارات أو الجهات
املستهدفة كانت متعددة ومتباينة وركزت عىل ثالث جهات وهي:
أولً  ،أن هذه االحتجاجات تستهدف املكون السني يف لبنان أو تيار
املستقبل أو سعد الحريري من أجل إزاحته عن رئاسة الحكومة ...
إلخ .ثانيًا ،أنها تستهدف الشيعة يف لبنان أو حزب الله ،أو سالح
املقاومة .ثالثًا ،أن هدفها كان استهداف العهد أو ميشيل عون رئيس
الجمهورية أو التيار الوطني وقائده جربان باسيل.
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الجدول ()2
األسباب التي أوردها املستجيبون املعارضون لالحتجاجات التي شهدها لبنان
األسباب

 %من مجموع املعارضني

 %من مجموع املستجيبني

ال جدوى منها ولن تغري شيئًا

20

6.3

فوضوية وأدت إىل إغالق الطرق والتخريب

14

4.5

مؤامرة خارجية

13

4.0

مس ّيسة وليست مطلبية

9

2.8

كنت مؤيدًا ،وأصبحت معارضً ا ألن االحتجاجات انحرفت عن مسارها

9

2.7

ساهمت يف سوء األوضاع االقتصادية

8

2.6

أدت إىل عدم االستقرار وتدهور أوضاع لبنان

7

2.3

أهدافها غري موحدة واملظاهرات تفتقر إىل التنظيم

7

2.1

موجهة ضد تيار سيايس بعينه أو أنها تخدم جهة سياسية بعينها

5

1.7

أخرى

2

0.6

مل يورد أسبابًا ملعارضة االحتجاجات

5

2.0

املجموع
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31.5

وعند تحليل اتجاهات الــرأي العام اللبناين نحو االحتجاجات
واملظاهرات التي شهدها لبنان بحسب املــؤرشات الدميوغرافية
والتعليمية والفئات العمرية ،تظهر النتائج أن اآلراء متقاربة بني هذه
املؤرشات ،إال أنه من املهم إدراج بعض التباينات املرصودة ،حيث
أظهرت النتائج أن نسب التأييد لالحتجاجات بني اإلناث والذكور
متقاربة مع ميلٍ أعىل للتأييد لدى املستجيبات اإلناث .بينام أظهرت
عامل مؤث ٌر إىل ٍ
حد ما يف اتجاهات الرأي
النتائج أن عامل التعليم ٌ
تعليم مقارن ًة
العام ،حيث ترتفع نسبة الـتأييد بني الفئات األكرث
ً
عبت عن معارضتها
باألقل
ً
تعليم .وكانت أكرث فئة من املستجيبني ّ
لالحتجاجات هي من ذوي التعليم األقل من الثانوي ،بينام األكرث
تأيي ًدا هم املستجيبون من ذوي التعليم الثانوي أو أعىل .وميكن
قراءة أثر عامل (السن /العمر) يف تأييد االحتجاجات بأن الفئتني
العمريتني  34-25عا ًما و 44-35عا ًما هام األكرث تأيي ًدا لها ،مقارنة
بفئات عمرية أخرى ،فقد كانت الفئة العمرية ( 55عا ًما فأكرث) هي
األقل تأيي ًدا لهذه االحتجاجات أو األكرث معارضة لها.
عىل الرغم من التباينات التي عكستها املتغريات التعليمية والعمرية
والجندرية ،فإنها تبقى محدودة وذات تأثري غري جوهري باستثناء
ما ظهر عند تحليل املستويات التعليمية .يف املقابل ،ومن خالل تحليل

البيانات بحسب بعض املتغريات األخرىُ ،وجد أن هنالك مجموعة
متغريات أكرث أهمية عىل صعيد تأثريها يف مواقف املستجيبني نحو
االحتجاجات ،وهي:
ً
أول :الوضع االقتصادي لألرسة ،وقد اعتمد هنا متغري مدى كفاية
الدخل لتغطية نفقات الحاجات األساسية ألرسة املستجيب.
ثان ًيا :متغري املحافظة ،واعتمد هنا مكان سكن املستجيب بحسب
توزيع العينة.
ثالثًا ،متغري الطائفة ،واعتمد هنا التعريف الذايت للمستجيب لطائفته.
عىل صعيد متغري دخل األرسة ،أظهرت النتائج أن هنالك تباي ًنا يف
اتجاهات الرأي نحو تأييد االحتجاجات؛ إذ يرتفع التأييد لها مع
انخفاض دخل األرسة ،حيث إن أعىل نسبة معارضة تركزت بني
املستجيبني الذين وصفوا دخلهم بالكايف ويستطيعون أن يوفروا
منه (أي أرس الوفر) .يف املقابل ،فإن أعىل نسبة تأييد لالحتجاجات
كانت بني املستجيبني الذين أفادوا أن دخل أرسهم ال يكفي تغطية
حاجاتهم األساسية (أرس العوز) أو أنه يكفي لتغطية حاجاتهم
األساسية ومن دون توفري (أرس الكفاف) .وميكن القول إن هنالك

المؤشر العربي
اتجاهات الرأي العام اللبناني نحو االحتجاجات في لبنان

عالقة ترابطية عكسية بني دخل األرسة وتأييد االحتجاجات ،فكلام
ميل نحو تأييد االحتجاجات.
انخفض دخل األرسة ،كان هنالك ٌ
إن تحليل اتجاهات الرأي العام بحسب املحافظات ذو داللة كربى،
حيث إن هنالك أكرثية يف كل محافظة من املحافظات اللبنانية لتأييد
هذه االحتجاجات باستثناء محافظة واحدة ،هي بعلبك /الهرمل،
حيث أفاد  %78منهم أنهم يعارضون االحتجاجات ،مقابل %22
فقط أفادوا تأييدهم لها .وكانت أغلبية املستجيبني يف املحافظات
األخرى قالت إنها تؤيد االحتجاجات ،لكن نسبة التأييد تتفاوت بني
محافظة وأخرى ،حيث سجلت محافظة عكار أعىل نسبة  %79تليها
بريوت  %78فشامل لبنان  %73والنبطية  .%72وتشري النتائج بشكل
واضح إىل أن تأييد االحتجاجات متوافر عىل امتداد املحافظات عىل
اختالفها مع وجود استثناء يف محافظة بعلبك /الهرمل.
أما املتغري الثالث ،فهو متغري طائفة املستجيبني ،ولعل هذا املتغري
مهم ج ًدا فيام يتعلق بلبنان ،حيث إن النظام السيايس قائم عىل
االعرتاف بالطائفية السياسية واملحاصصة الطائفية ،إضافة إىل أن
أغلب القوى السياسية القامئة ضمن التيارات املتعارف عليها main
 streamهي أحزاب متثل طوائف يف لبنان .كام أن لها أهمية خاصة
مرتبطة باملظاهرات واالحتجاجات التي شهدها لبنان ،حيث إنها
رفعت شعارات التخلص من الطائفية السياسية واألحزاب الطائفية
فضل عن ذلك ،كان الجدل الذي رافق
واملحاصصة السياسية الطائفيةً .
التعامل مع هذه االحتجاجات ذا أبعاد طائفية ،حيث نشأ خطاب
سيايس ،وتحدي ًدا ذاك الذي وقف ضد االحتجاجات ،يركز عىل التضامن
بني أبناء الطائفة أو االلتفاف حول األحزاب التي متثل الطوائف.
وأظهرت النتائج أن أكرثية املستجيبني يف كل طائفة من الطوائف
الرئيسة أفادت أنها تؤيد االحتجاجات التي جرت .إال أن تحليل
النتائج يشري إىل تركّز التأييد لدى املستجيبني من الذين ع ّرفوا أنفسهم
كمسلمني سنة ومسيحيني أرثوذوكس ومسيحيني كاثوليك ،مقابل تأييد
أقل بني املستجيبني املسيحيني املوارنة ،ويصبح هذا التأييد يف أقل
مستوياته بني املستجيبني املسلمني الشيعة ،حيث أفاد  %51منهم
عبوا عن معارضتهم لها.
تأييدهم لالحتجاجات مقابل ّ %49
إن تحليل البيانات بالتقاطع مع طائفة املستجيب يعكس أن هنالك
شبه انقسام بني اللبنانيني الشيعة عىل الرغم من أن األغلبية البسيطة
تؤيد هذه االحتجاجات .كام أن هنالك أغلبية لتأييد االحتجاجات يف
إطار املحافظات ذات الصبغة الشيعية األكرب .وهنالك نسبة معتربة
عبوا عن معارضتهم لالحتجاجات
من املستجيبني املوارنة (ّ )%41
مقابل  %51أيدوها.
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إن قراء ًة يف األسباب التي أوردها املعارضون لالحتجاجات إليضاح
أسباب معارضتهم تظهر أن هذا التيار متنوع وغري متوافق،
وال ينطلق جميعه من توافق مبديئ عىل معارضة االحتجاجات أو
مطالبها ،خاصة إذا كانت هذه املطالب مرتبطة بظروف معيشية
للمواطنني .وميكن يف هذا السياق القول إن هنالك ثالثة تيارات
رئيسة تشكل كتلة املعارضني:
األول :ينطلق من املعارضة ألسباب ال تتعلق مبوقف رافض
لالحتجاجات من ناحية مبدئية ،ويضم هذا التيار أولئك الذين
فرسوا معارضتهم بعدم جدوى االحتجاجات وعدم قدرتها عىل
تحقيق أهدافها ( %6.3من مجمل املستجيبني) أو لكونها ساهمت
يف تدهور األوضاع االقتصادية ( %2.6من مجمل املستجيبني) أو أنها
أدت إىل عدم االستقرار ( ،)%2.3وميثل هذا التيار نحو  %11من
مجمل املستجيبني ،ونحو ثلث فئة املعارضني.
الثاين :ينطلق من معارضته ألسباب نقدية تتعلق باالحتجاجات وآلية
تطورها ،إذ يركز عىل ضعف تنظيمها وعدم وجود قيادة موحدة لها
( %2.1من مجمل املستجيبني) أو أنها فوضوية وأدت إىل تعطيل
الحياة وإغالق الطرق ( ،)%4.5وميثل هذا التيار نحو  %7من مجمل
املستجيبني ،أي نحو ربع املعارضني.
الثالث :يأخذ موقفًا معارضً ا لها من ناحية مبدئية ويصفها إما أنها
موجهة ضد تيار سيايس بعينه أو خدمة لتيار سيايس محدد (،)%1.7
تعب عن رأي اللبنانيني ( %4من املستجيبني)
وأنها مؤامرة خارجية وال ّ
أو ألنها مس ّيسة وليست مطلبية ( %2.8من مجمل املستجيبني)،
إضافة إىل أولئك الذين كانوا مؤيدين لها وأصبحوا معارضني بعد
انحرافها عن مسارها ( ،)%2.7وميثل هذا التيار  %11من مجمل
املستجيبني ،وثلث املعارضني.
وميكن القول إن هذا التيار لديه موقف معارض من هذه االحتجاجات
بشكل مبديئ ،لكن ميكن مناقشة البنية املبدئية لهذا املوقف من
خالل االدعاء بأن املوقف املبديئ هذا تشكل عىل أساس التضامن مع
أحد التيارات السياسية القامئة يف لبنان (عىل وجه الخصوص حزب
الله والتيار الوطني وبدرجة أقل تيار املستقبل)؛ أي أنه ينطلق من
الخطاب السيايس الذي طرحته هذه التيارات أو بعضها الحتواء هذه
االحتجاجات أو التقليل من زخمها أو استهدافها .وليس من موقف
مبديئ من االحتجاجات أو الظروف املوضوعية التي أدت إىل اندالعها
يف الشارع اللبناين .مبعنى أن هذه الفئة ليست منفصلة عن األهداف
أو الغضب الذي دفع املتظاهرين لالحتجاج يف ترشين األول /أكتوبر
واألشهر التالية ،مبقدار معارضتهم املبدئية لالحتجاجات عىل أساس
تضامنهم مع خطاب التيار السيايس الذي ميثلهم ورؤيته أو ميثل
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الجدول ()3
اتجاهات الرأي العام اللبناين نحو االحتجاجات من حيث الجندر ،واملحافظة (أو اإلقليم) ،والطائفة ،واملستوى التعليمي ،والفئات العمرية
املؤيدون واملعارضون لالحتجاجات
مؤيدون
معارضون
املجموع
املؤيدون واملعارضون لالحتجاجات
مؤيدون
معارضون
املجموع
املؤيدون واملعارضون لالحتجاجات
مؤيدون
معارضون
املجموع
املؤيدون واملعارضون لالحتجاجات

مؤيدون
معارضون
املجموع
املؤيدون واملعارضون لالحتجاجات

مؤيدون
معارضون
املؤيدون واملعارضون لالحتجاجات

مؤيدون
معارضون
املجموع

ذكور %
67
33
100

الجندر

إناث %
69
31
100

الفئات العمريّة (سنة)
% 55+
% 54-45
% 44-35
% 34-25
% 24-18
63
67
73
70
66
37
33
27
30
34
100
100
100
100
100
املستويات التعليم ّية
ّانوي %
الثانوي %
ّانوي %
أ ّميُ /ملم %
أعىل من الث ّ
ّ
أقل من الث ّ
71
72
65
69
29
28
35
31
100
100
100
100
الطائفة
مسيحي
مسيحي
مسيحي
درزي %
مسلم سني  %مسلم شيعي %
كاثولييك %
أرثوذكيس %
ماروين %
86
81
72
59
51
84
14
19
28
41
49
16
100
100
100
100
100
100
املحافظة
جنوب
جبل
بعلبك
شامل
النبطية %
بريوت %
البقاع %
عكار %
لبنان  %لبنان %
الكرمل %
لبنان %
72
63
70
78
22
68
73
79
28
37
30
22
78
32
27
21
توصيف املستجيبني لدخل أرسهم
دخل األرسة يُغطّي نفقات
دخل األرسة ال يُغطّي نفقات
دخل األرسة يُغطّي نفقات
ٍ
احتياجاتنا بشكلٍ ج ّي ٍد ونستطيع
صعوبات يف تغطية
احتياجاتنا ونواجه
احتياجاتنا وال نوفّر منه %
أ ْن نوفّر منه %
احتياجاتنا %
69
70
60
31
30
40
100
100
100
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الجدول ()4
برأيك ،ما هو أهم سبب وثاين أهم سبب دفع الناس للتظاهر /للمشاركة يف االحتجاجات؟

ارتفاع األسعار (ارتفاع تكلفة املعيشة)

السبب األول %
42

السبب الثاين %
20

معدل اإلجابتني %
31.0

الفساد اإلداري واملايل

24

23

23.5

البطالة (عدم توافر فرص عمل)

17

24

20.5

املحاصصة السياسية

4

7

5.5

ضعف الخدمات العامة

2

6

4.0

النظام الطائفي

3

5

4.0

سيطرة مجموعة من السياسيني عىل الحكم

3

5

4.0

عدم املساواة يف توزيع الدخل والرثوة

2

4

3.0

عدم الثقة باألحزاب

1

3

2.0

أخرى

1

2

1.5

ال أعرف /رفض اإلجابة

1

0

0.5

ال يوجد خيار ثانٍ

0

1

0.5

املجموع

100

100

100

تطلعاتهم أو بعضها ،فهم متعاطفون أو لديهم تفهم مبديئ ألسباب
االحتجاجات .ومن أجل مزيد من التوضيح لوجهة النظر هذه ،ميكن
االعتامد عىل نتائج سؤال طرحه املؤرش يف االستطالع نفسه بصيغة
السؤال املغلق؛ أي ضمن خيارات محددة تطلب من املستجيبني أن
يحددوا أهم سبب ،وثاين أهم سبب ،دفع الناس لهذه االحتجاجات
أو املشاركة فيها .وتضمنت قامئة الخيارات ما ييل:
•ارتفاع األسعار (ارتفاع تكلفة املعيشة).
•الفساد اإلداري واملايل.

•البطالة (عدم توافر فرص عمل).
•املحاصصة السياسية.

•ضعف الخدمات العامة.
•النظام الطائفي.

•سيطرة مجموعة من السياسيني عىل الحكم.
•عدم املساواة يف توزيع الدخل والرثوة.
•عدم الثقة باألحزاب.

ومل تتضمن هذه القامئة أي سبب لالحتجاجات عىل أنها مؤامرة
خارجية ،أو متثيل لتيار سيايس محدد ،أو من أجل استهداف تيار
سيايس بعينه .ومع ذلك ،أتاح السؤال للمستجيب أن يجيب أو يقول
إنه ال يتفق مع أي من الخيارات الواردة يف السؤال لتفسري السبب
الذي دفع الناس للتظاهر ،ويتيح له أيضً ا أن يضع السبب الذي ميثل
الدافع النخراط الناس يف االحتجاجات من وجهة نظره .لقد أظهرت
النتائج أن نحو  %97اختاروا واح ًدا من الخيارات التي عرضت عليهم
كأسباب أدت إىل االحتجاج والتظاهر ،مقابل  %1.5فقط رفضوا
الخيارات املطروحة عليهم ،وقرروا أن يضعوا األسباب من وجهة
نظرهم ،حيث أفادوا أن الدافع الرئيس للتظاهر هو استجابة ملؤامرة
خارجية أو لتحقيق أهداف سياسية تنال من أحد التيارات أو القوى
أو الطوائف املوجودة يف لبنان.
أما عىل صعيد األسباب التي اختارها املستجيبون لتفسري السبب
األهم الذي دفع الناس للخروج يف االحتجاجات ،فقد كان ارتفاع
األسعار يف املرتبة األوىل ( ،)%42ثم انتشار الفساد املايل واإلداري
( ،)%24ثم البطالة ( ،)%17وضعف الخدمات العامة ( .)%2يف
حني شدد ما نسبتهم ( )%3عىل النظام الطائفي ،وعىل عدم الثقة
باألحزاب ( ،)%1وعىل املحاصصة السياسية ( .)%4وتعكس النتائج
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أن أكرثية الرأي العام اللبناين ترى دوافع الناس لالحتجاج هي دوافع
ذات أبعاد اقتصادية (نحو  ،)%60فيام أفاد نحو ثلث املستجيبني أن
الدوافع ذات أبعاد سياسية أو تعكس السخط عىل القوى السياسية
والنظام السيايس الذي يدير البالد وفساده (نحو .)%33
إن تحليل اتجاهات الرأي العام بناء عىل هذا السؤال يظهر بشكل
جيل أن االبتعاد عن السؤال املبارش حول تأييد االحتجاجات أو
معارضتها يقلل من لجوء املستجيب لإلجابة من منطلق تضامني
أو اصطفايف مع التيار السيايس األقرب منه ،أو املتأثر بوجهات نظره،
فيام يتيح السؤال األكرث عمومية والذي يتساءل عن األسباب والدوافع
فرصة للتع ّرف إىل تشخيص املستجيب بشكل موضوعي أكرب لدوافع
التظاهر بغض النظر عن مشاركته فيها؛ أي أنه يصبح أكرث توازنًا يف
تشخيص املوضوع واملوقف منه.

المشاركة في االحتجاجات
ومساندتها
يناقش هذا املحور مدى تفاعل املواطنني عمل ًيا مع االحتجاجات التي
شهدها لبنان وذلك للتعرف إىل جانب آخر من جوانب فهم تفاعل
املجتمع اللبناين مع االحتجاجات بصفة عامة .ويف هذا السياق،
طرح املؤرش العريب مجموعة من األسئلة عىل املستجيبني للوقوف
عىل مدى تفاعلهم ومشاركتهم يف االحتجاجات ،منها ما تعلق
مبدى املشاركة الفعلية يف االحتجاجات ،وكذلك مدى تقديم الدعم
واملساندة للمتظاهرين.
أمــا عىل صعيد املشاركة الفعلية يف االحتجاجات ،فقد سئل
املستجيبون عدة أسئلة ،من قبيل هل شاركوا يف االحتجاجات
فعل؟ كام طلب منهم أن يذكروا أهم ثالث مشاركات لهم يف هذه
ً
االحتجاجات (حتى لو كانت تفوق ثالث مرات) وتحديد أسامئها
وأماكنها وتواريخها .وتظهر النتائج أن نحو  %20أفادوا أنهم شاركوا
يف االحتجاجات مقابل  %80أفادوا أنهم مل يشاركوا فيها .ويعرب هذا
عن نسبة معتربة وجديرة باالهتامم ممن شاركوا فيها.
أما عىل صعيد أهم ثالث مشاركات يف االحتجاجات ،فقد أفاد %24
من املستجيبني أنهم شاركوا يف التظاهر ومل يحددوا مكان االحتجاجات
أو أسامءها ،أو أنهم فضلوا عدم ذكر ذلك بالتحديد ألنهم ال يتذكرون.
أما تواريخ هذه االحتجاجات ،فقد أفاد نحو  %30منهم أنهم يفضلون
عدم ذكر تواريخها أو أنهم ال يتذكرون ذلك .يف املقابل ،ميكن أن
تشكل املعلومات التي أدىل بها املستجيبون صورة حول توزيع
مشاركات املتظاهرين وتواريخ مشاركتهم يف االحتجاجات خالل الفرتة

ددعلالا
سرام /راذآراذآ

التي حدثت فيها .وتظهر النتائج أن هنالك تركّ ًزا يف زخم املشاركة
يف االحتجاجات خالل شهر ترشين األول /أكتوبر  ،2019حيث أفاد
أكرث من ثلثي الذين انخرطوا يف التظاهر أن االحتجاجات التي شاركوا
فيها كانت يف هذا الشهر .وأفاد  %49من املستجيبني الذين قالوا
إنهم شاركوا يف االحتجاجات بأنهم شاركوا بشكل دائم أو متقطع عىل
امتداد الفرتة ترشين األول /أكتوبر  - 2019كانون الثاين /يناير .2020
وقد ذكر أكرث من  %75من املستجيبني املشاركني يف االحتجاجات
األماكن التي تظاهروا فيها .وتتيح البيانات التي أوردها املستجيبون
التأكيد عىل انتشار االحتجاجات يف جميع محافظات لبنان .وعند
التحليل أيضً ا ،تبني أن املتظاهرين شاركوا يف احتجاجات عرب األقضية
يف كل محافظة .وتعكس البيانات أن النسبة األكرب (نحو  %29من
مجمل املستجيبني الذين أفادوا أنهم شاركوا يف االحتجاجات) شاركت
يف احتجاجات بريوت ،تليها محافظة جبل لبنان بنسبة  ،%21ثم
شامل لبنان  ،%9ومحافظة البقاع بنسبة  ،%8وجنوب لبنان والنبطية
بنسبة  %3لكل منهام .فيام فضل  %24من املستجيبني عدم ذكر
أماكن االحتجاجات التي شاركوا فيها.
ويف حني دافع البعض عن أن هذه االحتجاجات كانت وطنية
بامتياز وشاركت فيها فئات من مختلف مكونات املجتمع ،ذهب
آخرون إىل نزع االمتداد الوطني عنها ،وأشاروا إىل أنها تركزت بني
فئات محددة دون أخرى أو بني أبناء بعض املحافظات .إن دافع
هذا النقاش وسوق الحجج باتجاه أو آخر ينطلق من املواقف تجاه
هذه االحتجاجات .وقد تبني من تحليل مدى املشاركة الفعلية يف
االحتجاجات أن امتداد هذه املشاركة كان وطن ًيا سواء ضمن فئات
محددة يف املجتمع اللبناين أو عىل صعيد محافظاته.
أما عىل صعيد املشاركة يف االحتجاجات بحسب املتغريات الدميوغرافية
والحيوية ،فتظهر النتائج أن هذه االحتجاجات استقطبت كل الفئات
اللبنانية ،ويعكس التحليل التفصييل أن املشاركة عىل الصعيد الجندري
متقاربة مع امليل ملشاركة أكرب من قبل الذكور مقارنة بالنساء،
فيام يظهر تحليل الفئات العمرية للمتظاهرين تركزها بني الفئات
الشابة ومن ترتاوح أعامرهم بني  18و 34سنة .كام يظهر التحليل أن
املتظاهرين من املستوى التعليمي أعىل من ثانوي هم األكرث مشاركة
مقارنة باملستجيبني من مستويات تعليمية أقل .ويتباين املستجيبون
بحسب طوائفهم الدينية يف مستويات مشاركتهم يف االحتجاجات؛
ففي حني كانت النسبة األعىل بني املستجيبني املسلمني السنة
واملسيحيني الكاثوليك ،كانت النسبة األقل لدى املسيحيني املوارنة
والدروز .كام أن دخل الفرد عامل مؤثر يف املشاركة يف االحتجاجات،
فكلام كان دخل األرسة منخفضً ا ،كانت املشاركة أعىل.
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الشكل ()2
املستجيبون الذين أفادوا أنهم شاركوا يف االحتجاجات التي شهدها لبنان منذ ترشين األول /أكتوبر )%( 2019

ﻧﻌﻢ ﺷﺎرﻛﺖ
ذآ

ﻻ ،ﻢﻟ أﺷﺎرك
ذ8

الجدول ()5
توزيع املتظاهرين عىل االحتجاجات التي شاركوا فيها بحسب املحافظة
االحتجاجات التي شارك فيها املتظاهرون بحسب املحافظة

 %من مجمل املستجيبني الذين أفادوا أنهم شاركوا يف االحتجاجات

بريوت

29.3

جبل لبنان

21.0

شامل لبنان

9.3

البقاع

7.9

جنوب لبنان

3.1

النبطية

3.0

بعلبك /الهرمل

1.9

عكار

0.4

ال أذكر /رفض اإلجابة

24.1

املجموع

100.0

ددعلالا
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الجدول ()6
املستجيبون الذين شاركوا يف االحتجاجات من حيث الجندر ،العمر ،التعليم ،الطائفة ،الوضع االقتصادي
الجندر

هل شاركت يف االحتجاجات؟
ذكور %

إناث %

نعم

22

18

ال

78

82

املجموع

100

100
الفئات العمريّة (سنة)

هل شاركت يف االحتجاجات؟
% 24-18

% 34-25

% 44-35

% 54-45

% 55+

نعم

29

26

21

17

7

ال

71

75

79

83

93

املجموع

100

100

100

100

100

املستويات التعليم ّية

هل شاركت يف االحتجاجات؟
أ ّميُ /ملم %

أقل من الثانوي %

ثانوي %

أعىل من الثانوي %

نعم

21

16

20

26

ال

79

84

80

74

املجموع

100

100

100

100

الطائفة

هل شاركت يف االحتجاجات؟
مسيحي
ماروين %

مسيحي
أرثوذكيس %

مسيحي
كاثولييك %

درزي %

نعم

32

16

14

15

22

12

ال

68

85

86

85

78

88

املجموع

100

100

100

100

100

100

مسلم سني  %مسلم شيعي %

توصيف املستجيبني لدخل أرسهم

هل شاركت يف االحتجاجات؟
دخل األرسة يُغطّي نفقات
احتياجاتنا بشكلٍ جيّ ٍد ونستطيع
أ ْن نوفّر منه %

دخل األرسة يُغطّي نفقات
احتياجاتنا وال نوفّر منه %

دخل األرسة ال يُغطّي نفقات احتياجاتنا
ٍ
صعوبات يف تغطية احتياجاتنا %
ونواجه

نعم

17

19

23

ال

83

81

77

املجموع

100

100

100

المؤشر العربي

125

اتجاهات الرأي العام اللبناني نحو االحتجاجات في لبنان

الشكل ()3
هل قمت مبساندة املتظاهرين من خالل ....

