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The Arab Center for Research and Policy Studies is an
independent social sciences and humanities institute
that conducts applied and theoretical research seeking
to foster communication between Arab intellectuals
and specialists and global and regional intellectual hubs.
The ACRPS achieves this objective through consistent
research, developing criticism and tools to advance
knowledge, while establishing fruitful links with both
Arab and international research centers.
The Center encourages a resurgence of intellectualism
in Arab societies, committed to strengthening the Arab
nation. It works towards the advancement of the latter
based on the understanding that development cannot
contradict a people’s culture and identity, and that the
development of any society remains impossible if pursued
without an awareness of its historical and cultural
context, reflecting its language(s) and its interactions with
other cultures.
The Center works therefore to promote systematic
and rational, scientific research-based approaches to
understanding issues of society and state, through the
analysis of social, economic, and cultural policies. In line
with this vision, the Center conducts various academic
activities to achieve fundamental goals. In addition to
producing research papers, studies and reports, the
center conducts specialized programs and convenes
conferences, workshops, training sessions, and seminars
oriented to specialists as well as to Arab public opinion.
It publishes peer-reviewed books and journals and many
publications are available in both Arabic and English to
reach a wider audience.
The Arab Center, established in Doha in autumn 2010
with a publishing office in Beirut, has since opened three
additional branches in Tunis, Washington and Paris, and
founded both the Doha Historical Dictionary of Arabic
and the Doha Institute for Graduate Studies. The ACRPS
employs resident researchers and administrative staff
in addition to hosting visiting researchers, and offering
sabbaticals to pursue full time academic research.
Additionally, it appoints external researchers to conduct
research projects.
Through these endeavours the Center contributes to
directing the regional research agenda towards the main
concerns and challenges facing the Arab nation and
citizen today.

املركز العريب لألبحاث ودراســة السياسات مؤسسة بحثية فكرية
 يف جوانبها النظرية، مختصة بالعلوم االجتامعية واإلنسانية،مستقلة
 إىل خلق تواصل، عرب نشاطها العلمي والبحثي، تسعى،والتطبيقية
 وبينهم وبني،يف ما بني املثقفني واملتخصصني العرب يف هذه العلوم
 وكذلك بينهم وبني املراكز الفكرية والبحثية،قضايا مجتمعاتهم
، والنقد، من البحث، يف عملية تواصل مستمرة،العربية والعاملية
.وتطوير األدوات املعرفية
 ملتزمة بقضايا األمة،يتبنى املركز رؤية نهضوية للمجتمعات العربية
 انطالقًا من فهم أ ّن التطور، والعمل عىل رقيها وتط ّورها،العربية
 بفئاته، بل إ ّن تط ّور مجتمعٍ بعينه،ال يتناقض مع الثقافة والهوية
، ويف سياق ثقافته، غري ممكنٍ إال يف ظروفه التاريخية،جميعها
. ومن خالل تفاعله مع الثقافات األخرى،وبلغته
 يعمل املركز عىل تعزيز البحث العلمي املنهجي والعقالنية،ومن ث ّم
 بتحليل السياسات االجتامعية،يف فهم قضايا املجتمع والدولة
 ويتجاوز ذلك إىل دراسة.واالقتصادية والثقافية يف الوطن العريب
 وبالسياسات،عالقات الوطن العريب ومجتمعاته مبحيطه املبارش
. بجميع أوجهها،العاملية املؤث ّرة فيه
 يعمل املركز عىل تحقيق أهدافه العلمية،ويف ضوء هذه الرؤية
 فهو ينتج أبحاث ًا، عن طريق نشاطاته األكادميية املختلفة،األساسية
 ويبادر،ً ويصدر كتبًا محكّم ًة ودوريات علمية،ودراسات وتقارير
، ويعقد مؤمترات، ويدير عدة برامج مختصة،إىل مشاريع بحثية
 يف مواضيع متعلقة بالعلوم، وندوات أكادميية،وورش عمل وتدريب
 والرأي العام العريب، ومو ّجهة إىل املختصني،االجتامعية واإلنسانية
 يف توجيه األجندة البحثية نحو القضايا، عرب كل ذلك، ويساهم،أيضً ا
 وينرش املركز.والتحديات الرئيسة التي تواجه الوطن واملواطن العريب
.جميع إصداراته باللغتني العربية واإلنكليزية
 وله فرع يعنى بإصداراته،2010 تأسس املركز يف الدوحة يف خريف
ّ
. يف تونس وواشنطن وباريس، وافتتح ثالثة فروع إضافية،يف بريوت
.املؤسس
ِّ ويرشف عىل املركز مجلس إدارة بالتعاون مع مديره العام
 وما زال يرشف،ّأسس املركز مرشوع املعجم التاريخي للغة العربية
 كام ّأسس معهد الدوحة للدراسات،عليه بالتعاون مع مجلسه العلمي
 وهو معهد جامعي ترشف عليه إدارة أكادميية ومجلس أمناء،العليا
.مستقل يرأسه املدير العام للمركز
 ويستضيف. وطاقم إداري،يعمل يف املركز باحثون مقيمون
،باحثني زائرين لإلقامة فيه فرتات محددة من أجل التف ّرغ العلمي
 ضمن أهدافه،ويكلّف باحثني من خارجه للقيام مبشاريع بحثية
.ومجاالت اهتاممه
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أمينة مصطفى دلة | Amina Mostefa Della

*

االتحاد األوروبي فاعالً أمن ًيا؟
دراسة في حدود التحوالت البراديغمية لالستراتيجية األمنية
األوروبية ( )2003واالستراتيجية العالمية لالتحاد األوروبي ()2016
?EU as a Security Actor
A Study on the EUGSS 2016 and ESS 2003 Paradigmatic Shifts

التحوالت البراديغمية التي افترضتها الوثائق االستراتيجية الكبرى لالتحاد
تبحث الدراسة في
ّ
األوروبــي؛ "االســتراتيجية األمنيــة األوروبيــة" ( )2003و"االســتراتيجية العالميــة لالتحــاد األوروبي
بأن تقديم استراتيجية " 2016المطواعية"
بشأن السياسة الخارجية واألمنية" ( .)2016وتجادل ّ
باعتبارها أولوية للعمل الخارجي واألمني لالتحاد ،لم يكرّس في أصله سوى مزي ٍد من األدوار
تقســيما ثالث ًيــا للدراســة :يبحــث األول ،بمســاعدة الباحثيــن
األمنيــة لالتحــاد؛ لذلــك اعتمدنــا
ً
النقدييــن لألمن ،في "جينالوجيــا المطواعية" وكيف تكرّس الحوكمة التي تعتمد "عقالنية
ّ
ً
براديغمــي "المعياريــة"
مكث ًفــا لألمــن .ويتطــ ّرق المبحــث الثانــي إلــى
منطقــا
المطواعيــة"
َ
و"المطواعيــة" ،فــي معانيهمــا ودالالتهمــا وتطبيقاتهمــا علــى مســتوى االســتراتيجيتين
العالميتين لالتحاد األوروبي ( 2003و ،)2016ثم نعرِض اآلليات المؤسســية التي اســتحدثها
التحول من خالل
االتحاد تلبية لمتطلبات براديغمه الجديد .أما المبحث الثالث ،فيختبر حدود
ّ
فحص تطبيقات "براديغم المطواعية" في األجندة األوروبية للهجرة.
كلمات مفتاحية :المطواعية ،المعيارية ،االتحاد األوروبي ،االستراتيجية األمنية األوروبية .
This article examines a contingent Paradigmatic shifts at the 'ESS 2003 and 'EUGSS
2016'. It mainly argued that, the EUGS's including of 'Resilience' as a strategic
priority of EU external and security action settled more security roles to the EU.
To address these shifts, the article provide three sections. Firstly, we trace with the
help of CST the 'genalogy of resilience', and show how resilience as a rationality
of governance endorse an intensified logic of security. latter, we explore the EU's
two paradigms, 'Normative' and 'Resilience', their meanings, connotations and
applications in the EES 2003 and the EEGSS 2016, and show how the EU display
a new institutional mechanisms and security/ defense initiatives in order to fulfill
its new paradigm. Thirdly, we, test the limits of these shifts by examining the
applications of resilience within the European agenda on Migration.
Keywords: Normative, Resilience, European Union, The European Security Strategy.
*

أستاذة مساعدة يف العلوم السياسية ،قسم العلوم السياسية ،جامعة حسيبة بن بوعيل ،الشلف ،الجزائر.
Assistant Professor of Political Science, Department of Political Science, Hassiba Bouali University, Chlef, Algeria.
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مقدمة
ٍ
تعريف شامل وحرصي لهويتهم
تَنازع األوروبيون ،كث ًريا ،بشأن وضع
خصوصا بعدما نجحوا
العاملية ،وبصورة أدقّ لطبيعة دورهم العاملي،
ً
يف التأسيس لكيان ٍ
متخط حدودهم القومية ،وحاز رشعية وصفه كيانًا
مستقل ،كام اعتادت أن تقنعنا أدبيات التكامل األورويب بذلك.
ً
سياس ًيا
تعب
فقد تنازعهم الخالف حول ماهية أوروبا داخل ًيا ،وما إن كانت ّ
عن هوية حضارية ،أم جغرافية ،أم أنّها مجرد كيان اقتصادي وسيايس
وضعت معاهدة ماسرتيخت حدودها .إلّ أن هذا الخالف أبان هواجس
عميقة تعرتيهم يف ما يتعلق مبدى قدرتهم عىل العمل بشكل متجانس
واسرتاتيجي عىل الصعيد العاملي ،ويف ما يتعلق بتحقيق ما اعتربوه "أم ًنا
أوروب ًيا" .تكتشف هذه الدراسة أحد أوجه التنازع من خالل دراسة
الفحوى والداللة ألهم وثيقتني اسرتاتيجيتني أصدرهام االتحاد األورويب:
"االسرتاتيجية األمنية األوروبية" ( )2003و"االسرتاتيجية العاملية لالتحاد
األورويب بشأن السياسة الخارجية واألمنية" (.)2016
تكمن أهمية الوثيقتني يف أنّهام ت ُدرجان ضمن فئة "االسرتاتيجيات
الكربى" التي نجح االتحاد ،أول مرة منذ تأسيسه ،يف استحداثها.
فخالفًا لوثائق السياسة األوروبية لألمن والدفاع  ESDPوالسياسة
األمنية والدفاعية املشرتكة  CSDPالتي ال تزال تعكس تفضيالت
تعب االسرتاتيجيتان عن رغبة االتحاد يف العمل
الدول األوروبيةّ ،
باستقاللية يف املجاالت الخارجية واألمنية والدفاعية ،وعن قدرته عىل
وضع اسرتاتيجيات شاملة لقطاعات وأقاليم ومواضيع كثرية((( .واألمر
كلّه خدم ًة للمصالح والقيم األوروبية؛ إذ ذَكر خافيري سوالنا ،املمثل
السابق للسياسة الخارجية واألمنية املشرتكة يف االتحاد األورويب،
يف إطار اسرتاتيجية  2003أ ّن "االتحاد األورويب وافق أ ّول مرة عىل
التقويم املشرتك للتهديدات التي تواجهه ،وعىل وضع أهداف واضحة
لتطوير مصالحه األمنية بنا ًء عىل املصالح والقيم األوروبية"((( .كام
أكّــدت فيديريكا موغرييني  ،Federica Mogheriniاملسؤولة
السابقة عن الشؤون الخارجية واألمن يف االتحاد األورويب ،يف مقدمة
اسرتاتيجية  2016أ ّن "مطمح االستقالل االسرتاتيجي لالتحاد رضوري
لتعزيز املصالح املشرتكة للمواطنني األوروبيني وملبادئهم وقيمهم"(((.
1 Pol Morillas, Strategy-Making in the EU from Foreign and Security Policy
to External Action (London: Palgrave Macmillan, 2019), pp. 93-96.
2 Council of The European Union, European Security Strategy: A Secure
Europe In A Better World (Brussels: Council, 2003), accessed on 3/3/2018, at:
https://bit.ly/32Prjo6
3 European Commission, Shared Vision, Common Action: A Stronger
Europe. A Global Strategy for the European Union's Foreign and Security
Policy (European Union Global Strategy, 2016), accessed on 3/3/2018, at:
https://bit.ly/35y5Cuw
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عم ميكن تسميته "ثقافة اسرتاتيجية
وتنبئنا االسرتاتيجيتان ،كذلكّ ،
لالتحاد"((( ،يوضح من خاللها تص ّوراته للتهديد عىل املستويني
األورويب والعاملي وآليات تحقيقه األمن ،واألهم املعايري واملعتقدات
التي يستند إليها يف ما يعتربه استخدا ًما مرشو ًعا للقوة ،ورحلة البحث
عن هويّة االتحاد العاملية ،وعن قيمته املضافة والرباديغم املو ّجه إىل
عمله الخارجي واألمني .إذًا ،هذا ما تعرض له هذه الدراسة وتناقشه
خصوصا بعدما الحظت الكاتبة تح ّوالت براديغمية طارئة
وتحلّله،
ً
(((
تجسدت بتقديم "املطواعية"
عىل مستوى اسرتاتيجية ّ ،2016
أولوية لعمل االتحاد الخارجي واألمنيٌ .
تحول ،كام ستجادل الدراسة،
مل يك ّرس سوى ٍ
مزيد من األدوار األمنية لالتحاد ،ذلك أ ّن الحوكمة
التي تستند إىل "عقالنية املطواعية" ،كام أخربنا الباحثون النقديون،
ال تفيد سوى تكثيف املنطق األمني ،بل وضعهام االتحاد باعتبارهام
رشطًا مسبقًا لتحقيق األهداف املعيارية التي أعلن التزامه بها يف
اسرتاتيجية .2003
تعمل الدراسة عىل توضيح هذه التح ّوالت املفرتضة من خالل ثالثة
مباحث :يبحث األول نظريًا يف جينالوجيا "املِطواعية" ،Resilience
أي املفهوم املركزي يف الدراسة ،وكيف أ ّن اقرتان فهمنا لألحداث
املستقبلية بعنرص املفاجأة ،أث ّر بشكل كبري يف خطاب الحوكمة
الذي يلفظه الفاعلون السياسيون ،ويف منطق عمل هذا النوع من
الحوكامت .أما املبحث الثاين فيتط ّرق إىل براديغمي "املعيارية"
و"املطواعية" ،يف معنييهام ودالالتيهام وتطبيقاتهام عىل مستوى
االسرتاتيجيتني العامليتني لالتحاد ( 2003و ،)2016ثم نعرِض اآلليات
4 Christoph O. Meyer, The Quest for a European Strategic Culture:
Changing Norms on Security and Defence in the European Union (Basingstoke:
Palgrave Macmillan, 2007).
ُح ّملت املفردة اإلنكليزية  Resilienceمعاين ودالالت عدة بسبب توظيفها الواسع
5
يف املجاالت املعرفية املختلفة .استخدمها بداية علامء النفس والجرمية واالختصاصيون
االجتامعيون وأقرنوها مبجموعة من الصفات السلوكية أو اآلليات الحامئ ّية لألفراد ،ثم
اقرتحوا تطويرها إىل عملية دينامية تشمل التكيّف اإليجايب يف أوقات الكوارث واألزمات.
والحقًا ،جعلها باحثو الجغرافيا السياسية والبيئة مرتبطة بالقدرة عىل الصمود وإعادة
االنتظام ومقاومة التغيري ،فكان لذلك آثار معيارية كربى ،بأن أصبحت املفردة مقرتنة
بالتك ّيف اإليجايب ،بينام أصبحت الصدمات /األزمات التي قد تتع ّرض لها األنظمة البيئية أو
املجتمعية مرادفًا للسلبيّة .وجعلت هذه املساحة الداللية الواسعة للمفردة ،من الصعب،
إيجاد مقابل عريب لها ،كونها أصبحت ت ُشري إىل ثالثة مستويات من العمل )1( :القدرة عىل
تح ّمل االضطرابات /الصدمات؛ ( )2القدرة عىل االنتظام مجددًا يف أثناء التغيري ،مع االحتفاظ
بالخصائص نفسها؛ ( )3القدرة عىل التك ّيف بشكل إيجايب أو ناجح .هي إذًا عملية مستمرة
يف الزمن وليست مج ّرد نتيجة ،تفرتض حضو ًرا دامئًا لنو ٍع من الفاعلية ( Agencyأكان نظا ًما،
دول ،أفرادًا) .لذلك ،ومبشاورة املرتجمة واملدققة اللغوية عومرية سلطاين ،ر ّجحنا
مجتم ًعاً ،
ترجمتها بـ "املطواعية" املشتقة من الفعل ط ّيع ومن النعت " ِمطواع" ،فالكلمة ال تفيد عودة
اليشء إىل ما كان عليه ،فحسب ،كام تفعل "املرونة" أو "الرجوعية" ،لك ّن فعل التطويع
وإرادة الفاعل لإلبقاء عىل جوهره يف ِخض ّم ذلك .ملزيد من التفصيالت ،ينظر:
Philippe Bourbeau, "Resilience, security and world politics," in: David
Chandler & Jon Coaffee (eds.), The Routledge Handbook of International
Resilience (London and New York: Routledge, 2016), pp. 26-27.
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املؤسسية التي استحدثها االتحاد تلبي ًة ملتطلبات براديغمه الجديد.
وسيكون املبحث الثالث اختبا ًرا لحدود هذه التح ّوالت من خالل
فحصه تطبيقات "براديغم املطواعية" يف األجندة األوروبية للهجرة.
لتخلص الدراسة يف األخري إىل أ ّن براديغم املطواعية ،عىل الرغم
من استحداثه ابتكارات مؤسسية ومفهومية إلدارة ملف الهجرة
مدخل ملساعدة
ً
غري النظامية ،مثل "الرابطة اإلنسانية-اإلمنائية"
فرصا اقتصادية للدول املضيفة لهم ،فإ ّن
املهاجرين أو تقدميهم ً
االتحاد مل يبتعد كث ًريا عن مقاربته التقليدية لهذا النوع من الهجرات
باعتبارها تهدي ًدا أمنيًا وللمهاجرين باعتبارهم مواضي َع أمنية ،أو
ما اصطلح عليه "رابطة الهجرة-األمن".

ً
أوال :في "جينالوجيا المطواعية"
ووعدية الخطاب األمني
إ ّن اإلجابة عن سؤال "ما املطواعية؟" ،أمر شبيه بإجابة جيف
هيوسامنس عن سؤاله "ما األمن؟" ،الذي الحظ من خالله أ ّن حديث
الجميع عن أنواع مختلفة من األمن-اإلنساين ،املجتمعي ،البيئي،
ٌ
استكشاف متع ّمق لـ "األمن"
العسكري ،الفردي ،العاملي ،مل يقابله
باعتباره مفهو ًما ِ
مجال جام ًعا للمعرفة واملامرسات
ناظ ًم يشكّل ً
معي لبعض األحداث
والتقنيات التي يوضع من خاللها تص ّور ّ
باعتبارها قضايا أمنية((( .كذلك جادلت كلوديا آرادو ،أ ّن سؤال
املطواعية يدعونا إىل الرتكيز عىل "األَشْ كَلة" Problematisation
التي أ ّدت إىل االستجداء باملطواعية؛ واألشكلة هنا مهمة أل ّن بحثنا
يف الطريقة التي قُ ّدمت بها مواضيع معينة ،باعتبارها مشكالت
ستساعدنا يف فهم الحفاوة األوروبية والعاملية باملطواعية باعتبارها
االستجابة املثىل لألخطار والتهديدات املستقبلية .وجادلت آرادو،
ومن خالل اعتامدها الرتاث الفكري مليشال فوكو والطريقة التي حلّل
بها أشكال السلطة التي متارسها الدولة ،بأ ّن القول إ ّن العامل الذي
رصا املفاجأة والج ّدة يعني ترسيخًا لنظام معريف
نعيشه يتخلّله عن َ
يفرتض وجود عامل راكد أو مستق ّر يحمل دامئًا احتاملية ظهور أحداث
طارئة ،وإن من غري املمكن التنبؤ به أو منذجته يف شكل تقنيات إدارة
املخاطر كام جرت العادة ،األهبة واملطواعية ،فحسب ،ستساعدنا يف
التحكّم يف أحداثه املفاجئة ،وعىل عكس االدعاءات السابقة القائلة
إ ّن الطارئية أو األحداث الطارئة ،ال ميكن التحكّم فيها زمن ًيا ،أكّدت
6 Jef Huysmans, "Security! What Do You Mean?: From Concept to
Thick Signifier," European Journal of International Relations, vol. 4, no. 2
(1 June 1998), pp. 226-255.
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آرادو أ ّن املنطق الجديد يفرض علينا تعايشنا معها حرف ًيا((( .إنّه بحثنا
يف "جينالوجيا املجهول" كام س ّمته يف أحد أعاملها السابقة(((.
القرتان فهمنا بأحداث متوقعة يف املستقبل مع عنرص املفاجأة؛ أي
معالجتها كام لو نُعالج ال َع َدم اختصا ًرا ،آثا ٌر بليغة يف تح ّول خطاب
الحوكمة الذي يلفظه الفاعلون السياسيون ومنطق عمل هذا
النوع من الحوكامت .فمن شأن استجدائهم "بخطاب املطواعية"
سمه جينس بيكرت "رشعية الوعود"
أن مينحهم رشعي ًة جديدة ،ما ّ
كنوع ثالث يضاف إىل "رشعيّتي املدخالت واملخرجات التي ميكن
أن تحوزها السلطة السياسية يف املجتمعات الدميقراطية"((( .وعيب
السياسات الوعدية أنّها تكرس منطقًا مكثّفًا لألمن ،يد ّمر إمكانات
السياسة التفاوضية كلها بسبب االفرتاض املسبق بإمكان التحكّم يف
املستقبل؛ فبجعله املعافاة املثىل للدول واملجتمعات واألفراد من
األحداث الطارئة يف صلبه ،أث ّر خطاب املطواعية بشكل كبري يف فهمنا
الزمن الذي سيصبح مع مرور الوقت ُمميّ ًعا ،ال فرق فيه بني املايض
والحارض واملستقبل .لذلكُ ،وصف خطاب املطواعية بأنّه خطاب
مستقبيل مو ّجه إىل املايض ،يش ّجع الفاعلني عىل التعلّم من الكوارث
مستقبل(.((1
ً
السابقة ،وعىل االستجابة الج ّيدة يف حال حدوث أخرى
بدوره ،فرض هذا النوع من الخطاب أشكالً حوكمية جديدة" ،حوكمة
استباقية" أو "حوكمة عن بُعد" ،تع ّزز حضورها األكادميي والعميل أكرث
بعدما أصبحت املطواعية املبدأ املو ّجه إىل العمل الدويل يف مجاالت
اإلدارة الدولية لألزمات والكوارث والتنمية واملساعدات اإلنسانية وبناء
ويفرتض هذا النوع من الحوكامت إقـرا ًرا بفشل "منوذج
الــدول(.((1
ُ
التدخل الدويل الليربايل التقليدي" والقيم واملعتقدات العاملية التي
تدعمه ،كونه "اسرتاتيجية بناء" مفروضة من الخارج من أعىل إىل
أسفل ،وإقرا ًرا بإنكار قدرتنا عىل معرفة ما يحدث يف العامل ،ومن ثم
إقرا ًرا برضورة تب ّني رؤية أكرث براغامتية للمشاركة الدولية يف عملية
عب عن ذلك جوناثان
البناء ،سواء كانت لدول ولسلمٍ أم لتنمية ،كام ّ
7 Claudia Aradau, "The Promise of Security: Resilience, Surprise and
Epistemic Politics," Resilience: International Policies, Practices and Discourses,
vol. 2, no. 2 (2014), p. 77.
8 Claudia Aradau & Rens Van Munster, Politics of Catastrophe: Genealogies
of the Unknown (London and New York: Routledge, 2011).
9 Jens Beckert, "The Exhausted Futures of Neoliberalism. From
Promissory Legitimacy to Social Anomy," Journal of Cultural Economy, vol.
13, no. 3: Re-imagining the Future (2020), pp. 318-330.
10 Myriam Dunn Cavelty et al., "Resilience and (in) Security: Practices,
Subjects, Temporalities," Security Dialogue, vol. 46, no. 1 Special issue on
Resilience and (in) security (2015), p. 7.
11 David Chandler, "Resilience and Human Security: The Post-interventionist
Paradigm," Security Dialogue, vol. 43, no. 3 (June 2012), pp. 213–229.

10

جوزيف" :يعكس صعود املطواعية باعتباره اسرتاتيجية جديدة ،االعتقاد
والحاجة إىل االبتعاد عن مشاريع الهندسة االجتامعية الكربى [ ]...التي
تسعى للسيطرة عىل األنظمة [ ]...إىل رؤية أكرث براغامتية للحياة
االجتامعية [ ]...أو اإلميان الرباغاميت بالحاجة إىل تكييف السلوك البرشي
تجسدت هذه الرؤية الرباغامتية بطرح فكرة
واالجتامعي"( .((1عمل ًياّ ،
تنويع الفاعلني املحليني املطواعني وتوزيع املسؤوليات بينهم؛ أي برتكيز
الفاعلني الدوليني عىل الحكومات واملجتمعات واألفراد املحليني ،عىل
تعلّمهم وتعليمهم كيفية التعامل والتكيّف مع الاليقني ،لذلك ُع ّرفت
املطواعية بأنّها "القدرة الداخلية للمجتمعات عىل التعامل مع األزمات،
مع الرتكيز عىل تنمية تنظيمها الذايت وقدراتها الداخلية ،بدلً من التأمني
الخارجي للمساعدة واملوارد أو الحلول السياسية"( .((1مل يستنث براديغم
املطواعية فكرة التدخل الدويل (الليربايل) طب ًعا ،حيث ال يزال اإلميان
باملسؤولية الدولية يف بناء القدرات املحلية راسخًا ،لكنه ك ّيفها وع ّدلها
وجعلها عملية ومرنة أكرث؛ إذ من خالل دراسة برنامج األمم املتحدة
اإلمنايئ يف كوسوفو وأفغانستان وأماكن أخرى ،لوحظ حدوث تغيري
عىل مستوى املصطلحات من "بناء القدرات"  Capacity Buildingإىل
"تنمية القدرات"  Capacity developmentالتي تعني تقديم املجتمع
الدويل برامج إرشادية وتدريبية لتعزيز قدرات األفراد واملجتمعات
الذاتية والقامئة( .((1مل ُي ّس جوهر فكرة التدخّل ،حيث ال تزال اإلبداعات
املفهومية لرباديغم املطواعية تك ّرس املنطق الوصايئ والتحوييل نفسه؛
إذ املجتمعات املحلية ال تزال عاجزة عن فهم خياراتها ،وال متلك الخربة
الالزمة لحل مشكالتها ،هي ليست عىل دراية مبصلحتها ،لكن يعلم
الفاعلون الدوليون ويعملون يف سبيل ذلك.
12 Jonathan Joseph, "Governing through Failure and Denial: The New
Resilience Agenda," Millennium: Journal of International Studies, vol. 44,
no. 3 (April 2016), p. 20.
13 Ana E. Juncos, "Resilience as the New EU Foreign Policy Paradigm: A
Pragmatist Turn?" European Security, vol. 26, no. 1 (2017), p. 4.
14 Joseph , p. 17.

ددعلالا
ربمتبس /لوليأوليأ

الوعد بتحقيق األمن لألوروبيني ورشكائهم اإلقليميني ،والرؤية
الرباغامتية للدور العاملي لالتحاد ،أمــور حــارضة يف صفحات
االسرتاتيجية الجديدة ( ،)2016بل ستكون آثارها العملية األساس
ولعل
الذي نع ّزز به افرتاضنا بتكثيف األدوار األمنية لالتحاد األورويبّ .
نستهل به ح ّجة التغيري ،استبدال نربة التفاؤل التي م ّيزت افتتاحية
ّ
ما
اسرتاتيجية " ،2003مل تكن أوروبا يو ًما مزدهر ًة وآمنة وال ح ّر ًة إىل هذا
الحد ،حيث أفسح عنف النصف األول من القرن العرشين الطريق
لفرتة من السالم واالستقرار مل يسبق لها مثيل يف التاريخ األورويب"(،((1
بأخرى تشاؤمية أكرث السرتاتيجية  ،2016متوافقة ج ًدا وخطاب
املطواعية الصاعد" ،إننا نعيش زمن األزمات الوجودية يف داخل
أوروبا وخارجها ،اتحادنا مع ّرض للتهديد .أصبح مرشوعنا األورويب
الذي جلب السالم واالزدهار والدميقراطية بشكل غري مسبوق ،موضع
تساؤل [ ]...سنجتاز هذا العامل الصعب املعقّد واملرتابط واملتنازع
عليه بش ّدة ،مسرتشدين مبصالحنا ومبادئنا وأولوياتنا املشرتكة"(.((1

ثان ًيا" :براديغم المعيارية" و"براديغم
المطواعية" :إيضاحات مفهومية
بدأ الجدل بشأن طبيعة الدور العاملي لالتحاد األورويب ،مبك ًرا ،يف
إطار الجامعة األوروبية ،مع ما ُس ّمي النقاش الكبري الذي دار يف بداية
(((1
السبعينيات ،بني املدافعني عن أطروحات أوروبا "قوة مدنية"
وأوروبــا "قوة عسكرية"( ،((1والتحذير من أوروبا "ق ّوة رأساملية
عظمى" بسبب ارتكاز هويتها العاملية عىل السوق ،وما قد يسبّبه
ذلك من إدامة لسياساتها االستغاللية( .((1فأن تكون "أوروبا ق ّوة
مدنية" يعني قبول الفاعلني األوروبيني بوجوب التعاون مع اآلخرين
يف أثناء سعيهم لتحقيق غايات دولية؛ والرتكيز عىل الوسائل غري
خصوصا االقتصادية لتأمني أهدافهم املحلية؛ واالستعداد
العسكرية،
ً
لتطوير مؤسسات متخطية الحدود القومية ملعالجة القضايا التي
15 Council of The European Union, p. 1.
16 European Commission, Shared Vision, Common Action, p. 7.
17 Francois Duchene, "Europe's Role in World Peace," in: Richard Mayne
(ed.), Europe Tomorrow: Sixteen European Looks Ahead (London: Fontana,
1972), pp. 32–47.
"?18 Hedley Bull, "Civilian Power Europe: A Contradiction in Terms
Journal of Common Market Studies, vol. 21, no. 2 (December 1982),
pp. 149–170.
19 Johan Galtung, The European Community: A Superpower in the Making
(London: George Allen and Unwin, 1973); Kenneth Twitchett, Europe and
the World: The External Relations of the Common Market (London: Europa
Publications, 1976).
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يعتربها املجتمع الدويل حاسمة( .((2بل يجب أن توصف الوسائل
التي تستخدمها والغايات التي تسعى لتحقيقها باملدنية .واعرتض
أنصار "أوروبا قوة عسكرية" عىل ذلك ،ودافعوا ملصلحة االكتفاء
الذايت لالتحاد يف مسائل الدفاع واألمن( .((2والحقًا ،بعد التأسيس
الرسمي لالتحاد األورويب يف  1ترشين الثاين /نوفمرب  ،1993مبوجب
معاهدة ماسرتيخت التي جعلت من "السياسة الخارجية واألمنية
املشرتكة" إحدى دعامئه الثالث ،ج ّدد الباحثون األوروبيون دعواتهم
فاعل مؤث ّ ًرا،
إىل أن يكون تعريف دوره العاملي واض ًحا ،حتى يكون ً
فأسفرت نقاشاتهم عن تقدميهم "أوروبا ق ّوة معيارية".
ق ّدم هذا املفهوم ودافع عنه إيان مانرز ،وتجدر اإلشارة إىل أ ّن من غري
املمكن إدراك كُنهِه مبعز ٍل عن النقاشات النظرية التي تزامنت مع فرتة
ظهوره .فنهاية الحرب الباردة ،بقدر ما كانت مفاجأة ألغلبية منظّري
العالقات الدولية ،فإنها فسحت لهم املجال لتعديل أطرهم النظرية
واملفهومية ،واألهم من ذلك أنّها ساعدتهم يف ردم الفجوة أو املعارضة
التقليدية التي ُر ّسخت بني العقالنيني والبنائيني؛ إذ إ ّن القضايا التي
يدرسها البنائيون (املعايري والهويات) ليست عقالنية ،وباملثل ،ال يستطيع
العقالنيون التعامل مع املعايري والهويات يف برامجهم البحثية( ،((2بل
"20 Hanns W. Maull, "Germany and Japan: The New Civilian Powers,
Foreign Affairs, vol. 69, no. 5 (Winter 1990), pp. 91-106.
21 Bull, p. 152.
 22ذكرت الباحثتان مارثا فينمور وكاثرين سيكينك ،يف هذا السياق ،أ ّن أعاملً إمبرييقيّة عدة
ف ّندت خط الصدع هذا الذي جرى ترسيخه بني "العقالنيني" و"املعياريني"؛ إذ طوال أكرث من
عقدين من الزمن ،وإىل غاية صدور دراستهام ،رصدت الباحثتان أعامل األوائل بالنسبة إىل مسائل
الهويّة وإىل حل املشكالت املتعلّقة بالسلوك املرتكزة عىل املعايري ،كدوغالس برينهايم الذي َع َزا
إىل الفاعلني اهتاممهم بشأن "املكانة" وآراء اآلخرين ،وأوضح كيف تظهر أمناط معيّنة من التوافق
االجتامعي نتيجة ذلك ،مبا يف ذلك العادات والتقاليد والثقافات الفرعية .للمزيد ينظر:
Martha Finnemore & Kathryn Sikkink, "International Norm Dynamics and
Political Change," International Organization, vol. 52, no. 4 (Autumn 1998),
pp. 909-910.
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يقع تقديم املفهوم يف صلب املحاوالت األوروبية للتخلّص مام اعتربوه
"هيمنة أمريكية" يف مجال التنظري للسياسة الخارجية ،ذلك أ ّن األطر
التقليدية التي وضعها الباحثون األمريكيون للتنظري للسياسة الخارجية،
مثل منوذجي "الفاعل العقالين" و"صنع القرار" لريتشارد سنايدر
 Richard Snyderوبعده غراهام أليسون ،Graham T. Allison
معني
وبسبب تركيزها عىل الدولة باعتبارها ً
فاعل عقالن ًّيا أنان ًّيا غري ّ
سوى مبصالحه الوطن ّية ،ق ّوضت أي محاولة تنظرييّة لتفسري السياسة
فاعل غري دولتي(.((2
الخارج ّية لالتحاد األورويب باعتباره ً
ساعدتهم الح ّجة البِنائ ّية يف أ ّن "للمامرسة دو ًرا يف تشكيل هويات
الفاعلني" ،والحجة الليربالية املؤسسية يف أ ّن "للمؤسسات دو ًرا يف
صياغة وتوجيه مصالح الدول" ،لالنتقال إىل مستوى تنظريي آخر
ا ّدعوا فيه أ ّن عملية صنع السياسة الخارجية لالتحاد ممكنة ،وحدوثها
خاض ٌع لسياق وعوامل مغايرة للتي تخضع لها الدولة تقليديًا؛
وسياقيًا ،ميكن لعضوية الدول األوروبية يف االتحاد أن ت ُحدث تكيّفًا
كلّيًا  Macro adaptationلسياساتها الخارجيّة عىل اختالفها ،وتنشئة
صغرى  Micro socialisationل ُنخبها املكلّفة بصنع السياسات ،ومن
ناحية أخرى تؤدي التفاعالت الحاصلة يف داخل الدول األوروبية ،مثل
أنظمتها الدستورية وعالقة الحكومات باألحزاب وبجامعات املصالح،
والهياكل البريوقراطية لالتحاد باعتبارها هياكل تتوسط بريوقراطيات
الدول األوروبية ،دو ًرا كب ًريا يف تشكيل السياسة الخارجية لالتحاد
وصوغها وتعديلها(.((2
ساهم العود املتج ّدد لالهتامم بالدور التفسريي املحتمل إىل املعايري
والهويات والقيم ،من جانب آخر ،مبنح دالالت عدة "للق ّوة" املفهوم
سمه جوزيف ناي ،باألحرف
املركزي يف العالقات الدولية ،أو ما ّ
املتغي للق ّوة" ،أ ّي الطرائق املختلفة التي يستخدمها
الالتينية" ،الوجه ّ
الفاعلون الدوليون تحقيقًا للنتائج التي يريدونها .ناي ،وإن مل يكن أ ّول
من تحدث عنه ،حيث سبقه ستيفن لوكيس عندما تح ّدث عن الوجه
الثالث للق ّوة( ،((2لكن ما يُحسب له ابتكاره هو مفهوم "الق ّوة الناعمة"،
أو "االختيارية" كنقيض للصلبة واآلمرة .فامتالك الدولة القوة الناعمة،
يعني امتالكها القدرة عىل تشكيل تفضيالت اآلخرين ،ليس باستخدام
23 Ian Manners & Richard G. Whitman, The Foreign Policies of European
Union Member States (Manchester: Manchester University Press, 2000), p. 5.
24 Manners & Whitman, pp. 243-271.
 25كان ستيفن لوكيس أ ّول من تحدث عن القوة الناعمة مبعناها الحايل ،بتسميتها
"الوجه الثالث للقوة" بعد الوجه األول لروبرت دال ،أي قدرة الفاعل عىل كسب الح ّجة أو
القضية ،والوجه الثاين لبيرت برشاخ ومورتون باراتز ،أي قدرة الفاعل عىل وضع وتحديد جدول
األعامل الذي يريد .والوجه الثالث للق ّوة يعني قدرة الفاعل (أ) عىل التأثري يف تفضيالت أو
رغبات أو أفكار الفاعل (ب) .ينظر:
Steven Lukes, Power: A Radical View (London: Palgrave Macmillan, 1974).
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اإلك ـراه والعنف ،لكن بحسن توظيفها ثقافتها وقيمها السياسية
ومؤسساتها أو كاريزميتها التي تحوز سلطة أخالقية ورشعية تجعل من
الباقني يتبعونها ،ليس كُر ًها ،بل اقتنا ًعا؛ ففي حال القوة الصلبة ،تأمر
الباقني بأن يفعلوا ما تريد ،أما يف حال القوة الناعمة ،فالباقون يريدون
ويفضّ لون ،بل يوافقون عىل الوضعية املنتجة ما تريده(.((2
مقولة "أوروبا ق ّوة معيارية" ،إذًا ،ال ميكن فهمها إلّ رغب ًة من مانرز
وزمالئه لض ّخ رو ٍح جديدة يف النقاشات الجارية بشأن جدوى
العمل األورويب الخارجي املشرتك من َر ِحم التعديالت التي أقحمها
التأ ّمليون عىل فهمنا للسياسة الدولية .هي محاولة ُم ِبدعة لتجاوز
الجدل العقيم الذي س ّببه املدافعون عن أطروحتي "أوروبا ق ّوة
عسكرية /مدنية" ،بإرصارهم عىل التعامل مع االتحاد باعتباره كيانًا
دولت ًّيا ،من خالل تقديم العمل ّيات املعرفية-اإلدراكية الحاصلة عىل
مستوى االتحاد باعتبارها مكونًا جوهريًا ورمزيًا لسياسته الخارجية.
فام يُع ّرف االتحاد خارجيًا ليس ترسانته النووية وال إنتاجه االقتصادي
رصا ،بل املبادئ واملعايري والقيم املشرتكة التي التزمت دولُه بها،
ح ً
من سلم وحريّة ودميقراطية و ُحكمٍ للقانون واحرتامٍ لحقوق اإلنسان.
بذلك ،أن يكون االتحاد "ق ّوة معياريّة" ،يعني قدرته عىل نرش معايريه
واستخدامها لتشكيل البيئة الدولية املحيطة به؛ بصيغة أخرى ،قدرته
عىل فرض معايريه وجعلها "اعتيادية" ومقبولة عامل ًيا ونزع الرشعية
عن أخرى أو باألحرى إسكاتها(.((2

" .1براديغم المعيارية"
ميكن مالحظة حضور "أطروحة أوروبا ق ّوة معياريّة" الواسع يف أغلبية
الوثائق املعنية بالسياسة الخارجية واألمنية لالتحاد ،فاسرتاتيجية
مثل ،وضعتها كرباديغم موجه إىل العمل الخارجي لالتحاد
ً ،2003
بإعالنها أ ّن إبراز ال ِقيم األوروبية خارجيًا يجب أن يكون املبدأ املو ّجه
لالتحاد؛ "يجب أن تستند رشاكتنا مع الباقني عىل احـرام القيم
املشرتكة ،وال سيام حقوق اإلنسان ،الدميقراطية ،سيادة القانون ،وعىل
مبادئ اقتصاد السوق ،وكذلك عىل أهداف ومصالح مشرتكة"( .((2ومل
تجعل اسرتاتيجية  ،2003يف مجال التهديدات األمنية وإدارة النزاعات،
من العمل العسكري الخيار األول والوحيد للتعامل معها ،لك ّنها أكّدت
بدلً من ذلك تشكيلة منوعة من الخيارات ،وبعبارة االسرتاتيجية
"يجب أن نكون ف ّعالني أكرث يف متابعة أهدافنا االسرتاتيجية ،وينطبق
26 Joseph S. Nye, "Soft Power," Foreign Policy, no. 80 (Autumn 1990), p. 166.
27 Ian Manners, "Normative Power Europe: A Contradiction in
Terms?" Journal of Common Market Studies, vol. 40, no. 2 (February 2002),
pp. 235-258.
28 Council of The European Union, p. 24.

ددعلالا
ربمتبس /لوليأوليأ

األمر عىل مجموعة كاملة من األدوات املتاحة لنا إلدارة األزمات
ومنع الرصاع ،مبا يف ذلك األنشطة السياسية والدبلوماسية والعسكرية
واملدنية والتجارية واإلمنائية .نحن بحاجة إىل سياسات ف ّعالة
ملواجهة التهديدات الدينامية الجديدة .نحن بحاجة إىل تطوير ثقافة
إسرتاتيجية تُع ّزز تدخ ًّل مب ّك ًرا ورسي ًعا ،وقويًا عند الرضورة"(.((2
مثّلت هذه الفقرة تحدي ًدا مفرتقَ طرقٍ لكثري من الباحثني يف مجال
عسكَرة االتحاد األورويب .بني من اعتربها إرصا ًرا أوروبيًا عىل مواصلة
تقليد "القوة املدنية" ،وأ ّن االتحاد ال يزال يُفضّ ل استخدام األدوات
املدنيّة لضامن أمن واستقرار األقاليم املضطربة عىل الرغم من
اإلمكانات العسكريّة التي يحوزها؛ بل إ ّن هذه األدوات هي ما يجعل
االنخراط األورويب الوقايئ ف ّعالً ومتم ّي ًزا من االنخراط األمرييك املك ّرس
للعمل العسكري املبارش( .((3أما مانرز فرفض أن يتخذ االتحاد من
املعيارية ح ّج ًة ليع ّزز عسكرته ،ودعا إىل أن يكون "مــو ّر ًدا لألمن
اإلنساين" ،ويكون اهتاممه األسايس حياة البرش وكرامتهم وتح ّررهم
من الخوف والفاقة؛ يجب أال مييل امليزان األورويب إىل مصلحة ترجيح
هش ،ويف
كفة الردود العسكريّة قصرية األمد التي تخاطر بصنع سالم ّ
أسوأ األحوال انحراف االتحاد عن جا ّدة املسار الذي أُ ّسس ألجله أول
خصيصا لل ِفرار
مرة ،ما حذّر منه جون مونيه بقوله" :لقد شيّدنا االتحاد
ً
(((3
من عقل ّية القوة العظمى التي كانت سائدة يف القرن التاسع عرش" .
أكّدت اسرتاتيجية  2003ثانيًا ،رضورة تعزيز االتحاد "حلقة من الدول
املتمتعة بحوكمة جيّدة يف جواره الرشقي والجنويب" ،وأحكمت الربط
بني "الحوكمة الجيّدة" واألمن األورويب؛ "إن عامل ًا تسوده ٌ
دول متمتعة
بحوكمة جيّدة لهو السبيل األمثل للحفاظ عىل أمننا [ ]...إ ّن ذيوع
حوكمة ج ّيدة ،دعم اإلصالح االجتامعي والسيايس ،التعامل مع قضايا
الفساد واستغالل السلطة ،إرساء سيادة القانون وحامية حقوق
اإلنسان لهي أفضل الوسائل تعزي ًزا للنظام الدويل"( .((3تركيز الوثيقة
بهذا الشكل عىل قدرة االتحاد ورغبته يف مساعدة الدول عىل امتالكها
حوكمة ج ّيدة ،ال يعكس تقديم االسرتاتيجية "الخارج" باعتباره "خط
الدفاع األول" و"أولوية جغرافية رئيسة للعمل الخارجي لالتحاد"،
لك ّنه مثّل الحد األقىص من الحامسة التحويلية ألطروحة "أوروبا ق ّوة
يتعي عىل
معيارية" بسبب القدرات املالية والفنية الضخمة التي ّ
االتحاد تسخريها ليتس ّنى ملن حوله تب ّني ِقيمه ومعايريه نفسها .ويف
29 Ibid., p. 40.
"?30 Helene Sjursen, "The EU as a 'Normative' Power: How Can this be
Journal of European Public Policy, vol. 13, no. 2 (2006), p. 238.
31 Ian Manners, "Normative Power Europe Reconsidered: Beyond the
Crossroads," Journal of European Public Policy, vol. 13, no. 2 (2006), p. 193.
32 Council of The European Union, p. 38.

تاسارد
االتحاد األوروبي فاع ً
ال أمنيًا؟
دراسة في حدود التحوالت البراديغمية لالستراتيجية األمنية األوروبية ( )2003واالستراتيجية العالمية لالتحاد األوروبي ()2016

هذا السياق ،ميكن االستدالل بسياسة الجوار األوروبية ( )2004التي
خصيصا ملعالجة هذا الهدف االسرتاتيجي مع ما اصطلح
أُطلقت
ً
عليها دول الجوار الرشيكة (الثالثة) .فكانت الخطة بأن يعتمد
االتحاد مقاربة "بناء املؤسسات"  Institution-buildingعىل النمط
األورويب ،تُنقل مبوجبها التجربة األوروبية يف مجال اإلصالح السيايس
والترشيعي واالقتصادي إىل دوله الرشيكة ،بل تُجرب عىل تب ّنيها يف حال
أرادت الحصول عىل مساعدات وتسهيالت مالية وفنية تصل إىل ح ّد
منحها لقب "الدولة املرشّ حة للعضوية يف االتحاد"؛ هي "مرشوطية
إيجابية" تعمل مبنطق "املزيد من اإلصالحات ،يف مقابل املزيد من
خصص لها االتحاد أغلفة مالية معتربة( ((3وبرامج عدة
االمتيازات"ّ ،
لتحقيقها ،مثل التوأمة املؤسسية واستحداث مكتب تبادل معلومات
املساعدة الفنية  TAIEXومرشوع "دعم تحسني الحوكمة واإلدارة"
 ،((3(SIGMAوخُطط عملٍ اتفق عليها الطرفان مك ّملة التفاقات
الرشاكة املتوسطية  EMAAواتفاقات الرشاكة والتعاون ،PCA
والهدف منها وضع معايري لإلصالحات املحلية وتحديد أجندة التعاون
الثنايئ ودعم االتحاد األورويب املك ّمل بآلية منتظمة للمراقبة واإلبالغ.
أخ ًريا ،ح ّددت اسرتاتيجية " 2003تعددية األطراف الف ّعالة" كهدف
اسرتاتيجي ثالث يجب عىل االتحاد االلتزام به والسعي لتعزيزه ،نظ ًرا
إىل فاعليته يف معالجته الجذرية-طويلة األمد للتهديدات وتحقيق
يبي التزا ًما مببادئ القانون الدويل
األمن العاملي ،وأل ّن االلتزام به ّ
واألمم املتحدة؛ "نحن ملتزمون بدعم القانون الدويل وتطويره.
فميثاق األمــم املتحدة هو اإلطــار األســايس للعالقات الدولية.
ومجلس األمن هو املخ ّول الرئيس بتحقيق السلم واألمن الدوليني.
أن يتحمل مجلس األمن التابع لألمم املتحدة املسؤولية األساسية
عن صون السلم واألمن الدوليني .إن دعم األمم املتحدة وإمدادها
بالتجهيزات الالزمة لإليفاء مبسؤولياتها وللعمل بفاعلية لهو مسؤولية
أوروبية"( .((3تب ّني اسرتاتيجية " 2003تعددية األطراف" ،يجب ّأل
يُفهم ّإل تت ّم ًة ألطروحة "أوروبا ق ّوة معيارية"؛ إ ّن االتحاد يرغب يف
خصص االتحاد األورويب يف الفرتة  2013-2007ما يقارب الـ  12مليار يورو يف إطار اآللية
33
ّ
األوروبية للجوار والرشاكة  ،ENPIبينام طلبت املفوضية األوروبية لإلطار املايل (،)2020-2014
ومتاشيًا مع طموح االتحاد وسياسة الجِوار باملرشوع التحوييل ،ما يقارب الـ  18مليار يورو،
وهي زيادة ملحوظة يف ميزانية اآللية بنحو  50يف املئة؛ وبذلك ،تكون املفوضية قد أ ّمنت مبلغًا
قليل عىل  15مليار يورو ،أي املبلغ املخصص لتمويل الفرتة السابقة .ينظر:
يزيد ً
Gergana Noutcheva, "Institutional Governance of European Neighbourhood
Policy in the Wake of the Arab Spring," Journal of European Integration, vol.
37, no. 1 (2015), p. 28.
34 Elsa Tulmets, "Institution-Building Instruments in the Eastern
Partnership: Still Drawing on Enlargement?" Eastern Partnership Review,
no. 6 (2011).
35 Council of The European Union, p. 37.
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فاعل يحرتم القواعد املتّفق عليها دول ًيا ،بأ ّن
تسويق صورته باعتباره ً
دعوته إىل العمل مع منظامت دولية ،مثل األمم املتحدة ،ومنظامت
إقليمية ،مثل اآلسيان واالتحاد األفريقي وغريها ،ومع دول منافسة،
مثل الواليات املتحدة والصني وروسيا ،تعكس رغبته يف بناء نظام
دويل متع ّدد األقطابِ ،قوامه عمل مؤسيس وقواعد وقوانني متفق
وسعنا فعل ًيا عالقاتنا مع الصني وروابطنا مع كندا واليابان
عليها؛ "لقد ّ
مهم يف القضايا العاملية.
وثيقة ومديدة ،أما روسيا فتظل رشيكًا ً
وال يزال املجال متا ًحا لتحسني عالقتنا مع الهند أكرث .ومنذ عام 2003
ارتقت عالقتنا مع باقي الرشكاء ،الربازيل وجنوب أفريقيا ومع رشكائنا
األوروبيني ،مثل الرنويج وسويرسا"(.((3
وسع
عرض باحثون ألطروحة "أوروبا ق ّوة معيارية" ناقشوها بني من ّ
إطارها ودافع ملصلحة استمرارها ،ومن انتقدها ودعا إىل إحداث
مراجعات كربى لها ،ولالسرتاتيجية األمنية األوروبية ككل .بالنسبة إىل
املدافعني ،أصبح شائ ًعا يف األدبيات التي تتناول السياسة الخارجية
لالتحاد أن تجادل يف أ ّن االتحاد اتخذ من املقاربة التضامنية مع
رصف كسلطة
الشؤون الدولية مرتك ًزا لهويّته ،وبأنّه أصبح يت ّ
(((3
أخالقية( ((3وفاعل خريي يخدم املصلحة العامة الدولية  ،وفاعل
دبلومايس يف مجال حقوق اإلنسان( .((3وحتى أولئك منتقدو االختزال
املثايل الليربايل لالتحاد ،ككيان يعتمد الشواغل األخالقية والقيمية،
دليل مو ِّج ًها سياسته الخارجية واألمنية ،أقروا بأنّه "حتى
فحسبً ،
ميارس االتحاد تأث ًريا عامليًا ،عليه أن يبقى مستود ًعا مؤسسيًا لهذه
الشواغل وأن يضيف عليها الق ّوة املادية لدوله"( .((4وبالعودة إىل
ناي ،كان تطويره مفهوم الق ّوة الناعمة ،استجاب ًة منه ال ّدعاء املؤ ّرخ
الربيطاين بول كينيدي يف عام  1987القايض بأ ّن األفول األمرييك أم ٌر
ال مف ّر منه ،الذي اعتربه خاطئًا أل ّن مفهوم القوة الذي اعتمده
كينيدي للتنبؤ مبستقبل الق ّوة األمريكية جرى تحويره ،إذًا هو ليس
أفول أمريك ًيا بقدر ما هو تغري براديغمي .واملنطق نفسه الذي
ً
اعتمده ناي يف تقديم حجج بديلة الستمرارية الفاعل ّية األمريكية يف
36 Ibid., p. 25.
37 Lisbeth Aggestam, "Introduction: Ethical Power Europe?" International
Affairs, vol. 84, no. 1 (February 2008), pp. 1–11.
38 Helene Sjursen, "Doing Good in the World? Reconsidering the
"Basis of the Research Agenda on the EU's Foreign and Security Policy,
RECON online working paper, no. 9, 2007, accessed on 12/6/2019, at:
https://bit.ly/38l4CKb
39 Karen E. Smith, "The EU as a Diplomatic Actor in the Field of Human
Rights," in: Joachim A. Koops & Gjovalin Macaj (eds.), The European Union
as a Diplomatic Actor (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015), pp. 155-177.
"40 Adrian Hyde-Price, "'Normative' power Europe: A Realist Critique,
Journal of Common Market Studies, vol. 13, no. 2 (2006), pp. 217–234.
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العامل ،تب ّناه باحثو التكامل األورويب لتقديم حجج تفيد استمرارية
فاعلية االتحاد .وبالنظر إىل توقيت إصدار الوثيقة ،نجد أنها تزامنت
مع الغزو األمرييك للعراق يف عام  2003والخالف األورويب  -األطليس
الذي ظهر نتيجة ذلك ،فام كان من األوروبيني ّإل أن ق ّدموا االتحاد
فضل عن أن
بأنّه ،عىل خالف أمريكا ،ملتزم بقواعد القانون الدويل(ً .((4
تلك الفرتة اعتُربت الفرتة الذهبية للتكامل األورويب بتوسعة العضوية
يف االتحاد ،ما منح تعزي ًزا ورشعية أكرث ملعايريه عىل املستوى العاملي.
أما املجادلون بفشل األطروحة ،فق ّدموا حج ًجا عدة تتعلّق أكرث
بتطبيقاتها العملية .بني من اخترب حدود الق ّوة املعيارية لالتحاد يف
جواره الجنويب ،مثل الباحث محمد حميش الذي جادل بأ ّن االتحاد
ف ّوت الفرصة السانحة التي وفّرها له "الربيع العريب" هناك يف ما يتعلّق
بتعزيز التح ّول الدميقراطي لدوله والدفع بها نحو األهداف التي
يُفرتض أنّها تتفق مع غائية الق ّوة املعيارية ،وأنّه ،ويف الوقت الذي
أبقى االتحاد عىل خطاب الرتويج للمعايري والسعي الحثيث لنقلها،
فإ ّن سلوكه الخارجي بقي قامئًا عىل منطق املحافظة عىل استقرار
وغض الطرف عن مامرساتها التسلطية(.((4
أنظمة الحكم ،بل الصمت ّ
متالزمة "االستقرار بدلً من الدميقراطية" ،اعتربتها تانيا بورزل جز ًءا
أصيل من سياسة الجوار ،بل نتيجة حتمية للسعي األورويب املزدوج
ً
لتعزيز "الحوكمة الج ّيدة" يف الدول السلطوية و َدمقرطتها يف الوقت
نفسه ،فعمل ًيا ال ميكن لتعزيز الدميقراطية أن يوجد استقرا ًرا عىل
املدى القصري ،بل عىل العكس ،ويف هذا النوع من األنظمة ،ينطوي
األمر عىل زعزعة لالستقرار وحالة من الاليقني السيايس ،ألنّه يتطلّب
انتقالً للسلطة وتغي ًريا للنظام( .((4وكذلك ،الرتويج للمرشوط ّية
بالطريقة التي عرضتها سياسة الجِوار ،مثّل آلخرين إضفا ًء قرسيًا
للهويّة األوروب ّية عىل دول العامل الثالث من دون مراعاة خصوصياتها
الثقافية والسياسية واالقتصادية ،هي سياسة إمربيالية بوجه جديد،
ألنّه ،وعىل مر التاريخ ،كث ًريا ما سعت اإلمرباطوريات لفرض االستقرار
يف املناطق املحيطة بها واستخالص مزاياها االقتصادية وتصدير نظامها
41 Robert Kissack, "The European Union and Multilateralism," in: Knud
Erik Jørgensen & Katie Verlin Laatikainen (eds.), Routledge Handbook on
the European Union and International Institutions (London and New York:
Routledge, 2013), p. 407.
 42محمد حميش" ،االتحاد األورويب والتحول الدميقراطي يف الوطن العريب :حدود القوة
املعيارية" ،سياسات عربية ،العدد ( 35ترشين الثاين /نوفمرب  ،)2018ص .72-70
43 Tanja A. Börzel & Vera van Hüllen, "One Voice, One Message, but Conflicting
"Goals: Cohesiveness and Consistency in the European Neighbourhood Policy,
Journal of European Public Policy, vol. 21, no. 7 (June 2014), p. 1041.

ددعلالا
ربمتبس /لوليأوليأ

اإلمربيايل عرب تدجني نخبها(((4؛ فاالتحاد األورويب بتبنيه "براديغم
املعيارية" ،وبسبب التنازع الراسخ يف املخيّلة العاملية بني املعايري
رسخ االتهامات التي عاد ًة ما تُكال له بأنّه يترصف وفقًا
واملصالحّ ،
ملصالح دوله ،ال وفق املعايري التي أعلن دفاعه عنها ،عىل الرغم من أ ّن
كم سياسيًا يف األساس(.((4
التقويم املعياري للمصالح ،يبقى ُح ً
خصوصا
اخترب آخرون حدود القوة املعيارية لالتحاد يف جواره الرشقي،
ً
بعد االستحداث األورويب للرشاكة الرشقية  .)2009( EaPفاألخرية،
وإن كانت مبادرة سياسية تَ ِع ُد بض ّخ بُ ٍ
عد سيايس جديد النضامم
دول الجوار الرشقي إىل االتحاد ،فإ ّن تغييبها خيار العضوية "-الجزرة
الذهبية"  -أبطل فاعليتها والطموح املعياري لالتحاد ككل .وأثبتت
التجربة اإلمبرييقيّة يف اإلقليم القوقازي أ ّن دوله أبانت مستويات
متباينة من التامثل مع املرشوطية التي فرضها االتحاد ،عىل الرغم مام
أحدثته من توافقٍ سيايس ومؤسسايت س ّيئ؛ إذ أظهرت جورجيا وأرمينيا
مستويات امتثال رسمي متشابهة مع سياسات االتحاد يف مكافحة
تغي
الفساد ،عىل الرغم من اختالف امتثالهام السلويك  -أي مدى ّ
سلوكهام الذي س ّبب الفساد يف املقام األول ،وامتثالً ج ّي ًدا وسياسات
الهجرة األوروبية ،ويف مجال الطاقة ،امتثلت أرمينيا وسياسات تشكيل
السوق األوروبية  -سياسات تهدف إىل التخفيف من تأثري العوامل
الخارجية سلبيًا يف عمل السوق – يف حني أظهرت جورجيا التزا ًما
ضعيفًا بسياسات تشكيل السوق والتزا ًما قويًا بسياسات ُصنع السوق
 سياسات تسعى لضامن عمل األسواق من خالل تحريرها(.((4كشف التعامل األورويب مع دول الجوار الرشقي ،أيضً ا ،عن كيف أ ّن
الرسد األمني للتهديد /الخطر الحارض يف اسرتاتيجية  2003يك ّرس
منطق عمل مغاير متا ًما للرسد األمني القائم عىل تصدير النموذج
املعياري لالتحاد .فمام ال ّ
شك فيه أ ّن الرسد الثاين يشري إىل عقد
طرفني متامثلني تفاهامت /رشاكات ملواجهة تحديات أمنية مشرتكة،
لك ّن الرسد األول ساعد يف فرض تص ّو ٍر واحد لألمن والتهديد ،التص ّور
قوي يحاول فرض
األورويب ،وأبقى عىل عالقة غري متكافئة بني فاعلٍ ّ
منوذجه األمني عىل آخر ،إضافة إىل تأطريه بلغة التهديد والخطر
ال ميلك حق فرض انشغاالته األمنية املغايرة .وانتقلنا بالرضورة من
رشاكة ملصلحة مرشوع سالم أورويب قائم عىل ترتيبات تعاونية ،إىل
44 Raffaella A. Del Sarto, "Normative Empire Europe: The European
Union, its Borderlands, and the 'Arab Spring," JCMS: Journal of Common
Market Studies, vol. 54, no. 2 (March 2016), p. 216.
45 Thomas Diez, "Normative Power as Hegemony," Cooperation and
Conflict, vol. 48, no. 2 (June 2013), p. 201.
46 Esther Ademmer & Tanja A. Börzel, "Migration, Energy and Good
Governance in the EU's Eastern Neighbourhood," Europe-Asia Studies,
vol. 65, no. 4 (June 2013), p. 583.

تاسارد
االتحاد األوروبي فاع ً
ال أمنيًا؟
دراسة في حدود التحوالت البراديغمية لالستراتيجية األمنية األوروبية ( )2003واالستراتيجية العالمية لالتحاد األوروبي ()2016

رشاكة ملصلحة إدارة املخاطر والتهديدات قامئة عىل "أمننة" دول
الجوار الرشقي ،وما انطوى عليه األمر من منافسة بني الفاعلني
املشاركني يف صوغ سياسة الجوار ومعها الرشاكة ،كانت الكلمة العليا
فيه دامئًا ملصلحة املدافعني عن املصالح األمنية الحرصية لالتحاد؛
ورضب الباحث جورج كريستو مثالً عىل الطريقة التي سيطرت فيها
املخاوف األوروب ّية من تدفقات الهجرة غري النظامية وشبكات الجرمية
املنظمة ،عىل تأطري الرشاكة ملسألة تحرير التأشريات وإعادة القبول
رئيسا للتكامل .يف الوقت الذي اعتربتها بيالروسيا
التي قدمتها حاف ًزا ً
ذات أهميّة حاسمة ألمنها ،ق ّدمتها الرشاكة كهدف طويل األمد إىل كل
دولة عىل ِحدة ،وقايضتها بتوافر ظروف تنقل آمنة وج ّيدة التنظيم.
مثل هذا اإلجراء مل يساهم يف تقويض صدق ّية االتحاد كفاعل أمني يف
الرشق ،فحسب ،لك ّنه سمح للنخب املحافظة يف القيادة البيالروسية
باستغالل عروض االتحاد بشكل انتقايئ مبا يتوافق والهويّة واملامرسات
التي ّأسسها النظام البيالرويس لبقائه يف الحكم(.((4
مل تغب هذه االنتقادات كلها املق ّدمة إىل اسرتاتيجية  ،2003طب ًعا ،عن
بال القادة األوروبيني الذين انتقدوها عىل طريقتهم ،ألنها ال تتواءم
وأولوياتهم الجيوسياسية وثقافتهم االسرتاتيجية ومنظورهم الخاص
إىل األمن ،وباستثناء املعارضة األملانية والربيطانية ،وافقت أغلبية
دول االتحاد عىل بدء عملية مراجعة واسعة ،تُ ّوجت مبصادقة املجلس
األورويب عليها يف كانون األول /ديسمرب  2008وإصدارها تحت عنوان
"تقرير حول تنفيذ االسرتاتيجية األمنية األوروبية"( .((4وشمل التقرير
توسي ًعا للمجاالت الجديدة التي كان االتحاد يف حاجة إىل معالجتها،
وتغي املناخ واألوبئة ،وتوسي ًعا لقامئة
مثل مجاالت األمن السيرباين ّ
األدوات واملوارد التي ستس ّهل عليه متابعة أهدافه األمنية .عىل الرغم
من ذلك ،فإ ّن التقرير ال يرقى لوصفه "مراجعة اسرتاتيجية"؛ إذ مل
رصف قبل وقوع
يوضّ ح كيف ميكن أن يستبق االتحاد األحداث ويت ّ
الكوارث ،وال كيف ّية توقيت توظيفه األدوات املدن ّية والعسكريّة إلدارة
ولعل أه ّم مالحظة
الرصاعات التي سبق ورو ُدها يف اسرتاتيجية ّ .2003
ميكن تقدميها يف سياقه الدعوات املتزايدة ليو َيل االتحاد مصالحه
مزي ًدا من االهتامم ،ليكون تفكريه اسرتاتيجيًا أكرث وذا فاعليّة .دعوات
ما انفكت تتك ّرر منذ مراجعة عام  2008إىل غاية إصدار "االسرتاتيجية
العاملية لالتحاد األورويب" يف حزيران /يونيو  2016التي وجدت أخ ًريا
يعب عن هذه الغاية.
املفهوم الناظم الذي من شأنه أن ّ
47 George Christou, "European Union Security Logics to the East: The
European Neighbourhood Policy and the Eastern Partnership," European
Security, vol. 19, no. 3 (September 2010), pp. 419-423.
48 Patrick Müller, "EU Foreign Policy: No Major Breakthrough Despite
Multiple Crises," Journal of European Integration, vol. 38, no. 3 (April 2016), p. 368.
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 .2براديغم "المطواعية"
مهم لفهم حيثيات إصدار اسرتاتيجية
كان السياق الداخيل والخارجي ً
 ،2003واألمر نفسه ميكن املحا ّجة به مع اسرتاتيجية 2016؛ ففي الوقت
الذي تأثرت األوىل بالغزو األمرييك للعراق وما أحدثه من خطوط صدع
يف العالقات األوروبية  -األوروبية واألوروبية  -األطلسية ،كان للتصويت
ملصلحة خروج بريطانيا من االتحاد يف متوز /يوليو  2016وما اعتربه
األوروب ّيون أنشطة روس ّية معادية ،مثل ض ّمها شبه جزيرة ال ِقرم ()2014
فضل عن الترصيحات املتكررة
ومشاركتها يف األزمة األوكران ّية (ً ،)2013
لدونالد ترامب بتقا ُدم الحلف األطليس يف أثناء حملته االنتخابية ،األث ُر
البالغ يف الصياغة الجديدة التي كُتبت بها اسرتاتيجيّة 2016؛ إذ مل يكن
من بُ ٍد هذه املرة سوى العمل عىل استمرارية االتحاد الذي تع ّرض ألكرب
أزمة رشعيّة يف تاريخه ،حيث أصبح بقاؤه مبوجبها مه ّد ًدا ،والعمل عىل
التخفيف من وطأة التهديدات التي َع َصفت باألمن األورويب وباألمن
العاملي .اسرتاتيجية  ،2016إذًا ،وبجعلها األمن األورويب مرشوطًا بتحقّق
عبت عن ذلك موغرييني يف معرض
األمن داخل االتحاد وخارجه ،كام ّ
تقدميها لها ،ال ميكن أن تُقرأ إلّ باعتبارها اسرتاتيجية بقاء ابتَدعت
التزا ًما داخليًا تجاه االتحاد كهيئة جامعية ملزمة مبتابعة األهداف
األمنية األوروبية ،والتزا ًما خارج ًيا لدول الجوار وباقي العامل باملساهمة
أيضً ا يف تحقيق أمنهم وسالمهم(.((4
فرضت هذه النيّة التي أبانتها اسرتاتيجيّة  2016من خالل تقديم
فاعل عامل ًيا ملز ًما بتأدية مهامت أمنية يف داخل دوله
االتحاد باعتباره ً
سؤال ُمل ًّحا آخر؛ ما املنطق الحوكمي الجديد
ويف العامل ،بدورهاً ،
الذي ينبغي لالتحاد تب ّنيه من أجل أن يتمكّن من التعامل ،بفاعلية،
مع هذه البيئة السياسية واالقتصادية واألمنية املتغرية الوترية؟
اإلجابة هذه املرة ق ّدمتها ناتايل توتيش ،املستشارة الخاصة ملوغرييني
ونائب املسؤولة عن فريق مح ّرري اسرتاتيج ّية  ،2016بتقدميها
"املطواعية" أولوية رئيسة ،مو ّجه ًة إىل االتحاد األورويب( ،((5وعزت
ذلك إىل ثالثة أسباب سياسية ومؤسسية ،نرسدها كاآليت:
.أإ ّن املطواعية ،باعتبارها مفهو ًما مستخد ًما يف أغلبية مجاالت
السياسة ،ومن حيث هي قدر ٌة عىل التكيّف واالستجابة والتعايف
49 Maria Mälksoo, "From the ESS to the EU Global Strategy: External
Policy, Internal Purpose," Contemporary Security Policy, vol. 37, no. 3
(October 2016), p. 375.
القوي ملفهوم
 50تعترب ناتايل توتيش من األوجه البارزة التي دافعت عن الحضور
ّ
املطواعية يف مختلف املؤسسات األوروبية .ينظر:
Nathalie Tocci, "The making of the EU Global Strategy," Contemporary
Security Policy, vol. 37, no. 3 (October 2016), pp. 461–472; Nathalie Tocci,
Framing the EU's Global Strategy (London: Palgrave Macmillan, 2017).
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عقب األزمــات والصدمات ،تتواءم ج ًدا مع األساس املنطقي
الذي أُ ّسست ألجله اسرتاتيجية  ،2016بأن يكون لالتحاد ،ككيان
متعاضد ،دو ٌر يف الشؤون العامل ّية .بل إن إرصار موغرييني َوس َمها
بالعامل ّية ،بدلً من "األمن ّية" ،يتجاوز توسيع نطاقها الجغرايف
لتشمل العامل إىل توسيع نطاقها العميل بالجمع بني جميع
الفاعلني واملؤسسات والسياسات واألدوات التي يشملها االتحاد،
ومن ثم ،توسي ًعا لنطاقها املوضوعايت لتشمل املجاالت التقليدية
للسياسة الخارجية ،مثل الدبلوماسية والدفاع والتنمية إىل البعد
الخارجي ملجاالت السياسة الداخلية من البحث العلمي والبنية
التحتية إىل الطاقة واملناخ والتجارة( .((5كانت ناتايل مقتنع ًة بأ ّن
"الداخل األورويب هو خط الدفاع األول" ،ومن شأن "املطواعية"
معجم مشرتكًا تستخدمه الجامعات السياسية كلها
أن تق ّدم
ً
يف االتحاد التي اعتادت العمل بشكل منفصل من الجامعات
البيئية واإلنسانية والتنموية التي كانت السبّاقة يف استخدام
مقاربة املطواعية( ،((5إىل جامعات األمن والدفاع .ومن شأن مثل
هذا الدمج أن يساعد االتحاد يف تبني مقاربة متكاملة لتسوية
الرصاعات واألزمات تلبية لعقيدة األمن اإلنساين( ،((5أوىل لبِنات
العمل الخارجي واألمني لالتحاد التي أك ّدتها اسرتاتيجية 2016؛
"سيتم توسيع نطاق "املقاربة الشاملة" أكرث [ ]...فاالتحاد سيتبع
مقاربة متع ّددة األوجه تسمح بعمله يف مراحل دورات الرصاع
كلها .سنستثمر يف الوقاية والتسوية وفرض االستقرار ونتج ّنب
االنسحاب املبكّر يف حال حدوث أزمات يف أماكن أخرى"(.((5
51 Nathalie Tocci, "Resilience and the Role of the European Union in the
World," Contemporary Security Policy, vol. 41, no. 2: Resilience in EU and
international institutions (July 2019), p. 3.
 52مل تكن اسرتاتيجية عام  2019الوثيقة األوروبية األوىل التي تحدّثت عن "املطواعية"،
بل سبقتها املفوضية األوروبية مبراسلتها عن "مقاربة االتحاد األورويب للمطواعية :التعلم من
أزمات األمن الغذايئ" ()2012؛ و"خطة العمل الخاصة باملطواعية يف الدول املع ّرضة لألزمات"
( ،)2020-2013وكذا املراجعة املقدّمة إىل سياسة الجوار األوروبية ( )2015التي يعود إليها الفضل
يف نقل املفهوم من املجاالت البيئية واإلنسانية والغذائية إىل الخارجية واألمنية .ينظر. Ibid., p. 2:
فضل توضيح املعامل الكربى "للمقاربة املتكاملة لالتحاد لتسوية الرصاعات
 53يرجع ُ
املعني باألمن اإلنساين امل ُعنون بـ "من
ايس
ر
الد
الفريق
ّمه
د
ق
الذي
برلني
تقرير
واألزمات" إىل
ّ
السالم الهجني إىل األمن اإلنساين :إعادة التفكري يف اسرتاتيجية االتحاد صوب الرصاعات"،
الذي حدّد األهداف التي ينبغي أن تو ِّجه مقاربة االتحاد لألمن اإلنساين كالتايل :املساهمة يف
تأسيس سلطة سياسية رشعية ،دعمه املجتمع املدين ،حاميته األمن الجسدي لألفراد ،وتفكيكه
البنى االقتصادية غري القانونية .ومن حيث األدوات ،اقرتح التقرير رضورة أن يعتمد االتحاد
عىل الدبلوماسية اإلبداعية ،العقوبات الذكية ،العدالة ،املرشوطية ونرش البعثات املدنية.
وبناء عليه ،كشفت موغرييني أن االسرتاتيجية الجديدة سرتكز عىل األمن اإلنساين ،واعتمد
الربملان األورويب قرا ًرا ينص عىل أن يكون األمن اإلنساين يف قلب هذه االسرتاتيجية .ينظر:
Efstathios T. Fakiolas & Nikolaos Tzifakis, "Human Security in EU Strategy:
Reflecting on the Experience of EUPM in Bosnia and Herzegovina and EULEX in
Kosovo," Journal of Contemporary European Studies, vol. 27, no. 3 (May 2019), p. 306.
54 European Commission, Shared Vision, Common Action, pp. 28-29.
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.بأنّــهــا تتناغم جــ ًدا مــع فلسفة "الـراغــاتــيــة املبدئية"
 Principled pragmatismالتي اسرتشدت بها املفوضية
األوروبية( .((5ر ًّدا عىل الدعوات املتزايدة لتكون مبادئ السياسة
الخارجية لالتحاد مستمد ًة من الواقع السيايس ،ال منفصل ًة عنه،
حيث تشري الرباغامتية املبدئيّة إىل رضورة تكيّف االتحاد مع
البيئة الدولية املتغرية ،وسياسته الخارجية يف حاجة إىل جرع ٍة
من الواقعية السياسية إىل جانب التزامها باملهامت املعيارية؛
و"سوف نسرتشد مببادئ واضحة ،نابعة من التقويم الواقعي
للبيئة االسرتاتيجية الحالية ،ومن التطلّع املثايل إىل تعزيز عامل
أفضل"( .((5إضافة إىل ذلك ،مل يُعلن محررو االسرتاتيجية مبارش ًة
تخل االتحاد عن تأدية املهامت التحويلية -املعيارية التي
عن ّ
كث ًريا ما ألزموه  -وأجهدوه  -بها ،لك ّنهم جعلوا من "تعزيز
مطواعية" دول االتحاد واألخــرى الواقعة إىل جــواره رشطًا
مسبقًا لتحقّقها(((5؛ "اكتساب الدول واملجتمعات القدرة عىل
اإلصالح  -وبالتايل تح ّمل األزمات الداخلية والخارجية والتعايف
منها  -سيعود بالفائدة عليهم يف الدرجة األوىل وعىل الدول
األوروبية [ ]...الدولة املطواعة دولة آمنة وهي مفتاح االزدهار
والدميقراطية"( .((5ولعله مكمن االختالف الرئيس مع اسرتاتيجية
 ،2003بأن جعلت اسرتاتيجية " 2016تعزيز مطواعية الدول
واملجتمعات" أولويّ ًة اسرتاتيجية له ،أصبحنا نتحدث عن ق ّوة
أساسا بقدرة االتحاد ليس
تحويلية من طابع جديد تتعلّق ً
عىل فرض معايريه وقيمه فحسب ،لكن تعزيزه مطواعية دول
ومجتمعات جواره الرشقي والجنويب( .((5وعىل املستوى الدويل،
دعت االسرتاتيجية إىل أن يتب ّنى االتحاد مقارب ًة براغامتية
"لتعددية األطراف" باعتبارها إطا ًرا جدي ًدا للحوكمة العاملية
يف القرن الحادي والعرشين ،كام دعت إىل إعادة مراجعة
طريقة عمل املؤسسات املتعددة األطراف وبرضورة أن تأخذ يف
الحسبان التوزيع الجديد للقوة عىل املستوى الدويل( .((6املوقف
الرباغاميت نفسه اتخذه االتحاد من روسيا ،من خالل وصف
رئيسا" ،وأن أي تغيري جوهري قد
عالقته بها "تحديًا اسرتاتيج ًيا ً
يطرأ عىل هذه العالقة مرهو ٌن مبدى االلتزام الرويس باالحرتام
Ibid., p. 16.
Ibid., p. 8.
Morillas, p. 91.
Ibid., p. 23.
Ibid.
Ibid., p. 92.
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الكامل للقانون الــدويل واملبادئ التي يقوم عليها النظام
األمني األورويب(.((6

لدعمها الدول املجاورة لالتحاد يف مجال مكافحة الهجرة غري النظامية
واإلرهاب( .((6وكُلّفت سياسة األمن والدفاع األوروبية وسياسة الدفاع
واألمن املشرتكة ،أيضً ا ،مبهامت األمن الداخيل ومراقبة الهجرة التي
ال تعترب من مهامتها قانون ًيا؛ مثل مهمة  EULEXيف كوسوفو التي
ال تُع ّد أكرب مهمة مدنية إلصالح قطاع الرشطة ونظام القضاء فحسب،
لكنها ُمنحت أيضً ا تفويضً ا تنفيذيًا ملحاكمة جرائم الحرب والجرائم
الخطرة األخرى ،ومهمة "أتاالنتا"  EU Navforالتي أُ ّسست الحتواء
القرصنة يف القرن األفريقي ،وكلّفت بدعم نقل القراصنة إىل سلطات
إنفاذ القانون املدنية عىل األرض ،إىل جانب تأمينها الطرق البحريّة،
ولعل املثال الصارخ لهذا التداخل هو عملية صوفيا العسكرية التي
ّ
نُرشت يف عام  2015إلغاثة خفر السواحل اإليطايل ومكافحة شبكات
التهريب يف وسط البحر املتوسط( .((6وفرض "براديغم املطواعية"
أيضً ا إزالة الفصل بني األمن وباقي التحديات التي ميكن أن يواجهها
كل انتهاك من
االتحاد أو قوانينه الترشيعية امللزمة ،حيث يكون ُّ
األفراد أو املؤسسات بحق املكتسبات القانونية لالتحاد ذا صلة
باملطواعية كام حدث يف متوز /يوليو  2017عندما ه ّددت املفوضية
األوروبية ببدء إجراءات صارمة ضد بولندا لسحب حقها يف التصويت
عىل املستوى األورويب بسبب إصالحها نظام العدالة الذي اعتُ ِب
خالف ًيا أو مخالفًا للمعايري القانونية األوروبية الستقاللية القضاء(.((6
يف قضايا الدفاع ،أصبح شائ ًعا القول إن منذ عام  2016و َع ِق َب إصدار
زخم
اسرتاتيجية  ،2016شهدت السياسة األمنية والدفاعية لالتحاد ً
كب ًريا بسبب املبادرات الكثرية التي أطلقها االتحاد ،والتي ميكن
إحصاؤها كاآليت:

 .3اآلليات المؤسسية "لبراديغم
المطواعية"
حاولنا يف املبحث السابق أن نوضح كيف أ ّن اسرتاتيجية 2016
ك ّرست ،نظريًا ،من خالل تقدميها براديغم املطواعية منطقًا أمن ًيا
مكثّفًا ،وبالرضورة مزي ًدا من األدوار األمنية لالتحاد .أما املبحث
فمعني بالتأكيد العميل لهذه الح ّجة باعتامده شواهد عدة؛
الثاين
ّ
ففي الداخل األورويب ،كانت الدعوة مو ّجهة لطمس الحدود الفاصلة
بني مجايل األمن الداخيل والخارجي ،حيث ُمنحت الوكالة األوروبية
للتعاون يف مجال إنفاذ القانون  Europolوالوكالة األوروبية لحرس
الحدود والسواحل  Frontexمنذ عام  2016سن ًدا قانونيًا جدي ًدا

.أإطالق صندوق الدفاع األورويب  EDFيف كانون الثاين /يناير 2017
لتنسيق وتوسيع استثامرات الدول األوروب ّية يف مجال بحوث
خصص له االتحاد ميزانية قدرها  90مليون أورو
الدفاعّ ،
حتى نهاية عام  ،2019إضاف ًة إىل  500مليون أورو سنويًا بعد
عام .2020

.جميثّل املفهوم يف أصله اعرتافًا ضمن ًيا بالطبيعة املعقّدة للعامل
الذي نعيش ،وبعدم القدرة عىل التحكّم يف جميع دينام ّياته،
حيث يشري استجداء االتحاد باملطواعية إىل الوثبة املفهومية
واإلدراك ّية الكربى التي قام بها االتحاد نحو إقرار سياساته
املتأصلة للخطر والاليقني ،وبأ ّن التط ّورات الحاصلة
بالطبيعة
ّ
 أو املمكن حصولها  -يف الداخل األورويب ويف الجِوار ليستخارج نطاق فهمه فحسب( ،((6لكنها خارج سيطرته أيضً ا .إنّه
اعرتاف بالخط ّية الحداثة واالستقرار والدميقراط ّية ،املفاهيم
التي يستند إليها خطابه الدويل باستمرار .فاألولويّة الكربى
التي منحتها املطواعية لحاجات األشخاص املحليني وتطلّعاتهم،
من شأنها أن تخلّص االتحاد من أعباء مقاربة "بناء-املؤسسات"
واالنفصال الذي ك ّرسته بني ما هو "عاملي" و"محيل" ،وانتقلت
به إىل حوكمة خارجيّة جديدة تنطلق من أسفل إىل أعىل؛ من
املحيل حيث أصل املشكلة يف ٍ
خط تصاعدي إىل أعىل .أما تدخّله
فيجب أن يكون لبناء قدرات الفاعلني املحليني للتعامل الجيّد
واألزمات الطارئة ،وليس استجاب ًة لدعوات دولية كام كانت
الحال سابقًا ،وبتعبري االسرتاتيجية؛ "سنعمل يف مجاالت التنمية
والدبلوماسية وسياسة األمن والدفاع املشرتكة ،لنتأكد من أ ّن
من شأن جهودنا إلصالح قطاع األمن أن متكّن وتع ّزز قدرات
رشكائنا لتوفري األمن يف إطار سيادة القانون .وسنتعاون مع باقي
الالعبني الدوليني وننسق عملنا بشأن بناء القدرات مع األمم
املتحدة ومع الحلف األطليس
خصيصا"(.((6
ً

61 European Commission, Shared Vision, Common Action, p. 33.
62 Tocci, "Resilience …," p. 6.
63 European Commission, Shared Vision, Common Action, p. 26.