ﻻ أﻋﺮف /رﻓﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ

ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻹﻧﱰﻧﺖ

ﻻ

إذا كانت النتائج السابقة تعكس مدى مشاركة املستجيبني يف
االحتجاجات التي شهدها لبنان من خالل االنخراط الفعيل يف
التظاهر ،فإن مشاركتهم من خالل مساندة هذه االحتجاجات هي
أمر مهم ويعكس بع ًدا آخر لتفاعل املجتمع اللبناين معها .بناء عىل
ذلك ،فقد طرح املؤرش العريب مجموعة من األسئلة التفصيلية التي
ميكن لكل منها أن يعكس جوانب لتفاعل املواطنني مع االحتجاجات،
بينام يتيح مجموعها تقديم صورة مجملة لهذا التفاعل .وعند تحليل
البيانات التي تم جمعها ،فإن نحو  %24من املستجيبني أفادوا أنهم
ساهموا مبساندة ودعم املتظاهرين مقابل نحو  %76أفادوا أنهم
مل يقدموا مساندة ومساعدات لهذه االحتجاجات.
وتباينت أشكال الدعم واملساندة التي قدمها املواطنون لالحتجاجات،
وكان أعىل شكل من أشكال املساندة هو دعم االحتجاجات عىل مواقع
التواصل االجتامعي من خالل الكتابة أو نرش الصور أو الفيديوهات
بنسبة  ،%28ييل ذلك  %6من املستجيبني الذين قالوا إنهم قاموا
بدعم االحتجاجات من خالل توزيع بيانات أو مطويات أو منشورات
الرتويج لالحتجاجات وأهدافها .وأفاد  %5من املستجيبني أنهم
قاموا بتجهيز يافطات أو تقديم أعالم للمتظاهرين .وأفاد  %4أنهم
ساندوا االحتجاجات بإعداد الطعام .وأفاد  %3أنهم وفروا مواصالت

ل.ذ

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﺎﺷﺎت ﻋﺮض

ا.ذ

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻜﱪات ﺻﻮت

1

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﻴﻢ ﻟﻠﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ

1

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﱄ

ل

اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﺗﻮﻓﺮﻴ اﳌﻮاﺻﻼت ﻟﻠﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ

ا

إﻋﺪاد اﻟﻄﻌﺎم ﻟﻬﻢ

5

ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﺮاﻳﺎت واﻟﺸﻌﺎرات

6

ﺗﻮزﻳﻊ أو ﺗﺮوﻳﺞ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻣﻨﺸﻮرات

اآ

دﻋﻢ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت )ﺻﻮر ،ﻓﻴﺪﻳﻮ ،ﻛﺘﺎﺑﺔ( ﻋﲆ ﻣﻮاﻗﻊ...

ﻧﻌﻢ

للمتظاهرين أو أنهم ساندوهم بالوصول إىل أماكن االحتجاجات.
دعم مال ًيا أو مساندة مالية للمتظاهرين
بينام أفاد  %1أنهم قدموا ً
أو االحتجاجات ،و %1أنهم ساندوا يف تقديم خيم للمتظاهرين أو
ساعدوا يف بنائها.
تبني سابقًا أن أكرث أشكال الدعم واملساندة لحركة االحتجاجات أو
للمتظاهرين كانت من خالل النشاط والدعم عرب وسائل التواصل
االجتامعي .وقد يكون من املفيد التعرف إىل تفاصيل استخدام
منصات التواصل االجتامعي التي اعتمدها مساندو االحتجاجات.
ويظهر جل ًيا أن أكرث الوسائل استخدا ًما كان الواتساب حيث أفاد
باستخدامه  %94من املستجيبني الذين ساندوا االحتجاجات عرب
وسائل التواصل ،بل أن  %68منهم قالوا إنهم استخدموها يوم ًيا أو
عدة مرات يف اليوم %93 .من مساندي االحتجاجات عرب وسائل
التواصل أفــادوا باستخدامهم ملوقع فيسبوك ،وأفاد  %68منهم
أنهم استخدموا فيسبوك "يوميًا أو عدة مرات يف اليوم" من أجل
دعم االحتجاجات .فيام أفــاد  %43و %42من مجمل مساندي
االحتجاجات عىل منصات التواصل بأنهم استخدموا انستقرام
ويوتيوب من أجل ذلك .يأيت تويرت يف املرتبة الخامسة حيث أفاد ثلث
( )%33املساندين عىل منصات التواصل باستخدامهم له يف دعمهم
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سرام /راذآراذآ

لالحتجاجات ،وتجدر اإلشارة أن نسبة استخدامه بشكل يومي أو
عدة مرات يف اليوم كانت  %22من مساندي االحتجاجات .ييل تويرت
من ناحية االستخدام ،سناب شات حيث استخدم من قبل  %21من
مجمل مساندي املتظاهرين عىل منصات التواصل .ومن امللفت أن
 %8من مساندي االحتجاجات عىل وسائل التواصل االجتامعي أفادوا
أنهم استخدموا تيك توك وتليغرام.

الجدول ()7
املستجيبون الذين أفادوا مبساندة االحتجاجات عرب وسائل التواصل االجتامعي بحسب أنواع الوسائل التي استخدموها ومدى تكرار
استخدامهم لها يف مساندة املتظاهرين
( %من املستجيبني الذين ساندوا االحتجاجات عرب مواقع التواصل االجتامعي)
مدى تكرار استخدام منصات التواصل االجتامعي
 %من املستجيبني الذين
ساندوا االحتجاجات عرب
منصات التواصل االجتامعي

عدة مرات يف
اليوم

مرة يف اليوم
عىل األقل

أقل من مرة يف
عدة مرات يف
مرة يف األسبوع
الشهر
األسبوع

واتس أب WhatsApp

94

70

6

13

3

2

فيسبوك Facebook

93

53

15

16

5

4

انستقرام Instagram

43

18

11

8

2

4

يوتيوب YouTube

42

21

6

5

5

5

تويرت Twitter

33

16

6

6

2

3

سناب شات snapchat

21

8

2

6

1

4

تيك توك Tik Tok

8

2

1

2

1

1

تليغرام Telegram

8

2

2

2

1

1

المؤشر العربي
اتجاهات الرأي العام اللبناني نحو االحتجاجات في لبنان

خاتمة
تعكس البيانات حول اتجاهات الرأي العام اللبناين نحو االحتجاجات
التي شهدتها البالد منذ منتصف ترشين األول /أكتوبر  2019أنها
تحظى بأغلبية اللبنانيني ( ،)%67مقابل معارضة نحو ثلثهم (.)%31
وبغض النظر عن التأييد واملعارضة لهذه االحتجاجات ،ويف إطار اختبار
مواقف الرأي العام اللبناين من هذه األسباب التي جعلت املواطنني
يحتجون ،هنالك توافق بني اللبنانيني عىل أن ظروفًا موضوعية؛ سواء
أكانت اقتصادية (ارتفاع أسعار ،بطالة ،فقر ،انخفاض سعر اللرية)،
أو سياسية أو مرتبطة بسياسات الحكم (فساد ،محاصصة ،طائفية،
احتكار السلطة) ،هي املحفز والدافع األسايس للمواطن لالحتجاج
أو املشاركة يف االحتجاجات ،وذلك مقابل نسبة لجأت إىل تفسريات
تآمرية .مبعنى أن املواطن الذي ميكن أن يأخذ موقفًا معارضً ا من
االحتجاجات بدوافع تضامنية مع تيار سيايس معني أو نتيجة لشد
العصب الطائفي أو ألنه يخىش من مخرجات هذه االحتجاجات،
يتوافق عىل وجود أسباب موضوعية وحقيقية تدفع املواطن إىل
االحتجاج .وما مل تتغري هذه الظروف أو بعضها بصورة يشعر املواطن
بانعكاسها عىل حياته ،فسيبقى هذا التفهم املبارش لالحتجاجات قامئًا
كلام اندلعت .إن القول بأن املوقف من االحتجاجات مرتبط بفئة
محددة من املجتمع اللبناين أو بطائفة محددة أو عدة طوائف أو
أن املوقف يعكس انقسا ًما فئويًا أو طائفيًا هو أمر غري دقيق ويجايف
الواقع .إن البيانات تظهر أن التأييد لالحتجاجات هو أمر ينسحب
عىل مجمل فئات املجتمع اللبناين بحسب متغرياتها الدميوغرافية
والحيوية والجهوية .كام أن أكرثية املستجيبني من كل طائفة من
الطوائف كانت مؤيدة لهذه االحتجاجات .ومع أن متغريي طائفة
املستجيب ودخله هام األكرث تأث ًريا يف تباين مستويات التأييد ،فإن
ذلك مل يرتق إىل مستوى ما ميكن تسميته انقسا ًما اقتصاديًا أو طائف ًيا.
إن وجود نسبة  %31من املستجيبني تعارض االحتجاجات ،يعكس
نسبة معتربة من املجتمع .ومن ث ّم ،فإن نجاح الحركة االجتامعية يف
تأطري نفسها يف تيار يستطيع أن يضع برنام ًجا للتغيري ،مرتبط بالحاجة
امللحة إىل التعامل مع الذين يعارضون هذه االحتجاجات ،وبخاصة
أن املعارضني لها يرتكزون يف مكونني هام اللبنانيني الشيعة واملوارنة.
إن جز ًءا من التيار املعارض أو الذي أصبح معارضً ا لالحتجاجات
من حيث املبدأ ويعتربها "مؤامرة" أو تعب ًريا عن أجندات خارجية
أو أن هدفها استهداف تيار سيايس أو طائفة بعينها ،وميثل نحو
 %11من مجمل املستجيبني ،يستند يف مواقفه إىل قواعد التضامن
الحزيب أو االنحياز التام إىل مواقف تيارات سياسية حارضة يف الساحة
اللبنانية .وبنا ًء عليه ،فإن التأثري يف آراء هذه النسبة التي أصبحت
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ترفض االحتجاجات محدود ج ًدا ،وليس من املنتظر أن يجري تغيري
جوهري يؤدي إىل هبوط يف حجم هذا الجزء .ويف املقابل ،فإن نحو
 %20من املستجيبني الذين عربوا عن معارضة هذه االحتجاجات
ينطلقون من مواقف مرتبطة إما بعدم األمل بتحقيق نتائج أو ألن
تلك االحتجاجات أثرت يف حياتهم سلبيًا أو أن هنالك ضبابية يف
فهمهم ألهداف الحراك وآلياته؛ ما يعني أن هنالك فرصة لتغيري
آرائهم نحو الحراك بصفة عامة أو نحو اندالع احتجاجات شعبية
جديدة خاصة يف ظل أن األغلبية ،وبنسبة تزيد عن الثلثني ،تعترب أن
تشكيل الحكومة الجديدة ال ميثل تطلعات اللبنانيني ،وأن الحكومة
وتشكيلتها ال تعربان عن مطالب االحتجاجات.
وعب نحو  %20من املستجيبني عن أنهم شاركوا يف االحتجاجات،
ّ
ومن خالل محاولة التعرف إىل تواريخ املشاركات وأماكنها ،فإن
النتائج بينت أن أغلبية الذين أفادوا أنهم تظاهروا قد قاموا بذلك
خالل شهر ترشين األول /أكتوبر  .2019إن نصف الذين أفادوا أنهم
تظاهروا أكدوا عىل أنهم استمروا يف التظاهر ،إما بشكل متقطع أو
دائم خالل األشهر األربعة األوىل من االحتجاجات .وتؤكد البيانات أن
املشاركة يف االحتجاجات امتدت عىل جميع املحافظات يف لبنان .كام
قدم  %26من املستجيبني املساندة للمتظاهرين ،وكان أكرث أساليب
املساندة هو الدعم عىل وسائل التواصل االجتامعي.
قدمت البيانات معلومات مهمة حول اتجاهات الرأي العام نحو
هذه االحتجاجات ،فقد بينت أن هنالك جز ًءا من الرأي العام الذي
تحول يف موقفه من مؤيد لالحتجاجات يف بدايتها إىل معارض لها
وبشكل مبديئ ،ووصفها بأنها تحولت إىل مؤامرة أو لتنفيذ أجندات
خارجية أو انحرفت عن مسارها .ومام ال شك فيه أن هذا التحول يف
املوقف  swinging attitudeكان بفعل الحملة التي قادتها بعض
التيارات السياسية واإلعالمية والشخصيات من منطلق إعادة حشد
مؤيديها أو مؤيديها املحتملني إىل دائرة االصطفاف التضامني عىل
أسس سياسية أو طائفية سياسية .ولكن يبقى الالفت لالنتباه أن نسبة
الذين مروا بعملية التحول هذه ميثلون نحو  %5فقط من مجمل
املستجيبني .ويعكس هذا نجا ًحا نسبيًا محدو ًدا وأقل من االنطباعات
العامة ،وقد يكون مرد ذلك إىل أن الظروف التي قادت إىل حركة
االحتجاجات هي ظروف ملموسة ويعانيها جميع اللبنانيني .ومن
ث ّم ،فإن ش ّد العصب السيايس أو الطائفي السيايس يبقى محدو ًدا يف
ظروف اقتصادية خانقة ويف ظل أزمة الحكم يف لبنان.

صـدر حديـ ًثا

تأليف:

هيثم فرحان صالح

إشكالية الدولة في العالم العربي وتحول السلطة على أبواب
األلفية الثالثة
صدر عن "سلسلة أطروحات الدكتوراه" في المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات كتاب هيثم
فرحان صالح إشكالية الدولة في العالم العربي وتحول السلطة على أبواب األلفية الثالثة،
ينطلق فيه مؤلفه من ارتباط الثورات العربية ،بصفتها أحد معالم تحول السلطة ،بتطور دور
ثم مساهمة التحوالت في العالم العربي
المعرفة التي تمثل بدورها أحد أبرز عناصر السلطة ،ومن ّ
ّ
وآثارها في ّ
الحل بسياق عالمي،
حل إشكالية الدولة العربية على أبواب األلفية الثالثة .ويرتبط هذا
ً
محاولة
يعد
شهد الجميع بعض تحوالته في دول أوروبية شرقية كثيرة ،بعد انهيار جدار برلين ،في ما ّ
ّ
وخصوصا بعدما وصف باحثون كثيرون
لحل إشكالية الدولة ونماذجها الدكتاتورية واالستبدادية،
ً
الثورات العربية بأنها "انهيار جدار برلين" عربي.
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محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي
Milestones in Democratic Transition in the Arab World

ً
توثيقا ألبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة
يتضمن هذا التقرير
 1كانون الثاني /يناير  29 -شباط  /فبراير .2020
كلمات مفتاحية :الجزائر ،تونس ،ليبيا ،سورية ،لبنان ،السودان ،اليمن ،العراق.
Keywords: Algeria, Tunisia, Libya, Syria, Lebanon, Sudan, Yemen, Iraq.
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 2020/1/1قالت وزارة الخارجية الليبية إن ترصيحات أمني جامعة
فست معنى التدخل الخارجي
الدول العربية ،أحمد أبو الغيط ،التي ّ
يف ليبيا واقتصاره عىل األجنبي فقط ،تضّ منت تفس ًريا مغلوطًا ومخالفًا
مليثاق جامعة الدول العربية.
(الجزيرة نت)2020/1/1 ،

 2020/1/1أعلنت السفارة األمريكية يف بغداد عن تعليق خدماتها
القنصلية ،بسبب هجامت ميليشيات عراقية موالية إليران عىل
مجمع السفارة.
(سكاي نيوز عربية)2020/1/1 ،

 2020/1/1أفرجت محكمة جزائرية عن أسعد ربراب ،أغنى رجل يف
الجزائر ،املتّهم يف قضايا فساد مايل ،وجاء اإلفراج بعد الحكم بالسجن
النافذ  6أشهر ،إضافة إىل عام حبس موقوف التنفيذ يف قضايا فساد
مايل ،وخ ُِصمت فرتة سجن ربراب من العقوبة املنطوق بها من
طرف املحكمة ،عىل اعتبار أنه أُ ِ
دخل سجن "الحراش" بالعاصمة يف
 22نيسان /أبريل .2019
(الجزيرة نت)2020/1/1 ،

معتقل،
ً
 2020/1/2أعلنت وزارة العدل الجزائرية إخالء سبيل 76
من بينهم لخرض بورقعة ،يف إطار سعي الدولة إلنهاء االحتجاجات
املستمرة عىل مدى عدة أشهر.
(آر يت العربية)2020/1/2 ،

 2020/1/2ص ّدق الربملان الرتيك مرشوع قرار يسمح بإرسال قوات
إىل ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني التي تعرتف بها األمم املتحدة
يف طرابلس.
(العريب الجديد)2020/1/2 ،

 2020/1/2استوىل مسلحون من املجلس االنتقايل عىل مليارات من
الرياالت اليمنية التابعة للبنك املركزي ت ُق ّدر قيمتها بنحو  30مليون
دوالر أمرييك ،وأعلنوا عزمهم التحفظ عليها ملنع وصولها إىل ما س َّموه
مجموعة فاسدة يف الحكومة اليمنية.
(الجزيرة نت)2020/1/2 ،

 2020/1/4دانت هيئة كبار علامء األزهر التصعيد يف امللف الليبي،
معلن ًة دعمها للموقف املرصي الذي يش ّدد عىل رضورة الحفاظ عىل
أمن وسالمة املنطقة بأكملها ،وأن "أي تدخل خارجي عىل األرايض
الليبية سيؤدي إىل ٍ
مزيد من تعقيد األوضاع يف ليبيا".
(العربية نت)2020/1/4 ،

 2020/1/5ص ّدق الربملان العراقي قرا ًرا يطالب الحكومة بـ "إنهاء
وجود" القوات األجنبية يف العراق ،ويضمن عدم استخدامها ألراضيه
ومجاله الجوي ومياهه ألي سبب ،ودعا مقتدى الصدر لطرد
األمريكيني بصورة "مذلة".
(دوتيش فيله عريب)2020/1/5 ،

 2020/1/6أعلن الرئيس الرتيك ،رجب طيب أردوغان ،عن تح ّرك
وحدات من الجيش الرتيك إىل ليبيا.
(سكاي نيوز عريب)2020/1/6 ،

 2020/1/6أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات املسلحة العراقية،
عبد الكريم خلف ،البدء يف إعداد آلية إلخراج القوات األجنبية من
العراق ،وأضاف أن الحكومة العراقية قيدت حركة التحالف الدويل
ب ًّرا وج ًّوا.
(العريب الجديد)2020/1/6 ،

 2020/1/6أعربت العديد من دول العامل الكربى ،مثل فرنسا
وبريطانيا وأملانيا ،عن التزامها بالسيادة العراقية ،ورفضها تهديد
الرئيس األمرييك دونالد ترامب بفرض عقوبات عىل بغداد إذا أجربت
القوات األمريكية عىل مغادرة العراق.
(الجزيرة نت)2020/1/6 ،

 2020/1/8قال الزعيم الشيعي العراقي ،مقتدى الصدر ،إن األزمة
التي عاناها العراق قد انتهت ،وذلك يف أعقاب الترصيحات الصادرة
عن إيران والواليات املتحدة التي تن ّم عن عدم وجود نية للتصعيد،
ودعا الفصائل العراقية املسلحة إىل عدم تنفيذ هجامت ،داعيًا إىل
وجوب تشكيل حكومة عراقية قوية قادرة عىل حامية سيادة العراق
واستقالله ،وإجراء انتخابات مبكرة ،مضيفًا أن العراقيني ما زالوا
يسعون إلنهاء الوجود األجنبي يف البالد.
(العربية نت)2020/1/8 ،

 2020/1/8أعلنت وزارة الخارجية العراقية رفضها ما وصفتها
بـ "االعتداءات" اإليرانية عىل أراضيها واستهداف القواعد العراقية،
معتربة هذه الخطوة خرقًا لسيادتها ،ومشرية إىل أنها ستستدعي
السفري اإليراين إلبالغه بهذا االعرتاض.
(العريب الجديد)2020/1/8 ،

 2020/1/9شكّل عبد املجيد تبون ،الرئيس الجزائري ،لجن ًة لتعديل
الدستور تضم  17عض ًوا برئاسة أحمد لعرابة ،الخبري يف األمم املتحدة،
عىل أن تتوىل "تحليل وتقييم كل جوانب تنظيم وسري مؤسسات
الدولة" ،وتق ّدم إىل رئيس الجمهورية "مقرتحات وتوصيات بغرض
تدعيم النظام الدميقراطي" ،وسيكون أمامها ثالثة شهور لتقديم
مقرتحات للنقاش.
(فرانس )2020/1/9 ،24

 2020/1/10رفض نواب الربملان التونيس منح الثقة ألعضاء حكومة
رئيس الــوزراء املكلف ،الحبيب الجميل ،حيث ص ّوت  72نائبًا
علم أن الحكومة تحتاج
بـ "نعم" ،يف حني ص ّوت  134نائبًا بـ "ال"ً ،
إىل  109أصوات ليك تنال الثقة.
(آر يت العربية)2020/1/10 ،
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 2020/1/12قال املجلس الرئايس لحكومة الوفاق الوطني الليبية
إنه رصد خرقًا للهدنة من جانب قوات اللواء املتقاعد ،خليفة حفرت،
وذلك بعد دقائق من دخول اتفاق وقف إطالق النار ،املقرتح من
روسيا وتركيا ،حيز التنفيذ.
(الجزيرة نت)2020/1/12 ،

 2020/1/12قال رياض سالمة ،حاكم مرصف لبنان املركزي ،إنه
طلب صالحيات استثنائية من الحكومة لتنظيم القيود التي طبقتها
املصارف العاملة يف البلد عىل املودعني ،وتوحيدها ،لضامن تطبيقها
عىل نحو عادل ومتسا ٍو عىل البنوك والعمالء.
(سكاي نيوز عربية)2020/1/12 ،

 2020/1/13طالب متظاهرون يف مسري ٍة نظّمها الحراك الثوري
الجنويب مبدينة عدن جنوب اليمن بإطالق رساح املعتقلني يف السجون
الرسية التابعة لدولة اإلمارات ،ويف مقدمتهم القياديان سامل الربيزي
وعبد الحميد الصبيحي ،وأكدوا رفضهم الوجود األجنبي يف البالد
ممثل يف التحالف السعودي  -اإلمارايت.
ً
(الجزيرة نت)2020/1/13 ،

 2020/1/13تتواصل االعتصامات يف العراق ببغداد ومحافظات
الوسط والجنوب ،بعد مئة يوم من انطالق االحتجاجات الشعبية يف
العراق ،بينام يستمر اإلرضاب العام عن الدوام يف أغلب الجامعات
واملدارس وعدد من الدوائر الحكومية ،يف إطار الضغط عىل الحكومة
من أجل تلبية مطالب املحتجني باإلصالح الشامل وتغيري الطبقة
السياسية الحالية.
(العريب الجديد)2020/1/13 ،

 2020/1/14أعلنت قوات "الدعم الرسيع" التابعة للجيش السوداين
تقليص قواتها املوجودة يف اليمن إىل  657جنديًّا.
(عرب )2020/1/14 ،48