64 Annegret Bendiek & Raphael Bossong, "Shifting Boundaries of
"the EU's Foreign and Security Policy: A Challenge to the Rule of Law,
Stiftung Wissenschaft und Politik (German Institute for International and
Security Affairs), SWP Research Paper, no. 12, September 2019, accessed on
12/1/2020, at: https://bit.ly/35xowBH
65 Ibid.
66 Annegret Bendiek, "A Paradigm Shift in the EU's Common Foreign
and Security Policy: From Transformation to Resilience," Stiftung
Wissenschaft und Politik (German Institute for International and Security
Affairs), SWP Research Paper, no. RP 11, October 2017, accessed on
17/1/2020, at: https://bit.ly/3naHVOM
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.بتأسيس قوة القيادة والتخطيط العسكري  MPCCضمن هيئة
تتول قيادة
األركان العسكريّة لالتحاد يف حزيران /يونيو ّ ،2017
البعثات العسكرية غري التنفيذية لالتحاد ،كام تعمل عىل
تحسني هياكل إدارة األزمات التابعة لالتحاد.
.جإطالق مبادرة التعاون الهيكيل الدائم يف مجال الدفاع PESCO
يف كانون األول /ديسمرب  2017ملراقبة مدى التزام الدول األعضاء
( 25دولة) فيها مبتابعة مشاريع تطوير القدرات الدفاعية
ومشاريع صناعة الدفاع األوروبية.
املنسقة للدفاع  CARDيف عام ،2017
.دإطالق املراجعة السنوية ّ
وهي عملية تطوعية تهدف إىل رصد الخطط الدفاعية للدول
األعضاء يف االتحاد للمساعدة يف تنسيق مستويات إنفاقهم
وتحديد املشاريع التعاونية املحتملة بينهم.
.ه َع ِمل االتحاد منذ عام  2017عىل تحسني التنقل العسكري
واقتح
لألفراد واملعدات العسكرية عرب أرايض دوله وخارجهاُ .
تخصيص ما قيمته  6.5مليارات أورو لدعم البنية التحتية للنقل
املدين والعسكري ذي االستخدام املزدوج.
.وبارش االتحاد يف حزيران /يونيو  2018مبراجعة البعد املدين
لسياسة األمن والدفاع األوروبية املشرتكة لتأخذ شكل اتفاق
سياسة األمن والدفاع األوروبية املشرتكة املدنية  .CCCالهدف
منها تكييف السياسة والتحديات الجيوسياسية التي يواجهها
االتحاد وتعزيز قدرته عىل معالجة األزمــات الدولية؛ مثل
البعثة االستشارية لالتحاد األورويب يف العراق EUAM Iraq
والعملية البحرية ملكافحة االتجار بالبرش يف البحر املتوسط
.((6(EUNAVFOR Med Sophia
جدي ٌر ِ
بالذكر أ ّن هذه املبادرات يجب أن ت ُفهم باعتبارها استمراري ًة
ملرشوع عسكرة االتحاد الذي دشّ نته لوب ّيات بروكسل املدافعة عن
سياسة صناعية-عسكرية لالتحاد ،التي حذّر منها مانرز( ((6كام ذكرنا
آنفًا .فبقدر ما يُعزى زخمها إىل املفوض ّية األوروب ّية التي نجحت يف
تأسيس "املديرية العامة للصناعات الدفاعية والفضاء" DG DEFIS
وإطالق صندوق الدفاع األورويب املع ّزز حقيق ًة لسوق دفاع أوروبيّة،
كذلك منصب املمثل السامي لسياسة األمن والشؤون الخارجية يف
شخص موغرييني بالذات .فمن أمثلة النجاح التي حققتها معاهدة
لشبونة ( )2009أنّها استحدثت منصب املمثل السامي متا ًما للتعامل
67 Elena Lazarou & Alina Dobreva, "EU Policies – Delivering For
Citizens- Security and Defence," EPRS: European Parliament Research
Service, 28/6/2019, accessed on 29/12/2019, at: https://cutt.us/hQJI9
68 Manners, "Normative," p. 193.
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والطبيعة الهجينة لقضايا األمن والدفاع يف االتحاد؛ هي هجينة ألنها
كانت (وال تزال) محل تناز ٍع بني حكومات دول االتحاد ومؤسساته،
خاضعة للقرارات السيادية لدوله ،وعص ّية عىل تحقيق مستويات
اندماج عليا .فاملمثل السامي هو ممثل لدول االتحاد يف مجال
السياسة الخارجية واألمنية لالتحاد ورئيس الخدمة الدبلوماسية
لالتحاد (خدمة العمل الخارجي األورويب) ونائب رئيس املفوضية
األوروبية( .((6سمح مثل هذا االمتياز الذي حازه املمثل السامي له،
أيضً ا ،بالعمل عىل بُع َدي السياسة األمن ّية والدفاعية لالتحاد؛ ال ُبعد
العسكري املتعلّق بعمليات وبعثات إدارة األزمات الذي ال تزال
تفضيالت دول االتحاد املتحكّم الرئيس يف مساراته ،والبُعد الصناعي-
الدفاعي املرتبط أكرث بسوق األسلحة وبالتطوير األورويب املشرتك
للقدرات التكنولوجية والصناعية الذي تتجاذبه املفوض ّية األوروبية
والدول األوروب ّية عىل ٍ
حد سواء( .((7ق ّدمت موغريينيِ ،خالفًا لزميلتها
كاترين أشتون ،مساهامت مه ّمة لتعزيز السياسة األمن ّية والعسكريّة
لالتحاد ،حتى إنّها أصبحت السمة املميّزة لعهدتها؛ ففي املجال
الصناعي-العسكري ،مل تكتف موغرييني باإلشارة إىل أهم ّية صناعة
الدفاع األوروبية وتكامل سوق الدفاع األوروبية يف اسرتاتيجية
 ،((7(2016لك ّنها انتقلت عمل ًيا إىل إطالق املفوضية صندوق الدفاع
خصوصا
األورويب ،بل مكّنها الدعم املستمر لها من زمالئها املفوضني،
ً
الرئيس جان كلود يونكر ،من التوفيق بني تفضيالت دول االتحاد
ومؤسساته يف املجال( .((7أما عن البعد العسكري ،فلم تتمكن
موغرييني مع موظفيها من تهيئة ظروف عمل ،فحسب ،ضمنت
مبوجبها إرشاك دول االتحاد ،مع االحتفاظ باستقاللية مح ّرريها يف
أثناء الصياغة النهائية السرتاتيجية  ،2016لكنها أضفت نو ًعا من
رصحت بأ ّن
الغموض االسرتاتيجي عىل املسائل العسكرية ،فال هي ّ
االتحاد سيتح ّول إىل تحالف عسكري ،وال بوجوب تخلّيه عن مسائل
الدفاع ،بل هي استوعبت االختالف القائم بني من س ّمتهم ناتايل
توتيش "كتلة حرجة من الدول الحريصة عىل ترسيع وترية سياسة
األمن والدفاع لالتحاد ،وأخرى متوجسة من أن يؤدي ذلك إىل
تقويض أسبقية الحلف األطليس يف مجال األمن والدفاع األوروبيني
وتقويض سيادتها"(.((7
69 Antonio Calcara, "The Hybrid Role of the High Representative in
"?the Security and Defence Field: More in 10 Months Than in the 10 Years
European Security, vol. 29, no. 3 (July 2020), p. 379.
70 Ibid., p. 377.
71 European Commission, Shared Vision, Common Action, p. 46.
72 Calcara, p. 388.
73 Tocci, "The making of the EU Global Strategy," p. 468.
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وبالنسبة إىل عالقة االتحاد بالحلف األطليس ،فإن موغرييني نجحت
أيضً ا يف تهيئة منا ٍخ جيّد للتعاون املؤسيس بينهام .والدليل عىل ذلك
توقيعهام َ
إعالن تعاون مشرتكني( ،((7ن َُِش األول يف أثناء قمة الحلف
يف وارسو يف عام  ،2016وجرت الدعوة فيه إىل إعطاء قوة دفع
جديدة ومضمون جديد ملا س ّموه "رشاك ًة اسرتاتيجية بني الحلف
واالتحاد" .وات ُّفق يف هذا اإلعالن عىل التعاون يف سبعة مجاالت:
مكافحة التهديدات الهجينة ،التعاون املتعلق باملجال البحري ،قضايا
األمن والدفاع السيرباين ،القدرات الدفاعية ،التامرين العسكرية،
مرونة الدول الرشيكة .وصدر اإلعالن الثاين يف عام  ،2018وكانت فيه
الدعوة إىل تحقيق تقدمٍ يف أربعة مجاالت رئيسة :التنقل العسكري،
ومكافحة اإلرهاب ،واملخاطر الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية
والنووية ،وقضايا املرأة والسلم واألمن( .((7أُ ّسس أيضً ا املركز األورويب
للجودة يف محاربة التهديدات الهجينة ( )2016يف هلسنيك ،باعتباره
مرك ًزا محميًّا من الحصار السيايس الذي عادة ما يع ّوق تعاونهام،
فهو هيئة دولية غري تابعة لالتحاد وال للحلف ،يضم حاليًا  11دولة
عض ًوا يف الكيانني ،كام دعا الجرنال األمرييك يف الحلف بِن هودجز يف
السنة نفسها إىل إنشاء "منطقة شنغن عسكرية" لخفض الحواجز
اللوجيستية والتنظيمية التي ميكن أن تع ّوق عملية نقل املعدات
العسكرية الثقيلة أو املواد الخطرة عرب الحدود األوروبية يف حالة
حدوث أزمة ما(.((7
يجب ّأل تنسينا هذه اإلنجازات املحقّقة بينهام ،يف الحقيقة،
التحديات الكربى التي ال تزال تع ّوق تحقيق التعاون املثايل؛ إذ
ال يزال ممك ًنا وصف عالقتهام بـ "ال َوهن مؤسسيًا والسيئة ج ًدا
والشاذة" ،كام كانت الحال منذ البداية الرسمية لعالقتهام يف عام
 74سبق اإلعالنني إعالن آخر مشرتك بني االتحاد والحلف بشأن سياسة األمن والدفاع
األوروبية املشرتكة يف  16كانون األول /ديسمرب  .2002وحدّد الرشوط التي مبوجبها ميكن
لالتحاد أن يعتمد عىل قدرات التخطيط وقوات للحلف ولتبادل املعلومات الرسية بينهام
والتشاور يف حال قاد االتحاد عمليات إلدارة األزمات ،وحيث ال يكون الحلف مشاركًا فيها.
الحقًا ،جرى التأسيس لـ "اتفاقات برلني "+التي بدورها شكلت األرضية الجتامعات دامئة
ونقاط اتصال للتشاور بينهام عىل الصعيدين السيايس والعسكري .مبوجب هذه االتفاقات،
ظهرت "عملية كونكورديا يف جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة" ( )2003و"عملية
ألثيا" يف البوسنة والهرسك ( .)2004ويف كليهام تم تعيني نائب القائد األعىل لقوات الحلفاء
يف أوروبا قائ َد عمليات .للمزيد ينظر:
Nina Græger, "European Security as Practice: EU–NATO Communities
of Practice in the Making?" European Security, vol. 25, no. 4, European
Diplomatic Practices: Contemporary Challenges and Innovative
Approaches (February 2016), p. 482.
75 European Commission, "The Eu Approach To Resilience: Learning
From Food Security Crises," NATO summit, Brussels, 3/10/2012, accessed
on 15/7/2020, at: https://bit.ly/2Kckg2f
76 Nicole Koenig, "The EU and NATO: A Partnership with a Glass
Ceiling," EU Global Strategy Watch & Istituto Affari Internazionali,
November 2018, accessed on 29/12/2019, at: https://cutt.us/Lih8O
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 .1999وكان الباحث نيكول كوينيج قد تحدث عن كيف أ ّن توقيع
رئييس املنظمتني اإلعالنني ،وليس جميع الدول األعضاء ،يوحي
بوجود انفصال بني الجانب البريوقراطي والسيايس ،ففي إحدى
املقابالت ،اشتىك بعض كبار املسؤولني يف الحلف من العدد الكبري
( )74لإلجراءات التي وضعت قيد التنفيذ يف املجاالت السبعة املتفق
عىل العمل فيها واعتربوها أمو ًرا بريوقراطية ،كام جادلوا باستمرارية
الخالفات السياسية بني دول االتحاد يف إعاقة عملية التنفيذ(.((7
يل من حظر أي محاولة لتطوير كتاب خطط مشرتك
ولعل األمر ج ّ
بينهام بشأن التهديدات الهجينة ،ومر ّد ذلك إحجام االتحاد عن ربط
مجموعة أدواته املدنية بشكل حرصي بقوات الحلف .كذلك ،ال يزال
التعاون بينهام يتّخذ خطًّا متوازيًا أو تنسيقًا بينهام يف أحسن األحوال،
خصوصا يف جانب التامرين املشرتكة التي
عمل مشرتكًا،
بدل من كونه ً
ً
ً
بدل من أن تكون مشرتكة ،سعى كل منهام لتحسني أداء املهامت كل
ً
عىل ِح َدة ،وحتى مقرتح التنفيذ املشرتك للتنقل العسكري الذي قُ ّدم
فرصا ضئيلة للتنفيذ( .((7من شأن هذه
يف منتصف عام  ،2018لقي ً
التوترات وعدم القدرة عىل تبادل املعلومات والخربات ،أن تع ّوق
أي عملية مشرتكة بينهام قد يُقْدمان عليها يف املستقبل،
فاعلية ّ
فضل عن أنّه سيع ّزز الفصل أكرث من االرتباط االسرتاتيجي بني
ً
االتحاد والحلف.
حاسم للعالقة بني
عامل
ال تزال العالقة مع الواليات املتحدة تقف ً
ً
رئيسا وترصيحاته
الكيانني أيضً ا،
ً
خصوصا بعد صعود دونالد ترامب ً
ومقاربته العالقة بني الواليات املتحدة وحلف شامل األطليس .وهنا
َو َجب التوضيح ،أ ّن مسألة االستقاللية األوروبية عن املِظلّة األطلسية
كث ًريا ما كانت حارضة يف قلب النقاشات األمريكية بشأن العالقات
األورو-أطلسية ،وصلت إىل ح ّد التساؤل عن جدوى الحلف األطليس،
خصوصا بعد نهاية الحرب الباردة و َع ِقب حرب العراق (،)2003
ً
رصحوا مرا ًرا برضورة أن يتح ّمل
ً
فضل عن أ ّن أغلبية الرؤساء األمريكيني ّ
األوروبيون مسؤولياتهم األمنية .لكن يبدو أ ّن األمر أخذ منحى أكرث
ج ّدة يف عهد ترامب ،ليس بسبب انتقاداته العلنية املتكررة للحلف
ومطالبته أعضا َءه برفع حجم إنفاقهم الدفاعي ،فحسب  -كام أكّدت
شواهد عدة حديثه عن رغبته يف االنسحاب الكيل من الحلف -
لكن أيضً ا إقراره املفاجئ بسحب  9500جندي أمرييك من أملانيا
وانسحاب بلده الرسمي من معاهدة القوى النووية املتوسطة املدى
مع روسيا (آب /أغسطس  ،)2019وتهديده باالنسحاب من معاهدة
 77 Jolyon Howorth, "EU-NATO Cooperation and Strategic AutonomyLogical Contradiction or Ariadne's Thread?" KFG Working Paper, no. 90,
August 2018, accessed on 14/2/2020, at: https://cutt.us/JGn8f
78 Ibid.
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األجواء املفتوحة .هذا السلوك استخدمه باحثون ومعلّقون كُرث،
معروفون بتو ّجهاتهم املعادية لسياسة ترامب الخارجية ،كدالئل عىل
سوء استخدام اإلدارة األمريكية ملف التحالفات الدولية واستمرارية
الهيمنة األمريكية .لكن ما أغفله هؤالء أ ّن قرار االنسحاب األمرييك
من الحلف ال تح ّدده ترصيحات ترامب ،وال بعض قراراته املفاجئة
بشأن خفض التزامات بلده العسكرية واألمنية يف القارة األوروبية،
لك ّنه مرهون أكرث بتو ّجهات وقناعات فواعل أخرى يف النظام
السيايس األمرييك ،مثل الحزبني الدميقراطي والجمهوري يف الكونغرس
(((7
مرصين
والبنتاغون والجيش األمرييك  ،وباألوروبيني الذين ال يزالون ّ
عىل رهن أمنهم ودفاعهم للمظلّة األطلسية.

ً
ثالثا" :براديغم المطواعية" واألجندة
األوروبية للهجرة
تشرتك االسرتاتيجيتان العامليتان لالتحاد األورويب يف وضع الهجرة يف
خانة التهديدات األمنية ألمن االتحاد ودوله عىل حد سواء ،لكنهام
تختلفان من حيث كثافة التهديد الذي متثله .ففي الوقت الذي ض ّمنتها
اسرتاتيجية  2003بوصفها نو ًعا من أنواع الجرمية املنظمة باعتبارها
التهديد الرئيس الخامس ألمن أوروبا بعد النزاعات اإلقليمية وانتشار
أسلحة الدمار الشامل واإلرهاب ،أولتها اسرتاتيجية  2016أهمية كربى
مع مسائل اللجوء ،بل جعلت من استحداث سياسة هجرة ف ّعالة
إحدى أولويات العمل الخارجي لالتحاد .ويف ذلك انتقل النقاش من
الرتكيز عىل سيادة القانون والدميقراطية والحوكمة الج ّيدة باعتبارها
أدوات التغيري الرئيسة للح ّد من تهديد الهجرة يف إطار اسرتاتيجية
 ،2003إىل موضعة املطواعية يف قلب األجندة األوروبية للهجرة ،حيث
ذكرت اسرتاتيجية  2016أنّ" :الرتكيز سيكون بشكل خاص يف عملنا
عىل املطواعية يف دول منشأ وعبور املهاجرين والالجئني .وسنكثّف
جهودنا بشكل كبري يف مشاريعنا اإلنسانية يف هذه الدول ،مع الرتكيز
عىل التعليم والنساء واألطفال .كام سنقوم ،إىل جانب دول املنشأ
خصيصا للهجرة ،مثل
والعبور ،بتطوير مقاربات مشرتكة ومصممة
ً
التنمية والدبلوماسية والتنقل والهجرة القانونية وإدارة الحدود
والسامح بدخولهم مجد ًدا وعودتهم .وسندعم بلدان املرور من خالل
تحسني قدراتهم عىل االستقبال واللجوء والعمل عىل تعليم املهاجرين
وتدريبهم املهني ومنحهم فرص كسب العيش الكريم"(.((8
79 Benjamin Schreer, "Trump, NATO and the Future of Europe's
Defence," The RUSI Journal, vol. 164, no. 1 (2019), pp. 10-17.
80 European Commission, Shared Vision, Common Action, p. 27.

الحديث األورويب عن املطواعية ملعالجة ملف املهاجرين مل تذكره
اسرتاتيجية  2016أول مرة ،لك ّن املفوضية األوروبية كانت قد دمجته
سابقًا يف سياستها اإلمنائية واإلنسانية يف عام  ،2012حيث ع ّرفتها
بأنّها "قدرة األفراد واألرس واملجتمعات والدول واألقاليم عىل التك ّيف
والتصدي والتعايف برسعة من الضغوط والصدمات"( .((8وح ّددت معامل
التطبيق العميل للتعريف "األجندة األوروبية للهجرة" التي أصدرتها
املفوضية األوروبية يف عام  ،2015والتي كانت مبنزلة (وال تزال) دليل
عملها وعمل الوكاالت التابعة لالتحاد والدول األعضاء فيه .ووضعت
األجندة ثالثة خطوط عريضة للتعامل األورويب ومسألة املهاجرين
وفق مبدأ املطواعية ،ميكن تلخيصها كالتايل :أولً  ،تتطلّب املطواعية
املشاركة والتعاون املتزامن بني الفاعلني املشتغلني يف املجالني اإلمنايئ
واإلنساين ،أو ما يعرف اختصا ًرا "الرابطة اإلنسانية-اإلمنائية"؛ ثان ًيا،
إ ّن فهم السياق رشط أسايس لبناء املطواعية ،ويقصد بذلك رضورة
معالجة األزمات املسببة للهجرة يف الدول الضعيفة بنيويًا ،إضافة
إىل معرفة القدرات املحلية لألخرية التي ميكن أن تستفيد التدخالت
اإلنسانية واإلمنائية منها وتبني عليها وتع ّززها .وكام ذكرنا سابقًا،
تفرتض املطواعية مسبقًا مسؤولية أولية تقع عىل عاتق الحكومات
املحلية ،أكرث منها عىل الفاعلني الخارجيني؛ ثالثًا ،أن يكون مفهوم
مطواعية الالجئني مرادفًا العتامدهم عىل أنفسهم اقتصاديًا ،أي
تحقيقهم االكتفاء الذايت االقتصادي يف البلد املضيف لهم ،بل تقدميهم
فرصا اقتصادية وتنموية إىل البلد املضيف(.((8
بوصفهم ً
"81 European Commission, "The EU Approach to Resilience.
82 Rosanne Anholt & Giulia Sinatti, "Under the Guise of Resilience:
The EU Approach to Migration and Forced Displacement in Jordan and
Lebanon," Contemporary Security Policy, vol. 13, no. 3 (2020), pp. 5-6.
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ما لبثت اإلنجازات العملية لهذه األجندة أن عرضتها املفوضية
األوروبية يف تقريرها املقدم إىل الربملان واملجلس األورويب يف 16
ترشين األول /أكتوبر  2019كالتايل :جرى خفض املعابر الحدودية
غري النظامية إىل االتحاد إىل  150,000يف عام  ،2018كام أُنقذ
ما يقرب من  760,000شخص من الغرق وأكرث من  23000مهاجر
يف الصحراء النيجريية منذ عام  ،2015وجرى ترحيل  347,000شخص
من إيطاليا واليونان مبوجب مخططات مخصصة ،ونقل 1103
أشخاص منذ عام  2018مبوجب عملية الرتحيل الطوعي؛ واستحدث
استقبال للمهاجرين نقاط اتصال لتق ّدم
ً
االتحاد يف الدول األكرث
الدعم الرسيع والفعال إليهم ،خمس منها تعمل يف اليونان وأربع
يف إيطاليا؛ أما التمويل األورويب ،فارتفع إىل أكرث من  10مليارات
يورو ،مقارنة بالسابق ،كام دعمت "الوكالة األوروبية لحرس الحدود
وخفر السواحل الجديدة" تعزيز قدراتها ،بإضافة فيلق دائم مك ّون
من  10,000طاقم عمليايت؛ ويف مسألة التوطني ،شجع االتحاد الدول
األوروبية لتكيّف أطرها القانونيّة الستقبال من هم يف حاجة إىل
فعل ،حيث متت إعادة توطني نحو  63000شخص منذ عام
ذلك ً
2015؛ أما عن برامج الدعم والحامية التي ق ّدمها االتحاد إىل دول
العامل الثالث ،فنجد مرفق االتحاد لالجئني يف تركيا الذي عمل عىل
تحقيق  90مرشو ًعا يف تركيا ودعمه نحو  1.7مليون الجئ يوم ًيا،
وعىل بناء مدارس ومستشفيات جديدة ،كام استُحدث "الصندوق
االئتامين اإلقليمي لالتحاد األورويب لالستجابة لألزمة السورية" الذي
ق ّدم أكرث من  75مرشو ًعا يوفّر الصحة والتعليم وسبل العيش والدعم
االجتامعي-االقتصادي إىل الالجئني السوريني واملرشدين داخليًا وإىل
املجتمعات املضيفة يف أنحاء املنطقة كلها(.((8
فضل عن
طويل ،ألنّهاً ،
ً
مل تدم حفاوة املفوضية بهذه اإلنجازات
أنها ال تعدو تقو ًميا عدديًا للمطواعية باختصارها يف جموع املعادين
(قرسيًا أو طوعيًا) واألرواح املنقذة من الغرق املحتوم يف البحر
األبيض املتوسط ،إىل نسبة التمويل املايل الذي ق ّدمه االتحاد إىل
الوكاالت التي عيّنها يف الدول املستقبلة املهاجرين ،مل ت ِ
ُخف التنازع
العميق بني الدول األوروبية يف ما يتعلق بإدارتهم ملف الهجرة.
تناز ٌع سيتم الكشف عنه عرب مستويات عدة.
من الناحية النظرية ،حتى وإن حاولت األجندة األوروبية للهجرة
تفادي االختالالت السابقة لنظام اللجوء األورويب بوضعها مخططات
"إعادة نقل طارئة" ،تستفيد مبوجبها الدول األكرث استقبالً للمهاجرين
83 European Commission, Communication from the Commission to
the European Parliament, the European Council and the Council: Progress
report on the Implementation of the European Agenda on Migration, Brussels,
16/10/2019, accessed on 12/1/2020, at: https://cutt.us/oV4cT
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من غطاء مايل ،يف مقابل التزامها بتسجيل املهاجرين وتوطينهم،
لكنها مل تنجح يف إقناع دول أوروبا الرشقية بااللتزام بذلك وإجبارها
عليه ،ومل تنجح يف ثنيها عن التعامل األمني مع املهاجرين .كام أنّها مل
تنجح يف جعل دول االتحاد تتجاوز ما اعتربوه عائقًا أمام أي سياسة
مشرتكة بينهم يف مجال األمن والدفاع ،أال وهو "غلبة الطابع عرب
الحكومي يف عملية اتخاذ القرار بشأن سياسات الهجرة واللجوء".
فاملعروف تقليديًا ذلك الرصاع القانوين والسيايس بني معسكرين
بشأن من يتحمل أعباء استقبال املهاجرين غري الرشعيني وطلبات
اللجوء السيايس وتكلفتها؛ معسكر دول جنوب املتوسط األكرث
استقبالً للمهاجرين (فرنسا ،وبريطانيا ،وأملانيا ،وغريها من الدول)
التي تطالب دول االتحاد بتح ّمل الجزء األكرب من العبء ،يف مقابل
دول وسط أوروبا وشاملها (فرنسا ،وبريطانيا ،وأملانيا ،وغريها) التي
ترى أ ّن ذلك يتعارض مع اتفاق دبلن الذي أُق ّر يف  15حزيران /يونيو
وينص عىل
 ،1990ودخل ح ّيز التنفيذ يف  1أيلول /سبتمرب ُ ،1997
أن التعامل مع طلبات اللجوء السيايس هو من مسؤولية أول دولة
أوروبية تطؤها قدم املهاجر غري الرشعي أو الالجئ السيايس(.((8
اتفقت دول مثل مقدونيا ورصبيا وكرواتيا وسلوفينيا والنمسا ،منذ
بداية عام  ،2016من دون مشورة باقي دول االتحاد عىل تقليص
"حركة اللجوء" التي تح ّولت تسميتها الحقًا إىل "حركة الهجرة"
من خالل تب ّنيها إجراءات عدة ،منها تب ّنيها املشرتك "لنظام مو ّحد
لتسجيل املهاجرين" ودعمها األنشطة التي تقوم بها الوكالة األوروبية
لحرس الحدود والسواحل  Frontexواختيار املهاجرين وتشخيصهم
بنا ًء عىل جنسياتهم ،كام ع ّززت سلطات هنغاريا وسلوفينيا ومقدونيا
حاجز األسالك الشائكة وحضور قوات الرشطة والجيش عىل طول
حدودها( .((8أما رصبيا ،فشكّلت سلطاتها رشطة مشرتكة ووحدات
عسكرية لحراسة حدودها مع مقدونيا وبلغاريا ،ويف كرواتيا اقرتحت
الحكومة إجراءات عسكرية يُسمح مبوجبها للجيش الوطني الكروايت
بدعم الرشطة يف أثناء حاميتها املسلحة للحدود( .((8هذه اإلجراءات
كلها ،إضافة إىل االتفاق املوقّع بني االتحاد وتركيا يف عام  ،2016عنت
بصيغة أخرى ،إنها ًء وغلقًا تدرجيًا ملمر البلقان باعتباره مم ًرا آم ًنا
لالجئني .وأبرمت إيطاليا ،من ناحيتها ،اتفاقية ثنائية مع ليبيا يف
ما يتعلق مبكافحة الهجرة غري الرشعية واالتجار بالبرش ،ويف قمة
مالطا ،ق ّرر رؤساء دول وحكومات االتحاد األورويب تعزيز قوات
 84محمد مطاوع" ،االتحاد األورويب وقضايا الهجرة :اإلشكاليات الكربى واالسرتاتيجيات
واملستجدّات" ،املستقبل العريب ،العدد ( 431كانون الثاين /يناير  ،)2015ص .24-23
85 Cecilia Menjivar, Immanuel Ness & Marie Ruiz, The Oxford Handbook
of Migration Crises (New York: Oxford University Press, 2019), p. 379.
86 Ibid.
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حرس الحدود الليبية لتمكينها من اعرتاض املهاجرين وأخذهم إىل
معسكرات االستقبال يف ليبيا ليتم إقناعهم بالعودة إىل دولهم(.((8
يكمن خلل األجندة األوروبية للهجرة واسرتاتيجية  2016يف تقديم
الالجئني واملهاجرين عىل أنهم فرص تنموية واقتصادية للدول املضيفة
لهم ،يف الوقت الذي يق َّدمون بصفتهم تهدي ًدا القتصاد ومتاسك
أوروبا االجتامعي واستقرارها السيايس( .((8األمر الذي أوضحه جواو
يل يف عمله الذي استكشف فيه األمننة املؤسسية
إستيفينز بشكل ج ّ
األوروبية املستمرة للهجرة .وال تزال الهجرة يف الوثائق االسرتاتيجية
املعنية مبسائل األمن والدفاع لـ  27دولة من دول االتحاد ،مص ّنفة
باعتبارها تهدي ًدا لألمن القومي ،وال يزال تركيز هذه الدول عىل تأمني
الدولة-األمة وسكانها ،بدلً من تأمني املهاجرين(.((8
تداخل بني الهجرة وشبكات التهريب
ً
ك ّرست الوثائق املذكورة
خصوصا تهريب املهاجرين ،عىل نح ٍو رشعن
مبختلف أشكالها،
ً
لالتحاد اعتامده عىل الوكاالت الثالث التي استحدثها يف إطار سياسة
األمن والدفاع األوروبية املشرتكة :بعثة االتحاد األورويب للمساعدة يف
إدارة الحدود الليبية  ،EUBAM Libyaوخلية التخطيط واالتصال
 ،EUPLCوعملية صوفيا البحرية  .EUNAVFOR MEDكام جرى
تضمني املهمة املدنية لالتحاد يف النيجر EUCAP Sahel Niger
ومهمة االتحاد األورويب للتدريب يف مايل  EUTM Maliواملهمة
املدنية يف مايل ُ .EUCAP Sahel Maliدمجت هذه الهيئات كلها
بــد ًءا من متوز /يوليو  2016ضمن إطار رشاكة الهجرة لسياسة
الهجرة لالتحاد ،وبحلول صيف  2017رشعت املفوضية األوروبية
يف تنفيذ مرشوع خاليا التنسيق اإلقليمي يف الساحل بهدف دعم
دوله الخمس يف مجال األمن وإدارة الحدود والدفاع( .((9وع ّزز الطابع
العسكري-األمني الذي يطبع املنظورات األوروبية للهجرة ،بدوره،
جسد
ً
تداخل بني السياسات الداخلية والخارجية لالتحاد ودوله ،كام ّ
ذلك التعاون بني فرونتكس والرشطة األوروبية ووحدة التعاون
القضايئ األوروبية مع عملية صوفيا البحرية وبعثة االتحاد األورويب
للمساعدة يف إدارة الحدود الليبية ،إضافة إىل مهمة الحلف األطليس
املوجودة يف املتوسط(.((9
87 Bendiek, p. 22.
88 Ibid., p. 16.
89 João Estevens, "Migration Crisis in the EU: Developing a Framework
for Analysis of National Security and Defence Strategies," Comparative
Migration Studies, vol. 6, no. 1 (October 2018), p. 15.
90 Ibid.
91 Bendiek .

ددعلالا
ربمتبس /لوليأوليأ

من الناحية القانونية ،ت ُع ّد اآلليات الحامئية التي استحدثتها املفوضية
تطبيقًا ملبدأ املرونة مثل "حق العودة" و"إعادة القبول" انتهاكًا صارخًا
لآلليات التي وضعها املجتمع الدويل ،وحتى االتحاد األورويب ودوله
لحامية هذه الفئة من املهاجرين ،وأعني بذلك امله ّجرين قرسيًا أو
الالجئني أو النازحني الذين مل متيّز بينهم السياسة األوروبية للهجرة
شخصا
شخصا فعل ًيا من أصل 478155
عم ًدا ،حيث أُعيد 170380
ً
ً
يف عام  ،2018و ُوقّع  23اتفاقًا وترتي ًبا إلعادة قبول املهاجرين(،((9
منصب عىل إعادة أكرب
جل اهتامم االتحاد ودوله
ليوحي األمر بأن ّ
ّ
عدد ممكن من املهاجرين ،حارمني بذلك طالبي اللجوء من حقهم يف
"عدم اإلعادة القرسية"  Non-Refoulementاملكفول لهم ،ليضفوا
طاب ًعا رشع ًّيا عىل إعادة الالجئني وملتميس اللجوء عىل الرغم من
عدم مرشوعيته( ،((9ومن دون حتى مراعاتهم الظروف اآلمنة املفرتض
توافرها يف الدولة الثالثة .كانت أوليفيا ساندبرغ دييز قد أشارت
إىل هذه الخروقات بشكل مستفيض يف ورقتها البحثية الصادرة يف
ترشين األول /أكتوبر  ،2019حيث ذكرت أ ّن الكثري من الدول التي
ص ّنفت "دولً آمنة" هي ليست كذلك ،فالكثري منها ليس طرفًا يف
اتفاقية الالجئني ،فهي إما طرف جزيئ فيها كحال تركيا ،وإ ّما أنّها
أصل بوضع الالجئ كام
تفتقر إىل نظام لجوء ف ّعال ،أو أنّها ال تعرتف ً
ليبيا وباكستان ،بذلك هي ٌ
دول غري مؤ ّهلة لتقوم بشكل ج ّيد مطالب
العودة التي يكفلها املجتمع الدويل أو خطر اإلعادة القرسية قبل
ترحيلهم إليها( .((9وال تزال تعترب أغلبية الدول املص ّنفة آمنة ،مسألة
العودة وإعادة القبول ،أم ًرا غري مرغوب فيه سياس ًيا واقتصاديًا ،عىل
الرغم من الضغوط التي مارسها عليها االتحاد األورويب (مثل إعالنه
سحب حقوق التأشرية) ،فعلينا أن ال ننىس أنّها هي يف ح ّد ذاتها
ال تزال دولً مثقلة بهشاشتها االقتصادية والسياسية وحتى األمنية،
92 European Commission, Communication from the Commission to the
European Parliament, the European Council and the Council, p. 15.
مثل :االتفاق بني االتحاد وتركيا
عن اتفاقات إعادة القبول التي وقّعها االتحاد األورويب ،نجد ً
يف عام  ،2016ومع أفغانستان يف ترشين األول /أكتوبر  ،2016مع بنغالديش يف أيلول /سبتمرب
 ،2017مع إثيوبيا يف كانون الثاين /يناير  2018وهي كلها تخطّت أي نوع من أنواع التدقيق
الدميقراطي الذي ميكن أن ميارس عليها ،كام أنها خارجة عن االختصاص القضايئ ملحكمة
العدل األوروبية .ترتيبات أخرى تم االتفاق عليها بني االتحاد وغينيا وغامبيا وكوت ديفوار.
وعىل املستوى الوطني ،مل تتم املصادقة عىل مذكرة التفاهم اإليطالية مع السودان الصادرة
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تاسارد
االتحاد األوروبي فاع ً
ال أمنيًا؟
دراسة في حدود التحوالت البراديغمية لالستراتيجية األمنية األوروبية ( )2003واالستراتيجية العالمية لالتحاد األوروبي ()2016

ال سيام أنها غري متيقنة من استتباب األمن وعودته إىل البلدان
األصلية للمهاجرين .لذلك شهدنا يف الكثري منها ،كام أثبتت الحالة
اللبنانية والرتكية ،ظهور استقطاب مجتمعي حاد وعدم قدرتها عىل
تح ّمل األعباء املنصوص عليها كلها.
كام أثبتت الدراسة املع ّمقة التي قام بها انهولت وسينايت لتطبيقات
بناء املرونة يف األردن ولبنان ،أن الدول اآلمنة أيضً ا مل تكن سوى
اسرتاتيجية الحتواء املهاجرين ،وأنّها قد ته ّدد أمن أوروبا بدلً من
أن تحفظه( .((9وفشلت هاتان الدولتان اللتان تؤويان أكرب عدد من
الالجئني السوريني  -نحو  655,000الجئ سوري يف األردن ،وقرابة
 920,000الجئ يف لبنان ،بحسب إحصائيات مفوضية الالجئني األممية
 يف اإليفاء بركائز براديغم املرونة التي ح ّددتها "األجندة األوروبيةمثل،
خصوصا الركيزتني األوىل والثالثة .ففي الحالة اللبنانية ً
للهجرة"،
ً
فرصا للعمل،
مل ينص االتفاق اللبناين  -األورويب عىل منح الالجئني ً
لكنه ركّز عىل إيجاد فرص عمل للبنانيني ،ومن املفرتض أن يوجد
بشكل غري مبارش فرص عمل لالجئني السوريني ،وعىل الرغم من أن
مساعدات االتحاد من املفرتض أن تدعم الالجئني السوريني ليحققوا
اكتفاءهم الذايت االقتصادي ،فإ ّن لبنان ال يسمح لالجئني السوريني
بالعمل ،ويف حال حصولهم عىل فرص عمل ،فإنّهم سيفقدون
وضعية الالجئ ويواجه من يقوم بتوظيفهم غرامة مالية( .((9أما
االتفاق األردين  -األورويب ،وعىل الرغم من إصدار الحكومة األردنية
 200,000ترصيح عمل للسوريني ،يف مقابل حصولها عىل مساعدات
من االتحاد ،مثل فك القيود عن الصادرات األردنية إىل الدول األعضاء
يف االتحاد ،فإنّه مل يكن ناج ًحا عمل ًيا ،ألنّه منذ عام  2016أُصدر
 135000ترصيح عمل ،يف حني حاز  40,000الجئ سوري فقط هذا
الترصيح يف عام .((9(2018
يف ما يتعلق بالرابطة اإلنسانية-اإلمنائية ،أثبتت التجربة يف البلدين
الصعوبات الكثرية التي واجهت تحقيقها ألسباب عدة ،نذكر منها
املرشوطية التي فرضها األردن عىل منظامت اإلغاثة لتستهدف
مشاريعها عىل حد سواء املجتمع األردين ومجتمع الالجئني ،األمر
الذي رفضته أغلبية املانحني( .((9كذلك ع ّوقت التوترات الحاصلة بني
الوكاالت األممية ،وبينها وبني غري األممية ،التحقّق األمثل للرابطة؛
ومل تتمكّن األمم املتحدة ،عىل الرغم من استحداثها نظام "املنسق
املقيم ملنظومة األمم املتحدة" لتجاوز تضارب املصالح بني وكاالتها،
Anholt & Sinatti, p. 2.
Ibid., p. 15.
Ibid.
Ibid., p. 14.
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كام حصل بني مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  OCHAواملفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني  ،UNHCRمن تجاوز أهم
اختالل وظيفي يواجه عملها ،أال وهو استبعاد الفاعلني السوريني يف
يعب عن تناقض عميق
هذا املجال وتهميشهم( .((9ولعله استبعاد ّ
يف سري العمل اإلنساين األممي ،يلخّصه السؤال التايل :كيف ميكن
العمل مع الفاعلني السوريني وإقامة عالقات عمل معهم يف لبنان،
أو يف األردن ،يف الوقت الذي ال ميكن التعرف إىل مدى نزاهتهم
وحياديتهم واستقالليتهم؟

خاتمة :نحو دراسة األمن األوروبي من
منظور "األمن األنطولوجي"
معي ،يقيض "بأ ّن
حاولت هذه الدراسة الدفاع عن طرح فريض ّ
التح ّول الرباديغمي الذي افرتضته اسرتاتيجية  2016مل يك ّرس سوى
تكثيف للمنطق األمني"؛ ما انعكس عىل تكثيف األدوار األمنية
املحلية والعاملية لالتحاد .وأكدت شواهد عدة أ ّن عام  2016كان
فارقًا لهذا التح ّول ،حيث أبان األوروبيون رغب ًة واضح ًة يف منح
أدوار أكرب للمؤسسات املعن ّية بشؤون الدفاع واألمــن الداخيل
والخارجي عىل حساب املؤسسات األوروبية األخرى .وللمفارقة،
فإ ّن "األزمات الوجودية التي يواجهها األوروبيون ،بتعبري اسرتاتيجية
 ،2016مكّنتهم من تجاوز الجدل الذي كث ًريا ما أعاق تحقيق
سياستهم الخارجية واألمنية مستويات اندماج عليا .ووضع براديغم
املطواعية ،أيضً ا ،لبنات أساسية يف طريق تحقيق مطلب االستقاللية
االسرتاتيجية لالتحاد ،التي تقتيض أن يصبح التعاون الدفاعي قاعدة
فضل عن العمل عىل إيجاد صناعة دفاع أوروبية
والتزا ًما طوع ًياً ،
مستدمية ،مبتكرة وتنافسية .واختربنا أيضً ا مدى صحة املنطق األمني
واألدوار األمنية املكثفة لالتحاد ،من خالل دراسة حجم التغريات التي
فرضتها تطبيقات املطواعية يف األجندة األوروبية للهجرة ،لنخلص
إىل أ ّن األوروبيني ،وإن وضعوا ابتكارات مؤسسية ومفهومية جديدة
إلدارة امللف ،مثل اعتامدهم "الرابطة اإلنسانية-اإلمنائية" وتقديم
املهاجرين ٍ
كفرص اقتصادية للدول املضيفة لهم ،فإنّهم مل يبتعدوا كث ًريا
عن املقاربة التقليدية للهجرة باعتبارها تهدي ًدا أمنيًا ،وللمهاجرين
باعتبارهم مواضيع أمنية .فلنئ ك ّنا نتح ّدث تقليديًا عن "فخ األمن
الذي أوقعنا فيه باحثو الدراسات األمنية ،واملعضلة املعيارية
99 Kholoud Mansour, "UN Humanitarian Coordination in Lebanon:
The Consequences of Excluding Syrian Actors," The Royal Institute of
International Affairs: Chatham House, Research Paper presented to
International Security Department, March 2017, accessed on 12/3/2020, at:
https://cutt.us/4ygmo
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املرتبطة بالكتابة حول الهجرة مبنظور أمني"( ،((10فإن األمر نفسه
ينطبق عىل براديغم املطواعية الذي أوقع األوروبيني واتحادهم يف
فخ مامثل ،فخ "األمن األنطولوجي" .هذا املفهوم الذي يشري إىل نزوع
األفراد زمن فوىض الحداثة املتأخرة نحو تأمني وجودهم املعنوي،
وليس تأمني بقائهم املادي فحسب ،بانتقاله إىل العالقات الدولية
والدراسات األوروبية( ،((10لفتنا إىل أ ّن الدول وغريها من الفاعلني
تسري يف النهج نفسه ،بأ ّن تأطريهم األمني للجوء والهجرة وعالقتهم
رصا بأنّه سعي
مبن يعتربونها ً
دول منافسة /معادية ،يجب ّأل يفهم ح ً
لتأمني بقائهم  ،Security as survivalكام افرتض النموذج التقليدي
للمعضلة األمنية ،لك ّنه بحثٌ يف فائدة هويّة مستقرة وإحساس ثابت
بوجودهم  ،Security as beingواألمر مهم الستمرارية فاعليتهم.
فاعل أمن ًيا،
وكذلك االتحاد األورويب الذي مل ينشأ يف األساس بوصفه ً
وال كان األمن علّة وجوده ،لك ّن قراءة اسرتاتيجيتَي  2003و 2016من
منظور "األمن الوجودي" تساعدنا يف فهم الطريقة التي رشعن بها
االتحاد مطالباته بتأدية املزيد من األدوار األمنية يف داخل دوله ويف
الخارج ،ومن ثم ،استمرارية فاعليته الفريدة من نوعها يف مجا ٍل كان
تقليديًا (وال يزال) حك ًرا عىل الدولة.
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طريق الحرير الجديد في االستراتيجية الصينية
 والتحديات، والوزن االستراتيجي،األهداف الكبرى

The New Silk Road in Chinese Strategy
Goals, Power and Challenges

 بوصفها مبادرة استراتيجية تهدف إلى ربط الصين،تركز الدراسة على مبادرة الحزام والطريق
 على نحو يجعلها تقع في مركز الثقل االقتصادي والسياسي في،بباقي دول العالم وقاراته
، واألهــداف االســتراتيجية للصيــن مــن وراء طرحهــا، وتســتعرض أهــم بنــود المبــادرة.العالــم
 وتعمل على تحليل أهم التحديات التي تواجهها.ووزنها االستراتيجي في النظام العالمي
 ومــن أهمها، وإدراكات القــوى الدوليــة لها، مــع التركيــز علــى المواقــف تجاههــا،وتفســيرها
 كما تركز على تحديات.الواليات المتحدة األميركية وروسيا واليابان والهند واالتحاد األوروبي
 وضعف، ومن أهمها تمويل المبادرة، وخاصة التحديات الداخلية في الصين،تنفيذ المشروع
. وتعقيد البيروقراطية الصينية،الحوكمة
. النظام العالمي، الصين، الحزام والطريق:كلمات مفتاحية
This paper focuses on the Belt and Road Initiative, as a strategy aimed at connecting
China with the rest of the world, in a way that centers Beijing in the economic
and political ring. It reviews the most important items of the initiative, the
strategic objectives of China, and its strategic position in the global system. Then
it analyzes the most important challenges faced by China, focusing on foreign
attitudes and the perceptions of international powers, including the United States
of America, Russia, Japan, India and the European Union. It also focuses on the
project implementation challenges, especially internal challenges in China, the
most important of which is financing the initiative, weak governance, and the
complexity of the Chinese bureaucracy.
Keywords: Belt and Road Initiative, China, Global Order.
. جامعة القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية،أستاذ العالقات الدولية
Professor of International Relations, Faculty of Economics and Political Sciences, Cairo University.
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طريق الحرير الجديد في االستراتيجية الصينية :األهداف الكبرى ،والوزن االستراتيجي ،والتحديات

مقدمة
يف آذار /مــارس  2013أعلن الرئيس الصيني ،يش جني بينغ
) Xi Jinping (-2013عن مبادرة "ح ـزام واحــد طريق واحد"
 ،One Belt One Road, OBORبهدف الربط بني الصني
وأوروبا ووسط آسيا والرشق األوسط ،وإقامة مرشوعات عمالقة
كالسكك الحديدية ،والطرق ،واملوانئ البحرية يف دول مثل جيبويت
ومرص وغريهام(((.
تعد هذه املبادرة ،باعتبارها رؤية تنموية طويلة املدى لتحقيق
االندماج االقتصادي من خالل تطوير البنية األساسية واإلنتاجية ،أحد
الربامج الطموحة للسياسة الخارجية الصينية .ويشمل الحزام ستة
ممرات اقتصادية متتد من الصني إىل جميع أنحاء أوراسيا ،يتالقى
بعضها((( ،حيث متثل البلدان التي متتد من غرب املحيط الهادئ إىل
بحر البلطيق عىل طول طريق الحزام "منطقة للتعاون االقتصادي"(((.
جاءت هذه املبادرة يف سياق حديث للرئيس الصيني ،يش جني
بينغ ،عن "الحلم الصيني" وما ارتبط به من إعادة إحياء "طريق
الحرير القديم /التاريخي" إىل طريق يضم "حزام الحرير االقتصادي
الجديد"؛ مام يشري إىل رغبة الصني يف تطوير عالقاتها مع دول آسيا
الوسطى وروسيا وأوروبا ،و"طريق الحرير البحري" ،الذي يُنظر إليه
عىل أنه محاولة لتحسني العالقات مع جنوب رشق آسيا وأفريقيا
والرشق األوسط(((.
تنطلق الدراسة من إشكالية رئيسة مفادها" :ملاذا ميثل مرشوع
مدخل اسرتاتيج ًيا للنفوذ الصيني الجيوسيايس
ً
طريق الحرير الجديد
يف النظام العاملي ،سواء عىل املستوى الجغرايف أو عىل مستوى توزيع
القوة ،عىل الرغم من طبيعته االقتصادية والتنموية؟" .وتسعى إىل
تحقيق أربعة أهداف ،وهي :أولً  ،تعريف طريق الحرير الجديد.
ثانيًا ،البحث عن األهــداف والدوافع االقتصادية والجيوسياسية
الصينية إلنشائه .ثالثًا ،تتبع الوزن االسرتاتيجي لطريق الحرير الجديد
 1جوناثان فلنت" ،حزام واحد وطريق واحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية" ،يف:
مروان قبالن (محرر) ،العرب والصني :مستقبل العالقة مع قوة صاعدة (الدوحة /بريوت:
املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.)2019 ،
2 Richard Ghiasy & Jiayi Zhou, "The Silk Road Economic Belt:
Considering Implications and EU-China Cooperation Prospects," Stockholm
International Peace Research Institute (February 2017), pp. xii, 2.
3 Helen Chin & Winnie He, "The Belt and Road Initiative: 65 Countries
and Beyond," Fung Business Intelligence Centre (May 2016), p. 2.
4 Justyna Szczudlik-Tatar, "China's New Silk Road Diplomacy," The Polish
Institute of International Affairs, Policy Paper, no. 34 (82) (December 2013), p. 2.

يف النظام العاملي .راب ًعا ،تناول التحديات املختلفة التي تواجه تنفيذ
املرشوع عىل أرض الواقع.
أول ،إن رؤية املرشوع
وترتكز عىل ثالث مقوالت رئيسة ،وهيً :
تتجاوز تطوير البنية األساسية ،سواء داخل الصني أو يف باقي الدول
املنض ّمة إىل املرشوع ،إىل كونه "مبادرة جيوسياسية" تستهدف تطوير
شبكة اتصال واسعة بني الدول املختلفة لتغطي معظم األرايض
األفريقية واآلسيوية واألوروبية مبا يف ذلك آسيا الوسطى وجنوب آسيا
وجنوب رشقها والرشق األوسط وأوروبا وشامل أفريقيا ورشقها ،حيث
يشري الحزام إىل االتصال امليداين عرب ال ّرب Surface Connectivity
من خالل طريق الحرير االقتصادي ،ويشري الطريق إىل االتصال
البحري عرب مختلف البحار واملحيطات .ثان ًيا ،إن هذه املبادرة عبارة
عن رؤية صينية تتضمن تحقيق أهدافها عىل املستوى املحيل ،إىل
جانب تعزيز سياستها الخارجية ،معتمد ًة عىل تعزيز مصالح الصني
السياسية واالقتصادية عىل املستويني اإلقليمي والدويل ،مع سعي
الصني ألن يكون لها دور ومساهمة رئيسان يف االقتصاد العاملي
رشا عىل صعودها وتأثريها .يف حني تتمثل املقولة الثالثة يف
يكونان مؤ ً
أن املبادرة الصينية تواجه تحديَني رئيسني يتمثالن يف مواقف الدول
الكربى منها ،وتحديات تنفيذ املرشوع عىل أرض الواقع.

ً
أوال :طريق الحرير الجديد (مبادرة
الحزام والطريق)
يُعد مرشوع طريق الحرير الجديد ،أو كام ُعرف يف البداية مببادرة
رئيسا يف تنفيذ
رصا ً
الحزام والطريق ،مبادرة تنموية جيوسياسية وعن ً
اسرتاتيجية الصني الخاصة بـ "االنفتاح عىل العامل" التي أعلن عنها
الرئيس الصيني يش جني بينغ .وترتكز املبادرة عىل أن االقتصاد
الصيني يحتاج عىل نحو مستمر ومتزايد إىل املــوارد واألســواق
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الخارجية ،إضاف ًة إىل دعم املؤسسات املالية املختلفة لتعزيز التنمية
املستدامة مع ضامن تحقيق األمن القومي الصيني(((.
ويتألف "الحزام" من طريقني" :طريق الحرير ال ّربي" الذي يربط الصني
بآسيا الوسطى وجنوب آسيا وروسيا وأوروبا ،و"الطريق البحري" الذي
يربط املوانئ الصينية بتلك املوجودة يف جنوب آسيا وجنوب رشقها
وأفريقيا والرشق األوسط وأوروبا((( .وتُ َع ُّد هذه املبادرة يف املفهوم
الصيني إعادة إحيا ٍء لطريق الحرير القديم بهدف تحقيق نظام
اقتصادي عاملي مفتوح ،وتنمية متوازنة ومستدامة ،وتعزيز التعاون
اإلقليمي ،والتواصل بني الحضارات ،والحفاظ عىل السالم واالستقرار
العامل َيني(((  .ويتضمن عدد الدول املشارِكة يف تنفيذ مشاريع الطريق
نحو  65دولة من قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا ومنطقة الرشق األوسط،
مبا ميثل ما نسبته  63يف املئة من سكان العامل(((.
أعلن الرئيس الصيني رسم ًيا عن إطالق مرشوع طريق الحرير
الجديد ،وذلك خالل زيارته كازاخستان ،يف  7أيلول /سبتمرب ،2013
حيث ألقى خطابًا يف جامعة نزار باييف Nazarbayev University
يف كازاخستان أوضح فيه أن السياسة الخارجية الصينية تجاه جريانها
تستهدف تعزيز التعاون اإلقليمي مع دول وسط آسيا يف مجاالت
االتصاالت والتجارة ،وتعزيز النظام النقدي ،وترابط الشعوب ،وطالب
بإنشاء منطقة إقليمية بوصفها منوذ ًجا للتعاون اإلقليمي والعاملي(((.
ويف  3ترشين األول /أكتوبر  ،2013زار الرئيس الصيني الربملان
اإلندونييس ،حيث دعا إىل إنشاء البنك اآلسيوي لالستثامر يف البنية
األساسية Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB
بالتزامن مع اإلعــان عن طريق الحرير البحري للقرن الحادي
والعرشين  .((1(21st Century Maritime Silk Roadويف ترشين
الثاين /نوفمرب  ،2013تم صياغة هذه املبادرة بوصفها رؤية متكاملة
5 Balázs Sárvári & Anna Szeidovitz, "The Political Economics of the New
Silk Road," Baltic Journal of European Studies, vol. 6, no. 1 (2016), pp. 3-22.
6 Žarko Koboević, Željko Kurtela & Srđan Vujičić, "The Maritime
Silk Road and China's Belt and Road Initiative," NAŠE MORE: Znanstveni
Časopis Za More I Pomorstvo, vol. 65, no. 2 (2018), p. 114.
7 Julan Du & Yifei Zhang, "Does One Belt One Road Strategy Promote
Chinese Overseas Direct Investment?" China Economic Review, vol. 47
(2018), pp. 189-205.
8 Harinder Kohli, "Looking at China's Belt and Road Initiative from the
Central Asian Perspective," Global Journal of Emerging Market Economics,
vol. 9, no. 1-3 (2018), p. 3.
9 Justyna Misiągiewicz & Marcin Misiągiewicz, "China's 'One Belt, One
Road' Initiative: The Perspective of the European Union," Annales Universitatis
Mariae Curie-Skłodowska, sectio K-Politologia, vol. 23, no. 1 (2016), p. 34.
10 Du & Zhang, p. 2.