 2020/1/15أعلن رئيس املجلس السيادي االنتقايل يف السودان،
قائل" :لن نسمح بحدوث انقالب يف السودان"،
عبد الفتاح الربهانً ،
مؤك ًدا أن جميع مباين املخابرات باتت تحت سيطرة الجيش .كام
أعلن أن الهدوء عاد إىل الخرطوم وجميع املناطق التي شهدت توت ًرا،
مضيفًا أن "الجيش متكن من القضاء عىل التمرد بأقل الخسائر".
(العربية نت)2020/1/15 ،

 2020/1/16أكدت أملانيا أن اللواء املتقاعد الليبي ،خليفة حفرت ،قَبِل
املشاركة يف مؤمتر برلني وااللتزام بوقف إطالق النار ،يف حني انتقد
رئيس حكومة الوفاق الوطني ،فايز الرساج" ،العجز األورويب" ،وسط
اتهامات لقوات حفرت بقتل مدنيني وقصف منشأة نفطية بطرابلس.
(الجزيرة نت)2020/1/16 ،

 2020/1/16أعلن مجلس السيادة االنتقايل يف السودان قبول
استقالة مدير جهاز املخابرات العامة ،أبو بكر دمبالب ،وتعيني جامل

عبد املجيد خلفًا له ،وذلك بعد يوم من تقديم دمبالب استقالته
عىل خلفية مترد مسلح نظمته مجموعة من العنارص التابعني لجهازه
يف الخرطوم.
(آر يت العربية)2020/1/16 ،

 2020/1/16انتقدت كتلة الحزب الدستوري الحر ما اعتربته صمت
رئاسة الجمهورية وضبابية املوقف التونيس إزاء تطور األوضاع يف
ليبيا ،مستنكرة الزيارة غري املعلنة التي قام بها الرئيس الرتيك ،رجب
طيب أردوغان ،بعد إعالنه يف مؤمتر صحفي أنه اتفق مع الرئيس
التونيس ،قيس سعيد ،عىل دعم حكومة الوفاق الوطني الرشعية
يف ليبيا ،وأن تركيا سرتسل قوات عسكرية إىل ليبيا إذا وافق الربملان
الرتيك عىل ذلك.
(املونيتور)2020/1/16 ،

 2020/1/18أعلنت املؤسسة الوطنية للنفط يف ليبيا أن قوات موالية
للواء املتقاعد ،خليفة حفرت ،أغلقت أبرز موانئ النفط الواقعة يف
رشق البالد.
(عريب )2020/1/18 ،21

 2020/1/19اتفق املشاركون يف مؤمتر برلني ،وهم أبرز الدول املعنية
بالنزاع الليبي ،عىل رضورة احرتام حظر إرسال األسلحة إىل ليبيا
وااللتزام بعدم "التدخل" يف النزاع.
(فرانس )2020/1/19 ،24

 2020/1/21أعرب مبعوث األمم املتحدة الخاص إىل ليبيا ،غسان
سالمة ،عن معارضته إرسال قوات دولية لحفظ السالم إىل ليبيا.
(الرشق األوسط)2020/1/21 ،

 2020/1/21ح ّمل مصدر مسؤول يف الحكومة اليمنية املجلس
االنتقايل الجنويب مسؤولية عرقلة تنفيذ املصفوفة األخرية من اتفاق
الرياض ،من خالل "رفض تسليم األسلحة والعتاد الذي بحوزته للجان
املكلفة بعملية حرص واستالم األسلحة ،وعدم االلتزام بعودة القوات
إىل املواقع املحددة وفقًا لالتفاق".
(وكالة األناضول)2020/1/21 ،

 2020/1/23أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية ،عادل
الجبري ،أن الرياض تعرتف بوجود الحوثيني ،وأ ّن لهم دو ًرا يف اليمن،
قائل إنه لن يكون يف اليمن حزب الله جديد.
لكنه استدرك ً
(الجزيرة نت)2020/1/23 ،

املعتف بها ،التحالف
 2020/1/23طالب وزير يف الحكومة اليمنية َ َ
العريب ،بتوضيح ما حدث يف الهجوم الذي استهدف معسكر الحرس
قائل "لن نقبل إال بعالقة ندية
الرئايس يف محافظة مأرب ،وشدد ً
وسوية مع السعودية".
(عريب )2020/1/23 ،21
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 2020/1/26أعربت بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا عن أسفها
الستمرار انتهاك "حظر التسليح" يف ليبيا ،رغم التعهدات التي ق ّدمتها
الدول املعنية بوقف تزويد أطراف الرصاع بالسالح خالل مؤمتر برلني.
(الجزيرة نت)2020/1/26 ،

 2020/1/28ناقش رئيس حكومة ترصيف األعامل بالعراق ،عادل
عبد املهدي ،ووزير الخارجية األمرييك ،مايك بومبيو ،وضع القوات
األجنبية يف العراق ،يف ظل املطالبات بسحبها ،وتأمني السفارة
األمريكية يف بغداد بعد هجوم صاروخي جديد عليها.
(الجزيرة نت)2020/1/28 ،

 2020/1/29أمهل الرئيس العراقي ،برهم صالح ،الكتل الربملانية
مهل ًة لتسمية مرشح لرئاسة الحكومة خلفًا لرئيس الوزراء ،عادل عبد
املهدي ،املستقيل من منصبه.
(وكالة األناضول)2020/1/29 ،

 2020/1/30أعلن مكتب القائد العام للقوات املسلحة ،رئيس
حكومة ترصيف األعامل يف العراق ،عادل عبد املهدي ،استئناف
العمليات املشرتكة مع التحالف الدويل ضد تنظيم الدولة.
(رويرتز)2020/1/30 ،

 2020/2/2أكدت وزارة الخارجية يف حكومة الوفاق الليبية عن
رغبتها يف أن يؤدي املغرب دو ًرا كب ًريا يف امللف الليبي" ،بناء عىل
توحيد موقف البلدين الشقيقني من األزمة الليبية" وتنسيق الجهود
لحلها.
(العريب الجديد)2020/2/2 ،

 2020/2/2نُظمت يف بغداد احتجاجات مناهضة للحكومة ورافضة
لتكليف وزير االتصاالت األسبق ،محمد توفيق عالوي ،بتشكيل
الحكومة العراقية ،بعد أشهر من االحتجاجات والشلل السيايس.
(الحرة)2020/2/2 ،

 2020/2/4أصدر الرئيس الجزائري ،عبد املجيد تبون ،عف ًوا رئاس ًيا
يشمل  3471من سجناء الحق العام والرأي ،واملدانني يف قضايا عامة،
يف حني استثني من العفو فئات كاإلرهابيني واملتورطني يف جرائم
االغتصاب واملخدرات .وقد شمل العفو كل األشخاص املحكوم عليهم
واملحبوسني الذين تساوي عقوبتهم السجنية ستة أشهر أو تقل
عن ذلك.
(العريب الجديد)2020/2/4 ،

 2020/2/4قال مبعوث األمم املتحدة الخاص إىل ليبيا ،غسان سالمة،
إن اجتامعات اللجنة العسكرية الليبية املشرتكة ستبحث آليات
تحويل الهدنة إىل وقف دائم إلطالق النار يف ليبيا ،حيث إ ّن َ
طرف
الرصاع وافقا عىل ذلك.
(وكالة األناضول)2020/2/4 ،

 2020/2/5أكد الرئيس الرتيك ،رجب طيب أردوغان ،أنه يف حال
عدم انسحاب قوات األسد إىل خلف نقاط املراقبة الرتكية خالل
شباط /فرباير ،فإن الجيش الرتيك سيضطر إىل إجبارها عىل ذلك ،وذلك
ر ًّدا عىل استهداف الجنود األتراك من ِق َبل النظام السوري يف إدلب.
(وكالة األناضول)2020/2/5 ،

 2020/2/6أكد وزير اإلعالم السوداين الناطق باسم الحكومة ،فيصل
محمد صالح ،أن مجلس الوزراء السوداين مل يكن عىل علم بزيارة
رئيس املجلس السيادي ،عبد الفتاح الربهان ،إىل عنتيبي بأوغندا،
ولقائه برئيس الوزراء اإلرسائييل ،بنيامني نتنياهو ،وأن الحكومة
تفاجأت بترصيحات الربهان التي ق ّدم فيها إفادات مختلفة عام ذكره
يف اللقاء املشرتك معها.
(العريب الجديد)2020/2/6 ،

 2020/2/8يف الجزائر ،اعتُقل الناشط السيايس الشاب البارز ،إسالم
طبوش ،املعروف مبواقفه الداعمة للحراك السلمي واملطالِبة مبواصلة
الشعب الخروج إىل الشارع ،وذلك من مكان عمله ،بالتزامن مع
الجمعة الثانية والخمسني من عمر الحراك الشعبي يف الجزائر.
(االتحاد برس)2020/2/8 ،

 2020/2/8خرج مئات اللبنانيني يف بريوت يف مسريتني احتجاجيتني
تحت شعار "ال ثقة" و"لن ندفع الثمن" ،وجابت املسريتان عد ًدا من
شوارع العاصمة قبل أن تتو َّجها إىل املجلس النيايب إلعالن عدم ثقتهام
بحكومة حسان دياب.
(الجزيرة نت)2020/2/8 ،

 2020/2/9هدد تيار مقتدى الصدر يف العراق بـ "إسقاط" رئيس
الــوزراء املكلف ،محمد عالوي ،خالل ثالثة أيام ،يف حال ضمت
تشكيلته الحكومية املرتقبة شخصيات حزبية.
(وكالة األناضول)2020/2/9 ،

 2020/2/11أيدت املحكمة العسكرية بالجزائر األحكام السابقة
املتعلقة بسعيد بوتفليقة ،شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد
العزيز بوتفليقة ،ومحمد مدين امللقب بالجرنال توفيق ،وطرطاق
عثامن امللقب بالجرنال بشري ،وأوضحت أن املتهمني الثالثة صدرت يف
حقهم أحكام بالسجن ،يف  25أيلول /سبتمرب  ،2019مدتها  15عا ًما.
كام أمرت املحكمة بإطالق رساح زعيمة حزب العامل ،لويزة حنون،
بعد إبطال حكم سابق عليها بالسجن مدته  15عا ًما.
(سكاي نيوز عربية)2020/2/11 ،

 2020/2/11ص َّدق الربملان اللبناين الحكوم َة الجديدة برئاسة حسان
دياب ،حيث صوت  63نائبًا لصالح منح الثقة للحكومة ،مقابل رفض
 20نائ ًبا منهم ،وامتناع نائب واحد عن التصويت .وبالتزامن مع ذلك،

التوثيق

135

محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي

تظاهر لبنانيون أمام مقر الربملان ،واندلعت الحقًا مواجهات بينهم
وبني القوى األمنية.
(فرانس )2020/2/11 ،24

 2020/2/11أكدت الحكومة السورية استمرار قواتها بـ "تنفيذ
مهامها الدستورية والوطنية" واستعدادها للرد عىل ما وصفته
بـ "اعتداءات املحتل الرتيك" ،مشرية إىل أن أنقرة ِ
تواصل "أعاملها
العدوانية" يف محاولة لوقف تقدم الجيش السوري يف ريف إدلب
الرشقي وريف حلب الجنويب الغريب.
(يس إن إن بالعربية)2020/2/11 ،

 2020/2/11أعلنت الحكومة السودانية اتفاقها مع فصائل مسلحة
يف دارفور عىل مثول املطلوبني لدى املحكمة الجنائية الدولية أمام
هذه الهيئة القضائية .ومن أبرز املطلوبني من املحكمة الرئيس
السوداين السابق عمر البشري.
(يب يب يس عريب)2020/2/11 ،

 2020/2/12ق ّدم الحراك الشعبي بالعراق قامئة مرشحني لرئاسة
الوزراء ،يف مسعى إلنهاء الخالف واالنقسام السيايس والشعبي الذي
خلّفه تكليف محمد توفيق عالوي بتشكيل الحكومة املقبلة.
(الجزيرة نت)2020/2/12 ،

 2020/2/12أعلنت األمم املتحدة أن موجة النزوح التي تشهدها
محافظة إدلب السورية منذ بداية كانون األول /ديسمرب  ،2019ت ُعد
األسوأ منذ بدء النزاع يف سورية ،حيث ف ّر نحو  700ألف شخص من
التصعيد العسكري لقوات النظام.
(دوتيش فيله عريب)2020/2/12 ،

 2020/2/15أعلن اللواء الليبي املتقاعد ،خليفة حفرت ،رفضه لقرار
مجلس األمن بشأن ٍ
وقف دائم إلطالق النار بالبالد.
(العريب الجديد)2020/2/15 ،

 2020/2/16قال رئيس املجلس األعــى للدولة الليبي ،خالد
بديل من
املرشي ،إنه ال يعول عىل املسار السيايس ،وإنه ليس ً
الحسم العسكري.
(الراية القطرية)2020/2/16 ،

حركة النهضة اإلسالمية االنسحاب من الحزام السيايس املرتقب لهذه
الحكومة ،وقرارها عدم منحها الثقة.
(وكالة سبوتنيك عريب)2020/2/17 ،

 2020/2/17أكدت جامعة الحوثيني وجود محادثات رسية مع
السعوديني بحثًا عن اتفاق سالم بني الطرفني املتحاربني منذ سنوات
يف اليمن ،وتزامن هذا التأكيد مع اعرتاف سعودي بهذه املحادثات
بعد نفي وجودها سابقًا.
(عرب )2020/2/17 ،48

 2020/2/20أكد الرئيس الجزائري ،عبد املجيد تبون ،يف حوار
لجريدة لوفيغارو الفرنسية ،عزمه استكامل إجراء التغيري السيايس،
ووضْ ع ح ٍّد لتحكّم املال الفاسد يف الشأن العام ،معت ًربا أن الحراك
حقق كل مطالبه التي خرج من أجلها منذ شباط /فرباير .2019
(القدس العريب)2020/2/20 ،

 2020/2/20أعلن رئيس الوزراء التونيس ،إلياس الفخفاخ ،تشكيل
حكومته ،بعد ّ
تعث دام بضعة أسابيع منذ تكليفه بتأليفها ،وجاء
هذا اإلعالن الرسمي لتشكيل الحكومة بعد تغيريات طرأت مقارنة
بالتشكيلة املعلنة مسبقًا.
(يس إن إن بالعربية)2020/2/20 ،

 2020/2/21أعلن اللواء املتقاعد ،خليفة حفرت ،استعداده للموافقة
عىل وقف إطالق النار يف البالد ،إذا لُ ّبيت رشوطه التي تتضمن
"انسحاب القوات الرتكية واملرتزقة" منها ،ووقف إمدادات السالح
وتصفية الجامعات اإلرهابية يف العاصمة طرابلس.
(إندبندنت عربية)2020/2/21 ،

 2020/2/21خرجت يف الجزائر العاصمة ،ويف عدد من املدن،
مظاهراتٌ يف الجمعة الثالثة والخمسني للحراك الشعبي ،بالتزامن مع
حلول الذكرى األوىل النطالقه .وجدد املتظاهرون متسكهم مبطالب
الحراك الشعبي ،منها إقالة كافة رموز نظام الرئيس السابق عبد
العزيز بوتفليقة.
(العريب الجديد)2020/2/21 ،

 2020/2/22تص ّدر وسم "حكومة الفشل" مواقع التواصل االجتامعي،
وتظاهر محتجون يف بريوت وع ّدة مدن الليلة املاضية ،وذلك مبجرد
إعالن رئيس الوزراء اللبناين املكلف ،حسان دياب ،عن أسامء تشكيلة
الحكومة املؤلفة من عرشين وزي ًرا ،ووصفوا التشكيلة الجديدة بأنها
"حكومة املحاصصة السياسية".

 2020/2/16اتفق ممثلو الحكومة اليمنية والحوثيون عىل إمتام أول
عملية تبادل واسعة لألرسى واملحتجزين منذ بداية النزاع ،وذلك
وفق ما أعلنت عنه األمم املتحدة واللجنة الدولية للصليب األحمر.

(الجزيرة نت)2020/2/22 ،

 2020/2/17اقرتب وصول الحكومة الجديدة التي يقودها إلياس
الفخفاخ إىل مراحل تشكيلها األخرية يف تونس ،وقرب انتهاء املهلة
الدستورية املحددة لعرضها عىل الربملان التونيس ،وذلك مع إعالن

(رويرتز)2020/2/22 ،

(فرانس )2020/2/16 ،24

 2020/2/22أمر رئيس الوزراء السوداين ،عبد الله حمدوك ،إجراء
تحقيق يف استخدام قوات األمن العنف ضد محتجني يف الخرطوم
يو َمي  20و 21شباط /فرباير .2020
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 2020/2/25قال حزب الله اللبناين إنه يعارض السامح لصندوق
النقد الدويل بإدارة األزمة املالية ،رافضً ا أي قرض إنقاذ من الصندوق
الذي سيفرض حينئذ رشوطًا قاسية عىل البلد املثقَل بالدين.
(عريب )2020/2/25 ،21

 2020/2/26منح الربملان التونيس الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ،
وذلك بأغلبية  129صوتًا .ويف جلسة تصويت عامة بالربملان ،أوضح
قائل
الفخفاخ أن حكومته تتضمن كل التيارات السياسية والفكريةً ،
إنه سعى لتجسيد املصالحة الوطنية.
(العريب الجديد)2020/2/26 ،

 2020/2/27أقر الربملان اللبناين موازنة عام  ،2020عىل الرغم من
االحتجاجات واملواجهات التي متّت يف محيط الربملان ،وسط بريوت.
وقد ص ّوت  49نائبًا لصالح املوازنة ،يف حني عارضها  13نائبًا ،وامتنع
عن التصويت  8نواب.
(العريب الجديد)2020/2/27 ،

 2020/2/27أخفق مجلس النواب العراقي يف عقد جلسة مقررة ملنح
الثقة لحكومة محمد توفيق عالوي ،وقد أُ ّجلت الجلسة لعدم اكتامل
النصاب ،وخاللها احتدم الخالف بني رئيس الربملان ،محمد الحلبويس،
ونائبه األول ،حسن الكعبي ،حول رفع الجلسة.
(الحرة)2020/2/27 ،

 2020/2/29أعلن الرئيس الرتيك ،رجب طيب أردوغان ،مقتل أكرث
من  2100عنرص من قوات النظام السوري ،وتدمري نحو  300آلية،
مذكّ ًرا دعوته روسيا للتنحي جان ًبا وإفساح املجال أمام تركيا ملواجهة
النظام يف سورية.
(وكالة األناضول)2020/2/29 ،

137

الوقائع الفلسطينية
Palestine Over Two Months

ملخص
ً
توثيقــا ألهــم الوقائــع الفلســطينية واألحــداث المرتبطــة بالصــراع
يتضمــن هــذا التقريــر
في المدة  1كانون الثاني /يناير  29 -شباط /فبراير .2020
اإلسرائيلي
العربي
كلمة
كلمات-مفتاحية:
Abstractمفتاحية :فلسطين ،إسرائيل ،الصراع العربي  -اإلسرائيلي.
كلمات
Keywords: word

Keywords: Palestine, Israel, Arab-Israeli Conflict.

ددعلالا

138

سرام /راذآراذآ

 2020/1/1أفاد الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني بأن عدد
الفلسطينيني املقدر حول العامل ،بحلول نهاية عام  ،2019بلغ نحو
 13.350مليونًا ،من بينهم نحو  5.039ماليني فـي أرايض السلطة
الفلسطينية ،ونحو  1.597مليون يف أرايض  ،1948وما يقارب 5.986
ماليني يف الدول العربية ،ونحو  727ألف يف الدول األجنبية.
(الحياة الجديدة)2020/1/1 ،

 2020/1/2دانت عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية،
حنان عرشاوي ،قرار بلدية االحتالل يف القدس املحتلة املتعلق بإنشاء
مجمع مدارس تابعة لوزارة املعارف اإلرسائيلية يف مخيم شعفاط
بديل من مدارس وكالة األمم املتحدة
وقرية عناتا رشق املدينةً ،
لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني "األونروا".
(النجاح اإلخباري)2020/1/2 ،

 2020/1/3طالب صائب عريقات ،أمني رس اللجنة التنفيذية ملنظمة
التحرير ،االتحاد األورويب بالرتاجع عن "قيود" مستحدثة عىل متويل
مؤسسات فلسطينية .واعترب عريقات أن "بند التمويل الجديد املتعلق
بتطبيق اإلجراءات التقييدية عىل جميع األطراف املتعاقدة يف االتحاد
األورويب يثري قلق املجتمع الفلسطيني بكل أطيافه" .وقال إن تلك
القيود "تؤثر مبارشة عىل الحقوق الفلسطينية [ ]...وال تتامىش مع
التزام االتحاد األورويب بحل الدولتني وإحالل السالم واالستقرار يف
املنطقة" .ورفض عريقات "جميع محاوالت تجريم النضال الوطني
الفلسطيني ووسمها بـاإلرهاب" ،داع ًيا االتحاد األورويب إىل "الرتاجع
عن بنود التمويل الجديدة ،ودعم حل الدولتني واالعرتاف بدولة
فلسطني عىل حدود  1967وعاصمتها القدس الرشقية".
(وكالة األناضول)2020/1/3 ،

 2020/1/3نَ َع ْت حركة املقاومة اإلسالمية "حامس" قائ َد فيلق القدس
اإليراين ،قاسم سليامين ،الذي قُتل بقصف أمرييك استهدفه يف بغداد.
(وكالة األناضول)2020/1/3 ،

 2020/1/4شارك مئات األردنيني يف مسرية حاشدة انطلقت من أمام
عمن ،بعد صالة الجمعة أمس،
الجامع الحسيني يف وسط العاصمة ّ
تندي ًدا بوصول الغاز اإلرسائييل إىل األردن بعد فشل الربملان يف تعطيل
االتفاق .وشارك يف املسرية الشعبية ،التي توقفت عند ساحة النخيل
وسط العاصمة ،طيف واسع من ممثيل األحزاب السياسية املعارضة،
من القوى اإلسالمية واليسارية والقومية والنقابات املهنية والحراكات
الشعبية من املحافظات ،الذين طالبوا مبحاسبة الحكومات التي
ساهمت يف توقيع االتفاقية ،وتنفيذ بنودها ،بعد أن وصل الغاز
اإلرسائييل ،رغم الرفض الشعبي الواسع له.
(الرشق األوسط)2020/1/4 ،

 2020/1/4هاجم الرئيس األمرييك ،دونالد ترامب ،عض َوي الكونغرس
األمرييك :رشيدة طليب ،وإلهان عمر ،يف اجتامع حاشد مع املؤيدين

متهم إياهام بأنهام "معاديتان للسامية" .وقال ترامب
"اإلنجيليني"ً ،
خالل حملته االنتخابية يف ميامي بوالية فلوريدا" :هؤالء الناس
يكرهون إرسائيل [ ]...يكرهون الشعب اليهودي".
(األيام)2020/1/4 ،

 2020/1/5قال مركز املعلومات اإلرسائييل لحقوق اإلنسان يف األرايض
املحتلة "بتسيلم" إن قوات االحتالل قتلت  133فلسطينيًا خالل عام
 104 :2019فلسطينيني منهم يف قطاع غ ّزة ،و 26فلسطينيًا يف الضفة
الغربية ،مبا فيها القدس الرشقية ،و 3فلسطينيني داخل إرسائيل.
وأوضح أن معظم الضحايا قُتلوا نتيجة مبارشة لسياسة إطالق ال ّنار
املنفلتة التي تط ّبقها إرسائيل ،بتصديق من كبار املسؤولني السياسيني
والعسكريني ،وبدعم من جهاز القضاء.
(العني اإلخبارية)2020/1/5 ،

 2020/1/7قضت محكمة االحتالل املركزية يف القدس ،بفرض غرامة
مال ّية عىل األسري مراد الرجبي من بلدة سلوان ،قيمتها مليون شيكل
إرسائييل ،بذريعة تنفيذه عملية طعن قبل ثالث سنوات .وقررت
املحكمة أن يدفع األسري ألحد جرحى عملية الطعن مبلغ  30ألف
شيكل إرسائييل تعويضً ا له عن فرتة العالج من اإلصابة.
(الرتا فلسطني)2020/1/7 ،

 2020/1/8أعلن وزير الجيش اإلرسائييل نفتايل بينيت ،ضم مناطق
"ج" يف الضفة الغربية إىل إرسائيل .وأضاف أن هدف إرسائيل ،خالل
عقد ،أن يسكن يف الضفة الغربية مليون مواطن إرسائييل .واعترب أن
"إرسائيل تخوض حربًا حقيقية عىل املنطقة 'ج'".
(وكالة م ًعا اإلخبارية)2020/1/8 ،

 2020/1/8دانت اللجنة املركزية لحركة فتح ،ترصيحات رئيس الوزراء
اإلرسائييل ،بنيامني نتنياهو ،حول ضم األغــوار ،وترصيحات وزير
الجيش اإلرسائييل ،نفتايل بينيت ،حول نقل املستوطنني إىل األرايض
الفلسطينية ،معتربة هذه الترصيحات مرفوضة ،وأنه ليس هناك
تغي ٌري لواقع هذه املستوطنات من جهة أن جميعها غري رشعي ،ومن
ثم يجب إزالتها بحسب القانون الدويل وقرارات الرشعية الدولية.
(الغد األردنية)2020/1/8 ،