ددعلالا
ربمتبس /لوليأوليأ

من ِقبل قيادة الحزب الشيوعي الصيني وأولوية يتم تنفيذها قبل
حلول عام  .((1(2020ويف منتصف عام  ،2014أُطلق اسم "حزام واحد
طريق واحد" ،واستُخدم مع مصطلح طريق الحرير .Silk Road
وباستخدام هذا املصطلح ،أكدت الحكومة الصينية الطبيع َة التجارية
واملنفتحة للنسخة الحديثة من شبكة التجارة عىل طول الطريق،
مع استحضار ذكريات املايض بوصفها جز ًءا من دولة الصني القوية
واملزدهرة ،وهو ما تعمل القيادة الصينية حاليًا عىل استعادته يف
إطار رؤية اسرتاتيجية يطلق عليها "الحلم الصيني"(.((1
ويف هذا اإلطار ،أعلنت الصني عد ًدا من الوثائق الرسمية توضي ًحا
لرؤيتها لهذه املبادرة ،منها وثيقة بعنوان "إنشاء الحزام والطريق:
املفهوم ،واملامرسة واملساهمة الصينية" ،وذلك خالل منتدى الحزام
والطريق للتعاون الــدويل The Belt and Road Forum for
 International Cooperationيف أيار /مايو  .2017وأوضحت هذه
الوثيقة أن "مبادرة الحزام والطريق" مبادرة صينية تستهدف تعزيز
التعاون والتنمية املشرتكة حول العامل ،وتشمل دول العامل كافة سواء
كانت كبرية أو صغرية ،غنية أو فقرية؛ فالكل سوف يشارك عىل نحو
متسا ٍو وشفاف ومنفتح لتحقيق السالم العاملي والتنمية املشرتكة مع
حصول الجميع عىل املكاسب املتوقعة؛ ما يساهم يف تعزيز كفاءة
تدفق االستثامرات والتكامل بني األسواق لتحقيق التنمية املتنوعة
فضل عن مد جسور الحوار والتفاهم املشرتك
واملتوازنة واملستدامةً ،
بني الحضارات املختلفة .ومن خالل ذلك ،تستهدف الصني الدمج بني
كافة أشكال التنمية بني الدول املختلفة والتكامل بينها ،مع األخذ
يف االعتبار املزايا النسبية للدول املشاركة يف الطريق لتعزيز تنسيق
السياسات االقتصادية ،وتحسني القدرة االتصالية ،والتعاون الثنايئ
واملتعدد األطراف عىل نطاق أوسع من خالل إطا ٍر جديد للتعاون
مفتو ٍح للجميع ،وشامل ،ومتوازن وذي منفعة مشرتكة للجميع(.((1
ويف نيسان /أبريل  ،2019أكد الرئيس الصيني ،خالل كلمته االفتتاحية
ملنتدى الحزام والطريق الثاين للتعاون الدويل ،أ ّن الصني ليس لديها
أي نية للتدخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى ،أو لتصدير
نظامها االجتامعي ومنوذج التنمية الخاص بها ،أو فرض إرادتها
عىل اآلخرين .وتشمل املبادرة تنفيذ ستة ممرات اقتصادية بهدف
11 "The Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk
Road," Fung Business Intelligence Center (May 2015), accessed on 30/4/2020,
at: https://bit.ly/2WcYRrT
12 Misiągiewicz & Misiągiewicz, p. 34.
13 "Building the Belt and Road: Concept, Practice and China's
Contribution," Office of the Leading Group for the Belt and Road Initiative
(May 2017), pp. 3-6, accessed on 30/4/2020, at: https://bit.ly/2KIt64T
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تعزيز التكامل االقتصادي يف مجال الطاقة والسلع والخدمات وخلق
منصات للتعاون مع شبكات لوجستية وبنية أساسية ومجمعات
صناعية بني الدول املشاركة فيها(.((1

ثان ًيا :األهداف الصينية المتعددة من
طريق الحرير الجديد
عاد ًة ما يتحدث املسؤولون الصينيون عن الطريق بصفته "صفقة
مربحة لكافة األطــراف" ،حيث يُساهم يف زيــادة معدل النمو
االقتصادي عىل املدى الطويل لكلٍ من الصني ورشكائها ،مع توفري
أسواق جديدة لتصدير اإلنتاج الصناعي الزائد لدى الصني ،خاص ًة
من الفوالذ والخرسانة ومواد البناء األخــرى ،وتحفيز التنمية يف
املناطق الغربية الفقرية يف الصني ،مع التح ّدث عن شكل جديد من
أشكال العوملة أكرث إنصافًا من النظام السائد الذي يخدم املصالح
الغربية يف املقام األول( .((1ويشري عدد من املؤرشات االقتصادية خالل
العقد املايض إىل الصعود الصيني يف الجوانب االقتصادية والسياسية
والعسكرية؛ فمن الناحية االقتصادية ،تضاعف النمو االقتصادي
أربعة أضعاف الناتج املحيل اإلجاميل للصني عىل مدار العقدين
املاضيني ،وأصبحت الصني ثاين أكرب اقتصاد يف العامل .ومن الناحية
العسكرية ،تحتل الصني املرتبة الثانية يف اإلنفاق العسكري ،وذلك
وفقًا لبيانات معهد ستوكهومل الدويل ألبحاث السالم(.((1
وتسعى الصني إىل تحقيق مثانية أهداف مركزية من وراء مرشوع
طريق الحرير الجديد ،تراوح ما بني أهداف محلية وإقليمية ودولية
وأهداف سياسية واقتصادية وثقافية .ويتمثل الهدف االسرتاتيجي
الصيني األول يف التعاون االقتصادي ،حيث ال تستهدف "مبادرة
الحزام والطريق" تطوير البنية األساسية وتنفيذ مرشوعات مختلفة
فحسب ،ولكنها تستهدف أيضً ا أن تكون املنصة الرئيسة لتحقيق
التعاون االقتصادي العاملي متضمن ًة تنسيق السياسات والتجارة
والتمويل والتعاون االجتامعي والثقايف؛ فكام أوضحت الحكومة
الصينية يف الورقة البيضاء الصادرة عنها يف آذار /مــارس 2015
14 Fernanda Ilhéu, "New Silk Road: Trade and Investment. Perspectives
for EU and New Partnerships," Center for African and Development Studies,
Working Papers, no. 145 (2016), p. 6.
15 Joel Wuthnow, "Securing China's Belt and Road Initiative: Dimensions
and Implications: Testimony before the U.S.-China Economic and Security
Review Commission Hearing on 'China's Belt and Road Initiative: Five Years
Later'," U.S.-China Economic and Security Review Commission, 25/1/2018,
p. 2, accessed on 30/4/2020, at: https://bit.ly/3cZanhu
16 Jingdong Yuan, "Power Transition and Beijing's Japan Policy Under Xi
Jinping," The Japan Institute of International Affairs, Policy Brief, 28/9/2018, p. 4.
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بعنوان "الرؤية واإلجراءات املشرتكة بشأن إنشاء حزام طريق الحرير
االقتصادي ،وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعرشين" أن
املبادرة مفتوحة وشاملة للجميع ،وأن بكني ترحب بجميع الدول
واملنظامت الدولية واإلقليمية لالنضامم إىل املبادرة .وتستهدف الصني
من خالل "طريق الحرير االقتصادي" إنشاء ثالثة طرق تربط الصني
بأوروبا من خالل آسيا الوسطى ،والخليج العريب والبحر األبيض
املتوسط من خالل غرب آسيا ،واملحيط الهندي من خالل جنوب
آسيا ،مع الربط بني املمرات املائية عىل املستوى اإلقليمي من خالل
"طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعرشين"( .((1وتستهدف
أيضً ا ربط "الدائرة االقتصادية الحيوية لرشق آسيا" وتعزيز انضامم
الدول األفريقية إىل "الدائرة االقتصادية األوروبية" ،من خالل إرشاك
نحو  65دولة يف املناطق التي أظهرت اهتاممها بالطريق .وبناء
عليه ،سيضمن الطريق مشاركة دول تستحوذ عىل نحو  55يف املئة
من الناتج اإلجاميل العاملي ،و 75يف املئة من احتياطيات البرتول،
وهو ما يخدم  4.4مليارات نسمة أو مبعنى آخر  63يف املئة من
سكان العامل(.((1
ومن أجل ربط أكرب بني الدول ،تخطط بكني لالستثامر يف بناء أنابيب
توصيل البرتول بوصفها مرشو َع بني ٍة أساسية مع تطوير شبكات
السكك الحديدية ،والطرق ،واملوانئ ،واملطارات .ويف هذا الصدد،
توجد أهداف فرعية للصني تتمثّل يف :تعزيز الروابط الصينية مع
املناطق املجاورة ،ومواجهة سياسة الواليات املتحدة املتو ّجهة نحو
"االرتكاز عىل آسيا" ،وتأمني الوصول إىل السلع األساسية الالزمة
للنمو االقتصادي الصيني مثل البرتول ،وتعويض الطلب املحيل
من قبل الرشكات الصينية عىل الفوالذ واإلسمنت ،وس ّد أو تعويض
فجوة البنية التحتية اآلسيوية املق ّدرة بنحو  1.7تريليونات دوالر
أمرييك حفاظًا عىل النمو االقتصادي يف املستقبل ،وتنفيذ مشاريع
بنية أساسية لتسهيل التجارة ،والدفع نحو أن تصبح العملة الصينية
إحدى أهم عمالت التجارة الدولية ،وإعادة توجيه فائض االدخار
الصيني ،وإعادة استخدام القدرات اإلنتاجية املحلية ،والخربة الفنية
لالستثامر يف مرشوعات طريق الحرير ،حيث يساهم الطريق يف
مواجهة الرتاجع يف معدالت منو االقتصاد الصيني(.((1
17 Koboević, Kurtela & Vujičić, p. 114.
18 Chris Devonshire-Ellis, "China's Belt & Road Initiative In The
Pacific Islands," Silk Road Briefing, 23/5/2019, accessed on 30/4/2020, at:
https://bit.ly/2VQ6iXm
19 Michael Fleet, "China's Belt and Road Initiative: Harnessing
Opportunities for Canada," in: Cracks in the Liberal International Order:
2018 Global Trends Report (Waterloo: Balsillie School of International
Affairs, 2017), pp. 95-96.
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ويتمثل الهدف االسرتاتيجي الصيني الثاين يف تعزيز االقتصاد العاملي
املفتوح ،وزيادة تطبيق تكنولوجيا املعلومات لدعم نظام التجارة
الحرة العاملية برو ٍح من التعاون اإلقليمي املفتوح والشامل واملتوازن،
وتعزيز التدفق املنتظم والحر للعوامل االقتصادية وتخصيص املوارد
بكفاءة عالية ،وتكامل األسواق ،مع تشجيع الدول الواقعة عىل طول
الحزام والطريق عىل تنسيق سياساتها االقتصادية ،مع الرتكيز عىل
ض ّخ طاقة إيجابية جديدة يف تعزيز السالم والتنمية العاملية(.((2
وتتمثل أهم طرق تعزيز االقتصاد العاملي ،وفقًا للرؤية الصينية ،يف
تعزيز مشاريع البنية التحتية يف الدول الواقعة عىل طول طريق
الحرير الجديد ،ما يساهم يف زيــادة منو اقتصاداتها ،ومن ثم
املساهمة يف زيادة الطلب عىل السلع والخدمات الصينية .ويف هذا
مهم لنقل
الصدد ،تُع ّد شبكات السكك الحديدية ً
بديل لوجست ًيا ً
املنتجات الصينية إىل األسواق األوروبية واآلسيوية ،وهو األمر الذي
دفع الحكومة الصينية إىل التوجه نحو إنشاء السكك الحديدية
وتطويرها ،باعتبارها سمة رئيسة يف اسرتاتيجية التنمية االقتصادية
الجديدة ،حيث يستغرق نقل البضائع الصينية من خالل القطار إىل
غرب أوروبا نحو  16يو ًما ،يف حني يتطلب النقل البحري نحو 5
أسابيع مع تأخريات عديدة قد تحدث يف كثري من الحاالت وارتفاع
التكلفة حتى تصل إىل نحو  7آالف دوالر أمرييك ،وهو ما يقرب
من ثالثة أضعاف ونصف التكلفة مقارنة بتكلفة النقل الربي .وعىل
الرغم من انخفاض تكلفة نقل البضائع ج ًوا مقارنة بالنقل الربي ،فإن
النقل عرب السكك الحديدية يساهم يف نقل البضائع الكبرية والقابلة
للتلف وذات القيمة العالية ،التي قد يصعب نقلها ج ًوا بسبب
حجمها أو وزنها(.((2
وقد استثمرت البنوك الصينية بالفعل ،نحو  250مليار دوالر أمرييك
يف املرشوعات املتعلقة بإنشاء السكك الحديدية ومحطات الطاقة(.((2
وبناء عليه ،يتمثل أحد األهداف االسرتاتيجية الصينية من املرشوع
يف تحسني روابط النقل وتقليل تكلفة التجارة إىل أوروبا وأجزاء من
أوراسيا ،لتحقيق ربط أفضل للدائرة االقتصادية لرشق آسيا من جهة
20 "Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt
and 21st-Century Maritime Silk Road," National Development and Reform
Commission, and Foreign Ministry and Ministry of Commerce, with
approval by the State Council (March 2015).
21 Paulo Duarte, "China's One Belt One Road: Which Impacts on
Regional and Global Integration?" IAPSS World Congress, 5/4/2017, p. 8.
22 Simeon Djankov, "The Rationale Behind China's Belt and Road
Initiative," in: Simeon Djankov & Sean Miner (eds.), "China's Belt and
Road Initiative: Motives, Scope, and Challenges," Peterson Institute for
International Economics, PIIE Briefing (March 2016), p. 8.
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والدائرة االقتصادية األوروبية من جهة أخرى ،وذلك من خالل تقليل
تكاليف نقل البضائع واختصار طول الطرق املؤدية إىل أوروبا.
ويتمثل الهدف االسرتاتيجي الصيني الثالث يف تعزيز التجارة
بني الدول املشاركة يف الطريق؛ فوفقًا لترصيح الرئيس الصيني يف
آذار /مارس  ،2015من املستهدف أن يصل حجم التجارة مع الدول
الواقعة عىل طول الطريق إىل  2.5تريليون دوالر أمرييك سنويًا بحلول
عام  .((2(2025وبالفعل ،أشار الرئيس الصيني ،خالل كلمته االفتتاحية
يف منتدى الحزام والطريق األول للتعاون الدويل يف أيار /مايو ،2017
إىل أن" :إجاميل حجم التجارة بني الصني ودول الحزام خالل الفرتة
 2016-2014قد تجاوز  3تريليونات دوالر ،وتجاوزت استثامرات
الصني يف هذه البلدان  50مليار دوالر أمرييك ،مع إقامة الرشكات
الصينية  56منطقة تعاون اقتصادي يف أكرث من  20دولة ،وحققت
عائدات رضيبية قدرها  1.1مليار دوالر أمرييك مع توفري  180ألف
وظيفة"( .((2ويضمن تعزيز التجارة بني الدول املشاركة يف الطريق
للصني الوصول إىل املوارد البرتولية ،حيث يأيت تعزيز القدرة الصينية
رئيسا
للوصول إىل املوارد الطبيعية ،وخاص ًة املوارد البرتولية ،محركًا ً
لتنفيذ مرشوعات طريق الحرير الجديد من خالل تنفيذ املمرات
االقتصادية الستة التي تضم مرشوعات ذات استثامرات كبرية فيام
يتعلق بتطوير البنية األساسية للحصول عىل الطاقة من خالل خطوط
األنابيب إىل روسيا وآسيا الوسطى واملحيط الهندي .وتتكامل هذه
الرغبة الصينية مع تحقيق مصالح العديد من الدول الغنية باملوارد
الطبيعية يف آسيا الوسطى والرشق األوسط ،حيث تركّز الصني يف
آسيا الوسطى عىل تنفيذ مرشوعات يف مجاالت البنية األساسية مثل
خطوط أنابيب النفط والغاز ومرشوعات الطرق الرسيعة والسكك
الحديدية وشبكات االتصاالت( .((2وبناء عليه ،تستهدف الصني تنويع
استثامراتها وأسواقها ومو ّرديها ،من خالل زيادة حجم االستثامر
يف أوراسيا ،وتحفيز التجارة مع الدول غري الساحلية التي يصعب
الوصول إليها ما يساهم يف زيادة منو اقتصاداتها ،ومن ث ّم زيادة
طلبها للسلع والخدمات الصينية.
يف حني يتمثل الهدف االسرتاتيجي الصيني الرابع يف تدويل العملة
الصينية ،حيث تُ ِعيد الصني تشكيل اقتصادها ليكون اقتصا ًدا مفتو ًحا
23 Ibid., p. 7.
24 Speech by H.E. Xi Jinping, President of the People's Republic of
China, delivered at the Opening Ceremony of The Belt and Road Forum for
International Cooperation, 14 May 2017.
25 Michael Clarke, "The Belt and Road Initiative: Exploring Beijing's
Motivations and Challenges for its New Silk Road," Strategic Analysis, vol.
42, no. 2 (March 2018), p. 91.
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يعزز من قدرتها عىل أن تصبح صانع ًة للقرار ومسا ِهم ًة يف االقتصاد
العاملي مبا يساهم يف تدويل العملة الصينية ،ليكون لها دور رئيس
يف تحقيق التنمية عىل املستوى الدويل .وبناء عليه ،تسعى الصني
ألن يكون لعملة الرمنينبي مكانة دولية أكرب ،وأن تكون إحدى أهم
العمالت الرئيسة يف متويل القروض للمرشوعات ،ما يؤهلها ألن تصبح
عملة احتياطية عاملية .ويف سبيل تحقيق ذلك ،انضمت الصني يف عام
 2015إىل عضوية البنك األورويب لإلنشاء والتعمري وأنشأت البنك
اآلسيوي لالستثامر يف البنية التحتية ،ما أدى إىل إضافة عملة الرمنينبي
إىل سلة العمالت العاملية( .((2ويف هذا الصدد ،تحدث الرئيس الصيني
عن تدويل عملة الرمنينبي خالل افتتاح منتدى الحزام والطريق
للتعاون الدويل يف نيسان /أبريل  2019حيث قال" :سوف نستمر يف
حاسم
تحسني نظام سعر الرصف ،حيث نرى أن السوق تؤدي دو ًرا
ً
يف تخصيص املوارد والحفاظ عىل سعر رصف الرمنينبي مستق ًرا عىل
نحو أسايس عند مستوى متوازن ،وسوف تساعد هذه الخطوات يف
ضامن النمو املطّرد لالقتصاد العاملي"(.((2
أما الهدف االسرتاتيجي الصيني الخامس فيتجسد يف تعزيز تحقيق
السالم وزيادة رصيد بكني من القوة الناعمة يف العامل ،والرتويج
لفلسفتها القامئة عىل استفادة الجميع .Win-Win Philosophy
وسوف يعزز هذا املفهوم من القوة الناعمة للصني ،وهو ما تحاول
تحقيقه من خالل التوسع يف إنشاء معاهد كونفوشيوس يف الدول
املشاركة يف الطريق .وكذلك ،فإن استخدام الصني كلامت مثل
"مقرتح"  ،Proposalو"رؤية"  ،Visionو"إطار"  Frameworkبدلً
من "اسرتاتيجية"  Strategyيعطي للمبادرة خصوصية مختلفة
عن املبادرات األخرى يف كونها غري مفروضة عىل الدول املشاركة
فيها ،وال تضع أي نوع من أنواع املرشوطية السياسية عليها ،مع
تأكيد الصني أن املبادرة ال يوجد لديها أي أهداف سياسية .وتقع
الدوافع البيئية يف سياق هذا الهدف االسرتاتيجي ،وذلك يف محاولة
تقليل اعتامد الصني عىل الفحم امللوث؛ فقد ساهم اعتامد الصني
عىل استخدام الفحم يف زيادة مشكلة التلوث يف الصني ،وبناء عليه
تستهدف الصني التحول من استخدام الفحم إىل االعتامد عىل مصادر
الطاقة النظيفة املستوردة من آسيا الوسطى وروسيا ،ويظهر ذلك
من خالل كلمة الرئيس الصيني يف افتتاحية منتدى الحزام والطريق
للتعاون الدويل يف نيسان /أبريل  ،2019حيث قال" :نتابع تحقيق
التعاون املفتوح واألخرض والنظيف ،وسوف نطلق مرشوعات بنية
26 Misiągiewicz & Misiągiewicz, p. 36.
27 Speech by H.E. Xi Jinping, President of the People's Republic of
China, delivered at the Opening Ceremony of The Belt and Road Forum for
International Cooperation, April 2019.
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متويل أخرض لحامية
تحتية خرضاء وننفذ استثامرات خرضاء ،ونوفر ً
األرض التي نسميها جمي ًعا 'البيت'"(.((2
ويتمثل الهدف االسرتاتيجي الصيني السادس يف تنمية منطقة التبت
وخلق جوار جغرايف أكرث أم ًنا ،حيث تستهدف الصني االستفادة من
املوقع الجغرايف ملنطقة التبت ،وذلك من خالل مد الطريق إىل نيبال،
مع الرتكيز عىل تنمية املناطق االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة
واملحاور الحرضية عىل طول املمرات االقتصادية ،بهدف ترسيع
عملية تنمية املناطق الحدودية واملهمشة اقتصاديًا يف الصني(.((2
ويساعد الطريق ،وفقًا للمنظور الصيني ،يف تخفيف التهديدات
األمنية عرب األطراف الغربية الصينية التي تعاين اضطرابات ،مبا يف
ذلك الحركات االنفصالية للتبت واإليغور وتجارة املخدرات وتسلل
املتطرفني إىل غرب الصني عرب آسيا الوسطى .وترى الصني أن تعزيز
البنية األساسية والرتابط االقتصادي اإلقليمي ميكن أن يساهم يف
معالجة جذور عدم االستقرار يف هذه املناطق ،من خالل خفض
معدالت الفقر وربط شينجيانغ  Xinjiangودمجها عىل نحو أكرب يف
االقتصاد اإلقليمي .وبناء عليه ،يحمل هذا املرشوع دوافع اسرتاتيجية
لتعزيز التنمية املحلية ،مبا أن النمو الصيني مو ّجه إىل املقاطعات
الرشقية والساحلية يف البالد ،ولهذا ،فإن من املستهدف تحويل
مقاطعة شينجيانغ الشاملية الغربية لتكون بوابة البنية التحتية يف
فرصا لالستثامر وزيادة النشاط
الصني لوسط آسيا وغربها ،ما يفتح ً
االقتصادي يف هذه املنطقة ،ومن ث ّم معالجة الفجوات االجتامعية
واالقتصادية بني املقاطعات الساحلية الداخلية واملناطق املتصلة
باملناطق الساحلية يف الصني(.((3
أما الهدف االسرتاتيجي الصيني السابع فيتجسد يف الرغبة الصينية يف
التأثري االقتصادي والدبلومايس يف العامل بصفة عامة ،ويف آسيا بصفة
خاصة؛ فقد أدى غياب الواليات املتحدة بوصفها قوة اسرتاتيجية يف
منطقة أوراسيا إىل تعزيز الفرص الصينية لتوسيع قوتها الدبلوماسية
واالقتصادية وتعزيزها يف املنطقة .وتشمل هذه األهداف رغبة بكني
يف الحفاظ عىل معدل منوها االقتصادي من خالل تنفيذ أدوات
جديدة للتعاون االقتصادي الدويل مع الرشكاء الجدد ،وزيادة درجة
التأثري الصيني يف النظام الدويل ،واملساهمة يف الهيكل االقتصادي
العاملي ،وذلك نتيجة لتجربتها الناجحة يف تعزيز البنية التحتية،
وتنفيذ رؤية متكاملة تتمثل يف الربط بني الدول ،وتعزيز التجارة،
وتبادل الثقافات بني الشعوب  ...إلخ ،مع تطوير البنية التحتية
28 Ibid., p. 36.
29 Clarke, p. 91.
30 Misiągiewicz & Misiągiewicz, p. 36.
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رئيسا يف تعزيز التعاون اإلقليمي والتنمية ،خاصة يف
لتؤدي دو ًرا ً
املراحل األوىل من تنفيذ املبادرة من خالل تنفيذ عدد من املشاريع
التي تربط بني الدول ،متضمن ًة إنشاء سكك حديدية وخطوط الغاز
واالتصاالت والكهرباء .ويحمل هذا الهدف االسرتاتيجي يف طياته
تح ّوطًا صين ًيا من احتاملية قيام حرب /نزاع تجاري محتمل ،وذلك يف
إطار انسحاب الواليات املتحدة من اتفاقية "الرشاكة عرب الباسفيك"
 Trans-Pacific Partnership, TPPيف كانون الثاين /يناير ،2017ما
قلص من احتامالت إبرام رشاكة للتجارة واالستثامر عرب األطليس إىل
حد بعيد .وبناء عليه ،سيواجه الطريق ضغوطات أقل فيام يتعلق
مبوازنة املبادرات التجارية املنافسة ،وإذا قام نزاع تجاري بني الصني
والواليات املتحدة ،فإن الصني تتوقع أن تساندها دول طريق الحرير
وال سيام رشكاؤها األوروبيون(.((3
يف حني يتمثل الهدف االسرتاتيجي الصيني الثامن يف محاولة التص ّدي
للقضايا االسرتاتيجية املتعلقة بالطاقة واألمن ،حيث يأيت نحو 75
يف املئة من واردات الصني النفطية من البحر ،ومتر عرب مضيق ملقا
بني املحيط الهندي وبحر الصني الجنويب ،ومن املحتمل أن يتم
إغالق هذا املمر يف حالة حدوث أي نزاعات ،ما يجعل الصني عرضة
لالستغالل االسرتاتيجي .وكذلك يتعرض أمن الصني الطاقوي للخطر
بسبب القرصنة املنترشة يف هذه املنطقة ،ما أدى إىل انخفاض اعتامد
الصني عىل الشحنات القادمة عرب هذا املضيق جزئ ًيا عن طريق
إنشاء قنوات تجارية بديلة عرب الرب تضمن سالمة خطوط األنابيب
التي مت ّر عرب آسيا الوسطى واملمرات التي تربط الصني باملحيط
الهندي مبارشة(.((3
ومن هنا ،تستهدف الصني تحقيق مكاسب من هذا املرشوع
عىل املستويات املحلية واإلقليمية والدولية .إذ يهدف املرشوع
عىل املستوى املحيل الصيني إىل تعزيز النمو االقتصادي عىل أن
يكون االستهالك املحيل ُمح ِركًا لزيادة معدل النمو االقتصادي .أما
عىل املستوى اإلقليمي ،فيساهم املرشوع يف تنمية منطقة الصني
الغربية( ((3وجريانها يف منطقة وسط آسيا ،حيث سيكون تحرير
التجارة والتعاون النقدي يف املستقبل مبنزلة أساس جديد للمجتمع
االقتصادي اإلقليمي الذي يتصل مبحاور إقليمية جديدة ومجمعات
31 Wuthnow, p. 2.
32 Yiping Huang, "Understanding China's Belt & Road Initiative:
Motivation, Framework and Assessment," China Economic Review, vol. 40
(2016), p. 315.
 33منطقة اإليغور الغربية املستقلة تعاين تراج ًعا يف النمو مقارنة بالشاطئ ،وعىل
مدار التاريخ ،مل تتمتع هذه املنطقة بعالقات إيجابية مع القيادة الصينية وشهدت توترات
اجتامعية وصلت إىل تهديدات أمنية.
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صناعية كربى ،وهو ما يرتبط بالهدف الرئيس من املرشوع امل ُعلن
الخاص بتعزيز االتصالية والرتابط عرب القارات بهدف تعزيز التجارة،
وتحفيز التطور التكنولوجي .أما عىل املستوى الدويل ،فلدى الصني
خطة جيوسياسية تالقي القبول يف جانبها االقتصادي نتيج ًة لخيبة
أمل عدد كبري من الدول النامية من فاعلية املؤسسات الغربية ،حيث
ترغب الصني يف القيام بدور يف إعادة التوازن االقتصادي وتصحيح
االختالالت االقتصادية.

ً
ثالثا :الوزن االستراتيجي لطريق
الحرير الجديد في النظام العالمي:
آراء متضاربة
ساهم صعود الصني الرسيع عىل رأس النظام الدويل وتص ّدرها املركز
الثاين من بني أكرب اقتصادات العامل ،يف أعقاب األزمة االقتصادية
العاملية عام  ،2008وتراجع النفوذ األمرييك واألورويب عىل املستوى
الدويل ،يف ظهور أربع رؤى مختلفة بني األكادمييني حول املكانة
الصينية يف العامل .تتمثل الرؤية األوىل يف أن هذا الصعود الصيني
سوف يساهم يف إعادة تشكيل القوى يف السياسة الدولية ،ومن
ث ّم لن يكون مهيم ًنا عليها بعد اآلن من الواليات املتحدة والدول
الغربية فقط ،ولكن سوف تساهم الصني ،بوصفها قوة اقتصادية ،يف
إعادة تشكيل وتعزيز وجود عامل أكرث توازنًا واستقرا ًرا يف العالقات
الدولية ،خاص ًة مع صعود العديد من االقتصادات الناشئة .وتتبنى
دول منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا هذه الرؤية اإليجابية
تجاه املبادرة الصينية ،وذلك المتالك الصني صورة إيجابية كبرية لدى
شعوبها ،مع ترحيبهم بها رشيكًا اسرتاتيجيًا يُعتمد عليه ،خاص ًة يف
مجاالت الطاقة واالستثامر .كذلك ،يساهم عدم إرصار الصني عىل
احرتام حقوق اإلنسان رشطًا أساس ًيا للتعاون مع هذه الدول يف تعزيز
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تلك العالقات ،وذلك عىل النقيض يف عالقاتها االقتصادية مع الواليات
املتحدة والدول األوروبية(.((3
يف حني تتمثل الرؤية الثانية يف أن احتفاظ الصني مببدأ عدم التدخل
يف الشؤون الداخلية للدول األخرى يح ُّد من قدرتها عىل حامية
مصالحها يف مناطق األزمــات الخارجية ،وإن كان يساعدها عىل
استدامة عالقاتها التجارية مع الدول واألنظمة السياسية املختلفة،
وهو ما يح ُّد من تص ّدرها بوصفها قوى كربى يف النظام الدويل.
حاج إيان برمير  Ian Bremmerبأن تأثري الصني عىل املستوى
ويُ ّ
الدويل ال يزال محدو ًدا إىل ٍ
حد ما ،عىل الرغم من تنامي النفوذ
الصيني االقتصادي ،مع عدم متتع النظام السيايس واالقتصادي للصني
بالجاذبية يف العديد من الدول األخــرى ،حيث يجذب النموذج
االقتصادي الرأساميل الزعامء السياسيني لتطلعهم إىل بناء أسواق
للرثوة ألنفسهم مع تقديم القليل للمواطنني(.((3
أما الرؤية الثالثة فتنطلق من فكرة أنه يجب ّأل توضع الحاجة
الصينية إىل النفط جان ًبا لفهم أبعاد الوجود الصيني يف العامل ،حيث
يسا ِعد فهم السياق الداخيل للصني يف تقديم رؤية أوضح حول فهم
التفاعالت بني املتغريات املحلية والدولية .ومن هنا ،ترى هذه الرؤية
أن الصني غري مهتمة بتصدر النظام الدويل ،ولكنها تسعى لتعزيز
منوذجها االقتصادي الجديد يف النظام الدويل مبا يسمح لها بالوصول
إىل مصدر ثابت للطاقة للحفاظ عىل تنميتها االقتصادية .وترى هذه
الرؤية أن الصعود الصيني يسبب إزعا ًجا للواليات املتحدة ،ولكن
الصني ال تسعى من خالل صعودها لتقويض املصالح األمريكية(.((3
بينام تنطلق الرؤية الرابعة من فرضية أن الصني تسعى ألن تحل
محل القيادة االقتصادية األمريكية يف العامل من خالل تصدير "النموذج
الصيني" ،واستشهد أصحاب هذه الرؤية بأن مرشوع طريق الحرير
الجديد يتشابه إىل حد بعيد مع "خطة مارشال" األمريكية التي
أطلقتها يف أعقاب الحرب العاملية الثانية لتعزيز مكانتها يف النظام
الدويل( .((3حيث يرى ويليام أوفرهولت  William Overholtأن
مرشوع طريق الحرير الجديد هو اسرتاتيجية صينية تجاه أوروبا
وآسيا وأفريقيا ،يشبه إىل حد بعيد االسرتاتيجية األمريكية العاملية
يف أعقاب الحرب العاملية الثانية التي متثَّل جوهرها يف "تطوير
غرب أوروبا" .فقد نجحت هذه االسرتاتيجية يف جعل دول العامل
34 Henelito A. Sevilla, "China's New Silk Route Initiative: Political and
Economic Implications for the Middle East and Southeast Asia," Asian
Journal of Middle East and Islamic Studies, vol. 11, no. 1 (2017), pp. 84-86.
35 Misiągiewicz & Misiągiewicz, p. 34.
36 Sevilla, p. 86.
37 Huang, pp. 314-315.

35
املتقدم حليفة للواليات املتحدة ولرؤيتها ،ولكن مع األخذ يف االعتبار
عدم امتالك الصني القوة العسكرية الكافية لحامية اسرتاتيجيتها
االقتصادية مقارنة بالواليات املتحدة حينها(.((3
قليل يف دراسة وجهة نظر هذا الفريق ،سنجد
إال أنه ،إذا تعمقنا ً
أن هذه املقارنة غري دقيقة ،حيث كان الهدف السائد من خطة
مارشال آنذاك هو تعزيز إعادة البناء االقتصادي ووحدة اقتصادات
أوروبا الغربية بعد الحرب العاملية الثانية ،بينام لو بحثنا يف أهدافها
الحقيقية ،فإننا نجد أنها مل تهدف فقط إىل إعادة بناء اقتصادات
الدول يف أعقاب الحرب وإزالة العوائق التجارية ولكن إىل وقف
انتشار الشيوعية من دول أوروبا الرشقية .ومقارنة بهدف الصني
الرئيس من مرشوع طريق الحرير الجديد الذي نجده يتمثل يف تعزيز
املصالح االقتصادية للصني وفتح فرص تجارية للرشكات الصينية ،ومن
ث ّم هو آلية لتحقيق التعاون االقتصادي الدويل من وجهة نظر صينية
وليس منحة دولية كام كان الحال يف خطة مارشال( .((3إضاف ًة إىل
ذلك ،نجد أن املرشوع الصيني أكرث اتسا ًعا من حيث ض ّمه  65دولة
يف آسيا وأفريقيا والرشق األوسط وأوروبا بعدد سكان يقارب 4.4
مليارات نسمة ،ما ميثل أكرث من نصف عدد سكان العامل ،وحجم
ناتج محيل بنحو  50يف املئة من إجاميل الناتج املحيل العاملي ،مع
امتالكها نحو ثالثة أرباع احتياطيات الطاقة ،وحجم مرشوعات للبنية
األساسية مستهدف تنفيذها بقيمة تتجاوز  800مليار دوالر أمرييك،
من خالل تعزيز التعاون الحكومي والتنسيق بني السياسات(.((4
ولكن هذا ال مينع من وجود بعض نقاط التشابه بني املرشوعني؛
رصح وزير الخارجية الصيني ،وانغ يي  Wang Yiأن "عدم
ففي حني ّ
التوازنات االقتصادية هي السبب الرئيس للرصاعات ،وأن عىل الصني
توفري املزيد من 'السلع العامة' للتخفيف من هذه الرصاعات" ،نجد
ترصي ًحا مشاب ًها لجورج مارشال )1959-1880( George Marshall
يف خطابه بجامعة هارفارد يف  5حزيران /يونيو  ،1947حيث قال
"سياستنا غري موجهة ضد أي دولة أو مبدأ ،ولكنها ضد الجوع والفقر،
واليأس والفوىض"(.((4
ومن هنا ميكن القول إن اآلراء حول الوزن االسرتاتيجي ملرشوع
طريق الحرير الجديد يف النظام الدويل انقسمت إىل فريقني؛ يرى
38 Leonard K. Cheng, "Three Questions on China's "Belt and Road
Initiative," China Economic Review, vol. 40 (2016), p. 310.
39 Djankov & Miner, p. 6.
40 Stephan Barisitz & Alice Radzyner, "The New Silk Road, Part I: A
Stocktaking and Economic Assessment," Oesterreichische National Bank
(Austrian Central Bank), no. Q3/17 (2017), p. 9, accessed on 9/5/2020, at:
https://bit.ly/2YNRKZW
41 Sárvári & Szeidovitz, p. 5.
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ربمتبس /لوليأوليأ

مثل الهند ،مع زيادة نفوذها من خالل املمر االقتصادي الباكستاين
 الصيني ،وكذلك توثيق عالقاتها مع الدول األعضاء يف منظمةشنغهاي( ((4من خالل دمج أهداف الطريق يف أهداف املنظمة،
وتعزيز التعاون العسكري لتحقيق األمن اإلقليمي(.((4

بعض اآلراء أ ّن املرشوع سيايس يف األساس يستهدف تعزيز الوجود
الصيني عىل رأس النظام العاملي وزيادة نفوذه من خالل مساهمته
يف تخفيف التوترات وتعزيز الثقة املتبادلة مع الدول املجاورة
لضامن بيئة سليمة لتنمية الصني ،ومن ث ّم الحفاظ عىل مساحة
اسرتاتيجية مواتية لتنمية الصني عىل املدى الطويل .وبناء عليه ،فقد
أثار املرشوع الكثري من الشكوك العاملية حول "أجندة الجغرافيا
السياسية الخفية" للصني ،وذلك لعدة أسباب تتمثل يف عدم وضوح
أهداف الطريق ومرشوعاته ،ووجود فجوة بني الخطاب السلمي
للصني وسلوكها يف السنوات األخرية ،حيث قدم الرئيس الصيني
رسائل متناقضة يف أحاديثه تسلط إحداها الضوء عىل توجه "التنمية
السلمية" وبناء نوع جديد من العالقات بني القوى املختلفة ملعالجة
القضايا األمنية البارزة ،وتطبيق مبدأ "حسن الجوار" ،ولكن يف الوقت
نفسه ،تتخذ الصني موقفًا حاز ًما ومتشد ًدا تجاه نزاعاتها اإلقليمية
والبحرية مع الدول املجاورة ،ولهذا يرى البعض أن الصني تتبنى
ما ميكن تسميته خطاب "االستعامر الجديد" فيام يتعلق باالتجاهات
املحتملة للطريق ،من خالل زيادة أعباء الديون الوطنية وتحديد
الدول النامية بوصفها سوقًا السترياد البضائع الصينية ،مع تعزيز
هيمنة الصني االقتصادية والسياسية يف آسيا وأفريقيا ،ومن ث ّم توسيع
نطاق نفوذها الجغرايف االسرتاتيجي(.((4
سوف يُ ِ
حدث الطريق تغي ًريا يف طبيعة القوى وتوازنها يف منطقة
وسط آسيا ،التي كانت منذ القدم تحت نفوذ روسيا ،حيث أصبحت
رئيسا لدى الصني من خالل مد الطريق داخل أرايض دو ٍل
اآلن هدفًا ً
42 Zhexin Zhang, "The Belt and Road Initiative: China's New Geopolitical
Strategy?" Stiftung Wissenschaft und Politik (German Institute for
International and Security Affairs), Research Division Asia, Working Papers
(October 2018), p. 3.

وهناك آراء أخرى ترى أن هذا املرشوع هو اقتصادي يف األساس
يسعى لتعزيز التنمية املشرتكة والتكامل اإلقليمي لتشكيل نظام دويل
شمول ،خاص ًة للدول النامية واالقتصادات الناشئة ،مع فرض
ً
أكرث
"النظام االقتصادي الجديد" يف النظام الدويل من خالل تطبيق سياسة
االنفتاح الشامل ،ودمج الصني عىل نحو أكرب يف النظام االقتصادي
الدويل ،وتعزيز تبادل املنفعة مع دول القارات املختلفة( .((4ويرى
هذا الفريق أن هدف املرشوع ليس توسيع مجال نفوذ الصني ،كام
أنها ليست اسرتاتيجية جيوسياسية للتنافس مع الواليات املتحدة
أو أي قوى عظمى عىل الهيمنة اإلقليمية ،بل يتمثل الهدف النهايئ
للمرشوع يف تنفيذ مرشوعات تجارية واجتامعية لتعزيز الروابط
االقتصادية واالجتامعية بدلً من العنارص االسرتاتيجية مثل التعاون
السيايس واألمني ،وهي كذلك ،آلية مفتوحة وشاملة بشأن مبادئ
التشاور واملساهمة املشرتكة واملنافع املشرتكة من خالل ترحيب
الصني بكافة الدول للمشاركة ،مع إرشاك املستثمرين والصناديق
والبنوك املختلفة(.((4
ويستند أصحاب هذا الفريق إىل مضمون كلمة الرئيس الصيني
خالل افتتاحية منتدى الحزام والطريق للتعاون الدويل يف أيار /مايو
 2017حيث قال" :يجب أن نبني منصة مفتوحة للتعاون ودعم
وتنمية اقتصاد عاملي مفتوح ،وأن نعمل م ًعا عىل تهيئة بيئة ت ُسهِل
االنفتاح والتطوير ،وتأسيس نظام عادل ومنصف وشفاف لقواعد
التجارة واالستثامر الدولية ،وتعزيز التدفق املنظم لعوامل اإلنتاج
وتخصيص املوارد بكفاءة ،وتكامل السوق بالكامل ،حيث إن التجارة
هي محرك مهم يقود النمو( ،((4ويف كلمة أخرى له ألقاها يف منتدى
الحزام والطريق للتعاون الدويل يف نيسان /أبريل  ،2019قال فيها:
"سنعمل ِب ِج ّد لضامن تنفيذ سياسات االنفتاح ذات الصلة ،حيث إن
 43الــدول األعضاء يف منظمة شنغهاي :الصني وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا
وطاجكستان وأوزبكستان والهند وباكستان.
44 Sean Miner, "Economic and Political Implications," in: Djankov
& Miner (eds), p. 13.
45 "Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and
21st Century Maritime Silk Road," p. 10.
46 Zhang, p. 3.
47 Speech by H.E. Xi Jinping, President of the People's Republic of
China, delivered at the Opening Ceremony of The Belt and Road Forum for
International Cooperation, 14 May 2017.
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رشعية الحزب الشيوعي الصيني ،ولكن ينبغي التوضيح أنه يضم أيضً ا
رؤية واضحة ألبعاد السياسة الخارجية الصينية ،حيث إن تحقيق
"التجديد الوطني الكبري"  Great National Rejuvenationلن
يؤدي فقط إىل تعزيز حكم الحزب الشيوعي الصيني عىل املستوى
الداخيل ،ولكن سوف مي ّد بكني كذلك بالقدرة عىل التأثري بفاعلية أكرب
عىل مستوى النظام العاملي(.((4

رابعا :تحديات مشروع طريق الحرير
ً
الجديد

توسيع االنفتاح خيا ٌر اتخذته الصني لتعزيز اإلصالح والتنمية ،ويلبي
رغبة الشعوب يف حياة أفضل ،ويسهم يف السالم واالستقرار والتنمية
يف العامل .نحن مقتنعون بأ ّن صي ًنا أكرث انفتا ًحا ستعمل عىل دمج
نفسها يف العامل وتقدم مزي ًدا من التقدم واالزدهار لكل من الصني
والعامل بأرسه"(.((4
عب مرشوع طريق الحرير الجديد ،أيضً ا ،عن طبيعة السياسة
ويُ ّ
الخارجية الصينية أو توجهاتها يف الفرتة التي أعقبت الحرب الباردة،
والتي هدفت إىل محاولة ردع التأثريات الجيوسياسية الناتجة من
الهيمنة األمريكية ،وتوفري بديل اسرتاتيجي واقتصادي من القيادة
األمريكية الحالية للنظام الدويل ،وذلك من خالل الرتكيز عىل تطوير
البنية التحتية عرب املنطقة األوراسية ،مع توفري ترابط اقتصادي
داعم
يتضمن إنشاء املؤسسات املالية املتعددة األطراف بوصفها ً
محتمل من املؤسسات
ً
وبديل
ً
وممول لتنفيذ مرشوعات الطريق
ً
املالية التي تسيطر عليها الواليات املتحدة .ويف هذا اإلطار ،يُعبِّ
مرشوع طريق الحرير الجديد عن تأث ّر السياسة الخارجية الصينية
بالجانب األيديولوجي للرئيس الصيني القائم عىل تحقيق "الحلم
الصيني" للتجديد الوطني الكبري باعتباره وسيل ًة تتع ّدى تحقيق األمن
الداخيل والتنمية فحسب ،إىل متكني الصني من ولوج املرسح العاملي
أيضً ا .ويف هذا اإلطار ،تستهدف الصني تحقيق هدفني رئيسني يتمثّالن
يف مجتمع مزدهر إىل حد بعيد بحلول عام  ،2021وبلد مزدهر وقوي
ومتجانس بحلول عام  .2049وعىل الرغم من أن "الحلم الصيني"
يتم فهمه عىل الدوام عىل أنه اسرتاتيجية موجهة محليًا فقط لضامن
48 Speech by H.E. Xi Jinping, President of the People's Republic of
China, delivered at the Opening Ceremony of The Belt and Road Forum for
International Cooperation, April 2019.

ميكن تقسيم تحديات طريق الحرير الجديد إىل منطني رئيسني من
التحديات :يتمثل التحدي األول يف املواقف واإلدراكــات الدولية
تجاه املرشوع" :كيف تدرك دول الرشق األوسط ،والواليات املتحدة،
وروسيا ،واليابان ،والهند ،وأوروبا املرشوع؟" ،بينام يتمثل التحدي
الثاين يف معوقات التنفيذ عىل أرض الواقع.

 .1المواقف واإلدراكات الدولية تجاه المشروع
تسود حالة من التفاؤل لدى دول منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا بخصوص املرشوع الصيني ،وذلك نتيجة ملعاناة هذه الدول
السلوكيات السياسية واالقتصادية للواليات املتحدة وغريها من القوى
األوروبية كفرنسا وأملانيا وبريطانيا .وترى هذه الدول أن وجود
الصني عىل املستوى الدويل يجعل من بنية النظام الدويل أكرث تع ّد ًدا.
وبالفعل ،انضمت عدة دول من املنطقة إىل املرشوع ،مستهدف ًة
تحقيق مكاسب اقتصادية شاملة وتوسيع الوجود يف أسواق الطاقة
وتكنولوجيا املعلومات والسكك الحديدية والقطاع البنيك وغريها من
القطاعات األخرى الواعدة ،وترحب العديد من الدول ،عىل رأسها
مرص والجزائر واململكة العربية السعودية ،بالصني بوصفها رشيكًا
اسرتاتيج ًيا ،مع عدم وجود أي قيود عىل دعم الرشاكة االقتصادية،
وذلك عىل عكس العالقات مع الواليات املتحدة والدول األوروبية(.((5
أ .المواقف واإلدراكات األميركية تجاه المشروع

ت ُع ّد الواليات املتحدة واحدة من أكرث الدول املنافسة للصعود الصيني،
حيث ي ُح ّد ذلك من الطموحات األمريكية يف تقليص النفوذ البحري
للصني ،وتحجيم نفوذها يف آسيا الوسطى ،والرشق األوسط ،ورشق
البحر املتوسط .وتتخوف الواليات املتحدة من مساهمة املرشوع يف
زيادة نفوذ الصني ،مع توفري مساحة لوجود كبري لالقتصادات الناشئة
49 Clarke, p. 86.
50 Sevilla, pp. 84-86.
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التي متثلها الصني ،وهو ما ميثّل تهدي ًدا للقيادة األمريكية يف جهودها
لالحتفاظ بنفوذها يف آسيا الوسطى .كذلك ،فإن االستخدام املتزايد
لعملة الرمنينبي لتسوية املعامالت الدولية يهدد الدوالر األمرييك
خاص ًة يف منطقة الرشق األوسط .وتعمل الواليات املتحدة عىل
مواجهة تنفيذ هذا املرشوع من خالل :تعزيز املشاركة االقتصادية
األمريكية يف آسيا مع إدخال تغيريات يف املؤسسات املالية الدولية
لحامية دورها يف اإلدارة االقتصادية العاملية ،وتشجيع الحلفاء عىل
عدم املشاركة يف تنفيذ مشاريع الطريق ،وتأجيج املعارضة املحلية يف
الدول املشاركة يف تنفيذ املرشوع ،من خالل استخدام الوكالء إلثارة
التوترات يف دول مثل باكستان ،مع مامرسة نفوذها يف املنظامت
الدولية لحقوق اإلنسان والعمل والبيئة التي تنتقد املرشوعات
املنفّذة تحت شعار حامية البيئة وحقوق اإلنسان( .((5وتتمثل
االسرتاتيجية األمريكية يف التعامل مع طريق الحرير الجديد يف مبدأ
أول" ،التي تعني أن الرشكات األمريكية يجب أن تكون يف
"أمريكا ً
أفضل وضع مبا يسمح لها باالستفادة من أي مرشوعات اقتصادية
عاملية ،وطريق الحرير الجديد ال ميثل استثنا ًء من هذا املبدأ األمرييك.
وترى واشنطن أن عدم تجاوبها أو تعاملها مع مبادرة الصني سيسمح
لها بالتوسع يف أجندتها السياسية واالقتصادية يف العامل ،وبالتحكم يف
مستقبل أوراسيا ،وهو األمر الذي تعتربه واشنطن مصدر رض ٍر كبري
لها يف العامل(.((5
ب .المواقف واإلدراكات الروسية للمشروع

ت ِ
َعتب روسيا الوجود الصيني يف منطقة آسيا الوسطى مبنزلة تهديد
لها ،إذ تُعترب هذه املنطقة ذات أهمية اسرتاتيجية بالنسبة إليها ،فقد
ظلّت "فناءها الخلفي" أكرث من قرن كامل ،حيث كانت جز ًءا من
هائل
اإلمرباطورية الروسية واالتحاد السوفيايت ،المتالكها احتياط ًيا ً
من الطاقة ،وملوقعها الجغرايف االسرتاتيجي الذي يربط بني الرشق
والغرب .وبرزت الصني بوصفها قوة جيوسياسية واقتصادية مركزية
يف منطقة آسيا الوسطى نتيجة للتبادل التجاري خالل السنوات
املاضية ،الذي تجاوز حجمه يف عام  2013نحو  50مليار دوالر
أمرييك ،متجاوزًا بذلك حجم التجارة مع روسيا .وبناء عليه ،فإن
زيادة النفوذ الصيني يف هذه املنطقة ستكون عىل حساب النفوذ
الرويس .ويف محاولة لتقليل هذا الوجود الصيني ،ناقش فالدميري
بوتني  Vladimir Putinويش جني بينغ يف أيار /مايو  2015إمكانية
"51 Pádraig Murphy, "The Silk Road, XXI Century'One Belt One Road',
The Institute of International and European Affairs, 24/3/2016, p. 5.
52 Gal Luft, "Silk Road 2.0: A US Strategy toward China's One Belt, One
Road Initiative," Atlantic Council, Strategy Paper, no. 11 (October 2017), pp.
15-17, accessed on 9/5/2020, at: https://bit.ly/2WIKLir

ددعلالا
ربمتبس /لوليأوليأ

دمج "حزام طريق الحرير االقتصادي" و"االتحاد االقتصادي األورو-
اآلسيوي" بهدف خلق مساحة اقتصادية مشرتكة .وأوضح الجانب
الصيني التزامه بذلك من خالل إصدار وثيقة مشرتكة بعقد محادثات
متعددة األطراف حول ربط املرشوعني ،ولكن هذا مل ينسجم عىل
نحو جيّد مع دول آسيا الوسطى .ويف أيلول /سبتمرب  ،2015أعلنت
كازاخستان والصني عزمهام عىل تنسيق برنامج التنمية الوطنية
السابق بوصفه جز ًءا من مبادرة الحزام والطريق( .((5ومن ث ّم ،يتمثل
الهدف الرويس الرئيس من املشاركة يف تنفيذ مرشوع طريق الحرير
الجديد يف تأمني مصالحها يف وسط آسيا ،وسوف تتأرجح العالقة بني
الصني وروسيا عىل نحو بعيد ،لرتكيز روسيا عىل تعزيز رشاكة االتحاد
األورويب  -اآلسيوي.
مبعنى آخر ،سيكون عىل روسيا أن تتخذ قرا ًرا بني خيارات صعبة :فمن
جهة تعاين موسكو العقوبات املفروضة عليها من الواليات املتحدة،
التي تحاول من خاللها عزلها سياسيًا عن رشكائها االقتصاديني يف
أوروبا ،إضافة إىل انخفاض أسعار النفط ،ومن ث ّم فإن الخيار األقرب
إليها هو تقاربها مع الصني .إال أنه ،من جهة أخرى ،ترى موسكو أن
ٍ
تهديد لها عىل املدى البعيد ،ألنها تق ّدم مبادرة
الصني متثل مصدر
تهدف من خاللها لتتحول إىل قوة كربى يف العامل ،لذا ،فإن روسيا
لديها تلك املخاوف حول مكانتها يف املنطقة تحت دعاوى أن ذلك
يضعف االتحاد االقتصادي األورايس برعايتها ،إضافة إىل أن بعض
السياسيني الروس يدركون أن الصني هي املنافس الحقيقي والتهديد
القادم عىل املدى الطويل لروسيا( .((5وبناء عليه ،ميكن القول إن
مخاوف روسيا من مرشوع طريق الحرير أكرب من مكاسبها املتوقعة
يف حالة تعاونها مع الصني .وميكن االستدالل عىل ذلك بوجود تعارض
كبري بني وجهتي النظر الروسية والصينية يف كيفية التعامل مع دول
آسيا الوسطى ،حيث تفضل بكني التعامل مع هذه الدول مبنطق
التعامل الثنايئ األطـراف ،بينام تفضل موسكو االعرتاف باالتحاد
األورو-اآلسيوي بوصفه مؤسسة إقليمية فاعلة يف إدارة العالقات
االقتصادية والتجارية بني الصني من جهة والدول األعضاء من جهة
أخرى .كام يهدد هذا املرشوع هيمنة روسيا التقليدية عىل هذا
الفضاء ،ألن الصني تسيطر عىل القسط األوفر من أنابيب ضخ النفط
فضل عن حقول نقل الغاز من تركامنستان
من كازاخستان إىل أوروباً ،
إىل غرب الصني(.((5
53 Murphy, p. 4.
"54 Prabhat Shukla, "Understanding the Chinese One-Belt-One-Road,
Vivekananda International Foundation, Occasional Paper (August 2015).
 55محمد حميش" ،التقارب املراوغ :هل تقوض مبادرة الحزام والطريق الفناء الخلفي
لروسيا؟" ،السياسة الدولية ،ملحق تحوالت اسرتاتيجية ،العدد ( 214ترشين األول /أكتوبر
 ،)2018ص .15-14
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طريق الحرير الجديد في االستراتيجية الصينية :األهداف الكبرى ،والوزن االستراتيجي ،والتحديات

ج .المواقف واإلدراكات اليابانية والهندية

من املنظور الياباين ،مل تكتف اليابان مبعارضة مرشوع طريق الحرير،
ولكن امتدت ردة فعلها لتشمل مجموعة من اإلجراءات التي تحاول بها
تحجيم التهديد املتوقع من هذا املرشوع عىل مصالحها االسرتاتيجية.
فقد أعلنت اليابان عل ًنا عن دعمها لدول جنوب رشق آسيا ،خاصة
الفلبني ،التي تقدم شكوى يف نزاعها مع الصني حول بحر الصني
الجنويب ،وأرسلت مبعوثني لها بوصفهم مراقبني لهذا النزاع .وكانت
اليابان تع ّول كث ًريا عىل تدخّل الواليات املتحدة يف آسيا من الناحية
االقتصادية من خالل اتفاقية الرشاكة عرب الباسفيك التي وضعها جورج
بوش االبن  )2009-2001( George W. Bushوقام بصياغتها باراك
أوباما  ،)2017-2009( Barack Obamaويتمثل هدفها الرئيس يف
توسيع قواعد التجارة واالستثامر يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ إىل
جانب احتواء الصني بوصفه أهم هدف جيوبوليتييك .وقد كانت إدارة
أوباما تشدد عىل أهمية وجود واشنطن يف آسيا والتزامها بتلك املنطقة
وتوسيع الجهود املتبادلة يف االستثامرات والتجارة تحت رعايتها ،إال
أنه منذ اليوم األول لدونالد ترامب  Donald Trumpيف البيت
األبيض ألغى تلك االتفاقية ،عىل الرغم من أن كث ًريا من تلك الدول
التي تشملها االتفاقية كانت ترغب يف ضامن وجودها بوصفها موازنًا
للصني يف املنطقة ،بحيث ال تكون بكني هي الالعب الوحيد واملتحكم
يف املنطقة ،وحتى ميكنها أن تحقق مصالح مشرتكة تتفق مع مصالحها
املحلية وال تكون مقترصة عىل املصالح الكربى للصني وال تصبح تلك
الدول محكومة مبا تقتضيه الرؤية االسرتاتيجية الصينية.
ومن هذا املنطلق ،حاولت اليابان أن تق ّدم مبادرة بديلة من مبادرة
الحزام والطريق ،أطلقت عليها مبادرة "محيط هادئ وهندي  ..حر
ومفتوح" .ووفقًا للمنظور الياباين ،تستهدف املبادرة الحفاظ عىل أمن
وحرية املالحة يف املحيطني استنا ًدا إىل قواعد القانون الدويل ،وتعزيز
التعاون االقتصادي واألمني بني الدول يف هذه املنطقة التي تضم
دولً آسيوية وأفريقية ومتتد إىل الرشق األوسط .وقد أعلنت بالفعل
ثالث دول رئيسة تأييدها لهذه املبادرة ،وهي الواليات املتحدة
والهند وأسرتاليا .ويرى بعض األكادمييني أن تلك االسرتاتيجية هي رد
من اليابان ،وكذلك الهند ،عىل االسرتاتيجية التي تتب ّناها الصني وقلق
الدولتني من الصعود الصيني يف آسيا ويف منطقة بحر الصني الجنويب.
ومن املنظور الهندي ،تحاول الهند أن تقوم بدور املوازن؛ فمن ناحية
تربطها عالقات جيدة مع الواليات املتحدة واليابان ،ومن ناحية
أخرى فهي تزيد يف عالقتها باملنطقة تجاريًا منذ عام  2006وتتجه
إىل تكوين روابط مشرتكة ،إال أن وجود الصني يحد من هذا الدور
الهندي يف املنطقة ،وقد ظهر هذا جل ًيا منذ إعالن املمر االقتصادي
الصيني – الباكستاين وحامية أرايض كشمري ،املنطقة املتنازع عليها بني

باكستان والهند ،وذلك يظهر بوصفه تح ّديًا واض ًحا للهند من الصني
التي تحمي مصالحها االسرتاتيجية وتستكمل تنفيذ مرشوعها(.((5
د .المواقف واإلدراكات األوروبية للمشروع

يرتكز النشاط الدويل لالتحاد األورويب عىل نحو بعيد عىل بناء
املؤسسات والنهوض بحقوق اإلنسان ،ومن ث ّم قد ال يكون يف منافس ٍة
مع الصني يف تنفيذ طريق الحرير الجديد .وعىل النقيض ،ميكن القول
إن هناك مصلحة أوروبية من تنفيذ املرشوع لضامن تطوير البنية
التحتية يف أوروبا وتعزيز تنمية التجارة الدولية .وتستهدف أوروبا من
تعاونها مع الصني يف إطار مرشوعات الطريق تعبئة القطاع الخاص
لتنفيذ مرشوعات البنية التحتية وتعزيز التعاون اإلقليمي .ولهذا
فإنها مستعدة لدعم املرشوع الصيني برشط أن تفي الصني باملعايري
األوروبية التي تتمثل يف احرتام حقوق اإلنسان وقيم الدميقراطية.
وتستهدف أوروبا ،أيضً ا ،من خالل الرشاكة مع الصني تعزيز التعاون
الدويل لتعزيز تحقيق السالم والرخاء والتنمية املستدامة يف رشق
أوروبا ووسط آسيا ،ومن ث ّم قد تظهر منافسة بني دول وسط أوروبا
ورشقها يف أن تصبح الجرس بني الصني واالتحاد األورويب من خالل
مرشوع طريق الحرير (املجر كانت أول دولة أوروبية تنضم رسم ًيا
إىل مرشوع طريق الحرير).
وت َعترب الصني أوروبا الطرف اآلخر من حزام طريق الحرير االقتصادي،
حيث ينطلق الطريق الربي عرب كازاخستان مرو ًرا بروسيا ثم بيالروسيا
ومنها إىل االتحاد األورويب .وبذلت الصني جه ًدا كب ًريا وضخّت مبالغ
هائلة من أجل تنمية البنية التحتية يف أنحاء الفضاء السوفيايت
السابق ،ويف تنفيذ مشاريع استثامرية كبرية يف بيالروسيا ،وأوكرانيا،
ودول أخرى عىل األطراف الجنوبية الرشقية ألوروبا .وتع ّد صفقات
املوانئ واحدة من أبرز مظاهر خطط بكني لربط الصني بأوروبا
عن طريق البحر ،إضافة إىل السكك الحديدية وخطوط األنابيب.
وتعتمد املوانئ عىل النصف البحري من املبادرة ،وتبدأ من بحر
الصني الجنويب عرب املحيط الهندي مرو ًرا بقناة السويس ،انطالقًا إىل
أوروبا عرب البحر املتوسط.
وتحاول الصني تحويل اسرتاتيجيتها إىل واقع من خالل سلسلة من
عمليات االستحواذ عىل املوانئ من سنغافورة إىل بحر الشامل ،وبذلك
تعيد رسم خريطة العامل من الناحية التجارية والنفوذ السيايس(.((5
56 Ketian Zhang, "A View from the United States," The Asian Forum,
30/4/2019, accessed on 9/5/2020, at: https://bit.ly/2WIwWAj
57 Keith Johnson, "Why is China Buying up Europe's Ports: State-Owned
Port Operators are the Aggressive Leading Edge of Beijing's Massive Belt and
Road Project," Foreign Policy, 2/2/2018.
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وقد بدأت الرشكات الصينية العمالقة مثل موانئ "كوسكو" للشحن،
وميناء الصني التجاري ،جوالت رشائية يف املحيط الهندي والبحر
املتوسط والحافة األطلسية .ويف كانون الثاين /يناير  2018متكنت
"كوسكو" من االستيالء عىل املحطة يف زيربوغ (ثاين أكرب ميناء يف
بلجيكا) ،وهو أول جرس عبور للرشكة الصينية يف شامل غرب أوروبا.
وجاءت صفقة أخرى يف إطار عمليات االستحواذ يف إسبانيا ،وإيطاليا،
واليونان خالل  .2019-2018وتسيطر الرشكات الصينية عىل  10يف
املئة من قدرة املوانئ األوروبية ،كام أنفقت "كوسكو" مليار دوالر يف
رشاء ميناء بريايوس اليوناين وتحديثه.
ومن الناحية االقتصادية ،يدرك معظم القادة األوروبيني مبادرة
طريق الحرير عىل أنها محاولة صينية للتغلغل وزيــادة النفوذ
السيايس واالقتصادي يف العامل .ويثري التأثري الصيني املتزايد قلق
قادة الدول األوروبية من أن يقوم الرئيس الصيني يش جني بينغ
بتحويل االقتصاد الصيني إىل قوة سياسية مؤثرة يف أوروبا .وأكد
الرئيس الفرنيس ،إميانويل ماكرون ،خالل زيارته الصني أن مرشوع
الحزام والطريق ال ميكن أن يكون ذا وجهة واحدة ،وأنه سيتم دعم
الطريق من جانب فرنسا وأوروبا يف حالة اعتامده عىل روح التعاون
مجال للهيمنة الصينية( .((5فقد أشارت صيغة
وال ميكن أن يكون ً
"( "1+16اتفاقية املشاركة بني الصني و 16دولة من رشق وجنوب
رشق أوروبا) التي تأسست يف عام  2010إىل أن الصني تستهدف
مدخل
ً
زيادة نفوذها االقتصادي والسيايس يف هذه الدول بوصفها
اسرتاتيج ًيا لزيادة نفوذها يف أوروبــا كلها .ومع فقدان االتحاد
األورويب بعضً ا من جاذبيته االقتصادية والسياسية لدى دول وسط
أوروبا ورشقها ،بدأت هذه الدول يف البحث عن بديل ،وهو ما أعطى
الفرصة للصني للدخول بقوة يف األسواق األوروبية من منطلق أن
هذه الرشاكة ستحقق مكس ًبا مشرتكًا للجميع .إال أن إدراك أوروبا
ملبادرة طريق الحرير ال يزال يتمثل يف أنها محاولة للتغلغل وزيادة
النفوذ الصيني يف أوروبا أكرث من أنها مرشوع يحقق مكس ًبا مشرتكًا
للجميع ،والدليل عىل ذلك أنه يف نيسان /أبريل  ،2018صدر تقرير
وقّعه  27من أصل  28سف ًريا أوروب ًيا لدى الصني رأوا أن مرشوعات
طريق الحرير الجديد تضع الرشكات الصينية يف وضع تنافيس أفضل
من الرشكات األوروبية ،وأنها ال تتبع قواعد الشفافية الدولية(.((5
58 Michel Rose, "China's New 'Silk Road' Cannot be One Way,
France's Macron Say's," Reuters, 8/1/2018, accessed on 10/4/2018,
at: https://reut.rs/2zp7LL8
59 Chen Xin & He Zhigao (eds.), 16+1 Cooperation and China-EU
Relationship (Budapest: China-CEE Institute, 2018), pp. 122-125.
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ومنذ أن قامت الصني بتحديث ميناء بريايوس ،متكنت من إفشال
إدانة االتحاد األورويب للسلوك الصيني يف قضايا تشمل حقوق
اإلنسان وبحر الصني الجنويب ،وذلك مبساعدة اليونان .وتثري املبادرة
قلق االتحاد األورويب من الناحية االقتصادية ،فريى البعض أن الصني
سوف تلتهم االقتصادات األوروبية للحفاظ عىل تفوقها ،وأن صفقات
املوانئ ومشاريع البنية التحتية األخرى املرتبطة بالحزام تهدد دول
وسط أوروبا ورشقها .وقادت أملانيا تيار التحفظ ضد هذه املبادرة،
واشرتطت تقديم الصني ضامنات لحرية التجارة واملنافسة العادلة،
ولهذا السبب أوضح الرئيس الصيني ،يش جني بينغ ،أن املبادرة هي
مرشوع القرن ،وأكد أن املرشوع مفتوح أمام الجميع عىل أساس مبدأ
الربح لكل األطراف ،كام أكد اعتامد املبادرة عىل قواعد الشفافية
ونظام التجارة املفتوحة املتعددة األطراف .وقد أطلقت الصني 51
خطًا للسكك الحديدية يربط بني الصني و 28مدينة أوروبية .وتشري
األرقام الصينية إىل أنه منذ آذار /مارس  2011إىل نيسان /أبريل
 2017تردد أكرث من ثالثة آالف قطار بني الصني وأوروبا ،ونقلت هذه
القطارات السلع الصغرية الحجم بني الصني وأوروبا ،خاصة الهواتف
وأجهزة الكمبيوتر املحمولة( .((6ويتوقع أن يسهم طريق الحرير
الجديد يف إنعاش سياحي ضخم يف الدول التي مير بها ،وخاصة
لندن .وقد زادت الصني استثامراتها يف قطاعات الصناعة والطاقة
والسياحة ،ولقيت املبادرة ترحي ًبا كب ًريا من بريطانيا ،وذلك يف إطار
سعيها للخروج من االتحاد األورويب ستزداد رغبتها يف تعميق عالقتها
التجارية مع الصني(.((6

 .2تحديات تنفيذ المشروع على أرض الواقع
يواجه تنفيذ مرشوع طريق الحرير الجديد عد ًدا من التحديات
املؤسسية واألمنية ،مع اختالف وتنوع األنظمة واملصالح السياسية
واالقتصادية للدول املشارِكة .يتمثل التحدي األول يف وجود حوكمة
ضعيفة ،وبريوقراطية عميقة ،وعدم استقرار سيايس محتمل ،حيث
نظم
متتلك الــدول امل ُشارِكة يف مرشوع طريق الحرير الجديد ً
سياسية واقتصادية متنوعة ومختلفة مع وجود مخاطر قانونية
ومالية لالستقرار السيايس أو االستقرار االجتامعي( .((6وتتمتع الدول
املشاركة يف تنفيذ مرشوع طريق الحرير الجديد مبستويات مختلفة
 60سعيد عبد الرزاق" ،التنني الصيني 'سيد' طريق الحرير الجديد" ،الرشق األوسط،
 ،2017/5/20شوهد يف  ،2018/4/10يفhttps://bit.ly/2yFEBrh :
 61املرجع نفسه.
62 Barisitz & Radzyner, p. 13.
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من التنمية وظروف حوكمة قد تؤدي إىل إعاقة تطوير البنية التحتية
وتنمية التجارة واالستثامر بني الدول الداخلة يف الطريق(.((6

التبت وخلق جوار جغرايف أكرث أم ًنا ،ومحاولة التص ّدي للقضايا
االسرتاتيجية املتعلقة بالطاقة.

أما التحدي الثاين فيتجسد يف الهيمنة الصينية عىل تنفيذ املرشوعات
املختلفة مع عدم األخذ يف االعتبار الظروف املحلية للدول املختلفة.
وعىل الرغم من اعتبار الدول املشاركة يف طريق الحرير الجديد
أن املشاركة الكبرية للصني يف تنفيذ املرشوعات ،من خالل التمويل
واإلدارة ،ستُساهم يف ترسيع معدالت اإلنجاز ،لك ّنها قد ال تحقق
تأث ًريا إيجاب ًيا ج ّي ًدا يف االقتصادات املحلية لهذه الدول( .((6يف حني
يتمثل التحدي الثالث يف املشكالت التي تواجه تنفيذ مرشوعات
البنية األساسية ،حيث تتمثل القضية الرئيسة لتوسيع نطاق
متويل مرشوعات البنية األساسية واملرشوعات الصناعية يف متويل
الديون ،وخاصة التمويل بالعمالت األجنبية ،ومن ث ّم قد ال تتدفق
االستثامرات الخاصة إىل الــدول التي تواجه أزمــات يف تسديد
الديون( .((6أما التحدي الرابع فيتمثل يف التداعيات املحتملة من
التوترات الجيوسياسية :مخاطر محتملة من التداعيات السياسية
املتوقعة للتوترات العسكرية يف بحر الصني الجنويب ،واملرشوعات
التي تكون سببًا للمنافسة الجيوسياسية بني الدول املختلفة(،((6
وتزايد أزمة "الدولة األمنية" يف شينجيانغ بسبب أقلية اإليغور(.((6

وفيام يتعلق بالوزن االسرتاتيجي ملرشوع طريق الحرير الجديد يف
النظام الدويل ،انقسمت اآلراء إىل فريقني :يرى الفريق األول أنه
مرشوع سيايس يهدف يف األساس إىل تعزيز الوجود الصيني عىل
رأس النظام الدويل وزيادة نفوذها فيه ،بينام يرى الفريق الثاين أن
هذا املرشوع مرشوع اقتصادي يف األساس ويسعى لتعزيز التنمية
املشرتكة والتكامل اإلقليمي لتشكيل نظام دويل أكرث عدالة ،خاص ًة
للدول النامية واالقتصادات الناشئة ،مع دمج الصني عىل نحو أكرب يف
النظام االقتصادي الدويل.

خاتمة
ميثل طريق الحرير الجديد مبادرة جيوسياسية تهدف إىل ربط
الصني بباقي دول العامل وقاراته عىل نحو يجعل بكني تقع يف مركز
الثقل االقتصادي والسيايس يف العامل .وتتنوع األهداف االسرتاتيجية
الصينية من طريق الحرير الجديد ما بني أهداف اقتصادية وأخرى
جيوسرتاتيجية ،ولكنها يف النهاية تندرج تحت أهــداف محلية،
وإقليمية ،ودولية .وتتمثل األهــداف االسرتاتيجية يف التعاون
االقتصادي ،وتعزيز االقتصاد العاملي املفتوح ،وتعزيز التجارة بني
الدول املشارِكة يف الطريق ،وتدويل العملة الصينية ،وتعزيز تحقيق
السالم وزيادة رصيد بكني من القوة الناعمة يف العامل ،وتنمية منطقة

63 Peter Wolff, "China's 'Belt and Road' Initiative: Challenges and
Opportunities," Report Prepared for the 2016 Annual Meeting of the Asian
Development Bank, German Development Institute (Deutsches Institut für
Entwicklungspolitik) (2016), p. 12.
64 Barisitz & Radzyner, p. 13.
65 Wolff, p. 11.
66 Barisitz & Radzyner, p. 14.
67 Clarke, p. 92.

ويواجه مرشوع طريق الحرير الجديد تحديني رئيسني :يتمثل
أولهام يف إدراكات القوى الدولية ومواقفها تجاه املرشوع ،حيث
نجد معارضة واضحة من الواليات املتحدة األمريكية ،وتحفظات من
اليابان والهند ،وتخوفات ممزوجة برغبة يف االستفادة من املرشوع
من الجانبني األورويب والرويس عىل حد سواء ،وترحي ًبا من دول الرشق
األوسط وشامل أفريقيا .أما التحدي الثاين فيتمثل يف معوقات التنفيذ
عىل أرض الواقع التي تكمن يف تحديات متويل املرشوع وتحديات
وجود حوكمة ضعيفة ،وبريوقراطية عميقة ،وعدم استقرار سيايس
محتمل يف الدول التي قررت الدخول يف الطريق ،كذلك تتمتع الدول
املشاركة يف تنفيذ مرشوع طريق الحرير الجديد مبستويات مختلفة
من التنمية قد تؤدي إىل إعاقة تطوير البنية التحتية وتنمية التجارة
واالستثامر بني الدول الداخلة يف الطريق.
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صـدر حديـ ًثا

تـأليف :جون رولز.
تـرجمة :يزن الحاج.

محاضرات في تاريخ الفلسفة السياسية

ً
حديثا عن سلسلة ترجمان في المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات كتاب محاضرات
صدر
في تاريخ الفلسفة السياسية ،وهو ترجمة يزن الحاج العربية لكتاب Lectures on the History
 of Political Philosophyالذي حرره ،باللغة اإلنكليزية ،صامويل فريمان .هذا الكتاب مجموعة من
اهتم فيها
المحاضرات التي ألقاها جون رولز في أثناء تدريسه في جامعة هارفرد ،طوال ثالثة عقود،
ّ
بالفلسفة السياسية الحديثة ،وسعى فيها إلى تحديد السمات األساسية لليبرالية.
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 خيارات باكستان:إلغاء الهند وضع والية جامو وكشمير الخاص
Indian Revocation of Jammu and Kashmir's Special Status:
Options for Pakistan

المتاحــة أمام باكســتان في مــا يتع ّلق
ُ تهــدف هــذه الدراســة إلــى عرض الخيــارات السياســية
ّ
وتركز علــى األزمــة التي تلــت إلغاء الهنــد الوضع
.بنزاعهــا مــع الهنــد بشــأن جامــو وكشــمير
، فمن خالل البحث فــي هذه األزمة.2019  أغســطس/الخــاص لواليــة جامو وكشــمير فــي آب
ّ
وتطور على مدى
وال ســيما من حيث إنّها نتيجة مباشــرة للطريقة التي نشب فيها هذا النزاع
ّ
 تعرض الدراسة سلســلة تدابير يمكن للحكومة الباكستانية أخذها،العقود الســبعة األخيرة
ّ  من أجــل تأمين الدعــم للتوصل إلى، أو بالتنســيق مــع جهات دوليــة فاعلة/إ ّمــا وحدهــا و
حل
ّ أن مثل هذه التدابيــر قد
ً
عودة
تمثل
ّ  صحيح.مســتدام بشــأن النــزاع المتعلق بجامو وكشــمير
ّ
أن
ّ  إلا، التي طبعت جنوب آسيا،لظهور الدبلوماسية القسرية المستوحاة من الحرب الباردة
القوة
هنــاك بعــض القيود التي قد تتط ّلب من باكســتان التح ّلي بالصبر وإنتاج مكتســبات
ّ
.الناعمة
. كشمير، جامو، باكستان، الهند:كلمات مفتاحية
The aim of this Study is to provide policy options for Pakistan in relation to the
Jammu and Kashmir (J&K) dispute with India. A special focus is on the crisis
following the Indian revocation of J&K's special status in August 2019. Since
then there is not just a complete blackout in J&K but also another low in the
India-Pakistan relationship. Based on the analysis of the diplomatic support that
Islamabad has received from the international community in general and the
Muslim world in particular, this paper argues that Pakistan has to mainly rely on
what it can do on its own. By examining how the present crisis is a direct outcome
of how this conflict has transpired and evolved over the last seven decades, this
paper draws a series of measures which the Pakistani government can take at
its own and in collaboration with international actors to obtain support for a
sustainable solution to the J&K dispute.
Keywords: India, Pakistan, Jammu, Kashmir.
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مقدمة
يف عامل تعود فيه النزاعات اإلقليمية إىل بعض املوروثات املتجذّرة
بعمق يف حقبتَي الحرب العاملية الثانية والحرب الباردة ،يجدر
عىل الــدوام النظر إىل ما تُ ثّله هذه النزاعات من مخاطر دامئة
الهش الذي بات يراه كثري من قادة العامل أم ًرا
ته ّدد بزعزعة السالم ّ
وتتجل هذه املخاطر يف بعض النزاعات الحدودية األكرث
ّ
ُمسل ًّم به.
صعوبة يف العامل ،وقد ازدادت تعقي ًدا بسبب طبيعة الحرب الحديثة
التي تشهد تط ّو ًرا رسي ًعا ،وضبابية الحدود الفاصلة بني السياسات
اإلقليمية والسياسات الدولية .وأ ّدى ذلك إىل نشوء أوضاع أتاحت
لهذه النزاعات املحلّية أن ت ُلحق الخراب والدمار يف أرجاء املنظومة
الدولية ،مع ما ينجم عنه من عواقب وخيمة نهائية .فالحدود املتنازع
عليها بني إرسائيل وسورية ،وبني كوريا الشاملية وكوريا الجنوبية ،ويف
شبه جزيرة القرم ،ويف بحر الصني الجنويب ،هي حاالت متثّل بعضً ا من
أخطر بؤر التوتر يف العامل التي قد تؤدي إىل نشوب نزاع عاملي مد ِّمر،
لكن من بني هذه النزاعات كلها ،قد تكون التط ّورات األكرث خطورة
تلك التي نشهدها حال ًّيا يف جامو وكشمري؛ إذ ال يزال النزاع يف كشمري،
الذي بدأ منذ عام  ،1947نزا ًعا قامئًا يشمل الهند وباكستان ،الدولتني
النوويتني العد ّوتني يف جنوب آسيا.
ميثّل نزاع جامو وكشمري أحد أصعب النزاعات يف العامل ،وهو
النزاع اإلقليمي الوحيد من نوعه الذي ال يزال قامئًا .فقد خاضت
من أجله الهند وباكستان ثالث حروب ،إضاف ًة إىل مناوشات ما بني
متوسطة وصغرية املدى ،تقع حتى اليوم يف شكل اشتباكات منتظمة
ّ
عرب الحدود .أما املواجهة األخرية التي اندلعت بني الدولتني يف
آذار /مارس  ،2019عىل سبيل املثال ،فتتمثل يف االشتباك الج ّوي األ ّول
بني دولتني متلكان أسلحة نووية .وكان فتيل هذه املواجهة املتجذّرة
م ّر ًة أخرى ،يف أعامل العنف املتواصلة يف والية جامو وكشمري،
هجو ًما عسكريًّا مد ّم ًرا عىل قافلة لق ّوات االحتالل الهندية .المت
الهن ُد باكستان عىل هذه الحادثة ،وتذ ّرعت بها لتوجيه رضبات ج ّوية
"تأديبية" عرب حدودها مع باكستان ،وكانت حصيلتها ُمنازلة ج ّوية
بني طائرات حربية للدولتني يف أجواء األرايض املتنازَع عليها((( .ومع
أ ّن الدولتني نجحتا يف تخفيف ح ّدة النزاع والحؤول دون انتقاله إىل
املجال النووي ،فإ ّن خري مثال عىل مدى اقرتابهام ،من جديد ،من
التدمري الشامل متمثّل بنزاع جامو وكشمري .وكانت هذه الحادثة
1 Tribune News Service, "Pakistan's PM Imran Khan Warns of Nuclear
War with India after Both Sides Shoot Down Warplanes and Kashmir Crisis
Escalates," South China Morning Post, 27/2/2019, accessed on 15/11/2020, at:
http://tiny.cc/pxw4dz
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أيضً ا سب ًبا لوصف الرئيس األمرييك األسبق ،بيل كلينتون ،منطقة جامو
وكشمري بأنّها أخطر مكان عىل وجه األرض(((.
صحيح أ ّن األشهر التي تلت املعركة الج ّوية أفضت إىل جولة
انتخابات أخرى يشوبها االنقسام يف الهندّ ،إل أن ح ّدة التوترات
تصاعدت مــجــد ًدا بعد قــرار حكومة حــزب بهاراتيا جاناتا
) - Bharatiya Janata Party, (BJPالتي أُعيد انتخابها  -القايض
بإلغاء الوضع الخاص ملنطقة جامو وكشمري مبوجب الدستور الهندي.
منذ ذلك الحني ،أ ّدى هذا القرار  -الذي أعقبه فرض حظر تجول ٍ
قاس
وواسع يف شتى أنحاء املقاطعات الخاضعة للسيطرة الهندية يف جامو
وكشمري  -إىل تفاقم التوتر يف العالقات الهندية  -الباكستانية .ويعود
ذلك إىل أ ّن باكستان رأت يف هذه الخطوة انتهاكًا صارخًا لحقوق
املسلمني الكشمرييني الذين كث ًريا ما أعربت الدولة الباكستانية عن
تضامنها معهم .ورأت القيادة الباكستانية أيضً ا أ ّن هذه الخطوة مج ّرد
نذير للمزيد من القمع الوحيش للحركات االحتجاجية الكشمريية،
وهو ما قد يؤ ّدي إىل إبادة َج ْمعية واسعة .وأوضح قادة باكستان،
يف هذا السياق ،أنّهم س ُيضطرون إىل التدخّل إذا حصل ذلك ملنع
حصول كارثة كهذه ،بأي وسيلة الزمة((( ،ما قد يفتح الباب أمام
مقاربات قرسية أوضح يف التعاطي الدبلومايس .وميكن القول إ ّن تلك
املقاربات تستلزم تعزيز االهتامم مبا وصفه االقتصادي األمرييك وأستاذ
السياسات الخارجية يف جامعة ماريالند توماس شيلينغ بـ "اإلكراه"،
خصوصا عندما نأخذ يف الحسبان
يف مقابل ما يُعرف بـ "الردع"(((،
ً
التوازن االسرتاتيجي الدقيق الذي م ّيز العالقات الهندية  -الباكستانية
يف العقود القليلة املاضية.
لذلك ،يف وقت تتوافر فيه الكثري من الدراسات التي تبحث يف كيفية
استخدام الهند مقاربة مثل هذه املقاربة خالل بعض الفرتات األكرث
يلق إمكان اعتامد باكستان مقاربة
تقلّ ًبا يف عالقاتها بباكستان((( ،مل َ
أكرث قرسية ترتكز عىل الدبلوماسية ،ال عىل القوة الحادة ،االهتام َم
الكايف .لذلك ،تبحث هذه الدراسة ،من خالل االعتامد عىل هذا
السياق ،يف سياسة باكستان الخارجية الحالية والخيارات الدبلوماسية
2 Jonathan Marcus, "Analysis: The World's Most Dangerous Place?" BBC
News, 23/3/2000, accessed on 15/11/2020, at: http://tiny.cc/8uw4dz
3 The Editorial Board, "The U.N. Can't Ignore Kashmir Anymore," The
New York Times, 2/10/2019, accessed on 15/11/2020, at: http://tiny.cc/knw4dz
4 Thomas C. Schelling, Arms and Influence (USA: Yale University Press,
1966), pp. 69-70.
5 David B. Carter, "The Compellence Dilemma: International Disputes
;)with Violent Groups," International Studies Quarterly, vol. 59, no. 3 (2015
Patrick Bratton, "Signals and Orchestration: India's Use of Compellence in
the 2001–02 Crisis," Strategic Analysis, vol. 34, no. 4 (2010).