 2020/1/9صدر بيان عن مكتب املمثل األعىل لألمن والسياسة
الخارجية يف االتحاد األورويب ،جوزف بوريل ،اعترب خالله أن تصديق
الحكومة اإلرسائيلية إنشاء وحدات استيطانية جديدة مخالف
للقانون الدويل .وأشار إىل أن جميع األنشطة االستيطانية متثّل عقبة
أمام تحقيق حل الدولتني.
(عرب )2020/1/9 ،48

متسكه بإجراء
 2020/1/11جدد الرئيس الفلسطيني ،محمود عباسّ ،
االنتخابات الرئاسية والترشيعية الفلسطينية يف مدينة القدس املحتلة.
وجاء ذلك يف بيان اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية،
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عقب اجتامعها برام الله ،وفق وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية.
وأشار البيان إىل أن "عباس يشدد عىل التمسك بإجراء االنتخابات
تصويتًا وترشي ًحا داخل القدس الرشقية" ،يف ظل عرقلة إرسائيل لذلك.
وطالبت التنفيذية ،املجتمع الدويل ،بإلزام إرسائيل بعدم االستمرار يف
عرقلة إجراء االنتخابات ،وخاصة يف القدس الرشقية.
(وكالة األناضول)2020/1/11 ،

 2020/1/13فتحت قوات االحتالل السدود املائية رشق قطاع
غزة ،حيث لحقت أرضار كبرية مبساحات حقول مفتوحة مزروعة
مبختلف أنواع الخرضوات ،إضافة إىل خسائر يف قطا َعي الدواجن
والنحل .ووفقًا لبيان وزارة الزراعة الفلسطينية ،فإن األرضار األولية
التي لحقت بالقطاع الزراعي تقدر بأكرث من  500ألف دوالر أمرييك،
نتيجة تع ّمد االحتالل املتكرر للمرة الثانية عىل التوايل فتح سدود
مياه األمطار خالل أسبوع ،األمر الذي أدى إىل غمر الرتبة وانجرافها
يف بعض املناطق ،وإتالف كامل ملحاصيل ،كالبطاطس والبصل ،إضافة
إىل املحاصيل الحقلية املختلفة املزروعة يف هذه األرايض.
(عرب )2020/1/13 ،48

 2020/1/16دانت الحكومة األردنية ،إعالن سلطات االحتالل
اإلرسائيلية ،إقامة  7محميات طبيعية وتوسعة  12محم ّية أخرى
قامئة يف مناطق "ج" بالضفة الغربية املحتلة .واعترب السيد ضيف الله
الفايز ،املتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية األردنية هذه الخطوة
املدانة خرقًا للقانون الدويل والقانون الدويل اإلنساين من خالل تعزيز
االستيطان ومصادرة األرايض الفلسطينية يف الضفة الغربية املحتلة.
(الرشق)2020/1/16 ،

 2020/1/16ش ّنت طائرات حربية إرسائيلية ،عدة غارات عىل مواقع
للمقاومة الفلسطينية شامل غرب مدينة غزة ،ما تسبب بانفجارات
ضخمة .واستهدف الطريان الحريب اإلرسائييل موقع "فلسطني" التابع
للمقاومة ،وأرضً ا زراعية يف محيط املوقع ،بثالثة صواريخ.
(عريب )2020/1/16 ،21

األبناء يف مدارس بلدية االحتالل يف القدس ،من أجل تجفيف مدارس
"األونروا" ،ومن ثم العمل عىل إخراج الوكالة من القدس املحتلة.
(الرشق األوسط)2020/1/19 ،

 2020/1/20أقدمت إدارة موقع "فيسبوك" عىل حجب صفحة عن
الكاتب الفلسطيني الراحل غسان كنفاين ،أُنشئت منذ نحو عرش
سنوات ،ويتابعها نحو  300ألف شخص.
(األيام)2020/1/20 ،

 2020/1/21أعلن رئيس الحكومة اإلرسائيلية ،بنيامني نتنياهو ،أن
حكومته تعتزم فرض القانون اإلرسائييل عىل جميع املستوطنات
الواقعة يف الضفة الغربية املحتلة" ،دون استثناء" ،مشد ًدا عىل ذلك
بقوله" :سنفرض السيادة اإلرسائيلية عىل غور األردن وشامل البحر
امليت من دون تأخري".
(عرب )2020/1/21 ،48

 2020/1/21دعا رئيس الوزراء اإلرسائييل ،بنيامني نتنياهو ،إىل فرض
عقوبات ،عىل املحكمة الجنائية الدولية ،وموظفيها.
(القدس العريب)2020/1/21 ،

 2020/1/22انتقد الرئيس الفرنيس ،إميانويل ماكرون ،أفرا ًدا من
الرشطة اإلرسائيلية خالل جولة يف القدس ،محذ ًرا إياهم من انتهاك
القواعد التي متنعهم من دخول كنيسة القديسة آن .وقال ماكرون
باللغة اإلنكليزية" :ال أحب ما فعلتم أمامي .اخرجوا من فضلكم ،ال
شخصا آخر".
يجب أن يستفز أحد ً
(يب يب يس عريب)2020/1/22 ،

 2020/1/22قال املنسق الخاص لألمم املتحدة لعملية السالم يف
الرشق األوسط ،نيكوالي مالدينوف ،إن املخططات اإلرسائيلية لضم
األغوار "رضبة مدمرة" .وقال يف تغريدة عىل "تويرت" "إذا تم تنفيذ
ضم بعض أو كل املنطقة 'ج' يف الضفة الغربية ،فهذا سيشكل رضبة
مدمرة إلمكانية إحياء املفاوضات اإلرسائيلية  -الفلسطينية ،وتقدم
السالم اإلقليمي ،وجوهر حل الدولتني".
(الحدث)2020/1/22 ،

 2020/1/18قال النائب جامل الخرضي ،رئيس اللجنة الشعبية
ملواجهة الحصار ،إن ما يزيد عىل  70يف املئة من األرس يف قطاع غزة
تعاين انعدام األمن الغذايئ ،بسبب الحصار اإلرسائييل املفروض عىل
غزة منذ  13عا ًما ،وتدهور األوضاع االقتصادية.

 2020/1/23قال الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون ،خالل كلمة له
يف مدينة القدس ،إنه ال ميكن استخدام املحرقة لتربير "االنقسام"
أو "الكراهية املعارصة" .وقال موض ًحا" :ال ميلك أحد حق استحضار
موتاه لتربير أي انقسام أو أي كراهية معارصة".

 2020/1/19حذر سامي مشعشع ،املتحدث باسم وكالة األمم
املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني "األونـــروا" ،من
محاوالت االحتالل اإلرسائييل إخـراج الوكالة من مدينة القدس
املحتلة ،التي ت ُ ّوجت أخ ًريا بخطة سيبدأ تنفيذها قري ًبا من خالل بناء
مجمع مدارس قرب مخيم شعفاط ،لتشجيع األهايل عىل تسجيل

 2020/1/24أعلنت سلطات االحتالل املنطق َة املمتدة بني عني
بوكيك وعني جدي ،املجاورة ملصانع البحر امليت عىل شارع رقم ،90
منطق ًة عسكرية مغلقة ،تخوفًا من انجراف األلغام وتشكيلها خط ًرا
عىل حياة الجوالة .وبحسب بيان جيش االحتالل فإ ّن "عىل املواطنني
تنفيذ األوامر العسكرية بهذا الصدد" .ويف ضوء ما بات يعرف يف

(األيام)2020/1/18 ،

(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2020/1/23 ،
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اإلعالم العربي بـ "النهر الرسي" قال جيولوجيون إ ّن "هذا النهر ليس
رسيًا ولكنه خطري ،وهو عمليًّا ظاهرة معروفة لرسيان الجدول مع
ّ
األمالح التي تضخ من برك التبخري ملصانع البحر امليت يف املنطقة".
(رؤيا اإلخباري)2020/1/24 ،

رصح الرئيس األمرييك دونالد ترامب ،بأن واشنطن
ّ 2020/1/24
ستعلن خطة السالم يف الرشق األوســط ،املعروفة إعالم ًّيا باسم
"صفقة القرن" بني الفلسطينيني واإلرسائيليني "قبل" اجتامعه مع
رئيس الوزراء اإلرسائييل ،بنيامني نتنياهو ،ومنافسه زعيم حزب أزرق
أبيض ،بيني غانتس ،يوم الثالثاء يف البيت األبيض.
(يس إن إن عريب)2020/1/24 ،

 2020/1/25دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني ،إىل عقد اجتامع
"اإلطار القيادي" ملنظمة التحرير الفلسطينية ،لبحث سبل مواجهة
خطة السالم األمريكية املعروفة إعالم ًّيا باسم "صفقة القرن" .وقالت
الجبهة يف بيان لها إنه "يجب استثامر وحدة املواقف الرافضة
للصفقة األمريكية ،بالدعوة العاجلة لعقد اجتامع اإلطار القيادي
الذي تم االتفاق عليه وطنيًا ،من أجل مناقشة سبل مواجهة هذه
الصفقة والعدوان الصهيوين األمرييك".
(وكالة األناضول)2020/1/25 ،

 2020/1/28أعلنت إدارة الرئيس األمــريك دونالد ترامب ،يف
 28كانون الثاين /يناير  ،2020تفاصيل الشق السيايس لخطتها لحل
الرصاع الفلسطيني  -اإلرسائييل ،املعروفة إعالميًا باسم "صفقة القرن".
وجاء هذا اإلعالن بعد مرور نحو مثانية أشهر عىل نرش واشنطن
للشق االقتصادي من الخطة بعنوان" :السالم من أجل االزدهار"،
يف ورشة عمل ُعقدت يف البحرين باملنامة ،يف حزيران /يونيو .2019
(العريب الجديد)2020/1/28 ،

 2020/1/28قال املتحدث باسم األمني العام لألمم املتحدة ،ستيفان
دوجاريك ،إن املنظمة تتمسك بقرارات الرشعية الدولية واالتفاقيات
الثنائية حول إقامة دولتني ،فلسطني وإرسائيل" ،تعيشان جنبًا إىل
جنب يف سالم وأمن داخل حدود معرتف بها عىل أساس حدود
عام ."1967
(وكالة قدس نت لألنباء)2020/1/28 ،

 2020/1/28قالت وزارة الخارجية الرتكية إن الخطة األمريكية
املزعومة للسالم يف الرشق األوسط "ولدت ميتة".
(وكالة األناضول)2020/1/28 ،

 2020/1/28قالت الخارجية اإليرانية يف بيان لها إن "خطة العار
التي فرضها األمريكيون عىل الفلسطينيني هي خيانة العرص
ومحكومة بالفشل".
(الغد)2020/1/28 ،

 2020/1/28أكد االتحاد األورويب التزامه "الثابت" بـ "حل الدولتني
عن طريق التفاوض القابل للتطبيق" ،وذلك بعد وقت قصري من
كشف الرئيس األمرييك دونالد ترامب خطة سالم يف الرشق األوسط
مواتية إلرسائيل عىل حساب الفلسطينيني.
(عريب )2020/1/28 ،21

 2020/1/28قال الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس ،يف أول تعقيب
له عىل الخطة التي عرضها الرئيس األمرييك دونالد ترامب ،إنها
"لن متر وستذهب إىل مزبلة التاريخ كام ذهبت مشاريع التآمر
يف هذه املنطقة" ،وأعلن أنه سيتم بدء اتخاذ كل اإلجراءات لتغيري
"الدور الوظيفي" للسلطة الفلسطينية ،تنفيذًا لقرارات املجلسني
املركزي والوطني .وقال عباس عقب اجتامع القيادة الفلسطينية:
"إن مخططات تصفية القضية الفلسطينية إىل فشل وزوال ولن
تسقط حقًا ولن تنشئ التزا ًما [ ]...سنعيد هذه الصفعة صفعات
يف املستقبل" .كام أكد "أن القدس ليست للبيع ،وكل حقوقنا ليست
للبيع واملساومة ،وصفقة املؤامرة لن متر ،وسيذهب بها شعبنا
إىل مزابل التاريخ كام ذهبت كل مشاريع التصفية والتآمر عىل
قائل إنه "يكفي أن الخطة اعتربت القدس
قضيتنا العادلة" .وأضاف ً
عاصمة إلرسائيل ،أما الباقي فهو جديد ومهم ،لكن أول القصيدة
كُفر" .وأضاف "إذا كانت القدس ليس عاصمة للدولة الفلسطينية
فكيف سنقبل بذلك؟ مستحيل أي طفل عريب مسلم أو مسيحي أن
يقبل بذلك".
(عرب )2020/1/28 ،48

 2020/1/28قال خليل الحية ،نائب رئيس املكتب السيايس لحركة
بديل من القدس عاصم ًة
حامس ،نرفض صفقة القرن ولن نقبل ً
بديل من فلسطني لتكون دولتنا ،ولن
لدولة فلسطني ،ولن نقبل ً
نقبل املساس بحق العودة وعودة الالجئني .وأضاف "أيدينا ودماؤنا
وبنادقنا وجامهرينا مقدمة إلسقاط صفقة القرن وسنقاومها بكل
قائل" :ترامب سيحرتق تاريخيًا
األشكال إلسقاطها" .وتابع الحية ً
وأخالق ًيا وإنسان ًيا ألن ظلمه تعدى كل الخطوط الحمراء" .وشدد
عىل أن "القدس عاصمتنا ،والالجئون سيعودون ،واألرض موحدة،
وسريى [ترامب] قوة شعبنا يف كرس هذه املعادالت كام حطّم بصربه
ووحدته كل املؤامرات السابقة".
(الرشق)2020/1/28 ،

 2020/1/30أكدت وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني "األونروا" أنه ال توجد لديها نية إلنهاء عملها وال لتسليم
مهامتها ألي جهة كانت ،وأنها ستستمر يف وجودها عىل األرض.
(العرب القطرية)2020/1/30 ،
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 2020/1/31أعلنت وزارة الدفاع اإلرسائيلية عن بدء العمل بوقف
استرياد املنتجات الزراعية الفلسطينية ،وفقًا لقرار وزير الجيش
اإلرسائييل ،نفتايل بينيت.
(الرتا فلسطني)2020/1/31 ،

 2020/2/1أعلن وزراء الخارجية العرب رفضهم لخطة السالم
األمريكية ،يف ختام اجتامع ملجلس جامعة الدول العربية مبرص يف
القاهرة .وجاء هذا الرفض العريب لخطة السالم التي قدمها الرئيس
األمرييك دونالد ترامب قبل أيام ،بعد وقت قصري فقط من إعالن
الرئيس الفلسطيني محمود عباس قطع كل العالقات مع إرسائيل
واإلدارة األمريكية ،مبا فيها العالقات األمنية .وجاء يف قرار مجلس
جامعة الدول العربية أنه تم باإلجامع "رفض صفقة القرن األمريكية
اإلرسائيلية ،باعتبار أنها ال تلبي الحد األدىن من حقوق وطموحات
الشعب الفلسطيني ،وتخالف مرجعيات عملية السالم املستندة إىل
القانون الدويل وقرارات األمم املتحدة" .وشمل القرار أيضً ا بحسب
البيان "تحذي ًرا من قيام إرسائيل بتنفيذ بنود الصفقة ،متجاهلة
قرارات الرشعية الدولية [ ]...ودعوة املجتمع الدويل إىل التصدي
ألي إجراءات تقوم بها حكومة االحتالل عىل أرض الواقع" .وأكد قرار
وزراء الخارجية العرب "الدعم الكامل لنضال الشعب الفلسطيني
وقيادته الوطنية [ ]...يف مواجهة هذه الصفقة وأي صفقة تقوض
حقوق الشعب الفلسطيني".
(الجزيرة نت)2020/2/1 ،

 2020/2/1شاركت حشود كبرية يف املظاهرة القُطرية يف مدينة
باقة الغربية الرافضة ملا يسمى "صفقة القرن" وشطب الحقوق
الفلسطينية .وشارك آالف يف هذه املظاهرة التي دعت إليها لجنة
املتابعة العليا ،من منطقة باقة الغربية واملجتمع العريب عامة.
و ُرفعت األعالم الفلسطينية يف التظاهرة والفتات رافضة لخطة
الرئيس األمرييك ،دونالد ترامب.
(عرب )2020/2/1 ،48

 2020/2/3أكد الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس ،مواصلة السلطة
الفلسطينية لعملها وقطع العالقات األمنية مع اإلدارة األمريكية
وإرسائيل يف حال استمرار واشنطن يف الرتويج لخطتها للسالم يف
الرشق األوسط ،يف ما يبدو أنه تراجع عن ترصيحات سابقة.
(ميدل إيست أونالين)2020/2/3 ،

 2020/2/3قررت منظمة التعاون اإلسالمي ،يف ختام جلسة طارئة،
عقدتها عىل مستوى وزراء الخارجية ،يف مدينة جدة بالسعودية،
رفض الخطة األمريكية ،املعروفة باسم "صفقة القرن" .ودعت ،يف
بيانها الختامي ،كافة الدول األعضاء إىل عدم التعامل مع الصفقة،
أو التعاون مع اإلدارة األمريكية يف تنفيذها بأي شكل .وقال البيان
"نرفض الخطة كونها ال تل ّبي الحد األدىن من حقوق وتطلعات

الشعب الفلسطيني املرشوعة ،وتخالف مرجعيات عملية السالم".
ودانت املنظمة أي "مواقف أو إجـراءات أو مبادرات تهدف إىل
تقويض حقوق الشعب الفلسطيني".
(الرشق القطرية)2020/2/3 ،

 2020/2/5توافد آالف من العامل وممثيل األحـزاب ومنظامت
املجتمع املدين يف تونس إىل وسط العاصمة للمشاركة ،وذلك يف
مسرية احتجاج ضد "صفقة القرن" .وتجمع املحتجون أمام املقر
الرئيس لالتحاد العام التونيس للشغل الذي دعا إىل املسرية ،ومن ثم
توجهت الحشود إىل الشارع الرئيس الحبيب بورقيبة.
(القدس العريب)2020/2/5 ،

 2020/2/5أطلع رئيس مجلس السيادة السوداين ،عبد الفتاح
الربهان ،أعضاء املجلس ،عىل حيثيات لقائه برئيس الوزراء اإلرسائييل،
بنيامني نتنياهو ،يف مدينة عنتيبي األوغندية ،يوم االثنني ،من دون
صدور ترصيحات رسمية من الحكومة السودانية.
(الرشق األوسط)2020/2/5 ،

 2020/2/5أصدر املجلس املركزي لقوى إعالن الحرية والتغيري يف
السودان بيانًا حول لقاء رئيس مجلس السيادة االنتقايل مع رئيس
الوزراء االرسائييل مبدينة عنتيبي األوغندية .وقال بيان للمجلس،
عقب سلسلة اجتامعات مع مجلس الوزراء ورئيس مجلس السيادة
وأعضائه ،إن قوى إعالن الحرية والتغيري ال علم لها بهذا اللقاء ،ومل
يتم التشاور معها يف أي وقت سابق .ووصفت هذه القوى اللقا َء
باألمر املخل الذي يلقي بظالل سلبية عىل الوضع السيايس بالبالد.
(سكاي نيوز عربية)2020/2/5 ،

عب مرشوع قرار ق ّدمته تونس وإندونيسيا ُوزّع عىل
ّ 2020/2/5
أعضاء مجلس األمــن ،عن "األســف الشديد" ألن "خطة السالم
األمريكية يف الرشق األوسط" ،املعروفة باسم "صفقة القرن"" ،تنتهك
القانون الدويل" .ويُضيف مرشوع القرار أن الخطة التي كشف عنها
الرئيس األمرييك دونالد ترامب يف  28كانون الثاين /يناير ،تتعارض
أيضً ا مع قرارات األمم املتحدة التي ت ّم تب ّنيها حتّى اآلن ،و"ت ُق ّوض
حقوق الشعب الفلسطيني وتطلّعاته الوطنية ،مبا يف ذلك تقرير
املصري واالستقالل".
(العريب الجديد)2020/2/5 ،

 2020/2/6قال وزير اإلعالم السوداين الناطق باسم الحكومة ،فيصل
محمد صالح ،إن مجلس الوزراء السوداين مل يكن عىل علم بزيارة
رئيس املجلس السيادي ،عبد الفتاح الربهان ،إىل عنتيبي بأوغندا
ولقائه برئيس الوزراء اإلرسائييل ،بنيامني نتنياهو .وأكد أن الحكومة
تفاجأت بترصيحات الربهان التي قدم فيها إفادات مختلفة عام ذكره
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يف اللقاء املشرتك معها .وأشار إىل أن الربهان أبلغ الحكومة بأنه التقى
نتنياهو مببادرة شخصية مل يسترش فيها أح ًدا.
(الجزيرة نت)2020/2/6 ،

 2020/2/6بــدأت الحكومة الفلسطينية تنفيذ ق ـرار اتخذته
سابقًا ،يقيض مبنع دخول  5منتجات غذائية إرسائيلية إىل السوق
الفلسطينية ،من مبدأ املعاملة باملثل .وقالت وزارة االقتصاد الوطني
الفلسطينية إن القرار دخل حيز التنفيذ ،وذلك مبنع إدخال منتجات
الخرض والفواكه والعصائر واملياه املعدنية والغازية اإلرسائيلية إىل
األسواق املحلية.
(العريب الجديد)2020/2/6 ،

ُ 2020/2/9حذفت إدانة خطة الرئيس األمرييك ،دونالد ترامب ،لتصفية
نص مرشوع قرار
القضية الفلسطينية واملعروفة بـ "صفقة القرن" من ّ
فلسطيني كان من املق ّرر التصويت عليه يف مجلس األمن ،وذلك
بعدما أُدخلت تعديالت عىل مسودته األوىل .وكانت الصيغة األوىل
ملرشوع القرار الذي ق ّدمه الفلسطينيون بواسطة تونس وإندونيسيا،
العضوين غري الدامئني يف مجلس األمن ،تتضمن إبداء مجلس األمن
"أسفه الشديد" أل ّن الخطة األمريكية "تنتهك القانون الدويل".
(العريب الجديد)2020/2/9 ،

 2020/2/9كشفت مصادر لـ العريب الجديد تفاصيل الضغط الذي
مارسته واشنطن عىل تونس لتعديل مسودة قرار كان س ُيعرض عىل
مجلس األمن بشأن الخطة األمريكية لتصفية القضية الفلسطينية
املعروفة بـ "صفقة القرن" ،وكان من نتائجه إطاحة املندوب الدائم
لتونس لدى األمم املتحدة يف نيويورك ،منصف البعتي .وبسبب
نص
الضغوط األمريكيةُ ،حذفت إدانة "خطة السالم" األمريكية من ّ
مرشوع القرار الفلسطيني املق ّرر التصويت عليه يف مجلس األمن،
وذلك بعدما أُدخلت تعديالت عىل مسودته األوىل.
(العريب الجديد)2020/2/9 ،

 2020/2/9خرجت مسرية يف الرباط رفضً ا ملا اصطُلح عليه
بـ "صفقة القرن" ،وجمعت املسرية العديد من مك ّونات املجتمع
املغريب السياسية والحزبية والنقابية والحقوقية والفنية ،من النهج
الدميقراطي املتمركز يف أقىص اليسار إىل السلفية القابعة يف أقىص
اليمني ،إضافة إىل الجالية الفلسطينية باملغرب.
(هسربيس)2020/2/9 ،

 2020/2/9قال رئيس الوزراء الفلسطيني ،محمد اشتيه ،خالل كلمة
ألقاها نيابة عن الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس ،أثناء أعامل قمة
االتحاد األفريقي الثالثة والثالثني ،يف إثيوبيا بأديس أبابا ،إن تجارب
املفاوضات مع إرسائيل بشكلها الحايل وبرعاية أمريكية منفردة عجزت
عن الوصول إىل حل يفيض إىل إقامة دولة فلسطني وإنهاء االحتالل.
(روسيا اليوم)2020/2/9 ،

 2020/2/9دان القادة األفارقة خطة الرئيس األمرييك ،دونالد ترامب،
للسالم يف الرشق األوسط ،ووصفوها بأنها غري رشعية ،كام أعربوا
عن تضامنهم مع "القضية الفلسطينية" .وقال رئيس مفوضية االتحاد
األفريقي ،موىس فيك محمد ،أثناء قمة لرؤساء دول وحكومات الدول
األعضاء يف االتحاد األفريقي يف أديس أبابا ،إن الخطة التي كشفت
عنها واشنطن أواخر كانون الثاين /يناير  2020متثل "انتهاكًا خط ًريا
لقرارات األمم املتحدة واالتحاد األفريقي العديدة".
(مونت كارلو)2020/2/9 ،

 2020/2/11ألقى الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس ،خطابًا أمام
مجلس األمن أكد خالله "املوقف الفلسطيني الرافض للصفقة
األمريكية  -اإلرسائيلية ملا تضمنته من مواقف أحادية الجانب
ومخالفتها للرشعية الدولية".
(فرانس )2020/2/11 ،24

 2020/2/12نرشت األمم املتحدة قامئ ًة بأسامء  112رشكة متارس أنشطة
يف املستوطنات اإلرسائيلية التي يعتربها القانون الدويل غري قانونية،
من بينها رشكات "إير يب إن يب" و"إكسبيديا" و"تريب أدفايزور".
(الجزيرة نت)2020/2/12 ،

 2020/2/13رشعت جرافات االحتالل ،صباح يوم الخميس ،يف
شق طريق استيطاين جديد يربط تجمعات استيطانية تقع جنوب
نابلس مبنطقة األغوار .وقال غسان دغلس ،مسؤول ملف االستيطان
يف شامل الضفة الغربية ،لـ وكالة م ًعا ،إن الطريق االستيطاين يصل
طوله إىل  8كيلومرتات ،وإنه يبدأ من التجمع االستيطاين الذى يضم
املستوطنات "شيلو ،وعليه ،ومعايل لبنونة ،وشفوت راحيل ،وباش
كودش ،وكيدا ،واحيا ،ومجدوليم" ،التي تقع جنوب نابلس ،مرو ًرا
باملعسكر اإلرسائييل "جبعيت".
(وكالة م ًعا اإلخبارية)2020/2/13 ،

 2020/2/14شدد رئيس الحكومة اإلرسائيلية ،بنيامني نتنياهو،
عىل أن خطة "صفقة القرن" ،التي طرحها الرئيس األمرييك ،دونالد
ترامب ،لتسوية مزعومة للرصاع اإلرسائييل – الفلسطيني ،تضمن
اعرتافًا أمريكيًا بضم املستوطنات وغور األردن وشامل البحر امليت
إىل إرسائيل ،وأن إرسائيل والواليات املتحدة ستقرران تطبيق بنود
"صفقة القرن" إذا استوىف الفلسطينيون رشوط قيام دولة فلسطينية
(وهي رشوط تعجيزية) ،وأن الخطة مختلفة عن أي خطة تم طرحها
يف املايض ومتثّل "فرصة تاريخية" إلرسائيل .وجاء ذلك يف مقال نرشه
نتنياهو يف صحيفة يرسائيل هيوم ،خاطب فيه الناخبني اإلرسائيليني
خصوصا.
عمو ًما ،وناخبي اليمني واليمني املتطرف
ً
(عرب )2020/2/14 ،48

 2020/2/15شدد رئيس الوزراء الفلسطيني ،محمد اشتية ،عىل رفض
محاوالت تسييس املحكمة الجنائية الدولية ،مطال ًبا بترسيع إجراءات
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الوقائع الفلسطينية

التقايض فيها ،خاصة بعد إعالن املحكمة نيتها فتح تحقيقات ضد
جرائم الحرب اإلرسائيلية يف األرايض الفلسطينية املحتلة.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2020/2/15 ،

 2020/2/16بدأت اللجنة األمريكية  -اإلرسائيلية الخاصة برسم
املستوطنات التي ستُفرض عليها السيادة اإلرسائيلية عملَها ،وذلك
تنفيذًا للبنود الخاصة بـ "صفقة القرن".
(وكالة سبوتنيك عريب)2020/2/16 ،

 2020/2/17كشف تحقيق لصحيفة فاينانشال تاميز الربيطانية
سلوكًا غريبًا لرشكة التجارة اإللكرتونية األمريكية أمازون ،حيث تعرض
شحن البضائع مجانًا إىل املستوطنات اإلرسائيلية يف الضفة الغربية،
لكنها تشرتط عىل الفلسطينيني إدراج إرسائيل عنوانًا لهم لتلقّي
الخدمة ذاتها.
(الجزيرة نت)2020/2/17 ،

 2020/2/20أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تجهيز مرك ٍز للحجر
الصحي يف محافظة أريحا واألغوار ،للتعامل مع املسافرين القادمني
من الصني والدول التي انترش فيها فريوس كورونا.
(وكالة األناضول)2020/2/20 ،

 2020/2/20أعلن رئيس الوزراء اإلرسائييل ،بنيامني نتنياهو ،بناء آالف
الوحدات االستيطانية الجديدة يف القدس الرشقية ،األمر الذي ُوصف
مبحاولة لتدمري ممنهج لحل الدولتني .وقال نتنياهو يف تسجيل مصور
إنه يعتزم بناء  2200وحدة سكنية يف مستوطنة "هارحوما" و3000
أخرى يف مستوطنة "جفعات هامتوس" جنوب القدس املحتلة.
(الجزيرة نت)2020/2/20 ،

 2020/2/22قرر وزير الداخلية رئيس الوزراء الفلسطيني ،محمد
اشتية ،إغالق جميع املنشآت واملطاعم التي زارها الوفد السياحي
تبي إصابة بعض أعضائه بفريوس كورونا املستجد
الكوري الذي ّ
"كوفيد  "19 -أثناء عودتهم إىل بالدهم.
(وكالة م ًعا اإلخبارية)2020/2/22 ،

 2020/2/24التقى رئيس الوزراء الفلسطيني ،محمد اشتية ،يف مكتبه
برام الله ،رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعامر غزة ،السفري القطري
محمد العامدي .وبحث اشتية مع العامدي تيسري مشاريع قطر يف
قطاع غزة ،وال سيام مرشوع إقامة املستشفى املركزي يف محافظة
رفح جنوب القطاع ،بتكلفة تبلغ نحو  24مليون دوالر ،مؤك ًدا أن
الحكومة تقدر كل الدعم للمرشوع الذي يخدم أهلنا يف رفح.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2020/2/24 ،

 2020/2/26طالبت الحكومة الفلسطينية موقع "أمازون" األمرييك
للتجارة اإللكرتونية بالرتاجع فو ًرا عن سياساته املشينة والتمييزية ض ّد
الفلسطينيني ،التي تندرج ضمن النشاط االستيطاين املخالف للقانون
الدويل .وجاء يف رسالة موقّعة من وزير االقتصاد خالد العسييل،

ووزير املالية شكري بشارة أ ّن "سياسة النقل التمييزية من أمازون
تش ّجع إرسائيل القوة القامئة باالحتالل عىل االستمرار يف انتهاك
القانون الدويل ،من خالل استخدام الرشكة نفوذها املايل والتجاري
يف تشجيع الفلسطينيني عىل التنكر لهويتهم الوطنية الفلسطينية
وإقرارهم بأنهم جزء من إرسائيل مقابل حصولهم عىل خدمة مجانية
من الرشكة" .وطالب الوزيران الرشكة بالتوقف الفوري عن هذه
السياسة العنرصية ،ويف حال عدم تجاوبها سيتم اتخاذ اإلجراءات
القانونية املتبعة يف القانون الدويل ،وفقًا للبيان.
(الرتا فلسطني)2020/2/26 ،

 2020/2/26قال املرشح الدميقراطي ،السيناتور بريين ساندرز ،إ ّن
رئيس الوزراء اإلرسائييل ،بنيامني نتنياهو" ،عنرصي" ،مشد ًدا عىل أ ّن
املطلوب هو "حفظ كرامة الفلسطينيني" عرب حل الدولتني.
(العريب الجديد)2020/2/26 ،

 2020/2/27تبنى مجلس إدارة اتحاد الربيد العاملي  UPUيف جلسته
املنعقدة بسويرسا يف برين ،قرا ًرا يؤكد حق دولة فلسطني يف التبادل
الربيدي املبارش مع دول العامل ،واستالم بريدها الوارد من خالل
األردن من دون قيود ،وتحصيل النفقات الختامية املرتاكمة منذ عام
.1995
(وكالة قدس نت لألنباء)2020/2/27 ،

صـدر حديـ ًثا

مجموعة مؤلفين

المدينة العربية :تحديات التمدين في مجتمعات متحولة
صدر عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات كتاب المدينة العربية :تحديات التمدين في
بتجدد
تتجدد باستمرار
مجتمعات متحولة .ومنطلق هذا الكتاب أن البحوث بشأن المدينة والتمدين
ّ
ّ
أن معظم سكان البلدان العربية أصبحوا يعيشون اليوم
أشكال التمدين وتحدياته ورهاناته؛ ومنها ّ
تحوالت عميقة متصلة بدينامية
وأن المجتمعات العربية المعاصرة أضحت تشهد
في المدنّ ،
ٍ
ُ
ً
سابقا ،في البلدان العربية في درس إشكاالت المدينة
استثمرت بحوث مهمة،
التمديُن .وقد
ً
وأيضا في أبعادها الجغرافية ،واالجتماعية ،واالقتصادية ،والثقافية،
وتحليلها ،في أبعادها التاريخية،
وفي مجال التخطيط الحضري وإعداد التراب الوطني.
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إقليما بال إقليمية
المغرب العربي بوصفه
ً

**
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)Maghreb (2018
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مقدمة
نرشت إدارة الرشق األوسط وآسيا الوسطى يف صندوق النقد الدويل،
عام  ،2018تقري ًرا حول "االندماج االقتصادي يف املغرب العريب"،
ستغل بعد"((( .ينقسم التقرير
واصفة إياه مبصدر النمو الذي "مل يُ ّ
إىل ثالثة فصول يف نحو  40صفحة ،وهي :فصل حول العالقات
االقتصادية بني بلدان املغرب العريب ،وفصل حول املنافع املرتتبة عىل
تعزيز االندماج اإلقليمي يف املنطقة ،وفصل حول األهداف املشرتكة
عىل مستوى السياسات يف بلدان املغرب العريب .وكعادة منشورات
فضل
صندوق النقد ،جاء التقرير ثريًّا بالجداول واألشكال البيانيةً ،
عن املالحق البيانية.
يناقش التقرير إمكانيات االندماج االقتصادي يف الفضاء املغاريب
بوصفه مصد ًرا للنمو مل يستغل بعد .ويجادل بأن زيادة االندماج
االقتصادي ،إقليم ًّيا وعامل ًّيا ،من شأنها أن تخلق دينامية إيجابية
لرفع معدالت النمو عىل نح ٍو قابلٍ لالستمرار .كام أن زيادة االنفتاح
عىل التجارة واالستثامر بينيًّا ،من شأنها أن تتيح "املزيد من السلع
والخدمات بأسعار أقل ،وتحفيز املنافسة ،وتشجيع االبتكار والتنوع،
وصول إىل زيادة
ً
وزيادة الشفافية ،والحد من املكاسب الريعية،
اإلنتاجية والنمو" يف بلدان املغرب العريب جميعها .وعالوة عىل ذلك،
يحاج التقرير بأن االندماج اإلقليمي "ميكن أن يكون أداة قوية،
ّ
تكملها السياسات املحلية ،لرفع النمو املمكن يف املغرب العريب،
وخلق فرص العمل ،والحد من الفقر"(((.
لتدن
ويسعى التقرير ،عىل نحو مركز ،إىل دراسة األسباب األساسية ّ
مستوى االندماج اإلقليمي يف املغرب العريب ،وعرض املسوغات
االقتصادية الداعمة لزيادة االندماج ،وتقييم اآلثار املمكنة لالندماج
يف النمو والتوظيف ،واقـراح مجموعة من األهــداف "املشرتكة"
لتحقيق مزيد من االندماج اإلقليمي.

سرام /راذآراذآ

إىل مقاربة له من منظور االقتصاد السيايس (الدويل) ،لكن من دون
تجريد هذه املقاربة من استبصارات املنظورات االجتامعية .وتسعى
دراستنا هذه إىل ردم الفجوة الناجمة عن غياب االقتصادي – السيايس
يف التقارير االقتصادية الرصفة حول االندماج املغاريب ،وتفرتض أن
مؤسستني
"منطق" الالاندماج املغاريب يستند ،عىل األقل ،إىل أسطورتني َّ
ينبغي تفكيكهام عىل نح ٍو متأنٍّ ،وهام :مركزية الخالف الجزائري -
املغريب ،وتباين األنظمة الحاكمة يف دول املغرب العريب.
تنقسم الدراسة إىل محورين أساسيّني .يلخص املحور األول ،عىل
نح ٍو ٍ
واف ،أبرز املوضوعات الواردة يف التقرير ،وذلك تحت عنوان
"ما يخربنا به التقرير" حول إشكاليات االندماج اإلقليمي يف املغرب
العريب ،بينام يتصدى املحور الثاين لفحص "ما ال يخربنا به التقرير"،
ويقدم حج ًجا للمجادلة بأن الخالف الجزائري  -املغريب قد يكون
معيقًا لالندماج املغاريب ،لكنه ليس ُمعط ًِّل له بالرضورة .وأبعد
تحاج الدراسة بأن "اإلرصار عىل" التمسك باتحاد املغرب
من ذلكّ ،
العريب بوصفه املسار اإلقليمي املرجعي يف املنطقة ،الذي يبقى
دامئًا موضو ًعا للبعث وإعادة اإلحياء ،هو ما يؤدي دور املعطل
الفعيل لالندماج املغاريب .وتحت عنوان "ما ال يُد َر ُك كله ال ينبغي
أن يُرتَك بعضُ ه" ،تقرتح الدراسة الذهاب نحو التفكري يف مسارات
بديلة ومتاحة ،كاملسارات ثنائية األطراف ،وميكن أن متثّل مقدم ًة
جذب نحو اندما ٍج إقليمي أوسع وأعمق ،بدلً من انتظار حل
َ
وعامل ٍ
الخالفات الجزائرية  -املغربية من أجل بعث اتحاد املغرب العريب،
ومن ثم بعث مسار االندماج املغاريب.
تحاج الدراسة بأن مسار االندماج اإلقليمي هو مسار ال
الحقًا،
ّ
نخب تنشأ وتنضج يف ٍ
بيئات محلية يتسم فيها الحقل
سيايس تح ّركه ٌ
السيايس باالنفتاح واإلرشاك  ،Inclusionوتسمح بتطور قطا ٍع مدين
اقتصادي خاص قادر عىل
غري حكومي وغري مس ّيس من جهة ،وقطا ٍع
ٍّ
الضغط عىل الحكومات من أجل عبور الحدود ،ومندمج يف الفضاء
ٍ
عالقات ص ّحي ٍة باملجتمع املدين املحيط به ،من جهة
السيايس عرب
أخرى .وأخ ًريا ،تق ّدم الدراسة اإلدارة املشرتكة للمناطق الحدودية
الط َرفية ،وما تفرضه من تحديات تنموية وتهديدات أمنية ،بوصفها
فضا ًء لتعلُّم االندماج اإلقليمي.

عىل الرغم من تأكيد التقرير وجود عوامل جيوسياسية تعوق اندماج
فضل عن األسباب املعقدة خلف تعطل اتحاد
املغرب العريب اإلقليميً ،
املغرب العريب (وال سيام الخالف بني الجزائر واملغرب حول الصحراء
الغربية ،والدور الذي تؤديه التهديدات األمنية العابرة بني الدول
املغاربية يف تشديد الضوابط الحدودية) ،فإن فهم "منطق" الالاندماج
يف املغرب العريب يتطلب مقاربة مركبة تنطلق من االفـراض أن
االقتصادي وحده غري ٍ
كاف .ويف هذا السياق ،يبقى املوضوع يف حاجة

ً
أوال :ما يخبرنا به التقرير

 1ألكيس كريييف [وآخرون] ،االندماج االقتصادي يف املغرب العريب :مصدر للنمو مل
ستغل بعد ،سلسلة دراسات صندوق النقد الدويل (واشنطن دي يس :صندوق النقد الدويل،
يُ ّ
.)2018
 2املرجع نفسه ،ص .4

 .1حول مبادرات تحرير التجارة
يبدأ التقرير مبس ٍح ملبادرات تحرير التجارة البينية يف فضاء املغرب
العريب ،بد ًءا باتحاد املغرب العريب (عام  )1989بوصفه مسا ًرا عا ًّما
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الشكل ()1
أبرز االتفاقيات التجارية التي تنخرط فيها دول املغرب العريب

ستغل بعد ،سلسلة دراسات صندوق النقد الدويل (واشنطن دي يس :صندوق
املصدر :ألكيس كريييف [وآخرون] ،االندماج االقتصادي يف املغرب العريب :مصدر للنمو مل يُ ّ
النقد الدويل ،)2018 ،ص .6

للتعاون واالندماج اإلقليميني ،والذي تعطّل متا ًما منذ عام 1994
بسبب تدهور العالقات بني الجزائر واملغرب وغلق حدودهام الربية،
ثم انضامم ليبيا واملغرب وتونس إىل اتفاقية منطقة التجارة العربية
الحرة الكربى يف عام  ،1997مرو ًرا بتوقيع املغرب وتونس اتفاقي َة
وصول إىل
ً
أغادير بغرض إنشاء منطقة تجارة حرة يف عام ،2004
مبادرة إنشاء منطق ٍة مغاربية للتجارة الحرة التي وقّع وزراء التجارة
املغاربة اتفاقي ًة بشأنها يف عام  ،2010لكن مل يتم تصديقها حتى اآلن.
وهذه املبادرات "مل يكن لها سوى تأثري محدود"((( يف التجارة البينية
داخل اإلقليم.

 Association, EFTAالتي تأسست يف عام  ،(((1960فضلً عن
اتفاقيات لتحرير التجارة الثنائية مع تركيا ،كام وقّع املغرب اتفاقي ًة
لتحرير التجارة مع الواليات املتحدة األمريكية .وتشارك دول املغرب
العريب جمي ًعا يف اتفاقية النظام الشامل لألفضليات التجارية بني
البلدان النامية يف إطار مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية لتبادل
األفضليات التجارية بني البلدان النامية ،منذ عام  ،1988رغم أن
االتفاقية الوحيدة املفعلة ،يف هذا اإلطار هي االتفاقية املربمة بني
املغرب وموريتانيا.

ومن ناحي ٍة أخرى ،تنخرط دول املغرب العريب يف عدد من املسارات
املرتبطة بالخارج .فعىل سبيل املثال ،تشارك الجزائر واملغرب وتونس
يف اتفاقية الرشاكة األورومتوسطية التي تهدف إىل إزالة الحواجز
عن حركة التجارة واالستثامر بني االتحاد األورويب ودول جنوب
املتوسط ،ويف ما بني دول جنوب املتوسط ،كام تشارك موريتانيا يف
اتفاقية الرشاكة االقتصادية بني االتحاد األورويب ودول غرب أفريقيا
التي تهدف إىل تحرير التجارة الثنائية وتقديم الدعم اإلمنايئ إىل تلك
الدول ،وقد وقّع املغرب وتونس عد ًدا من اتفاقيات تحرير التجارة
مع الرابطة األوروبية للتجارة الحرة European Free Trade

أخ ًريا ،يحظى كل من موريتانيا واملغرب وتونس بعضوية منظمة
التجارة العاملية ،بينام تبقى الجزائر منذ عام  ،1987وليبيا منذ عام
 ،2004يف طور التفاوض من أجل االنضامم إليها .كام تنخرط دول
فعل،
املغرب العريب يف مبادرة الحزام والطريق الصينية؛ فقد وقعتً ،
الجزائر وليبيا واملغرب وتونس اتفاقيات رشاكة مع الصني يف إطار
املبادرة (ينظر الشكل .)1

3

اقتباس مبارش من نص التقرير.
ما يرد بني عالمتي االقتباس ،ضمن هذا القسم ،هو
ٌ

 4تضم الرابطة آيسلندا وليختنشتاين والرنويج وسويرسا ،وتعمل موازا ًة مع االتحاد
األورويب ،إذ تعد جز ًءا من السوق األوروبية املشرتكة ومن منطقة شنغن ،غري أن الدول
األربــع ليست أعضاء يف االتحاد الجمريك لالتحاد األورويب .ينظر موقع الرابطة يف:
/https://www.efta.int

ددعلالا
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الشكل ()2
التدفقات التجارية البينية يف منطقة املغرب العريب

املصدر :املرجع نفسه ،ص .12

أ .اتجاهات التجارة بين البلدان المغاربية والعالم

شهدت السنوات األخرية تراج ًعا يف درجة االنفتاح التجاري عرب دول
املغرب العريب ووتائره ،ما عدا املغرب ،وذلك عىل األرجح بسبب
انخفاض أسعار املواد األولية وعدم كفاية التنوع االقتصادي ،خاصة
بالنسبة إىل الجزائر وليبيا وموريتانيا .ويرجح التقرير أن يكون
التنافس الدويل املتزايد ،وخاص ًة مع تنامي الصادرات الصينية إىل
املنطقة (من  5مليارات عام  2006إىل نحو  14مليار دوالر عام
2016؛ أي ما نسبته  12-8يف املئة من مجموع الــواردات) ،أحد
فضل عن ذلك،
التحديات األخرى التي تعوق االندماج اإلقليميً .
وبخالف املعادن والوقود واإلنتاج الحيواين والزيوت النباتية ،ال تزال
جودة املنتجات التصديرية لدول املغرب العريب ،عمو ًما ،أقل منها يف
اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية األخرى ،وال سيام
السلع يف قطاعات الصناعة التحويلية واآلالت والنقل.
تحسن اندماج االقتصادات املغاربية يف سالسل القيمة
وحتى مع ّ
العاملية ،وإن عىل نحو متفاوت ،يبقى الجزء األكرب من هذا االندماج
مع رشكاء اقتصاديني خارج املنطقة .وأبعد من ذلك ،حتى مع منو
نسب مداخيل السياحة من إجاميل الناتج املحيل ،خاصة يف تونس
واملغرب ،فإن نشاطات السفر والسياحة بني دول املنطقة تبقى
محدودة يف الوقت الذي يأيت فيه معظم السياح من خارج املنطقة.

ب .حالة االندماج اإلقليمي في مجاالت التجارة
واالستثمار والخدمات المالية والعمل

التجارة
يسجل التقرير أنه عىل الرغم من الرتتيبات املؤسسية القامئة ،ال يزال
حجم التجارة بني دول املغرب العريب محدو ًدا؛ إذ تبقى مستويات
التجارة البينية أدىن بكثري منها مقارنة بتجارتها الخارجية مع
االقتصادات من خارج املنطقة ،إذ "يبلغ حجم التجارة البينية أقل من
 % 5من مجموع التجارة يف املنطقة ،مقارنة بحجم التجارة اإلقليمية
الذي يبلغ نحو  % 16يف أفريقيا % 19 ،يف أمريكا الالتينية % 51 ،يف
فضل عن ذلك،
آسيا % 54 ،يف أمريكا الشاملية ،و % 70يف أوروبا"ً .
"ال تتخذ دول املغرب العريب الخمس أيًا من بلدان منطقتها رشيكًا
تجاريًا أساسيًا لها .فمعظم األنشطة التجارية لبلدان املغرب العريب
تتم مع أوروبا"((( ،وتبقى فرنسا وإيطاليا وإسبانيا ،األقرب جغراف ًيا
من املنطقة ،مقص ًدا ملا يزيد عىل نصف صادرات دولها جمي ًعا ،ما
عدا موريتانيا .وتتشكل التجارة البينية من تدفقات أساسية قليلة
(صادرات الغاز والنفط من الجزائر إىل املغرب وتونس ،وصادرات
الحديد والصلب واملالبس من املغرب إىل الجزائر ،وصادرات الحديد
والصلب من تونس إىل الجزائر ،وصادرات الزيوت الحيوانية والنباتية
من تونس إىل ليبيا) .ويقرتح التقرير الئحة من السلع املهمة القابلة
5

كريييف [وآخرون] ،ص .10
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للتصدير ،لكنها ال تدخل ضمن التدفقات التجارية البينية ،كالسيارات
وقطع غيارها من املغرب ،واألسمدة من الجزائر ،واألسامك من
موريتانيا ،وأشباه املوصالت الكهربائية من تونس (ينظر الشكل .)2

االستثامر األجنبي املبارش
شح االستثامرات األجنبية املبارشة البينية ،إذ
يسجل التقرير أيضً ا ّ
جل تدفقات االستثامر األجنبي املبارش الداخلة والخارجة
يكون ّ
مع أوروبا وأجزاء أخرى من العامل .ويرجع ذلك ،عىل األرجح ،إىل
القيود التي تفرضها دول املغرب العريب عىل هذه االستثامرات،
نحو إلزام الرشكات األجنبية بالعمل مع رشكاء محليني واستخدام
مدخالت محلية.
االندماج املايل
يبقى االندماج املايل عرب حدود دول املغرب العريب محدو ًدا ج ًدا،
أساسا ،ما يعكس حالة التعاون االقتصادي اإلقليمي .ويبقى
وهوً ،
املغرب استثنا ًء ،فقد توسعت عمليات جهازه املرصيف العابرة
للحدود لتشمل  22دولة أفريقية ،لكن األمر يقترص فقط عىل تونس
وموريتانيا من بني الدول املغاربية .وال تزال فرص متويل املرشوعات
فضل عن الحصول عىل مختلف الخدمات املالية،
الصغرية واملتوسطةً ،
محدودة ودون متوسط اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات
النامية .ويف مجال التكنولوجيات املالية ،يقرتح التقرير أن "إزالة
الحواجز التجارية والتنسيق التنظيمي يف تطبيق هذه التكنولوجيات
الجديدة عىل نحو أرسع وأوسع نطاقًا"((( ،من شأنه أن يشجع عىل
زيادة االندماج املايل يف املنطقة.
العمل
حتى عىل مستوى الهجرة البينية ،وعىل الرغم من أن حرية انتقال
العاملة بني دول االتحاد املغاريب كانت أحد أهدافه ،فإن النسب
تبقى متدنية ج ًدا (ال تتجاوز  1يف املئة من مجموع سكان املنطقة،
وأقل من  0.5يف املئة من مجموع القوة العاملة) ،مع أن املغرب
مثل ،يع ّدان من بني أكرب الدول املص ّدرة للمهاجرين يف
والجزائرً ،
العامل ،تحدي ًدا نحو دول االتحاد األورويب.
ج .ما الذي يفسر ضعف االندماج في منطقة
المغرب العربي؟

يفرتض التقرير أن أسباب الالاندماج يف املغرب العريب عديدة
أساسا إىل الطابع التقييدي للسياسات التجارية
ومعقدة ،تعود ً
6
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واالستثامرية (تعريفات أقل مع اقتصادات االتحاد األورويب مقارنة
بها مع االقتصادات املغاربية بعضها مع بعض)((( ،واستمرار الحواجز
التجارية الجمركية وغري الجمركية ،وفقر البنية التحتية اإلقليمية
(مثل ،وبسبب الحدود ،وخاصة
ما يؤدي إىل زيادة تكلفة التجارة ً
يف الحالة الجزائرية  -املغربية ،ليس مثة شبكة إقليمية للسكك
الحديدية والطرق الرسيعة ،بينام تتوقف الشبكات املحلية منها عند
حدود الدول ،أما خطوط النقل البحرية فهي تخدم التجارة الخارجية
فضل عن االعتبارات
مع االتحاد األورويب مقارنة بالتجارة البينية)ً ،
الجيوسياسية ،إذ يستمر التوجه التقليدي للتجارة الخارجية نحو
االتحاد األورويب ،بينام تتجه املحاوالت الحديثة للتنويع نحو أفريقيا
جنوب الصحراء ،ويتضافر كل ذلك مع صعود الصني بوصفها سوقًا
لصادرات املغرب العريب ،فتتشتت أكرث فأكرث جهود االندماج اإلقليمي
يف املنطقة.