تاسارد
إلغاء الهند وضع والية جامو وكشمير الخاص :خيارات باكستان

امل ُتاحة لها ،بنا ًء عىل موقفها الدائم بشأن نزاع جامو وكشمري .وتقوم
بذلك من خالل تقديم خلفية تفصيلية عن الجذور التاريخية لنزاع
كشمري ،وتبحث يف الطرائق املتع ّددة التي أغرقته يف النزعات القومية
لكل من الهند وباكستان.
والهويات االجتامعية السياسية املتنافسة ّ
عرض عا ٌّم لألزمة الراهنة التي أعقبت إلغاء الوضع
ييل ذلك ٌ
الخاص الذي منحته سابقًا الحكوم ُة الهندية لكشمري .وتقرتح هذه
ّ
الدراسة ،من خالل إظهارها أ ّن األزمة الراهنة هي نتيجة مبارشة
لكيفية نشوب هذا النزاع وتط ّوره يف العقود السبعة املاضية ،سلسل َة
إجراءات ميكن أن تتخذها الحكومة الباكستانية ،و /أو يُتوقّع أن
تتّخذها عىل مستوى الدولة للحؤول دون خروج األزمة عن السيطرة.
أما العنرص الرئيس هنا ،فيكمن يف أن هذه اإلجراءات عقابية ووثيقة
الصلة مبصالح باكستان الثابتة يف منطقة كشمري ،من غري أن تؤ ّدي
إىل تصعيد غري متوقَّع يف األعامل العدائية بني الجارتني النوويتني.
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املؤسسون ،من أمثال
دولته
ّ
الخاصة به((( .واستخدم آباء باكستان ّ
مح ّمد عيل جناح" ،نظرية األ ّمتني" ،بصفتها املبدأ التوجيهي لتقسيم
منفصل
ً
شبه القا ّرة الهندية ووجود باكستان نفسها بصفتها وط ًنا
ملسلميها .لذلك ،تستند الحركة القومية الباكستانية والنضال الذي
الخاصة ،إىل هذه
نجم عنها سع ًيا وراء تحقيق االستقالل والهوية
ّ
الفكرة ،أي إقامة دولة دميقراطية مسلمة ،تسرتشد وتتأثر ،إىل حد
بعيد ،بتعاليم اإلسالم ،من دون أن تكون دولة دينية .وبذلك ،تربز
باعتبارها إحدى الدول القومية الدميقراطية الحديثة األوىل يف العامل
التي أُنشئت عىل أسس دينية.

ً
أوال :اإلرث المستمر ّ لنظرية األ ّمتين
بالنظر إىل أن نزاع كشمري يتجاوز أن يكون مج ّرد نزاع إقليمي ،ناقش
أكادمييون ومحلّلون سياسيون طبيعته املستعصية ،بسبب تجذّره
يف طائفة واسعة من القضايا الخالفية واملعقّدة املتّصلة بقوميتني
وهويّتني متنافستني((( ،وهي قضايا تتجاوز االنقسامات اإلثنية
ترسخت عىل نحو متنامٍ يف العقود السبعة
والدينية والطائفية ،وقد ّ
املاضية ،يف حني يعزو كثري من الباحثني أسبابها مبارش ًة إىل مرحلة
تقسيم شبه القا ّرة؛ إذ وقع تقسيم شبه القارة الهندية يف نهاية
الحرب العاملية الثانية ،عىل أسس طائفية؛ وبنا ًء عىل هذا التقسيم،
أصبح منذ ذلك الحني علّة وجود باكستان وأيديولوجيتها القومية
بصفتها جمهورية إسالمية .ويعود السبب الجوهري الذي يجعل
كشمري أرضً ا متناز ًعا عليها ،تُطالب بها الهند وباكستانُ ،متذ ّرعتَني،
منذ ذلك الحني ،مبطالب متباينة ،إىل أ ّن حركة استقالل مسلمي شبه
القا ّرة الهندية ضد الحكم االستعامري الربيطاين ،قامت عىل فكرة أ ّن
كل منهام يستحق
"مسلمي الهند وهندوسه" يشكّلون "أ ّمتني" ،وأ ّن ًّ
"6 Navnita Chadha Behera, "The Kashmir Conflict: Multiple Fault Lines,
Journal of Asian Security and International Affairs, vol. 3, no. 1 (2016); Stephen
P. Cohen, "India, Pakistan and Kashmir," Journal of Strategic Studies, vol. 25,
no. 4 (2002); Stephen P. Cohen, Shooting for a Century: The India-Pakistan
Conundrum (Washington D.C: Brookings Institution Press, 2013); Tsering
& Dorjay, "Ideological War and People Dilemma in Kashmir," Indian J. Soc.
Pol., vol. 4, no. 1 (2017); A. Z. Hilali, "Kashmir Dispute and Un Mediation
Efforts: An Historical Perspective," Small Wars & Insurgencies, vol. 8, no. 2
(1997); Alice Thorner, "The Kashmir Conflict (Continued)," Middle East
Journal, no. 3 (1949); Stanley Wolpert, India and Pakistan: Continued Conflict
or Cooperation? (Berkeley (United States): University of California Press, 2010).

مبا أ ّن منطقة جامو وكشمري تض ّم أكرث من  8.5مليون مسلم،
يشكّلون نحو  70يف املئة من مجمل سكّانها((( ،ترى باكستان يف
طبيعة هذه املنطقة املتنازع عليها "أجندة تقسيم غري مكتملة"(((.
وبنا ًء عىل ذلك ،بات وجود الق ّوات الهندية  -التي ازداد عددها عىل
الخاصة للمنطقة  -يوصف بأنه احتالل
نحو كبري بعد إلغاء الحقوق
ّ
قرسي للمنطقة غري رشعي .وساهمت عملية القمع غري املسبوقة،
ّ
التي تزامنت مع دعوات طائفية خافتة ومبطَّنة تؤجج التش ّدد
متسكها بالهندوتفا
اليميني املتط ّرف لحكومة حزب بهاراتيا جاناتا يف ّ
( Hindutvaالحركة القومية الهندوسية) ،يف تسويغ موقف باكستان
من نظرية األ ّمتني .من حيث املضمون ،يعني ذلك تراجع الهند عن
مزاعمها القدمية بشأن أساسها العلامين امل ُك َّرس يف املبادئ التي دعا
7 Stephen P. Cohen, The Idea of Pakistan (Washington D.C: Brookings
Institution Press, 2004), pp. 28-29.
8 Zeeshan Shaikh, "Share of Muslims and Hindus in J & K Population
Same in 1961, 2011 Censuses," The Indian Express, 30/12/2016, accessed on
15/11/2020, at: http://tiny.cc/p0w4dz
9 Cohen, "India, Pakistan and Kashmir,"p. 46.
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إليها جواهر الل نهرو  )1947-1964( Jawaharlal Nehruيف حزب
املؤمتر الوطني الهندي(.((1
أ ّدت هذه التط ّورات إىل إضفاء نوع من الق ّوة عىل مزاعم باكستان
الثابتة بشأن إخضاع الشعب الكشمريي وقمعه عىل أساس متييز
ديني رصف .وألقت ظاللها عىل تصوير الهند نفسها بوصفها دولة
دميقراطية متسامحة وشاملة وحيوية ،والتي كانت  -لوال ذلك  -يف
طريقها إىل االعرتاف بها بوصفها ق ّوة إقليمية ،إن مل تكن عاملية ،تتط ّور
برسعة .وبعد أن ع ّزز هذا التأكيد العلني موقف باكستان ،باتت
خياراتها  -إ ْذ تج ُد نفسها يف سياق مواجهة هذه التطورات  -متثّل
فرص ًة كبرية لها لتعبئة جهودها الدبلوماسية .وتشمل هذه الجهود
إجراءات أحادية ومتع ّددة األطراف ،ال تهدف إىل تسليط الضوء عىل
محنة الشعب الكشمريي طوال هذا النزاع الذي مىض عليه سبعة
عقود فحسب ،بل إىل إرغام الهند ،يف أحسن حال ،واألطراف املعنية
التوصل إىل
األخرى يف املنطقة (مثل الواليات املتحدة والصني) عىل ّ
سيبي الحاج َة إىل
حل نهايئ أكرث عدلً  .وترى باكستان أ ّن هذا ّ
ّ
الحل ّ
حق تقرير املصري للشعب
نظرية األ ّمتني وأساسها املنطقي ،وسيتيح َّ
الكشمريي واالعرتاف السلمي به ،عوضً ا عن القهر الوحيش واالحتالل
اللذين يخضع لهام عىل يد الدولة الهندية وجيشها.

ثان ًيا :قضية خرجت من رحم العنف
تجل طوال تاريخ
إ ْن كان هناك من أمر وحيد بقي مؤكّ ًدا ،كام ّ
العالقات الهندية  -الباكستانية ،فهو نزوع الدولتني إىل العنف بسبب
هذه املنطقة املتنازَع عليها .وحتى يف غمرة املطالبات الواسعة
بالتقسيم عىل امتداد خطوط طائفية تعود إىل عام  ،1947اكتسبت
األرايض التي تضم جامو وكشمري أه ّمية اسرتاتيجية فائقة ،باعتبارها
لكل من الهند وباكستان .فمواردها املائية العذبة
متاخمة ،جغراف ًّياّ ،
التي ال تق َّدر بثمن ،وطرقها ال ّربية املبارشة (عرب أفغانستان) بني الصني
وآسيا الوسطى غري الساحلية ،تجعل تنازل الهند أو باكستان عنها
بسهولة لآلخر أم ًرا مستبع ًدا(.((1
نتيجة ما سبق ،اندلعت يف شتّى أنحاء املنطقة أعامل عنف واسعة،
بعد تقسيم شبه القا ّرة يف آب /أغسطس  .1947بدأت أولً يف شكل
انتفاضة محلّية محدودة عىل املهراجا (األمري الحاكم) الحاكم ،لتحمل
10 Behera, p. 41.
"?11 Neera Chandhoke, "Is the United Nations Still Relevant for Kashmir
The Journal of Modern Hellenism, no. 30 (2014), p. 93.

أصل(.((1
أعامل العنف طاب ًعا مختلفًا كلّ ًّيا يف أجواء مناخ سيايس متوت ّر ً
جرى ذلك عندما استطاعت رشيحة من السكّان املسلمني املحلّيني
االستيالء عىل مدينة مظفّر أباد واملناطق املحيطة بها وتحريرها من
حكم املهراجا( ،((1بعد أن طلبت مساعدة من رجال القبائل عىل
الحدود مع باكستان التي أُقيمت حديثًا .عندها فحسب ،اختار
املهراجا توقيع ّ
صك االنضامم إىل الهند بعد أن أخفق يف نيل االستقالل
و َعجز عن إخامد االضطرابات .وعقب االتفاق بني املهراجا والهند ،يف
ترشين األول /أكتوبر  ،1947أُرسلت القوات الهندية إىل رسينغار
 .((1(Srinagarويف وسط أعامل العنف التي أعقبت ذلك ،تفاقمت
هذه االشتباكات األ ّولية بني قوات غري نظامية لتميس نزا ًعا عسكريًّا
شامل بني الهند وباكستان .وتض ّمنت املواجهاتُ العسكرية الالحقة
ً
الحرب الهندية  -الباكستانية األوىل ( )1948-1947التي شهدت
َ
(((1
تعبئة واسعة للقوات من جهة الطرفني  .ويف حني أ ّن الحرب نفسها
انتهت عىل طول خ ّط إطالق النار بوساطة األمم املتحدة يف كانون
األول /ديسمرب  ،1948فإنها أفضت إىل عسكرة شبه نهائية للمنطقة
حتى يومنا هذا .ومع انتهاء هذه الحربُ ،وضعت املناطق الغربية
والشاملية ،املعروفة اليوم باسم آزاد كشمري Azad Kashmir
وغلغت بلتستان  ،Gilgit-Baltistanتحت سيطرة باكستان ،بينام
بقيت األرايض الباقية تحت سيطرة الهند ،املعروفة باسم كشمري،
خاضع ًة لإلدارة الهندية(.((1
بيد أ ّن هذه التسوية مل تضع ح ًّدا للرصاع؛ إذ أ ّدت التوترات املتفاقمة
يف السنوات التالية إىل حربني شاملتني أخريني :األوىل يف عام ،1965
12 James D. Howley, "Alive and Kicking: The Kashmir Dispute Forty
Years Later," Dickinson Journal of International Law, no. 9 (1991), p. 89.
13 Wolpert, pp. 22-23.
14 Ibid., p. 23.
15 Ibid., p. 21.
 16سيطرت الصني منذ أوائل ستينيات القرن املايض عىل جزء من جامو وكشمري؛ وهي
منطقة قليلة الكثافة السكّانية ت ُدعى أكساي تشني.
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والثانية يف عام 1971؛ ما صلّب املواقف من الحدود املتنازَع
عليها .وبذلك ،تح ّول خط إطالق النار الذي َرعته األمم املتحدة،
والــذي أصبح حــدو ًدا بحكم األمر الواقع بني الدولتني ،إىل خ ّط
املراقبة  Line of Controlبعد اتّفاق سيمال  Simlaالذي جاء مثرة
مفاوضات ثنائية يف عام  .1972ونجح هذا الخ ّط يف تج ّنب محاوالت
كثرية لتعديله أو حتى إزالته عرب العديد من األفعال الدبلوماسية
والعسكرية ،منها حلول دبلوماسية متع ّددة عرضها وسطاء محلّيون
ودوليون( ،((1إضافة إىل محاوالت كثرية إلعادة رسمه بالق ّوة كام
حصل يف أزمة كرغيل  Kargilيف عام  .1999تلت هذه املحاوالت
أيضً ا حوادث كثرية ،مثل الهجامت عىل الربملان الهندي يف عام
 ،2001وتفجريات قطار سامجهواتا الرسيع Samjhauta Express
يف عام  ،2007وهجامت مومباي يف عام  ،2008وهجامت أوري Uri
وباثانكوت  Pathankotيف عام  ،2016وتزامنت كلها  -عىل نحو
مبارش  -مع اشتداد التوتّرات عىل امتداد خ ّط املراقبة .ميثّل بعض من
هذه الحوادث أيضً ا مواقف بلغت فيها الهند وباكستان شفري نشوب
خصوصا بعد أن أصبحتا دولتني متلكان أسلحة نووية.
نزاع شامل،
ً
وعىل الرغم من األعامل العدائية هذه ،فإن خ ّط املراقبة يشكّل حتى
اليوم حدو َد األمر الواقع بني الدولتني ضمن أرايض كشمري املتنازَع
عليها .ويشكّل هذا الخط اليوم جمو ًدا وتسوية مزعجة ،وهو ال يزال
شاه ًدا عىل خروقات منتظمة لوقف إطالق النار وعنف متواصل.
تجل يف ما يحصل حتى اليوم من قصف مدفعي وتبادل
وهذا ما ّ
متك ّرر إلطالق النار بني الجيشني الهندي والباكستاين.

اإلكراه عند خ ّط املراقبة بواسطة ما يس ّمى أساليب قتالية دون
تقليدية و /أو هجينة .ومن خالل التعزيز املستمر ملا هو نوع من
"التهديد القائم" ،يبقى نزوع الدولتني إىل اإلكراه والعنف مرتبطًا
ارتباطًا وثيقًا بهذا النزاع(.((1
لذلك ،يشكّل النزاع املتعلق بجامو وكشمري تهدي ًدا خط ًرا لألمن
اإلقليمي يف جنوب آسيا ،وللعامل كلّه أيضً ا .وبالنظر إىل التاريخ
املضطرب لهذا النزاع عىل نحو خاص ،ميثّل التوقيت والسياق الحايل
الخاص
الذي ق ّررت فيه الحكوم ُة الهندية إلغاء الوضع الدستوري
ّ
للمنطقة تط ّو ًرا بالغ الخطورة؛ إذ أضاف بُ ْع ًدا جدي ًدا ومث ًريا للقلق
لهذا النزاع املتفاقم الذي يجب معالجته يف الوقت املالئم بطريقة
فعالة ،وال سيام بالنظر إىل موقف باكستان املبديئ منذ عقود من
هذه املسألة .لكن قبل االستفاضة يف كيفية معالجة باكستان هذه
املسألة ووجوب فعلها ذلك ،من املهم أولً فهم أه ّمية التعديل
الدستوري الهندي بشأن جامو وكشمري.

ً
ثالثا :األزمة الحالية

كام ذُكر سابقًا (يف املقدمة) ،يشكّل دخول عنرص االشتباكات الج ّوية
يف أجواء خ ّط املراقبة تط ّو ًرا مقلقًا؛ إذ بلغت األعامل العدائية بني
الدولتني مستويات جديدة بكل ما للكلمة من معنى ،وهو أم ٌر
علم أ ّن هذه
يع ّزز إمكان أن يكون خ ُّط املراقبة بقع َة توتّ ٍر نووي ً -
أصل – وهو يشهد
املنطقة ت ُع ُّد إحدى أكرث املناطق تسلّ ًحا يف العامل ً
اليوم تصعي ًدا غري مسبوق يف استخدام الدولتني طائرات حربية .ومبا
أ ّن كلتا الدولتني أظهرت استعدا ًدا ملحوظًا لنقل النزاع من امليدان
الحريب دون التقليدي إىل التقليدي ،فإ ّن من شأن االحتامل املتنامي
نحو تصعيد َع َريض عىل الصعيد النووي أن يؤدي إىل عواقب وخيمة
يصح ذلك عىل وجه الخصوص أثناء النظر إىل كيفية
ُغي العامل(ّ .((1
ت ّ
بقاء مفهوم الردع هشًّ ا ،حينام أظهرت الدولتان نزو ًعا متزاي ًدا إىل

بدأت األزمة الحالية بعد اتخاذ الحكومة الهندية قرار إلغاء الوضع
الخاص لجامو وكشمري عرب إلغاء املا ّدتني  370و 35أ .ومل يشكّل هذا
ّ
القرار مفاجأة ،نظ ًرا إىل تعاظم النزعة القومية الهندوسية يف الهند؛ إذ
يؤمن القوميون الهندوس بفلسفة الناشط السيايس فيناياك دامودار
الخاصة بالهندوتفا.
سافا ْركار Vinayak Damodar Savarkar
ّ
وقد رأى أ ّن الطريقة الوحيدة لتعزيز القومية يف الهند تكون من
خالل القومية الهندوسية .ويف أثناء الوالية األوىل لنارين ْدرا مودي
رئيسا لوزراء الهند ( ،)2019-2014شهد
 Narendra Modiبصفته ً
العامل أعامل عنف كثرية ،مدفوعة بتط ّرف ديني عىل أيدي املتش ّددين
الهندوس يف الهند .ومن خالل حمالت مثل "مراسم تغيري الدين من
اإلسالم واملسيحية إىل الهندوس والسيخ" (غار وابيس (Ghar Wapsi
(العودة إىل الوطن) ،يرمي القوميون الهندوس إىل ما يزعمون أنّه
إعادة األقلّيات الدينية إىل اعتناق الهندوسية( .((2وبح ّجة حامية
البقر ،انخرط القوميون الهندوس يف سياسات الدفاع عنه ،ما أ ّجج
خصوصا
أيضً ا أعامل العنف التي امت ّدت إىل األقلّيات الدينية،
ً

17 Moeed Yusuf & Adil Najam, "Kashmir: Ripe for Resolution?" Third
World Quarterly, vol. 30, no. 8 (2009).
18 Owen B. Toon et al., "Rapidly Expanding Nuclear Arsenals in Pakistan
and India Portend Regional and Global Catastrophe," Science Advances, vol.
5, no. 10 (October 2019).

19 John Merrill & Ilan Peleg, "Nuclear Compellence: The Political Use of
the Bomb," Crossroads, vol. 11 (1984).
'20 Debraj Deb, "'Ghar Wapsi' Bid in Tripura: 96 Christians 'Reconverted
to Hinduism," The Indian Express, 21/1/2019, accessed on 15/11/2020, at:
http://tiny.cc/pow4dz
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جامو وكشمري واليتني؛ ما أ ّدى إىل فصل منطقة الداخ  Ladakhاآلن،
لك ْن شعر مسلمو املنطقة ووادي كشمري أنّهم تع ّرضوا للخيانة .وتزعم
نزول عند رغبة األغلبية البوذية يف الداخ.
الهند أنّها قامت بذلك ً
ومع ذلك ،يحتفل حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم وجناحه األيديولوجي
راشْ رتيا سوايا ْمسيفاك سانغ Rashtriya Swayamsevak Sangh
بإلغاء املادة  .370وهذا ّ
يدل عىل وجود دعمٍ شعبي عارم يف الهند
لقرار الحزب.

املسلمة منها( .((2وعىل الرغم من هذه الفوىض كلّها يف الهند ،فإن
مودي فاز بأغلبية أكرب يف انتخابات عام .2019
حقّقت الحكومة الهندية بقيادة القوميني اليمينيني الهندوس يف حزب
الخاص لجامو وكشمري يف 5
بهاراتيا جاناتا رغبة قدمية يف إلغاء الوضع
ّ
شعب جامو وكشمري لن
آب /أغسطس  .2019وكانت الهند مدركة أ ّن َ
يُر ّحب بهذا القرار ،لذلك نرشت آالف الق ّوات اإلضافية يف املنطقة؛ ما
أ ّدى إىل سجن نحو  3.000شخص من بينهم محامون محلّيون ورجال
أعامل ومديرون تجاريون وناشطون سياسيون( .((2وقطعت خدمات
الهاتف واإلنرتنت والتلفاز عن شعب جامو وكشمري أكرث من شهر.
يوجد يف والية جامو وكشمري سبعة ماليني شخص ونحو 700,000
جندي هندي( ،((2وهو أم ٌر يجعل الوالية إحدى أكرث املناطق تسلّ ًحا
يف العامل؛ صحيح أ ّن القوات العسكرية تنترش يف جامو وكشمري بعدد
كبري دامئًا ،إلّ أ ّن هذا القمع غري مسبوق ،إىل ح ّد منع  -عىل سبيل
املثال  -وف ًدا من أحزاب املعارضة من دخولها.
تجدر اإلشارة إىل أ ّن املادة  370أتاحت للهند سيطرة محدودة عىل
نصت
ّ
جامو وكشمري بسبب نظام حكم الوالية شبه
املستقل؛ إذ ّ
الخاصني.
هذه املادة عىل أ ّن لوالية جامو وكشمري دستو َرها و َعلَمها
َّ
رشعني يف الوالية تعريف املواطنة فيها ومل
وأتاحت املادة 35-أ للم ّ
تُجز للغرباء اإلقامة الدامئة فيها ،أو رشاء أرض ،أو شغل وظائف
قسم هذا القرا ُر
حكومية ،أو نيل منح دراسية( .((2إضافة إىل ذلكّ ،
21 "India: Vigilante 'Cow Protection' Groups Attack Minorities," Human
Rights Watch, 18/2/2019, accessed on 15/11/2020, at: http://tiny.cc/abw4dz
22 Niha Masih & Joanna Slater, "Among the 3,000 Detained by Indian
Authorities in Kashmir: Children," The Washington Post, 19/8/2019, accessed
on 15/11/2020, at: http://tiny.cc/bww4dz
23 Javed Jabbar, "A New Opportunity?" Dawn, 28/8/2019, accessed on
15/11/2020, at: http://tiny.cc/sqw4dz
"?24 "Kashmir Special Status Explained: What Are Articles 370 and 35a
Al-Jazeera, 5/8/2019, accessed on 15/11/2020, at: http://tiny.cc/acw4dz

هناك أسباب كثرية وراء القرار الذي اتخذته حكومة مودي؛ إذ أفصح
الربنامج االنتخايب لحزب بهاراتيا جاناتا يف عام  2014عن رغبة يف
إلغاء املادة  370يف الدستور الهندي .ور ّوج الحزب يف تلك االنتخابات
أيضً ا لـ "امله ّمة  "44القاضية بنيل  44مقع ًدا يف انتخابات والية جامو
وكشمري .لك ّن الحزب نال  25مقع ًدا ،أل ّن الحزب الدميقراطي الشعبي
فاز بـ  28مقع ًدا( .((2وكانت غاية "املهمة  "44الرئيسة متمثّلة بالفوز
األقل يف جامو وكشمري لتنفيذ أجندة
بنصف املقاعد النيابية عىل ّ
الحزب بوسيلة قانونية /دستورية .وعندما مل يحدث ذلك ،آثر الحزب
اعتامد اسرتاتيجية أكرث قسوة وغري دميقراطية ،تحقيقًا لرغبته يف
نص الربنامج االنتخايب لحزب بهاراتيا
"أ ّمة واحدة ،دستور واحد" .كام ّ
جاناتا بوضوح يف عام  2019عىل نيّاته يف ما يتعلّق بجامو وكشمري
بالقول" :إنّنا ملتزمون بإلغاء املادة  35أ من دستور الهند ،كونها بن ًدا
مي ّيز ض ّد املقيمني غري الدامئني والنساء يف جامو وكشمري .ونعتقد أ ّن
هذه املادة عقبة تحول دون تط ّور الوالية .وسنقوم بكل الخطوات
لضامن بيئة آمنة وسلمية لسكّان الوالية كافّة"(.((2
ظل حكومة مودي ،مل يكن الوضع السائد يف جامو وكشمري
يف ّ
مستق ًّرا .ووفقًا للبوابة اإللكرتونية لجنوب آسيا لرصد اإلرهاب
 ،South Asia Terrorism Portalيتزايد عدد القتىل باطِّراد منذ
أن تشكّلت حكومة مودي يف عام 2014؛ إ ْذ بلغ عدد الضحايا 451
شخصا يف عام  .((2(2013أما
شخصا يف عام  ،2018يف حني بلغ ً 181
ً
ما أ ّدى إىل تفاقم الوضع عىل نحو كبري يف جامو وكشمري ،فهو مقتل
قائد الثورة يف املنطقة ،برهان واين  ،((2(Burhan Waniالذي سقط
يف اشتباكات مع ق ّوات األمن الهندية يف عام  .2016وعىل الرغم
من القيود التي فرضتها قوات األمن الهندية ،حرض اآلالف جنازته،
25 "Indian Media: BJP's Kashmir Performance," BBC News, 24/12/2014,
accessed on 15/11/2020, at: https://www.bbc.com/news/world-asia-india-30595366
26 "BJP Manifesto 2019: Top 10 Promises for Next 5 Years," India Today,
8/4/2019, accessed on 15/11/2020, at: http://tiny.cc/pdw4dz
27 "Fatalities in Terrorist Violence 1998-2019," South Asia Terrorism
Portal, accessed on 15/11/2020, at: http://tiny.cc/0yv4dz
 28كان برهان مظفر واين قائدًا كشمرييًا شابًّا لجامعة انفصالية تس ّمى "حزب املجاهدين".

تاسارد

51

إلغاء الهند وضع والية جامو وكشمير الخاص :خيارات باكستان

ومثّلت هذه الحادثة يف حد ذاتها منعطفًا يف التم ّرد الجاري يف
جامو وكشمري(.((2
يسود قلق كبري أيضً ا بشأن وجود أجندة قومية هندوسية أكرب خلف
القرار األخري .ويرى كثريون من داخل منطقة جامو وكشمري ومن
خصوصا يف باكستان ،أ ّن الهدف من إلغاء املادتني 370
خارجها،
ً
و 35أ هو تغيري دميوغرافية الوالية الوحيدة ذات األغلبية املسلمة يف
الهند؛ إذ ميثل املسلمون  60يف املئة من عدد سكّانها البالغ عددهم
سبعة ماليني نسمة .ويدخل ضمن منتقدي قرار حكومة حزب
بهاراتيا جاناتا قادة كشمرييون يرون أ ّن الهند تعمل مببدأ هندوتفا
لتوطني الهندوس يف جامو وكشمري( .((3لذلك ،هناك العديد من
التقارير الصادرة عن وسائل اإلعالم الدولية التي تصف ض ّم الهند
حقيقي للرصاع اإلرسائييل  -الفلسطيني
لجامو وكشمري بأنه مشاب ٌه
ٌّ
بشأن الضفة الغربية(.((3
عىل الرغم من ز ْعم الحكومة الهندية أ ّن قرارها سيكون بداية حقبة
جديدة من النم ّو واالستقرار يف جامو وكشمري ،فإنها جوبهت بالكثري
من االنتقادات .وو ّجهت القيادة الكشمريية التي ُسجنت أغلبيتها ،أو
ُو ِضعت تحت اإلقامة الجربية ،انتقادات حا ّدة إىل قرار حكومة مودي.
ووصف سيايس كشمريي شاب (يدعى شاه فيصل )Shah Faesal
هذا القرار بأنّه "اغتيال للدستور" و"خيانة من الدولة الهندية"(.((3
وعىل الصعيد العاملي ،انتُقدت الحكومة الهندية لفرضها حظْر
التج ّول الكامل عىل الوالية .وقد ُرفع حظْر التج ّول جزئ ًّيا يف عيد
األضحى ،وبات العامل شاه ًدا عىل مشاعر الكشمرييني الذين نزلوا
إىل الشوارع احتجا ًجا عىل قرار الهند .ومع ذلك ،زعمت الهند أ ّن
كل يشء عىل ما يرام ،وأنه ليس هناك ِمن قمعٍ .أوقع هذا اإلنكا ُر
ّ
(((3
ورصح رئيس
الهن َد يف مشكلة أكرب عرب تدويل نزاع كشمري ّ .
قائل" :ارتكب ناريندرا
الوزراء الباكستاين عمران خان يف هذا اإلطارً ،
"29 "Why the Death of Militant Burhan Wani Has Kashmiris up in Arms,
BBC News, 11/7/2016, accessed on 15/11/2020, at: http://tiny.cc/s1v4dz
30 "Kashmir: Why India and Pakistan Fight over It," BBC News, 8/8/2019,
accessed on 15/11/2020, at: http://tiny.cc/rew4dz
31 Yossi Beilin, "West Bank Status Quo Shares Eerie Similarities
with Kashmir," Al-Monitor, 12/8/2019, accessed on 15/11/2020, at:
http://tiny.cc/5mw4dz
32 "PM Modi is 'Murdering the Constitution,' Says Shah Faesal," BBC
News, 14/8/2019, accessed on 15/11/2020, at: http://tiny.cc/0hw4dz; "Jammu
and Kashmir: Shah Faesal Paints Painful Picture of Curfew, Governor Says
Everything Is Fine," India Today, 8/4/2019, accessed on 15/11/2020, at:
http://tiny.cc/wiw4dz
"33 Khalid Shah, "Government of India's Narrative Trap on Kashmir,
Observer Research Foundation, 27/8/2019, at: http://tiny.cc/uzw4dz

مودي خطأً اسرتاتيج ًّيا فاد ًحا [ ]...لعب ورقته األخرية [ ]...سيثبت
ذلك ملودي أن تدويله نزاع كشمري كان خطأً"( .((3وقد حذّر عمران
خان العاملَ من إمكان وقوع مواجهة نووية يف جنوب آسيا ،وهذا
نقيض رغبة الهند الطويلة األمد بعد ات ّفاق سيمال يف عام .1972
وإىل جانب العديد من التقارير املنتظمة التي نرشتها وسائل اإلعالم
العاملية عن الوضع ،جرت أيضً ا مناقشات يف منظّامت دولية؛ مثل
األمم املتحدة ،واالتحاد األورويب ،ومنظّمة التعاون اإلسالمي (منظّمة
املؤمتر اإلسالمي سابقًا).

رابعا :خيارات باكستان
ً
ظل األوضاع الراهنة ،وعىل الرغم من خيارات باكستان املحدودة،
يف ّ
ال ب ّد من النظر يف سيناريوهات متع ّددة .مل تسلم طريقة تعاطي
باكستان ورشكائها الدوليني من االنتقادات املحلّية ،لذلك عىل
إسالم أباد تعديل اسرتاتيجيتها الحالية .ونظ ًرا إىل اهتامم باكستان
بهذه القضية منذ أكرث من سبعة عقود ،فإ ّن عدم اتخاذ أي إجراء
بكل بساطة؛ إذ بنى كل من جيش باكستان القوي
ليس خيا ًراّ ،
وقيادتها السياسية املدنية أعرافهام األخالقية عىل التع ّهد بالتضامن
كل من صقور البالد وحاممئها
مع النضال الكشمريي .لذلك ،إذا كان ٌّ
مختلفني بشأن مدى التزامهام بالرصاع الكشمريي ،فإنّهام متّفقان عىل
مامرسة جهود دبلوماسية ِ
نشطة أكرث قرسية ،ر ًّدا عىل الهند ،واعتامد
اسرتاتيجية قامئة عىل اإلكراه ،عوضً ا عن الردع البسيط .ويف ذلك بعض
الشبه مبا وصفه شيلينغ بـ "الضغط املامرس عىل فرتة زمنية ممت ّدة
تتيح له مراكمة زخمه [ ]...واملو َّجه إىل أن يتح ّرك اآلخرون"(.((3

34 "Pakistan's Imran Khan Faced Limited Options on Kashmir," Financial
Times, 15/8/2019, accessed on 15/11/2020, at: https://on.ft.com/35v8isE
35 Schelling, pp. 69-70.
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يف ما يتعلّق بالر ّد الباكستاين الرسيع ،ميكن القول إنّه كان تقليديًّا؛ فقد
كل الروابط التجارية
استدعت باكستان سفريها من الهند ،وقطعت ّ
معها ،وتق ّدمت بشكوى إىل األمم املتحدة ومنظامت الدفاع عن
حقوق اإلنسان األخرى .ويف أثناء ذلك ،بقيت التوتّرات عىل أشُ ّدها
مع حصول مناوشات منتظمة عىل طول خ ّط املراقبة بعد أن فاقم
قرا ُر الهند ،يف  5آب /أغسطس ،الوض َع من ناحية التصعيد .وأغلقت
باكستان مجالها الج ّوي أمام الهند ،كام أغلقت املنافذ املؤ ّدية إليها،
مانعة إيّاها من استخدام املعرب الباكستاين يف التجارة مع أفغانستان،
تصب يف مصلحة باكستان بحكم
ّإل أن مسألة إغالق املعابر هذه ال ّ
بكل من أفغانستان والهند .وأغلقت باكستان
أصل ّ
عالقاتها املتوتّرة ً
أيضً ا خدمات القطا َرين الرسيعني ثار  Tharوسامجهوتا Samjhota
وخدمات الحافالت التي تعمل عىل خط الهند وباكستان .صحيح
أن هذا اإلجراء سيمت ّد إىل آالف املسافرين عىل جانبَي الحدودّ ،إل
أنه قد ال يشكّل ضغطًا كافيًا إلرغام الهند عىل اإلنصات ملطالب
باكستان .ويف هذا السياق ،من امله ّم اإلشارة إىل أ ّن باكستان أعادت
فتح مجالها الج ّوي يف متوز /يوليو  2019بعد إغالقٍ دام خمسة
أشهر ،يف إثر الغارة الج ّوية الهندية عىل بالكوت  Balakotيف شباط/
ِ
رشكات الطريان خسائر ت ُق َّدر
فرباير  .2019وكان ذلك القرار قد ك ّبد
مباليني الدوالرات .وستكون الحالة مشابهة هذه امل ّرة أل ّن الضغوط
الهش ستكون أش ّد وطأ ًة من الضغوط عىل
عىل االقتصاد الباكستاين ّ
االقتصاد الهندي.
سعى عمران خان مرا ًرا بعد تقلّده زمام الحكم ،يف آب /أغسطس
 ،2018إلقناع الهند باستئناف محادثات السالم الثنائية .لك ّن عروضه
تلق آذانًا صاغية يف الهند؛ ما ع ّرضه النتقادات كثرية من أحزاب
مل َ
املعارضة يف باكستان .وغداة األزمة الحالية ،استبعد خان خيار
الدخول يف حوار ثنايئ مع الهند؛ إذ إنه ليس خيا ًرا عمليًّا ،وال سيام
أ ّن موقف باكستان من النزاع الكشمريي ال يحظى بدعم كامل من
املجتمع الدويل .وبدلً من ذلك ،عىل باكستان حثّ القوى العاملية
واملنظّامت املتع ّددة األطـراف عىل الضغط عىل الهند الستئناف
كل القضايا العالقة ،ومنها
عملية الحوار الشامل( ((3من أجل مناقشة ّ
قضية كشمري.
مم يجري الرتويج له يف وسائل اإلعالم ويف الكتب املدرسية
عىل الرغم ّ
يف باكستان ،يجب عىل باكستان االمتناع عن االدعاء أ ّن "والية جامو
وكشمري ستصبح جز ًءا من باكستان" ،وينبغي يف املقابل حشد الدعم
حق تقرير املصري للشعب الكشمريي .صحيح أ ّن
من أجل ضامن ّ
ذلك قد يُنفّر الرشائح األكرث تش ّد ًدا يف الدوائر الدفاعية والسياسية
36

انطلقت عملية الحوار الشامل يف عام  ،1998لك ّنها متوقّفة منذ عام .2004

ددعلالا
ربمتبس /لوليأوليأ

الباكستانية ،لكنها قد تكون املقاربة األكرث براغامتية وواقعية يف متييز
موقف باكستان من موقف الهند؛ ونظ ًرا إىل أن الهند ق ّوة احتالل
بكل الوسائل ،فإ ّن باكستان من خالل تأكيدها التضامن مع معاناة
ّ
الشعب الكشمريي ،تضمن لنفسها فرص ًة أفضل بكثري ملامرسة
الرشعية من خالل الرضوخ لرغبات الشعب الكشمريي وسامع صوته.
وهذا يتيح فرصة أكرب إلضفاء الرشعية عىل موقف باكستان املبديئ
بطريقة دبلوماسية ف ّعالة ،تتم ّيز مام يبدو أنه عدوان هندي سافر.
يف ما يتعلق باحتالل الهند القائم عىل أعامل العنف ،ال تحتاج
باكستان إىل عرض ما يتوافر لديها من بيانات عن انتهاكات حقوق
اإلنسان يف جامو وكشمري؛ لوفرة التقارير الصادرة عن منظّامت
مستقلة تدافع عن حقوق اإلنسان وتشجب األعامل الهندية الوحشية
تنظيم فحسب ،بل
يف الوالية .ويجب ألَّ تكون حملة املنارصة أكرث
ً
عليها أن تكون أوسع ،بأكرب قدر ممكن ،من خالل استخدام املوارد
املتاحة كلّها يف باكستان .وتشمل تلك الحمالت بعثاتها الدبلوماسية
يف الخارج واألكادمييني والصحافيني وكل سفري من سفراء "النوايا
الحسنة" ميثّل باكستان يف مجاالت الرياضة الدولية والفنون والثقافة
واإلعالم .ويف السياق ذاته ،أعلنت الحكومة الباكستانية عن تسيري
مظاهرات أسبوعية يف شتّى أنحاء البالد تعب ًريا عن التضامن مع
شعب جامو وكشمريّ ،إل أن أثرها قد يكون محدو ًدا نظ ًرا إىل غياب
تغطية وسائل اإلعالم العاملية .لك ْن مث ّة خيا ٌر قليل التكلفة يكمن يف
وسائل التواصل االجتامعي التي يجب استخدامها بلغات مختلفة،
تروي ًجا ملوقف باكستان غداة األزمة الحالية .وال تزال الحكومة
الهندية تض ّيق الخناق عىل وسائل اإلعالم املحلّية والدولية بعد شهر
من التعتيم الكامل يف جامو وكشمري .وعىل باكستان أيضً ا استغالل
كل الفرص املمكنة للتعبري عن محنة شعب جامو وكشمري بأكمله
ظل ظروف ته ّدد حياته .ويجب عىل باكستان أيضً ا
الذي يعيش يف ّ
عم يجري يف جامو
صوغ اسرتاتيجية إعالمية شاملة إلطْالع العامل ّ
وكشمري حاليًّا.
قد يساعد خطاب باكستان الذي يربط األزمة الراهنة بحرب نووية
يف جنوب آسيا ،بدرجة مع ّينة ،عىل تحقيق رغبتها يف وساطة دولية
أكرب .صحيح أ ّن األخطار املحتملة لحرب نووية قد تع ّزز فُرص تدويل
القضية املطروحة ،لك ّن هناك خطًّا رفي ًعا بني اللجوء إىل "شبح"
حرب نووية بصفتها أداة سياسية لغايات ردعية من ناحية ،والتهديد
بخوض حرب نووية باعتبارها جز ًءا من دعوة تصعيدية إىل حمل
السالح من ناحية أخرى( .((3ومع أ ّن القلق يساور املجتمع الدويل
حيال التوتّرات بني الدولتني النوويتني العد ّوتني يف جنوب آسيا،
37 Merrill & Peleg, pp. 21-22.
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عىل باكستان أن تضاعف حذرها أثناء لجوئها إىل مقاربة كهذه؛ إذ
إنها تواجه أزمة اقتصادية عميقة ومتفاقمة ،تنامت ح ّدتها بسبب
جائحة فريوس كورونا .وهناك رأي مفاده أ ّن باكستان لن تستطيع
خوض حرب شاملة طويلة بسبب األزمة االقتصاديةّ ،إل أنها قد
تعمد يف املقابل إىل خيار قليل التكلفة؛ أال وهو دعم التم ّرد يف
جامو وكشمري( ،((3أو تعزيز قدراتها الردعية االسرتاتيجية بخفض
إضايف للعتبة النووية أثناء مواجهتها أي شكل من أشكال العدوان
الهندي املحتمل( .((3أما عىل صعيد دعم املتم ّردين يف كشمري ،فقد
ال تكون باكستان قادرة عىل تقديم الدعم الكامل إىل الجامعات
االنفصالية هناك .صحيح أنّه من الواضح ،يف ظل األوضاع الراهنة،
أ ّن حزب املجاهدين قد يقود النضال يف الواليةّ ،إل أنه لن يكون
سهل عىل باكستان دعم هذه املجموعة عندما تكون البالد مد َرجة
ً
عىل القامئة الرمادية لدى فرقة العمل املعنيّة باإلجراءات املالية
) .)Financial Action Task Force, FATFترى هذه املجموعة
أ ّن محاوالت باكستان املتعلقة بال ّرد عىل االتهامات املو ّجهة ض ّدها
ال تزال غري مقنعة  -وهذا أمر ال يزال يؤدي إىل تداعيات دبلوماسية
يبق أمام
ومالية خطرة عىل باكستان .وبنا ًء عىل هذه القيود ،مل َ
باكستان من خيار سوى مواصلة تقديم الدعم السيايس إىل حزب
مؤمتر الح ّرية ،وهو ائتالف رئيس ألحزاب سياسية يف جامو وكشمري.
إضافة إىل ما تق ّدم ،يجب َّأل تكون املقاربة التقليدية القامئة عىل حثّ
القوى العاملية ،مثل الواليات املتّحدة ،عىل التدخّل ،هي االسرتاتيجي َة
الوحيدة التي تعتمدها باكستان .وذلك يعود إىل أ ّن التعاون بني الهند
والواليات املتحدة بات أوثق من أي وقت مىض ،وقد تراجع دونالد
التوسط بني الهند وباكستان
ترامب مؤخ ًرا عن رغبته السابقة يف ّ
يف قضية كشمري .يف الواقع ،يُلقي كثريون اللوم عىل الرئيس ترامب
بشأن تفاقم الوضع مؤ ّخ ًرا ،ألنّه سبق أن عرض وساطته يف قضية
كشمري عندما التقى بعمران خان يف البيت األبيض يف متوز /يوليو
تستغل
ّ
 .((4(2019ومن أجل تعزيز فرص إقناع الواليات املتّحدة ،قد
باكستان ما مي ّيزها من حركة طالبان يف سياق املفاوضات الجارية بني
الواليات املتّحدة وطالبان ،لك ّن هذه األخرية كانت قد حذّرت من
38 Sameer Yasir, Hari Kumar & Maria Abi-Habib, "India Blames Pakistan
for Attack in Kashmir, Promising a Response," The New York Times,
15/2/2019, accessed on 15/11/2020, at: http://tiny.cc/1hx4dz
39 Mansoor Ahmed, "Pakistan's Tactical Nuclear Weapons and Their
Impact on Stability," Regional Voices on the Challenges of Nuclear Deterrence
Stability in Southern Asia - Carnegie Endowment for International Peace, 30
June 2016, accessed on 15/11/2020, at: http://tiny.cc/m624dz
40 Toru Takahashi, "How Trump Triggered the Kashmir Turmoil," Nikkei
Asian, 31/8/2019, accessed on 15/11/2020, at: http://tiny.cc/m1w4dz

ربط قضية كشمري بأفغانستان .وهذا األمر ،يف السياق الجيوسيايس
الحايل ،باعتبار باكستان جز ًءا من مبادرة الحزام والطريق الصينية،
عىل سبيل املثال ،ال يجعلها تتوقّع الكثري من الواليات املتّحدة .أضف
إىل ذلك أ ّن عدد الدول الغربية التي انتقدت قرار الحكومة الهندية
ليس كث ًريا أيضً ا.

خامسا :المنظمات الدولية
ً
شكّل نيل قضية كشمري بعض االعرتاف خالل اجتامع مجلس األمن
التابع لألمم املتحدة ،يف آب /أغسطس  ،2019انتصا ًرا أخالق ًّيا
بالنسبة إىل باكستان .لك ّن هذا االجتامع الذي ُعقد بطلب من الصني
مل يُ ِ
فض إىل نتائج مهمة .واستحوذت الحملة القوية التي أطلقتها
باكستان يف ما يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان يف جامو وكشمري
عىل قدر من اهتامم جامعات دولية ت ُعنى بحقوق اإلنسان؛ مثل
هيومن رايتس ووتش  ،Human Rights Watchومنظّمة العفو
الدولية  .((4(Amnesty Internationalتسعى باكستان أيضً ا ُلتاكِم
عىل هذه االسرتاتيجية من خالل طرح القضية والهموم املتعلّقة بها
هواجسها يف اجتامعات مجلس حقوق اإلنسان ،ويف الجمعية العا ّمة
لألمم املتحدة .غري أن عليها إعادة النظر يف ر ّدة فعلها األ ّولية؛ بإحالة
النزاع إىل محكمة العدل الدولية .فحتى لو جرى اللجوء إىل املحكمة
الدولية ،وقبلت األخرية بإجراء مداوالت بشأن قضية كشمري ،فإ ّن
جلساتها ستناقش مجمل األرايض املتنازَع عليها ،وهذا يشمل كشمري
يصب يف مصلحة أهدافها.
الخاضعة إلدارة باكستانّ ،
وربا لن ّ
41
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تواصل باكستان اعتامد خيار عقد جلسة عادية ملجلس األمن بشأن
قضية كشمري .وقد تع ّززت آمالها بعد اجتامع مغلق ملجلس األمن يف
 16آب /أغسطس  ،2019لكن ال بد من "مشاهدة الصورة" كاملةً.
فعىل صعيد األعضاء الخمسة الدامئني يف مجلس األمن ،كانت الصني
الدولة الوحيدة التي دعمت موقف باكستان من النزاع ،بل إنها رأت
يف خطوة الهند انتهاكًا للسيادة الباكستانية أيضً ا( .((4واختارت روسيا،
من بني باقي األعضاء ،دعم الهند .صحيح أ ّن الباقني أفصحوا عن
قلقهم ،أو شجبوا حظر التجول يف جامو وكشمريّ ،إل أنّهم تر ّددوا
يف اتّخاذ مواقف واضحة من النزاع .وبالنظر إىل موقف موسكو،
دعم
يُر َّجح  -إىل ح ّد بعيد  -استخدامها ّ
حق النقض يف مجلس األمن ً
ملوقف الهند.
تب ّنت الهند موقفًا ثابتًا بشأن نزاع كشمري؛ إذ رأت فيه نزا ًعا ثنائ ًّيا
مثل يف الجلسة األخرية للجمعية
تجل ً
بني الهند وباكستان ،وهذا ما ّ
العا ّمة لألمم املتحدة ،حيث كانت أول م ّرة ،منذ مثاين سنوات ،مل
يُ ِش فيها الرئيس الهندي يف خطابه الرسمي إىل باكستان ،أو إىل
كشمري( .((4وكان الهدف من ذلك ،عىل األغلب ،التقليل من أهمية
الرتكيز الدويل عىل حظر التج ّول الجاري ،بينام يجري العمل عىل
تعزيز موقف الهند القائل إ ّن تلك مسألة داخلية وبعيدة عن أي
تدخّل دويل .ويف املقابل ،كان بيان باكستان الرسمي مبنزلة مناشدة
قوية تو ّجهت بها إىل املجتمع الدويل ،تُسلّط فيها الضوء عىل األخطار
الكبرية امل ُه ِّددة للسالم واالستقرار اإلقليم َّيني ،والناجمة عن تر ّدي
األوضاع يف كشمري( .((4وش ّدد رئيس الوزراء عمران خان عىل نحو
رصيح ،يف خطابه أمام الجمعية العا ّمة لألمم املتّحدة ،يف جلستها
الرابعة والسبعني ،عىل األخطار التي سيتس ّبب بها أي تصعيد
أو تعديل قرسي للوضع الراهن يف جامو وكشمري يف إطار الهند
وباكستان ،لكونهام دولتني متلكان أسلحة نووية .وح ّمل املجتم َع
الدويل مسؤولية الحؤول دون تر ّدي الوضع.

سادسا :األ ّمة
ً
ع ّولت باكستان كث ًريا عىل دعم األ ّمة ،عندما غاب طرح الخالف
بشأن كشمري يف أروقة مجلس األمن التابع لألمم املتحدة طوال نحو
42 Jun Mai, "China Calls India's Move to Scrap Kashmir's Special Status
'Not Acceptable' and Not Binding," South China Morning Post, 6/8/2019, at:
http://tiny.cc/lrw4dz
"43 Mohammad Waqas Jan, "Expanding the Present Discourse on Cpec,
in: Zafar Iqbal Cheema, CPEC - A Precursor to Regional Economic Growth
and Stability (Islamabad: Strategic Vision Institute, 2019).
"44 "The U.N. Can't Ignore Kashmir Anymore.

ددعلالا
ربمتبس /لوليأوليأ

 50عا ًما .وكان أكرث ما خ ّيب ظ ّن باكستان يف هذه األزمة الراهنة
هو تواين الــدول اإلسالمية يف توفري الدعم .صحيح أ ّن الكويت
ساندت باكستان يف مجلس األمن ،لكن  -عىل الصعيد الفردي -
قلّ ٌة هم األعضاء يف منظّمة التعاون اإلسالمي الذين أصدروا بيانات
داعمة لباكستان .وبحلول  8أيلول /سبتمرب  ،2019مل يصدر األعضاء
املنضوون إىل املنظّمة بيانات رسمية تشري إىل الوضع الراهن يف
جامو وكشمري ،عدا الدول التالية :أذربيجان ،وإيران ،وماليزيا ،وجزر
املالديف ،وقطر ،واململكة العربية السعودية ،وتركيا ،واإلمارات
العربية املتّحدة .وما شكّل صدمة لباكستان  -حتى يف الوضع
الراهن – أ ّن دولة اإلمارات منحت حكومة رئيس الوزراء الهندي
مودي أرفع وسام بتقليده "وسام الشيخ زايد"( .((4ومع أ ّن وزي َري
خارجية دولتَي اإلمارات والسعودية زارا باكستان ،يف  4أيلول /سبتمرب
 ،2019لتخفيف ح ّدة التوتّرات بني الهند وباكستان ،الحظ كثريون أ ّن
جهدهام كان أقرب إىل محاولة عقيمة السرتضاء القادة الباكستانيني
ألي دعمٍ ملوقف باكستان( ،((4ما دفع كثريين
أكرث من كونه ع ْرضً ا ّ
من أمثال الناشط االجتامعي والعلمي وأحد مؤسيس الربنامج النووي
الباكستاين برويز هو ْدبهوي  ،Pervez Hoodbhoyوهو باحث
أكادميي باكستاين معروف ،إىل القول إ ّن "األ ّمة نبذت باكستان"(.((4
ومن ث ّم ،كان واض ًحا بالنسبة إىل باكستان أ ّن الدعم الذي قد تحظى
به من األ ّمة يف دعم موقفها بشأن نزاع كشمري محدود .هذا تقييم
واقعي أل ّن أغلبية الدول ذات األكرثية املسلمة ،مثل دولة اإلمارات
العربية املتحدة ،تربطها عالقات اقتصادية قوية بالهند ،ومن
املستبعد أن تعطلّها بنا ًء عىل مج ّرد تضامن مبديئ مع باكستان.
يف ما يتعلّق مبنظّمة التعاون اإلسالميُ ،عقد اجتامع طارئ يف  6آب/
أغسطس للبحث يف القضية ،لكن مل يحرضه غري ممثّيل باكستان
والسعودية وأذربيجان وتركيا وبعض ممثّيل الدول األعضاء األخرى.
وأصدرت املنظّمة يف وقت الحق من آب /أغسطس  2019بيانًا رسميًّا
دعت فيه إىل رفعٍ فوري لحظر التج ّول ،وطالبت بإجراء استفتاء عا ّم
بإرشاف األمم املتحدة ّ
لحل النزاع( .((4صحيح أن باكستان تعتمد
كث ًريا عىل منظمة التعاون اإلسالميّ ،إل أنه ينبغي اعتامد الواقعية
45 "India's Modi Awarded UAE Highest Honour Amid Kashmir
Crackdown," The Sydney Morning Herald, 26/8/2019, accessed on 15/11/2020,
at: http://tiny.cc/1jw4dz
46 "UAE and Saudi Arabia Visit Pakistan in Joint Diplomatic Push," The
National, 4/9/2019, accessed on 15/11/2020, at: http://tiny.cc/hlw4dz
47 Pervez Hoodbhoy, "Ditched by the Ummah," Dawn, 7/9/2019, accessed
on 15/11/2020, at: http://tiny.cc/8pw4dz
48 "OIC Reaffirms Internationally Recognised Status of Kashmir Dispute,
Its Resolution through Plebiscite," Dawn, 31/8/2019, accessed on 15/11/2020,
at: http://tiny.cc/vlw4dz

تاسارد
إلغاء الهند وضع والية جامو وكشمير الخاص :خيارات باكستان

بشأن ما ميكن تحقيقه عمل ًّيا .وعىل الرغم من مقاطعة باكستان،
ُدعيت الهند إىل املشاركة بصفتها "ضيف رشف" يف اجتامع عقدته
املنظّمة يف أبوظبي يف شباط /فرباير  .2019وتتبنى باكستان موقفًا
ثابتًا بعدم السامح للهند باملشاركة يف منظّمة التعاون اإلسالمي،
أي مكانة .بنا ًء عىل ذلك ،من املستبعد حدوث
بل بعدم منحها ّ
أصل ،لترصيحات /بيانات
أي خرق أو تأثري ،إن كان ذلك موجو ًدا ً
املنظّمة بشأن الهند لعدم متتّع الهند بأي مكانة رسمية فيها .وقد
بلغ اإلحباط الذي تشعر به باكستان تجاه املنظّمة ،مستوى آخر غري
مسبوق حني أعلن سيد محمود قرييش ،وزير الخارجية الباكستاين،
تشكيل تكتّلٍ إسالمي آخر ال تقوده السعودية لتحقيق
َ
رصاحةً،
(((4
املصالح القومية الباكستانية يف ما يتعلّق بنزاع كشمري  .صدرت
هذه املالحظات بُ َعيد تر ّدد املنظّمة يف استضافة جلسة بشأن كشمري
بطلب من باكستان.

خاتمة
الخاص لجامو وكشمري
سيكون لقرار الحكومة الهندية بإلغاء الوضع
ّ
تداعيات خطرة؛ ليس عىل املستوى األمني يف الهند ويف جنوب
آسيا فحسب ،بل عىل العامل بأرسه ،فقد بلغت التوتّرات بني الهند
وباكستان أعىل مستوياتها .ويف الوقت عينه ،متارس باكستان جهو ًدا
دبلوماسية نشطة لكسب املزيد من الدعم من الجهات الدولية
الفاعلة يف العامل اإلسالمي ،ويف الغرب .لك ّن موقفها بشأن نزاع كشمري
يلق غري دعم محدود.
مل َ
كل الوسائل  -مبا فيها
عىل الرغم من ر ّدة فعلها األولية باللجوء إىل ّ
دعم للكشمرييني ،من املستبعد أن تخوض باكستان حربًا
الحرب ً -
شاملةً ،بسبب تر ّدي وضعها االقتصادي .وقد ال تلجأ عىل الفور إىل
تب ّني خيار دعم املتم ّردين الكشمرييني ،نظ ًرا إىل صورتها "املش ّوهة"
عامل ًّيا؛ املرتبطة بتمويل اإلرهاب .صحيح أنّه جرى تدويل قضية
كشمري عىل مستويات عديدة ،لكن يُستب َعد ،إىل ح ٍّد بعيد ،عقد
جلسة رسمية ملجلس األمن لبحث القضية يف الظروف الراهنة.
ومل ي ُعد أمام حكومة عمران خان سوى اعتامد خيارات التكلفة
املنخفضة ،وحتى الخيارات التي تنعم بأقل مستوى من املخاطر ،مثل
الدعوة  -من خالل البعثات الدبلوماسية ووسائل اإلعالم  -إىل إجراء
استفتاء يف جامو وكشمري بإدارة األمم املتحدة ،وذلك عىل الرغم
من االنتقادات املو َّجهة إليها التي تتعلّق بالخيارات التي اعتمدتها
49 Abdul Basit & Zahid Shahab Ahmed, "Pakistan's balancing act
may be failing," Al Jazeera, 31/8/2020, accessed on 15/11/2020, at:
https://bit.ly/2H8mwGI
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تتحل بالصرب ،أل ّن الخيارات
ويتعي عىل باكستان أن ّ
يف الداخل.
ّ
املتع ّددة األطراف ،وال سيام تلك التي تشمل األمم املتحدة ،ستحتاج
ربا عىل باكستان أن تكتفي مبا ميكنها
إىل وقت قبل أن تتبلور .لذلكّ ،
فعله مبفردها يف الوقت الراهن .ويف حني أ ّن مثل هذه الخيارات قد
ال تبدو قرسية أو هجومية يف جوهرها من حيث الرسعة املطلوبة
من جانب الكشمرييني ،فإنّها تحمل يف طيّاتها إمكان إرغام الهند عىل
إعادة النظر يف موقفها عىل املدى البعيد .ويشكّل ذلك جانبًا ميثّل يف
الوقت الحايل تسوي ًة صعبة تراوح بني التسويات األكرث تش ّد ًدا واألكرث
مرونة يف القيادة الباكستانية.
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األحزاب السياسية في المغرب ومأزق التوترات االجتماعية الجديدة
Political Parties in Morocco and the Impasse of New Social Tensions

قطــع المغــرب مراحــل عدة منــذ منتصف تســعينيات القــرن الماضــي في مجــال اإلصالحات
 التي تم ّيزت بإعادة هيكلة الحقل السياسي وفق منهجية دستورية،السياســية والدســتورية
ً
ً
 لكن.مســبقا لعملية التقارب بين الفاعلين السياســيين
شــرطا
 بوصفها،وتوافق سياســي
 قد ســاهم في تقليص الســيرورة االنتخابية على، أو االنفتاح السياســي،إذا كان هــذا التقــارب
 فإنــه عــزّز فــي المقابــل اتّســاع الســاحة االحتجاجيــة وتراكــم المهــارات،مســتوى الممارســة
وتطــور قدرات التنســيق األكثر اســتقاللية وإضعــاف الميول
والخبــرات مــن جانــب المحتجين
ُّ
 على الطبقة، في المستوى القريب والمتوسط،التطور
 ويفرض هذا.االستقطابية للنظام
ّ
السياســية تجديــد خطابهــا ووســائل تواصلهــا وكيفياتــه؛ للحيلولــة دون اســتمرار تــآكل
.صدقيتها
. آلية التوافق، الوساطة، التوترات االجتماعية، األحزاب السياسية، المغرب:كلمات مفتاحية
Since the mid-1990s Morocco has traversed several stages of political and
constitutional reforms. These were characterized by a restructuring of the political
field in keeping with constitutional methodology and political consensus and
were the precondition for the process of rapprochement between political actors.
However, if this rapprochement or political openness transformed the electoral
process into something diminished in practical terms, it in turn intensified the
expansion of the protest arena, the accumulation of skills and experience among
protesters, the development of more independent coordination capabilities, and
the weakening of the regime's polarizing tendencies. This development imposes
upon the political class a renewal of its discourse and means and modalities of
communication, in the short and medium terms, to prevent continued erosion of
its credibility.
Keywords: Morocco, Political Parties, Social Tensions, Mediation, Consensus Mechanism.
. املغرب، تطوان، جامعة عبد املالك السعدي،أستاذ القانون الدستوري والفكر السيايس
Professor of Constitutional Law and Political Thought, Abdelmalek Essaadi University, Tetouan, Morocco.
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مقدمة
من يتف ّحص ما يُنتج حول الوضع الحزيب املغريب من الناحية األكادميية،
أو حتى ما يُكتب عىل املستوى اإلعالمي  -بأنواعه املختلفة  -يتأكّد
بسهولة من أنه أصبح يحمل ،بوعي أو بغريه ،بعضً ا من "الشك" يف مدى
قدرة النسق السيايس عىل تفعيل الوعود واإلصالحات املنتظرة امل ُحاطة
بالكثري من الرت ّدد والتوتر يف سياق تنامي الطلب االجتامعي؛ وهام تردد
وتوتر ح ّيان تشهد عليهام الحكومات املتعاقبة ،نظ ًرا إىل تباين مك ّوناتها
وتع ّددها ،وداخل الطبقة السياسية أيضً ا التي تصل بصعوبة إىل امتصاص
مطلب إدماج األجيال الجديدة من املناضلني يف فعل املسؤولية السياسية
يرض التعميم بالحذر اإلبستيمولوجي ،لكن تُع ّزز
ومامرستها((( .ورمبا ّ
هذه املالحظة التح ّوالت الجارية ،مبا فيها التفاعل املتواضع لألحزاب
السياسية مع جائحة "كوفيد ،"19-يف مقابل عودة املخزن القوية(((.
يف تقرير مط ّول بعنوان "ما الخطأ يف الدميقراطية" ،أوردت أسبوعية
ذي إيكونومست الربيطانية يف عام  2014أن العامل العريب يعاين
أنظم ًة قوي ًة ودولً هشّ ة(((؛ ما يفيد أن العمل عىل إصالح مؤسسات
الدولة وربط املسؤولية باملحاسبة داخلها ،مسأل ٌة رضوري ٌة لرتسيخ
بنية الدولة باعتبارها أداة لخدمة املصلحة العامة أولً  ،ثم املجتمع
بفئاته كلها ،وليس لفئة أو أقلية ،ثانيًا .ومن دون السقوط يف مقارنة
معيارية ونصية للواقع السيايس العريب ،وبعي ًدا عن االستغناء عن
املسالك التي تفتحها القراءة الدستورية لتفسري جزء من العطب
الكبري يف إنتاج مامرسة سياسية متصالحة مع قيم الدميقراطية ،نظ ًرا
إىل مشكل اإلرادة السياسية واإلرث التاريخي ،فإن أخذ دور الفاعل
الخارجي وتأثريه يف دعم تلك املامرسة أو تعطيلها ،يف الحسبان ،أم ٌر
جوهري((( .لكن يختلف هذا التأثري من دولة إىل أخرى ،بسبب طبيعة
النظام السيايس ،أو املوقع الجغرايف ،أو األهداف املُراد تحقيقها عىل
املستوى املتوسط أو البعيد يف ظل سياقات مضطربة(((.
س ُيساعدنا االنتباه إىل هذه االعتبارات يف فهم ما تشهده اململكة
املغربية من احتجاجات ،وغريها الكثري من البلدان العربية
 1محمد الطوزي" ،اإلصالحات السياسية واالنتقال الدميقراطي" ،يف :آالن روسيون [وآخرون]،
التحوالت االجتامعية باملغرب (الرباط :مركز طارق بن زياد للدراسات واألبحاث ،)2000 ،ص .153
 2للتعرف إىل مختلف الدالالت عىل لفظ املخزن ،ينظر :الحبيب استايت زين الدين،
"املامرسة االحتجاجية باملغرب :دينامية الرصاع والتحول" ،عمران ،العدد ( 19شتاء ،)2017
ص .147
3 "What's Gone Wrong with Democracy," The Economist, 27/2/2014,
accessed on 2/4/2020, at: https://cutt.us/ou3v3
 4عزمي بشارة" ،مالحظات عن العامل الخارجي يف االنتقال الدميقراطي" ،سياسات
عربية ،العدد ( 38أيار /مايو  ،)2019ص .8
 5املرجع نفسه ،ص .49
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واملغاربية ،التي يُتوقّع أن تستمر وتدوم وتتصاعد وتريتها ،بسبب
العوامل املوضوعية املسؤولة عنها وامل ُسبِّبة لنشوبها .والحقيقة
أنها ظاهرة قدمية؛ إذ إن الحركات السياسية واالجتامعية موسومة
مبتغريات جديدة ،مل تكن حارضة خالل القرن املايض ،يف مقدمتها
ثورة التكنولوجيات الجديدة ،وما تتيحه ملستخدميها من إمكانات
هائلة لربط االتصال وتبادل املعلومات والتواصل من أجل تكثيف
الجهود للضغط عىل الحكومات ،وهو ما مل يكن ُمتا ًحا نهائيًا خالل
عقود القرن العرشين ،أو القرون التي سبقته ،إىل جانب ما اكتسبته
أجيال هذه الحركات من وعي ملحوظ؛ إذ ما عاد الناس يستسيغون
فكرة ألّ طاقة لهم عىل تغيري ق َدرهم ،كام ُص ّور لهم ،وأن الرضا هو
أفضل عزاء لوضعهم((( .لرمبا تحقق ما عناه سارتر بقوله :إنه ابتداء
من اليوم الذي ُي ِكن فيه تص ّور حالة أخرى لألمور ،ميكن أن يُلقى
ضوء جديد عىل آالمنا وباليانا ،وأن نق ّرر أننا ال ميكننا احتاملها(((.
عكس ما كان متوقّ ًعا بعد تسع سنوات من انفجارات عام 2011
يف العامل العريب وتداعياتها السوسيوسياسية املحلية واإلقليمية ،مل
يسرتجع الفضاء العام هدوءه ،عىل الرغم من اتساع دوائر املشاركة
السياسية والحديث بصيغة الحارض عن جيل جديد من دساتري
الحقوق .لكن هل َح َال هذا التضمني الدستوري دون كسب الشارع
العام فاعلني و"زبناء جد ًدا" ،وجدوا يف االحتجاج وسيل ًة ُمثىل لنيل
املطالب ،أو عىل األقل املحافظة عليها؟
تستدعي اإلجابة عن هذا التساؤل محاول َة رصد طبيعة العالقة بني
املامرسة االحتجاجية وأزمة السياسة ،وما ت ُحيلنا إليه من ضعف كبري
يف آليات الوساطة السياسية التقليدية يف مجتمع قيد التحول ،مع
األخذ يف الحسبان ما يثريه املشهد السيايس الحايل من قلق مزدوج:
وجود تعددية حزبية عىل مستوى الواقع ،ووحدة مستف ّزة بخصوص
"الربامج السياسية" التي ت ُــرادف ،يف معظم األوقــات" ،الربامج
االنتخابية" املحكومة بأفق املشاركة يف العملية السياسية وفق قواعد
اللعبة القامئة ،طم ًعا يف الوصول إىل السلطة أو التقرب من دائرة
القرار السيايس .ونظ ًرا إىل الرتابط الوثيق بني العمل السيايس والنقايب،
وبحكم أن النقابات األكرث متثيلية خرجت كلها من رحم األحزاب
السياسية ،ولرمبا نسخة منها ،تك ّون فيهام نوع من "الزاوية" ،ما
سية من دون وعيها ،خاضعة ملنطق
جعلها تبدو مسلوبة اإلرادةُ ،م ّ
املبايعة ،رديفة لنفوذ البطانة((( ،عاجزة عن القيام بدور الوساطة
 6الحبيب استايت زين الدين" ،الحامية الدولية للحق يف حرية االحتجاج السلمي"،
مسالك ،العدد ( 53-52أيار /مايو  ،)2018ص .130
 7جان بول سارتر ،الوجود والعدم :بحث يف األنطولوجيا الظاهراتية ،ترجمة عبد الرحمن
بدوي (بريوت :منشورات دار اآلداب ،)1966 ،ص .696-695
 8عبد الله العروي ،من ديوان السياسة (الدار البيضاء /بريوت :املركز الثقايف العريب،
 ،)2009ص .149
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الحقيقية بني الفاعلني يف الحركات االحتجاجية وأجهزة الدولة
ومؤسساتها ،عىل نحو سمح لهذه الحركات بالتمرس عىل التفاوض
وإدارة الرصاع وإبرام االتفاقات.
يف ضوء ذلك ،تنطلق إشكالية البحث من تساؤل مركزي ،نابع يف
متغيات متالحقة يف ظل
األساس مام يحدث يف هذه املنطقة من ّ
بيئة إقليمية مضطربة :ما هي تجلّيات أزمة الوساطة التي تحول
دون اضطالع األحزاب السياسية بدورها يف تقريب اله ّوة بني الفاعل
االحتجاجي والدولة يف إطار وظائفهام التأطريية والتكوينية؟ وت ُغذّي
هذا التساؤل أسئل ٌة أخرى ال تقل أهمية ،من قبيل مظاهر تط ّور
املامرسة االحتجاجية ومحددات الوساطة ورشوط قيامها ،نظ ًرا
إىل األجواء امل ُخ ّيمة الداخلية واملؤثرات الخارجية ،ألن الحركات
االجتامعية تتأثر بطبيعة األنظمة السياسية وطبيعة املناخ السيايس
خصوصا أن عالقاتها بجملة من الفاعلني السياسيني
الذي تنشط فيه،
ً
أشكال وأبعا ًدا منوعة ،تأرجحت بني التحالف
ً
املحليني اتّخذت
والتضامن والخصام السيايس والتفاوض واملنافسة ،وذلك بحسب
إكراهات السياق وخيارات الفاعلني ومصالحهم(((.
ضمن هذا التصور ،سيكون من املفيد ،علم ًيا ،من خالل استثامر
املعطيات الببليوغرافية والبحث اإلثنوغرايف ،تقسيم هذا العمل
خصص لرصد أسباب التحول الذي طرأ
ثالثة محاور متداخلة :األول يُ ّ
عىل دينامية االحتجاجات ومؤرشاته ،من دون إغفال مظاهر الثبات
القامئة فيها ،لعلّنا نهتدي إىل فهم الحيثيات والتجلّيات التي تدعو إىل
الحديث اليوم عن "مجتمع الحركة االحتجاجية" .ويركّز الثاين عىل
مظاهر الوساطة السياسية والعوائق التي تحول دون تعزيزها يف ظل
نظام سيايس يُجيد إعادة إنتاج نفسه باستمرار ،وهو أمر يقودنا إىل
إثارة االنتباه ،يف املحور الثالث ،إىل منافع وحدود آلية التوافق التي
م ّيزت التجربة السياسية يف املغرب.