 .2حول المنافع المترتبة على تعزيز االندماج
أ .ما أهمية تعزيز االندماج؟

يحاج التقرير بأن تعزيز االندماج اإلقليمي بني دول املغرب العريب،
ّ
التي يجمعها تقارب جغرايف وانسجام ثقايف ولغوي وتاريخ ومصري
مشرتك ،من شأنه أن ميكنها من "االستفادة من وفورات الحجم،
وجذب االستثامرات األجنبية ،وإنشاء سالسل قيمة إقليمية واالندماج
بشكل أفضل يف سالسل القيمة العاملية ،وتعزيز قدرتها عىل التفاوض
الجامعي"(((.

•عىل مستوى وفورات الحجم ،من شأن االندماج اإلقليمي أن
يؤدي إىل بناء سوق من نحو  100مليون مستهلك ،وبإجاميل
ناتج محيل مشرتك بقيمة  360مليار دوالر (مامثل إلجاميل
الناتج املحيل لجنوب أفريقيا أو الرنويج) ،وبنصيب فردي من
إجاميل الناتج املحيل اإلقليمي بنحو  4000دوالر (مامثل لجنوب
أفريقيا أو إندونيسيا).

 7يبقى املتوسط البسيط للتعريفة الجمركية املطبقة يف دول املغرب العريب أعىل مام
مثل ،يف مجموعة العرشين ويف مجموعة اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات
هو عليهً ،
النامية .عىل سبيل املثال ،بلغ هذا املتوسط نحو  14يف املئة يف عام  ،2016مقابل  5يف املئة يف
االتحاد األورويب ،و 4يف املئة يف الواليات املتحدة األمريكية ،و 10يف املئة يف الصني .وأبعد من
مثل ،مع بداية عام  ،2018تطبيق حظر مؤقت عىل استرياد نحو 850
ذلك ،عرفت الجزائر ً
سلعة ،وزيادة عدد السلع الخاضعة لرضيبة انتقائية نسبتها  30يف املئة ،إىل جانب تطبيق
زيادة معتربة يف التعريفة الجمركية (حتى  60يف املئة) عىل بعض املنتجات األخرى .وإىل
جانب الحواجز الجمركية ،تواجه التجارة اإلقليمية البينية حواجز غري جمركية عديدة ،نحو:
ارتفاع تكاليف معامالت التصدير أو االسترياد ،واعتامد نقاط التفتيش عىل الطرق ،والتأخر
عند املعابر الحدودية ،وطول املدة التي تستغرقها إجراءات التخليص الجمريك وأوجه القصور
التي تشوبها .ينظر :املرجع نفسه ،ص .15-14
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•من شأن هذه السوق ،القامئة عىل منطق االندماج اإلقليمي،
أن تخلق حوافز جاذبة لالستثامرات األجنبية املبارشة ،وتش ّجع
عىل االبتكار ،وتس ّهل نقل التكنولوجيا .لكن تحقيق ذلك يقتيض
فضل عن
تبسيط قوانني االستثامر عرب املنطقة وتوحيدهاً ،
متطلبات جوهرية أخرى "كالسياسات االقتصادية السليمة،
والنمو القوي ،واستقرار سعر الرصف ،ورأس املال البرشي
السليم ،والبنية التحتية الجيدة ،واالستقرار السيايس ،وجودة
اإلطار التنظيمي"(((.
•من شأن االندماج اإلقليمي أن يؤدي إىل تنمية سالسل القيمة
اإلقليمية (ما سيحرر حركة املكونات بني الرشكاء اإلقليميني)
واندماجها ،عىل نحو أفضل ،يف سالسل القيمة العاملية ،ما يعني
إنشاء بيئة استثامرية أفضل حتى بالنسبة إىل عمليات التصدير
نحو األسواق القريبة ،مثل االتحاد األورويب .ومن الواضح أن
ٍ
قنوات لنقل املعارف
االندماج يف سالسل القيمة العاملية يوفر
والتكنولوجيات من االقتصادات املتقدمة االقتصادات املغاربية
مثل،
وفيام بينها ،وهو ما يسمح للمغرب العريب بأن يصبحً ،
مرك ًزا للتجارة واالستثامر بني أفريقيا جنوب الصحراء واالتحاد
األورويب.

•من شأن االندماج اإلقليمي أن يعزز القدرات التفاوضية لدول
بدل من تفاوضها
اإلقليم يف املجاالت ذات االهتامم املشرتكً ،
حجم منها ،أو مع
منفردة ،سواء مع الرشكاء االقتصاديني األكرب ً
املجموعات /التكتالت التي تنتمي إليها ،أو يف إطار منظمة
التجارة العاملية ذاتها .ويضيف التقرير أن اندماج دول املغرب
العريب يسهم يف تعزيز صمودها أمام التأثري املحتمل لتصعيد
النزاعات التجارية العاملية.
ب .اإلمكانيات التجارية اإلقليمية

يفيد التقرير أن خصائص التدفقات التجارية يف إقليم املغرب العريب
مثل،
تشري إىل أن مثة إمكانيات كبرية للتجارة اإلقليمية البينيةً .
تشري مستويات الرتكز السوقي وكثافة التجارة ومعدالت استمرارية
فضل عن رضورة االستفادة
املنتجات إىل إمكانية كبرية لالندماجً ،
بصورة أكرب من املزايا النسبية للدول منفردة.
ً
أول ،يؤكد "مؤرش الرتكز السوقي" ،وهو مقياس لتشتت الصادرات
عرب الرشكاء التجاريني ،أن مثة إمكانية كبرية لتنويع هؤالء الرشكاء،
خاصة عرب االندماج اإلقليمي ،وذلك ألن نصف التدفقات التجارية
الثنائية املحتملة عىل األقل بني دول املغرب العريب إما منعدمة
9
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ددعلالا
سرام /راذآراذآ

أو متدنية ج ًدا .ثان ًيا ،يؤكد "مؤرش كثافة التجارة" أن دول املغرب
العريب جمي ًعا ،ما عدا موريتانيا ،تعد أهم وجهات تجارية لبعضها
البعض ،وأقل أهمية لباقي دول العامل (ينظر الشكل  .((1()3ثالثًا،
يؤكد "مؤرش استمرارية املنتجات" ،وهو مقياس الستمرارية العالقات
التجارية ،أن "نسبة كبرية من املنتجات التصديرية الجديدة باختالف
قيمتها يتوقف إنتاجها نظ ًرا ألن عدد األسواق الخارجية التي تصل
إليها ليس كب ًريا مبا يكفي .ويشري ذلك أيضً ا إىل وجود إمكانية كبرية
غري مست َغلَّة لتعزيز االندماج مبا يتيح خلق أسواق خارجية جديدة
لفرادى املنتجات ،ورمبا تحسني معدل استمراريتها"(.((1
من ناحية أخرى ،يؤكد التقرير الطبيعة التكاملية للتجارة البينية بني
دول املغرب العريب ،إذ يبني "مؤرش التكامل التجاري" ،الذي يقيس
هيكل الصادرات والواردات ،أن مثة تطابقًا بني
َ
مقدار التداخل بني
صادرات املغرب العريب ووارداته من جهة ،وواردات الرشكاء التجاريني
الرئيسني للدول املغاربية من خارج املنطقة ،من جهة أخرى (يشري
مثل إىل أن صادرات الجزائر وموريتانيا واملغرب وتونس
التقرير ً
متكاملة متا ًما مع واردات الدول املغاربية األخرى بقدر تكاملها مع
واردات االتحاد األورويب عىل األقل) .وأبعد من ذلك ،يؤكد التقرير
دول مغاربية تبقى متكاملة بين ًّيا ،بعضها مع بعض أكرث مام هي
أن ً
(مثل ،يتفوق مؤرش
متكاملة مع رشكائها الرئيسني من خارج املنطقة ً
التكامل التجاري للجزائر مع موريتانيا واملغرب عىل مؤرش تكاملها
رئيسا) .ويخلص التقرير إىل أنه
التجاري مع إيطاليا التي تعد رشيكًا ً
عىل الرغم من أن الدول األوروبية هي الرشيك التجاري التقليدي
للمغرب العريب ،فإن التجارة البينية بني االقتصاديات املغاربية تع ّد
مصد ًرا كب ًريا لإلمكانيات التجارية غري املستغلة بالنسبة إىل دول
املغرب العريب (ينظر الشكل .((1()4
مؤرشي الرتكز
ً
 10املرجع نفسه ،ص  ،22حيث يدرج التقرير
أشكال بيانية أخرى متثل َ
السوقي واستمرارية املنتجات.
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 12يدرج التقرير حسابات امليزة النسبية ويحدد جملة من املنتجات ومجموعات
مثل ،يتمتع
املنتجات التي ميكن زيادة التجارة البينية فيها بني اقتصادات املغرب العريبً .
املغرب مبيزة نسبية أقوى من تونس يف خدمات النقل والغذاء والفلزات والكيامويات ،وأقوى
من الجزائر يف املعادن ،وأقوى من ليبيا يف الفلزات ،وبناء عليه ،ميكنه تصدير مزيد من هذه
املنتجات إىل كل من هذه الدول .ويف الوقت نفسه ،ميكن تونس تصدير مزيد من املعادن إىل
الجزائر ومزيد من الخرضاوات إىل املغرب ومزيد من األخشاب إىل موريتانيا .وينتهي التقرير
إىل أن املغرب ميكنه زيادة صادراته إىل الجزائر يف ما ال يقل عن  36منت ًجا ،وإىل تونس يف 22
منت ًجا ،وإىل موريتانيا يف  10منتجات ،وإىل ليبيا يف  8منتجات .كام ميكن تونس أيضً ا زيادة
صادراتها اإلقليمية يف  30منت ًجا تقريبًا بحسب البلد .وميكن موريتانيا زيادة صادراتها إىل
املغرب وتونس يف  4منتجات ،وإىل الجزائر يف منتجني ،وإىل ليبيا يف منتج واحد فقط .أخ ًريا،
ميكن الجزائر زيادة صادراتها يف  6منتجات تقري ًبا بحسب البلد.
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الشكل ()3
كثافة التجارة البينية والتجارة الخارجية مع االتحاد األورويب عام 2016

املصدر :املرجع نفسه ،ص .22

الشكل ()4
إمكانيات التجارة اإلقليمية عام 2016

املصدر :املرجع نفسه ،ص .24
1

حجم اإلطار يعكس حجم الصادرات يف عام  ،2016وتشري األرقام إىل قيمة مؤرش امليزة النسبية.
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ج .التأثير المحتمل لزيادة االندماج في النمو

يؤكد التقرير ،أيضً ا ،أن االندماج اإلقليمي سيكون له تأثري إيجايب
كبري يف مستويات الرخاء يف دول املغرب العريب ،وذلك عرب زيادة
النمو وتحسني الظروف املعيشية .ويشري ،عىل سبيل املثال ،إىل أن
فضل
تعزيز املشاركة يف سالسل القيمة العاملية وتنويع الصادراتً ،
عن تحسني الجودة ،من شأنها جمي ًعا أن ترفع مستوى الدخل إىل
نحو  10-5يف املئة خالل  5إىل  10سنوات يف اقتصادات األسواق
الصاعدة واالقتصادات النامية العادية.
بتعبري آخر ،إذا كان من املتوقع أن متوسط النمو السنوي للفرتة
( )2023-2018سيبلغ  1.6يف املئة يف الجزائر ،و 3.9يف املئة يف ليبيا،
و 3.4يف املئة يف تونس ،و 4.1يف املئة يف املغرب ،و 5.5يف املئة يف
موريتانيا ،فمن املتوقع أيضً ا أن ترتفع هذه املعدالت بنسبة  1يف املئة
يف املتوسط يف حالة زيادة االنفتاح يف البلدان املغاربية ،وبنسبة 0.7
يف املئة يف حالة زيادة مشاركتها يف سالسل القيمة العاملية ،وبنسبة
 0.6يف املئة يف حالة تنويع اقتصاداتها ،وبنسبة  0.2يف املئة يف حالة
تحسني جودة املنتجات.
وباستعامل منوذج حسايب آخر ،يتوقع التقرير أن إلغاء التعريفات
الجمركية جمي ًعا املفروضة عىل التجارة اإلقليمية من شأنه أن يؤدي،
عىل املدى الطويل ،إىل ارتفاع النمو تقريبًا بنسبة  1يف املئة ،وارتفاع
معدالت التوظيف بنسبة  1.2يف املئة ،وزيادة التجارة اإلقليمية
بنسبة  33يف املئة .ومن ناحية أخرى ،يستند التقرير إىل دراسة
مشرتكة بني صندوق النقد الدويل والبنك الدويل ومنظمة التجارة
العاملية عام  2017إىل أن االندماج اإلقليمي من شأنه أن يحفز من ًّوا
رسي ًعا يف متوسط الدخول وتراج ًعا يف مستويات الفقر.

 .3حول األهداف المشتركة لسياسات دول
المغرب العربي
يويص التقرير برضورة استغالل دول املغرب العريب للزخم الناتج
من االتجاهات الحالية يف االقتصاد والتجارة واالستثامر العاملي .كام
يويص بتوظيف الزيادة يف اإليرادات ،الناتجة من زيادة الطلب من
الرشكاء التقليديني يف أوروبا ،يف موازنة التكلفة الناجمة مبدئ ًيا عن
تعزيز االندماج اإلقليمي .من جانب آخر ،يويص التقرير باستغالل
مبادرة الحزام والطريق الصينية وتنسيق التعاون مع الصني ،يف إطار
فضل عام سبق،
املبادرة ،لصالح االندماج اإلقليمي يف املغرب العريبً .
يدرج التقرير جملة من التوصيات ،أبرزها:
.أمراعاة مخاطر زيادة النزعة الحامئية عامل ًيا ،وتقلبات األسواق
املالية ،وعدم االستقرار الجغرايف السيايس يف املنطقة.

ددعلالا
سرام /راذآراذآ

.بتعزيز التعاون البيني بشأن التجارة اإلقليمية وبشأن التجارة
املتعددة األطراف خارج اإلقليم ،وذلك باعتامد نظام قائم عىل
القواعد ،وهو ما يسمح بجني منافع االقتصاد العاملي والحد من
االنعكاسات السلبية لالضطرابات التجارية العاملية.
.جرسم أهداف مشرتكة عىل مستوى السياسات ،وذلك للحد من
انعكاسات البيئة االقتصادية العاملية ،الديناميكية نسب ًيا والهشة
يف الوقت نفسه.
.دعدم التعامل مع االندماج اإلقليمي بوصفه هدفًا يف حد
ذاته ،بل بوصفه أداة لتحقيق األهداف املشرتكة عىل مستوى
السياسات ،ذات األهمية لكل دولة من دول املغرب العريب عىل
حدة ،ولإلقليم عمو ًما (ينظر اإلطار).
.هضامن معاملة متكافئة تتيح للمرشوعات الصغرية واملتوسطة
يف القطاع الخاص توفري فرص العمل الالزمة لتوظيف شباب
املنطقة عندما يصبح القطاع العام غري قادر عىل االضطالع بدور
املالذ األول للتوظيف ،واستغالل التجارة والتكنولوجيا يف إقامة
سوق إقليمية داخلية كبرية بغرض تعزيز قدرة املنطقة عىل
املنافسة عامل ًّيا.
.وتعزيز الشفافية ،وال سيام بيانات االستثامر اإلقليمي وحركة
العاملة والتدفقات املالية.
.زإقامة مؤسسات مالية إقليمية مشرتكة بوصفها وسيلة لتعزيز
اندماج أسواق السلع والخدمات ورأس املال والعمل ،وزيادة
شبكات األمان االجتامعي وتحسينها يف كل دولة ملوازنة اآلثار
الجانبية املحتملة لزيادة االندماج اإلقليمي يف األشخاص
والعاملة والــركــات ،وزي ــادة قــدرة املــروعــات الصغرية
واملتوسطة واملجتمعات الريفية عىل االنخراط يف التجارة ،مبا يف
ذلك التجارة اإلقليمية ،واستغالل التجارة بوصفها وسيلة لتوفري
فرص إضافية للشباب والنساء واملهاجرين والفئات األخرى األقل
حظًا.
.حاالستفادة من املفاوضات ،وذلك عرب العمل عىل وضع اتفاقية
اقتصادية إقليمية عميقة ،تغطي جميع املجاالت التي يشملها
فعل االندماج املغاريب ،مثل ،تحرير التجارة يف السلع والخدمات،
ً
فضل عن مجاالت جديدة،
وحرية حركة رأس املال والعاملةً ،
نحو :سياسات املنافسة املشرتكة والنظام االستثامري ،وإنفاذ
حقوق امللكية الفكرية ،وعالوة عىل ذلك ،ينبغي أن تتضمن
هذه االتفاقية آليات لحل النزاعات ورصد السياسات.
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إطار األهداف املشرتكة عىل مستوى السياسات املغاربية

 الوظائف :الهدف النهايئ من االندماج اإلقليمي هو توفري فرص العمل وتحسني معيشة املواطنني من خالل تحقيق منو مرتفعقابل لالستمرار .وينبغي التشجيع عىل توفري فرص العمل من خالل سالسل القيمة اإلقليمية وزيادة االندماج بني القطاعات الخاصة
عىل مستوى املنطقة.
 االنفتاح :يتعني وضع منوذج اقتصادي جديد وأكرث انفتا ًحا يف دول املغرب العريب جمي ًعا ،وذلك بتوفري فرص تجارية واستثامريةجديدة يف املنطقة ،وتعزيز حرية حركة العاملة ورأس املال عرب الحدود.
 االحتوائية :ينبغي أن يؤدي النمو اإلضايف الناتج من االندماج اإلقليمي إىل توفري فرص للجميع (الشباب والنساء وسكانالريف واملهاجرين).
 املفاوضات :ينبغي أن تتفاوض البلدان املغاربية بشأن وضع اتفاقية اقتصادية إقليمية عميقة ،وأن تصمم نظا ًما للتفاوض لحلالنزاعات وآليات لرصد السياسات.
 التجارة :ينبغي أن تويل دول املغرب العريب اهتام ًما أكرب بالتجارة اإلقليمية ،بحيث يتوىل القطاع العام تنسيق السياسات ،بيناميضطلع القطاع الخاص بدور أنشط يف استكشاف أسواق إقليمية جديدة.
املصدر :كريييف [وآخرون] ،ص ( 30بترصف).

.طالتفاوض كمنطقة واحدة مع كبار الرشكاء التجاريني ،مثل
االتحاد األورويب والواليات املتحدة األمريكية والصني ،وهي
اسرتاتيجية توظفها التكتالت اإلقليمية األخــرى ،لكنها غري
مستغلة يف املغرب العريب.
.ييؤكد التقرير استعداد صندوق النقد الــدويل لدعم جهود
االندماج اإلقليمي بني دول املغرب العريب ،وتقديم املشورة
واملساعدة الفنية بشأن السياسات يف سياق أنشطة الرقابة
بهدف الحفاظ عىل استقرار االقتصاد الكيل ،بوصفه رشطًا
أساس ًيا للنجاح يف تحقيق األهــداف املشرتكة عىل مستوى
السياسات.

ثان ًيا :ما ال يخبرنا به التقرير
كغريه من تقارير املؤسسات االقتصادية الدولية ،يستمد تقرير
صندوق النقد الدويل قوته من سلطة األرقام /البيانات واملؤرشات
االقتصادية التي تستند إليها استنتاجاته .ورغم إشارته إىل وجود
فضل عن
عوامل جيوسياسية تعوق اندماج املغرب العريب اإلقليميً ،
األسباب املعقدة خلف تعطل اتحاد املغرب العريب (وال سيام الخالف
بني الجزائر واملغرب ،والدور الذي تؤديه التهديدات األمنية يف تشديد
الضوابط الحدودية) ،فإن فهم منطق الالاندماج يف املغرب العريب

يتطلب مقاربة مركّبة تنطلق من افرت ٍ
اض مفاده أن االقتصادي وحده،
مفصولً عن السيايس ،غري ٍ
كاف الستيعابه ،وأننا يف حاجة إىل مقاربة
للموضوع تأخذ يف اعتباره ،عىل األقل ،حج ًجا من منظور االقتصاد
السيايس (الدويل) ،من دون تجريد هذه املقاربة من االستبصارات
التي توفرها املنظورات االجتامعية.
وبسبب مضامينه االقتصادية املحضة عىل األرجح ،ال يشري التقرير
إطالقًا إىل الشق السيايس يف "منطق" فشل االندماج املغاريب .ومثة،
فقط ،تشديد عىل الدور السيئ الذي يؤديه الخالف الحدودي بني
الجزائر واملغرب يف تعطيل آليات االندماج اإلقليمي ،عىل غرار
الشبكة اإلقليمية للسكك الحديدية والطرق الرسيعة .وهي مسألة
فمثل ،وبسبب الحدود ،وخاصة يف الحالة
بالغة األهمية وال ريبً ،
الجزائرية  -املغربية ،ليس مثة شبكة إقليمية للسكك الحديدية
والطرق الرسيعة ،بينام تتوقف الشبكات املحلية منها عند الحدود
البينية الفاصلة بني الدول.
يف هذا السياق ،تسعى هذه الدراسة ،يف هذا املحور ،إىل فهم منطق
تحاج بأن
الفشل يف االندماج املغاريب بعي ًدا عن االقتصادي .وهي ّ
مؤسستني.
منطق الالاندماج املغاريب يقوم ،عىل األقل ،عىل أسطورتني َّ
املؤسسة يف أنها متجذرة ،ليس
وتكمن املشكلة مع هذه األساطري َّ
فقط يف الخطاب السيايس ،لكنها متتد إىل الوعي األكادميي واملزاج
املجتمعي عىل ح ٍّد سواء .األسطورة األوىل هي مركزية الخالف
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ددعلالا
سرام /راذآراذآ

الجزائري  -املغريب ،أما األسطورة الثانية فهي تباين األنظمة الحاكمة
يف دول املغرب العريب.

جهة ،يف حاجة إىل التعاون مع الجزائر يف مجال مكافحة اإلرهاب،
ليس فقط ألنهام يقتسامن أكرث من  950كيلومرتًا من الحدود
املشرتكة ،لكن ،أيضً ا ،ألن الجزائر تتمتع بتجربة ناجحة يف مجال
مكافحة اإلرهاب ،كام تبقى تونس ،من جهة أخرى ،يف حاجة ماسة
إىل االستثامرات املغربية املتزايدة خالل السنوات األخرية .وال تعرتف
تونس بجبهة البوليساريو ،ألنها تخىش أن يعترب املغرب ذلك موقفًا
عدائ ًّيا ضده ،وال يقوم مسؤولوه بزيارات رسمية إىل اإلقليم ،لكنها يف
الوقت نفسه تؤمن بحق الشعب الصحراوي يف تقرير مصريه حتى لو
كان ذلك يف شكل وضع قانوين يف صالح املغرب.