أوال" :مجتمع الحركة االحتجاجية" في
ً
تطور دائم
يُدرِك املهتم بتطورات الحركات االجتامعية الجديدة وأثرها يف تأكيد
املصالح والدفاع عنها يف السياسة املعارصة ،من جهة ،أنه ما عاد يف
اإلمكان إدراجها يف خانة الظواهر غري العادية( ،((1وما عاد الشباب،
 9ينظر :الورقة املرجعية للندوة العلمية الدولية التي نظّمها املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات  -فرع تونس" ،الحركات االجتامعية واالحتجاج يف سياقات انتقالية"،
تونس 10-8 ،آذار /مارس  ،2018ص  ،5شوهد يف  ،2020/11/15يفhttps://bit.ly/3lItocS :
 10هانك جونستون ،الدول والحركات االجتامعية ،ترجمة أحمد زايد (القاهرة :املركز
القومي للرتجمة ،)2018 ،ص .93

وهم الفئة العريضة يف املجتمع ،يخافون ،من جهة ،من مطالبة
الدولة بأن تعاملهم عىل أساس املساواة وتكافؤ الفرص واالستحقاق،
وأن تقوم بالواجبات املنوطة بها مبقتىض الدساتري والقوانني الجاري
العمل بها ،ومن جهة أخرى أن عىل البلد أن يكون بيتًا للعيش املشرتك
عىل قاعدة املواطنة ليس إلّ ( .((1والجدير ذكره ،يف هذا اإلطار ،أنه
وإن كانت االختالفات القامئة بخصوص املنطلقات األوىل لألحداث
الكربى التي تشهدها الدول العربية كثرية ،فاملالحظ أنها تكاد تلتقي
حول وجود بعض العوامل واملتغريات املشرتكة التي أسهمت عىل
نحو حاسم يف تفجري األوضاع( .((1وينطبق عىل هذه األخرية ،من دون
شك ،تشخيص الراحل املهدي املنجرة ،عىل نحو كبري ،وإن كان قاسيًا،
بقوله" :إن تاريخ العامل الثالث ،يف الخمسني سنة األخرية ،عبارة عن
سلسلة المتناهية من املهانات واملذلّة"( .((1ومن الناحية السياسية،
عاشت الشعوب العربية ،باعتبارها جز ًءا من هذا العامل ،منذ بدايات
استقاللها يف أواسط القرن املايض ،يف ظل نُظم سياسية تسلّطية ،من
أبرز مظاهرها استحواذ نخب عائلية عىل الحكم والتحكم يف العملية
االنتخابية وانحسار دور النخب عىل مستوى صنع القرارات(،((1
وغياب املؤسسات الدميقراطية( .((1وقد يكون من املفيد التذكري بأن
 11امحمد ماليك" ،تقديم اإلطار النظري ألشغال الندوة املنظمة من طرف هيئة اإلنصاف
واملصالحة مبراكش ،حول موضوع' :عنف الدولة'" 12-11 ،حزيران /يونيو  ،2004منشورات
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،سلسلة دراسات وندوات هيئة اإلنصاف واملصالحة ،ص .17
 12للمزيد ،ينظر :املنتدى الدويل حول مسارات التحول الدميقراطي" ،تقرير موجز حول
التجارب الدولية والدروس املستفادة ،والطريق قد ًما" ،برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ6-5 ،
حزيران /يونيو  ،2011ص  ،6شوهد يف  ،2020/11/15يفhttps://bit.ly/35Dgpn3 :؛
Frédéric Vairel, Politique et mouvements sociaux au Maroc (Paris: Presses de
Sciences Po, 2014), p. 21.
 13املهدي املنجرة ،اإلهانة يف عهد امليغا إمربيالية ،ط ( 5الدار البيضاء /بريوت :املركز
الثقايف العريب ،)2007 ،ص .8
 14عبد اإلله سطي" ،سوسيولوجيا الثورات العربية محاولة تأويلية للمسارات واملآالت"،
يف :ثورات الربيع العريب :مخاطر االنتقال السيايس واالقتصادي ،سلسلة املؤمترات والندوات
( 43مراكش :املركز العلمي العريب للدراسات واألبحاث اإلنسانية ،)2013 ،ص .69
 15املنجرة ،ص .8
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املغاربة ،شأنهم شأن باقي سكان املنطقة العربية ،خطوا الخطوة
األوىل يف مسارهم التحرري يف أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات،
حيث متكّنوا من النجاح يف مقاومتهم االستعامر الذي كان يجثم عىل
بلدانهم ،غري أن هذا املسار خضع للكثري من املنعرجات ،واستسلم،
يف وقت من األوقات ،لضغوط محلية وخارجية ،أ ّدت ،عىل نحو أو
آخر ،إىل تعطيل طموحات هذه الشعوب ،عىل امتداد أكرث من ستني
سنة( .((1والنتيجة إفراز بنيات سلطوية من داخل املجتمع ،تقوم عىل
ترسخت يف ذهنيات املجتمع ،وأث ّرت سلب ًيا يف الحريات
عالقات أبَويةّ ،
الفردية وحرية تحرك الفاعلني السياسيني ،يف ظل استمرار ابتكار
أساليب القرس والتزوير كلها ،وتكميم األفواه وإهانة اإلنسان( .((1دولة
التسلّط ،بهذا الشكل ،هي دولة عضالت ،تعيش انرشاخات بني قانون
الجامعة ووجدان الفرد ،بني السلطة العمومية وسلطة الفرد ،بني
املدينة والبيت .الفرد فيها مستعبد بالتعريف ،ال يعرف الحرية ّإل إذا
خرج منها وعليها( .((1وقد أث ّر هذا التسلّط سلب ًيا يف حركية االقتصاد
وإنتاجيته وتنافسيته؛ إذ كان لتحالف املال واالقتصاد والسلطة نتائج
وخيمة عىل تعميق التفاوت بني مك ّونات املجتمع :نخبة اقتصادية
تستحوذ عىل معظم خريات البالد وب َنت ثروتها بفضل اقتصاد الريع،
يف مقابل تزايد الفئات الشعبية التي تعاين الفقر( ((1والبطالة ،وما
رافقهام من ات ّساع فجوة الالمساواة بني األغنياء والفقراء يف مجموعة
التخل عن متض ّمنات دولة الرعاية
من البلدان العربية ،وال سيّام بعد ّ
االجتامعية ،والتأثر برياح التغريات االقتصادية العاملية خالل الربع
األخري من القرن املايض(.((2
عىل الرغم من النتائج التي تحققت نتيجة تطبيق معيار نسبة
النمو الذي اتّبعته الدول العربية ،استجابة إليحاء املؤسسات املالية
شامل لنامذج التنمية
واالقتصادية الدولية أو إمالءاتها ،نالحظ انهيا ًرا ً
التي فرضتها املحافل الدولية( .((2كيف ذلك؟ مل تنعكس أرقام هذا
النمو "الوردية" عىل مستوى املواطنني املعييش ،بسبب "عدم مراعاة
 16عبد اللطيف حسني" ،حركة  20فرباير باملغرب :الجذور ،املسار ،اآلفاق" ،وجهة نظر،
العدد ( 50خريف  ،)2011ص .3
 17محمد نور الدين أفاية" ،الفاعلون السياسيون واالجتامعيون يف التحوالت العربية
الراهنة" ،يف :التحوالت االجتامعية يف العامل العريب :تجارب مقارنة (الدار البيضاء :مطبعة
البيضاوي ،)2012 ،ص .15
 18عبد الله العروي ،مفهوم الدولة (الدار البيضاء /بريوت :املركز الثقايف العريب،)1981 ،
ص .6-5
 19آسية بلخري" ،الوطن العريب ومواجهة الفقر :من اإلرث االستعامري إىل تحديات
العوملة االقتصادية" ،املستقبل العريب ،العدد ( 439أيلول /سبتمرب  ،)2015ص .43
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البعد االجتامعي للنمو"( ،((2مبا يفيد أن منافع النمو مل تُوزَّع توزي ًعا
متكافئًا ،ومل تُصاحبها عملية إعادة توزيع للدخل العام بطريقة
تفش ظاهرة الفساد التي باتت
سليمة وعادلة ،األمر الذي قاد إىل ّ
مثل ،الحالة
تتشكل يف منظومة اجتامعية متكاملة .وإذا تأملناً ،
التونسية واملرصية واملغربية ،بخصوص سوء توزيع الرثوة والطرائق
غري املرشوعة لالستيالء عليها ،فسنجد تشاب ًها بينها( ،((2مع اختالف
يف الدرجة وليس يف النوع ،نظ ًرا إىل فشل أنظمتها يف إيجاد نظام
اقتصادي تنافيس عــادل ،تكون فيه املسافة بني السلطة والرثوة
واضحةً .ويف غياب اقتصاد بهذه امليزة ،أصبحت هذه الدول تقرتب،
يف صيغتها الحالية ،من معادلة التنمية من دون دميقراطية .هذا يف
الوقت الذي خضعت فيه املجتمعات العربية كلها لتح ّوالت عدة
متسارعة ،من تجلّياتها االنتقال الدميوغرايف البارز والتحول من العائلة
املمتدة إىل األرسة النووية ،وتزايد نسبة التمدن ،وتنامي دور الطبقة
وتفش بطالة الشباب ،واهتزازات يف القيم
الوسطى ،وانتشار التعليمّ ،
(((2
والعالقات االجتامعية ويف الوعي بالذات ،وبروز تعبريات الفردانية .
مل يش ّذ املغرب عن هذه الفعالية االحتجاجية ،حيث نزل الشباب
إىل الشارع ،مطالبني مبغرب آخر وتوزيع آخر للرثوة والسلطة يف آن
واحد ،ومؤسسات أخرى ولعبة سياسية أخرى وإعالم آخر وتعليم آخر
 ...إلخ( .((2وقد أبر َز عام  2011التطور الذي حدث عىل مستويات
شكل الحركات االحتجاجية ومضمونها ومجالها واملشاركني فيها(،((2
نظ ًرا إىل إسهامها يف إرساء قدرة الذات عىل الفعل الحر املستقل من
دون وصاية من جهة ما ،وبسبب ما تُبديه السلطة السياسية من قدرة
وذكاء اسرتاتيجيني أيضً ا عىل مستوى تدبري آليتي االحتواء والتحييد
وتوظيفهام يف اللحظات املناسبة( .((2ولعل ذلك يؤرش إىل تط ّور
محددات الحركات االجتامعية السوسيولوجية( ،((2ويربر أيضً ا مدى
 22محمد عبد الشفيع عيىس ،الفقر والفقراء يف الوطن العريب ،أوراق عربية ( 35بريوت:
مركز دراسات الوحدة العربية ،)2012 ،ص .15
 23عبد العيل حامي الدين" ،دستور  2011السياقات السياسية ومضامني اإلصالح
الدستوري املأمول" ،الفرقان ،العدد  ،)2011( 67ص .9
 24أفاية ،ص .15
 25مراد دياين 20" ،فرباير ،أو معضلة التحول الدميقراطي 'الالمتناهي' يف املغرب" ،يف20 :
فرباير ومآالت التحول الدميقراطي يف املغرب ،مراد دياين (محرر) (الدوحة /بريوت :املركز
العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2018 ،ص .17
 26زين الدين" ،املامرسة االحتجاجية باملغرب" ،ص .162-141
 27الحبيب استايت زين الدين ،الحركات االحتجاجية يف املغرب ودينامية التغيري
ضمن االستمرارية (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،)2019 ،
ص 349-364؛ محمد فاوبار" ،الشباب ومأزق النخب يف املغرب يف سياق ما بعد الربيع
العريب" ،يف :النخب واالنتقال الدميقراطي :التشكل واملهامت واألدوار ،مهدي مربوك (محرر)
(الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2019 ،ص .582-581
 28حسن الزواوي" ،إشكالية االنتقال الدميقراطي باملغرب" ،منتدى طلبة كلية الحقوق
جامعة ابن زهر ،شوهد يف  ،2020/1/2يفhttps://bit.ly/32IzHpy :

تاسارد
األحزاب السياسية في المغرب ومأزق التوترات االجتماعية الجديدة

رضورة أن تُؤخذ يف الحسبان عمليات التح ّوالت الدميوغرافية املتعددة
التي تعود إىل انتشار التعليم بني الذكور أولً  ،ومن ثم بني اإلناث.
وباتت أغلبية الشباب – التي كانت أ ّمية كلّها تقريبًا منذ بضعة عقود
 قادرة عىل الكتابة والقراءة عند بلوغها الفرتة العمرية  24-20عا ًما،وهي الفرتة التي يبدأ معها الزواج واإلنجاب .وباتت بعض نتائج هذه
التح ّوالت معروفة ومدروسة جي ًدا (مثل العالقة بني التعليم وانخفاض
الخصوبة)( .((2ويعيش الشباب املغريب وض ًعا استثنائ ًيا يضعهم يف
صلب التحوالت والتغريات كلها التي عرفها مجتمعهم .ومير املغرب يف
املرحلة الراهنة بفرتة مفصلية وحاسمة من تاريخه .من جهة ،تسجيل
هيمنة عنرص الشباب عىل األقل من الناحية الدميوغرافية يف سياق
مرحلة التحول الدميوغرايف .ومن جهة أخرى ،معاينة تشكّل قطاعات
واضحة ومتجذّرة بني جيلني :جيل ارتبط بالحركة الوطنية والكفاح
من أجل التحرر وبناء الدولة املستقلة ،وجيل آخر ،هو الجيل الحايل
الذي ميكن أن نربطه بفرتة امللك محمد السادس وزمالئه يف الدراسة
الذين يشكلون ما اصطُلح عليه النخبة املولوية املرتبطة بامللكية(((3؛
إذ ميكن اإلقرار مبوت الجيل األول أو نهايته(.((3
باستقراء الوثائق التأسيسية لحركة  20فرباير ،ومجمل الشعارات التي
رفعتها ،تزام ًنا مع الحراك العريب ،نهتدي إىل أن مطالبها ذات طبيعة
سياسية وحقوقية واجتامعية عامة ،ال تخص فئة دون أخرى( ،((3بل
تكاد ته ّم أغلبية رشائح املجتمع .تُخترص هذه املطالب ،عادة ،بثالثية
الحرية والكرامة والعدالة االجتامعية ،كام هو الشأن بالنسبة إىل أغلبية
الحركات االجتامعية التي تح ّركت يف املوجة األوىل من االنتفاضات
والثورات العربية( .((3شباب الحركة  -ولفظ الشباب هنا ذو حمولة
حيوية وسياسية ،أكرث من كونه معطى بيولوج ًيا من رشيحة عمرية
 29يوسف كرباج" ،هل تؤدي الثورة الدميوغرافية إىل ثورة دميقراطية :منوذجا الرشق
األوسط وشامل أفريقيا" ،عمران ،العدد ( 3شتاء  ،)2013ص .8
 30عبد القادر بوطالب" ،الشباب والسيايس :طبيعة التمثالت وعوامل انحسار ظاهرة
االنتساب الحزيب يف املجتمع املغريب" ،سياسات عربية ،العدد ( 38أيار /مايو  ،)2019ص .66
"31 Jacques Palazzoli, "La mort lente du mouvement national au Maroc,
Annuaire de l'Afrique du Nord, vol. 11 (1972), pp. 233-251.
 32الجدير ذكره هنا أنه عىل الرغم من أن املحتجني طالبوا مبزيد من العدالة االجتامعية
وبالحصول عىل خدمات الدعم االجتامعي يف مجاالت الصحة والتعليم والسكن ،فإن ُج ّل
مطالبهم تركز عىل املسائل السياسية .وما يعطي رمزية وداللة أكرب لهذا التوظيف السيايس
تنظيم سياس ًيا أو حركة سياسية باملفهوم الكالسييك للحركات
للشارع هو أن الحركة ليست
ً
أو القوى السياسية املتعارف عليها؛ إذ هي ليست حزبًا أو نقابة أو جمعية ،بل هي قبل
كل يشء حركة شعبية ظهرت بوصفها ظاهرة سياسية .ينظر :دراسة نقدية للدستور املغريب
للعام  ،2011تنسيق إدريس املغروي (ستوكهومل :املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات،
 ،)2012ص 10؛ محمد شقري" ،حركة  20فرباير بني مواجهة االستبداد وإسقاط الفساد" ،وجهة
نظر ،العدد ( 51شتاء  ،)2012ص .25
 33محمد نعيمي" ،محدودية نظرية االختيار العقالين يف سوسيولوجيا الحركات
االجتامعية :حالتا حركة ' 20فرباير' وحراك الريف يف املغرب" ،عمران ،العدد ( 31شتاء ،)2020
ص .101
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محددة( - ((3تفاعلوا مع موجة التحوالت اإلقليمية التي أحدثتها الر ّجة
العربية يف مطلع العقد الثاين من القرن الحادي والعرشين ،وتأثرت
بخصوصية الدولة واملجتمع ،وأث ّرت فيهام يف الوقت ذاته ،للتنديد
بثنائية الفساد واالستبداد بالشارع العام( .((3ولنئ مل تفلح الحركة يف
التحول إىل حركة جامهريية لها امتداد شعبي ،فإن احتجاجاتها شكّلت،
عىل خالف ما هو رائج ،درجة الوعي السيايس لدى فئة الشباب،
ومدى استعداده ملامرسة دور مؤثر يف صنع املستقبل وصوغ خطوطه
ومساراته ،وإن كان الفارق كب ًريا بني االستعداد إلحداث التغيري وتوجيه
مساره يف االتجاه الذي يخدم املصالح املتضاربة للقامئني عليه ،يف ظل
نظام سيايس يُجِيد إعادة إنتاج نفسه ،بفضل قدرته عىل تدبري األزمات
والتك ّيف مع مختلف التقلّبات االجتامعية والسياسية ،لتجذّره
وفاعليته ومكانته يف الثقافة السياسية.
بالفعل ،ضَ ُعف الزخ ُم االحتجاجي الذي قادته الحركة خالل السنة
الثانية ،وصارت ال تعقد اجتامعاتها إلّ ناد ًرا ،ومت ّر يف ج ّو متوتر إىل
أقىص الحدود يف حال عقدها ،أما املظاهرات واالحتجاجات فقلَّت
وتراجعت يف بعض املدن ،وانعدمت يف مدن أخرى ،يف حني حافظت
عىل وجودها يف مدن بعينها .ويعود هذا الرتاجع إىل عوامل متداخلة
متعددة ،جزء منها خارجي مرتبط بتطور الحراك اإلقليمي عىل املستوى
العريب واملغاريب ،وجزء آخر محيل رصف ،يتوزّع هو اآلخر عىل قسمني:
األول داخيل يتعلّق بطبيعة تركيبة الحركة نفسها ،والثاين خارجي
يتصل بخصوصية النظام السيايس .ويف مقابل خربة هذا األخري وتدبريه،
 34لالستزادة ،ينظر :عبد السالم بنعبد العايل" ،الشباب :التشبيك وثقافة التواصل
والتغيري السيايس" ،يف :االنفجار العريب الكبري :يف األبعاد الثقافية والسياسية ،إرشاف كامل
عبد اللطيف ووليد عبد الحي (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،
 ،)2012ص 76-77؛ حفصة أفيالل وفرانشيسكو فاكيانو" ،التذويت السيايس يف تجربة شباب
حركة  20فرباير املغربية" ،عمران ،العدد ( 30خريف  ،)2019ص .42
 35الحبيب استايت زين الدين" ،الدينامية االحتجاجية وأزمــة الوساطة السياسية
والنقابية :الشارع بديل املؤسسات يف املغرب" ،املستقبل العريب ،مج  ،41العدد 474
(آب /أغسطس  ،)2018ص .74
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وما نجم عنه من قدر ٍة عىل األخذ بزمام املبادرة ،كانت الحركة أسرية
هشاشتها التنظيمية والسياسية التي تجلّت يف عدم قدرتها عىل تدبري
الخالفات األيديولوجية بني مك ّوناتها ،ويف الرصاع عىل الزعامة أيضً ا،
شل قدرتها عىل إنضاج مبادرة سياسية تدفع بها إىل األمام .مبعنى
ما ّ
آخر ،مل تُن َهك قوى الحركة "من الخارج" فحسب ،بفعل االسرتاتيجية
التي اتّبعتها املؤسسة امللكية ،بل وجدت نفسها ،مع مرور الوقت،
تحت نوع آخر من التأثري ،يُس ّميه ابن خلدون ،إذا جاز لنا استعارة
ذلك" ،الهزمية من الداخل"( .((3مبعنى أدق ،إىل جانب الثقافة السياسية
السائدة ،وغياب مساندة بعض القوى السياسية واإلعالمية للحركة وذكاء
السلطة السياسية ،كان للتناقضات األيديولوجية والسلوكية الحا ّدة يف
صفوف مك ّونات الحركة مفعولها السلبي عىل ثقة الناس بشعاراتها
وقدرتها عىل الصمود .فأن تُق ّرر جامعة العدل واإلحسان االنسحاب
من الحركة قد يكون أم ًرا مفهو ًما وله ما يُ ّربره إىل ٍ
حد ما عىل الرغم
من اختالف القراءات والتأويالت؛ وأن تبقى بعض املك ّونات اليسارية
متمسكة بحركة  20فرباير ،فذاك قد يكون موقفًا مقبولً له ما يس ِّوغه
عىل الرغم من اإلنهاك الشديد الذي أصاب الحركة .ومع اختالف هذين
تغي مواقعها وال مواقفها ،ومل
املآلني ،فإن هذه القوى السياسية مل ِّ
تنتقل من العمل النضايل الجامهريي إىل العمل االنتخايب .غري أن ما يثري
الدهشة هو أن تغادر الحركة ،بكيفية غري معلنة ،األحزاب اليسارية
امللتئمة يف تحالف اليسار الدميقراطي ،وأن تؤسس يف الشهر األول
من عام  2014فدرالية اليسار الدميقراطي ،وتخرج بقرار املشاركة يف
سائر االستحقاقات االنتخابية ،بعد أن كانت الـ "ال" هي الجواب الذي
اتخذته شعا ًرا لها يف عام  ،2011بشأن اإلصالحات السياسية والدستورية
التي أُعلن عنها النظام السيايس ،ومختلف العمليات اإلجرائية التي
أعقبتها .كام ال ميكن إنكار أن األثر النفيس والجيوسرتاتيجي لنتائج
الثورات العربية يف عقول الناس يف املغرب كان مد ّويًا .وال يزيد تن ّوع
هذه العوامل املؤثرة يف الحركة مسألة املآل إلّ تعقي ًدا ،وال س ّيام أن
الحركة ما عادت ُمطالبة بالتصدي ملواقف العداء والتشكيك الداخلية
فحسب ،املعلنة أو املسترتة التي ما عادت ترى فيها إلّ مجرد ذكرى،
إمنا أيضً ا يف مواجهة قوة االستنزاف من الداخل .لذلك ،ينبغي لكل
قراءة للوضع الذي آلت إليه الحركة ،أن تنطلق من هذه املعطيات(.((3
 36أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ،مقدمة ابن خلدون ،اعتناء ودراسة أحمد
الزعبي (بريوت :دار األرقم للطباعة والنرش ،)2004 ،ص .118
 37لالستزادة ،ينظر :زين الدين ،الحركات االحتجاجية يف املغرب ،ص 375-388؛ دياين ،ص
19-18؛ محمد باسك منار" ،دستور سنة  2011يف املغرب :أ ّي سياق؟ أل ّي مضمون؟" ،دراسات،
املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2014/1/27 ،ص  ،2شوهد يف  ،2020/11/15يف:
https://bit.ly/2IMmPaW؛ محمد مصباح" ،ماذا تبقّى من حركة  20فرباير؟" ،اليوم ،24
 ،2015/2/23شوهد يف  ،2020/2/7يفhttps://bit.ly/3kuT0ZG :؛ محمد نعيمي" ،حركة  20فرباير:
مآالت وانتخابات" ،موقع لكم ،2015/8/18 ،شوهد يف  ،2020/3/8يفhttps://bit.ly/32ImU6I :

ددعلالا
ربمتبس /لوليأوليأ

عىل الرغم من تراجع حركة  20فرباير بنسبة كبرية منذ عام ،2012
أو حتى رمبا ما عاد لها تأثري واضح منذ التصويت عىل الدستور(،((3
فإنه ميكن تأكيد أن ديناميتها ،بعد أزيَد من تسع سنوات عىل نشأتها،
ما زالت حارضة يف الفضاء العام ،بصيغ جديدة ،تستثمر الرتاكامت
والتجارب الحاصلة يف مجال املامرسة االحتجاجية .ولنئ كانت
السلطة قد استعادت ما تنازلت عنه تحت ضغط الشارع ،وانتقلنا
من حزب للدولة إىل حقل حزيب كامل تحت املراقبة ،فإنه ترسخت،
عىل مستوى التحوالت ،عقيدة املساءلة لدى األجيال الجديدة(.((3
ويف هذا االتجاه ،يبدو جل ًّيا أن الشارع املغريب بقي وف ًّيا لديناميته
االحتجاجية ،بل املالحظ أن وترية االحتجاجات يف ارتفاع ملموس ،مع
ما يسجل من تح ّول يف طابعها ،حيث نالحظ انتقالها التدريجي من
االحتجاجات ذات البعد السيايس والوطني ،كام هي حال حركة 20
فرباير ،إىل احتجاجات فئوية ومجالية أكرث ارتباطًا بامللف االجتامعي.
إذا استحرضنا مجموع الحركات االحتجاجية التي شهدها الشارع
عىل اختالف سياقاتها ومآالتها ومساراتها ،فسنخلص إىل عجز الهيئات
الوسيطة عن االضطالع بأدوارها الدستورية( ،((4وعن تح ّول الفضاء
العمومي إىل الشارع وتغيري أسلوب التعبري ،مع توظيف وسائل
التواصل االجتامعي ،ما يكرس احتكار اإلعالم ،ومن ثم توجيه الرأي
العام( .((4أما ما م ّيز حراك الريف ،مرو ًرا بالتفاعالت التي خلّفتها
وصول إىل امتدادات
ً
مقاطعة ثالثة منتوجات لالستهالك اليومي،
حركات جرادة وزاكورة وغريهام من املناطق ،فهو أنها كلها وقائع
ُعب عن مشكالت املغرب العميقة التي ما عاد التعبري عنها مرتبطًا
ت ّ
بفئة عمرية أو مبجال جغرايف ،بل أصبحت حارضة بني جميع الفئات،
ويف املجاالت كلها ،العتبارات متعددة ،من ضمنها ّ
تعث خيارات
النخبة السياسية والتكنوقراطية.
ما عاد خطاب الحركة الوطنية مؤث ًرا يف فئات عريضة من املجتمع ،مل
تعرف فرتة االستعامر إلّ سام ًعا ،ما ينعكس عىل التنظيامت السياسية
املتفرعة من الحركة الوطنية ،أو تلك التي أُريد لها أن تتص ّدى للحركة
الوطنية( .((4وإذا استثنينا وضع جامعة العدل واإلحسان ،فسيبدو أن
"الطوباوية اإلسالمية" ،بدورها ،يف أزمة بعد قيادتها االئتالف الحكومي
 38ينظر الحوار الذي أجراه منري عبد املعايل مع عبد الرحمن رشيق بشأن أسباب فشل
الحراك املغريب ،يف" :رشيق :هذه أسباب فشل الحراك املغريب" ،اليوم  ،2015/2/21 ،24شوهد
يف  ،2020/1/22يفhttps://bit.ly/35RpKbi :
 39حسن طارق" ،يف ذكرى الربيع املغريب" ،العريب الجديد.2018/3/2 ،
 40املجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي ،التقرير السنوي لسنة ( 2018الرباط:
 ،)2018ص  ،23شوهد يف  ،2020/11/15يفhttps://bit.ly/3nBdm4Z :
 41حسن أوريد" ،املغرب بني زمنني" ،القدس العريب.2018/12/5 ،
 42املرجع نفسه.
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الجمعي الذي يتشكل داخل املجتمع املغريب مبك ّوناته كلها ،واألهم
هو محاولة رصد نظرة الفاعل االحتجاجي بهذه الرقعة الجغرافية
إىل املؤسسات والوسائط املوجودة ،مع رضورة االنتباه إىل أن األمر
يتطلّب تريثًا وحذ ًرا إبستيمولوجيًا ،ألن وراء الظاهر البسيط ،إذا جاز
لنا توظيف عبارة عبد الله العروي يف استبانة ،يقبع مشكل صعب(.((4
وإذا استحرضنا "مفارقة أولسون" التي مفادها أن الجامعات الصغرى
تكون قابلة للتحشيد أكرث من الجامعات الكربى بفضل ما تتيحه
"الحوافز االنتقائية" من إمكانات للتعبئة ،وبفضل فاعلية تقنية
"الدكان املغلق" يف ص ِّد محاوالت "الراكب باملجان" ،أمكن القول إن
حراك الريف استطاع أن يتجاوز تلك املفارقة ويحشُ د فئات اجتامعية
خصوصا يف مدينة الحسيمة عىل امتداد عام
من ّوعة يف منطقة الريف،
ً
تقريبًا( .((4ويتفاعل يف هذه الحركة االحتجاجية ،يف هذا الفضاء الرتايب،
التاريخي والوعي العصبي (يش ّد يف الدرجة األوىل أفراد املنطقة
بعضهم بعضً ا)( ((4يف بعده الرمزي مع االجتامعي يف نزعته الواقعية.
املحل ،ضمن رصاع اجتامعي
إنه يعيد إىل الواجهة خصوصية التاريخ ّ
يُغذّيه اإلحساس الجامعي بـ "ال ُح ْك َرة" واألمل بإمكان التغيري عىل
مستوى واقع العيش اليومي يف آن واحد( .((4وإذا كانت املنطقة تشرتك
مع مختلف أنحاء اململكة يف املشكالت املتعلقة بالتنمية والحق يف
العيش بكرامة ،فإن التناول العلمي ملسألة الحراك يصطدم ،عادة،
برضورة استحضار عمق قضية الريف و ِق َدمها ،التي متتد تراكامتها
من نهاية الخمسينيات إىل اليوم ،وتبقى قابلة للتجدد والتفاعل مع
أي حادث طارئ ،ليس يف الحسيمة فحسب ،بل يف املنطقة برمتها.

منذ ترشين الثاين /نوفمرب  ،2011وإخفاقها يف االستجابة لتطلّعات
الناس ،واألدهى سقوطها يف تسويات غري مفهومة ،وقبولها ،يف مرات
عدة ،ما كانت تنتقده عالنية يف املعارضة .رمبا للسلطة مفعولها ،إذ
بدلً من أن تغري الجامعة السلطة تنجح األخرية يف تغيريها .وحتى
باستحضار النقاش القديم  -الجديد بني أداء السيايس واإلداري،
ليس خاف ًيا أن الوجوه التكنوقراطية التي جيء بها مللء الفراغ أو
تعميقه مل تفطن ،عن قصد أو جهل ،إىل أن الواقع املعقّد يحتاج إىل
االجتهاد واإلبداع أكرث من محاولة تنفيذ تص ّورات جاهزة للمؤسسات
املانحة .وهو األمر الجيل ،سواء يف ما س ّمي "املبادرة الوطنية للتنمية
البرشية" التي أريد لها منذ إطالقها يف عام " 2005محاربة الفقر
واإلقصاء االجتامعي"( ،((4ومل تُفلح يف "تلبية االحتياجات"( ،((4أو يف
التعليم ،حيث تواترت اإلصالحات مع مسلسل متواصل من اإلخفاق
واالنحدار( .((4إن استفحال األزمة االقتصادية وضعف استقاللية
القرار املايل وغياب خطط بديلة لالرتقاء بجودة خدمات القطاعات
االجتامعية املتدهورة ،إضافة إىل التجاذبات السياسية ،كلّها مؤرشات
تكشف عن اله ّوة املوجودة بني الخطاب السيايس "املتقدم" واملامرسة
"املتعرثة" .لنأخذ الحراك يف منطقة الريف أمنوذ ًجا لهذه األزمة؛ فهو
يستحق وقف َة تأ ّملٍ وتفكري يف الكثري من سامته ،مبا لها وما عليها،
لعلّنا نفهم حقيقة التح ّوالت املجتمعية ،ونكتشف طبيعة الوعي

إن فهم هذه الرتاكامت والخلفيات املمتدة التي قد ينظر إليها
البعض بتو ّجس وحيطة ،والعمل عىل تحليل أسبابها من دون
أحكام جاهزة أو توظيف سيايس ،هو املسلك األنسب للتعامل
اإليجايب معها .ويتم ّيز الحراك يف الريف ،عىل خالف حركة  20فرباير،
بعصبية ،تربز من خالل التفاف األرس والقبائل وعروشها وأفخاذها
وساكنة املهجر وتعاطف املناطق األمازيغية ،مثلام يختلف من حيث
تجذّره التاريخي ،باستحضار شخصية عبد الكريم الخطايب ،ومن
خالل مراسيم الق ََسم العلني( ،((5إضافة إىل كثافة الطلب االجتامعي

 43لالستزادة حول أهداف هذه املبادرة ومرتكزاتها ،ميكن الرجوع إىل خطاب امللك محمد
السادس ،يف  18أيار /مايو  .2005ينظر" :نص الخطاب املليك السامي الذي وجهه صاحب
الجاللة امللك محمد السادس مساء يوم األربعاء  18مايو  2005إىل األمة" ،املبادرة الوطنية
للتنمية البرشية ،2020/5/18 ،شوهد يف  ،2020/11/21يفhttps://bit.ly/337Ykfo :
 44مقتطف من الخطاب املليك يف افتتاحه الدورة األوىل من السنة الترشيعية الثانية من
الوالية الترشيعية العارشة للربملان .ينظر" :جاللة امللك يلقي خطابًا سام ًيا أمام أعضاء مجليس
الربملان مبناسبة افتتاح الدورة األوىل من السنة الترشيعية الثالثة من الوالية الترشيعية
العارشة" ،بوابة مجلس النواب للمملكة املغربية ،2018/10/12 ،شوهد يف ،2020/11/21
يفhttps://bit.ly/2V077M1 :
 45أوريد" ،املغرب بني زمنني".

 46عبد الله العروي ،استبانة ،ط ( 3الدار البيضاء /بريوت :املركز الثقايف للكتاب للنرش
والتوزيع ،)2016 ،ص .39
 47نعيمي" ،محدودية نظرية االختيار العقالين" ،ص .104
 48محمد عابد الجابري ،العصبية والدولة :معامل نظرية خلدونية يف التاريخ اإلسالمي،
ط ( 6بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)1994 ،ص .168-169
 49لالستزادة عن هذا الوعي العصبي املحيل ومظاهره ،ينظر :زين الدين ،الحركات
االحتجاجية يف املغرب ،ص .493-494
 50حسن أوريد" ،هل املغرب يف مأمن عن األخطار؟" ،القدس العريب ،2017/7/7 ،شوهد
يف  ،27/1/2020يفhttps://bit.ly/2FRkeuA :
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وسياقه املرتبط هذه املرة ،إىل ٍ
حد بعيد ،بالتفاعل السيكولوجي مع
مقتل محسن فكري ،وما كشف عنه من مفارقات داخلية صارخة
تعكس تواضع الحصيلة والواقع يف مجاالت اجتامعية عدة( ،((5عىل
نحو أضفى عىل الحراك خصوصية مجالية وهوياتية ،وأكسبه القدرة
عىل التمدد والدميومة مد ًة تع ّدت عرشة شهور قبل بدء مسلسل
املحاكامت واالعتقاالت التي ضاعفت صعوبات التك ّهن بسريورته
ونتائجه النفسية عىل وجه التدقيق ،عىل نحو يُحيلنا إىل األزمة التي
مجال السياسة واالجتامع ،بحكم أن الحراك االجتامعي ظهر
تعرتي َ
متحر ًرا من أي إطار سيايس محدد ،بل عىل العكس من ذلك ،يبدو
منفصل عن األحزاب السياسية وليس انفصال ًيا ،ما سمح بربوز رموز
ً
عبون عن هذا الحراك يف ظل فراغ رهيب ،عنوانه غياب
وقادة يُ ّ
الثقة بني الشباب ومختلف الفاعلني أحزابًا ودولة؛ ما عقّد عمليات
التواصل والتحاور والتفاوض كلها( .((5والنتيجة أن ظهور مأزق وساطة
حقيقي يفرض البحث يف مسبباته وسياقات نشأته ،وملّ التفكري يف
املداخل املمكنة للتخفيف من امتداداته.

ثان ًيا :بشأن مظاهر أزمة الوساطة
السياسية وأبعادها
أمام اإلغراءات املتزايدة والبدائل املتعددة التي أصبح مينحها الشارع
للمشاركني واملشاركات يف االحتجاجات ،للتعبري عن رؤيتهم ملحددات
االجتامع والسياسة من دون املرور عرب املؤسسات التقليدية القامئة،
تتنامى الحاجة إىل البحث يف "أزمــة الوساطة" واختبار فرضية
"تاريخيتها" لفهم السبب أو األسباب التي تجعل معادلة الوساطة
والتمثيل تتخذ ،يف مرات كثرية ،منحى مقلوبًا ،حيث ت ُستم ّد رشعية
"الوسطاء" و"املمثلني" من األعىل ،وليس من املجتمع بالرضورة.
منذ نحو عقد ونصف العقد من الزمن ،انتُقد املهدي املنجرة من
مسؤويل األحزاب السياسية عىل جرأته "املفرطة" يف تشخيص وضع
العمل السيايس ،بقوله" :إن جميع األحزاب يف املغرب والتيارات
السياسية لن تتجاوز نسبة  20يف املئة إذا ما أُنجِز استطال ٌع للرأي
حول مصداقيتها .إذن ،هذه الفئة ،أصبحت ال متثل أي يشء وضاعت
تقل
مصداقيتها"( .((5ويضيف 80" :يف املئة من الشباب الذين ّ
 51للمزيد عن هذه املفارقات ،ينظر :خطاب امللك محمد السادس ملناسبة الذكرى الـ 18
لعيد العرش .ينظر" :نص الخطاب السامي الذي وجهه جاللة امللك مبناسبة حلول الذكرى 18
لرتبع جاللته عىل عرش أسالفه املنعمني" ،البوابة الوطنية للمغرب ،2017/7/29 ،شوهد يف
 ،2020/11/21يفhttps://bit.ly/3nIlZut :
 52بوطالب ،ص .67
 53املهدي املنجرة ،قيمة القيم ،ط ( 2الدار البيضاء :مطبعة النجاح الجديدة،)2007 ،
ص .295

ددعلالا
ربمتبس /لوليأوليأ

أعامرهم عن  25سنة ،مل يهتموا بأي حزب ،ليس ألنهم ال يريدون
السياسة ،وإمنا لكونهم ال يهتمون بالسياسة ،كام تؤطرها األحزاب
املوجودة اآلن"(.((5
تغي لتفهم املؤاخذة أو الحيلولة دون االطمئنان إليها؟
ما الذي ّ
الغريب أن ما كشفه مؤرش "الثقة وجودة املؤسسات" الذي أع ّده
املعهد املغريب لتحليل السياسات يف عام  ،2019يُخفّف من هذه
املؤاخذة ،إن مل نقل يدحضها .كيف ذلك؟ تشري اإلحصاءات إىل أن
نحو  69يف املئة من املغاربة ال يثقون باألحزاب السياسية كلها ،و25
يف املئة فقط يثقون بالنقابات العاملية ،وتصل الثقة بالحكومة إىل
نحو  23يف املئة( .((5من هنا ،يحق لنا أن نتساءل :هل ما يه ّم النظام
الدميقراطي هو أن تتكاثر األحزاب وتتوالد ،أم أن يكون يف الحزب
من الحيويّة ما تجعله يستوعب تع ُّدد األصوات واختالف اآلراء؟ هل
منافسا ،أم أن
تع ّددية الحزب هو أن يدفعك إىل أن تقف خارجه
ً
ميكّنك من أن ت ُقيم "فيه" مخالفًا؟( ((5وهل تتمثّل وظيفة الحزب،
يف األساس ،يف بلوغ السلطة ،أم أن الدميقراطية الحقيقية تقيض بأن
يجعل الحزب هذه السلطة أدا ًة ط ّيع ًة لخدمة املصلحة العامة؟
ملاذا ال ت ُعطي األحزاب إنتاج األفكار مكان ًة مه ّمة يف سلّم أولوياتها
والتزاماتها ،وال سيّام يف فهم أن األساس هو أن ت ُشكل هذه األفكار
نسقًا لتحقيق رؤية ومرشوع؟ أال يؤثر ضعف املرجعيات والربامج
السياسية وتشابهها ،سلب ًيا يف متثل املواطنني العمل السيايس؟ أليست
حريتهم وانتقاداتهم وسوء فهمهم للمامرسة الدميقراطية وطبيعة
السلطة وغايتها نتيجة موضوعية لهذا الضعف؟
املغزى من هذه األسئلة مجتمعة هو اإلشارة إىل التناقض الذي
صار ُي ّيز وظيفة الحزب ،والوهن الذي يخرتق بنيته .إذا كان أحد
علامء السياسة والقانون الدستوري (موريس دوفرجيه) قد حدد
وظيفة الحزب السيايس "يف السعي لالستيالء عىل السلطة ،أو عىل
األقل الرغبة يف املشاركة يف مامرستها" ،فإنه ،بالتأكيد ،مل يكن يقصد
األحزاب املغربية ،ألنه يدرك جي ًدا ،وهو أحد الذين اشتغلوا عىل
الحقل السيايس املغريب ،أن دراسة هذه األخرية تفرض بالرضورة
إعادة النظر يف هذا التعريف( .((5وعىل الرغم من أن املادة الثانية
من قانون األحزاب السياسية ت ُع ّرف الحزب السيايس بأنه "تنظيم
 54املرجع نفسه ،ص .296
" 55مؤرش الثقة وجودة املؤسسات :نتائج أولية" ،املعهد املغريب لتحليل السياسات،
 ،2019/12/3شوهد يف  ،2020/1/6يفhttps://bit.ly/2RIH2PC :
 56عبد السالم بنعبد العايل" ،من مفهوم الكرثة إىل مفهوم التعدُّد" ،مجلة الدوحة ،العدد
( 99كانون الثاين /يناير  ،)2016ص .64
 57أحمد بوز" ،األحزاب السياسية وإشكالية الوظيفة" ،منرب الدكتور محمد عابد الجابري،
شوهد يف  ،2020/1/24يفhttps://bit.ly/3iGKvKx :
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سيايس دائم ،يتمتع بالشخصية االعتبارية ،يؤسس ،طبقًا للقانون،
مبقتىض اتفاق بني أشخاص ذاتيني ،يتمتعون بحقوقهم املدنية
والسياسية ،يتقاسمون نفس املبادئ ،ويسعون إىل تحقيق نفس
األهداف" ،وتُح ّدد وظيفته يف العمل ،طبقًا ألحكام الفصل  7من
دستور  ،2011عىل "تأطري املواطنات واملواطنني وتكوينهم السيايس
وتعزيز انخراطهم يف الحياة الوطنية ويف تدبري الشأن العام ،كام
يُساهم يف التعبري عن إرادة الناخبني ويشارك يف مامرسة السلطة،
عىل أساس التعددية والتناوب ،بالوسائل الدميقراطية ،ويف نطاق
املؤسسات الدستورية"( ،((5تكاد تتفق مجموعة من الباحثني عىل أن
الوضعية التي آلت إليها األحزاب ،بفعل عوامل كثرية ،سنأيت عىل ذكر
أهمها الحقًا ،أ ّدت إىل جعلها ليست غري قادرة عىل مامرسة وظيفتها
يف مجال تأطري املواطنني فحسب ،بل حالت أيضً ا دون متكينها من
تكوين وإفراز نخب سياسية مؤهلة ،ت ُساهم إىل جانب الدولة يف
تسيري الشأن العام وتدبريه ،واقتسام أعباء الحكم عند االقتضاء(.((5
من تبعات هذا الواقع ضعف الحراك السيايس عند األحزاب السياسية
بأطيافها السياسية كلها ،وأمسينا ،والحالة هذه ،من وجهة نظر أحد
الباحثني ،أمام نوا ٍد سياسية مغلقة ،كام بقيت عقدة الزعيم غري قابلة
للحل إلّ بوفاته ،أو عن طريق االنشقاق عن الحزب األم( ،((6ل ُيعيد
الحزب الجديد إنتاج الحلقة املفرغة نفسها من منظومة القيم التي
تعلّل بها لتربير انشقاقه( .((6تاريخ ًيا ،بدأت الحياة الحزبية املغربية
بثالثة أحزاب :حزب الشورى واالستقالل وحزب االستقالل والحزب
الشيوعي املغريب .واليوم ،يناهز عددها ستة وثالثني حزبًا .ويرجع
هذا التناسل إىل أسباب كثرية ،كام س ُن ّبي الحقًا ،غري أن أهم ما يرتتب
عليها أنها تق ّوي سلطة امللك ورشعيته ،وت ُض ِعف موقف األحزاب؛
حيث تصبح التعددية إطا ًرا يُضعف قدرة النخب الحزبية التفاوضية
وبغض النظر عن القراءات املتعددة للتعددية
وتأثريها السيايس(.((6
ّ
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الحزبية وتباينها ،ميكن أن نسجل أن أغلبية األحزاب السياسية
املغربية نشأت متمحورة حول شخصية رئيسة ،وناد ًرا ما تسمح
بوجود شخصيات متنافسة؛ األمر الذي يضطر هذه الشخصيات
إىل إيجاد كيانات حزبية منافسة( ،((6حيث يظهر تاريخ األحزاب
السياسية املغربية تاريخ انشقاقات بامتياز(.((6
من مثة ،لن تخرج مقاربة بنية األحزاب السياسية الحالية عن ثيمة
األزمة .أال تعيش األحزاب املنبثقة من الحركة الوطنية أزمة واضحة؟
أمل تعد أزمة "العدالة والتنمية" مكشوفة تنبئ بأنه سيكون لها ما
مستقبل؟ حتى األحزاب اإلدارية ،يف نهاية املطاف ،تتأقلم.
ً
بعدها
وعىل كل حال ،األحـزاب اإلداريــة ليست أحزابًا جامهريية ،هي
ُعب عن رؤية
أحزاب أُطر ،ويف غالب األمر هي تج ّمعات مصالح ،ال ت ّ
مجتمعية( .((6وتختزل هذه العبارات ،عىل الرغم من قساوتها ،الوضع
املأزوم الذي أصبح يسم العمل السيايس ،وتفرس ،إىل ٍ
حد ما ،أحد
بديل من
أبرز الجوانب املغذّية لربوز مجتمع "الحركة االجتامعية" ً
املؤسسات التقليدية.
توصل أحد الباحثني
منذ أكرث من ستني سنة عىل استقالل املغربّ ،
األجانب إىل أن األحزاب يف املغرب ُس ّميت مجانًا بهذا االسم ،ألنها
ال ميكن تص ّورها مجردة عن الذاتية ،ويفرس ذلك بكون تاريخها هو
تاريخ بعض الرجاالت أكرث منه تاريخ التنظيامت( .((6وعىل الرغم من
هذه املدة كلها ،ال يخفي أحد الباحثني املغاربة أن "فكرة الزعيم"
أصبحت "ظاهرة مأمسسة"( ،((6ويؤكد آخر أن الحزب بزعامئه بقي
ورسخها
خاض ًعا آلليات النسق الثقايف العام ،وحمل قيم هذا النسق ّ
داخل الحقل السيايس ،ما أضفى عىل األخري طاب ًعا سياس ًيا جعل
الحزب السيايس امتدا ًدا للمؤسسات الدينية ،وعىل رأسها الزاوية(.((6
ما مل تتعال عىل مستوى الزاوية أو العشرية أو النادي أو النقابة،
مسية
ستبقى األحزاب السياسية ،يف نظر العروي ،مسلوبة اإلرادةّ ،
من دون وعيها ،خاضعة ملنطق املبايعة ،رديفة لنفوذ البطانة(.((6
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نظ ًرا إىل العالقة بني الحزب والنقابة ،يخلص صاحب كتاب يف غامر
السياسة إىل أن فكرة الزاوية أصبحت تنطبق عىل النقابة والحزب يف
الوقت ذاته ،فكالهام تك ّون فيه نوع من الزاوية (شيخ ومريدون)(،((7
مل يؤثر يف صورة النقابة فحسب ،بل أساء أيضً ا إىل الوظيفة النبيلة
التي حددها الفصل الثامن من دستور  ،2011املتمثلة يف مساهمة
املنظامت النقابية لألجراء ،والغرف املهنية واملنظامت املهنية
للمشغلني ،يف "الدفاع عن الحقوق واملصالح االجتامعية واالقتصادية
للفئات التي متثلها ،ويف النهوض بها" ،وحرصها الفصل األول من
ظهري  16متوز /يوليو  ((7(1957يف قصد وحيد هو "الدرس والدفاع
عن املصالح االقتصادية والصناعية والتجارية والفالحية الخاصة
تنص
باملنخرطني فيها" ،وتع ّززت باملادة  396من مد ّونة الشغل التي ّ
تنص عليه مقتضيات
عىل أن النقابات املهنية تهدف ،إضافة إىل ما ّ
الفصل الثامن من الدستور ،إىل "الدفاع عن املصالح االقتصادية
واالجتامعية واملعنوية واملهنية الفردية منها والجامعية للفئات التي
تؤطرها وإىل دراسة وتنمية هذه املصالح وتطوير املستوى الثقايف
للمنخرطني بها .كام تساهم يف التحضري للسياسة الوطنية يف امليدانني
االقتصادي واالجتامعي وتستشار يف جميع الخالفات والقضايا التي
لها ارتباط مبجال تخصصه"(.((7
بحسب الخالصات التي انتهى إليها املشاركون يف حوار "سيناريوهات
املغرب يف أفق  ،"2025فإنه ،عىل الرغم من اإلنجازات املحققة
يف مغرب التسعينيات من القرن املايض ،ال ميكن القول إن رهان
الدميقراطية قد ت َ ّم ربحه؛ إذ ما زالت تشوب ســرورة اإلصالح
مجموعة من النقائص( ،((7إن عىل املستوى الدستوري أو املؤسسايت
أو االجتامعي .ما فتئت املؤسسة امللكية تحتفظ بهيمنتها ،وتشكّل
األساس يف املنظومة السياسية املغربية .غالبًا ما يتم اتخاذ القرارات
السياسية عىل املستوى املركزي ،أما عمل الحكومة والربملان فال
يتجاوز تنفيذ التوجيهات امللكية(.((7
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بعد حصول املغرب عىل االستقالل ،بينام استمرت الحركة الوطنية
يف التشديد عىل أن االش ـراك يف املسؤولية يفيض إىل اشـراك يف
اقتسام السلطة ،اختارت امللكية لنفسها منطقًا آخر( ،((7هو منطق
الدولة( .((7بتعبري عميق ممزوج بقدر واضح من النقد الذايت يف
ذاكرة ملك ،يقول امللك الراحل الحسن الثاين" :مل تكن هناك قوتان،
وإمنا كان تياران ،أحدهام صبور وكان ميثله والدي الذي كان يعتقد
أن الطريقة املثىل امل ُؤ ِّدية إىل محمود النتائج هي عامل الزمن.
والتيار اآلخر كان عديم الصرب [ ]...كانت مطالبهم يف مستوى درجة
إدراكهم لألشياء ،كان لديهم ميل طبيعي إلضفاء أبعاد ضخمة عىل
الجزئيات ،كانوا يهتمون مبا هو ثانوي عىل حساب ما هو جوهري،
ويف بعض األوقات كان الحوار ال يسوده أي ت َف ُّهم؛ إذ كان كل منا
يحلّق عىل ارتفاع يختلف عن ارتفاع اآلخر .لقد كانت حقًا مأساة
بالنسبة للمغرب"( .((7ليس إذًا صدفة أن يبقى الدستور مرشو ًعا
معلّقًا طوال أكرث من أربعني سنة ( ،)1996-1956وهو الذي يؤسس
السلطة ويبني املؤسسات ،وليس من الصدفة أن تستمر هذه األخرية
عرضة للنقد ،وتربز حاجة الدولة واملجتمع إىل جيل جديد من
تجسدت يف إرشاك "خصوم األمس" يف الحكم ،يف إطار
العالقاتّ ،
حكومة التناوب .غري أنه إذا كان الهدف املعلن للتناوب التوافقي هو
فسح املجال لتنافس القوى السياسية ،فرسعان ما اتضح أن وصول
هذه القوى إىل مواقع التدبري ال يعني الوصول إىل سلطة القرار (((7يف
نظام سيايس له خصوصياته التاريخية ومنطه التثقيفي( ،((7ت ُشكِّل فيه
الحكومة الطبقة الثانية داخل الجهاز القراري املغريب الذي يحتل فيه
يفس عدم توصل الحقل السيايس
امللك املكانة األساسية( .((8وهو ما ّ
إىل إقرار التقاطب املفرتض يف الربامج والتصورات ،وإنتاج االنتخابات
الئتالف حكومي ينقصه االنسجام التام ،وفرق معارضة ت ُص ّوت أحيانًا
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تاسارد
األحزاب السياسية في المغرب ومأزق التوترات االجتماعية الجديدة

ملصلحة الحكومات ،وأحزاب تزاوج بني لغة املوقع الحكومي ولغة
موقع املعارضة(.((8
قبل عام  ،2011ظهر أن هناك اهتام ًما أكرب بالبحث عن وسائل
معالجة املشكالت االجتامعية .تم تكثيف املبادرات الرامية إىل
تخفيف االحتقان االجتامعي ،وأُجريت تغيريات كربى يف طاقم
تتول املناصب السامية ،والتحق فريق من الطاقات
الوجوه التي ّ
(((8
ُ
الشابة بالقرص املليك  ،وأعفي وزير الداخلية إدريس البرصي،
وسمح بعودة إبراهيم الرسفايت وعائلة املهدي بنربكة ،وبلورة مفهوم
ُ
جديد للسلطة ،مع مرونة أكرب يف تدبري االحتجاج االجتامعي والتوسيع
النسبي ملساحة حرية التعبري واالنخراط يف ورش ومشاريع تنموية
كربى يف مجال البنى التحتية ومحاربة الهشاشة االجتامعية ،وغريها
من القرارات واملبادرات الجريئة واإليجابية ذات الوقع السيايس
واالجتامعي الحسن ،وسيكون من اإلجحاف نفي وجودها يف املغرب.
لكن يف املقابل ،بعد مرور  15سنة عىل تعديالت عام  ،1996وما تبعها
من استحقاقات انتخابية (االنتخابات الترشيعية ألعوام  1997و2002
و 2007واالنتخابات الجامعية لعامي  2003و 2009وانتخابات ثلث
مجلس املستشارين) ،وما انبثق منها من مؤسسات ترشيعية وتنفيذية
وجامعية ،وانطالقًا من النقاشات وردات الفعل التي أعقبت حكومة
عبد الرحمن اليوسفي وإدريس جطو وعباس الفايس ،تم تسجيل
الكثري من االختالالت التي وفّرت األساس القانوين والدستوري لعرقلة
مسار التطور الدميقراطي والتنمية السياسية( ((8والحركة اإلصالحية،
وانطلقت مع تعيني وزير أول تكنوقراطي بعد انتخابات  27أيلول/
سبتمرب  ،((8(2002وتفاقمت بعد أحداث  16أيار /مايو  .2003إضافة
إىل هذا املتغري ،احتفظت الهيئة التي بارشت بأكرب عملية مصالحة
إلنصاف ضحايا األمس وزرع األمل يف نفوس جيل الحارض والغد،
بأغلبية توصياتها لنفسها ،كام بقيت محاربة املفسدين وناهبي املال
العام تخضع لثقافة "الخطوط الحمراء"(.((8
يف موازاة ذلك ،نسجل وجود اختالالت حادة( ((8وظواهر اجتامعية
وسياسية مقلقة تُه ّدد التامسك االجتامعي ،نقرأ أهم مظاهرها يف
خالصات الدراسة التي أع ّدها املعهد املليك للدراسات االسرتاتيجية
 81املرجع نفسه.
 82الجابري ،يف غامر السياسة ،ص .9
 83حامي الدين ،ص .13
 84يعترب هذا التعيني خرو ًجا عىل املنهجية الدميقراطية التي تم تكريسها يف عام ،1998
حيث تم الرجوع إىل الحزب الحائز املرتبة األوىل يف االنتخابات الختيار الوزير األول.
 85السبتي ،ص .50
 86محمد نعيمي" ،الربيع العريب يف املغرب :اإلرهاصات والتفاعالت ،حركة  20فرباير
منوذ ًجا" ،أبحاث ،العدد  ،)2015( 62-61ص .25
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يف مجال قياس مستوى التامسك االجتامعي يف املغرب :يف الوقت
الذي تستمر فيه الروابط األرسية يف تص ّدر مصادر إحساس املغريب
باألمان والثقة( ،((8أ ّدت التحوالت التي شهدها املجتمع املغريب إىل
إضعاف العالقات داخل األرس ،ومن مثة ،إضعاف الرابط االجتامعي
والعيش املشرتك .يف حني تتّسم الثقة بالضعف ،سواء بني األشخاص
أم تجاه املؤسسات( .((8وهي الوضعية التي أنتجت ،بحسب املجلس
االقتصادي واالجتامعي والبيئي ،مشاعر ظلم وحاالت قلق ،بسبب
خصوصا يف
سوء التفاهم املتعدد االتجاهات :بني الشباب واألرس،
ً
األوساط االجتامعية التي تعاين الفقر واألمية وانعدام السكن الالئق،
كام أنتجت مظاهر مترد عىل الرشخ االجتامعي واالقتصادي وواقع
الفساد والزبونية واإلحساس املتنامي بحرية محجوزة من ج ّراء
الصعوبات االقتصادية؛ وهو ما يؤدي بعدد ال بأس به إىل الضياع
والهشاشة والرصاعات العائلية وانهيار القيم ومشاعر الالجدوى
واالحتقار الذايت ،واستبطان اإلحساس بكونهم ضحايا مجتمعٍ غري
قادر عىل اإلنصات إليهم ،أو عىل االعرتاف بذكائهم وكرامتهم؛ األمر
ً
الذي يُنتج
أشكال منوعة من االحتجاجات( .((8مباذا ميكن أن نُع ّزز
هذا التفسري؟
تكون الخالصة امل ُحيّنة التي توصل إليها رميي لوفو مبنزلة أجوبة
ُمركّزة ج ًّدا عن هذا التساؤل ،غري أنها دالّة ،وتنسجم مع الوضع
الذي رسمناه سابقًا .يقول يف هذا اإلطار" :غداة االستقالل ،ك ّنا
نسمع األحزاب والنقابات وهي ت ّدعي مامرسة السلطة باسم الكتل
الجامهريية التي مل تكن لها متثيلية ّإل بشكل محدود ،بيد أن النظام
املليك قد أزاح هذه األحزاب والنقابات بدون صعوبة ت ُذكر بفضل
دعم العامل القروي والقوات املسلحة"( ،((9و"رفض دو ًما أن يرهن
نفسه بشكل مبارش من وراء تشكيلة سياسية ما ،وظل يسهر عىل
يعبون عن وفائهم غري
تأمني نوع من التعددية من بني أولئك الذين ّ
(((9
املنقوص لفكرة السلطة امللكية ولشخص امللك بالذات"  ،ليهيمن
"بكامل السهولة يف إطار املعيش اليومي"(.((9
 87تعترب الدراسة قيمة الثقة هي املعيار الذي نقيس به قوة نظام مجتمعي ما أو ضعفه،
وقدرته عىل مقاومة عوامل التفكك.
" 88املعهد املليك للدراسات االسرتاتيجية ( )IRESيطلق النسخة الثانية من البحث
الوطني حول الرابط االجتامعي يف املغرب" ،املعهد املليك للدراسات االسرتاتيجية ،شوهد يف
 ،2020/11/21يفhttps://bit.ly/3pQjhoE :
 89املجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي ،التقرير السنوي لسنة ( 2011الرباط:
 ،)2011ص  ،68شوهد يف  ،2020/11/15يفhttps://bit.ly/2Kr3r3T :
 90رميي لوفو ،الفالح املغريب املدافع عن العرش ،ترجمة محمد بن الشيخ ،مراجعة
عبد اللطيف حسني ،سلسلة أطروحات وبحوث جامعية ( 2الدار البيضاء :منشورات وجهة
نظر؛ مطبعة النجاح الجديدة ،)2011 ،ص .281
 91املرجع نفسه ،ص .291
 92املرجع نفسه ،ص .281
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ً
ثالثا :منافع آلية التوافق وحدودها
بالرجوع إىل مختلف املعطيات التي أوردناها ،قطع املغرب مراحل عدة
منذ منتصف تسعينيات القرن املايض يف مجال اإلصالحات السياسية
والدستورية التي متيزت بإعادة هيكلة الحقل السيايس وفق منهجية
دستورية وتوافق سيايس ،بوصفها رشطًا مسبقًا لعملية التقارب بني
الفاعلني السياسيني .لكن ما زالت التح ّوالت السياسية والدستورية
يف املغرب تخضع السرتاتيجية ترمي إىل جعل التغيري يتم من داخل
االستمرارية ،لتجنب النتائج غري املتوخّاة من الدمقرطة .بعبارة أخرى،
يبقى من الصعب تحليل دينامية النظام السيايس املغريب يف غياب فهم
طبيعة املحددات واالستعامالت السياسية التي يُعترب مفهوم االنتقال
الدميقراطي موضو ًعا لها .وسيبقى هذا األخري عصيًّا عىل الفهم ،نظ ًرا إىل
كثافة اإلصالحات الدستورية والسياسية ومحدودية آثارها يف دمقرطة
النظام السيايس ،األمر الذي يثري أكرث من استفهام وسؤال ،ويدعو إىل
التفكري يف مظان هذا العجز عن التقدم عىل طريق االنتقال نحو األفضل،
كام حصل يف مجمل مناطق العامل خالل الربع األخري من القرن العرشين،
وهي يف مجملها سلسلة أسئلة تستحرض دور املعرفة والثقافة يف تفسري
ملاذا غدا سؤال اإلصالح والتغيري ِ
عصيًّا عىل اإلجابة( .((9أليس لألمر عالقة
كذلك مبا سامه ماثيو غيدير  Mathieu Guidèreقدرة األنظمة االجتامعية
يف البلدان العربية عىل "التحمل" و"الوالء" باالستناد إىل الخيال الجامعي
(تأثري قوي لألعيان البارزين ،مكانة الجيش الخاضع للرقابة ،السعي لنيل
املناصب السامية  ...إلخ)؟ وال يُخفي عبد الله حمودي ،يف هذا السياق،
تشاؤمه من أمرين :أحدهام يرتبط بوجود نخبة مهيمنة تعوزها الخربة
التاريخية التي تجعلها مستعدة للتوافق والحلول الوسطى ،حيث تحظى
هذه النخب بامتياز أكرب حصة واحتكارها بوصفها حقًّا طبيع ًّيا ،يف حني أن
الطبقات املامثلة يف أوروبا ويف غريها تعلّمت التوافق والحلول الوسطى
من خالل النكسات التي تع ّرضت لها(.((9
يف عالقة بهذه الحلول ،دعونا نتوقف عند آلية "التوافق السيايس"
التي استطاعت اململكة من خاللها أن تضمن أمنها واستقرارها وتدفع،
مبقتضاها ،مبختلف األحزاب إىل املشاركة يف مامرسة السلطة وتدبري
الشأن العام وفق قواعد متفق عليها .لكن العقل نفسه يُذكّرنا بأن هذه
اآللية إىل جانب َح ْجبِها عمق املشكالت االجتامعية وانحصار التفكري
فيها يف أثناء "تدبري األزمة" ،انعكست سلبيًا إىل ح ٍّد ما ،عىل وظيفة
األحزاب السياسية التي أصبحت رهينة للتحالفات التوافقية ،سواء
 93امحمد ماليك" ،التغيري العريب العيص" ،مركز اإلمارات للدراسات واإلعالم  -إمياسك،
 ،2018/4/2شوهد يف  ،2020/2/14يفhttps://bit.ly/3ccyiuJ :
 94عبد الله حمودي" ،عن الربيع املغريب" ،يف 20 :فرباير ومآالت التحول الدميقراطي يف
املغرب ،ص .733

الدامئة يف عالقتها باملؤسسة امللكية ،أم الظرفية يف إطار عالقة األحزاب
يف ما بينها( ،((9عىل نحو حرص العمل السيايس داخل زوج "معارضة/
أغلبية" ،أي ربطه مبارشة باملوقع الحكومي ،بعي ًدا عن يشء اسمه
برنامج حزيب أو مرجعية أيديولوجية( ،((9منتجة بذلك أمناط التعامل
البريوقراطي نفسه( .((9وأصبحت األجواء التي تُخيِّم عىل هذه األحزاب
هي نفسها تلك التي يصادفها الباحث يف الدراسات التي تتخذ أجواء
البالطات موضو ًعا لها( .((9وجعل هذا الوضع الحزب السيايس سجني
بني ٍة تنظيمية مغلقة ،غري منفتحة ،ليس عىل املجتمع وطبيعة التحوالت
التي يعرفها فحسب ،بل النقاشات الداخلية أيضً ا ،سواء كانت فردية أم
جامعية ،وهي الظاهرة التي ارتبط بها منطق اإلقصاء واإلقصاء املضاد،
األمر الذي يرتك تأث ًريا سلبيًا يف إنتاج األفكار واملفاهيم(.((9
ميكن قراءة هذا االنغالق ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،من خالل
تفش ظاهرة الرتحال يف الربملان ،وتهافت األحزاب السياسية عىل
ّ
 95نجد هشاشة التحالفات وعدم خضوعها ملنطق عقالين ،األمر الذي مل يسمح بتشكل
تقاطبات سياسية محورية ،ومن ث ّم تكون تحالفات تخضع ملنطق سيايس مقبول تكون
نتيجته وضع برامج سياسية منسجمة ورؤى إصالحية موحدة .ينظر :حمزاوي" ،األحزاب
السياسية وأزمة االنتقال الدميقراطي باملغرب" ،ص .111
 96ال تتوافر لألحزاب املغربية ،يف معظمها ،أيديولوجيا واضحة املعامل ،يستقل بها كل
حزب عن غريه من األحزاب؛ إذ عىل الرغم من اختالف التقارير األيديولوجية ،فإنها تغرتف ،يف
آخر املطاف ،من املعني األيديولوجي نفسه ،األمر الذي يسمح بنعت هذه التعددية الحزبية
بأنها شكل من أشكال التوحد األيديولوجي ،نظ ًرا إىل تقارب األفكار والربامج لعدد كبري منها.
ينظر :محمد شقري ،القرار السيايس يف املغرب (الدار البيضاء :دار األلفة ،)1992 ،ص .59
 97عبد اللطيف حسني" ،الحالة السياسية للمغرب سنة  ،"2002وجهة نظر ،العدد 18
( ،)2003ص .10
 98عبد اللطيف أكنوش ،واقع املؤسسة والرشعية السياسية يف النظام السيايس املغريب
عىل مشارف القرن ( 21الدار البيضاء :مطبعة بروفانس ،)1999 ،ص .84-85
 99محمد املسيك" ،الظاهرة الحزبية باملغرب :بني غياب النظرية السياسية وغياب
املرشوع املجتمعي" ،وجهة نظر ،العدد .)2002( 14

تاسارد
األحزاب السياسية في المغرب ومأزق التوترات االجتماعية الجديدة

استقطاب األعيان خالل االنتخابات ،ما يؤكد عدم قدرتها عىل
تحديث بنائها ووظائفها االجتامعية والسياسية وتطويرها ،وعدم
استحضار الكفاءة واملوضوعية يف تزكية املرشحني باسمها ،والرغبة يف
الفوز بأكرب عدد من املقاعد بالطرائق والوسائل كلها ،إضافة إىل عدم
تجدد نخبها وعدم انفتاحها عىل نحو ٍ
كاف عىل النساء والشباب،
األمر الذي ك ّرس رتابة املشهد السيايس والحزيب وأزمته ،وأسهم يف
عزوف فئات عريضة من املجتمع( ،((10عىل رأسها الشباب .ومع أن
هنالك مجهودات حثيثة بُذلت لتخليص املامرسة السياسية من إرث
املايض الثقيل ،حيث السياسة ترادف املنع واالعتقال والقمع ،من
طي صفحة انتهاكات سنوات الجمر والرصاص ،عرب مصالحة
خالل ّ
وطنية وجرب للرضر ،فإن صورة العمل السيايس ما زالت تعاين أثر
الفرتات السابقة ،إضافة إىل ما يشكو منه العمل السيايس ،كام أرشنا
سابقًا ،من ظاهرة تناسل األحزاب وصعوبة التمييز بينها عىل مستوى
املرجعية والربنامج السيايس ،إضافة إىل تكريس صورة الرصاع بشأن
املناصب والتزكيات والرتشيحات االنتخابية ،مع وجود فساد نخبوي
كبري ،يع ّوق التواصل مع املجتمع ،ويضعف العرض السيايس املقدم
للمواطنني .كام تعرف األحزاب املغربية شيخوخة مهولة لقادتها،
ونكوصا واض ًحا يف الدميقراطية الداخلية( ،((10والتسابق يف استاملة
ً
األعيان وأصحاب املال والنفوذ داخل مجال جغرايف محدد.
منذ االستقالل إىل اليوم ،بقيت املؤسسة امللكية تعتمد ،عرب وزارة
الداخلية ،عىل تسخري أحزاب سياسية بعينها يف تنظيم األعيان ،عىل
الرغم من التغيري الذي وقع يف البنيات الحزبية ،ويف بنية الساكنة .ما
يؤكد ذلك عىل مستوى الواقع أنه إذا كانت أحزاب الحركة الشعبية
والتجمع الوطني لألحرار واالتحاد الدستوري تقوم بهذه املهمة منذ
نشأتها ،فاليوم أصبح حزب األصالة واملعارصة ،بدوره ،يُنظّم األعيان
املحليني من الناحية السياسية ،ويف ارتباط موضوعي بوزارة الداخلية
واسرتاتيجيتها التقليدية ،بل حتى األحزاب التقدمية (االتحاد االشرتايك
للقوات الشعبية وحزب التقدم واالشرتاكية) مل تسلم من هذا التوظيف
الرباغاميت؛ إذ هي األخرى تلجأ إىل هؤالء األعيان الذين يعتربون أنفسهم
حلفاء موضوعيني للمؤسسة امللكية؛ واألدهى من ذلك أن التجربة
تؤكد أن حزب العدالة والتنمية الذي كان ينتقد هيمنة األعيان ،ما
عاد يجد حر ًجا يف استقطاب األعيان والرتحيب بهم للرتشح باسمه يف
االستحقاقات االنتخابية لتوسيع قاعدته االنتخابية (يف عالقة بغريزة
 100إدريس لكريني" ،محاسبة الدميقراطية :التداعيات املحتملة الحتجاجات حركة 20
فرباير يف املغرب" ،السياسة الدولية ،العدد ( 184نيسان /أبريل  ،)2011ص .90-91
 101يونس بلفالح" ،عزوف الشباب املغريب عن املشاركة السياسية" ،العريب الجديد،
.2015/4/2
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البقاء) نظ ًرا إىل االرتباطات املوضوعية والذاتية التي ما زالت قامئة بني
الكتلة الناخبة عىل ضآلتها ،واالنتامء االجتامعي للمرشّ حني لالنتخابات.
يفس هذا ،إىل ٍ
حد بعيد ،تعامل الفاعلني الحزبيني املغاربة مع املشاركة
ّ
أساسا ،بوصفها مجالً لتدبري العالقة مع الدولة ،وليست
الحكومية،
ً
مجالً إلنتاج السياسات (سياسات عمومية وأجوبة عن أسئلة املجتمع)؛
إذ عملت الرواسب التاريخية ،داخل األحزاب ،عىل تكييف ردات فعلها،
عىل نحو يجعل هاجسها األسايس هو التفكري يف املسألة السياسية
(مسألة الدولة ،السلطة ،الدستور  ...إلخ)( .((10أمل يُق ّدم حزب العدالة
والتنمية تنازالت كثرية يف الحكومة الحالية عىل نحو جعله شبي ًها
باألحزاب اإلدارية؟ ملاذا مل ميتلك الحزب الجرأة الكافية ملناقشة اختيار
االعتذار عن املشاركة يف الحكومة؟ كيف لنا أن نفرس تعيني امللك سع َد
رئيسا للحكومة قبل عقد املجلس الوطني للحزب؟
الدين العثامين ً
لرمبا يصطدم الباحث عن إجابة لهذه التساؤالت بكثافة حضور
هاجس تدبري العالقة مع الدولة ،الذي بات يحكم عىل معظم
األحــزاب السياسية باالنخراط يف عملية التقرب من السلطة
والتخل ،يف املقابل ،عن وظيفة الحزب األساسية،
ّ
والــدولــة(،((10
بوصفه جهازًا للوساطة بني الدولة والشارع ،وضابطًا للرصاعات،
ومد ِم ًجا للمطالب الشعبية يف النظام السيايس ،مثلام يربز حضوره
يف درجة تعبئته املواطنني والدفاع عن قضاياهم( .((10وهكذا،
تح ّولت الطبقة السياسية إىل دعامة إسنادية( ((10للنظام السيايس
واختياراته املركزية التي قد تختلف من حقبة إىل أخرى ،بحسب
طبيعة املرحلة ومستلزمات التحول( ،((10بدلً من أن تكون طرفًا وازنًا
يف القرار السيايس الذي يتح ّول إىل قرار مغلق( ،((10يضعف عملية
املشاركة السياسية ،ويتحكم يف املنافذ املؤدية إىل دائرة صنع القرار
السيايس .وفق هذا املجال املغلق ،ميكن إدراج ردات فعل معظم
رسع
األحزاب السياسية تجاه حركة  20فرباير ،والتعامل السلبي واملت ّ
مع احتجاجات الحسيمة .وهكذا ،ميكن اعتبار رفض هذه األحزاب
السياسية مساندة الحركات االحتجاجية وتجاهل مطالبها ،أو الرتقب
 102حسن طارق ،السياسات العمومية يف الدستور املغريب الجديد ،سلسلة مؤلفات
وأعامل جامعية ( 92الرباط :منشورات املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية ،)2012 ،ص .70
 103زين الدين" ،الدينامية االحتجاجية وأزمة الوساطة" ،ص .82
 104املرجع نفسه ،ص .25
 105محمد معتصم" ،التطور التقليداين للقانون الدستوري املغريب" ،أطروحة لنيل دكتوراه
الدولة يف القانون العام ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية ،الدار البيضاء،1988 ،
ص .552
 106يونس برادة" ،وظيفة الحزب يف النظام السيايس املغريب" ،أطروحة لنيل دكتوراه
الدولة يف القانون العام ،جامعة الحسن الثاين ،الدار البيضاء ،2000 ،ص .60
107 Dusan Sidjanski, "Décisions closes et décisions ouvertes," Revue
franҫaise de science politique, vol. XV, no. 2 (1965), pp. 251-269.
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الحذر لنتائجها ،أو حتى مهاجمتها ،مبنزلة مراقبة ذاتية متارسها
األحزاب السياسية عىل نفسها ،أو تكريس لرت ٍ
اض وتوافقٍ قائم بينها
وبني املؤسسة امللكية ،أو باألحرى "لعبة توافق" ،عىل حد تعبري رقية
املصدق ،ميكن ،عرب تتبع املامرسة ،اكتشاف ما يشوبها من ثغرات
تتعارض ودعم دولة القانون وسلطة املؤسسات( ،((10ألن اللعبة التي
مسلسل يؤسس لسم ّو
ً
تتحكم يف عمل الرشكاء السياسيني ال تط ِّور
الدستور ،بقدر ما يدفع يف الواقع يف اتجاه تهميشه ،ليبقى أخذه
مرجعي ًة "مجرد مسألة تكتيكية"( ،((10تُدرج ضمن إطار "رصاع غري
واضح"( ((11من أجل السلطة ،كام يشكل أحد مظاهرها(.((11
إذا دمجنا ،يف هذا اإلطــار ،مجمل التح ّوالت التي عرفها املغرب
السيايس  -مع الرتكيز عىل طبيعة العالقات بني الفرقاء السياسيني
فسنتبي أن املغرب م ّر
يف مرحلة ما بعد التسعينيات وما قبلها -
ّ
مبرحلتني أساسيتني :مرحلة االنغالق (الرصاع عىل السلطة واحتكارها)،
وقد امتدت من بداية االستقالل إىل عقد التسعينيات ،ثم مرحلة
االنفتاح (التقارب والرتايض بني األطراف املتصارعة عىل ثوابت النظام
السيايس وعىل الدستور والورش اإلصالحية) ،التي بدأت مع بداية
عقد التسعينيات ،ومتيزت بتبني أحزاب الحركة الوطنية خطابًا
سياس ًيا جدي ًدا يسعى للتوافق مع القرص( ،((11ويتّجه ،يف األساس،
إىل حقل التدبري االقتصادي واالجتامعي والثقايف( .((11وأهم تساؤل
يُطرح إزاء هذا االنتقال من الرصاع إىل املامرسة السياسية القامئة عىل
التوافق ،هو عالقة هذه املامرسة الجديدة بالدميقراطية .يف الواقع،
يوجد تباين كبري بني الباحثني بخصوص اإلجابة عن هذا اإلشكال؛ إذ
هناك من يعتقد أن الرتايض آلية تُج ّنب البالد عواقب الشد والجذب
جرسا أساس ًيا من التواصل بني الفاعلني
والرصاع والشقاق( ،((11وتخلّف ً
السياسيني خارج إطار الشكالنية الدستورية ،بل إنها أعادت نو ًعا من
الثقة السياسية بورثة الحركة الوطنية( ،((11بينام يرى آخرون ألّ أحد
 108ينظر حوار رقية املصدق يف النرشة ( 28ترشين األول /أكتوبر  ،)1996نقلً عن:
حمزاوي" ،األحزاب السياسية وأزمة االنتقال الدميقراطي باملغرب" ،ص .117
109 Rkia El Mossadeq, Consensus ou jeu de consensus? Pour le réajustement de la
pratique politique au Maroc (Casablanca: Imprimerie Najah El Jadida, 1995), p. 19.
 110عبد الرحيم املنار اسليمي" ،الدستور والدستورانية :مالحظات حول اللعبة السياسية
باملغرب" ،وجهة نظر ،العدد ( 17خريف  ،)2002ص .22
 111حمزاوي" ،األحزاب السياسية وأزمة االنتقال الدميقراطي باملغرب" ،ص 118.
 112محمد املساري" ،جدلية التوافق يف الفضاء السيايس املغريب" ،املجلة العربية للعلوم
السياسية ،العدد ( 33شتاء  ،)2012ص .13
 113خالد علوية" ،تحوالت الرصاع السيايس يف املغرب" ،يف :بيري سالمة [وآخرون] ،جدلية
الدولة واملجتمع باملغرب (الدار البيضاء :أفريقيا الرشق ،)1982 ،ص .246
 114محمد عابد الجابري" ،الكتلة التاريخية" ،االتحاد االشرتايك ،1999/12/11 ،نقلً عن:
املساري ،ص .17
 115اسليمي ،ص .22