الحجة األوىل هي أنه رغم االمتداد الزمني للخالف بني الجزائر
واملغرب واستعصائه ،وانزالق التوتر يف العالقة بينهام إىل اشتباك
مسلح محدود يف عام ( 1963حرب الرمال) ،فإن العالقة بني الدولتني
مل /ال توصف بأي حال من األحوال بأنها عالقة رصاع أو عداء .وحتى
يف الخطاب السيايس الرسمي ،ال توجد دالالت عىل أ ّن أحد الطرفني
يتصور اآلخر بوصفه عد ًّوا اسرتاتيج ًّيا أو عىل األقل بوصفه تهدي ًدا
مدخل لرصا ٍع
ً
"وجوديًّا" باملفهوم االسرتاتيجي الذي ميكن أن ميثّل
ثنايئ مسلح( .((1ما من شك يف أن منطق التجاذب بني الدولتني يبقى
محكو ًما بحتمية التعايش والحرص عىل تجنب االنزالق نحو الصدام
العنيف .ويف هذا السياق ،يسجل عبد النور بن عنرت أن البلدين عرفا
"أزمات سياسية داخلية حادة كان يف اإلمكان أن تدفع بالنظامني إىل
مغامرات عسكرية لتعبئة الرأي العام [الداخيل] ضد عدو خارجي،
لكنهام مل يفعال ذلك قط"(.((1

إىل جانب ذلك ،تسعى موريتانيا إىل تحقيق ٍ
منط مختلف من
الحياد ،وذلك عرب املحافظة عىل عالقات متوازنة مع املغرب وجبهة
البوليساريو عىل ح ٍّد سواء ،ومن ثم مع الجزائر .فهي تستخدم رسميًا
جملة "الجمهورية العربية الصحراوية" لكنها ال تستضيف ممثلني
لجبهة البوليساريو .ويأيت هذا االعرتاف يف سياق السعي السرتضاء
الجبهة بعد تاريخ طويل من االحرتاب مع مقاتليها ،عانته موريتانيا
خالل "حرب الصحراء الغربية" يف سنوات السبعينيات (انتهى بتوقيع
حاسم
عامل
اتفاقية لوقف إطالق النار عام  .)1979غري أن هناك ً
ً
آخر ،يتمثل مبخاوف موريتانية معلنة من اتساع بؤرة الالاستقرار يف
إقليم الصحراء الغربية نحو الداخل املوريتاين ،وخاصة مع التقاطعات
الق َبلية /املجتمعية عىل حدود موريتانيا الشاملية مع اإلقليم،
فضل عن مخاوف أخرى غري معلنة ،من أال تكتفي مطالب املغرب
ً
سجل تاريخ ًّيا للمطالب
التوسعية بالصحراء الغربية ،وخاصة أن مثة ً
اإللحاقية  Irredentistلدى املغرب ،إ ْن يف األرايض املوريتانية أو يف
أر ٍ
اض جزائرية .ينسحب منطق الحياد نفسه عىل موقف ليبيا؛ فنظام
القذايف السابق يف ليبيا رفض االعرتاف رسميًّا بالجمهورية العربية
متويل
دعم بارزًا لجبهة البوليساريوً ،
الصحراوية ،لكنه تاريخيًّا ق ّدم ً
وتسلي ًحا وتدريبًا عسكريًّا .بينام يبقى املوقف الليبي ،يف فرتة ما
بعد القذايف الذي سقط نظامه يف عام  ،2011غري واضح تحت وطأة
الرصاع املستمر بني حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي
بقيادة خليفة حفرت.

 .1الخالف الجزائري  -المغربي معيق،
لكنه ليس معط ًلا لالندماج اإلقليمي في
المغرب العربي
مثة تركيز مبالغ فيه عىل الخالف الجزائري  -املغريب بوصفه سببًا
لتعطل االندماج يف املغرب العريب .وميكن ،بسهولة ،دحض ذلك من
خالل حجتني أساسيتني:

الحجة الثانية هي أنه رغم محورية النزاع حول الصحراء الغربية يف
الخالف الجزائري  -املغريب ،فإنه مل يؤ ِّد قط إىل بروز حالة استقطاب
إقليمي دائم يعمق حدة االنقسام بني دول املغرب العريب حول
االندماج اإلقليمي .فتونس التي تقتسم مع الجزائر حدو ًدا منكشفة
أمن ًّيا ،تتبنى سياسة حياد إيجايب ،وإن كان "قلقًا" باستمرار( ،((1حيال
الخالف الجزائري  -املغريب حول مسألة الصحراء الغربية ،فهي من
 13يالحظ عبد النور بن عنرت أن البلدين ال يعمالن ،عىل املستوى العسكري ،عىل "تلقني
جنودهام عقائد يف مجال بناء العدو تقدم الجار األقرب عىل أنه العدو" .ينظر :عبد النور بن
عنرت" ،تهديدات غري وجودية :االرتهان املغاريب لرصاعات ما دون الحرب" ،السياسة الدولية:
ملحق تحوالت اسرتاتيجية ،العدد ( 191كانون الثاين /يناير  ،)2013ص .24
 14املرجع نفسه.
 15هذه الطبيعة القلقة للحياد التونيس ليست وليدة تطورات املسألة الصحراوية ،لكنها
ترجع إىل عام  1960عندما أعلنت موريتانيا استقاللها عن االستعامر الفرنيس واعرتفت بها
تونس ،فقاطعها املغرب الذي كان يطالب بالسيادة عىل األرايض املوريتانية ،ومل تتحسن
استقبال
ً
العالقات بينهام إال يف عام  .1965ومؤخ ًرا (صيف  ،)2017ألغى امللك محمد السادس
مربم ًجا لرئيس الحكومة التونيس السابق ،يوسف الشاهد ،ألنه رفض إضافة فقرة إىل البيان
الختامي للّجنة العليا التونسية املغربية تكرس "مغربية" الصحراء الغربية ،تجن ًبا إلثارة
حفيظة الجزائر.

أبعد من كل ذلك ،ميكن العودة إىل التجربة األوروبية بوصفها شاه ًدا
تاريخيًّا عىل تهافت فرضية الخالف الجزائري  -املغريب بوصفها معط ًِّل
جوهريًا لالندماج اإلقليمي ،فقد متكنت الدول األوروبية ،رغم ما
يجمعها من تاري ٍخ طويل ودامٍ من االحرتاب وما يفرقها من عوامل
حادة نحو األديان والثقافات واألعراق وحتى أنظمة الحكم القامئة
عىل عكس ما تعرفه دول املغرب العريب ،من بلوغ درجات متقدمة
ج ًدا من االندماج إقليم ًّيا .وإذا كان الخطاب السائد يشدد عىل
محور الجزائر – املغرب يف أي مسار اندماجي يف املغرب العريب ،فإن

مراجعة وعروض كتب
إقليما بال إقليمية :قراءة في تقرير صندوق النقد الدولي عن االندماج المغاربي ()2018
المغرب العربي بوصفه
ً

تصدع هذا املحور ،بكل تأكيد ،ال يضاهي التصدع الذي عرفه محور
فرنسا – أملانيا الذي نجح يف التعايف من حرب عاملية مأساوية ،ومتكّن
من قيادة مسار االندماج اإلقليمي يف أوروبا.

 .2اتحاد المغرب الغربي بوصفه
ِّ
معط ًلا لالندماج المغاربي :ما ال يُدرَك
ُ
بعضه
كلُّه ال ينبغي أن يُترَك
مثة أطروحة تقول بوجود حاجة ،آنية وملحة ،إىل التخيل عن اتحاد
املغرب العريب بوصفه اإلطار األمثل لالندماج اإلقليمي يف املنطقة.
ٍ
بخالف
بتعبري آخر ،يبدو أن اتحاد املغرب العريب ،من خالل ربطه
ٍ
ومستعص بني الجزائر واملغرب ،صار ميثل يف حد ذاته سب ًبا
مزمنٍ
لتعطل مسار االندماج اإلقليمي يف املنطقة .يف هذه الحالة ،من غري
املجدي ،بأي حال من األحوال ،االفرتاض أن حل النزاع بني الجزائر
واملغرب رش ٌط مسبق إلحياء اتحاد املغرب العريب ،ومن ثم لالندماج
املغاريب .وينبغي االنتباه إىل وجود منطق عكيس ميكن املحا ّجة من
خالله بأن االندماج يف حد ذاته هو الذي سيوفر اآلليات املالمئة
والفعالة لحل النزاعات بني الدول املندمجة ،وليس العكس .وما يربر
الدعوة إىل التخيل عن اتحاد املغرب العريب هو أن فشله املزمن
ٍ
بخالف جزائري – مغريب مزمنٍ ال يلوح يف
يرتبط ،جوهريًّا وبنيويًّا،
ٍ
مقدمات لتسويته.
األفق أي
إذا كانت مسألة الصحراء الغربية جوه ًرا للخالف الجزائري -
املغريب( ،((1فيمكن مالحظة أن الوضع الراهن سيبقى قامئً ا عىل املدى
ألسباب ثالث ٍة عىل األقل:
القريب ،واملتوسط عىل األرجح،
ٍ

•املغرب غري مستعد للقبول بحل استفتاء تقرير املصري ،ليس
فقط بسبب تزايد احتامالت تعارض نتائج االستفتاء مع
مطالبه اإللحاقية ،لكن ألسباب عقالنية محضة ،تتعلق بعقود
من اإلنفاق العسكري واإلنفاق عىل البنى التحتية يف اإلقليم.
وبعي ًدا عن رسديات السيادة وتصفية االستعامر وما إىل ذلك،
ينبغي دامئا استحضار األهمية االقتصادية والجيوسياسية إلقليم
الصحراء الغربية ،سواء بالنسبة إىل املغرب الطامح إىل بسط
خاصا من قبيل الحكم
سيادته عليه ولو عرب منحه وض ًعا قانونيًّا ًّ
الذايت ،أو بالنسبة إىل الجزائر الطامحة إىل قيام دول ٍة صحراوي ٍة
مستقلة ،تتيح لها منفذًا بحريًّا عرب األطليس ،كام تتيح لها نفاذًا

 16حتى إن كانت املسألة الصحراوية جوه ًرا للخالف الجزائري  -املغريب ،فهي ال تتسم
بالخاصية نفسها عندما يتعلق األمر بعمل اتحاد املغرب العريب ،بدليل أن املسألة موجودة
حائل دون ذلك .ويف اجتامع وزراء خارجية دول االتحاد،
قبل تأسيس هذا األخري ،ومل متثِّل ً
الذي استضافته الجزائر يف ربيع  ،2001اقرتحت الجزائر تحييد ملف الصحراء الغربية والعمل
عىل ملف إحياء االتحاد ،إال أن املغرب رفض ذلك.
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حرصيًّا لعقود اإلعامر ورخص استغالل املواقع الغنية باملوارد
الطبيعية يف الصحراء الغربية.

•الجزائر بدورها غري مستعدة للتضحية برصيدها املعياري
فضل عن
املرتبط بدعم مبدأ حق الشعوب يف تقرير مصريهاً ،
أ ّن املسألة الصحراوية تبقى ،إىل جانب النزاع مع املغرب،
عامل لإلبقاء عىل ح ٍّد أدىن من اإلجامع الشعبي ،داخليًّا ،حول
ً
السياسة الخارجية وحول الدور املتنامي للجيش تحدي ًدا ،حيث
تحظى املؤسسة العسكرية بجزء كبري من املوازنة العامة تحت
مسوغ حامية الحدود املنكشفة .وما من شك يف أن هذا ينطبق
عىل املغرب أيضً ا.
•يبدو أن استعصاء املسألة الصحراوية ،ومن ثم الخالف
أساسا بغياب إرادة دولية مشرتكة
الجزائري  -املغريب ،مرتب ٌط ً
لحل املسألة ،سواء عرب األمم املتحدة أو عرب الضغط عىل الجزائر
حل نهايئ وحاسم .لذلك ،يبدو أن الحل إما
واملغرب للذهاب إىل ٍّ
أن يكون دول ًّيا ،وهو مسار يخضع ملنطق عريض ال ميكن توقعه
 Highly Contingentوتحكمه موازين القوى الدولية ،وإما
أن يكون إقليم ًّيا عرب ترتيبات إقليمية فوق وطنية قادرة عىل
(إعادة) تشكيل سلوك دول املنطقة ،وهذه الرتتيبات ،بطبيعة
الحال ،ليست مؤسسات اتحاد املغرب العريب ،ألن اشتغال هذا
أصل بحل الخالف الجزائري  -املغريب.
األخري مرشوط ً
إذا كان األمر كذلك ،فلامذا يُنتظر حل الخالفات الجزائرية  -املغربية
أصل عىل الحل اآلن ،من أجل بعث اتحاد املغرب العريب،
املستعصية ً
ومن ثم بعث مسار االندماج املغاريب؟ ما الجدوى من انتظار
ميت داخل الرحم"؟ ينبغي،
"ميالد جنني معلوم مسبقًا أنه ً
أصل ٌ
بدل من ذلك ،التفكري يف مسارات بديلة متاحة أكرث وفعالة أشد،
ً
نحو املسارات الثنائية /الثالثية ما دون اإلقليمية التي ميكن أن متثّل
جذب نحو االندماج اإلقليمي.
َ
مقدم ًة
وعامل ٍ
يُ َع ُّد املسار الجزائري  -التونيس منوذ ًجا مثال ًّيا يف هذا السياق ،إذ ميكن
اندماجي ثنايئ األطراف ،فلهذا املسار
الجزائر وتونس الرشوع يف مسا ٍر
ٍّ
تتوافر جملة من الرشوط االبتدائية الحاسمة ،وهي :الجوار الجغرايف
مثل) ،والسجل التاريخي للتعاون
(عكس املسار التونيس  -املغريب ً
والتقارب وحسن الجوار (مواطنو الدولتني يتنقلون عرب الحدود من
دون تأشريات) ،وتهديدات /تحديات أمنية مشرتكة (اإلرهاب وحركة
التهريب عرب الحدود) ،ومثة درجة متقدمة من املشرتك يف التنسيق
الثنايئ ملعالجة تلك التهديدات /التحديات .واستحضا ًرا لتجربة
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معاهدة "إخاء ووفاق" عام  ،((1(1983ميكن إلحاق /التحاق موريتانيا
لتوافر الرشوط ِ
نفسها تقريبًا ،إذا استثنينا نسبيًّا الرشط األول ،ليتحول
هذا املسار إىل مسار ثاليث األطراف .يجدر التفكري جديًّا طبقًا لهذا
املنطق املتاح سياسيًّا ،عىل األقل ،يف انتظار التوصل إىل تسوية نهائية
ملسألة الصحراء الغربية ،ومن ثم تسوية الخالف الجزائري  -املغريب،
وميكن حينها إلحاق /التحاق املغرب ،واالجتهاد ،عىل نح ٍو مشرتك ،يف
تطوير الرتتيبات القامئة لتصري أشد مالءمة للوضع الجديد.
بديل ناج ًعا من اتحاد املغرب
مامثل يك يكون ً
غري أن للمجلس مسا ًرا ً
العريب ،ينبغي أن يبدأ منضبطًا بتصو ٍر َمسارِي ومؤسيس بعيد املدى.
واألمر ال يتطلب جه ًدا مضن ًيا يف ابتكار تصور مامثل .ميكن ،فقط،
العودة إىل النموذج الفذ الذي وضعه بيال باالسا ()1991-1928
 Béla Balassaيف ستينيات القرن املايض( ،((1والذي أثبت حتى اآلن
نجاعته ،سواء يف تجربة االتحاد األورويب الرائدة( ،((1أو يف غريها من
التجارب اإلقليمية الجديدة عرب العامل .يقدم باالسا االندماج اإلقليمي
بوصفه مسا ًرا من عدة مراحل :منطقة التجارة التفضيلية (تسمى
أيضً ا منطقة التفضيليات الجمركية) ،ومنطقة التجارة الحرة ،واالتحاد
الجمريك ،والسوق املشرتكة ،واالتحاد النقدي ،واالندماج االقتصادي
الشامل .والالفت لالنتباه يف سريورة هذا املسار أن االقتصاديات املحلية
كلام انخرطت يف مرحلة محددة ،زاد رشهها لالنتقال واالرتقاء نحو
مرحل ٍة أعىل.
إن االهتداء بنامذج االندماج اإلقليمي الناجحة ،نظري ًة ومامرسة،
من شأنه أن يربز تهافت األساس املنطقي  Rationaleالهش الذي
بُني عليه اتحاد املغرب العريب ،املتمثل باالندماج من أعىل ،وتسييس
العمل اإلقليمي ،ورهنه بالسيادات املطلقة للدول األطراف( ،((2إذ
تنص املعاهدة املنشئة له عىل أن املجلس الرئايس لالتحاد وحده
سلطة اتخاذ القرارات ،وعىل أن القرارات تُتخذ باإلجامع .وبذلك،
يصري االتحاد محكو ًما مبنطق عمل مؤسيس يحمل يف ذاته أسباب
فضل عن أنه ال يضمن أي دور لألجهزة التي ميكن أن تكون
عطلهً ،
 17سبق ،يف  19آذار /مارس  ،1983أن وقعت الجزائر معاهدة "إخاء ووفاق" مع تونس
أساسا لتعزيز "عالقات الجوار اإليجايب والتعاون األخوي القامئة بني دول
عىل أمل أن تكون ً
املغرب العريب الكبري" ،وانضمت إليها موريتانيا يف  13كانون األول /ديسمرب من العام نفسه.
يُنظر :معاهدة "إخاء ووفاق" ،الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،العدد ،1983/8/5 ،53
ص  ،2190شوهد يف  ،2020/4/20يفhttps://bit.ly/2rGovKz :
18 Bélla Balassa, The Theory of Economic Integration (California: R.D.
Irwin, 1961).
نفسه الذي نظّر
 19من املدهش أن تجربة االندماج اإلقليمي األوروبية أخذت املسار َ
له باالسا.
 20من املفارقة ،تاريخيًّا ،أن روح االندماج اإلقليمي كانت أعىل خالل مرحلة ما قبل
االستقالل ،بني حركات التحرر من االستعامر ،منها يف مرحلة ما بعد االستقالل ،بني الدول
ذات السيادة.

ددعلالا
سرام /راذآراذآ

أكرث تقنية /فنية ،ومن ثم أكرث تحر ًرا من القيود السياسية املك ِّبلة
لقوى االندماج اإلقليمي ،مثل اللجان الوزارية املتخصصة.

 .3أنظمة سياسية متباينة شك ًلا،
متشابهة جوه ًرا
لطاملا ركزت األدبيات السائدة ،ذات العالقة بإشكالية استعصاء
االندماج املغاريب ،عىل مشكلة التباين يف األنظمة السياسية الحاكمة
يف دول املغرب العريب ،تُراوح بني امللكية (يف املغرب) والجمهورية (يف
تونس والجزائر وموريتانيا) والجامهريية (يف ليبيا قبل عام .)2011
وبعد الربيع العريب ،أصبح األمر يتعلق بأنظمة انتقالية يف تونس
وليبيا ،والجزائر إىل ح ٍّد ما .طب ًعا ،من شأن تجربة االندماج األورويب
أن تفند هذا االفرتاض ،إذ تشكل الدميقراطية الليربالية يف أوروبا
قاسم مشرتكًا بني أنظمة حكم أكرث تنو ًعا من حيث الشكل مام هي
ً
عليه أنظمة الحكم يف دول املغرب العريب .لذلك ،ميكن املحا ّجة بأن
النقاش ينبغي أن يلتفت نحو الرتكيز عىل جوهر أنظمة الحكم ،ما إذا
بدل من االنشغال بشكلها؛ حينها ،ميكن
كانت تسلطية أم تعدديةً ،
االنتهاء إىل استنتاج مفاده أن سبب الالاندماج اإلقليمي يف املغرب
أساسا ،إىل الطبيعة غري الدميقراطية ألنظمة الحكم يف
العريب يرجعً ،
دول اإلقليم .وينطلق هذا االستنتاج من افرتاضني أساسيني :األول
مفاده أن الدول الدميقراطية غالبًا ما تجنح نحو االندماج ،بينام غالبًا
ما تجنح الدول التسلطية نحو مامنعة تيارات االندماج اإلقليمي،
أما الثاين فمفاده أن "األنظمة غري املنفتحة محل ًيا ناد ًرا ما تكون لها
استعدادات لالنفتاح إقليم ًّيا"(.((2
ش ّدد الرئيس التونيس السابق ،منصف املرزوقي (فرتة واليته -2011
 )2014يف شتاء  ،2012مــر ّد ًدا صدى مقولة أنصار نظرية السالم
الدميقراطي يف حقل العالقات الدولية القائلة إن "الدميقراطيات
ال يحارب بعضها بعضً ا" ،عىل أن التسلطيات ال يتحد بعضها مع
بعض( .((2ويأيت تشديد املرزوقي عىل التسلطية بوصفها عائقًا أمام
االندماج املغاريب يف سياق الزخم الذي عرفته الثورتان التونسية
والليبية آنذاك ،إذ قصد بالتسلطيات (استعمل مفردة الدكتاتوريات)
نظام زين العابدين بن عيل ونظام معمر القذايف ،وألسباب
دبلوماسية عىل األرجح مل ِ
يأت عىل ذكر النظامني الجزائري واملغريب،
 21عبد النور بن عنرت" ،البعد األمني إلشكالية االستعصاء التكاميل يف املغرب العريب"،
ورقة قدمت يف امللتقى الدويل "التحديات والرهانات يف منطقة شامل أفريقيا" ،قسم العلوم
السياسية ،جامعة سكيكدة ،الجزائر ،2013/11/20-19 ،ص ( .14تم االقتباس مبوافقة
من الباحث).
" 22املرزوقي :هذا عام املغرب العريب الكبري" ،الجزيرة نت ،2012/1/12 ،شوهد يف
 ،2019/12/6يفhttps://bit.ly/342KJDE :

مراجعة وعروض كتب
إقليما بال إقليمية :قراءة في تقرير صندوق النقد الدولي عن االندماج المغاربي ()2018
المغرب العربي بوصفه
ً

رغم مركزية سلوكهام املعيق عرب اإلرصار عىل ربط مصري االندماج
املغاريب بخالفاتهام الثنائية.
مدخل نحو االندماج ،وهو ما تثبته
ً
صحيح أن الدميقراطية متثّل
ٌ
التجربة األوروبية ،غري أن األمر بالتأكيد ال يتعلق ،فقط ،بشكل نظام
الحكم السيايس ،لكنه يتعلق أكرث مبدى انفتاح الحقل السيايس وأثر
ذلك يف الحقل االقتصادي .لذلك ،فاملوضوع يف حاجة إىل مقاربته من
منظور االقتصاد السيايس (الدويل) ،حيث يجري البحث يف الكيفية
التي يتآثر( ((2بها السيايس واالقتصادي ،محل ًّيا وإقليم ًّيا.
يزودنا عبد النور بن عنرت مبقدم ٍة متسقة للكيفية التي متثّل بها
مدخل لالندماج اإلقليمي( ،((2إذ يوالف بني مقاربتني
ً
الدميقراطية
أساسيتني يف هذا الصدد :املقاربة الليربالية املؤسساتية التي تعترب،
استنا ًدا إىل أفكار إميانويل كانط ،الحوكمة الدميقراطية ،واالعتامد
املتبادل واملنظامت ما بني الحكوماتيةٍ ،
أدوات فعال ًة للتلطيف من حدة
املعضلة األمنية( ((2املالزمة للنظام الدويل؛ ومن ث ّم ،فإن الترصف تحت
وطأة الشعور بالالأمن سيبقى طاغيًا عىل الدول التي تفتقر العالقات
فيام بينها إىل ما يكفي من هذه األدوات ،واملقاربة البنائية التي تركز
عىل العمليات السياسية الداخلية ،واملأسسة ،والتفاعالت البينذاتية،
والتعلم /التلقني واإلقناع ،والتنشئة االجتامعية ،ومسارات التذويت(،((2
وتحويل الهويات ،وغريها من اآلليات التي من خاللها تتطو ُر الثقة
املتبادلة والهويات املشرتكة ،وهي جميعها آليات ،ال ميكن أن تشتغل
إال يف فضاء سيايس منفتح محليًّا ،ممهدة بذلك لالنفتاح إقليميًّا.
من جهة أخرى ،واستنا ًدا إىل املقاربة البنائية القائلة إن هويات
الفواعل ،بوصفها ُمشَ كِّلة ملصالحها ،ليست ثابتة كام تزعم املقاربات
 23يتآثران مبعنى يؤثران .ويف الوقت ِ
نفسه ،يتأثر أحدُهام باآلخر.
 24بن عنرت" ،البعد األمني" ،ص .16-14
 25يستند الواقعيون فـي تفسيـر الرصاع بوصفه سم ًة تاريخيةً ،حتمي ًة ودامئةً ،فـي
العالقات الدولية إىل مفهوم املعضلة األمنية التي تواجهها الدول باستمرار ،وهو مفهوم
بنيوي يتعلق بالبنية الفوضوية للنظام الدويل ،إضافة إىل سمة االعتامد عىل النفس .فالدول،
ّ
بسبب الفوىض ،ومن ث َّم اعتامدها عىل نفسها ،تتخذ إجر ٍ
اءات لتعزيز أمنها ،وبرصف النظر
عن كونها ذات طابع دفاعي أو هجومي ،فإن الدول األخرى تفرس تلك اإلجراءات عىل أنها
خطر محتمل عىل أمنها الداخيل .إن حالة الشك وعدم الثقة الدامئتيـن حيال االستعدادات
العسكرية التي تقوم بها الدول األخرى من شأنها أن تؤدي بالدول مجتمعة إىل دوامة من
الفعل ورد الفعل ،أي إن الشعور بندرة األمن يولد مزيدًا من الشعور بالالأمن ،ما يجعل
احتامل قيام الحرب أم ًرا ممك ًنا عىل الدوام .وحتى عندما يسود اعتقا ٌد بأن دول ًة ما تضمر
نيّات حسنة ،يبقى هناك تخوف دائم من أن تتبدل هذه النيات .ينظر:
"John Baylis, "International and Global Security in the Post-Cold War Era,
in: John Baylis & Steve Smith (eds.), The Globalization of World Politics: An
Introduction to International Relations, 2nd ed. (New York: Oxford University
Press, 2001), pp. 303-304.
 26يُقصد بالتذويت  Internalizationتحول معاييـر السلوك إىل قواعد مفروغ منها ،إذ
يصبح االمتثال لها عملية آلية.
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العقالنية ،ميكن املحا ّجة بأن الكيفيات التي تحدد بها الدول مصالحها
ميكن أن تتغري بتغري هوياتها ،وذلك عرب طيف واسع من العوامل
التصورية أو املتعلقة باألفكار  ،Ideationalنحو القيم ،والـمعاييـر،
واإلدراكات ،والـمعارف ،والحجج ،واللغة ،والخطاب ،وغيـرها مام
يندرج ضمن الفهوم الجامعية والبينذاتية القادرة عىل تحويل
الهويات املحلية املنكفئة عىل ذاتها ،إىل هويات إقليمية منفتحة
عىل اآلخر اإلقليمي ،والقادرة أيضً ا عىل جعل الدول قادرة عىل إعادة
فضل عام سبق ،يوالف بن عنرت
تعريف مصالحها وأدوات تعزيزهاً .
بني تشكُّل ثقافة اندماجية (مغاربية) ،والضغوطات /التحفيزات
االقتصادية والسياسية الخارجية ،وبروز دولة تتوىل دور املش ّيد
اإلقليمي ،بوصفها عوامل ميكن أن تساهم مجتمعة يف الدفع مبرشوع
االندماج املغاريب نحو األمــام ،مجادلً بأن "دور األفكار ومعايري
[السلوك] – ذات التشكل املحيل املنشأ واملدعومة بنقل خارجي
(االتحاد األورويب بالنسبة إىل الشق االقتصادي والسيايس والحلف
األطليس بالنسبة إىل الشق الدفاعي واألمني) للمعايري – رضوري يف
تشكيل هوية إقليمية مغاربية"(.((2
بعي ًدا عن الخطاب الشعبوي القائل بأن االندماج املغاريب "حلم
الشعوب" املغاربية ،وأن وجود أنظمة حكمٍ غري دميقراطية هو ما
اب محض ،ينبغي االنتباه إىل أن االندماج
يُح ّول هذا الحلم إىل رس ٍ
ال يتحقق آليًّا فور وصول نخب سياسية رشعية إىل الحكم ،عرب
انتخابات شفافة .عىل نقيض ذلك ،غال ًبا ما يبدأ االندماج عرب مسار
تقني السيايس  ،Apoloticalويشمل يف البداية ما تسميه أدبيات
الوظيفيني  ،Fonctionalistsوهم أبرز من ّأسس لنظريات االندماج
اإلقليمي ،حقل السياسات الدنيا (مثل االقتصاد والتجارة) التي ناد ًرا
ما تعرف االستقطاب السيايس واأليديولوجي الذي تعرفه مسائل
السياسات العليا (مثل األمن والدفاع) .ومن اليسري مالحظة أ ّن
السياسات الدنيا ترتبط بحاجات الناس األساسية أكرث مام ترتبط
بقيمهم ،ما يجعل إمكانية "نقل الوالء" يف هذه املسائل ،من املحيل
إىل اإلقليمي ،أسهل ،يف انتظار أن يُن ِتج فعل االنتشار Spill-over
تقد ًما بعيد املدى عىل مستوى اندماج السياسات العليا .ويف نهاية
املطاف ،تثبت التجارب العاملية أن إدماج السياسات العليا ال ينبغي
أن يطرح بوصفه هدفًا ُملِ ًّحا ألي مسار اندماجي ناشئ ،بل ينبغي
الرتكيز عىل مسائل السياسات الدنيا.
إن التمييز بني السيايس واالقتصادي مه ّم ج ًّدا هنا ،ألنه يسمح
بنقل الرتكيز من دور النخب السياسية  ،Political Elitesالذي
غال ًبا ما يكون عىل أحسن تقدير بطيئًا وعىل أسوأ تقدير ُمعيقًا،
27
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إىل دور النخب البريوقراطية ،والنخب التكنو-اقتصادية ،والنخب
السياسية مبعنى النخب الوظيفية التي تعمل عىل مستوى أجهزة
صنع السياسات العامة  ،Policy-Elitesوهو دور يتسم بالنجاعة
واآلنية .ويف مراحل متقدمة من التمكني لعمل هذه األخرية ،من
املرجح أن تربز نخب وتحالفات نخبوية سياسية اقتصادية ذات
تطلعات إقليمية ،تؤسس حتى لربامج انتخابية يقوم جوهرها عىل
هدف االندماج اإلقليمي البعيد املدى ،بعد أن يكون الوعي الجمعي
بالهوية "اإلقليمية" قد بلغ مبلغه ،مطال ًبا بالتمكني عىل مستوى
الربامج والسياسات واألجهزة الفاعلة.
ال ميكن هذه النخب الالسياسية أن تنشأ وتنضج ،ومتارس فعلها
يف الدفع نحو االندماج ،إال ضمن بيئات محلية يتسم فيها الحقل
السيايس باالنفتاح واإلرشاك  ،Inclusionوتسمح بتطور قطاعني
أساسيني :أولً  ،قطاع مدين غري حكومي (مجتمع مدين) ب ّناء ،وغري
مسيس (ال يخضع لسياسات التضييق واإلقصاء والزبونية) ،وقادر
عىل املساهمة يف تحويل الهويات املحلية وأقلمتها ،وذلك عرب خلق
نسيج اجتامعي شبيك يربط تطلعات املجتمعات املغاربية بعضها
ببعض ،خاصة يف الفضاءات الحدودية املشرتكة بني الدول .وثان ًيا،
قطاع اقتصادي خاص ُمن ِتج ،وف ّعال ،ومبادر ،وقادر عىل الضغط عىل
الحكومات من أجل عبور الحدود (الحدود املعيقة لحركة التجارة
والخدمات ،واالستثامرات والعاملة) ،ومندمج يف الفضاء السيايس
ٍ
عالقات صحية باملجتمع املدين املحيط به ،مبا يف ذلك الحركات
عرب
النقابية .وبهذه املواصفات ،ميكن القطاع الخاص أن يدشن الشبكات
والرشاكات العابرة للحدود الرضورية لعملية االندماج اإلقليمي.

 .4الفضاءات الحدودية المشتركة والتجارة
الموازية عبرها :فرصة ضائعة أخرى
يف الوقت الذي تتضاءل فيه مستويات التجارة البينية عرب حدود
املغرب العريب لصالح التجارة الخارجية مع الرشكاء األجانب ،تنشط
عرب تلك الحدود ،وعىل نح ٍو متنامٍ  ،شبكاتُ تهريب املواد والسلع
ُمشكِّل ًة أمناطًا قامئة وراسخة لتجار ٍة بينية موازية .يشري تنامي هذه
األمناط إىل مسألتني أساسيتني :تتمثل األوىل بأن مثة إمكانيات فعلية
للتبادل البيني ،لكنها تبقى مهدورة وتتمظهر يف شكل شبكات موازية
وغري رشعية ،أما الثانية فتتمثل بأن الفضاءات الحدودية املشرتكة
تبقى عرضة للتهميش التنموي ،ما يدفع سكانها إىل امتهان التهريب
وبديل من البنى االقتصادية التي فشلت الدول يف
ً
مصد ًرا للمعيشة
توفريها لهم عىل تخوم الحدود املغاربية.
تقع املناطق الحدودية املشرتكة بني دول املغرب العريب عىل هوامش
الديناميات السياسية واالقتصادية .فهي تعاين الحرمان من موارد
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التنمية ومنافعها ،كام تعاين اإلقصاء من الحقل السيايس .لذلك ،فإن
أمناط الحرمان واإلقصاء التي تعرفها مجتمعات هذه املناطق ،عىل
طريف الحدود ،هي التي تدفعها إىل االعتامد عىل التهريب لضامن
العيش اليومي؛ وبذلك يصري التهريب مامرسة يومية تع ّوض الغياب
االقتصادي للدولة فيها ،كام يصري التهريب مظه ًرا من مظاهر التمرد
متمثل بالحدود والحواجز
ً
اليومي عىل الحضور السيايس للدولة،
والجدران .إن مفردة "التهريب" ،بالنسبة إىل هذه املجتمعات ،تنطوي
عىل انحياز معياري يف لغة الخطاب السيايس إىل الحكومات ،فهم
يؤمنون بأنهم ال "يه ّربون" عرب الحدود ،ألنها بالنسبة إليهم إمعا ٌن
يف حرمانهم واإلبقاء عليهم عىل الهامش ،وإمنا "يتبادلون" بينهم،
التبادل فحسب ،ألنه ما من مصد ٍر آخر للعيش اليومي توفّره لهم
حكوماتهم ،وهم يف نهاية املطاف ال يقرتفون سلوكًا "غري مرشوع"،
لكنهم فقط ميارسون نشاطًا تصنفه املنظومة القانونية (الدولية) بأنه
نشاط "غري رشعي".
ففضل عام سبق ،تقع املناطق الحدودية عىل هوامش الحقل
ً
الوظيفي للدولة ،اقتصاديًّا وسياسيًّا ،وهو ما يؤثر عىل نحو مبارش
يف درجة والء املجتمعات املحلية ،القاطنة يف هذه الفضاءات،
تجاه الهويات "الجامعة" املتشكِّلة وطن ًّيا .كام يدفع ذلك ،هذه
املجتمعات ،نحو تشكيل هويات محلية ،لكنها عابرة للحدود ،قامئة
عىل عالقات تضامنية بني األفراد وأساسها هو اقتسام الهم اليومي
وظروف التهميش الناتج من غياب الدولة وهشاشة هويتها الوطنية
الجامعة يف هذه املساحات ،الجغرافية واالجتامعية واملجتمعية يف
الوقت نفسه.
إن هذا االقتسام هو ما مينح الهويات املتشكلة ميزة االنفكاك من
األبعاد السياسية القريبة من فكرة االستقطاب واملميزة لسياسات
الهوية "الصلبة" عىل سبيل املثال .فام نسميه الهم اليومي وظروف
التهميش يجمع التجمعات املتجاورة ،والقاطنة عىل طريف الحدود
ٍ
مامرسات ذات طابع مجتمعي واقتصادي تخرتق أشكال املعاناة
يف
ُ
وانفكاك ذلك عن البعد السلطوي
املشرتكة رغم اختالف هذه الحدود.
املتضمن يف السياسة عىل هذا النحو ،هو ما يجعل البعد االقتصادي
– االجتامعي القائم عىل فكرة التبادل والتشارك والتواصل ،األقرب
إىل تحقيق الشعور بهذه الهوية "الناعمة" التي تعد عابرة للحدود
و"إقليمية" باملعنى اإليجايب للكلمة .ومن ثم نؤسس عىل قدرتها
مستقبل عىل "تليني" الحدود السياسية الصلبة ،وليس عىل إلغائها
ً
بالرضورة ،ومن ورائها العالقات السياسية املتأزمة ،وال سيام إذا أخذنا
يف االعتبار باقي املشرتكات األخرى.

مراجعة وعروض كتب
إقليما بال إقليمية :قراءة في تقرير صندوق النقد الدولي عن االندماج المغاربي ()2018
المغرب العربي بوصفه
ً

بالعودة إىل ما متت اإلشارة إليه يف مستهل هذا املحور ،يبدو أن
الديناميات االقتصادية ضمن املناطق الحدودية املشرتكة تثبت وجود
إمكانيات فعلية للتبادل البيني ،لكنها تبقى مهدورة وتتمظهر يف
شكل شبكات موازية وغري رشعية ،ومن املرجح أن االندماج اإلقليمي
بدل من ذلك إىل توفري
ال يتعارض مع زخمها املتزايد ،لكنه سيؤدي ً
اآلليات القانونية الكفيلة بضبطها وإدماجها يف حركة التجارة البينية
العابرة للحدود .ومن جهة أخرى ،يبدو أن الهويات املحلية ،القامئة
ٍ
عالقات تضامنية بني السكان ،واملتشكلة عىل طريف الحدود،
عىل
يف إمكانها أن تفند الفرضية الشائعة القائلة بأن الهويات الوطنية
"ثابتة" ،وأنها تقاوم التحول نحو هوية إقليمية ما فوق وطنية.
ال يتعلق األمر بالشق االقتصادي /التجاري فحسب ،لكنه يتعلق أيضً ا
بالجانب األمني .إن العمل الثنايئ املشرتك بني دول املغرب العريب ،من
أجل إدارة التحديات التي تطرحها املناطق الحدودية املشرتكة ،من
شأنه أن يُشكّل فضا ًء لتعلم االندماج اإلقليمي .تتعامل الحكومات
املغاربية مع املناطق الحدودية بوصفها مصادر للتهديدات األمنية
العابرة للحدود ،مع أنها تتحمل املسؤولية حيال تنامي تلك
التهديدات ،إذ بدت يف السابق كأنها متارس "سياسة غض البرص"
عن نشاطات تهريب السلع األساسية (مثل الوقود واملواد الغذائية)،
التي تشكل مورد العيش الرئيس لسكان تلك املناطق ،والتي تحفظ
الحد األدىن من االستقرار املجتمعي عىل تخوم حدودها .لقد كانت
"تغض البرص" عن تلك النشاطات حتى ال تزيد عبئًا إضاف ًّيا عىل أعباء
فشل
جهدها التنموي الذي يعرف ،منذ السنوات األوىل لالستقاللً ،
فضل عن األطراف.
مزم ًنا حتى يف املراكزً ،
غري أن التحوالت األمنية التي شهدها اإلقليم خالل العقود األخرية،
ب ّينت أن شبكات تجارة السالح والجامعات اإلرهابية وشبكات
اإلجرام املنظم يف إمكانها أن تتحكم يف األساليب واألدوات والطرق
واملعابر نفسها التي تستعملها شبكات تهريب السلع األساسية
املتسا َمح معها نسب ًّيا .ومن هنا ،رشعت الحكومات يف أمننة الحدود
وعسكرتها عىل نحو غري مسبوق ،وصل إىل حد غلقها أو تعزيز كبح
الحركة عربها من خالل وضع مزيد من منظومات املراقبة األمنية أو
تشييد املزيد من األسيجة والجدران العازلة.
ت َظل الحلول األمنية ملشكالت انعدام األمن يف املناطق الحدودية
الطرفية ،وانعكاسه عىل األمن القومي للدولة ،غري كافية؛ إذ تثبت
التجربة أن االستجابة ينبغي أن تكون مركبة عىل نحو يسمح لها
بالتعامل مع السياقات السياسية واالقتصادية واالجتامعية املسبِّبة
الحل،
النعدام األمن يف تلك املناطق ،وبذلك يصري األمني جز ًءا من ِّ
الحل يف حد ذاته .يتعلق األمر هنا باإلقصاء السيايس والحرمان
ال ّ
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االقتصادي والشعور بالحرمان واإلحباط بوصفها دوافع أصيلة
خلف جنوح سكان املناطق الحدودية نحو العنف والتمرد .ويف
حالة اإلرهاب عىل سبيل املثال ،غالبًا ما ت ُؤيت االستجابات األمنية/
كل آنيًّا،
بيني فعال ،أُ ً
العسكرية ،وخاصة يف ظل تنسيق استخبارايت ّ
كام حدث عىل الحدود الجزائرية  -التونسية؛ لكن جذور اإلرهاب،
بوصفه متظه ًرا للحرمان والتهميش واإلقصاء ،ستبقى ماثلة عىل املدى
الطويل ،وستتطلب من الدولتني عىل طريف الحدود ما هو أبعد من
التنسيق األمني .ال بد من عمل مشرتك من أجل تنمية املناطق
الحدودية الطرفية( ،((2مع السهر عىل االستثامر يف الوشائج ،املادية
محتمل
ً
زخم
واالجتامعية ،املتشكّلة عىل طريف الحدود بوصفها ً
لالندماج اإلقليمي عرب الحدود .وينبغي ،عند هذه املرحلة ،نزع
ِسمة التهديد األمني  Desecuritizingعن شبكات التهريب السيئة
الصيت ،بوصفها ر َّد فعلٍ عارضً ا حيال الحرمان واإلهامل والنسيان
فعل ُممنه ًجا ضد سلطة الدولة يف حد ذاتها.
من طرف الدولة ،ال ً
ومن جه ٍة أخرى ،يدعو أنور بوخرص إىل (إعادة) االعرتاف بالخصوصية
التاريخية والجغرافية للمناطق الحدودية الط َرفية يف املغرب العريب،
مش ًريا إىل التالعب الذي شمل الرسديات التاريخية التي تصورها
للمتلقي بوصفها "مناطق نائية ومهجورة مليئة باملنشقني والخارجني
عن القانون" .لذلك ،فإن "تضميد جراح املايض يتطلب من الحكومات
تطوير مبادرات تؤكد مساهمة مجتمعات هذه املناطق يف كتب
التاريخ والقوانني والنصب التذكارية واملعارض وغريها .وإذا كان ذلك
مصحوبًا بنشاطات تنموية تلبي االحتياجات اإلقليمية – يف حالة
تونس والجزائر ،تحسني إدارة املوارد الطبيعية واستثامر جز ٍء منصف
من مكاسب املوارد املحلية يف مشاريع محلية – فإنه ميكن هذه
املبادرات أن تساعد يف التخفيف من حدة مشاعر الغضب واالستياء
بني املجتمعات الط َرفية"(.((2

 .5االندماج بوصفه مدخ ًلا لألمن بتكاليف ّ
أقل
هل يؤدي االندماج اإلقليمي ،مبا ينطوي عليه من "إرخاء" الحدود
البينية ،إىل تعزيز ،أم إىل تقويض أُ ُمون الدول األطراف؟ طب ًعا ،يف حالة
املغرب العريب ،وعند هذه املرحلة البعيدة متا ًما عن أي مرشوع ج ّدي
لالندماج ،سيكون من سبيل الصدق مع الذات االكتفا ُء بالحديث
بدل من
عن أمونٍ وطنية  ،National Securitiesحبيسة جغراف ًياً ،
 28ينبغي أن يتم العمل املشرتك هنا عىل ثالث خطوات عىل األقل :جذب االستثامرات
نحو املناطق الحدودية الطرفية ،وتحرير حركة االستثامرات عرب الحدود مبا يسمح بالتكامل
بني املشاريع االقتصادية وتبادل وجهات النظر بشأن األولويات التنموية ،وإرشاك املجتمعات
املحلية ومتكينها.
29 Anouar Boukhars, "The Maghreb's Fragile Edges," Africa Security
Brief, no. 34 (2018), accessed on 8/12/2019, at: https://bit.ly/2E2b4qW
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الحديث عن أمنٍ إقليمي مغاريب  .Regional Securityورغم أن
اإلجابة عن السؤال اآلنف طر ُحه تبدو بديهية ،تستمد بداهتها من
التجارب اإلقليمية عرب العامل (وخاصة يف أوروبا وجنوب رشق آسيا)،
فإن اإلجابات املناكفة ال ُّ
تنفك تطفو إىل السطح ،من هنا ومن هناك،
ُ
ُمالجِج ًة أن الحدود املفتوحة من شأنها أن تؤدي إىل تقويض األ ُمون
الوطنية للدول عىل طريف الحدود ،وأن تدفق التهديدات األمنية
يتنامى أكرث عرب الحدود املفتوحة و /أو غري املراقبة.
عىل نقيض ذلك ،تذهب أدبيات مختصة عديدة إىل أن تدفق
التهديدات األمنية يعد رشطًا للحالة اإلقليمية ،أهم من القرب
الجغرايف؛ فالتهديدات املشرتكة هي ما يجعل الدول ترتابط ببعضها،
بغض النظر عن مواقعها الجغرافية .وإذا
ويعتمد بعضها عىل بعضّ ،
كانت الجغرافيا مهمة ،فهي تستمد أهميتها من مصدر التهديدات
التي تجعل مجموع ًة من الدول تنخرط يف حال ٍة إقليمية أمنية ،حتى
إن كانت غري متجاورة جغرافيًّا( .((3ال ينبغي أن ننىس الدرس الذي
تُعلِّمنا إياه رضورات اإلدارة "املشرتكة" للتحديات التي تطرحها
املناطق الحدودية الط َرفية "املشرتكة" .ووفقًا للمنطق ِ
نفسه ،من
الواضح أ ّن تدفق التهديدات عرب الحدود البينية ميكنه أن "يعلّم"
الدول عىل َ
طرف الحدود الكثري لالنتقال من املقاربة ألُ ُمونِها وطنيًّا إىل
املقاربة ألمنها املرتابط  ،Interconnectedواملتعالق ،Interrelated
إقليميًّا .وال يتجىل اإلقليمي ،هنا ،يف التنسيق األمني واالستخبارايت
فحسب ،لكنه يتبدى أيضً ا يف اقتسام األعباء والتكاليف ،املادية
واالجتامعية ،التي تتطلبها االستجابة لجذور انعدام األمن ومصادره.

 30ينظر ،عىل سبيل املثال :الفصول الواردة يف الكتاب الجامعي الذي حرره ديفيد اليك
وباتريك مورغن:
David Lake & Patrick Morgan (eds.), Regional Orders: Building Security in a
New World (Pennsylvania: Pennsylvania State University Press, 1997).
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خاتمة
ملخصا مقتض ًبا لتقرير
قدمت هذه الدراسة ،يف محورها األول،
ً
صندوق النقد الــدويل ،الصادر عام  ،2018حول وضع االندماج
اإلقليمي يف منطقة املغرب العريب ،بينام حاولت ،يف محورها الثاين،
التأمل يف املضامني غري االقتصادية لسببية استعصاء االندماج املغاريب،
ساعية إىل ردم الفجوة الناجمة عن غياب االقتصادي ‑ السيايس يف
التقارير االقتصادية الرصفة التي تتناول هذه اإلشكالية .كام عملت
مؤسستني رئيستني يقوم عليهام
الدراسة عىل تفكيك أسطورتني َّ
منطق الفشل املزمن لالندماج املغاريب :مركزية الخالف الجزائري -
املغريب ،وتباين األنظمة الحاكمة يف دول املغرب العريب .وقدمت
الدراسة جمل ًة من املحا ّجات بشأن ذلك ،أبرزها :أ ّن الخالف الجزائري
 املغريب قد يكون معيقًا لالندماج املغاريب ،لكنه ليس ُمعط ًِّل لهبالرضورة ،وأ ّن اتحاد املغرب العريب ،ببنيته املؤسسية الحالية
التي ترهن اشتغاله بالسيادات املطلقة للدول األعضاء ،ومن ث َ َّم
بالخالف الجزائري  -املغريب ،هو ما يُشكّل ُمعط ًّل ،سواء إلصالحه
من الداخل أو لربوز أي مسار ٍ
ات بديلة ،كاملسارات الثنائية األطراف،
مدخل نحو االندماج ،غري أن األمر
ً
وأ ّن الدميقراطية ميكن أن متثّل
ال يتعلق فقط بشكل نظام الحكم السيايس ،لكنه يتعلق أكرث مبدى
انفتاح الحقل السيايس وأثر ذلك يف الحقل االقتصادي ،وأن اإلدارة
املشرتكة للتهديدات (األمنية) والتحديات (التنموية) التي تطرحها
املناطق الحدودية الط َرفية "املشرتكة" متثّل فضا ًء مالمئًا لتمكني الدول
عىل طريف الحدود من "تعلّم" مامرسة االندماج اإلقليمي.

مراجعة وعروض كتب
إقليما بال إقليمية :قراءة في تقرير صندوق النقد الدولي عن االندماج المغاربي ()2018
المغرب العربي بوصفه
ً
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مجلة سياسات عربية مجلة محكّمة تصدر عن املركز العريب لألبحاث ودراســة السياسات .تحمل الرقم الدويل
كل
املعياري ( .)1583-ISSN: 2307وقد صدر عددها األول يف آذار /مارس  .2013وهي مجلة محكّمة تصدر مرة واحدة ّ
شهرين ،ولها هيئة 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
السياسات ،هام "وحدة تحليل السياسات " ووحدة "املؤرش العريب " الذي يصدر تقريره ّ
برنامج 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 ّ
ّأل 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 ت ُح ّدده رسالة املجلة إىل الباحث.
•حقوق امللكية الفكرية :ميلك املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات حقوق امللكية الفكرية بالنسبة إىل املقاالت
املنشورة يف مجالته العلمية املحكّمة ،وال يجوز إعادة نرشها جزئ ًّيا أو كلّ ًيا ،سوا ٌء باللغة العربية أو ترجمتها إىل لغات
أجنبية ،من دون إذنٍ خطي رصيح من املركز العريب.
كامل بالحصول عىل إذن الدورية األجنبية النارشة ،وباحرتام حقوق
•تتقيد مجالت املركز يف نرشها ملقاالت مرتجمة 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.
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