ددعلالا
ربمتبس /لوليأوليأ

يذهب بهذا الرتايض بعي ًدا إىل الحد الذي يوحي فيه بوجود مرشوع
مجتمعي متكامل ،ألن الدولة وأغلبية القوى السياسية – عىل الرغم
من كل ما تقوله  -تخىش أكرث ما تخىش االتجاه الوحيد( ،((11ثم إن
التوافق تابع للرشعية الذاتية للعاهل( ،((11كام هيمن خطاب الرتايض
السيايس بني امللك واملعارضة ،مع مواالة الكثري من األحزاب للملكية،
ومنح الثقة للكثري من املشاريع الحكومية ،بعي ًدا عن الربملان الذي
بقي من دون تأثري كبري يف الخيارات الكربى للحكومة (قضية التعليم
ومد ّونة األرسة واملسألة االنتخابية)( .((11بيد أن هذا االختالف
حول "آلية التوافق" ،ال ميكن أن يحجب ع ّنا منافعها ،عىل امتداد
املنعطفات املصريية يف تاريخ املغرب املعارص ،يف مقاربة اإلشكاليات
الوطنية الكربى ،لكسب رهانات املعارك الدبلوماسية الحاسمة ،كام
يف مجاالت التحديث والدمقرطة والتنمية(.((11
بعد مدة طويلة من التحضريات والتخطيط والتنازالت املق َّدمة ،كلّف
امللك الراحل الحسن الثاين السيد عبد الرحمن اليوسفي ،الكاتب
األول لحزب االتحاد االشرتايك للقوات الشعبية ،بتشكيل حكومة
"التناوب التوافقي" ،وهي الحكومة الخامسة والعرشون يف املغرب
املستقل .ما الذي تغري يف املغرب حتى أصبح دخول االتحاد يف تجربة
"التناوب" شيئًا ممك ًنا ،بعد  38عا ًما من املعارضة؟( ((12نقتبس من
الراحل محمد عابد الجابري جوابه عن هذه التجربة" :امللك يدعو
حزب املعارضة التاريخية ،لريأس حكومة ،ويشارك فيها ببضعة وزراء!
إنهام ال ميارسان السلطة ألن مراكز القرار ليست يف يديهام ،بل هي
يف أيدي القوى املحافظة التي تعرتض سبيل التغيري واإلصالح بشكل
أو بآخر ،حفاظًا عىل وضعها كصاحبة السلطة الحقيقية"(.((12
خصوصا ما يتعلق
تعرضت املقاربة االنفتاحية للكثري من االنتقادات،
ً
بطريقة تدبري مسألة "الرتايض السيايس" ،وملف حقوق اإلنسان
واملؤسسات املرشفة عليه يف الواقع ،وإن عرف هذا األخري دينامية
 116حوار زكية داود مع بول باسكون يف عام  ،1978ترجمة مصطفى املسناوي ،نرش
أول مرة يف مجلة الماليف ،العدد ( 94كانون الثاين /يناير-شباط /فرباير  ،)1978وأعاد نرشه
منتدى ابن تاشفني املجتمع واملجال ،يف :بول باسكون أو علم االجتامعي القروي (الدار
البيضاء :مطبعة دار القرويني ،)2013 ،ص .30
 117محمد أتركني" ،التوافق واالنتقال الدميقراطي" ،رسالة دبلوم الدراسات العليا يف
القانون العام ،جامعة الحسن الثاين ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية ،الدار
البيضاء ،2007 ،ص .105
 118املساري ،ص .30
 119محمد األخصايص" ،اإلصالحات يف املغرب :الحصيلة واملستقبل" ،املستقبل العريب،
العدد ( 444شباط /فرباير  ،)2016ص .28-29
 120محمد عابد الجابري" ،املغرب :إىل أين؟ مستقبل التجربة الدميقراطية يف املغرب"،
فكر ونقد ،العدد ( 16شباط /فرباير .)1999
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تاسارد
األحزاب السياسية في المغرب ومأزق التوترات االجتماعية الجديدة

جديدة بفضل الفضاءات الجديدة التي أفرزتها حكومة التناوب
وانتقال امللك ،حيث ستتوارى املقاربة االنفتاحية ،فاسحة املجال
لظهور املقاربة االنتقالية الرامية إىل الوصول إىل املصالحة الوطنية(،((12
لطي صفحة املايض والتفكري يف الحارض واسترشاف املستقبل .وهي
ّ
املصالحة التي اتفقت األطراف عىل عنوانها واختلفت يف اآلليات
الكفيلة بتحقيقها .لكنها تبقى تجربة مغربية بلغت حدو ًدا ال سابق
لها يف التاريخ الحديث للدولة املغربية ،نظ ًرا إىل الشجاعة السياسية
واألخالقية التي قضت بتشكيل هيئة اإلنصاف واملصالحة.
إنها حصيلة يصعب القفز عليها ،نظ ًرا إىل التأثري الذي مارسه الكثري
خصوصا بعد
من أحداثها التاريخية يف السلوك االحتجاجي املغريب،
ً
تجربة التناوب .ويفرض التاريخ نفسه "كوسيلة رضورية لفهم
أي شأن من شؤون املغرب .إن املغرب بالد االستمرارية والتطور،
ّ
سواء إىل األمام أو إىل الوراء ،يحدث فيه داخل االستمرارية وليس
خارجها"( .((12يتفق الجابري هنا ضمنيًا مع ما ظل يردده العروي:
"النظام مش َّيد ليك يضمن لذاته االستمرارية عىل الحالة التي هو
عليها"( .((12يبدو واض ًحا أن الخطوات التي سبقت وأعقبت "تجربة
التناوب" التي عاشها املغرب هي مجرد عود عىل بدء" :الجهة التي
كانت يف الحكومة منذ أزيد من ثالثني سنة تُسحب إىل 'املعارضة'،
والجهة التي كانت يف املعارضة يؤىت بها إىل الحكومة"(.((12
مل يستبعد عبد الرحمن اليوسفي( ((12فكرة أن يكون التناوب التوافقي
مجرد "تكرار وإعادة للتجارب السابقة" ،وأنه "مل يكن مفروضً ا عن
طريق انتخابات أجمعت كل األحزاب السياسية عىل التنديد بها،
كام أنه مل يكن نتيجة تحالفات عقدتها األحزاب بكل حرية ،بل
كانت نتيجة اتفاق بني امللك الحسن الثاين ،املالك لكل السلطات،
واملعارضة التاريخية يف املغرب" ،ألنه كام "فهم الجميع أن هذه
األغلبية ما كان لها أن تتشكل دون الضوء األخرض ممن يهمه األمر".
يتفق عبد الله حمودي مع عبد الله العروي ،عندما وصف التناوب
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السيايس بــاإلرشاك ،واألحـزاب املساهمة فيه باملشاركة( .((12فهي
تبقى خطوات محسوبة تروم إيجاد نوع من التنفيس السيايس ،أكرث
منها مبادرات حقيقية مدرجة يف إطار مشاريع( ((12لتعزيز التحول
الدميقراطي .لكن ما ينبغي االنتباه إليه أن هذه الدورة األربعينية
ما بني "التناوب" الذي أُق ّر يف عام  1958و"التناوب" الذي أُق ّر يف
وآمال
عام  1998مل تكن كلها انتظارية ،بل شهدت أحداث ًا وتطورات ً
ومآالت مختلفة ،كُتب عنها الكثري عىل املستوى األكادميي أو اإلعالمي،
غري أن ما يهمنا ،يف إطار هذه الدراسة ،هو درجة تأثريها يف موضوع
خصوصا أنه عىل الرغم من أن اململكة شهدت
الحركات االحتجاجية،
ً
انفتا ًحا سياس ًيا مؤك ًدا ،انطلق مع التعديالت الدستورية لعامي 1992
و ،1996وتع ّزز مبجيء حكومة التناوب التوافقي يف عام  ،1998وتم
مع دخول املغرب مرحلة حكم امللك محمد السادس ،فإن املشكلة
املطروحة هي بالضبط مسألة التطور غري املتكافئ للحقلني السيايس
واالجتامعي .ويبدو األمر كام لو تعلق مبفارقة بني انفتاح سيايس
عم
ملحوظ وتقدم اجتامعي جد مرتبك .وهنا ال ب ّد من أن نتساءل ّ
خف بعد تشكيل حكومة التناوب؟
تغي ،أو ّ
إذا كان االحتجاج قد ّ
وهل يعترب فاعلو االحتجاج مطال َبهم أدىن عمقًا من تحوالت املشهد
السيايس ،أم أن مطالبهم أعمق وأعقد من هذه التحوالت ،كام
ت ُسائل باستمرار الدولة االجتامعية؟ وهل أجواء الثقة بني الفاعلني
السياسيني انعكست إيجابيًا عىل ارتفاع أَ ْس ُهم الحاجات االجتامعية
األساسية للساكنة؟
واقع ًيا ،عىل الرغم من الدينامية اإلصالحية التي امتدت أربع سنوات
توسعت
من عمر هذه التجربة ،فإن دائرة الحركات االحتجاجية ّ
وتن ّوعت مطالبها( ((12عىل نحو الفت ،بني ما هو اجتامعي وسيايس
واقتصادي وقيمي وحقوقي .وبرزت احتجاجات املعتقلني اليساريني
السابقني امل ُف َرج عنهم ،واالحتجاج النسايئ ،ثم االحتجاجات اإلسالمية
واألمازيغية ،واحتجاجات حاميل الشهادات الجامعية ،وغريها من
الحركات االحتجاجية الشعبية ذات البعد االجتامعي والسيايس
التي أثثت الفضاء العام .وكلّها حركات تعكس بداية تكسري عملية
 127عبد الله حمودي ،مصري املجتمع املغريب رؤية أنرثبولوجية لقضايا الثقافة والسياسة
والدين والعنف ،حوار وإعداد توفيق بوعرشين ومحمد زرنني ،دفاتر وجهة نظر ( 5الرباط:
دفاتر وجهة نظر ،)2004 ،ص .23
املرجع نفسه.
 128عبد العيل حامي الدين" ،إشكالية اإلصالح السيايس والدستوري يف املغرب" ،مسالك،
العدد  ،)2007( 6ص .21
 129عبد الرحمن رشيق" ،الحركات االحتجاجية يف املغرب من التمرد إىل التظاهر"،
ترجمة الحسني سحبان ،منتدى بدائل املغرب ،أيّار /مايو  ،2014ص . 26
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حل املشكل يف تدبري األزمة والوصول بها إىل بر األمان"( .((13وأضاف:
"أنه من املؤكد أن هناك أخطاء ،فأنا أتساءل أين هي الحكومة
من كل هذا ،وأين هي األحـزاب واملؤسسات التي ترصف عليها
املاليري"( ((13بحكم أنه ظهر جليًّا أن الكل "ينتظر تدخُّل امللك ،وهذا
تتخل الحكومة واملؤسسات
ليس هو الحل منذ البداية ،ال يعقل أن ّ
سهل أن
عن مسؤولياتها ليتم الزج بامللك يف قضايا مثل هاته ،ليس ً
يغامر امللك يف ملف شائك مثل هذا ال ميكن توقُّع ردود األفعال
فيه"( .((13القول بهذا رضوخ للواقع وتحدياته ،لكن الخطر يكمن عىل
املستوى القريب واملتوسط يف إدامة هذا الواقع أو التغايض عنه.
التطويق
املاضية .

(((13

(((13

التي أحكمتها السلطة عىل املجتمع يف املراحل

عودة إىل آلية التوافق ،نسجل أنها ترتجم ،عىل املستوى القانوين،
واقع تج ّدد الرشعية الوطنية للمؤسسة امللكية ،وعىل املستوى
السيايس ،سم ّوها وهيمنتها عىل ما عداها يف منظومة املؤسسات
الوطنية .يف ظل وضع كهذا ،حيث استفادت امللكية يف املغرب من
خالل دفع جزء من أحزاب املعارضة إىل االشتغال داخل مؤسسات
أي فضاء احتجاجي بعي ًدا عن الحقل
الدولة( ،((13كان صعبًا أن ينشأ ّ
السيايس املؤسس ،قبل أن يكرس الحراك يف الحسيمة هو اآلخر هذا
الحاجز ،ويتط ّور يف استقالل عن األحزاب السياسية (املتحدة عمو ًما
حول السلطة واملنقسمة يف ما بينها) ،وخري دليل انتقاد املشاركني يف
مثل ،ألغلبية األحزاب والتنظيامت النقابية واملدنية
حراك الريفً ،
ورفض وصايتها ،يف الكثري من مسرياتهم وشعاراتهم املرفوعة ،بوصفها
"هيئات بريوقراطية"( .((13الرسالة غياب الثقة بالحكومة واألحزاب
السياسية واملجالس الجامعية ،لتجد املؤسسة امللكية نفسها يف وضع
املخاطب املبارش من املشاركني يف االحتجاجات .هذا الرتاجع املسجل
يف القيام بدور الوساطة مبا هي آلية لتدبري الخالفات ،جعل عباس
الجراري ،املستشار املليك السابق ،يؤكد أن "الجميع يتف ّرج عىل ما
يجري أو يذكون نريان الفتنة أكرث مام هي متّقدة ،حتى امللف وصلنا
إىل طريق يكاد يكون مسدو ًدا ،بعد أن فشلت املؤسسات املنوط بها
 130عيل كرميي" ،الدبلوماسية املغربية وحقوق اإلنسان" ،فكر االقتصادية والقانونية
والسياسية ،العدد  ،)2014( 3ص 12؛ عبد الرحيم املنار اسليمي" ،السلوك االحتجاجي واملوت
التواصيل يف الفضاء السيايس املغريب" ،وجهة نظر ،العددان ( 20-19ربيع-صيف  ،)2003ص .15
 131املرجع نفسه.
132 Mounia Bennani-Chraibi & Mohamed Jeghllaly, "La Dynamique
protestataire du mouvement du 20 février à Casablanca," Revue française de
science politique, vol. 62, no. 5-6 (2012), p. 870.
 133األخصايص ،ص 24؛ عبد الصادق توفيق" ،حركة  20فرباير االحتجاجية يف املغرب:
مكامن االختالل وإمكان النهوض" ،املستقبل العريب ،العدد ( 426آب /أغسطس  ،)2014ص .77

خاتمة
عود عىل بــدء ،ال ميكن للبحث يف الوساطة السياسية ومأزق
يبي
التوترات االجتامعية إلّ أن يتساءل عن نفسه .هل استطاع أن ّ
العوامل التي أتاحت للمامرسة االحتجاجية إمكانات كربى لتكريس
استقالليتها واكتساب تجربة وخربة يف تدبري تحركاتها؟
يجب أن يستحرض الجواب عن هذا التساؤل أن األحزاب السياسية
تجد ،عىل املستوى العاملي ،صعوبة يف إنجاح مهمة تقديم واقرتاح
ونقاش األفكار والقيام بدور الوساطة عىل نحو مؤثر ومقنع يف زمن
العوملة وتأثريات األزمة االقتصادية وتآكل األيديولوجيات .يختلف
األثر من دولة إىل أخرى ،وتزداد ح ّدة الوضع ،بكل تأكيد ،يف البلدان
السائرة يف طريق النم ّو ،كام هو الشأن بالنسبة إىل املغرب .أبرز
مؤرش عىل ذلك أن املحتجني يجدون أنفسهم يف أغلبية الحاالت
يخاطبون مبعويث وزارة الداخلية عىل املستوى املركزي أو الجهوي أو
املحيل ،مع ما ينتج من ذلك من سوء الفهم والتقدير وانتشار اإلشاعة
يف غياب شبه تام لوسطاء فاعلني (علامء وبرملانيون وسياسيون
ونقابيون وناشطون جمعويون وإعالميون  ...إلخ) يف إمكانهم أن
ينقلوا مطالب املحتجني املرشوعة إىل أصحاب القرار املعنيني .يصعب
والحالة هذه االطمئنان إىل فكرة عجز هؤالء الفاعلني عن مامرسة
أصل يف ظل املشهد السيايس القائم ،أو التسليم التام
هذه الوساطة ً
بخطاب املظلومية .أمل تكن الرسائل التي بعثها امللك محمد السادس
ملناسبة الذكرى الثامنة عرشة لرتبّعه عىل العرش مبنزلة عالج بالصدمة
بغض
لكل من يته ّرب من تح ّمل مسؤوليته كاملة يف الرخاء والشدة ّ
 134ينظر" :املستشار املليك الجراري يشتيك من االستغالل السيئ ملا قاله عن امللك
واألحزاب" ،األول ،2017/7/4 ،شوهد يف  ،2020/1/20يفhttps://bit.ly/2FPhTAc :
 135املرجع نفسه.
 136املرجع نفسه.
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النظر عن املكاسب السياسوية املبحوث عنها خدمة للوطن" :التطور
السيايس والتنموي ،الذي يعرفه املغرب ،مل ينعكس باإليجاب ،عىل
تعامل األحزاب واملسؤولني السياسيني واإلداريــن ،مع التطلّعات
واالنشغاالت الحقيقية للمغاربة .فعندما تكون النتائج إيجابية،
تتسابق األحـزاب والطبقة السياسية واملسؤولون ،إىل الواجهة،
لالستفادة سياس ًيا وإعالم ًيا ،من املكاسب املحققة .أما عندما ال تسري
األمور كام ينبغي ،يتم االختباء وراء القرص املليك ،وإرجاع كل األمور
إليه"(.((13
هذا التشخيص املؤمل ،يجعل األفق ضبابيًا وغري واضح املعامل ،ولرمبا
معه يغيب أمل بناء وضع اعتباري خاص لألحزاب السياسية يف األمد
القريب ،غري أن التفاؤل ال يعدم يف السياسة وبناء الوطن يف السياق
املغريب الطموح .يف هذا الصدد ،ال يسعنا إلّ التنبيه إىل أن انغالق الحزب
بغض النظر
عىل نفسه ،واإلفراط يف السعي للبقاء عىل كريس السلطةّ ،
عن وظيفة الحزب واألدوار واألبعاد املرتبطة بوجوده ،وجمود بنياته
الداخلية التي تحول دون وصول القواعد السفىل إىل األجهزة القيادية
إلّ يف حاالت نادرة ،ستُبقي رهان االنتقال إىل الدميقراطية معلّقًا.
ال بد من استثامر دروس املايض والتح ّوالت الجارية محل ًّيا ودول ًيا،
والتفكري الجاد يف مرشوع وطني تأهييل يرفع منسوب الثقة بالسياسة
ومامرسيها؛ إذ ال دميقراطية حقيقية من دون أحزاب قوية متتلك قد ًرا
واف ًرا من الصدق وتح ّمل مسؤولية التوجه واالختيار ،وجرأة الفعل
خصوصا عندما يتعلق األمر مبصلحة املواطن
ورشاسة الدفاع عنه،
ً
واإلعالء الفعيل من قيمته .ملاذا التذكري مرة أخرى بهذا األمر؟ ألنه إذا
كان االنفتاح السيايس قد ح ّول الساحة االنتخابية إىل يشء متقلّص،
ففي املقابل ،ع ّزز ذلك اتساع الساحة االحتجاجية وتراكم املهارات
والخربات من املحتجني ،وتطور قدرات التنسيق األكرث استقاللية
وإبطال امليول االستقطابية للنظام( .((13تط ّور فرض نفسه بحكم الواقع،
وتغذي أرقامه الدراسات العلمية والتغطيات اإلعالمية ،و"تسللت"
ديناميته تدريج ًيا إىل تقارير املؤسسات الدستورية املو ّجهة إىل امللك،
بصورة ترفع من درجة الدفع مبك ّونات الطبقة السياسية إىل تجديد
(التحل بالواقعية واالنفتاح الصادق عىل الفئات
ّ
مضمون خطابها
املستهدفة ضمن مسار جديد إلعادة بناء الثقة) ،وكذا يف طرائق
عملها وهياكلها التنظيمية وتركيبة أعضائها (فتح مجال أكرب للشباب
والنساء) ووسائل وكيفيات تواصلها حتى تتمكّن من مواصلة أداء
 137مقتطف من خطاب امللك محمد السادس ملناسبة الذكرى الثامنة عرشة لرتبعه عىل العرش.
 138مونية بناين الرشايبي" ،امللك طيب ،والطبقة السياسية سيئة :رسدية يف آخر
أنفاسها؟" ،مركز األصفري للمجتمع املدين واملواطنة يف الجامعة األمريكية ببريوت (آب/
أغسطس  ،)2017ص .13

املهامت املنوطة بها مبوجب الدستور الذي تحتج به وقانون األحزاب
الذي تحتكم إليه يف بناء أو تعديل البيت الداخيل الذي تأوي إليه
يف أثناء ذكرى التأسيس أو االنتخابات أو لحظة تشكيل الحكومات.
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مدى رضا الشباب في ظل التح ّوالت السياسية واالقتصادية
"بعد "الربيع العربي
تحليل انحدار لوجستي ثنائي االستجابة لعيّنة من المغرب العربي

The Satisfaction Degree of Young People In light of the Political
and Economic Transformations after the "Arab Spring"
Bilateral Logistic Regression Analysis for a Sample from the Maghreb
 بحســب،يُعتبــر معــدل البطالة لدى الشــباب المغاربيين من بين أعلى المعدالت في العالم
 اصطدم،)2011( " فبعــد انتفاضات "الربيع العربــي.المؤشــرات المتوافــرة لدى البنك الدولي
طموح هؤالء الشباب بالواقع االقتصادي والسياسي في منطقة المغرب العربي غير القادرة
 في.علــى طرح حلول عملية وملموســة لإلشــكالية الكبــرى عندهم؛ أي توفير فرص الشــغل
 اســتخدم البحث أدوات المناهج الكمية لدراســة مدى رضا الشــباب أمام التحديات،ظل ذلك
أن الشــباب
ّ  ليتضــح مــن خــال النتائــج.االقتصاديــة والتحــوالت السياســية فــي المنطقــة
 على الرغم من أوليات أخرى مرتبطة بالفســاد،المغاربييــن يتمســكون باألولوية االقتصاديــة
 واالستنتاج الثاني هو أن البعد. وانعدام األمن، ومحاربة اإلرهاب، والخدمات العمومية،اإلداري
نوعا من التجانس في هذه المنطقة؛ إذ تعتبر كل الدول موضوع الدراســة
ً االقتصــادي يوجــد
ً  والمجتمع كله،هذا التحدي على رأس األولويات بالنسبة إلى الشباب
.أيضا
 عدم الرضا، التحدي االقتصادي، االنحدار اللوجســتي، الشــباب المغاربيون:كلمات مفتاحية
.عند الشباب
According to the World Bank indicators, the Maghreb youth unemployment rate
is among the highest in the world. After the Arab Spring uprisings (2011), the
youth aspirations and expectations clashed with the economic difficulties and
political reality in the Maghreb countries, which are unable to provide employment
opportunities and efficient solutions to youth major problems. In the light of this
situation, we analyzed (using quantitative methods) the satisfaction degree of young
people under the effect of economic challenges and political transformations in the
Maghreb region. It is clear from the results that the Maghreb youth adhere more to
the economic priority, despite other priorities related to administrative corruption,
the lack of public services, the fight against terrorism and insecurity. The second
conclusion is that the youth economic expectations create a kind of homogeneity in
this region. In all the observed countries, most young people consider the economy
as the first priority, as well as the entire population.
Keywords: Maghreb Youth, Logistic Regression, Economic Challenge, Youth Dissatisfaction.
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مقدمة
يُعترب التح ّول السيايس مسألة محورية بالنسبة إىل بلدان املغرب
العريب؛ نظ ًرا إىل تأثريه يف مجاالت حيوية بالنسبة إىل الشباب
خصوصا أنهم يشكلون فئة مجتمعية هشّ ة،
ومتطلّباتهم االقتصادية،
ً
تحتاج إىل سياسات ابتكارية لتوفري الظروف والوسائل الالزمة وفرص
جديدة وكافية لتحقيق املستوى املعييش املطلوب .لكن اصطدم
طموح هؤالء الشباب ،بعد انتفاضات الربيع العريب منذ عام ،2011
بالواقع االقتصادي والتو ّجهات السياسية غري القادرة عىل طرح حلول
عملية وملموسة لإلشكالية الكربى عندهم؛ أي توفري فرص الشغل.
بحسب املؤرشات املتوافرة لدى البنك الدويل((( ،يُعترب معدل البطالة
لدى الشباب يف املغرب العريب من بني أعىل املعدالت يف العامل .ففي
الجزائر ،ارتفع هذا املعدل إىل  29يف املئة يف عام  2017بني الفئات
وس ّجلت نسبة أعىل للبطالة يف تونس،
العمرية بني  15و 24عا ًماُ ،
حيث وصلت يف عام  2017إىل ما يقارب  35يف املئة من الشباب
( 24-15عا ًما) .يف حني كانت الوضعية أسوأ يف ليبيا ،حيث تجاوزت
هذه النسبة  50يف املئة خالل عام  2017بالنسبة إىل الشباب (24-15
عا ًما) .أما بالنسبة إىل املغرب ،فكانت نسبة البطالة لدى الشباب،
يف العام نفسه 22.3 ،يف املئة ،أي أقل من بقية دول املغرب العريب.
يف ظل هذه املؤرشات التي تعطي شعو ًرا بعدم االطمئنان ،تهدف
الدراسة إىل معرفة مدى رضا الشباب املغاربيني عن أوضاعهم بعد
وخصوصا أنّها تتزامن
مرور نحو عقد من انتفاضات الربيع العريب،
ً
)(2
مع إصدار البيانات املحدثة يف الباروميرت العريب Arab Barometer
لعام  ،2019-2018وتعزيزها ببيانات املؤرش العريب((( لسنوات
 .2018-2011وتكمن أهمية الدراسة يف قياس مستوى الرضا يف
عالقته مع التحوالت السياسية واالقتصادية التي عرفتها املنطقة،
والتي ميكن قياسها عرب املتغريات املتوافرة يف البيانات املذكورة.
وسيتم استعامل منهج كمي لدراسة العالقة بني محددات سياسية
واقتصادية من جهة ،ومستوى رضا الشباب من جهة أخرى عرب
تحليل انحدار لوجستي ثنايئ االستجابة ،كام سنرشح ذلك يف الفقرة
الخاصة باملنهج.
1 The World Bank, "Unemployment, Youth Total (% of Total Labor Force
"Ages 15-24) (Modeled ILO Estimate) - Algeria, Morocco, Tunisia, Libya,
World Bank Data, 21/6/2020, accessed on 13/6/2020, at: https://bit.ly/2HI8dIF
 2الباروميرت العريب  -الــدورة الخامسة  ،2019-2018شوهد يف  ،2020/10/26يف:
https://bit.ly/3kyxtzQ
 3ينظر :بيانات املؤرش العريب يف :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،برنامج قياس
الرأي العام ،املؤرش العريب ،سنوات متعددة  ،2018-2011شوهد يف  ،2020/10/29يف:
https://bit.ly/3dXFRGl
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أ ّما اإلشكالية التي تتمحور حولها الدراسة ،فتكمن يف معرفة ما
رض ًرا من األوضاع الحالية ،مقارنة
إذا كان الشباب هم ً
فعل أكرث ت ّ
وخصوصا أن الشباب ،بصفة عامة ،بصفتهم فئة
باملجتمع كله،
ً
اجتامعية هشّ ة ،يعيشون مرحلة انتقالية نحو البحث عن االستقاللية
وتحقيق الذات .وقد يصطدم هذا الطموح بالتح ّوالت السياسية
والواقع االقتصادي لدول املغرب العريب ،وعجز هذه الدول عن توفري
الفرص الكافية للشغل ،باعتباره مصد ًرا أساس ًيا لتحسني أوضاعهم.
من هذا املنطلق ،نطرح التساؤل األول :إذا كان الشباب غري راضني
عن أوضاعهم ،فام القضايا األهم واألش ّد تأث ًريا يف عدم رضاهم؟ أيكون
شعورهم بعدم الرضا مرتبطًا أكرث بقضايا سياسية أم بقضايا اقتصادية
أم اجتامعية مرتبطة مبجاالت أخرى؟
تجانسا يف املشكالت والتحديات السياسية
قد يُعتقد أن هناك
ً
واالقتصادية التي تواجه الشباب املغاربيني .لكن التوجهات
االقتصادية والسياسية ،وحتى طبيعة ثورة الربيع العريب لكل دولة،
ال تصب يف دعم فكرة التجانس .ومن ث ّم ميكن طرح التساؤل الثاين:
فعل تجانس بني دول املغرب العريب من حيث مدى ردات
هل هناك ً
فعل الشباب أمام التحديات االقتصادية والسياسية؟ حيث تطرح
مسألة التجانس ،أيضً ا ،نقاشً ا داخل كل مجتمع عىل حدة .من هنا
يُطرح التساؤل الثالث ملعرفة هل هناك تشابه بني الشباب من جهة،
واملجتمع كله من جهة أخرى ،من حيث التجاوب مع التحديات
السياسية واالقتصادية ومدى الرضا باألوضاع العامة.

ً
أوال :المنهجية :االنحدار اللوجستي
قبل تحليل البيانات ومناقشة النتائج ،سنعرض لبعض الدراسات
واملفاهيم التي ميكن من خاللها فهم سياق التحوالت السياسية
واالقتصادية ،ارتباطًا بواقع الشباب املغاربيني ،مبا يف ذلك التحديات
الجديدة يف سوق العمل .لكن قبل ذلك ،س ُنلقي الضوء عىل املنهجية
امل ُتبعة يف هذه الدراسة.
اهتمت الدراسة بأربع دول من املغرب العريب (املغرب ،والجزائر،
وتونس ،وليبيا ،مع غياب موريتانيا نظ ًرا إىل عدم توافر البيانات
الرضورية) .كام ُح ّددت املدة الزمنية للدراسة ،بحسب البيانات
املتوافرة ،بالفرتة ما بعد عام  2011و .2019وتكمن أهمية املدة
املحددة يف تقييم األوضاع بعد أحداث الربيع العريب يف املنطقة
املغاربية .وإلنجاز هذا الدراسة ،استُخدمت أحدث بيانات مسح
الباروميرت العريب  -الدورة الخامسة ( 2019-2018مك ّون من عينة
متثل  9119مستجيبًا من الدول األربع املذكورة) ،كام ُع ّززت ببيانات
املؤرش العريب ( )2018-2011الصادر عن املركز العريب لألبحاث

يبرعلا رشؤملا
مدى رضا الشباب في ظل التحوّ الت السياسية واالقتصادية بعد "الربيع العربي"
تحليل انحدار لوجستي ثنائي االستجابة لعيّنة من المغرب العربي

ودراسة السياسات (مك ّون من عينة متثل  27563مستجي ًبا من الدول
األربع املذكورة)((( .ويف مرحلة أوىلُ ،ع ّدلت البيانات وجرى التحقّق
من صحة املتغريات مع تصحيح وإعادة ترميز بعض املفردات ،بحيث
تكون قابلة لالستخدام((( .ومن بني املتغريات املتوافرة ،استُخرج
عدد محدود من املتغريات ذات صلة باملوضوع داخل ثالثة محاور.
يتك ّون املحور األول من املتغريات ذات البعد السيايس الذي يضم
بعض املجاالت ،من بينها الدميقراطية ،واالستقرار واألمن الداخيل،
ومحاربة اإلرهــاب ،والخدمات العامة ،والفساد املايل واإلداري
(محاربة الرشوة) ،وجرى قياس هذا املحور من خالل تقييم أفراد
العيّنة ألهمية كل مجال من بني هذه املجاالت .ويتك ّون املحور
الثاين من العوامل االقتصادية (البطالة ،والفقر ،وارتفاع األسعار) ،كام
يضم متغريات بشأن تقييم أفراد العينة األوضاع االقتصادية بشكل
عام يف الوقت الراهن ،وتقييمهم األوضاع االقتصادية قبل خمس
سنوات (هل يعتقدون أنّها كانت أفضل من الوقت الراهن؟) ،ثم
تقييمهم األوضاع االقتصادية يف املستقبل (هل يعتقدون أن الوضع
سيكون أحسن خالل السنوات القليلة املقبلة؟) .ويتك ّون املحور
الثالث واألخري من متغريات حول املكانة االجتامعية واالقتصادية:
النوع ،والحالة الزوجية ،والوضعية املهنية ،واملستوى الدرايس،
والعمر .و ُح ّددت فئة الشباب باألفراد الذين تراوح أعامرهم بني 18
و 25عا ًما ،استنا ًدا إىل مجموعة من الدراسات التي أُنجزت أغلبيتها
تحت إرشاف منظمة األمم املتحدة .ومن املعلوم أن الخرباء داخل
املنظمة نفسها يشريون إىل أنه ليس هناك مقياس ثابت لتحديد
أعامر فئة الشباب ،وقد تختلف اآلراء بحسب املجتمعات والسياقات
والتو ّجهات النظرية واملنهجية .وتتك ّون املتغريات املستقلة التي
استعملت من أسئلة ميكن من خاللها تحديد هل املستجيب اعترب
(مثل الفساد اإلداري) من بني أهم التحديات التي
مجالً معيّ ًنا ً
يواجهها البلد ،عرب جوابه نعم أم ال .إضافة إىل ذلك ،أُدخلت متغريات
املحور الثالث باعتبارها متغري ٍ
ات ضابطةً.
تتجل أهمية الدراسة من الناحية املنهجية يف كيفية استعامل أدوات
ّ
متقدمة يف املناهج الكمية لدراسة مدى رضا الشباب أمام التحديات
االقتصادية والتحوالت السياسية .وتستعمل أغلبية الدراسات بشأن
"مدى الرضا" بيانات ثنائية االستجابة ،باعتباره متغ ًريا تاب ًعا ملعرفة
حجم تأثري بعض العوامل األخرى .ويعترب تصميم االنحدار اللوجستي
 4جــرى الحصول عىل هذه الع ّينة عرب  6مسوح موزّعة عىل  6سنوات يف الفرتة
.2018-2011
أساسا مبعالجة القيم املفقودة والتأكد من توافر األجوبة بالنسبة
مرتبطة
العملية
 5هذه
ً
إىل الدول األربع ،مع التأكد أيضً ا من ُسلّم القياس.
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من بني النامذج األمثل لتحليل هذا النوع من العالقات((( .وميكن
تربير منوذج االنحدار اللوجستي يف دراستنا من خالل السعي للتنبؤ
مبن هم "غري راضني عن األوضاع العامة" مقابل "من هم راضون"(((.
ويصبح املتغري التابع من نوع ثنايئ االستجابة برتميز ( =1عدم الرضا
مقابل  = 0وجود الرضا) .إلّ أنه ال ميكن التنبؤ مبعامل االنحدار
عب عن الزيادة
اللوجستي كام يف مناذج االنحدار الخطي ألنه ال يُ ّ
يف القيمة الحقيقية ،بل يجب اعتباره احتاملً داخل فرتة بني  0و.1
لذلك يجب تحويل القيم التن ُبئ ّية لتصبح قابلة لتفسري وتحليل مدى
رضا الشباب عىل نح ٍو أكرث دقة وانسجا ًما مع واقع الدراسة وخصائص
البيانات املتوافرة .وسوف نُحلّل نسبة األفضلية((( Odds Ratio
لتحديد القوة التن ُبئ ّية للمحددات السياسية واالقتصادية.
لرفع أداء النموذج وجعله أكرث قابلية للتفسري ،جرى االحتفاظ يف
النموذج النهايئ باملتغريات املستقلة ذات الداللة اإلحصائية ،واقتناء
هذه املتغريات وفقًا لطريقة االستبعاد الخلفي مع تحديد معيار
الخروج((( يف مستوى الداللة  ،0.10استنا ًدا إىل بعض الدراسات
املختصة يف هذا النوع من الطرائق املنهجية( .((1ومن ث ّم ،س ُيزيل
ّ
النموذج يف كل مرة املتغري مع أعىل قيمة احتامل حتى يصل إىل منوذج
نهايئ متوازن يحتوي عىل املتغريات املستقلة املهمة فحسب .من جهة
أخرى ،استُعمل متغري الرتجيح لتصحيح أخطاء أخذ الع ّينات .وستعرض
نتائج هذا النموذج ومناقشتها بالنسبة إىل كل بلد من بلدان املغرب
العريب ملوضوع املقارنة بالنسبة إىل الشباب ،ثم إىل املجتمع كافة.

ثان ًيا :التح ّوالت السياسية في المغرب
العربي وتأثيرها في الشباب
تختلف دول املغرب العريب من حيث الرصاع بني القوى السياسية.
فتونس تشهد أعمق دينامية ثورية ،مقارنة بالبلدان األخرى .وعىل
6 David Hosmer & Stanley Lemshow, Applied Logistic Regression, 3rd ed.
(New Jersey: Wiley, 2013), p. 18.
ُ 7حدّد املتغري الثنايئ االستجابة "مدى الرضا يف مقابل عدم الرضا" من بيانات مسح
الباروميرت العريب عرب أربع عبارات" :الرضا عن األوضاع االقتصادية العامة"" ،الرضا عن أداء
الحكومة"" ،الرضا عن النظام التعليمي"" ،الرضا عن الرعاية الصحية" .و ُحدّدت فئة "من
هم راضون" (برتميز =  )0جميع األفراد الذين هم راضون متا ًما عن األوضاع ،عىل األقل يف
ثالث عبارات من األربع املذكورة .و ُحدّدت فئة "من هم غري راضني" (برتميز =  )1يف جميع
من بقي.
 8نسب األفضلية ،ت ُحدّد قوة االرتباط بني حدثني ،وميكن تعريفها يف سياق الدراسة بأنها
نسبة ارتفاع احتامل عدم الرضا تحت تأثري العوامل االقتصادية والسياسية.
 9تساعد هذه الطريقة يف االحتفاظ باملتغريات املتميزة ،باعتبارها أكرب قوة تن ُّبئية ،ويجري
استبعاد متغري مبتغري (االستبعاد الخلفي) ،بحسب معيار محدد يف مستوى  0.10كداللة
إحصائية .ويعني ذلك أنه يستبعد كل متغري له داللة إحصائية تتجاوز .0.10
10 Hosmer & Lemshow, p. 139.
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الرغم من قوة هذه الدينامية وفرادتها ،فإنها تشكل مصدر تذبذب
لجل الجهات الفاعلة املشاركة يف العملية السياسية .ويتضح
عام ّ
ذلك يف صعوبة الوصول إىل توافق سيايس يسمو عىل الخالفات
األيديولوجية ،ليعطي أولوية وطنية إىل األزمة االقتصادية التي
رضب السياحة يف مقتل ابتداء من عام  ،2011وصلت إىل
ع ّمقها ُ
(((1
أقىص مداها مع الهجامت اإلرهابية يف عام  . 2015وهذا يؤكد أ ّن
دميقرطة البلد التي جعلت تونس معيا ًرا يف العامل العريب ،ما عادت
كافية بالنسبة إىل الشباب العاطلني من العمل الذين يبحثون عن
حلول آنية للخروج من األزمة .لهذا ميكن القول إنه إذا كانت تونس
قد نجحت ،نسب ًيا ،يف رهانها الدميقراطي ،فإ ّن الرهان االقتصادي ال
يزال التحدي األكرب .عىل سبيل املثال ألقى الرصاع يف ليبيا بظالله عىل
وخصوصا تونس ،حيث أ ّدت الحرب إىل عودة عدد كبري من
جريانها،
ً
العاملة التونسية من ليبيا ،وكانت ترسل أموالً إىل تونس .ومن ث ّم
امتصت
حرم الرصا ُع الليبي تونس من مكاسب مالية هائلة ،لكنها ّ
الصدمة .وكان هذا بفضل أولئك الذين أُجربوا عىل العودة ،واستثمروا
يف ميادين أخرى ،مثل الرشكات الصغرى والعقارات؛ ما ع ّزز االقتصاد
الوطني .كام ساهم املهاجرون الليبيون ذوو القوة الرشائية العالية
بتخفيف أزمات االقتصاد التونيس .وبهذا تكون تونس قد ع ّوضت
نسبيًا خسارات اقتصادها نتيجة عودة الرساميل واألفراد من ليبيا(.((1
إضافة إىل أن الديون كانت قد تقلّصت قبل الثورة ،ومل تؤ ِّد القروض
الجديدة التي جرى التعاقد عليها بعد الثورة يف تونس وظيفتها من
االستثامرات التي كان ينبغي القيام بها يف التعليم والصحة .وأصبحت
املعضلة املطروحة بني أوساط الشباب هي أن االقتصاد كان أحسن
يف ظل النظام السابق ،عىل الرغم مام قامت به الدولة من عمل
حقيقي يف تحديث آليات الحكم .فحينام ثار شباب تونس ض ّد
النظام السيايس ،كان األمل كب ًريا يف تحقيق ثورة اقتصادية أيضً ا .لك ّن
رسعة التحول السيايس الذي شهدته تونس عرب وضع دستور متقدم
وإقامة نظام انتخايب دميقراطي ،كان يسري ،وملا يزل ،بوترية أرسع من
التحول االقتصادي املطلوب؛ صحيح أ ّن تونس تحتل مرتبة متقدمة
( )53وفقًا ملؤرش الدميقراطية( ،((1وهي األوىل يف العامل العريب ،لكنها
11 Mucha Mkono, Positive Tourism in Africa (Contemporary Geographies
of Leisure, Tourism and Mobility) (New York: Routledge, 2019), p. 69.
12 The World Bank, Macroeconomics & Fiscal Management Global
Practice Middle East and North Africa Region, Republic of Tunisia Impact of
the Libya Crisis on the Tunisian Economy, Report No: ACS16340, Feb. 2017,
p. 71, accessed on 22/10/2020, at: https://bit.ly/34s79Sk
13 Statistics Times, "Democracy Index," 27/6/2019, accessed on 13/6/2020,
at: https://bit.ly/2Hl9BRm
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تحتل مرتبة متأخرة ( )128يف تصنيف مؤرش الحرية االقتصادية(.((1
وهذه اله ّوة بني اإلصالحات السياسية واإلصالحات االقتصادية التي
تفاقمت شيئًا فشيئًا مع حكومات ما بعد الثورة تبقى جز ًءا من
تفسري إحباط الشباب ويأسهم .كام يفرس أيضً ا إقبال جزء مهم من
هؤالء الشباب عىل الهجرتني :الرشعية والرسية عىل نح ٍو مثري ابتداء
من عام  .((1(2012كام يف اإلمكان إضافة تأخر التوافق بني األحزاب
املتباينة أيديولوجيًا يف إيجاد أرضية لتفاهم سيايس يعلو عىل املصالح
والرصاعات السياسية ،أدى هو اآلخر إىل إعطاء أولوية للخطاب
السيايس الذي تأزم مع مرور الوقت ،عىل حساب الحلول االقتصادية
الناجعة التي تأخرت إىل أن أصبحت شبه مستعصية مع تعاقب
الحكومات منذ عام .2012
أ ّما بالنسبة إىل الجزائر واملغرب ،فقد يؤث ّر عدم االستقرار والتذبذب
السيايس يف اقتصاديهام وأوضاع الشباب فيهام ،عىل الرغم من أن
رياح التغيري السيايس يف عام  2011م ّرت بأقل الخسائر ،حيث ال
تزال املطالب ُمل ّحة من أجل توفري الظروف االقتصادية للعيش،
تحسن ظروف الشباب؛ إذ املك ّونات داخل السلطة يف
ً
وخصوصا ّ
البلدين غاية يف االختالف .ويكمن التحدي الرئيس يف املغرب يف
جعل الطبقات االجتامعية القريبة من دوائر الحكم ،واملستفيدة من
هذا القرب ،تعمل بتنسيق مع الفئات االجتامعية للمطالبة بالتغيري
السيايس الذي من املفروض أن يُه ّيئ الجو لتغيري اقتصادي عرب عدالة
وخصوصا أ ّن تجربة الحكومة
اجتامعية وإعادة توزيع أفضل للرثوة،
ً
ذات التو ّجه اإلسالمي مل تكن بالرضورة يف مصلحة الطبقات امل ُه ّمشة
(((1
التي كان اإلسالميون يدافعون عنها قبل مشاركتهم يف الحكم
ابتداء من عام  .2012يضاف إىل ذلك أ ّن األولوية التي أُعطيت للبنية
التحتية عىل مدى عرشين سنة املاضية (حكم امللك محمد السادس)،
مل يستفد منها الوسط القروي من كهرباء وتوزيع املاء الصالح للرشب
عىل الوجه املطلوب؛ ما ساهم يف عزل مناطق عن قطار التنمية
وضاعف من تهميش شبابها .أمام هذه التحديات ،مت ّيزت العقود
األخرية بتعارض بني الخطابات السياسية ،حيث واجهت الحكومات
مشكالت يف تطبيق أفكارها عىل أرض الواقع .فهناك تيارات تريد
توجيه السياسات نحو املجال القروي ،مع الرتويج للنشاطات غري
14 "2020 Index of Economic Freedom," Country Rankings, Heritage,
accessed on 13/6/2020, at: https://herit.ag/35ufK6c
"15 Hassan Boubakri, "Les migrations en Tunisie après la révolution,
Confluences Méditerranée, no. 87 (Avril 2013), pp. 31-46.
16 Intissar Fakir, "Morocco's Islamist Party: Redefining Politics Under
Pressure," Carnegie Endowment for International Peace, 28/12/2017,
accessed on 13/6/2020, at: https://bit.ly/30i4sjJ
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الزراعية يف املناطق القروية التي تعاين الجفاف وتهميش الشباب(((1؛
يف حني هناك تيارات سياسية أ ّدت ورقة التحديث واإلصالحات
السياسية ،ذات عالقة مبارشة بتطوير االقتصاد وترشيد النفقات
العامة .وساهم ذلك يف خصخصة عدد من املؤسسات العمومية،
وتنويع األسواق الخارجية عرب اتفاقات تجارية مع دول أخرى .ومثال
عىل ذلك التح ّول الذي حققه املغرب تجاه أفريقيا جنوب الصحراء،
يف السنوات األخرية ،من استثامرات من البنوك املغربية ورشكات
االتصاالت ورشكات التأمني( ،((1غري أنها مل تساهم يف النمو املغريب ّإل
مبستوى ضعيف.
بالنسبة إىل الجزائر ،ال تزال الطبقة السياسية تتأقلم مع مطالب
"الحراك الشعبي" ،من دون نتائج حقيقية ،وعىل عكس تونس؛
حجم .ومن ناحية أخرى ،تعاين
ألن مستوى التبادالت مع ليبيا أقل ً
الجزائر ،يف الدرجة األوىل ،الجانب األمني باعتباره أهم عواقب النزاع
الليبي ،نظ ًرا إىل حدودها الطويلة واملفتوحة مع ليبيا .وعىل الرغم
من ذلك ،والعتبارات أخرى ،عانت الجزائر انخفاض أسعار النفط يف
عام  2014وتدهورها يف عام  ،2020وتعيش حالة ركود .وتتأرجح
الحكومات املتعاقبة منذ عام  2011بني التقشّ ف وإدارة املخاطر
وخصوصا الشباب ،إىل الشارع يف
االجتامعية التي دفعت بالناس،
ً
إطار الحراك خالل عام  .2019وميكن القول إنّه كان لالضطراب
السيايس منذ بداية الحراك يف عام  2019تأثريات سلبية يف النشاط
االقتصادي؛ إذ عاىن بعض الرشكات سجن مديريها .كام أ ّدت القرارات
الرسيعة غري امل ُ َمنهجة بغية إرضاء الشارع إىل تفاقم األزمة(.((1
أخ ًريا ،يف ما يخص ليبيا ،وبعد سقوط معمر القذايف وقتله يف عام
 ،2011غرقت البالد يف حالة من الفوىض .ومل تتمكن أي قوة يف ما
بعد من السيطرة عىل كل أنحاء البالد .ومنذ عام  ،2015تتنافس
سلطتان عىل السلطة؛ فمن ناحية هناك حكومة الوفاق املدعومة
دول ًيا ،ومن ناحية أخرى ،هناك قوات رشق ليبيا (أو الجيش الوطني
الليبي) .وأفسح هذا االنقسام ،الذي يضعف ليبيا ،الطريق لوجود
عدد كبري من القوات األجنبية يف الرصاع الداخيل الليبي لدعم
الحكومتني املتنافستني .وهو ما يثري تساؤالت بشأن أسباب هذا
17 Megan Perry, "Moroccan Agriculture: Facing the Challenges of a
Divided System," Sustainable Food Trust, 10/4/2015, accessed on 13/6/2020,
at: https://bit.ly/2Sgj8eS
18 International Monetary Fund, Monetary and Capital Markets
Department, Morocco: Financial System Stability Assessment, Country Report
no. 16/ 37, 8/2/2016, pp. 11-12.
19 Jeune Afrique, "Algérie: Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal
condamnés à 15 et 12 ans de prison," 10/12/2019, accessed on 13/6/2020, at:
https://bit.ly/33hOyHV
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االهتامم الخارجي بليبيا .بالطبع هناك احتياطي ليبيا الوفري من
النفط .لكن إضافة إىل هذا االعتبار االقتصادي ،يعود دخول بعض
مثل،
الدول إىل ليبيا إىل أسباب أيديولوجية واسرتاتيجية .فروسيا ً
تريد مواجهة تأثري الدول الغربية والناتو ،وبالنتيجة إضعاف االتحاد
فيصب يف مواجهة اإلمارات العربية املتحدة
األورويب .أما تركيز تركيا،
ّ
(((2
ومرص املعاديتني للتيارات اإلسالمية القريبة من أنقرة  .ويُضعف
وخصوصا الشباب
هذا التدخل اقتصاد ليبيا كث ًريا ويؤثر يف املجتمع،
ً
الباحثني عن عمل واستقرار.

ً
ثالثا :الفجوة بين طموح الشباب
والواقع االقتصادي
ربطت دراسات سابقة طموح الشباب باالندماج يف سوق العمل
للحصول عىل دخل مناسب وتحسني املكانة االقتصادية ،واعتربت
هذا العامل من بني املح ّددات األش ّد تأث ًريا يف نظرة الشباب (سلبية
كانت أم إيجابية) ،وتقييمهم أوضاعهم داخل مجتمعاتهم .وتدل
هذه الدراسات عىل وجود رغبة داخل مراكز القرار يف بلدان املغرب
العريب ملعالجة مشكالت الشباب ،عىل رأسها ،تحسني ظروفهم
االجتامعية واالقتصادية عن طريق توفري فرص الشغل والتأقلم مع
واقع سوق العمل( .((2وعىل الرغم من هذه املجهودات ،فإن النتائج
جاءت دون متطلّبات فئة الشباب.
يف املغربّ ،
تدل املؤرشات االقتصادية الرئيسة عىل تَ َح ُّسن خالل
السنوات املاضية ،عىل الرغم من التباطؤ يف النمو خالل عام ،2019
بحسب معطيات البنك الدويل( .((2وحتى يف الفرتة التي تزامنت مع
األزمة املالية العاملية وثورة الربيع العريب ،مل يكن املغرب يف أسوأ
حاالته ،بل بقيت وترية ارتفاع الناتج املحيل اإلجاميل مقبولة نسب ًيا(.((2
كام ُس ّجل أيضً ا انخفاض يف معدل البطالة ،لكن مشاركة الشباب
يف القوى العاملة ما زالت منخفضة ،حيث تُواجه هذه الفئة نس ًبا
مرتفع ًة من البطالة .ففي حالة النم ّو ،يف إمكان املغرب إيجاد 116000
منصب شغل إضايف سنويًا ،لكن ال يستطيع اليوم إيجاد ضعف أو ثالثة
20 Karim Mezran & Arturo Varvelli, Foreign Actors in Libya's Crisis
(Milano: Ledizioni, 2017), pp. 13-22, 41-56, 73-90.
21 Zakaria Kadiri, "La jeunesse au Maroc: Marginalités, informalités et
adaptations," Economia, no. 27 (2016), pp. 23-31.
22 The World Bank, "MOROCCO," accessed on 13/6/2020, at:
https://bit.ly/36i8V9T
23 Edward A. Sayre & Tarik M. Yousef (eds.), Young Generation
Awakening: Economics, Society, and Policy on the Eve of the Arab Spring
(New York: Oxford University Press, 2016), p. 60.
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أضعاف هذا العدد الستيعاب األجيال الصاعدة والتحكم يف مستوى
البطالة( .((2ويتطلّب هذا التحدي إعادة هيكلة النظم االقتصادية،
وتوفري بيئة حقيقية لالستثامرات ،ودعم فرص شغل.
من جهة أخرى ،تجدر اإلشارة إىل أن فئة مهمة من الشباب املغربيني،
تختار البقاء مدة أطول ضمن املؤسسات التعليمية يف انتظار
الحصول عىل وظيفة ،كام تشري إىل ذلك عدة دراسات( .((2وال يُساهم
هذا االختيار ،بالرضورة ،يف تحسني ظروفهم؛ إذ كلام تأجل الدخول
إىل سوق العمل ،يأيت بنتائج عكسية ،حيث يبقى الشباب مبستوى
وخصوصا يف بعض املجاالت
تعليمي أعىل ،مع ّرضني أكرث للبطالة،
ً
التعليمية التي مل تتأقلم مع واقع سوق العمل يف القطاع الخاص
ومتطلّباته؛ ما يدفع عد ًدا كب ًريا من الشباب خ ّريجي الجامعات إىل
املطالبة بوظائف يف القطاع العمومي العاجز عن إيجاد فرص شغل
إضافية وكافية للجميع .ويف ظل هذه الظروف ،تفاقمت مع ّدالت
البطالة عند الشباب( .((2وعىل الرغم من أن الحكومة املغربية حاولت
إعادة هيكلة بعض القطاعات الحيوية ،عرب تشجيع القطاع الخاص
وإعادة تنظيم الربامج التعليمية ،فإن ذلك مل يساعد يف تقليص نسبة
البطالة عند الشباب ،بل أصبحت هذه الفئة من بني الفئات األكرث
رض ًرا وتهميشً ا وهشاش ًة يف سوق العمل.
ت ّ
مل تكن الحالة أكرث استقرا ًرا يف الجزائر من حيث الفرص االقتصادية؛
إذ ما زال االقتصاد الجزائري يعتمد بشدة عىل املحروقات وأسعار
النفط والغاز .واملالحظ أن هناك استمرا ًرا يف تراجع هذا القطاع؛ نظ ًرا
إىل تقلّبات أسعار النفط العاملية وخضوعها لألزمات الدولية ،فليس
يف إمكان الحكومة الجزائرية التحكّم فيها .وهو ما تسبب يف تباطؤ
النمو حتى يف القطاع غري النفطي .وبحسب تقارير البنك الدويل،
تأث ّر اقتصاد الجزائر أيضً ا بالتقلّبات السياسية والفرتة االنتقالية التي
مل تساعد يف طرح رؤية واضحة ،ميكن من خاللها ضبط األوضاع
املالية واالقتصادية العامة(.((2
عىل الرغم من هذه األوضاع ،فإن الحكومات الجزائرية اتّخذت خطوات
لتعزيز إيجاد فرص الشغل عرب متويل برامج طارئة لتوظيف الشباب
24 Fouad Abdelmoumni, "Le Maroc et le printemps arabe," Pouvoirs,
vol. 2, no. 145 (Avril 2013), p. 127.
25 Sayre & Yousef, p. 59.
26 Abdeljaouad Ezzrari, Ayache Khellaf & Abdelaziz Nihou, "La
dynamique de l'emploi des jeunes au Maroc," in: Karim El Aynaoui & Aomar
Ibourk (eds.), Les enjeux du marché du travail au Maroc, Policy Center for
the New South, number 17 (2018), pp. 289-323, accessed on 26/10/2020, at:
https://bit.ly/37F4Vks
27 The World Bank, Middle East and North Africa (October 2019),
pp. 146-147, at: https://bit.ly/34rO8iL
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والحفاظ عىل الوظائف .وكان الهدف من ذلك تشجيع التوظيف
عىل املدى املتوسط والطويل والتدابري املتعلقة بالحامية االجتامعية
والتضامن .ومهام كان الوعي الحكومي بأهمية اإلدماج الفوري للشباب
داخل وظائف طويلة املدى ،فإن هناك عج ًزا يف املنظومة االقتصادية
إليجاد قفزة نوعية ،وتوفري فرص شغل يف القطاعات الحيوية الحديثة
التي تتالءم مع متطلّبات الشباب .وحتى املنظومة التعليمية ،مل تتمكن
من تطوير أساليبها وبرامجها موازاة مع متطلّبات السوق .كام يعاين
نقصا كب ًريا يف بعض التخصصات ،يف حني يعاين
القطاع الخاص يف الجزائر ً
(((2
ذوو الشهادات الجامعية أزم َة الشغل .
أ ّما يف تونس ،منذ ثورة  ،2011فال يزال االقتصاد مير بأزمة عميقة
واضطراب املؤرشات االقتصادية العامة ،بحسب تقرير البنك الدويل
لعام 2019؛ إذ مل تُساعد عملية االنتقال السيايس واملؤسيس يف ترسيع
وعبت
اإلصالحات االقتصادية الرئيسة ،وال تزال نسبة البطالة مرتفعةّ .
الجامهري املحت ّجة يف كانون الثاين /يناير  ((2(2016عن عدم االطمئنان
االجتامعي واالقتصادي؛ ما ي ُد ّل عىل أن التحول الدميقراطي ال يزال هشًّ ا.
وبصفة عامة ،يبقى الشعور السائد لدى عدد كبري من املواطنني هو أن
"أهداف الثورة" (الكرامة ،والعدالة االجتامعية ،والحرية) مل تتحقق ،عىل
الرغم من أن الحريات السياسية والشخصية تحققت إىل حد كبري(.((3
وأصبحت الحياة اليومية يف تونس أكرث صعوبة بالنسبة إىل الشباب ،وال
يرى العاطلون عن العمل أن هناك تحس ًنا أو مكافأ ًة من الثورة.
أمام هذه الظروف ،بادرت الحكومات التونسية بربامج تهدف إىل
إصالحات يف سوق العمل ،يف محاولة للحفاظ عىل مناصب الشغل
لدى الشباب وتعزيزها ،ولو مل تحقق كلها النتائج املنشودة .وتواجه
السياسات الحكومية نحو الشباب عدة تحديات ،من بينها الظاهرة
الدميوغرافية املعروفة باسم انتفاضة الشباب( ،((3حيث ارتفعت
نسبة الشباب يف الهرم الدميوغرايف ،ما شكّل ضغطًا كب ًريا عىل سوق
العمل .إضافة إىل ذلك ،أشارت منظمة العمل الدولية إىل أن أكرث من
28 Mohamed Madoui, "Unemployment among Young Graduates in
Algeria: A Sociological Reading," Open Journal of Social Sciences, vol.
3, no. 11 (2015), pp. 35-44, at: https://bit.ly/3oBgGOJ
 29يف  16كانون الثاين /يناير  ،2016بدأت االحتجاجات يف تونس يف القرصين ،يف أثر
وفاة الشاب رضا اليحياوي ،ثم توسعت إىل مدن أخرى :تالة ،وفرنانة يف الشامل ،واملكنايس
يف الوسط ،ينظر:
Le Monde, "Plusieurs manifestations de chômeurs en Tunisie," 21/01/2016,
accessed on 1/10/2020, at: https://bit.ly/34tbeVd
30 Wolfgang Mühlberger et al., "Transformation in Tunisia: The First
Five Years," EuroMeSCo umbrella, European Institute of the Mediterranean,
Joint Policy Study no. 5 (January 2017), p. 20, accessed on 26/10/2020, at:
https://bit.ly/31HBomp
31 Sayre & Yousef, p. 25.
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ربع الشباب التونسيني (خالل عام  )2013ال يتوافر لهم عمل ،وليسوا
مندرجني يف سلك التعليم ،وال يزاولون أي نشاط تطوعي( .((3تواجه
هذه الفئة مخاطر اجتامعية كربى ،نظ ًرا إىل فقدانها التواصل مع
املجاالت الحيوية يف املجتمع وإحساسها بعدم القدرة عىل املشاركة
يف املجتمع وعدم اإلحساس باملواطنة .يف حني دق ناقوس الخطر
بالنسبة إىل معدل البطالة بني الشباب الخريجني ،حيث سجل يف عام
 2014أكرث من  250000عاطل من العمل من خريجي مؤسسات
التعليم .ويف هذا الصدد ،حاولت الحكومات السابقة التصدي لألزمة
عرب تنفيذ سلسلة من الربامج لتحفيز القطاع الخاص من أجل توفري
فرص شغل لخريجي الجامعات .وأُنشئت وكاالت( ((3ومراكز اتصال
لتوفري املعلومات للباحثني عن عمل ومساعدتهم .كام أُنشئت
أيضً ا برامج يف الجامعات لتطوير املهارات والتدريب املهني لتزويد
الخريجني الجدد والباحثني عن عمل بالكفاءات املطلوبة يف سوق
العمل بإرشاك متدخّلني عىل الصعيد اإلقليمي والجهوي للتق ّرب من
الواقع االقتصادي املحيل ،واصطدمت كل هذه البوادر بواقع أزمة ما
بعد الربيع العريب ،حيث يُعترب الشباب املبادرين بالثورة وضحاياها
رض ًرا بعواقبها االقتصادية.
يف الوقت نفسه ،واألكرث ت ّ
أما ليبيا ،وبعد أربع سنوات من الركود االقتصادي (،)2017-2013
فحققت من ًّوا قياس ًيا يف عام  2017نات ًجا من عائدات النفط ،مع
تراجع نسبي يف عام  .2018لكن ،عىل الرغم من الفائض الذي
تحقق يف املوازنة العامة ،فإنها ال تزال غري كافية للخروج من األزمة
االقتصادية واألمنية مع تراكم املشكالت املرتبطة بالفقر وشبه انعدام
فرص الشغل ،بحسب تقرير البنك الدويل ( .((3()2019وأصبح من
الصعب وجود حلول داخل نظام اقتصادي كان يعتمد منذ عقود
عىل املؤسسات الحكومية والقطاع العمومي إليجاد فرص الشغل
الذي كان يوفر أكرث من  50يف املئة من الوظائف للمواطنني .فأمام
النمو الرسيع للسكان و"االنفجار" الدميوغرايف لفئة الشباب عىل
وجه الخصوص ،تواجه ليبيا تحديات كربى .ومل تساعد األزمة األمنية
والسياسية التي متر بها البالد يف طرح اسرتاتيجية وخطة اقتصادية
واضحة لحل مشكل البطالة .ويلجأ عدد كبري من الشباب إىل
32 Ummuhan Bardak, "Labour Market and Education: Youth and
Unemployment in the Spotlight," IEMed Mediterranean Yearbook (Barcelona),
2014, pp. 78-84, accessed on 26/10/2020, at: https://bit.ly/3e9GGfD
33 Isabel Schaefer, Political Revolt and Youth Unemployment in Tunisia
(Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2018), p. 82.
34 The World Bank, "Macro Poverty Outlook Interactive Data:
Middle East and North Africa," pp. 164-165, Accessed on 26/10/2020, at:
https://bit.ly/3jx6x1S
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القطاعات غري املنظمة ،وإن كانت ال توفر الرشوط الرضورية من
حيث األجور وساعات العمل والتأمني االجتامعي(.((3
من جهة أخرى ،تعاين ليبيا فجو ًة كربى بني املؤهالت التي يوفّرها
نظام التعليم ومتطلّبات سوق العمل؛ ما ساهم يف تفاقم البطالة
بالنسبة إىل الشباب .وعىل الرغم من استثامر الحكومات السابقة
مبال َغ مرتفع ًة يف التعليم ،كام يتضح من مع ّدالت املتمدرسني( ،((3فإنها
حققت نجا ًحا أقل يف تحسني نوعية التعليم؛ إذ ال توفر املنظومة
التعليمية التدريب املستمر للمعلمني عىل الوجه املطلوب ،ويشجع
بدل من القدرة عىل التفاعل مع مواقف مهنية
النظا ُم بعامة الحفظًَ ،
لحل مشكلة .نتيجة لذلك ،يُفضّ ل املشغلون توظيف عامل لديهم
خربة يف العمل ،بدلً من حاميل الشهادات الجامعية(.((3
نستنتج من هذه الدراسات عن تجارب دول املغرب العريب ،استمرار
وجود فجوة بني طموح الشباب والواقع االقتصادي لهذه البلدان املتعرثة
يف إيجاد حلول تتجاوب مع تطورات سوق العمل ومتطلبات الوافدين
الجدد من الشباب .ورمبا تفاقمت الفجوة؛ نظ ًرا إىل عدم فهم خصائص
املرحلة االنتقالية للشباب واملخاطر املحيطة بها ،وعدم القدرة أيضً ا
عىل ابتكار طرائق جديدة يف التعامل مع سوق العمل يف ظل التحوالت
الكربى التي تعرفها الوظائف ومتطلّباتها عرب العامل يف شتى القطاعات.

رابعا :مخاطر المرحلة االنتقالية على
ً
الشباب
عرفت املجتمعات ما بعد الصناعية تح ّو ًل كب ًريا يف طبيعة سوق
العمل وأشكال البطالة .للتعبري عن هذه التح ّوالت ،قدم غونرت
(((3
شميد
تفسريا ألسواق العمل االنتقالية Transitional Labour
ً
 .Marketsفبالنسبة إليه ،تنشأ املخاطر االجتامعية من خالل االنتقال
بني الوظائف ،وبني العمل أيضً ا وغريه من النشاطات غري املدفوعة
األجر (التدريب ،والبطالة ،والتقاعد أو العمل املنزيل) .يف هذا اإلطار،
35 Groupe de la banque africaine de développement, Organisation de
coopération et de développement économiques, Programme des Nations
Unies pour le développement & Commission économique pour l'Afrique,
"Perspectives économiques en Afrique, Libye 2012,"   p. 14, accessed on
26/10/2020, at: https://bit.ly/2Huawj0
36 Ibid.
 37البنك الدويل ،ديناميكيات سوق العمل يف ليبيا :إعادة االندماج من أجل التعايف
(واشنطن ،)2016 :ص  ،15شوهد يف  ،2020/10/26يفhttps://bit.ly/34svzeb :
38 Günther Schmid, "Flexible and Secure Labour Market Transitions:
Towards Institutional Capacity Building in the Digital Economy," The Institute
for the Study of Labor (IZA) (Bonn, Germany), IZA Policy Paper, no. 116
(October 2016), p. 15, accessed on 26/10/2020, at: https://bit.ly/3jwaB2y
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يعترب االنتقال من مرحلة التعليم إىل مرحلة التوظيف نقط َة تحو ٍل
جوهري ًة يف مسار أي فرد كيفام كان املجتمع .فللتعليم املدريس
تأثري كبري يف طموحات الشباب ،باعتباره السبيل الرئيس للخروج من
الفقر والهشاشة االجتامعية .ويشري هذا النوع من االنتقال إىل خطر
نقص يف املوارد االقتصادية بني نهاية التدريب واإلدماج (أو إعادة
اإلدماج) يف سوق العمل .ميكن أن يؤثر هذا العامل عىل نح ٍو خاص
يف الشباب ،ويف أولئك أيضً ا الذين يعودون إىل التكوين لتحسني
مؤهالتهم عىل أمل العثور عىل وظيفة أفضل .ويرتفع الضغط عىل
سوق العمل؛ ما يستلزم تحديث املعرفة باستمرار والتمكني من
مهارات دقيقة للقدرة عىل التنافسية للحصول عىل وظيفة مالمئة.
وقد ترتفع مخاطر الفقر واالستبعاد من السوق بالنسبة إىل من هم
تأهيل أو أقل قدرة عىل التنافسية(.((3
أقل ً
يشري شميد أيضً ا ،من جهة أخــرى ،إىل أن االستقرار الوظيفي
واالستمرارية واليقني ،ما عادت مضمونة يف أسواق العمل داخل
املجتمعات الحديثة ،حيث اكتسب العمل الجزيئ واملوقت والوظيفة
الذاتية أهمي ًة يف املجتمعات الحالية .وأصبحت متثل تحديات جديدة
بالنسبة إىل الشباب .واالعتقاد السائد عند عدد كبري منهم (مبن يف
سلسا
ذلك املغاربيون) هو أن االنتقال بني التعليم والوظيفة سيكون ً
إىل ٍ
حد ما ،ويجري يف اتجاه خطي مبارش .وحتى املنظومة التعليمية
مل تتغري يف عدد من الــدول ،وت ُّرسخ هذا االعتقاد الذي يرتبط
باملنظور التقليدي لالقتصاد الصناعي كام عرفته األجيال السابقة.
وتجانسا .أ ّما اليوم ،فعىل
ففي السابق كانت املسارات أكرث استقرا ًرا
ً
الشباب التنقل بني عدة وظائف ،قد يكون بعضها أكرث هشاشة وأقل
جودة يف الطريق للحصول عىل وظائف أحسن جودة .هناك من
يرى أن من الطبيعي أن متيل أسواق العمل االنتقالية إىل إيجاد
تراتب وظيفي( .((4لكن من بني املخاطر التي يواجهها الشباب يف هذا
السياق هو أن يصبحوا محارصين يف وظائف غري مؤهلة ،قد تُح ّد
من إمكانات تنقّلهم نحو وظائف أحسن جودة ،تتالءم وطموحاتهم.
تجدر اإلشارة أيضً ا إىل أن أسواق العمل االنتقالية ميكن أن تؤدي إىل
تنقّل من حالة توظيف إىل حالة عدم التوظيف (البطالة بعد تجربة
مهنية) .وميكن أن تكون هذه الوضعية طبيعية بالنسبة إىل الشباب،
نظ ًرا إىل مرونة سوق العمل بحسب الظروف االقتصادية أو املتطلبات
وخصوصا أن الشباب املبتدئني يف سوق العمل ،غال ًبا ،ال
املوسمية،
ً
39 Ruud Muffels & Ton Wilthagen, "Flexicurity: A New Paradigm for the
Analysis of Labor Markets and Policies Challenging the Trade-Off between
Flexibility and Security," Sociology Compass, vol. 7, no. 2 (February 2013),
pp. 112-114, 117-119.
40 Ibid., p. 3.

ربمتبس /لوليأوليأ

يضعون رشوطًا عالية يف قبول وظيفة ،وقد يستجيبون لهذه املرونة
(مثل قبول وظيفة موقتة لبضعة شهور) .متثل هذه التنقالت سيفًا ذا
ً
فرصا لوظائف موقتة،
ح ّدين .فمن جهة ،توفر أسواق العمل املرنة ً
ت ُنظّمها وكاالت تساهم يف تنشيط سوق العمل لدمج حجم أكرب من
الوافدين الشباب .ومن جهة أخرى ،يصبح الشباب محارصين داخل
وظائف غري مستقرة ويواجهون مخاطر الفقر والهشاشة يف حالة
االنقطاع عن العمل .ورمبا قد تطول فرتات االنقطاع عن العمل؛
ما يؤدي إىل بطالة طويلة املدى ويرفع من مخاطر عدم القدرة
عىل إعادة اإلدماج( .((4يؤثر هذا النوع من البطالة يف األشخاص غري
القادرين عىل إعادة التكوين وتحديث املهارات لكسب تقنيات
جديدة ترفع تنافسهم داخل سوق العمل .وقد يقع هؤالء الشباب يف
دائرة ال تنتهي من الهشاشة يف عالقتهم بسوق العمل .يجب أن يُفهم
من خالل هذه النظرية أن التحديات التي يواجهها الشباب ليست
مرتبطة بالواقع االقتصادي لدول املغرب العريب أو عجز القطاعات
عن توفري فرص شغل جديدة فحسب ،بل هناك أيضً ا تح ّوالت كربى
يف أسواق العمل واألنساق االقتصادية عىل الصعيد العاملي ،التي
أث ّرت سلب ًيا يف الشباب من حيث االنتقال بني مجال التكوين ومجال
العمل ونوعية الخربة واملرونة املطلوبة.
لفهم هذه التحوالت يف مجتمع املغرب العريب ،وتعميق الدراسة
بشأن العالقة بني التح ّوالت االقتصادية والسياسية وأثرها يف مدى
رضا الشباب بأوضاعهم ،سنعرض يف مرحلة أوىل لبعض النتائج ،ثم
نحللها ونناقشها(.((4

خامسا :النتائج
ً
ميثل الشباب من الفئة العمرية بني  18و 25عا ًما ما نسبته 22.2
يف املئة من مجموع الع ّينة .وتتك ّون هذه الفئة من  58.5يف املئة
ذكو ًرا و 41.5يف املئة إناث ًا .و 14يف املئة فقط من الشباب املغاربيني
متزوجون .وتشري النتائج الوصفية إىل أن  47يف املئة من هذه الفئة
تتابع مسار الدراسة يف املؤسسات التعليمية ،يف حني  30يف املئة
عاطلون من العمل ،والنسبة الباقية تزاول نشاطات مهنية مختلفة،
مبا يف ذلك األعامل الحرة .أما بخصوص مدى رضا( ((4الشباب ،مقارنة
ببقية املجتمع ،فيدل الشكل ( 1أ) عىل النسب املئوية لألفراد الذين
41 Schmid, p. 19.

 42استُخدم برنامج التحليل اإلحصايئ .SPSS
 43يطرح معظم الدراسات التي يُقاس فيها الرضا احتاملية االختالف يف التعبري عن هذا
املفهوم من الرشائح االجتامعية يف العينة بحسب متثالتها وتصوراتها ومعايريها ومكانتها ...
ولذلك حدّدنا املتغري بحسب البيانات املتوافرة يف املسح ليشمل عدة جوانب أساسية يف
الحياة ،كام ُشح ذلك يف فقرة املنهجية يف الدراسة.

يبرعلا رشؤملا
مدى رضا الشباب في ظل التحوّ الت السياسية واالقتصادية بعد "الربيع العربي"
تحليل انحدار لوجستي ثنائي االستجابة لعيّنة من المغرب العربي
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الشكل ( 1أ)
مدى الرضا عن األوضاع بحسب الزمن لدول املغرب العريب

املغرب

* املغرب :توجد فوارق ذات داللة إحصائية بني الشباب ومجموع السكان يف جميع
املراحل الزمنية.

الجزائر

* الجزائر :ال توجد أي فوارق ذات داللة إحصائية بني الشباب ومجموع السكان.

يعتقدون أن األوضاع جيدة ،يف مقابل الذين يعتقدون أن األوضاع
سيئة ،ويُظهر أيضً ا مقارنة عرب الزمن ملدى رضا املستجيبني سابقًا،
وحاليًا ويف املستقبل(.((4
نالحظ من خالل األشكال أن الجزائر وتونس وليبيا متثل تقريبًا الشكل
نفسه .هناك نسبة ضعيفة ملن هم راضون عن األوضاع العامة يف
الوقت الحايل ،بينام كانت النسبة أكرب بكثري ملن يعتقد أن األوضاع
 44اعتمدنا يف الحصول عىل هذه النتائج بيانات الباروميرت العريب  -الدورة الخامسة
.2019-2018

ليبيا

* ليبيا :توجد فوارق ذات داللة إحصائية بني الشباب ومجموع السكان يف املستقبل.

تونس

* تونس :توجد فوارق ذات داللة إحصائية بني الشباب ومجموع السكان يف املستقبل.

كانت أحسن يف السابق ،أو ستكون أحسن يف املستقبلُ .س ِّجلت
أضعف نسبة يف تونس  5.2يف املئة فقط من الشباب الراضني عن
األوضاع العامة ( 7يف املئة بالنسبة إىل املجتمع كافة)؛ ما يدل عىل
ويتبي أيضً ا أن
حالة عدم اطمئنان شبه عامة داخل املجتمع التونيسّ .
تعب الفئات
الفوارق بني الشباب واملجتمع كافة شبه معدومة ،حيث ّ
كلها عن مدى الرضا مبستويات متقاربة ،ما عدا تونس .وبحسب
بتحسن األوضاع العامة
بيانات هذه األخرية ،الشباب هم أقل اعتقا ًدا ّ
يف املستقبل ،مقارن ًة باملجتمع كافة .أ ّما يف املغرب فالوضع يختلف،
حيث تدل البيانات عىل أن الشباب أقل رضً ا بأوضاعهم ،مقارنة

ددعلالا

88
باملجتمع يف جميع املراحل الزمنية .لكن مستوى الرضا يف املغرب يف
الوقت الحايل ( 27.5يف املئة بالنسبة إىل الشباب) ،يتجاوز املستويات
املسجلة يف الدول األخرى .لعل تدهور األوضاع يف تونس وليبيا عىل
الخصوص بعد الربيع العريب أدى إىل استياء الشباب واملجتمع كله.
واصطدام الطموح بهذا الواقع هو الذي رمبا أث ّر يف االنحدار امللحوظ
يف مدى الرضا باألوضاع عرب الزمن .وعىل الرغم من أ ّن املجتمع
الجزائري مل يعرف االضطرابات نفسها (مقارنة بتونس وليبيا) ،فإن
فس انخفاض مستوى
عدم تجاوب الحكومة مع فكرة التغيري ،قد يُ ّ
الرضا يف هذا البلد ،مقارنة بالسابق .يف حني قد يكون عدم تدهور
مستوى الرضا يف املغرب مرتبطًا بترسيع وترية التعديالت القانونية
واإلدارية التي كان من شأنها تغيري الحكومة وتعيني رئيسها من حزب
العدالة والتنمية ،كأول تجربة لحزب ذي تو ّجه إسالمي.
لتعميق التحليل بشأن مدى رضا املجتمعات املغاربية عن أوضاعها
العامة ،استُعملت أيضً ا بيانات املؤرش العريب ( ،)2018-2011الصادر
وخصوصا أن هذه البيانات تُحدد خمسة أسئلة،
عن املركز العريب،
ً
ُعب إىل ٍ
حد ما عن مستوى الرضا تجاه األوضاع
ق ّيمها املستجيبون ،ت ّ
العامة .تشمل هذه األسئلة األوضاع االقتصادية لألرسة واألوضاع
االقتصادية للبلد ومستوى األمان يف مكان السكن ومستوى األمان يف
(((4
البلد واألوضاع السياسية .و ُدمجت هذه األسئلة يف محور واحد
يق ّيم األوضاع العامة لدى املستجيبني ،حيث ميكن مقارنة الدول عرب
درجة كلية للمحور (مجموع خمسة أسئلة)( .((4ويدل الشكل ( 1ب)
عىل النسبة املئوية ملن لديهم مستوى الرضا مرتفع.
يظهر من خالل املؤرش العريب أن مستوى الرضا عند شباب املغرب
العريب (باستثناء الجزائر) تجاه األوضاع العامة ،أقل من مستوى
الرضا لدى املجتمع .كام يُظهر أيضً ا أن النسب املئوية ملدى الرضا
منخفضة يف تونس .وال تتعارض هذه النتائج مع البيانات األوىل يف
الباروميرت العريب.
يتبي من خالل بيانات الباروميرت العريب -
بالنسبة إىل الشكل (ّ ،)2
ٍ (((4
الدورة الخامسة  2019-2018أن أهم تحد عند الشباب يف كل
 45جرى التحقق من االتساق الداخيل لألسئلة من خالل معامل ألفا كرونبخ (.)0.72
للتذكري يساعد هذا املعامل يف التأكد من قوة االرتباط بني األسئلة ،مع إمكان دمجها يف
متغري واحد.
 46يراوح سلّم املحور بني  5و 20درجة .لتسهيل عملية املقارنة ،جرى تكوين متغري
جديد ،ميكن من خالله تحديد مدى الرضا عن األوضاع العامة لدى كل من حصل عىل 15
درجة وما فوق .و ُّحيد هذا الحد ألنه يضمن أن مستوى الرضا مرتفع يف أكرب عدد ممكن من
األسئلة ،وبالنتيجة ميثل فئة الراضني بصفة عامة عن األوضاع .بهذه الطريقة ميكن استخدام
معايري تقييم املستجيب يف بيانات املركز لقياس مدى الرضا عن األوضاع العامة.
 47تم ذكره من بني األولويات بعد اختياره ضمن الئحة من املجاالت ،حيث ميكن أن
يذكر املستجيب أكرث من مجال.

ربمتبس /لوليأوليأ

الشكل ( 1ب)
مدى الرضا عن األوضاع بحسب املحور املك ّون من خمس فقرات
(نسبة مئوية)

* فوارق ذات داللة إحصائية.

دول املغرب العريب هو الوضع االقتصادي (الفقر ،والبطالة ،وارتفاع
األسعار  ...إلخ) .ويف أغلبية األحيان ،يُعترب الشباب أكرث اهتام ًما بهذا
مثل ،ذكر  46.9يف املئة
التحدي ،مقارنة باملجتمع كله .يف املغرب ً
من الشباب العامل االقتصادي من بني أهم املشكالت .ترتفع هذه
النسبة إىل  71يف املئة يف الجزائر و 66.6يف املئة يف تونس .يف حني
يعترب بعض العوامل السياسية (مثل الدميقراطية) أقل اهتام ًما لدى
الشباب يف كل دول املغرب العريب ،عىل الرغم من التح ّوالت التي
عرفها هذا املجال يف السنوات األخرية /حيث ص ّنف أقل من  3يف املئة
رصا أساس ًيا
من الشباب التونسيني والليبيني الدميقراطية باعتبارها عن ً
يطرح تحديات كربى يف املجتمع.
تعترب محاربة الرشوة والفساد اإلداري ثاين أهم ٍ
تحد يف الجزائر
وتونس وليبيا ،بينام تُعترب الثالث يف املغرب .ويتضح من جهة أخرى
أن الشباب يف تونس وليبيا يعتربون محاربة اإلرهاب ثالث أهم
ٍ
تحد .كام نجد أ ّن الشباب يف املغرب والجزائر يعطون أهمية أكرب
للخدمات واملرافق العمومية من بني التحديات األساسية .بصفة
عامة ،إذا استثنينا بعض الفوارق البسيطة ،فهناك تشابه من حيث
عب طرح
ترتيب التحديات عند الشباب ،مقارن ًة باملجتمع كله؛ إذ يُ ّ
هذه املشكالت كأولويات ،إىل ٍ
حد ما ،عن حالة عدم الرضا ،ليس عند
الشباب فحسب ،بل عند املجتمع كافة.
يتضح من خالل نتائج االنحدار اللوجستي أن التحدي االقتصادي
هو أهم عامل من بني العوامل املؤثرة يف عدم رضا املجتمع كله،
والشباب عىل الخصوص ،عن أوضاعهم .ويدل النموذج عىل أهمية
هذا املتغري يف التنبؤ بعدم الرضا .وتعم قوة هذا التنبؤ جميع دول

يبرعلا رشؤملا
مدى رضا الشباب في ظل التحوّ الت السياسية واالقتصادية بعد "الربيع العربي"
تحليل انحدار لوجستي ثنائي االستجابة لعيّنة من المغرب العربي
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الشكل ()2
التحديات األكرث أهمية لدى الشباب يف مجتمعات دول املغرب العريب

املغرب

تدل عالمة * عىل وجود فوارق ذات داللة إحصائية بني الشباب ومجموع السكان/
املغرب :توجد داللة إحصائية يف أهمية االقتصاد والخدمات العمومية والرشوة.
تدل األرقام عىل النسب املئوية للمستجيبني الذين يعتربون أن املجال املذكور مهم
بالنسبة إليهم.

الجزائر

تدل عالمة * عىل وجود فوارق ذات داللة إحصائية بني الشباب ومجموع السكان/
الجزائر :توجد داللة إحصائية يف أهمية االقتصاد.

املغرب العريب .بعبارة أخرى عندما يرى املواطنون أن الدولة غري
قادرة عىل حل مشكالتهم االقتصادية (الفقر ،والبطالة ،وغالء األسعار
 ...إلخ) يزداد استياؤهم من أوضاعهم بعامة.
مثل ،كلام أشار الفرد إىل املشكل االقتصادي باعتباره
يف املغرب ً
تحديًا ،سرتتفع احتامليته بأن يكون غري ر ٍ
اض عن األوضاع مبقدار
 3.74مرة ،مقارنة بالفئة التي مل ترش إىل هذا التحدي .وتسجل
ليبيا أكرب احتاملية لعدم الرضا ،تحت تأثري التحديات االقتصادية،

ليبيا

تدل عالمة * عىل وجود داللة إحصائية بني الشباب ومجموع السكان /ليبيا :توجد داللة
إحصائية يف أهمية االقتصاد.

تونس

تدل عالمة * عىل وجود داللة إحصائية بني الشباب ومجموع السكان /تونس :توجد
داللة إحصائية يف أهمية االقتصاد والرشوة.

حيث الفرد الذي يشري إىل املشكل االقتصادي بصفته تحديًا سرتتفع
احتامليته بأن يكون غري ر ٍ
اض عن أوضاعه مبقدار  10.71مرة.
تختلف دول املغرب العريب من حيث حجم االحتامل ودور بعض
وخصوصا
املتغريات األخرى يف التنبؤ بعدم الرضا لدى املواطنني،
ً
الشباب منهم .فبالنسبة إىل الشباب املغريب ،ميكن ترتيب املتغريات
بحسب أهمية التنبؤ بعدم الرضا ،كالتايل" :التحدي االقتصادي"
بدرجة " ،3.6غري متزوج" بدرجة " ،2.2تحدي الفساد اإلداري واملايل"

ددعلالا

90

ربمتبس /لوليأوليأ

الجدول ()1
نتائج االنحدار اللوجستي
الجزائر

املغرب

ليبيا

تونس

التأثري بحسب نوع التحديات

املجتمع

الشباب

املجتمع

الشباب

املجتمع

الشباب

املجتمع

الشباب

تحديات اقتصادية

***3.74

**3.60

***2.69

*1.99

***2.32

***3.95

***10.71

***9.27

تحديات الفساد املايل واإلداري

**1.70

*1.74

***1.76

**2.69

**2.15

--

--

--

تحديات ضامن االستقرار

--

--

**2.20

--

--

--

--

--

تحديات الدميقراطية

*1.95

--

--

--

--

--

--

--

تحديات املرافق العمومية

--

--

*1.42

--

--

--

--

--

التأثري بحسب املكانة
عاطل عن العمل

**1.86

--

*1.58

--

*1.93

--

--

--

غري متزوج

***1.63

**2.20

--

--

--

--

--

--

مستوى درايس مرتفع

--

--

--

--

--

--

--

*1.60

مستوى درايس متوسط

--

--

--

--

--

*2.17

--

--

النوع (املرأة)

*0.73

**0.58

--

--

--

**0.29

*1.30

--

*داللة إحصائية مبستوى .0.05
**داللة إحصائية مبستوى .0.01
***داللة إحصائية مبستوى .0.001

املصدر :من إعداد الباحثني استنادًا إىل بيانات الباروميرت العريب  -الدورة الخامسة .2019-2018

بدرجة " ،1.74جنس من نوع ذكور"( ((4بدرجة  .1.72بعبارة أخرى
ترتفع احتاملية عدم الرضا لدى الشباب املغريب كلام كانوا ذكو ًرا ،غري
متزوجني ،ويعتربون أن األولوية يجب أن تُعطى لالقتصاد ومحاربة
الفساد اإلداري واملايل .حتى بالنسبة إىل الشباب الجزائريني ،ترتفع
احتاملية عدم الرضا كلام اعتربوا أن األولوية يجب أن ت ُعطى لالقتصاد
ومحاربة الفساد اإلداري واملايل .وترتفع احتاملية عدم الرضا لدى
الشباب التونسيني كلام كانوا ذكو ًرا ولهم مستوى درايس متوسط
ويرغبون يف أن يُعطى االقتصاد أهمية أوىل .توجد الرغبة نفسها يف
إعطاء االقتصاد األولوية عند الشباب الليبيني ،حيث ميثل هذا املتغري
أهم عنرص يف التنبؤ بعدم الرضا .كام ترتفع أيضً ا االحتاملية بعدم
الرضا لدى الشباب الليبيني كلام كان لديهم مستوى درايس مرتفع.
لتعزيز بعض األفكار يف هذا املجال ،ميكن استعامل النموذج نفسه
(انحدار لوجستي ثنايئ االستجابة) عىل ع ّينة شباب املغرب العريب من
 48يدل املعامل عىل أن احتاملية عدم الرضا مرتفعة لدى الذكور ،مقارنة باإلناث ،ومن ث ّم
ميكن عرض درجة الذكور واحتسابها من خالل درجة اإلناث (.)1 /0.58

وتتجل أهمية هذه البيانات يف توفرها عىل
ّ
بيانات املؤرش العريب.
(((4
متغريات ذات صلة باملوضوع  ،تُ كِّن من مناقشة بعض االتجاهات
بشأن ظواهر مع ّينة ،يف إمكانها التأثري يف تقييم الشباب لألوضاع
العامة (مثل متغري تابع ومؤرش ملدى الرضا) .ميكن تلخيص النتائج
من بيانات املؤرش العريب( ((5يف بعض األفكار التي تدل عىل بعض
 49بعد استخدام التحليل العاميل والتحقق من االتساق الداخيل للفقرات ،جرى تكوين
عب األول عن مدى رفض املستجيب للنظام
محورين مك ّونني من الفقرات املرتبطة بهام .يُ ّ
السيايس الدميقراطي؛ وميثل الثاين مدى التجاوب اإليجايب للمستجيب مع األنظمة املسلحة
خارج إطار الدولة .إىل جانب هذين املحورين ،يشمل منوذج التحليل اللوجستي الفقرات
متغيا يتعلق مبدى االهتامم بالشؤون
املرتبطة مبدى ثقة املستجيب باملؤسسات ،كام يشمل ّ ً
السياسية ،ومتغ ًريا مبدى اعتقاد املستجيب أن الفساد املايل واإلداري منترش يف البلد .للرفع
من أداء النموذج وجعله أكرث قابلية للتفسري ،جرى االحتفاظ يف النموذج النهايئ باملتغريات
املستقلة ذات الداللة اإلحصائية .وجرى اقتناء هذه املتغريات وفقًا لطريقة االستبعاد
الخلفي ،كام ف ُّست هذه الطريقة سابقًا.
 50رغب ًة يف عدم تكرار الجداول واملعلومات الوصفية ،اقترصنا عىل فقرة مركّزة حول
نتائج بيانات املؤرش العريب .الفائدة من االستناد إىل هذا املؤرش هي تعزيز بعض األفكار،
وخصوصا من ناحية اإلمكانات التي توفّرها يف
والتعريف بهذه البيانات وأهمية استعاملها،
ً
مجال التحليل واألسئلة الفرعية ذات الصلة باملوضوع.

يبرعلا رشؤملا
مدى رضا الشباب في ظل التحوّ الت السياسية واالقتصادية بعد "الربيع العربي"
تحليل انحدار لوجستي ثنائي االستجابة لعيّنة من المغرب العربي

مثل كلام ازدادت
االختالفات بني دول املغرب العريب .يف املغرب ً
الثقة بالحكومة وجهاز الرشطة ،ارتفعت احتاملية التقييم اإليجايب
لألوضاع .لهذين العاملني التأثري نفسه يف الشباب الليبيني ،إضافة
عامل
إىل عامل ثالث هو الثقة بالجيش .يف حني ،يُعترب جهاز القضاء ً
مؤث ًرا يف تونس والجزائر؛ إذ كلام ارتفعت الثقة بالقضاء ،ارتفعت
احتاملية التقييم اإليجايب لألوضاع لدى الشباب .إضافة إىل القضاء،
عامل مؤث ًرا يف الجزائر .من جهة أخرى ،مل يربز
تُعترب الثقة بالجيش ً
تأثري االهتامم بالسياسة أو االستياء من الفساد اإلداري واملايل عىل
مدى رضا شباب املغرب العريب عن األوضاع العامة يف الدول األربع.
حتى بالنسبة إىل مدى تجاوب الشباب مع األنظمة املسلحة خارج
إطار الدولة ،مل تتضح العالقة مع مستوى الرضا .هذا ال يعنى أن
مثل .لكن ،كان للقوة التنبئية
ليس هناك استياء تجاه الفساد اإلداري ً
لعوامل أخرى دور أسايس يف مدى رضا الشباب عن األوضاع العامة.

سادسا :مناقشة وخالصة
ً
تتمحور هذه املناقشة حول ثالث نقاط مرتبطة بأسئلة الدراسة
الرئيسة التي طرحناها يف املقدمة:
أولً  ،الهدف من السؤال األول هو معرفة ما إذا كان الشباب غري
راضني عن أوضاعهم ،فام القضايا األهم واألش ّد تأث ًريا يف عدم الرضا؟
أيكون شعورهم بعدم الرضا مرتبطًا أكرث بقضايا سياسية أم اقتصادية
أم اجتامعية مرتبطة مبجاالت أخرى؟ ويكمن أهم استنتاج يف هذه
الدراسة يف متسك الشباب املغاربيني باألولية االقتصادية .وإن كان
هناك أوليات أخرى مرتبطة بالفساد اإلداري ،أو الخدمات العمومية
أو محاربة اإلرهاب وعدم األمن من مخلّفات الثورةّ ،إل أن هذه
األوليات تكاد تختفي يف تصور الشباب كلام واجهوا تحديات
اقتصادية ،اليشء الذي تؤكده نتائج االنحدار اللوجستي عرب املعامل
املرتفع للعنرص االقتصادي لدول املغرب العريب كلها .من املؤكد يف
األوضاع الحالية أن أكرب هاجس لدى الشباب هو الحصول عىل وظيفة
لتحسني الظروف االقتصادية ،فنموذج التنمية الذي اعتمده الجيل
السابق من خ ّدام الدولة يف بلدان املغرب العريب ،هو اليوم محل
انتقاد ،ويبقى من أهم أسباب تعميق الفوارق بني األغنياء والفقراء.
يف اتجاه آخر ،ميكن أن نتساءل ملاذا هناك تراجع يف االهتامم
بتحديات أخرى ،مثل األمن واالستقرار بعد الثورة أمام التحدي
االقتصادي؟ يف اإلمكان هنا تقديم الفرضية التي تعترب أن انتفاضة
الربيع العريب أثرت عىل نح ٍو سلبي يف األمن واالستقرار ،باعتبارها
أحد أسباب تراجع أهمية محاربة اإلرهاب عند الشباب املغاربيني
والعرب عمو ًما .يف الواقع ،وألسباب عدة ،ال يزال من الصعب
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معرفة ما يفكر فيه الشباب العرب بالفعل بشأن الحركات املتطرفة
أول ،يرت ّدد الشباب
ومحاربتها .عىل األقل ميكننا االحتفاظ بسببنيً :
والناس عمو ًما يف التعبري عن آرائهم بشأن كل ما يتعلق بهذه
الحركات أو محاربتها ،إما ألن اإلشكاليات املطروحة تتجاوزهم ،لذا،
هم غري قادرين عىل الحكم عىل مداها .من ناحية أخرى ،يتضح أن
القوانني السارية متنع حتى الدعم اللفظي ملثل هذه الحركات .ثان ًيا،
هناك املشاعر املختلطة والتصورات بشأن هذه الحركات :أتكون
حركات مجاهدة باسم اإلسالم ضد الطغاة واألعداء ،أم أنها رافضة
أي تدخل غريب كيفام كان نوعه ،أم يجري التالعب بها واستخدامها
باعتبارها أدوات إلضعاف بلدان املنطقة ،ومن ث ّم أعطيت الذرائع
للتدخل الخارجي؟ هناك ندرة يف استطالعات الرأي والكثري منها غري
دقيق يف ما يتعلق باآلراء بشأن تلك الحركات املتطرفة .وعىل قلّتها
مثل إحصاءات املؤرش العريب  2018-2017بالنسبة إىل البلدان
نجد ً
التي تسمح باستطالعات الرأي بشأن القضايا السياسية واالقتصادية
واألمنية يف أراضيها ،حيث نجد تونس املغرب وموريتانيا فحسب من
ضمن دول املغرب العريب .تشري أرقام املؤرش إىل أن لدى األغلبية
املطلقة من املستطلعني رأيًا سلب ًيا عن تنظيم الدولة اإلسالمية يف
العراق والشام (داعش) .عىل هذا املستوى ،يشري املؤرش إىل أن نسبة
من قالوا إن لديهم رأيًا سلب ًيا بشأن داعش ارتفعت من  82يف املئة يف
 ،2014إىل  89يف املئة يف  ،2016لتصل إىل  92يف املئة يف .2018-2017
نطرح هنا هذه الفكرة للتدليل عىل أ ّن قضايا اإلرهاب ومحاربته ال
متثل بالرضورة أهمية لدى الشباب العرب ،ومنهم املغاربيون ،أمام
املشكالت االقتصادية امل ُل ّحة.
ثان ًيا ،بالنسبة إىل السؤال الثاين بشأن التجانس بني دول املغرب العريب،
من حيث مدى ردات أفعال الشباب أمام التحديات االقتصادية
والسياسية ،ميكن القول بحسب النتائج إن البعد االقتصادي هو
الذي يوجد نو ًعا من التجانس يف هذه املنطقة ،حيث إ ّن كل الدول
موضوع الدراسة تعترب هذا التحدي عىل رأس األولويات بالنسبة إىل
الشباب ،وحتى بالنسبة إىل املجتمع كله .عىل الرغم من أن سياسة
تحرير االقتصاد وخصخصته أ ّدت إىل منو اقتصادي نسبي ،فإن إعادة
توزيع الرثوة مل تج ِر بطريقة متوازنة؛ ما أث ّر سلب ًيا يف أوضاع الرشائح
وخصوصا الشباب منها .يف االتجاه نفسه ،عىل
الهشّ ة من املجتمع،
ً
الرغم من ظهور طبقة وسطى مميزة خالل العقود املاضية ،فإن نظام
السوق والتجارة الحرة مل يؤ ِّد إىل النتائج املنشودة يف دول املغرب
العريب .وعىل العكس من ذلك ،ارتفع مستوى الفوارق االجتامعية
وخصوصا بني الشباب
والجهوية ،كام ارتفعت البطالة ارتفا ًعا مقلقًا،
ً
الحاصلني عىل شهادات يف املدن ،حيث أصبح الكثري من خ ِّريجي
الجامعات واملعاهد غري قادرين عىل الحصول عىل وظيفة يف سوق
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العمل وتحسني ظروفهم االقتصادية واالجتامعية( .((5وعىل الرغم
من تحديث بعض القطاعات االقتصادية وإنشاء مناطق تكنولوجية
(وخصوصا يف املغرب
وصناعية لتحفيز االستثامرات األجنبية
ً
وتونس) ،مع محاولة تطوير النشاطات يف قطاع الخدمات ،فإن هذا
مل يساهم يف إيجاد فرص شغل بالحجم الكايف الستيعاب الوافدين
الجدد من الشباب إىل سوق العمل .ورمبا كان ذلك من األسباب التي
جعلت أحالم الشباب تتبخّر بعد ثورة الربيع العريب .بل إن الدول
التي عرفت انتفاضات أكرث غليانًا ،مثل تونس وليبيا ،هي التي عرفت
تدهو ًرا حا ًّدا يف املؤرشات االقتصادية واالجتامعية واألنظمة النقدية
بعد الثورة وحتى الوقت الحايل .ويبقى ضعف االستقرار عىل هذه
املستويات (االجتامعي ،واالقتصادي ،واملايل) هو الحلقة املفقودة يف
الربيع العريب.
تشري النتائج أيضً ا إىل تقارب دول املغرب والجزائر وتونس من حيث
مثل)
أهمية املشكالت املرتبطة بالفساد اإلداري واملايل (الرشوة ً
يف التنبؤ بعدم الرضا لدى املجتمع .كلام أشار املواطنون إىل هذه
املشكلة باعتبارها تحديًا ،ارتفعت احتاملية استيائهم من أوضاعهم.
كام يعترب العاطلون عن العمل أكرث احتاملية بعدم الرضا بأوضاعهم
يف الدول الثالث املذكورة.
مهام كان نوع التجانس بني دول املغرب العريب من حيث "الصدمة"
االقتصادية الكربى لدى الشباب ،فإن طرائق الخروج من هذا املأزق
تختلف .ففي املغرب وتونس ،عىل سبيل املثال ،جرى الرتكيز عىل
الرشكات الصغرى واملتوسطة .زاد الدعم عىل نح ٍو كبري للرشكات
الصغرى عرب برامج مختلفة ،مثل برنامج "امتياز-منو" لدعم املقاوالت
الصغرى يف املغرب ،التي متثل  93يف املئة من نسيج املقاوالت
املغربية( .((5وركّز املغرب أيضً ا عىل تطوير التكنولوجيات الجديدة.
كام جعل إضفاء الطابع الدميقراطي عىل اإلنرتنت ،واالتصاالت
َ
الوصول إىل الخدمات االئتامنية الصغرى أكرث
السلكية والالسلكية،
سهولة .لكن األمور ال تسري بإيقاع ُيكّن من استيعاب حجم البطالة
يف أوساط الشباب ،حيث ما زالت املشكالت املشار إليها يف نتائج
االنحدار اللوجستي من فساد إداري ومايل ،متثل حجر عرثة أمام
امتصاص أكرب للبطالة .يف حني قامت الجزائر بتسهيالت ائتامنية
للمرشوعات الصغرى ،ودعمت التدابري للرفع من فرص الشغل
للشباب العاطل عن العمل .لكن ،أ ّدى ضعف املتابعة لهذه الربامج
51 Nations Unies, Commission Économique pour l'Afrique, Bureau pour
l'afrique du Nord, Être jeune au Maghreb (Rabat: 2013), p. V, accessed on
26/10/2020, at: https://bit.ly/37I2WMn
52 Yousra Abourabi, Maroc, collection Monde arabe - Monde musulman
(Louvain-La-Neuve, Belgique: De Boeck Supérieur, 2019), p. 79.
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وحاجات الشباب إىل التكوين يف مجال املقاوالت ،إىل إفالس عدد كبري
من املرشوعات( .((5ويبقى الرهان األكرب بالنسبة إىل املغرب والجزائر
هو تقديم تنازالت أكرث ،وفقًا للضغوط التي متارسها املجموعات
جس نبض التطورات
الشبابية،
ً
وخصوصا من فئة الخريجني ،من أجل ّ
املجتمعية واتخاذ اإلجراءات املناسبة يف مصلحة الشباب.
كام تجدر اإلشارة إىل أ ّن هناك مجاالت كثري ًة تعارض فكرة التجانس
وخصوصا من الناحية السياسية واألمنية.
داخل بلدان املغرب العريب،
ً
يف هذا السياق ،تعترب الوضعية يف ليبيا أش ّد تأ ّز ًما ،حيث سجلت أعىل
نسب مئوية لدى الشباب الذين ص ّنفوا "اإلرهاب" و"عدم االستقرار"
من بني املشكالت الكربى يف البالد .عىل الرغم من أن دراستنا مل تؤ ِّد
إىل إبراز عالقة مبارشة بني هذه التحديات ومدى رضا الشباب عن
أوضاعهم ،فإن ارتباطها باالقتصاد بصفة عامة ،كان له تأثري واضح.
رمبا هذا هو السبب الذي أ ّدى إىل الرفع من القوة التنبؤية للتحديات
االقتصادية يف عدم رضا الشباب عن أوضاعهم يف ليبيا ،حيث س ّجل
هذا البلد أعىل درجة يف نسبة األفضلية  ،Odds Ratioمقارن ًة بالدول
األخرى؛ إذ سقط هذا البلد يف حالة من الفوىض وتأثر بتدخالت دول
أخرى .وتبقى نتيجة الحرب األهلية يف ليبيا القضية الرئيسة التي
يسعى الجميع لئال تكون لها تداعيات خطرة عىل استقرار املنطقة
بأرسها .أ ّما عىل املستوى الداخيل ،فتبقى املشكلة الرئيسة يف ليبيا
هي إنشاء مؤسسات الدولة يف مجتمع ُمج ّزأ ،مهام متيز بأهمية
التضامن العائيل والقبيل .للحفاظ عىل حد أدىن من التامسك يف
ظل الحرب األهلية الدائرة ،يبقى الرتكيز عىل تقديم الخدمات إىل
الشعب ،وإرشاك الشباب يف عملية اقتصادية من بني األولويات،
وخصوصا أ ّن املوارد النفطية املهمة التي
كام أظهرت نتائج الدراسة،
ً
يتطلّب استغاللها استثامرات ضخمة واستقرا ًرا معي ًنا ،ميزة حاسمة
بالنسبة إىل النظام الليبي(.((5
ثالثًا ،بالنسبة إىل مقارنة الشباب باملجتمع كله ،ت َّبي أن أهمية
االقتصاد تتص ّدر األوليات لدى الجميع ،إلّ أن نسبة الشباب التي
تعلق آمالها عىل مجال االقتصاد مرتفعة ،مقارنة ببقية املجتمع،
وخصوصا يف املغرب وليبيا والجزائر .ومن املعلوم أن القوة التنبئية
ً
للمجال االقتصادي عىل مدى الرضا عن األوضاع تؤدي إىل تقارب بني
الشباب واملجتمع من حيث نسبة األفضلية .بتعبري آخر ،هناك عدم
53 Asma Benzazoua Bouazza et al. "Establishing the Factors Affecting
the Growth of Small and Medium-sized Enterprises in Algeria," American
International Journal of Social Science, vol. 4, no. 2 (April 2015), pp. 101-115.
 54خالد منصور إسامعيل ،إشكاليات التحكيم يف منازعات عقود النفط :دراسة معمقة
وفقًا للترشيعات الوطنية واالتفاقيات الدولية وأحكام التحكيم الدولية املتعلقة مبنازعات
النفط (الرياض :مكتبة القانون واالقتصاد ،)2015 ،ص .34-25

يبرعلا رشؤملا
مدى رضا الشباب في ظل التحوّ الت السياسية واالقتصادية بعد "الربيع العربي"
تحليل انحدار لوجستي ثنائي االستجابة لعيّنة من المغرب العربي

الرضا بصفة عامة لدى املجتمع كله ،مبن فيه الشباب يف ظل التحوالت
االقتصادية .يف حني تكاد تختفي التحديات السياسية أمام الهاجس
وخصوصا لدى
االقتصادي من بني مح ّددات عدم الرضا عن األوضاع،
ً
الشباب .وتكاد تختفي أيضً ا املحددات االجتامعية (تأثري املكانة
االجتامعية) لدى الشباب دامئًا يف ظل التح ّوالت االقتصادية.
أساسا بعدم
يرتبط عدم اطمئنان الشباب تحت الضغط االقتصادي ً
توفري فرص كافية للشغل ،ويجب أال يُفرس بعجز الحكومات وعدم
قدرتها عىل الرفع من اإلنتاج وإيجاد فرص الشغل فحسب .من املؤكد
أن لحكومات دول املغرب العريب دو ًرا ومسؤولي ًة يف هذا املجال ،لكن
طبيعة العمل والتعامل مع سوق الشغل يشهدان أيضً ا تح ّوالت .وكام
ذكرت أطروحة شميد النظرية( ،((5يف إطار أسواق العمل االنتقالية،
ال ميكن ضامن مسارات مهنية مستقرة ومستمرة مدى الحياة .وال
ميكن كذلك توفري وظائف عمومية لألفواج الهائلة من الشباب
الخريجني الجدد .يف عامل ما بعد الصناعي ،أصبحت أسواق العمل
تفرض أساليب جديدة أكرث مرونة وتنافسية وتتطلب مهارات تتط ّور
برسعة .ورمبا من بني تحديات الشباب املغاربيني التأقلم مع هذه
املتطلّبات الجديدة ،وطبيعة أسواق العمل االنتقالية الرسيعة .وقد
يكون لهذه األسواق االنتقالية الجديدة تأث ٌري أكرب يف استياء الشباب
أصحاب الشهادات العليا يف بعض املجاالت؛ إذ قد تصبح هذه الفئة
غري قادرة عىل التجاوب اإليجايب مع متطلّبات هذه األسواق من
وخصوصا يف
حيث املرونة .وت َّبي ذلك من خالل نتائج الدراسة،
ً
تونس وليبيا ،حيث تبقى احتاملية عدم الرضا باألوضاع مرتفعة لدى
الشباب ذوي مستويات تعليمية مرتفعة.

خاتمة
منذ عام  ،2011سقط نظامان مغاربيان وتأقلم نظامان آخران
بطريقة ما مع مستجدات ما بعد الثورات العربية التي اندلعت
بعواقب سياسية واجتامعية واقتصادية متباينة .لكن ال يزال
االستقرار يف كل هذه الدول هشًّ ا ،والفرص االقتصادية املتوافرة غري
كافية بالنسبة إىل الشباب .ويف إمكان هذه الدراسة أن تفيد يف إيجاد
شعور مشرتك لدى دول املغرب العريب بأهمية املجال االقتصادي مع
وخصوصا يف ما يتعلق بالبطالة
تنسيق السياسات يف هذا املجال،
ً
ومتكني الشباب من خوض تجارب ناجحة داخل أسواق العمل
االنتقالية .لكن يف واقع األمر ،ما زال حجم التبادالت داخل املنطقة
املغاربية منخفضً ا ،وال يساعد يف التنسيق من أجل امتصاص البطالة.
55 Schmid, p. 14.
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فمن املؤكد أن الدول املغاربية ال يتاجر بعضها مع بعض مبا يكفي.
واألسباب سياسية أكرث منها اقتصادية؛ إذ إضافة إىل املأزق الليبي
الحايل ،تبقى مشكلة الصحراء الغربية بني املغرب والجزائر مع ّوقة
ألي تقارب اقتصادي بني البلدين .لهذه األسباب وغريها ،تتجه الدول
املغاربية ،وبصفة فردية ،إىل نسج عالقات اقتصادية مع دول جنوب
أوروبا والصني أيضً ا .وهو اليشء الذي يبقى مفي ًدا للمستهلك املغاريب
بفضل انخفاض األسعار الناتج من انخفاض تكلفة اإلنتاج الصيني.
لكنه غري مفيد ،ورمبّا مد ّمر ،يف بعض األحيان للرشكات املحلية.
فمثل تسببت نهاية االتفاقية متعددة األطياف يف عام  2005بتدفق
ً
عدد كبري من املنسوجات الصينية إىل املغرب وتونس .فأثرت بذلك
يف الصناعات املغربية والتونسية .وبعد ذلك أصبحت تركيا أيضً ا
مهم لهذين البلدين ،حيث وقّعت اتفاقات للتجارة الحرة
رشيكًا ً
مع تونس واملغرب .لكن امليزان التجاري لديهام يف حالة عجز .من
جهة أخرى ،وألسباب تاريخية وسياسية ،ما زالت البلدان املغاربية
تتجه نحو أوروبا التي استفادت من هذا التقارب ،حيث تضمن
لها املنطقة املغاربية ،بالفعل ،الحامية من التهديدات األمنية ومن
الهجرة الرسية ،وتبقى مصلحتها كبرية يف تطوير التبادل االقتصادي
مع بلدان املغرب العريب .لكن ،عىل الرغم من ذلك ،مل تساهم هذه
الرشاكة يف إيجاد الفرص الكافية إلدماج الشباب ،حيث أصبح يف
اعتقاد كثريين منهم أن الحل موجود يف الهجرة إىل الضفة األوروبية
لتحقيق النجاح.
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صـدر حديـ ًثا

تـأليف :عزمي بشارة.

االنتقال الديمقراطي وإشكالياته
دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة

صدر عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات كتاب عزمي بشارة االنتقال الديمقراطي
وإشكالياته :دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة ،وهو خالصة جهد بحثي متشعب ،ينطلق من البحث
ً
بداية دراسات االنتقال فيها ،وصو ًلا إلى دراسات االنتقال
في نظريات التحديث ونقدها ألنه يشخص
إلى الديمقراطية التي انطلقت في سبعينيات القرن الماضي .وينتقل إلى معالجة تطبيقية
لمآالت تجارب االنتقال في البلدان العربية التي اندلعت فيها ثورات تغييرية وانتفاضات شعبية.
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Translated by Aoumria Soltani | ترجمة عومرية سلطاني

 أي مكانة للصين؟:القطبية األحادية للنظام الدولي

***

Unipolarity of the International System: What status for China?

،يتعرض مفهوما القوة العظمى والقطبية األحادية للمساءلة مع تطور تيارات وازنة عديدة
مثــل عــدم قابليــة القــوة للتحويــل وانتثــار القــوة وتعقــد التفاعــات عبــر الوطنيــة واالعتماد
تحاج هذه الدراســة بأن هــذه التحوالت المرتبطة بصعود الصيــن وتحقيقها مرتبة
.المتبــادل
ّ
 تجعل،"القــوة العظمــى الناشــئة المحتملــة" وتضييــق الفجوة فــي موارد القــوة العالميــة
 ربما آخــر قوة عظمــى بالمعنى، التــي ال تــزال تحظى بقــدرة ال مثيــل لها،الواليــات المتحــدة
 وتخلص إلى أن القطبية األحادية ال تزال منيعة من التحدي.الموروث من حقبة الحرب الباردة
 التي ينخــرط فيها فاعلون مــن المفتــرض أن يعملوا من،ألن ديناميــات التفاعــل بيــن الــدول
. تساهم في إعادة إنتاج القطبية األحادية،أجل بناء عالم متعدد األقطاب
. الصين، الواليات المتحدة، القوى الكبرى، القوة العظمى، القطبية األحادية:كلمات مفتاحية
The notions of superpower and unipolarity are seriously questioned by heavy
trends: non-fungibility and dissemination of power; complexity of transnational
interactions and interdependencies. The article argues that because of these
mutations, China's rise, achieving the rank of "emerging potential superpower",
and the narrowing of the gape on global power resources, the United State, who
still have unmatched capacity, will probably be the last superpower in a Cold war
era sense. The article concludes that unipolarity is not challenged because the
operating interstate dynamics, in which involved actors which are supposed to
work for building a multipolar world, contribute in fact to reproducing unipolarity.
Keywords: Unipolarity, Superpower, Great Powers, United States, China.
Lecturer Proffessor, University Paris 8, France.
Algerian Translation.

. فرنسا، جامعة باريس الثامنة،أستاذ محارض
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.مرتجمة جزائرية

**

:*** نُرشت يف
Abdennour Benantar, "Unipolarité du système international: Quel statut pour la Chine?" Annuaire français de relations
internationales, vol. XIX (2018), pp. 25-41.
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مقدمة
عىل الرغم من التحوالت العميقة التي تعرفها القوة (عدم القابلية
للتحول  non-fongibilitéواالنتثار  ،((()disséminationفإن النظام
ما بني الدول ال يزال قامئًا عىل قو ٍة عظمى وحيدة؛ هي الواليات
املتحدة األمريكية يف هذه الحالة ،وعد ٍد مع ٍني من القوى الكربى.
ويتطور النطاق الذي تعمل فيه الدول من دون اعرتاض عىل البنية
أحادية القطبية للنظام الدويل ،حتى إن ك ّنا نالحظ قطبي ًة تعددي ًة
قطاعية ،اقتصادية عىل سبيل املثال .وقد أثــارت األزمــة املالية
واالقتصادية خالل الفرتة  2009-2008وحاالت إعادة التشكيل التي
حدثت عىل مستوى القوة العاملية (صعود الصني ،وعودة روسيا)
افرتاضات تُشكّك يف سمة أحادية القطب للنظام الدويل .لكن األمر
بتغي
هنا يتصل بتغيري داخل نظام القطبية األحادية ،أكرث منه ُّ
هذا النظام؛ إذ يتط ّور النظام نحو وضع جديد ،نوع من القطبية
األحادية املخففة ،نتيجة لتضييق حاصل يف فجوة املوارد ،وال سيام
بني الواليات املتحدة والصني ،من دون أن يقود ذلك بالرضورة إىل
مساءلة تُطاول سمته القطبية هذه .تستند هذه الدراسة إىل حجة
رئيسة ،مفادها أن مثة استمرارية يف القطبية األحادية ،تؤدي إىل
إعادة إنتاجها الديناميات ذاتها التي يُفرتض أن تتحرك من خاللها
القوى املعنية بالعمل ألجل نظام متعدد األقطاب .وبناء عىل ذلك ،ال
يزال النظام الدويل الذي انبثق يف نهاية الحرب الباردة وزوال االتحاد
السوفيايت ،مستن ًدا إىل قوة عظمى وحيدة.
ماذا إذًا عن صعود الصني وموازنة  équilibrageالقوة األمريكية؟
هذا السؤال هو ما سنحاول اإلجابة عنه باالستناد إىل ثالث فرضيات:
أوالها أ ّن زمن القوى العظمى عىل النحو الذي عهدناه حتى اآلن
ول؛ وثانيتها أ ّن انكامش فجوة موارد القوة بني الواليات املتحدة
قد ّ
" 1هناك انفصال نسبي بني القوة العسكرية والقوة االقتصادية ،وهذا االنفصال ظاهرة
حديثة يف التاريخ ،ففي املايض القريب كانت الدول األقوى عسكريًا هي أيضً ا األقوى
اقتصاديًا .بينام نالحظ اليوم انفصالً بينهام ،كام يظهر من خالل مثايل أمريكا وروسيا من
جهة ،واليابان وأملانيا من جهة أخرى [ ]...هذا االنفصال بني القوة العسكرية والقوة
االقتصادية أظهر عدم تح ّول القوة أو عدم قابليتها للتح ّول  ."non-fungibilityلالطالع عىل
نسق التحليل الالفت الذي يورده املؤلِّف ،يُنظر :عبد النور بن عنرت ،البعد املتوسطي لألمن
الجزائري :الجزائر ،أوروبا والحلف األطليس (الجزائر :املكتبة العرصية ،)2005 ،ص .35-34
أما االنتثار ،فيشري إىل تشتت مصادر القوة وتوزيعها عىل الكثري من الدول؛ إذ ما عادت
محصورة يف دولة واحدة أو دولتني ،كام كان عليه األمر إبان الحرب الباردة ،بل صارت منترثة
بني عدد من الدول( .املرتجم)

ددعلالا
ربمتبس /لوليأوليأ

والقوى األخرى ،وال سيام الصني ،هو نتيجة انتثار القوة العاملية أكرث
مام هو نتيجة ألفول الواليات املتحدة؛ وثالثتها أ َّن سلوك القوى
العظمى غري األمريكية يساهم يف عملية  processusإعادة إنتا ٍج
لنمط التفوق األمرييك.
يعني استحضار القطبية األحادية استدعا ًء للقوة((( ،بهدف تحديد
الفواعل الرئيسة املعنية .ونظ ًرا إىل أن تقديم مناقشة مستفيضة
ملفهوم القوة ليس ُمتا ًحا يف هذه املساحة((( ،ميكن الرتكيز هنا عىل
جانبيها اللذين يحرضان يف النقاشات النظرية املختلفة يف العالقات
فعل؛ يتصل األول
الدولية :القوة باعتبارها عالقة ،والقوة باعتبارها ً
بالقدرة عىل اإلكراه والتأثري والضبط والتنظيم ،يف حني يحيل الثاين
إىل مامرسة القوة املستندة إىل املوارد امللموسة وغري امللموسة((( .ويف
الوضع الدويل الحايل ،فإن الواليات املتحدة فقط هي التي لديها هذه
املجموعة املتكاملة من القدرات .وتب ًعا لذلك ،ستتعامل التحليالت
التي سنقدمها يف الصفحات التالية مع القوة يف جوانبها العسكرية
بصورة أساسية.
ملناقشة القطبية األحادية ومآلها ،ننطلق يف تحليلنا من ثالثة محاور:
نتطرق يف املحور األول إىل مفهوم القطبية األحادية و"لحظة /حقبة
القطبية األحادية" .ونفحص يف املحور الثاين مسألة املوازنة وإعادة
إنتاج القطبية األحادية :إذا كان التفوق األمرييك "مستم ًرا" ،فذلك
نتاج سلوك قوى أخرى أكرث منه نتاج سلوك الواليات املتحدة.
ويف املحور الثالث ،ننظر يف مستقبل القطبية األحادية من خالل
مناقشة صعود الصني التي ارتقت إىل مرتبة "القوة العظمى املحتملة
الناشئة" .ونختم بسؤال عن آفاق القطبية األحادية ،بافرتاض يقول
إنها ستستمر فرت ًة مقبلة ،وإن الواليات املتحدة قد تكون آخر قوة
عظمى باملعنى املوروث عن الحرب الباردة.
 2لالطالع عىل تحليل معمق لهذ املفهوم ،ينظر:
Dario Battistella, "Le concept de puissance," in: Eric Ouellet et al. (dir),
Les etudes stratégiques au XXIe siècle (Outremont: Athéna Editions, 2013),
pp. 103-146.
 3يف نظر ماكس فيرب" ،تعني القوة كل فرصة تتاح فيها لإلرادة الخاصة االنتصار يف عالقة
اجتامعية ،حتى ضد مقاومات ،وال يهم عىل ماذا تستند هذه الفرصة" .ينظر:
Max Weber, Economie et sociétés, tom. 1: Les Catégories de la sociologie (Paris:
Plon Pocket, 1995), p. 95.
 4لالطالع عىل مناقش ٍة لهذين الجانبني يُنظر:
Battistella.
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ً
أوال :مفهوم القطبية األحادية
و"لحظة /حقبة القطبية األحادية"

القطب .ويكشف هذا التمييز بني القطبية األحادية واألنظمة األخرى
(اإلمربيالية والقطبية الثنائية وتعددية األقطاب  ...إلخ) "عن الطابع
التاريخي الفريد لحقبة ما بعد الحرب الباردة"(((.

 .1القطبية األحادية
القطبية األحادية((( هي املفهوم األكرث استخدا ًما لتأكيد موقع
الواليات املتحدة املهيمن يف النظام الدويل بعد الحرب الباردة(((.
وألن الواليات املتحدة هي "القائد يف نظام القطبية األحادية" ،فهي
األكرث متتّ ًعا باألمن من أي دولة أخرى يف العامل ،حيث لديها القدرة
عىل التأثري والتحرك يف معظم الرصاعات و /أو يف الرصاعات التي
فرص كربى للسيطرة فعل ًيا عىل السلوك
تقرر االنخراط فيها ،ولديها ٌ
الداخيل والخارجي ألي دولة صغرى /أخرى .لكن "القائد يف نظام
القطبية األحادية" ،عىل الرغم من قوته ،فإنه ليس مبنأى متا ًما عن
إمكان املوازنة من ِقبل غالبية القوى الكربى أو كلها إذا ما ترصفت
مجتمعة .ولإلفالت من هذا متا ًما ،عليه أن يكون أقوى من كل هذه
القوى التي قد تعمل بوصفها َ
ائتالف موازن ٍة يهدف إىل احتوائه(((.

يتزامن االستخدام الشائع ملفهوم القطبية األحادية مع الهيمنة
العسكرية للواليات املتحدة وحرية الحركة الهائلة التي تحظى
بها ،حيث تُ كّنها من امتالك مجموعة واسعة من االسرتاتيجيات
العسكرية ض ّد القوى الكربى من الخصوم املحتملني .ومع ذلك ،فإن
خصوصا يف
حرية الفعل هذه التي ال مثيل لها متجهة نحو األفول،
ً
"الديار الغريبة األقرب إىل الصني"  ،étranger procheحيث يستب ِعد
خصوصا يف بحر الصني ،خيارات عسكرية
تطوير القدرات الصينية،
ً
(((1
كانت الواليات املتحدة قد فكرت فيها يف املايض  .ومن ث ّم ميكن
البعد العاملي أن يخفي وراءه تغيري ٍ
ات تحدث عىل بعض املستويات
اإلقليمية .وميكن قول اليشء ذاته بشأن روسيا واألزمة األوكرانية.

أحادي
يرى ستيفن بروكس ووليام وولفورث أن "النظام الدويل يكون
َّ
القطب إذا اشتمل عىل قوة تضعها إمكاناتها من القدرات يف فئة
قامئة بذاتها ،مقارنة بالدول األخرى كلها"((( .ويظل تعريفهام وف ًّيا
ملعنى القوة العظمى املوروث من الحرب الباردة ،لكن فاعليته
تتضاءل باستمرار بسبب انتثار القوة .ويركز نونو مونتريو عىل
أول أنه نظام بني الدول،
ثالث خصائص لنظام القطبية األحاديةً :
ما مييزه من اإلمرباطوريات؛ وثانيًا أنه نظام فوضوي ،لذلك فإن
القطب األوحد غري قادر عىل مامرسة السيطرة يف أنحاء العامل كلها،
ما يعني أن الدول األخرى متلك هامشً ا للمناورة؛ وثالثًا أنه يعتمد
عىل قوة عظمى واحدة فقط ،تحظى بالتفوق يف القوة وال تواجه
أحادي
كف النظا ُم عن كونه
منافسة ،فإذا ما ظهرت هذه املنافسةَّ ،
َّ
سجال يف العالقات الدولية .من ذلك عىل سبيل املثال:
 5ت ُثري القطبية األحادية ً
Ethan B. Kapstein & Michael Mastanduno (dir.), Unipolar Politics: Realism and State
Strategy after the Cold War (New York: Columbia University Press, 1999); Thomas S.
Mowle & David H. Sacko, The Unipolar Future: An Unbalanced Future (New York:
Palgrave Macmillan, 2007); John G. Ikenberry, Michael Mastanduno & William C.
Wohlforth (eds.), International Relations Theory and the Consequences of Unipolarity
(Cambridge: Cambridge University Press, 2012); Nuno Monteiro, Theory of Unipolar
Politics (Cambridge: Cambridge University Press, 2014).
6 Stephen G. Brooks & William C. Wohlforth, "The Rise and Fall of the
Great Powers in The Twenty First-century: China's Rise and the Fate of
America's Global Position," International Security, vol. 40, no. 3 (Winter
2015-2016), p. 7.
7 Robert A. Pape, "Soft Balancing against the United States," International
Security, vol. 30, no. 1 (Summer 2005), p. 11.
8 Brooks & Wohlforth, pp. 7, 13-14.

أحادي
لكن ،عىل الرغم من هذا املشهد ،فإن النظام الدويل سيبقى
َّ
القطبية ،طاملا الواليات املتحدة ستبقى الدولة الوحيدة التي لديها
قدرات هائلة لنرش قواتها خارج حدودها؛ إذ ميكن الصني أن تطور
اقتصا ًدا يعادل ،أو رمبا يفوق ،اقتصاد الواليات املتحدة ،ولديها
قدرة علمية وتكنولوجية قابلة للمقارنة ،لكنها ما مل تخرت استخدام
مواردها لتطوير القدرة العسكرية للقوة الكربى  -مثلام سرنى الحقًا
أحادي القطبية(.((1
 فسيبقى العاملَّ

 .2من "لحظة القطبية األحادية" إلى
"حقبة القطبية األحادية"
عىل الرغم من االنتقادات الكثرية التي واجهتها أطروحته بشأن
أرص عليها ،وال
"لحظة القطبية األحادية"( ،((1فإن تشارلز كروثامر ّ
سيام أن التطورات التي عرفتها األحداث ،تبدو كأنها تثبت صحتها.
ففي سياق اتسم بصعود املحافظني الجدد يف نهاية عام  ،2002ويف
خضم االستعداد لغزو العراق ،ردد كروثامر مرة أخرى فكرته التي
ترسخت "لحظ ُة القطبية األحادية"
طرحها يف الفرتة 1991-1990؛ إذ ّ
"9 Nuno Monteiro, "Unrest Assured: Why Unipolarity is not Peaceful,
International Security, vol. 36, no. 3 (Winter 2011-2012), pp. 13-14; Monteiro,
Theory of Unipolar Politics, p. 47.
10 Brooks & Wohlforth, p. 49.
11 Ibid., pp. 13-14.
12 Charles Krauthammer, "The Unipolar Moment," Foreign Affairs, vol.
70, no. 1 (Winter 1990-1991), pp. 22-33.
لالطالع عىل االنتقادات التي أثارتها أطروحته ،ينظر:
Christopher Layne, "The Unipolar Illusion: Why New Great Powers will
Rise," International Security, vol. 17, no. 4 (Spring 1993), pp. 5-51.
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يف التسعينيات ،ألن القوى التي يُفرتض منها موازنة الهيمنة األمريكية
ظلت متأخرة ج ًدا .وحدها الصني اكتسبت قو ًة لكنها تبدو متأخرة
ج ًدا ،حيث سيتطلّب منها األمر عقو ًدا قبل أن تتمكّن من تحدي
التف ّوق األمرييك ،هذا مع افرتاض أنها ستحافظ عىل وترية منوها
الحالية .لذلك فإن مثة هيمن ًة متارسها قو ٌة واحدة ،ما ِمن أعداء لها
من القوى الكربى ،ما يجعل من الوضع فراد ًة تاريخي ًة من الدرجة
األوىل .وأضحت "لحظة القطبية األحادية" التي ترسخت مع مرور
الزمن" ،حقب َة القطبية األحادية" التي سيكون مستقبلها مرهونًا
بخيارات الواليات املتحدة االسرتاتيجية :الحفاظ عىل القطبية
األحادية؛ والتطور نحو تعددية األقطاب؛ والنقل التدريجي للسلطة
إىل مؤسسات متعددة األطـــراف( .((1لكن الحفاظ عىل القطبية
األحادية ،ومثلام سنوضح الحقًا ،سيكون نتا ًجا لسلوك القوى الكربى،
أكرث مام ينتج من سلوك الواليات املتحدة.
يستعيد كريستوفر الين بدوره أطروحته عن "وهم القطبية األحادية"
ويدعم فكر َة بداية الدينامية املتعددة األقطاب؛ وهو إذ يعرتف بأن
التطورات التي عرفتها السنوات األخرية تتناقض مع ما كان توقعه يف
عام ّ ،1993
يشك يف أن يطول أمد الهيمنة األمريكية حتى عام .2030
ويرى أن املفارقة تكمن يف أن محاول ًة إلطالة أمد هذه الهيمنة ،ميكن
أن ترسع نهايتها بتحفيز املزيد من الجهود املكثفة ملوازنتها(.((1
هل تتطابق مرحلة النزعة االنفرادية بالغة الوضوح (يف حالة العراق،
 )2003مع "لحظة اإلمرباطورية"؟ ابتغت الواليات املتحدة ،من
خالل استهداف العراق ،استعاد َة الصدقية والرشعية الردعية لقوتها
والرتويج يف الوقت نفسه لتص ّور
"التي ق ّوضتها نهاي ُة الحرب الباردة،
َ
كالسييك للنظام الدويل" .وبهذا املعنى ،فإن غزو العراق "ال ميثل حقًا
قطيعة مع السياسة األمريكية التي تم تنفيذها يف أعقاب أحداث
 11سبتمرب مبارشة ،وهي تعب ٌري محتدم عن سياس ٍة وضعت ُأس َسها
مناسب ًة
إدار ُة بوش ،خالل السنوات األخرية"( .((1فكانت أزمة العراق َ
لتأكيد التفوق األمرييك الذي أعادت القوى الكربى إنتا َجه ،يف حني
كان يُفرتض منها أن تواجهه .ويف نهاية املطاف" ،الواليات املتحدة
قوي ٌة ألن احتامل تأثريها يف اآلخرين يفوق احتامل تأث ُّرها بهم ،وهذا
13 Charles Krauthammer, "The Unipolar Moment Revisited: United States
World Dominance," The National Interest, no. 70 (Winter 2002-2003), pp. 6, 17.
14 Christopher Layne, "The Unipolar Illusion Revisited: The Coming End
of the United States' Unipolar Moment," International Security, vol. 31, no. 2
(Aut. 2006), pp. 39, 41.
15 David Morin, Alex MacLeod & Pierre-Louis Malfatto, "Contre
l'hégémonie? L'ordre international à l'épreuve de la crise irakienne," in: Alex
Macleod & David Morin (dir.), Diplomaties en guerre: Sept Etats face à la
crise irakienne (Montréal: CEPES; Athéna Editions, 2005), pp. 28, 31.
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بفضل مجموعة السياسات البديلة التي توفرها قدراتها املادية"(.((1
ومع ذلك ،فإن هذه القدرة الفعلية التي ت ُتيحها لها قدراتها املادية
ينبغي أال تحجب حدود قوتها والتناقضات التي تنطوي عليها ،والتي
ال ميكنها ّإل أن تؤثر يف القطبية األحادية.

ثان ًيا :مسألة الموازنة وإعادة إنتاج
القطبية األحادية
 .1حدود القوة األميركية وتناقضاتها
إن تعقُّد الرهانات الدولية ،باستثناء حاالت استثنائية ،مثل غزو
الكويت عىل سبيل املثال ،يجعل وجود قوة واحدة قادرة عىل
حشد الدول كلها ،أو عىل األقل األكرث نفوذًا منها ،أم ًرا صع ًبا؛ نجحت
الواليات املتحدة ،بني عامي  1990و ،1991يف إنشاء تحالف ظريف،
لكنها مل تعد قادرة عىل تحقيق اإلنجاز نفسه ،مثلام يتضح من
إقدامها منفرد ًة عىل غزو العراق يف عام  .2003ومل مينعها األمر من
التحرك بطبيعة الحال ،لكنه كان أيضً ا السبب ،بني أسباب أخرى ،يف
حرمانها من الدعم؛ ذلك أ ّن نزعتها االنفرادية يف القضايا السياسية
واالقتصادية والبيئية تثري غضبًا متزاي ًدا وت ُق ّوض عالقة التحالف مع
الدول األوروبية.
كتب باري بوزان يف تحليله نقطة التحول التي اعرتت سياسة الواليات
املتحدة وأثرت يف قيادتها ،أن "الواليات املتحدة صارت منذ نهاية
16 Dario Battistella, Un monde unidimensionnel, 2eme éd. (Paris: Presses de
Sciences Po, 2015), p. 45.
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التسعينيات وعىل نحو أكرث حدة منذ عام  ،2003عد ًّوا ملرشوعها
الخاص الذي قادته طوال القرن العرشين" .فزادت من رفضها االلتزا َم
بتعددية األطـراف ،وانقلبت ضد العديد من املنظامت الدولية،
وانسحبت من القيادة يف مجال التجارة ،وفقدت وض َعها قائ ًدا
يف املجال املايل .وألنها تب ّنت "خطابًا ومامرس ًة يستندان إىل نزعة
رضت بوالء أتباعها يف
السيادة واالنفرادية واالحتفاء بقوتها الخاصة" ،أ ّ
كل مكان ،وال سيام يف أوروبا الغربية( .((1وتؤثر النزعة االنفرادية التي
تتبعها إدارة دونالد ترامب ،مبا يف ذلك قرار االنسحاب من اتفاقية
باريس للمناخ ،يف العالقة بأوروبا.
ألَم يكن أهم الدروس املستفادة من أزمة العراق ،تأكيد هذا التو ُّجه
العميق الذي تعرفه القوة ،وال سيام سمتها غري القابلة للتحول؟ واتضح
يف هذه األزمة أن القوة العسكرية األمريكية ميكن أن تنازعها األهمي َة
وسائل ناعمة؛ إذ انتهى عرض القوة العسكرية يف تحرير الكويت يف
ُ
عام  1991إىل انطالق عملية أوسلو ،ألنه اعتُرب رشع ًيا .يف حني اضطرت
القوى الكربى التي كانت غري قادرة عىل موازنة القوة العسكرية
األمريكية خالل غزو العراق يف عام  ،2003إىل تشكيل تحالف يعادل
قوتَها الناعمة ،ما حرم أمريكا من الرشعية الدولية .ومل يؤ ِّد هذا الثقل
املوازن الناعم إىل تَج ُّنب الحرب ،لكنه جعل تكلفتها عالي ًة بالنسبة إىل
الواليات املتحدة( .((1ويف حني فرضت هذه األخرية إرادتها ،ظلت غ َري
قادرة عىل إدارة العراق بعد الغزو /االحتالل ،وكان عليها أن تناشد
دعم األمم املتحدة والقوى األخرى .ويشري األمر هنا إىل عدم قدرتها
عىل تهدئة املناطق الرمادية التي عملت عىل إنتاجها بتدخُّلها عسكريًّا
فحسب .بيد أ ّن قدرتها عىل إرشاك القوى التي عارضت الغزو (فرنسا
وأملانيا) يف بناء الدولة يف العراق ،متيل إىل إثبات أن قوتها الناعمة مل
ويصح ذلك حتى يف حالة أن سلوك فرنسا وأملانيا أملته
تزل فعالة.
ُّ
أيضً ا مصال ُحهام الخاصة يف املنطقة ،ومن هنا تأيت الحاجة بالنسبة
إليهام للمساهمة يف إحالل االستقرار يف هذا البلد.

 .2تعددية أقطاب أم إعادة إنتاج للقطبية
األحادية؟
ال يقود سلوك القوى الكربى إىل لعبة موازنة القوة األمريكية .بل
هي ،ومن خالل قيامها بذلك ،تُديم القطبية األحادية ،عىل الرغم من
الخطاب املعتمد عن عامل متعدد األقطاب ،مثلام يرى داريو باتيستيال
الذي ينطلق من تحليل فجوة املوارد غري املسبوقة بني الواليات
17 Barry Buzan, "A Leader Without Followers? The United States in
World Politics after Bush," Policy Paper, no. 2 (2007), p. 2.
18 Joseph S. Nye Jr., "US Power and Strategy after Iraq," Foreign Affairs,
vol. 82, no. 4 (2003), pp. 66-67.

املتحدة والقوى األخرى؛ ومن خالل فحص مح ِّد َدين رئيسني :الناتج
املحيل اإلجاميل واإلنفاق العسكري ،يستنتج أن "القطبية األحادية
ال توجد بسبب املق ّومات التي متلكها الواليات املتحدة فحسب ،بل
يجري تعزيزها ،إن مل يكن إعاد ُة إنتاجها ،من خالل سلوك الدول
األخرى التي ال تسعى ملوازنة القدرات املادية التي تحوزها الواليات
املتحدة" .ويجادل املتخصص يف العالقات الدولية بأن الواليات املتحدة
نجحت يف إقامة نظام دويل مهيمن "ذ َّوتَتْهُ" القوى الكربى ،وأنه يف
غياب موازنة داخلية (زيادة يف قدراتها الخاصة) وخارجية (ائتالف أو
تحالف مع دول أخرى) ،فإن هذا النظام مرشح ليستمر .والحال هذه،
فإن ما يحدث هو أن سلوك هذه القوى "يساهم ،بعد عرشين عا ًما
من نهاية الحرب الباردة ،يف أن يبقى التفوق األمرييك ،العائد يف البداية
إىل متركز موارد مادية ،باق ًّيا ويتمدد .((1("still and alive
ال تسعى الصني ،وهي املنافس الرئيس للواليات املتحدة ،ملوازنة
قدراتها العسكرية ،غري أن املوازنة جارية يف املجال االقتصادي .لذلك
سيبقى العامل أحادي القطب ما بقيت الصني عىل خيارها بعدم
استخدام مواردها لتطوير قدرة عسكرية تليق بقوة عظمى(.((2
وألجل أن تتمكن الصني والقوى الكربى األخرى من تحقيق التوازن
مع الواليات املتحدة ،ومن ث ّم إنهاء عامل القطبية األحادية ،مثة رشطان
رضوريان ،وفقًا ملا ذكره مونتريو :أن تكون لديها القدرة عىل نرش
القوة خارج منطقتها؛ والحفاظ عىل مستوى من القوة االقتصادية
يضاهي ذلك الذي تحظى به أمريكا(.((2
إن املقومات الثالثة األساسية للقوة التي تسمح بقياس التفوق
األمرييك ،ومقارنة الوسائل التي متلكها القوى الرئيسة ،ومن ث ّم إلقاء
الضوء عىل الفجوة املتحققة لفائدة الواليات املتحدة ،هي :العسكرية
19 Battistella, Un monde unidimensionnel, pp. 46, 54.
20 Brooks & Wohlforth, p. 14.
21 Monteiro, Theory of Unipolar Politics, p. 122.
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واالقتصادية والتكنولوجية( .((2دعونا نبدأ باملقوم األول ،وهو توزيع
القوة العسكرية .يوضح الجدول التايل الفجو َة الكربى بني اإلنفاق
العسكري للواليات املتحدة واإلنفاق بني القوى الرئيسة الثامين
األخرى مجتمع ًة (الصني وروسيا واململكة املتحدة وفرنسا والهند
واليابان وأملانيا والربازيل) يف عام 2016؛ إذ بلغت  606.203مليارات
دوالر ،يف مقابل  512.980مليا ًرا .وبلغ اإلنفاق األمرييك ذروته يف عام
 2010عند حدود  758.890مليا ًرا ،لينخفض مبقدار  152.657مليا ًرا
بني عامي  2010و ،2016وأعلنت إدارة ترامب عن زيادة قدرها 54
مليا ًرا يف عام  .2018ويزداد إنفاق الصني باستمرار؛ إذ تضاعف عىل
مدى  10سنوات ،ووصل إىل أعىل مستوى له يف عام .2016
جدول باإلنفاق العسكري للدول الرئيسة
(مقد ًرا مبليارات الدوالرات) بني عامي  2007و2016
الدولة

الواليات املتحدة

الصني

2007

636.674

103.670

2008

683.776

113.542

2009

738.621

137.512

2010

758.890

144.499

2011

749.533

156.009

2012

706.918

169.382

2013

650.851

185.152

2014

610.636

200.915

2015

596.010

214.093

2016

606.233

225.713

السنة

املصدر:
"Military expenditure by country, in constant (2015) US$ m., 19881996," Stockholm International Peace Research Institute (2017),
accessed on 21/11/2017, at: https://bit.ly/3khc4Kd

العسكري االستثامر الطويل األجل يف توليد القوة
يعكس اإلنفاق
ّ
العسكرية .وميكن أن يؤدي تراكمها مع مرور الوقت إىل قدرات يصعب
22 Brooks & Wohlforth, pp. 16-18

اللحاق بها ،حتى بالنسبة إىل دولة متلك موارد مالية هائلة لالنخراط
يف مثل هذا الجهد .أما فيام يخص القدرة التكنولوجية ،وعىل نحو أكرث
تحدي ًدا ،البحث والتطوير ،فإن الواليات املتحدة هي القوة الوحيدة
التي لديها نفقات ضخمة وبنية تحتية متطورة ج ًدا .واتسعت الفجوة
خصوصا أن تحويل
طويل ج ًدا،
مع الصني ،حيث سيكون مسا ُر رأبِها ً
ً
(((2
القوة االقتصادية إىل قوة عسكرية وقدرة تكنولوجية أمر معقد .
الحال هذه ،كيف ميكن إذًا تفسري عجز الواليات املتحدة عن إدارة
ٍ
أزمات كان بعضُ ها نتا ًجا لسلوكها ،وعن فرض إرادتها حيالها؟ أال يتعلق
األمر هنا بحدود القوة األمريكية عىل الرغم من أنها متفوقة؟ أم أ ّن
األمر أيضً ا هو من نتائج ميل املشهد الدويل إىل املزيد من التعقُّد؟
وهنا يبدو أن تدخُّل روسيا يف سورية يدعم حجية هذه األسئلة ،حيث
أظهرت من خالل تدخّلها هذا أ ّن "المتاثل القوة العسكرية" مع القوى
الغربية ميكن تعويضه من خالل عزمها عىل توظيف قواها العسكرية.
وإبرا ُم اتفاقي ٍة مع روسيا لتجنب وقوع احتكاك يف املجال الجوي
السوري ،يعني اعرتاف الواليات املتحدة ،عىل نح ٍو ما ،مبصلحة روسيا
اإلبقاء عىل النظام السوري .وهكذا ،أظهرت روسيا قدرتها عىل تعبئة
ِ
تكتف باملعارضة اللفظية التي ميزت سياستها
أدواتها العسكرية ومل
(((2
ُفس أيضً ا فاعلي ُة تقدمها يف الوضع
منذ نهاية الحرب الباردة  .وت َّ
السوري بعدم انخراط الواليات املتحدة فيه ،أو عىل األقل انخراطها
املحدود .لذلك ،تستفيد روسيا من "الفراغ" الذي تركته القوة األمريكية.
لتوضيح عدم قدرة الواليات املتحدة عىل إدارة أزمات محددة ،يعكس
باتيستيال التفكري عىل نحو ما ،فيويل اهتام َمه للقدرة عىل اتخاذ
قرار االختيار ،بدلً من اإلخفاق فيه ،حيث يرى أن "تأكيد [ ]...أن
القدرات العسكرية األمريكية غري قادرة عىل إحالل النظام العام يف
ٍ
تعريف عالئقي للقوة"؛ إذ ما دام
العراق وأفغانستان ،يستند إىل
النظامان اللذان أقامتها يف كابول وبغداد ال يزاالن يواجهان تحديًا من
خصومهام"،فستفشل الواليات املتحدة يف فرض إرادتها عىل الخصوم
الذين يحاربونها هناك [ ]...وهذه كانت الحال يف فيتنام يف السابق؛
23 Ibid., pp. 18-19, 29.
'24 Isabelle Facon, "L'année syrienne de Moscou et la 'multipolarisation
du monde: La Russie en quête d'un rebond," in: Arnaud Dubien (dir),
Russie 2016: Regards de l'Observatoire franco-russe, pp. 40-41, accessed on
19/11/2017, at: https://bit.ly/3n5gaaj
تحجب األزمة السورية عىل نحو ما معيار الطاقة يف التنافس الدويل .لكن ذلك ال يحول دون
أن يعترب بعض املؤلفني أن املنافس املكافئ املقبل للواليات املتحدة يف الرشق األوسط ليس
روسيا ،بل الصني؛ ذلك أن مصالحها املتنامية يف مجال الطاقة يف الخليج ،قد تحثّها عىل تطوير
قدرة عسكرية كفيلة بحاميتها .ينظر:
Marc Lynch, "Belligerent Minimalism: The Trump Administration and the
Middle East," The Washington Quarterly, vol. 39, no. 4 (2016), p. 133.
يبدو أن إنشاء قاعدة عسكرية صينية يف جيبويت يسري يف هذا االتجاه.
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ً
ثالثا :مستقبل القطبية األحادية
 .1الصين وإعادة إنتاج األحادية القطبية
هل يندرج سلوك الصني ،وهي التي يُزعم أنها املنافس الرئيس
للواليات املتحدة ،ضمن اسرتاتيجية تهدف إىل موازنتها؟ فصار
صعودها مدعا ًة للقلق بالنسبة إىل أمريكا ،بل ولجريانها أيضً ا ،وال
سيام بسبب سلوكها يف بحر الصني.

خصم غري متامثل" .ومع ذلك ،ال بد من اإلشارة،
فحينها أيضً ا واجهت ً
يضيف باتيستيال ،إىل أن "فشل الواليات املتحدة يف فرض إرادتها يف
العراق أو أفغانستان هو نتاج قرارها الخاص مبحاولة فرض إرادتها" .يف
حني أنه ،وبسبب نقص املوارد املادية ،ال ميكن للدول األخرى اتخاذ مثل
هذا القرار ،ومن ث ّم ليس لديها مثل هذه "الحرية يف املناورة ،وإمكانية
االختيار ما بني الفعل واالمتناع"( .((2وتبدو مسألة تعددية األطراف
مثالً واض ًحا أيضً ا .فلدى الواليات املتحدة وحدها ،وبخالف الدول
الوسائل الستكشاف خيارات أخرى بديلة ،ثنائية وأحادية.
ُ
األخرى،
وتتيح لها هذه القدرة التي تُخ ّولها إياها قوتُها ،بلوغ مجموعة أوسع
من الخيارات التي متنح بُع ًدا اسرتاتيج ًيا النخراطها يف األزمات الدولية،
أو عدم انخراطها ،أو حتى انسحابها منها .غري أن هذا ي َع ّد أيضً ا مصدر
(((2
معضلة بالنسبة إليها؛ إذ ما هي أفضل طريقة لتوظيف قوتها؟
ت ُظهر الحالتان الليبية والسورية أنه ال ميكن القوى الغربية األخرى
أن تترصف من دون الواليات املتحدة ،ولو اقترص األمر عىل الدعم
اللوجستي فحسب .تتدخل فرنسا أحيانًا مبفردها ،لكنها تقوم بذلك
يف مسارح منخفضة الحدة للغاية (كام يف مايل وأفريقيا الوسطى
وغريها) ،بل وتستفيد حتى يف مثل هذه الحاالت ،من دعم لوجستي
عي .ففي ليبيا ،مل يكن الحلفاء األوروبيون ليتمكّنوا من
أمرييك ُم ّ
تغيري الوضع هناك لوال موارد منظمة حلف شامل األطليس (الناتو)،
ومن ث َ َّم أمريكا .كام تؤكد الحالة السورية أيضً ا الدور الحاسم الذي
تؤديه أمريكا :فحلفاؤها ال ميكنهم الترصف من دون انخراطها.
25 Battistella, Un monde unidimensionnel, pp. 43-45.
"26 Guillaume Devin, "Les Etats-Unis et l'avenir du multilatéralisme,
Cultures & Conflits, no. 51 (2003), pp. 157-158.

مييز أميتاف أشاريا بني ثالثة منظورات يف هذا الصدد :يقارن املنظور
األول صعود الصني بصعود الواليات املتحدة يف القرن التاسع عرش
عمل بعقيدة مونرو) ،وت ّدعي أن الصني
(السعي للتوسع اإلقليمي ً
تسعى للهيمنة اإلقليمية( .((2يقول جون مريشامير ،وهو أحد مؤيدي
هذا املنظور ،إن صعود الصني ال ميكن أن يكون سلم ًيا ،ألن أي قوة
إمنا تحاول بسط هيمنتها عىل منطقتها ،و"إن الهدف النهايئ لكل
قوة كربى هو تعظيم حصتها من القوة العاملية والهيمنة عىل النظام
يف نهاية املطاف"( .((2ويتصور املنظور الثاين توازنًا للقوى يف النظام
الناشئ يف آسيا الذي سيكون محوره إما ائتالفًا من القوى الكربى،
وإما قيادة ثنائية صينية  -أمريكية .أما املنظور الثالث فيعترب أن
صعود الصني ميكن أن يؤدي بدوره إىل جامعة رخاء وسالم يف املنطقة،
قوامها التكامل االقتصادي واملؤسسات املتعددة األطراف والقيم
ويحاج أشاريا ،مؤي ًدا هذا املنظور ،بأن العوامل الداخلية
املشرتكة.
ّ
(الليربالية) والخارجية (التكامل) من جهة ،والقيود الخارجية عىل
عمليات التوازن /االحتواء من جانب الواليات املتحدة وحلفائها من
جهة أخرى ،ميكنها أن تح ّد من قدرة الصني عىل تطوير ورشعنة نظام
تكون هي محوره .وينظر يف صعود هذه األخرية من خالل زاوية
الظروف اإلقليمية ،مؤك ًدا أن األقاليم تفرض إكراهات عىل ظهور
القوى املهيمنة( .((2ومن ث ّم ،يعطي مكانًا أساسيًا لحسابات املصالح
والسياق والتنشئة االجتامعية اإلقليمية(.((3
27 Amitav Acharya, "Power Shift or Paradigm Shift? China's Rise and
Asia's Emerging Security Order," International Studies Quarterly, vol. 58,
no. 1 (2014), p. 158.
28 John J. Mearsheimer, "The Gathering Storm: China's Challenge to US
Power in Asia," The Chinese Journal of International Politics, vol. 3, no. 4
"(Winter 2010), pp. 381-396; John J. Mearsheimer, "China's Unpeaceful Rise,
Current History, vol. 105, no. 690 (2006), p. 60.
29 Acharya, pp. 158, 171.
 30لالطالع عىل تحليل أثر املحددات اإلقليمية يف (األحادية) القطبية ،ينظر:
David Andrew Tizzard, "American Unipolarity: The Uneven Distribution of
Power," Global Politics Review, vol. 3, no. 2 (2017), pp. 11-25.
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يتط ّور العامل ،بحسب خطاب السياسة الخارجية الصينية السائد
يف التسعينيات ،نحو تعددية يف األقطاب؛ وهو عامل أكرث استقرا ًرا
مع وجود قوة متوازنة تقتسمها خمس قوى كربى (الصني وأوروبا
واليابان وروسيا والواليات املتحدة) .وميثّل هذا مطل ًبا وصف ًّيا
ومعياريًا يف الوقت ذاته .فالخطاب عن عامل متعدد األقطاب يؤدي
دو ًرا غامضً ا يف مسار السياسة الخارجية الصينية؛ إذ ليس من الواضح
يعب عن قرارات القادة الصينيني ،أو ما إذا كان يعكس
ما إذا كان ّ
تفضيالتهم ،أو أنه مظه ٌر من مظاهر مظلومية معينة تدفع بها
الصني يف عالقتها بالعامل .فقادتُها طاملا تحدثوا عن تعددية األقطاب
بطريقة مجردة .ويعتمد كل يشء يف واقع األمر عىل ما قد تعنيه
هذه القطبية التعددية أو تُنتجه :تضاؤل نفوذ القوى العظمى
واالرتفاع النسبي يف التأثري الدويل للدول النامية والصني ،أو دعم
نسبي يف القوة ويف االستقالل االسرتاتيجي لليابان ،أو دعم
صعو ٍد
ّ
تطوير األسلحة النووية يف الهند .وهنا تحدي ًدا يكمن مصدر التناقض
يف موقف الصني؛ إذ وبالنسبة إليها ،تبدو الهيمنة األمريكية أفضل من
خصوصا أن الصني تستفيد من
الهيمنة اليابانية عىل سبيل املثال،
ً
الوضع الحايل اقتصاديًا ،ومن االستقرار العاملي الذي تقدمه الهيمنة
األمريكية .فهي تبدو أكرث اهتام ًما بالعوملة من اهتاممها بعا ٍمل متعدد
األقطاب ،بالنظر إىل األدوات التي ت ُتيحها ق ّوتها .وال بد من القول هنا
إن العالقات بني القوى الكربى صارت ،وبسبب تأثري العوملة ،مزي ًجا
من التفاعالت التعاونية والرصاعية األكرث تع ُّق ًدا ،والتي ليس واض ًحا
مدى تحديد القطبية لتوازنها النسبي(.((3
ملموسا
عىل الرغم من دعمها التعددية القطبية ،ال تفعل الصني شيئًا
ً
لتشجيع بزوغها؛ إذ مل ترشع يف عملية موازنة ،داخلية كانت أم
خارجية ،تهدف إىل مضاهاة القوة األمريكية .يهدف تطوير قدراتها
إىل ردع أو إبطاء تورط الواليات املتحدة يف املنطقة ،لكن الرهان
الفوري وعىل املدى املتوسط بالنسبة إىل الصني سيظل تايوان ،وليس
اسرتاتيجية وجود أمريكا يف املنطقة يف حد ذاتها .إضافة إىل ذلك ،ال
يبدو أن إنفاقها العسكري ،نسب ًة مئوي ًة من الناتج املحيل اإلجاميل،
قد وصل إىل املستوى الذي يسمح باستنتاج يقول إن اقتصادها قد
متت عسكرتُه وتعبئته ملوازنة القوة األمريكية(.((3
مثة عدم يقني يعرتي سلوك الصني :فهي تفضل تارة االنخراط التعاوين
يف املنطقة وداخل رابطة دول جنوب رشق آسيا (اآلسيان) لتأكيد
"صعودها السلمي" ،وتعمل من أجل كبح طموحات كوريا الشاملية
31 Alastair Iain Johnston, "Is China a status quo Power?" International
Security, vol. 27, no. 4 (Spring 2003), pp. 30-32, 37.
32 Ibid., pp. 38-39.
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النووية ،وتتب ّنى تارة أخرى اسرتاتيجية إثبات القوة يف بحر الصني
وحيال تايوان .وهي تُبدي يف اآلونة األخرية حال ًة من ضبط النفس
التي تفرسها الحساباتُ االسرتاتيجية الخاصة بها ،وكذلك الضغوط
الناشئة عن توازن القوى واالعتامد املتبادل واملؤسسات اإلقليمية.
وانخرطت يف مؤسسات إقليمية "لتس ِّوق" من خاللها سياسة
صعودها السلمي ،ألنها أدركت أن عنادها ميكن أن يدفع دول
اآلسيان إىل زيادة تعزيز عالقاتها الوثيقة مع الواليات املتحدة ،التي
يفس أيضً ا ضبط النفس بتبعيتها
تعمل ً
عامل للموازنة هناك .كام َّ
للنفط اآليت من الرشق األوسط وأفريقيا عرب املمرات البحرية التي
تسيطر عليها الواليات املتحدة والهند .باختصار ،عىل الرغم من أن
عدم اليقني املحيط بضبط النفس الذي متارسه الصني ،ميثل تحديًا
كب ًريا آلسيا ،فإن الحسابات الخاصة بهذه القوة ،يف سياق االسرتاتيجية
األمريكية "إلعادة املوازنة" ،والتكاليف السياسية والحرب مع أعضاء
اآلسيان تجعل الرصاع املسلح غري مرجح .ومن ثم ،فإن الواليات
الفاعل العسكري البارز يف آسيا ،عىل
َ
املتحدة ستبقى ،فرتة طويلة،
الرغم من التطور االقتصادي للصني وإنفاقها العسكري .إن بناء القوة
البحرية الصينية مينح الصني قدرات متنامية ملنع وصول الواليات
أي
املتحدة وحلفائها إىل مناطق معينة بالقرب من سواحلها ،لكن ّ
جهد للسيطرة عىل املمرات البحرية يف املنطقة ميكن أن يجد يف
مواجهته القوات البحرية األمريكية ،بالتعاون مع القوات البحرية
اليابانية والهندية(.((3
تنكب
وفيام يتعلق باملوازنة الخارجية  ،External balancingال
ّ
الصني عىل محاولة إقامة تحالفات معادية للواليات املتحدة أو
تقويض تحالفاتها .ومعاهدة الصداقة الصينية الروسية لعام ،2001
مدفوعة باالعتبارات العسكرية (رشاء األسلحة الروسية للصني)
واالقتصادية (لروسيا) ،لذلك فإنها أبعد ما تكون عن استهدافها
الواليات املتحدة .ويُظهر سلوك الصني ،يف الوقت الحايل ،أنها ليست
بصدد موازنة القوة العسكرية األمريكية أو مصالحها( .((3ويف غياب
املحاوالت الحقيقية من جانب القوى الكربى ،ملوازنة الهيمنة
األمريكية عىل الصعيدين الداخيل والخارجي ،ميكننا االتفاق مع وجهة
نظر باتيستيال القائلة إن هذه القوى "ذ ّوتت" يف سلوكها النظا َم الذي
تسيطر عليه الواليات املتحدة(.((3
33 Acharya, pp. 167, 169-170.

عن القدرات البحرية للصني ،ينظر:
Marc Julienne, "La puissance maritime et navale de la Chine," Annuaire
français des relations internationales, vol. XVII (2016), pp. 583-596.
34 Johnston, pp. 39, 49.
35 Battistella, Un monde unidimensionnel, p. 63.
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ماذا عن سياسات الواليات املتحدة؟ يرى مونتريو أنها سياسات تعمل
َ
الظروف الدولية التي تشجع عىل
بوصفها جز ًءا من عملية تهيّئ
السياسة الصينية الحالية املتمثلة يف عدم السعي للموازنة .ويركز عىل
ثالثة خيارات متاحة للواليات املتحدة :أولها اتباع اسرتاتيجية هجومية
للتفوق عىل الخصوم ،تتمثل يف السعي ملراجعة أحد عنارص الوضع
الدويل القائم ملصلحتها الخاصة ،وثانيها اتباع اسرتاتيجية دفاعية
للتفوق عىل الخصوم بالقيام بأعامل للدفاع عن الوضع القائم ضد
التحديات الخارجية ،وثالثها االمتناع عن االنخراط يف الوضع القائم،
أي عدم السعي ال للحفاظ عليه ،وال ملراجعته بأي شكل من األشكال.
وألنها اختارت اسرتاتيجية التك ّيف مع النمو االقتصادي للصني ،والتي
تندرج ضمن الخيار الثاين ،فقد ساهمت يف صعودها االقتصادي
الرسيع ويف تفوقها الخاص أيضً ا .ووضعت الواليات املتحدة يف واقع
الحال ،ومنذ بداية حقبة القطب الواحد ،اسرتاتيجي ًة عسكرية دفاعية
للحفاظ عىل الهيمنة يف منطقة جنوب رشق آسيا واملحيط الهادئ،
فلم تحاول تغيري الوضع اإلقليمي القائم أو الخروج من املنطقة.
بل عىل العكس من ذلك ،حافظت عىل التزاماتها األمنية تجاه دول
املنطقة ،واستخدمت التحالفات ملواجهة أي مطالب ُم َراجِعة للوضع
القائم .ومن ثم ،ما دامت الواليات املتحدة ترتيض النمو االقتصادي
للقوى الكربى ،وال تهدد بقاءها عىل املدى الطويل وال قدرت َها عىل
التطور ،وال تسعى إلحداث مراجعة هجومية للوضع القائم ،فقد ال
تُ َحث هذه القوى عىل االنخراط يف جهود للموازنة .وبهذا املعنى،
فإن االسرتاتيجية الدفاعية للهيمنة واالرتضاء االقتصادي ستدميان
القطبية األحادية(.((3

 .2الصين :القوة العظمى المحتملة الناشئة
ال يُعترب مسار الصني غريبًا بالنسبة إىل الواليات املتحدة ،ومن هنا
تنبع مخاوفها؛ فهي ال تكرس جز ًءا من مواردها االقتصادية لجهد
تنكب عىل تعزيز اقتصادها الذي سيكون
ّ
عسكري سابقٍ ألوانه ،بل ّ
األساس لبناء قوة عسكرية يف املستقبل .وهو املسار
يف نهاية املطاف
َ
(((3
نفسه الذي اتّبعته الواليات املتحدة يف صعودها الخاص  .ماذا عن
وضع الصني يف مواجهة الواليات املتحدة؟ هل ميكنها التنافس معها
لتصري قوة عظمى؟
تشهد الصني تطو ًرا يضعها يف فئة منفصلة .وهي فئة ال ميكن ملفهوم
القوة العظمى استيعابها :فهي قوة أكرث أهمية من القوى الكربى
منافسا
األخرى (اليابان وأملانيا وروسيا) ،لكنها بعيدة عن كونها
ً
36 Monteiro, Theory of Unipolar Politics, pp. 64-66, 100, 120, 122, 128.
37 Battistella, "Le concept de puissance," p. 134.
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مكافئًا  peer competitorللواليات املتحدة ،وهذا ما يؤكده
وولفورث وبروكس ،حيث يقرتحان ثالثة مستويات ما بني الوضع
الحايل للصني والوضع الذي قد تكون فيه قادرة عىل الظهور بوصفها
منافسا مكافئًا:
ً
•أوالً :حني تكون لديها موارد اقتصادية كافية للحلول محل
الواليات املتحدة ،باعتبارها قوة عظمى وحيدة :ويبدو أن
الصني ،بوصولها إىل نسبة ما يقارب  60يف املئة من الناتج املحيل
اإلجاميل للواليات املتحدة ،بلغت هذا املستوى ،لكن الفجوة ال
تزال واسعة.
•ثان ًيا :حني تكون لديها موارد اقتصادية وقدرة تكنولوجية كافية
لتكون قادرة عىل مضاهاة القوة العاملية األمريكية ،لكنها بعيدة
ج ًدا عن بلوغ هذا املستوى :فمهمتها الراهنة هي إدارة تقدمها
التكنولوجي.

•ثالثًا :حني لن تكون لديها القدرة االقتصادية والتكنولوجية
الكامنة لتطوير مجموعة كاملة من األنظمة املطلوبة لتوسيع
مدى القوة عىل املستوى العاملي فحسب ،بل ستكون بالفعل
قد امتلكت هذه األنظمة وتعلّمت استخدامها بفاعلية(.((3
اعتام ًدا عىل هذا التحليل ،يلخص وولفورث وبروكس الفجوة بني
الواليات املتحدة والصني ،ومن ث ّم الدرجات التي يجب أن ترتقي
بها هذه األخرية صعو ًدا عىل النحو التايل :قوة كربى  -قوة عظمى
محتملة ناشئة  -قوة عظمى محتملة  -قوة عظمى.
خالل العقدين املاضيني ،مل تكن مثة حاجة إىل متييز الصني من
القوى الكربى األخرى .لكن ومع صعودها امللحوظ ،انتقلت اآلن
إىل املستوى الثاين" :القوة العظمى املحتملة الناشئة" .وهي يف هذه
املرحلة ،يف طريقها إىل الحصول عىل قدرة اقتصادية كافية لتكون
قادرة عىل أن تطمح إىل املطالبة باملستوى األعىل .فإذا ما متكّنت من
الوصول من الناحية التكنولوجية إىل النقطة التي ستجمع فيها بني
القدرات االقتصادية والتكنولوجية املطلوبة حتى تكون قادرة عىل
تشكيل تح ٍّد للواليات املتحدة يف املجال العسكري ،ميكنها حينها أن
تصل إىل املستوى الثالث ،وهو "القوة العظمى املحتملة" .ويف هذا
األخري ،ميكن أن يكون لدى الصني إمكانات مادية كافية لتضاهي
وطويل .لك ّن مثة شيئًا
ً
القوة العظمى .بيد أنه سيكون مسا ًرا شاقًّا
واح ًدا مؤك ًدا ،هو أن الصني خرجت من موقعها الذي احتلته يف
التسعينيات ،وهو تغي ٌري ال يجيب عنه مفهوم النظام ذي القطب
الوحيد .ففي الصيغة التي اقتبسها وولفورث وبروكس عن بوزان،
38 Brooks & Wohlforth, pp. 9, 42-43.
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انتقل النظام الدويل من صيغة قوة عظمى واحدة  +مجموعة من
القوى الكربى ،إىل صيغة قوة عظمى  +قوة عظمى محتملة ناشئة +
مجموعة من القوى الكربى؛ حيث متثل الصني الفئة الوسطى ،أي قوة
عظمى محتملة ناشئة ،ما يجعل منها قوة منفصلة يف الوضع العاملي.
ما عدا الصني ،ما من مرشح ميكنه الطموح إىل مكانة القوة العظمى
اليوم .ومع ذلك ،فإن التطور يف اتجاه امتالك قدرات مادية كامنة
لقوة عظمى ،وبلوغ هذه املكانة فعليًا هام شيئان مختلفان(.((3

•الفجوة بني قدراتها العسكرية وقدرات الواليات املتحدة واسعة:
فالواليات املتحدة هي الدولة الوحيدة التي انخرطت ،وعىل
مدى عقود ،يف استثامرات ضخمة يف القدرات العسكرية،
تُ كّنها من إنتاج واستخدام مجموعة كاملة من أنظمة التسلح
الالزمة لتوسيع مدى القوة عىل املستوى العاملي .ومبا أن الصني
أبعد ما تكون عن ادعاء إمكانية موازنة القوة األمريكية ،فإن
النظام الدويل ذا القوة العظمى الوحيدة لن يكون منكشفًا،
صيني يستهدف الحصول عىل قدرات
ولعقود مقبلة ،أمام قرار
ّ
القوة العظمى(.((4
ينتقد مونتريو هيمنة الجانب االقتصادي يف التحليل املتعلق مبستقبل
القطبية األحادية الذي يسببه صعود الصني ،ويعتقد أن األمر يتعلق
مبسألة سلوك القوى العظمى والقرار السيايس ،أكرث مام يتصل
(((4
بالقدرات االقتصادية .وهنا يقرتح أخذ العامل النووي يف الحسبان
وتحويل النقاش من القضايا االقتصادية إىل تلك املتعلقة بالقرارات
السياسية ودورها يف االستثامر يف القدرات العسكرية اإلضافية.
مسائل الفوارق يف معدل النمو
ُ
فعىل الرغم من األهمية التي متثلها
ومحدداتُها التي يركز عليها النقاش ،فإنها ال ت ُعترب وجيهة لرشح
مستقبل التفوق العسكري األمرييك ،لسبب واحد بسيط هو أن "القوة
العسكرية ليست نتيجة للتنمية االقتصادية .بل [هي] نتاج قرار
الدولة باستثامر جز ٍء من ثروة البالد يف إنتاج القدرات العسكرية مع
مرور الوقت[ ،وهي] ال تتبع بالرضورة النمو االقتصادي .وبالتطبيق
عىل سياق عامل القطبية األحادية يف العرص النووي ،فإنه يعني –
وبقطع النظر عن الحجج املعتادة عن األفول االقتصادي للواليات
املتحدة – أن تفوق القوة األمريكية غري ُمهيّأ للتوقف اآلن" .ويخلص
مونتريو إىل أنه يف املجاالت النووية والتقليدية عىل ح ّد سواء ،ال
عسكري ألمريكا،
تح ّول الصني صعو َدها بصفتها قوة اقتصادية إىل تح ٍّد
ّ
(((4
بل تتبع سياس َة أمنٍ قومي ذات طبيعة دفاعية ونطاق إقليمي .

•مستوى الصني التكنولوجي أقل نسبيًا ،مقارنة باملستوى السائد
يف الدولة املهيمنة يف النظام الدويل.

أخ ًريا ،غياب موازنة عاملية حيال قوة الواليات املتحدة مينحها هامشً ا
أكرب للمناورة ويقيّد خيارات جميع القوى األخرى بصورة حاسمة.
ويعني القول إن الواليات املتحدة ليست مقيدة مبوازنة عاملية
 ،global balancingأن الحواجز التي تحول دونها مرتفعة للغاية
بالنسبة إىل الصني ومجموعة القوى الكربى األخرى .ومن هنا يأيت
الطابع الالتناظري العميق الذي ال يزال مييز النظام الدويل :فعىل

يف هذه العملية التي تقوم عىل االرتقاء يف درجات القوة ،يكتيس
عامل الزمن أهمية قصوى بالنسبة إىل التطور التكنولوجي ،وال سيام
يف مجال أنظمة األسلحة .ويف مجاالت التكنولوجيا العسكرية ،حيث
تتخلف الصني كث ًريا ،وحيث يستغرق إنتاج األنظمة العسكرية وقتًا
طويل – هذا إذا مىض كل يشء عىل ما يرام بالنسبة إىل الصني –
ً
ٍ
سنوات عدة من الجهود املرتاكمة لتكون يف وضع
فستحتاج بكني إىل
ُيكّنها افرتاضيًا من س ّد الفجوة التي أوجدتها جهو ُد الواليات املتحدة
املرتاكمة عىل مدى عقود .وهنا تُعد حالة غواصات الهجوم النووية
 SSNمثالً واض ًحا .فالصني اليوم قادرة عىل إنتاج غواصات مامثلة
تقري ًبا لتلك التي صنعتها الواليات املتحدة يف الستينيات من القرن
العرشين ،لكن واشنطن استثمرت منذ ذلك الحني مئات املليارات من
الدوالرات وستة عقود من الجهود لتطوير الجيل الحايل من غواصات
الهجوم النووية من فئة فرجينيا(( ((4دخلت الخدمة يف عام .)2004
لذلك كله ،فإن احتامل تح ّول الصني إىل قو ٍة عظمى ال يزال بعي ًدا.
ومثة أربع عقبات بنيوية متنعها من التنافس مع الواليات املتحدة
والتحول إىل قوة عظمى:
•تجعل الصعوبة الكبرية واملتزايدة يف تحويل القدرة االقتصادية
َ
االنتقال من قوة كربى إىل قوة عظمى
إىل قدرة عسكرية اليوم،
أكرث صعوبة مام كان عليه يف السابق.

•صار مستوى الصعوبة والتعقُّد يف تطوير املعدات العسكرية،
خصوصا أن الوقت
إضافة إىل استخدامها ،أعىل من ذي قبل،
ً
الالزم لتطوير أنظمة األسلحة يعني عدم إمكانية بلوغ النتيجة
إلّ عىل املدى الطويل ،رشيطة أن مييض كل يشء عىل ما يرام
بالنسبة إىل الصني.
39 Ibid., p. 33.
40 Ibid., p. 36.

41 Ibid., pp. 9, 40-42, 44, 46.
 42أكد مونتريو فكرة وجود تحيّز نحو العامل االقتصادي يف أدبيات القطبية األحادية،
لكن تحليالته وقعت يف فخ التحيز إىل العامل النووي ألنه يعترب الدول النووية كلها قوى
كربى .يف حني أن امتالك دولة ما السالح النووي ،ال مينحها بالرضورة مركز القوة الكربى.
43 Monteiro, Theory of Unipolar Politics, pp. 16, 114, 127-130.
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عكس القوى األخرى ،ال تواجه الواليات املتحدة "قي ًدا يحيط بالسعي
(((4
يفس
ال ُّنظُمي للتوازن"  .ومن ث ّم ،فإن استمرار القطبية األحادية َّ
باستمرار فجوة القوة بني أمريكا والقوى الكربى(.((4

خاتمة :ما اآلفاق؟
يجرب تع ُّق ُد املشكالت العاملية َ
الدول ،مبا يف ذلك القوة العظمى ،عىل
التحالف ،إن مل يكن التعاون ،مع اآلخرين .من املؤكد أن للواليات
أحادي انفرادي ،لكن هذا أم ٌر
املتحدة القدرة الحرصية للقيام بعمل
ّ
غري ممكن يف كل مكان (كام يف كوريا الشاملية أو بحر الصني) ،أو
يف الظروف كلها (مثل الصعوبات يف تنفيذ عمليات واسعة ومتزامنة
يف مرسحني) ويصعب استمراره عىل املدى الطويل .كام مل ت ُخت َزل
القوى األخرى إىل مجرد دور املساعدين ،وهو ما يشري إىل الصعوبات
التي تواجهها الواليات املتحدة يف الجمع بني القوتني الصلبة والناعمة
لتحقيق أهدافها .فهي يف حاجة إىل القوى األخرى (روسيا والصني
وفرنسا واليابان وأملانيا) إلدارة العبء املايل للعمليات الدولية
املحتملة واقتسامه ،وإصالح النظام االقتصادي الدويل ،أو إلدارة
األزمات التي تسببت بها بنفسها .ومع ذلك ،فإن هذه القيود ال تح ّد
خصوصا أن بعض األزمات (مثل أفغانستان
بالرضورة من زخم قوتها،
ً
والعراق وغريهام) ال تشكل تحديات اسرتاتيجية للقوى األخرى.
يشهد العامل اليوم اعتام ًدا متبادلً  ،مع هرمية لقوى غري متجانسة.
فالصني ،وهي القوة االقتصادية الثانية ،ال متلك حتى اآلن املقومات
العسكرية والتكنولوجية الكافية لتنافس الواليات املتحدة .أما اليابان
وأملانيا فقوتان اقتصاديتان وتكنولوجيتان بقدرات عسكرية محدودة.
وروسيا قوة عسكرية ،لكن مواردها األخرى ليست عىل الوترية ذاتها.
ونتيجة لذلك ،فإن الوضع الدويل ين ّم عن انتثار غري متجانس للقوة،
ٍ
وتضاعف يف مراكز السلطة ،مع وجود قوة عظمى وحيدة .وال تنحرس
هذه األخرية بسبب أفولها هي ،بل بسبب صعود اآلخرين؛ إذ دامئًا
ما يكون أفول إحدى القوى نسب ًيا بصفته نتا ًجا لصعود أخرى ،وليس
مطلقًا .لذلك فإن تضييق الفجوة بني الواليات املتحدة والقوى التقليدية
والناشئة ال يزال غري ٍ
كاف يف الوقت الحارض ليضع تف ّوقها عىل املحك.
ويف ضوء االنتثار املستمر للقوة ،مييل الوضع الدويل إىل االبتعاد عن
إعادة إنتاج صيغة تقوم عىل قوة عظمى ال تُضاهى ،يف مقام أمريكا.
تغي مشهد القوة العاملية .ومن ث ّم ،انتقل العامل من صيغة تقوم عىل
ّ
قوة عظمى واحدة  +عدد من القوى الكربى ،إىل صيغة تقوم عىل
44 Brooks & Wohlforth, p. 46.
45 Monteiro, Theory of Unipolar Politics, p. 47.

قوة عظمى واحدة  +قوة عظمى محتملة ناشئة  +عدد من القوى
الكربى .ويف هذه الصيغة الجديدة ،من املتوقع أن تبقى الواليات
املتحدة القوة العظمى الوحيدة فرت ًة طويلة ،تليها الصني بوصفها قوة
عظمى محتملة ناشئة .ومع ذلك ،توجِد هذه الرتكيبة ضغوطًا عىل
أمريكا ملواجهة التنازالت املتأصلة يف خياراتها االسرتاتيجية والحاجة
إىل إجراء تعديالت يف موقفها العسكري .لكن ،ومثلام يشري وولفورث
وبروكس "ال يعني األمر ،مع ذلك ،أن النظام الدويل القائم عىل
القوة العظمى الوحيدة يقف عىل عتبة التغيري ،أو أن مثة تح ّولً يف
دينامياته األساسية"(((4؛ إذ تنتج من هذه الرتكيبة ،أيضً ا ،ضغوطات
عىل الصني التي عليها أن تق ِْدم هي األخرى عىل تنازالت متأصلة يف
خياراتها االسرتاتيجية ،حيث تسعى للتوفيق بني مصالح متناقضة:
مواصلة التطور يف بيئة سلمية ،أم استعادة تايوان بوصفها جز ًءا من
الوطن؛ العمل من أجل التعايش املتعدد األقطاب ،مبا يف ذلك مع
القوى املجاورة (اليابان والهند وروسيا) ،أم التنافس بني القوى عىل
خصوصا؛ العمل
التفوق يف منطقة آسيا والهادئ عمو ًما ويف رشق آسيا
ً
إقليمي أكرب من خالل العمل املتعدد
من أجل أمن أفضل ونفوذ
ّ
األطراف ،أم االنخراط يف لعبة ثنائية القطبية للتحول إىل قو ٍة شبه
مساوية للواليات املتحدة ،ثم قو ٍة عظمى حقيقية يف املستقبل(.((4
متكّنت الصني من االرتقاء صعو ًدا وتجاوزت القوى الكربى األخرى،
وميكنها اليوم البدء يف االستثامر يف القوة العسكرية ،ألن قوتها
االقتصادية متنحها هذه اإلمكانية .لكن سلوكها يف الوقت الحايل
46 Brooks & Wohlforth, p. 53.
47 Jean-Pierre Cabestan, "La politique étrangère de la Chine: Une Chine
sans ennemis n'est pas forcément une Chine rassurante," Hérodote, no. 125
(2e trim. 2007), p. 23.
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يُع ّد مع ذلك جز ًءا من عملية إعادة إنتاج القطبية األحادية وليس
زعزعتها ،وذلك عىل الرغم من خطابها عن عامل متعدد األقطاب.
وميكننا أن نسوق هنا عنرصين توضيحيني لذلك :إدراكًا منها لتأخُّرها،
مقارنة بالواليات املتحدة ،عىل الرغم من الطفرة االقتصادية التي
أي مواجهة قد تنحرف بها عن مسارها
حققتها ،تتجنب الصني َّ
الهادف ،تحدي ًدا إىل تدارك هذا التأخُّر؛ ففي الجهود الرضورية
للطموح إىل مكانة القوة العظمى ،يكون عامل الزمن أساسيًا ،ومن
هنا تأيت مقاربتها غري العنيفة أو صعودها السلمي( .((4إضافة إىل
ذلك ،ترتيض الواليات املتحدة من َّو الصني – الذي تستفيد منه أيضً ا
– وال تهدد أمنها .وقد يُطرح ٌ
سؤال عام إذا كانت الصني تراهن
عىل العامل االقتصادي :فبدلً من تكريس جزء من ثروتها لبناء قوة
عسكرية ،تراهن عىل أفول قوة الواليات املتحدة تحت تأثري من ّو
اقتصادها الخاص .وبعبارة أخرى ،تفضل املنافسة االقتصادية ،حيث
متتلك نقاط القوة؛ وهو نو ٌع من التنافس القائم عىل االستنزاف
يكون من شأنه أن يق ّوض القوة العسكرية للواليات املتحدة بسبب
أفولها االقتصادي مع مرور الوقت.
أول،
يف التحليل النهايئ ،نصل إىل تأكيد أربعة استنتاجات أساسيةً :
تفسري القطبية األحادية يتم من خالل سلوك القوى الكربى أكرث مام
يعتمد عىل سلوك القوة املسيطرة .ثانيًا ،سيستمر تف ّوق الواليات
املتحدة يف السنوات املقبلة .ثالثًا ،يك تصري الصني قوة عظمى ،عليها
أول أن متتلك القدرات التي تؤهلها للتنافس مع الواليات املتحدة
ً
(اللحاق بها اقتصاديًا وعلم ًيا وتكنولوج ًيا وعسكريًا) ،ثم أن تُك ّرس
موارد لهذا التنافس ،ما يعني أ ْن تتوقف عن االنخراط يف إعادة إنتاج
القطبية األحادية .راب ًعا ،يف ضوء انتثار القوة وعدم قابليتها للتحول،
من املحتمل أن تكون الواليات املتحدة آخر قوة عظمى باملعنى
املوروث عن الحرب الباردة.
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حرب حزيران /يونيو ١٩٦٧
مسارات الحرب وتداعياتها

صدر عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات كتاب حرب حزيران /يونيو  :1967مسارات
ً
بحوثا منتخبة من عدة بحوث ُق ِّدمت في مؤتمر عقده
يضم
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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ً
توثيقا ألبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة
يتضمن هذا التقرير
ّ
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 2020/7/1أعلنت لجنة أطباء السودان املركزية مقتل شخص أثناء
مظاهرات يف مدينة أم درمان .وطالب املتظاهرون بتصحيح مسار
الثورة وتحقيق السالم ،كام طالبوا باستكامل تشكيل سلطات املرحلة
االنتقالية والقصاص للضحايا.
(الجزيرة نت)2020/7/1 ،

 2020/7/2أكد زعامء تركيا وروسيا وإيران أن النزاع يف سورية لن
يزول إال بعملية سياسية يقودها السوريون بتسهيالت من األمم
املتحدة .وجاء ذلك يف البيان الختامي للقمة الثالثية بشأن سورية،
التي عقدت مبشاركة الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان ،ونظرييه
الرويس فالدميري بوتني ،واإليراين حسن روحاين ،عرب تقنية "الفيديو
كونفرنس" .وأوضح البيان أن القمة أكدت عىل رضورة تسهيل العودة
اآلمنة والطوعية لالجئني والنازحني السوريني وحامية حقوقهم .كام
شدد عىل رضورة إحالل التهدئة يف إدلب من خالل تنفيذ االتفاقيات
املتعلقة باملدينة .كام قرر الزعامء عقد القمة املقبلة يف طهران بناء
عىل دعوة الرئيس روحاين .وختم الزعامء بعزمهم عىل تعزيز التعاون
االقتصادي املشرتك عرب تقوية التنسيق يف مختلف املجاالت.
(الرشق)2020/7/2 ،

 2020/7/2أصدر الرئيس الجزائري ،عبد املجيد تبون ،عف ًوا عن ستة
سجناء مبناسبة الذكرى الـ  58لعيد االستقالل ( 5متوز /يوليو ،)1962
من بينهم ناشطون عىل صلة بالحراك االحتجاجي.
(فرانس )2020/7/2 ،24

 2020/7/3أعلن الرئيس الجزائري ،عبد املجيد تبون ،أن بالده
ستستقبل خالل ساعات رفات  24من قادة املقاومة الشعبية ضد
االستعامر الفرنيس ،بعد أن كانت معروضة يف متحف باريس.
(يب يب يس عريب)2020/7/3 ،

 2020/7/5كشف نائب وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني
داعم لقائد ما يُعرف
الليبية ،صالح الدين منروش ،أن طريانًا أجنب ًيا ً
بـ "الجيش الوطني الليبي" ،خليفة حفرت ،استهدف منشآت حيوية،
يف الوقت الذي تحدثت فيه وكالة األناضول عن استهداف قاعدة
الوطية .ورحب النائب املرصي مصطفى بكري بهذه األنباء مش ًريا إىل
أن القصف دمر منظومات دفاع تركية.
(يس إن إن بالعربية)2020/7/5 ،

 2020/7/6مل تهدأ االشتباكات عىل مدى األيام املاضية بني فلول
تنظيم "داعش" من جهة ،وقوات النظام السوري وميليشيات محلية
مساندة لها من جهة أخرى ،يف البادية السورية املرتامية األطراف،
والتي تح ّول جز ٌء كب ٌري منها إىل معاقل لخاليا نشطة من التنظيم ،الذي
يعتمد اسرتاتيجية قتال تقوم عىل الهجامت املباغتة والكامئن .وارتفع
عدد القتىل إىل أكرث من  50يف صفوف قوات النظام وامليليشيات

املوالية لها و"داعش" ،نتيجة املواجهات املستمرة بني الطرفني منذ
يومني ،قرب بلدة السخنة يف ريف حمص الرشقي يف البادية السورية.
(العريب الجديد)2020/7/6 ،

 2020/7/6أقر مجلس النواب املرصي تعديالت ترشيعية تقيض
بعدم السامح لضباط الجيش العاملني أو املتقاعدين بالرتشح للرئاسة
أو لعضوية الربملان إال بعد موافقة املجلس األعىل للقوات املسلحة.
(مونت كارلو الدولية)2020/7/6 ،

 2020/7/7وجهت لجنة من الربملان املوريتاين ،مكلفة بالتحقيق يف
ما يعتقد أنها صفقات فساد وقعت يف بعض القطاعات االقتصادية
الحيوية خالل العرشية املاضية ،استدعا ًء للرئيس املوريتاين السابق
محمد ولد عبد العزيز للمثول أمامها .وطالبت اللجنة املشكّلة
من برملانيني موالني ومعارضني ولد عبد العزيز بالحضور إىل جلسة
استامع مقررة يوم الخميس املقبل ،لإلدالء بإفادته بشأن "وقائع
مساسا خط ًريا بالدستور والقوانني" ،حصلت
وأفعال يحتمل أن تشكل ً
خالل فرتة حكمه ( ،)2019-2008بحسب وثيقة نرشتها وسائل
إعالم موريتانية.
(الجزيرة نت)2020/7/7 ،

 2020/7/8رشعت السلطات املرصية بإجراء مشاورات مع رئيس
مجلس نواب طربق ،عقيلة صالح ،يف رشق ليببا ،لتوقيع اتفاقية
بحرية بشأن ترسيم الحدود املائية مع مرص وليبيا وإرسائيل يف البحر
املتوسط ،يف الوقت الذي تحدثت مصادر مرصية عن أن االتفاقية
تأيت بعد التقارير التي أشارت إىل رغبة تل أبيب يف توقيع اتفاقية
منفصلة مع أنقرة للتنقيب عن الغاز يف البحر املتوسط.
(ألرتا صوت)2020/7/8 ،

 2020/7/8أمر رئيس مجلس الوزراء العراقي ،مصطفى الكاظمي،
بإطالق اسم الباحث األمني الراحل هشام الهاشمي عىل أحد شوارع
العاصمة بغداد ،بعد يوم واحد من اغتياله عىل يد عصابة مسلحة
أمام منزله يف حي زيونة رشق بغداد .وأثار حادث االغتيال غضبًا
واس ًعا يف العراق وتندي ًدا حول العامل.
(الرشق األوسط)2020/7/8 ،

 2020/7/9أجرى رئيس الوزراء السوداين ،عبد الله حمدوك ،أول
تعديل وزاري محدود ،شمل سبعة وزراء يف حكومته ،تقدم ستة
منهم باستقاالتهم وأعفي السابع من منصبه.
(وكالة السودان لألنباء "سونا")2020/7/9 ،

 2020/7/10كشفت مصادر دبلوماسية مطّلعة لـ العريب الجديد
أن مرحلة التعاون القضايئ الجديدة بني مرص وإيطاليا يف قضية
مقتل الطالب جوليو ريجيني " ُحكم عليها بالفشل مع بدايتها" ،وأن
النيابة العامة اإليطالية تبحث حال ًيا اإلجراءات التي ميكن اتخاذها
لشن هجوم قانوين أو بالطرق الدبلوماسية عىل مرص .وتأيت هذه
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املستجدات بعد التأكد من عدم توافر النية السياسية لحل القضية،
والرهان فقط عىل إخامدها بتوسيع العالقات العسكرية واالقتصادية
بني البلدين ،والزيادة املطّردة يف صادرات األسلحة اإليطالية إىل مرص،
واإلعداد للصفقة التاريخية العسكرية القياسية التي تراوح قيمتها
بني  9و 11مليار يورو ،وتتضمن فرقاطتني من نوع "فريم بريغاميني"
متعدديت املهامتُ ،يكن زيادتهام إىل أربع.
(العريب الجديد)2020/7/10 ،

 2020/7/11عىل الرغم من اإلعالن الرسمي يف بغداد عن اتفاق
بني الجيش العراقي وقوات البشمركة عىل ملف إدارة األمن يف
املناطق املتنازع عليها ،فإ ّن املواقف والترصيحات التي أعقبت
ذلك من الطرفني تبدو متضاربة وغري واضحة ،وال سيام لناحية ما
إذا كان االتفاق يتعلق بتنسيق معلومايت أو مشاركة أمنية لقوات
البشمركة يف املناطق التي طُردت منها عقب تنظيم أربيل استفتاء
االنفصال عن العراق نهاية عام  ،2017وما أعقبه من تحرك عسكري
لبغداد تجاه املناطق املتنازع عليها واستعادتها بعد سنوات من تفرد
البشمركة بإدارتها ،إثر انهيار وحدات الجيش العراقي عقب اجتياح
تنظيم "داعش" مناطق عدة شامل البالد وغربها.
(العريب الجديد)2020/7/11 ،

 2020/7/12أقر رئيس مجلس السيادة االنتقايل يف السودان الفريق
أول عبد الفتاح الربهان قانون مفوضية إصالح املنظومة الحقوقية
والعدلية لسنة  ،2020وقانون التعديالت املتنوعة (الحقوق
والحريات األساسية) لسنة  ،2020وقانون مكافحة جرائم املعلوماتية
(تعديل) لسنة  ،2020والقانون الجنايئ (تعديل) لسنة .2020
(الحرة)2020/7/12 ،

 2020/7/13و ّجه جو بايدن ،مرشح الحزب الدميقراطي لالنتخابات
األمريكية ،رسالة تهديد إىل الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس ،أعلن
فيها رفضه العتقال وتعذيب الناشطني أو التعرض لعائالتهم.
(القدس العريب)2020/7/13 ،

 2020/7/14أعلن مجلس نواب طربق املؤيد للجرنال خليفة حفرت أنه
أجاز ملرص "التدخل عسكريًا" يف ليبيا بدعوى "حامية األمن القومي"
للبلدين .وقال املجلس إن "للقوات املسلحة املرصية التدخل لحامية
داهم وشيكًا
األمن القومي الليبي واملرصي ،إذا رأت أن هناك خط ًرا ً
يطال أمن بلدينا" .واعترب أن مرص متثل عمقًا اسرتاتيجيًا لليبيا عىل
الصعد كافة ،األمنية واالقتصادية واالجتامعية.
(وكالة األناضول)2020/7/14 ،

 2020/7/14تفاقمت األزمة السياسية يف تونس مع تلميح رئيس
الحكومة ،إلياس الفخفاخ ،باستبعاد وزراء حركة النهضة من
الحكومة ،بعد رفضه ورئيس الدولة دعوة الحركة إىل تغيري الحكومة
بسبب شبهات فساد مايل حول رئيسها .وأعلن الفخفاخ أنه يعتزم

إجراء تعديل عىل تركيبة حكومته خالل األيام املقبلة لتتناسب
واملصلحة العليا للبالد ،بحسب تعبريه .واتهم حركة النهضة ،وهي
أكرب أحزاب االئتالف الحاكم ولها  6وزراء و 54مقع ًدا يف الربملان من
جملة  217مقع ًدا ،بالتحضري ملشهد وصفه باملأزوم ،وخدمة مصالحها
الحزبية ،واإلخالل مببدأ التضامن الحكومي.
(الجزيرة نت)2020/7/14 ،

 2020/7/15ق ّدم رئيس الحكومة التونسية ،إلياس الفخفاخ ،استقالته
بعد خمسة أشهر من توليه املنصب .وت ُحقق اللجنة الربملانية يف
شبهات تضارب مصالح تلحق بالفخفاخ لعدم تخليه عن حصص
ميتلكها يف رشكة متخصصة يف تدوير النفايات متكنت من الفوز
مبناقصات حكومية.
(يورو نيوز)2020/7/15 ،

 2020/7/16قررت السلطات القضائية األردنية حل جامعة "اإلخوان
املسلمون" التي متثل مع جناحها السيايس حزب "جبهة العمل
اإلسالمي" أكرب حركات املعارضة السياسية يف البالد.
(فرانس )2020/7/16 ،24

 2020/7/18نظم املجلس االنتقايل الجنويب تظاهرة حاشدة يف
محافظة حرضموت الغنية بالنفط يف اليمن ،لدعم فريقه التفاويض
املوجود بالعاصمة السعودية الرياض لبحث تشكيل حكومة مينية.
وتأيت هذه التظاهرة ،التي شارك فيها اآلالف ،غداة وصول وفد بارز
من محافظة حرضموت رشق اليمن ملشاورات تشكيل حكومة مينية
بالرياض .واحتشد أنصار املجلس مبدينة املكال عاصمة محافظة
حرضموت تحت شعار "املجلس االنتقايل ميثلنا واتفاق الرياض
مطلبنا" .وأكد بيان للمجلس تُيل خالل املظاهرة أن الفعالية أكدت
"الدعم املطلق لفريق املجلس االنتقايل الجنويب املفاوض يف الرياض
والثقة الواسعة بحسن إدارته وصالبة موقفه".
(وكالة األناضول)2020/7/18 ،

 2020/7/19فتحت مراكز االقرتاع أبوابها يف املناطق التي تسيطر
عليها الحكومة السورية ،حيث يصوت الناخبون النتخاب برملان
جديد .ومل يُسمح ألحزاب معارضة للرئيس السوري بشار األسد
باملشاركة يف هذه االنتخابات .ويتنافس يف هذه االنتخابات 1658
مرش ًحا من بينهم رجال أعامل بارزون .وقالت اللجنة العليا لالنتخابات
إن "هناك أكرث من  7400مركز اقرتاع يف مناطق سيطرة الحكومة".
(يب يب يس عريب)2020/7/19 ،

 2020/7/20محطة جديدة يف الرصاع الدائر منذ أكرث من ثالثة أعوام
بني الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس وشيخ األزهر أحمد الطيب،
اتضحت معاملها مع إعالن هيئة كبار العلامء التابعة لألزهر موقفها
الرافض ملرشوع قانون تنظيم دار اإلفتاء املرصية ،قبيل ساعات من
رسبت الهيئة خطابًا احتوى رأي األزهر يف
مناقشته يف الربملان .و ّ
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مرشوع القانون كانت أرسلته إىل رئيس مجلس النواب ،عيل عبد
العال ،برقم  166يف  20شباط /فرباير  ،2020وحصلت العريب الجديد
عىل نسخة منه .وأعلنت الهيئة عرب الخطاب رفضها مرشوع القانون،
مقرتح ًة تعديالت أكدت أنها تتسق مع أحكام الدستور ،بخالف
املرشوع الذي تقدم إىل الربملان من قبل رئيس جامعة األزهر السابق،
النائب أسامة العبد.
(العريب الجديد)2020/7/20 ،

 2020/7/20أصيب سبعة عسكريني سوريني بجروح جنوب دمشق
يف غارات جوية إرسائيلية ،بحسب ما أعلن اإلعالم الرسمي السوري،
بينام أفاد املرصد السوري لحقوق اإلنسان أن الرضبات الجوية
استهدفت مواقع للنظام ولقوات موالية لحليفته إيران.
(الحرة)2020/7/20 ،

 2020/7/24أوصت لجنة تحقيق برملانية بشبهات الفساد وتضارب
املعني بها رئيس الحكومة التونسية املستقيل إلياس الفخفاخ،
املصالح
ّ
بإحالة جميع امللفات املتعلقة به إىل القضاء ،يف حني اعتربت رئاسة
الحكومة أن لجنة التحقيق مسيّسة.
(الجزيرة نت)2020/7/24 ،

 2020/7/25خرس رئيس الوزراء الصومايل ،حسن عيل خريي ،منصبه
يف تصويت غري متوقع بحجب الثقة ،وسط خالفات واتهامات متبادلة
بينه ورئيس الدولة محمد عبد الله فرماجو .واحتدم الخالف بينهام
حول ما إذا كانت االنتخابات العامة املقررة يف شباط /فرباير 2021
ستجرى يف موعدها ،حيث كان رئيس الوزراء يرص عىل امليض قد ًما يف
إجرائها يف حني كان الرئيس يفضل تأجيلها.
(دويتشه فيله)2020/7/25 ،

 2020/7/25أعلن تجمع املهنيني السودانيني االنسحاب رسم ًيا من
قوى الحرية والتغيري وسحب اعرتافه بكل هياكله القامئة وعىل رأسها
املجلس املركزي لقوى الحرية والتغيري .وبرر التجمع ،يف بيان له،
خطوة سحب اعرتافه بسبب تجاوزات هياكل قوى الحرية والتغيري
ومفارقتها بنود إعالن الحرية والتغيري.
(ألرتا سودان)2020/7/25 ،

 2020/7/27انطلقت مشاورات تشكيل الحكومة التونسية الجديدة
بقيادة رئيس الحكومة املكلف هشام املشييش .ووفق الفصل  89من
الدستور ،تنتهي هذه املشاورات يف غضون شهر من تاريخ التكليف،
وعىل املشييش يف إثر ذلك عرض حكومته عىل الربملان من أجل نيل
الثقة .ويُذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد كلّف وزير
داخلية حكومة ترصيف األعامل ،هشام املشييش ،بتشكيل الحكومة
الجديدة يف ساعة متأخرة من مساء السبت  25متوز /يوليو.
(ألرتا تونس)2020/7/27 ،

 2020/7/29أعلنت الهيئة املستقلة لالنتخابات يف األردن تحديد
يوم  10ترشين الثاين /نوفمرب  2020موع ًدا إلجراء اقرتاع نيايب مع
انتهاء دورة املجلس الحايل ،وذلك بُعيد إعالن الديوان املليك عن
إجراء االنتخابات.
(الجزيرة نت)2020/7/29 ،

 2020/7/30أقرت الجلسة العامة للربملان التونيس ،املنعقدة يوم
الخميس  30متوز /يوليو  ،2020إسقاط الئحة سحب الثقة من
رئيس الربملان راشد الغنويش وذلك بعد تصويت  133نائبًا ،كان
تصويتهم عىل النحو التايل 97 :مع ،و 16ضد ،و 18ورقة ملغاة،
وورقتان بيضاوان.
(ألرتا تونس)2020/7/30 ،

ُ 2020/8/3ع ّي رشبل وهبة وزي ًرا للخارجية يف لبنان بعد استقالة
ناصيف حتي ،الذي حذر من مخاطر التحول إىل "دولة فاشلة" .وق ّدم
حتي استقالته صباح اإلثنني إىل رئيس الوزراء حسان دياب ،وقال
يف بيان له إنه اضطر إىل اتخاذ القرار بعد "تعذر أداء مهامته" .كام
اشتىك من "غياب رؤية إلدارة البالد وغياب إرادة فاعلة يف تحقيق
اإلصالح الشامل" ،بحسب البيان .وحذر من أن "لبنان ينزلق للتحول
إىل دولة فاشلة" ،داع ًيا الحكومة واملسؤولني عن إدارة البالد إىل
"إعادة النظر يف العديد من السياسات واملامرسات".
(يب يب يس عريب)2020/8/3 ،

 2020/8/4أعلن مجلس الدفاع األعىل اللبناين بريوت مدين ًة منكوبة،
بعد انفجار كبري ه ّزها وخلّف عرشات القتىل وآالف الجرحى ،وسط
حالة استنفار أمني كبري وأوامر بالتحقيق لكشف مالبسات الحادث.
ودعا املجلس األعىل للدفاع إىل تخصيص اعتامدات للمستشفيات
ملعالجة الجرحى ،ودفع تعويضات لذوي الضحايا ،إضافة إىل تسليم
مهامت األمن إىل السلطات العسكرية ،كام أعلن رئيس الوزراء حسان
دياب الحداد الوطني وإقفال املؤسسات مدة  3أيام.
(الجزيرة نت)2020/8/4 ،

 2020/8/5مل مي ّر قرار حكومة ترصيف األعامل بتعيني أعضاء جدد
يف مجلس القضاء الصومايل من دون إثارة جدل واسع يف األوساط
السياسية والقانونية يف البالد ،إذ اعتربته املعارضة السياسية أنه قرار
يخدم مصلحة الرئاسة الصومالية ،وأن الحكومة الحالية ليس من
اختصاصاتها اتخاذ قرارات دستورية وتشكيل مجالس سيادية ،وأن
مهمتها مؤقتة بتسيري األعامل إىل حني تكليف رئيس حكومة جديدة.
(العريب الجديد)2020/8/5 ،

 2020/8/6قام الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون ،يوم الخميس
 6آب /أغسطس  ،2020بجولة يف شوارع بريوت التي لحق بها الدمار،
وذلك بعد يومني من انفجار مرفأ بريوت ،وطالبه لبنانيون خالل
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الجولة بالعمل عىل إنهاء نظام الحكم الذي يقولون "إنه مسؤول عن
الفساد وعن جر لبنان إىل كارثة".
(دويتشه فيله)2020/8/6 ،

 2020/8/6أعلن الرئيس الفرنيس ،إميانويل ماكرون ،من موقع
االنفجار املروع الذي هز مرفأ بريوت أنه يسعى إىل "تنظيم مساعدة
دولية" للبنان بعد األرضار الفادحة التي نتجت من االنفجار ،وتع ّهد
يف الوقت نفسه أن الدعم الذي ستقدمه باريس لن يذهب إىل
"األيدي الفاسدة" .كام قال إنه سيقرتح عىل املسؤولني اللبنانيني
"ميثاقًا سياسيًا جدي ًدا" لـ "تغيري النظام" ،وذلك يف ترصيحات أدىل بها
يف شارع الجميزة يف رشق بريوت املترضر بشدة من جراء االنفجار،
والذي تفقّده الرئيس الفرنيس س ًريا عىل األقدام.
(الحرة)2020/8/6 ،

 2020/8/9قدمت وزيرة اإلعالم اللبنانية منال عبد الصمد استقالتها
من الحكومة لتكون بذلك أول عضو يف مجلس الوزراء يستجيب
ملطالب الشارع اللبناين الغاضب ويغادر منصبه ،يف أعقاب كارثة
قتيل وستة آالف
انفجار مرفأ بريوت التي راح ضحيتها أكرث من ً 150
جريح.
(فرانس )2020/8/9 ،24

رئيس الحكومة
 2020/8/9أبلغ وزير البيئة اللبناين دمييانوس قطارَ ،
حسان دياب ،قراره باالستقالة من الحكومة ،عىل خلفية انفجار مرفأ
العاصمة بريوت.
(وكالة األناضول)2020/8/9 ،

باالقتصاص من املسؤولني عن الفاجعة التي د ّمرت عاصمتهم وحولت
مرفأها ساحة خردة.
(يورو نيوز عريب)2020/8/9 ،

 2020/8/10ق ّدمت وزيــرة العدل اللبنانية ،ماري كلود نجم،
استقالتها من الحكومة ،يف خطوة هي الثالثة من نوعها عقب انفجار
قتيل وأكرث من ستة آالف
مرفأ بريوت الضخم الذي أوقع نحو ً 160
هائل.
جريح ودما ًرا ً
(مونت كارلو الدولية)2020/8/10 ،

 2020/8/10ق ّدم وزير املالية اللبناين ،غازي وزين ،استقالته من
الحكومة ،يف خطوة هي الرابعة من نوعها عقب انفجار مرفأ
قتيل وأكرث من ستة آالف جريح
بريوت الضخم الذي أوقع نحو ً 160
هائل.
ودما ًرا ً
(الرشق األوسط)2020/8/10 ،

 2020/8/10أعلن رئيس الحكومة اللبنانية ،حسان دياب ،تقديم
استقالته للرئيس اللبناين ميشال عون ،وذلك بعد كارثة انفجار
مستودع نرتات األمونيوم يف مرفأ بريوت الذي ه ّز املدينة ومحيطها
وراح ضحيته املئات .ويف خطاب استقالته ،قال دياب إن "منظومة
الفساد أكرب من الدولة" ،ورأى أن "فساد املنظومة السياسية" هو
الذي أنتج هذه الكارثة ،مش ًريا إىل أ ّن الخطر كبري من الطبقة التي
تتحكم يف مصري هذا البلد وتعتاش عىل الفنت .وش ّن دياب هجو ًما
الذ ًعا عىل هذه "الطبقة النتنة" التي ح ّملها مسؤولية االنهيار املايل
متهم "الطبقة" ،التي مل يُس ِّم أح ًدا منها ،مبحاربته
واالقتصادي،
ً
والعمل عىل إفشال حكومته ،مضيفًا "ييل استحوا ماتوا" من دون
أن يس ّميهم .وقال "تابعنا برشاسة ورشف" ،لكن "اليوم نرجع خطوة
إىل الوراء للوقوف إىل جانب الناس" ،معل ًنا يف نهاية خطابه استقالة
الحكومة اللبنانية.

َ 2020/8/9ع َّ َي الرئيس املوريتاين ،محمد ولد الغزواين ،حكوم ًة
جديدة من  23وزي ًرا ،بينهم  6جدد ،خلفًا لحكومة استقالت عىل
خلفية وقائع فساد ونهب للامل العام .واحتفظ  17وزيـ ًرا من
الحكومة املستقيلة بحقائبهم يف الحكومة الجديدة ،بينهم وزراء
الدفاع والداخلية والخارجية والشؤون اإلسالمية والصحة والتعليم
العايل .ويرتأس الحكومة الجديدة محمد ولد بالل ،وتتضمن  6وزراء
جد ًدا ،هم :محمد محمود ولد بيه وزي ًرا للعدل ،والناها بنت الشيخ
سيديا وزير ًة للشؤون االجتامعية والطفولة واألرسة ،وعثامن مامادو
كان وزي ًرا للشؤون االقتصادية وترقية القطاعات اإلنتاجية ،وعبد
السالم ولد محمد صالح وزي ًرا للبرتول واملعادن والطاقة ،واملرابط
ولد بناهي وزي ًرا للثقافة والصناعة التقليدية والعالقات مع الربملان،
وأحمد تيجان تيام أمي ًنا عا ًما للحكومة.

 2020/8/12أسدل الستار عىل انتخابات مجلس الشيوخ يف مرص،
مع إقبال ضعيف وجدل شديد حول جدوى املجلس عمو ًما ،وإرصار
تفش فريوس كورونا بوجه
السلطة عىل إقامة االنتخابات يف ظل ّ
خاص .وجرت االنتخابات عىل يومني الختيار  200عضو باملجلس
الذي سيمثل الغرفة الثانية بالربملان املرصي ،وسيكون مبنزلة جهة
علم أن هناك  100من
استشارية ال تتمتع بصالحيات ترشيعيةً ،
أعضائه سيع ّينهم رئيس الجمهورية.

 2020/8/9خرج آالف املتظاهرين إىل وسط بريوت حاملني أسامء
ضحايا االنفجار يف مرفأ بريوت تحت شعار "يوم الحساب" ،مطالبني

 2020/8/13أقر مجلس النواب اللبناين فرض حالة الطوارئ يف
بريوت ،التي أعلنتها الحكومة ،وذلك يف أول جلسة للربملان يف قرص

(وكالة األناضول)2020/8/9 ،

(العريب الجديد)2020/8/10 ،

(الجزيرة نت)2020/8/12 ،
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األونيسكو ،بعد انفجار املرفأ الذي أسفر عن مقتل أكرث من 170
شخصا وإصابة ستة آالف آخرين.
ً
(يس إن إن بالعربية)2020/8/13 ،

 2020/8/18دعت ندوة نظمها "ائتالف الخليج ضد التطبيع" ،وبُثت
عىل موقع يوتيوب ،وتابعها نحو  800ناشط ومهتم مبقاومة التطبيع
يف الخليج ،إىل توحيد جهود ُمقاومي التطبيع يف دول الخليج ر ًّدا
عىل اتفاق تطبيع العالقات بني اإلمارات ودولة االحتالل اإلرسائييل؛
إذ شارك فيها ناشطون يف مقاومة التطبيع من السعودية واإلمارات
والبحرين وسلطنة عامن والكويت وقطر.
(العريب الجديد)2020/8/18 ،

متهم واح ًدا يف
 2020/8/18دانت املحكمة الدولية الخاصة بلبنان ً
قضية اغتيال رئيس الوزراء األسبق رفيق الحريري ،يف حني برأت ثالثة
متهمني من الضلوع يف الجرمية التي حدثت يف آذار /مارس  ،2005وقد
دعا الرئيس اللبناين ميشال عون إىل تقبّل قرارات املحكمة .وقالت
املحكمة يف جلسة النطق بالحكم إن األدلة تثبت تورط سليم عياش
يف عملية اغتيال الحريري عم ًدا وعن سابق إرصار ،يف حني مل تثبت
لدى املحكمة أي أدلة عىل ضلوع أسد صربا وحسني عنييس يف اغتيال
الحريري ،وبرأت أيضً ا حسن مرعي من تهمة تنسيق عملية االغتيال،
ودانت صربا وعنييس بتهمة تضليل املحكمة .وذكرت أنه أمام دفاع
املدانني شهر للرد عىل منطوق الحكم أو طلب االستئناف عليه.
(الجزيرة نت)2020/8/18 ،

 2020/8/20ختم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ،اجتامعه
مع الرئيس األمرييك دونالد ترامب ،يف واشنطن ،الذي استمر أكرث
من  70دقيقة ،مبؤمتر صحفي جمع الطرفني يف البيت األبيض ،أكد
خالله ترامب أ ّن لدى بالده عد ًدا محدو ًدا من الجنود يف العراق،
مؤك ًدا أ ّن "الواليات املتحدة األمريكية ستقدم املساعدة إذا أقدمت
إيران عىل يشء" .وأشار إىل أ ّن بالده تتطلع إىل مغادرة العراق حني
تنتفي الحاجة العراقية إىل القوات األمريكية ،مضيفًا أ ّن األمريكيني
سيدعمون العراق من أجل أن يكون قاد ًرا عىل الدفاع عن نفسه.
وأشاد ترامب بالقوات العراقية التي قال إنها أدت دورها يف قتال
تنظيم "داعش" اإلرهايب ،مؤك ًدا أ ّن الواليات املتحدة تريد املشاركة
يف مشاريع التنقيب عن النفط العراقي .وأضاف" :انسحبنا بشكل
كبري من العراق وبقي عدد قليل ج ًدا من الجنود" ،مش ًريا إىل التزامه
بـ "خروج رسيع لقوات التحالف الدويل وعىل مدى ثالث سنوات".
وأفادت وكالة األنباء العراقية الرسمية حصول اتفاق بني العراق
والواليات املتحدة عىل تشكيل فريق خاص يتوىل مهمة مناقشة
آليات ومواعيد إعادة انتشار التحالف الدويل الذي تقوده واشنطن

ضد تنظيم "داعش" اإلرهايب ،موضحة أن الكاظمي نجح يف "قيادة
الحوار االسرتاتيجي للحصول عىل انسحاب أمرييك من العراق".
(العريب الجديد)2020/8/20 ،

 2020/8/21قال رئيس الــوزراء العراقي مصطفى الكاظمي،
إنه حصل عىل تأكيد من الرئيس األمرييك دونالد ترامب ،بسحب
قواته من العراق ،خالل الـ  3سنوات املقبلة .ونقلت وكالة األنباء
العراقية الرسمية عن الكاظمي قوله ،إنه تم االتفاق من خالل
الحوار االسرتاتيجي عىل مجموعة مبادئ تصب جميعها يف مصالح
الشعب العراقي ،وتتعلق بوجود القوات األمريكية وإعادة جدولته،
وإعادة انتشارها خارج العراق .وأضاف" :تم االتفاق ضمن الحوار
االسرتاتيجي عىل تشكيل فريق فني إليجاد آلية لهذا االنتشار خارج
العراق" .وتابع" :ألول مرة أرى مواقف أمريكية واضحة ومتفهمة
ملطالب الحكومة العراقية .الرئيس ترامب أكد أن القوات األمريكية
ستنسحب من العراق خالل الثالث سنوات املقبلة".
(العريب الجديد)2020/8/21 ،

 2020/8/21بعد معارك دامية طوال األشهر املاضية ،أسفرت عن
استعادة حكومة الوفاق الوطني الليبية املعرتف بها دوليًا العاصم َة
طرابلس من يد ميليشيات خليفة حفرت ،قرر السيد فائز الرساج
رئيس املجلس الرئايس لحكومة الوفاق الوطني ،ومقرها طرابلس،
وقف إطالق النار يف جميع االرايض الليبية .يأيت ذلك عقب طلب
َ
املستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب املجتمعني بـ "طربق"،
وقف إطالق النار وكل العمليات القتالية يف جميع أنحاء البالد.
َ
(الرشق)2020/8/21 ،

 2020/8/22دشن ناشطون إماراتيون حركة لرفض التطبيع الذي
أعلنته بالدهم مؤخ ًرا مع دولة االحتالل اإلرسائييل ،معتربين أن
الخطوة التي اتخذتها حكومة أبوظبي مخالفة للدستور وخارجة عن
اإلجامع العريب .وأصدر الناشطون ،الجمعة ،بيانًا تأسيس ًيا لـ "الرابطة
اإلماراتية ملقاومة التطبيع" ،قالوا فيه" :إن الحكومة اإلماراتية
تجاهلت بهذه االتفاقية تاريخًا مرشفًا ومجي ًدا للشعب اإلمارايت
يف منارصة الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة" .وإن مسار
دولة اإلمارات ومسريتها "شهدا خالل األيام القليلة املاضية انحرافًا
عم يسمى اتفاقية السالم مع االحتالل
قوم ًيا وإسالم ًيا متثل باإلعالن ّ
اإلرسائييل" ،مؤكدين أن "االتفاقية متثل خيانة لألمة وتنك ًرا لتاريخها يف
رفض املرشوع الصهيوين باملنطقة العربية" .واعترب الناشطون أن هذه
االتفاقية "أضفت الرشعية للصهاينة يف احتاللهم ألرض فلسطني".
وقالوا إن هذا التح ّول والتنكر للقضية الفلسطينية "ما هام إال ِر ّدة
عام أرساه اآلباء املؤسسون لإلمارات".
(الخليج أون الين)2020/8/22 ،
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 2020/8/23دعا السيد راشد الغنويش ،رئيس مجلس نواب الشعب
التونيس ورئيس حركة النهضة ،إىل رضورة تغيري النظام االنتخايب يف
البالد ،مش ًريا إىل أن النظام الحايل غري قادر عىل إفراز أغلبية و"تسبب
يف عدم استقرار الوضع السيايس يف تونس وتشتته".
(لوسيل)2020/8/23 ،

 2020/8/23وقّعت مجموعة من املواطنني ال ُعامنيني عريض ًة
ودعم للشعب الفلسطيني وقيادته يف إقامة الدولة
ضد التطبيع،
ً
الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الرشيف ،وحق عودة
الالجئني وتقرير املصري .وقــال املوقعون يف عريضتهم بعنوان
"عامنيون ضد التطبيع"" ،إننا ال نعرف إال فلسطني واحدةً ،عاصمتها
القدس الرشيف ،شعبها سواء ذاك الذي ما زال متشبثًا بالبقاء عىل
أرضه التاريخية ،أو ذاك الذي أجربته الهزائم والخذالن عىل الشتات
واملنايف ،هو السيد الوحيد ،وهو صاحب الحق األوحد يف تقرير
مصريه بالدفاع عن وجوده ومقاومة كل أشكال النهب والتقسيم
واملتاجرة بقضيته العادلة ،هو الجدير باختيار من ميثله وميثل آماله
وتطلعاته يف الداخل والخارج".
(املركز الفلسطيني لإلعالم)2020/8/23 ،

 2020/8/24تظاهر املئات من الليبيني يف العاصمة طرابلس احتجا ًجا
عىل تدهور األوضاع املعيشية وانتشار الفساد وانقطاع الخدمات
كالكهرباء واملاء وطول االنتظار أمام محطات الوقود يف البلد الذي
يشهد نزاعات مسلحة منذ سنوات .كام تج ّمع املحتجون أمام مقر
حكومة الوحدة قبل أن يتحولوا إىل ساحة الشهداء يف وسط طرابلس
ورددوا شعرات من قبيل "ليبيا! ليبيا!" و"ال للفساد".
(فرانس )2020/8/24 ،24

 2020/8/25التقى وزير الخارجية األمرييك ،يف الخرطوم ،رئيس
الوزراء السوداين عبد الله حمدوك ،والفريق أول عبد الفتاح الربهان
رئيس مجلس السيادة االنتقايل ،وذلك يف إطار جولة ،بدأت من تل
أبيب وستقوده أيضً ا إىل البحرين واإلمارات ،يسعى خاللها لحث
مزيد من الدول العربية عىل التطبيع مع إرسائيل.
(فرانس )2020/8/25 ،24

 2020/8/27أصدرت الهيئة الوطنية لالنتخابات يف مرص برئاسة الشني
إبراهيم ،نائب رئيس محكمة النقض ،األربعاء ،بيانًا تعلن فيه قرارها
إحالة جميع الناخبني املتخلفني عن التصويت يف انتخابات مجلس
الشيوخ ،التي جرت جولتها األوىل يف  11و 12آب /أغسطس ،2020
ويبلغ عددهم أكرث من  52مليون مواطن إىل النيابة العامة .وتبلغ
غرامة التقاعس عن التصويت يف االنتخابات  500جنيه مرصي (28
يورو) بحد أقىص.
(فرانس )2020/8/27 ،24

 2020/8/27أعلنت حركة الشعب عن مبادرة اعتربت أنها "للخروج
من األزمة السياسية واالقتصادية واالجتامعية التي تعيشها البالد".
وتتمثل هذه املبادرة ،وفق البيان ذاته ،يف دعوة الفاعلني السياسيني
إىل التوافق عىل منح الثّقة للحكومة املقبلة التي يرأسها هشام
املشييش وفق عدد من الضوابط.
(ألرتا تونس)2020/8/27 ،
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مشروع التحول الديمقراطي ومراحل االنتقال في البلدان العربية
The Project of Democratic Transformation and Transition Phases in
the Arab Countries

وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي
Documents of Democratic Transition in the Arab World

يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي.
وننشــر ،هنــا ،الوثائق الخاصــة بالحــراك االحتجاجي في لبنــان ،التي أنتجتها األطــراف الفاعلة
بــدءا من انطالقــة االحتجاجات اللبنانية في  17تشــرين األول /أكتوبــر  ،2019عقب إعالن
فيــه،
ً
الحكومــة نيتهــا فرض ضرائب جديــدة على االتصاالت عبر واتســاب والتطبيقات المشــابهة.
ونقــف ،فــي هــذا العــدد ،عنــد نشــر الوثائــق الخاصــة فــي الفتــرة تشــرين األول /أكتوبــر -
تشرين الثاني /نوفمبر  ،2019على أن نستكمل في األعداد المقبلة ،نشر الوثائق الالحقة.
كلمات مفتاحية :لبنان ،احتجاجات ،استقالة.
Keywords: Lebanon, Protests, Resignation.
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الوثيقة ()1
رئيس الوزراء سعد الحريري يطلب مهلة  72ساعة إلحداث إصالحات

جهة اإلصدار :رئيس الوزراء اللبناين السابق ،سعد الحريري.
املصدر :حساب سعد الحريري ،تويرت ،2019/10/18 ،شوهد يف  ،2020/8/28يفhttps://bit.ly/3g1taKb :
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الوثيقة ()2
بيان حركة أمل ينحاز إىل مطالب املحتجني
"إن ما يجري اليوم من تحركات شعبية وتحت عناوين محقة ،انطالقًا من معاناة الناس وآالمهم وحقوقهم الطبيعية ،إننا يف حركة
أمل نؤكد عىل وقوفنا إىل جانب املطالب املرشوعة ،والتي كانت قد دعت الحركة إىل تحقيقها مبناسبات متعددة سواء لجهة إعداد
املوازنة أم لجهة تنفيذ الورقة اإلصالحية ،والدعوة إىل إعالن حالة طوارئ اقتصادية.
لقد كانت الحركة عىل الدوام ضد فرض الرضائب والرسوم عىل املواطنني ،خاصة الفئات الشعبية ،وانطالقًا من موقفنا املبديئ بالحفاظ
عىل حقوق الناس ،تدعو حركة أمل إىل التنبه من تسلل أدوات مشبوهة لحرف التحركات املطلبية عن مسارها الصحيح".

جهة اإلصدار :حركة أمل.
املصدر :صفحة مكتب الخدمات املركزي لحركة أمل ،فيسبوك ،2019/10/19 ،شوهد يف  ،2020/8/13يفhttps://bit.ly/35o99eZ :

الوثيقة ()3
بيان للجيش اللبناين ينحاز فيه إىل مطالب املحتجني
بيان حول التحركات املطلبية للمتظاهرين
السبت 19 ،ترشين األول 2019
صدر عن قيادة الجيش -مديرية التوجيه البيان اآليت:
تدعو قيادة الجيش جميع املواطنني املتظاهرين واملطالبني بحقوقهم املرتبطة مبارش ًة مبعيشتهم وكرامتهم إىل التعبري بشكلٍ
سلمي
ّ
وعدم السامح بالتعدي عىل األمالك العامة والخاصة ،وإذ تؤكد عىل تضامنها الكامل مع مطالبهم املحقّة ،تدعوهم إىل التجاوب مع
القوى األمنية لتسهيل أمور املواطنني.

املصدر :موقع الجيش اللبناين ،2019/10/19 ،شوهد يف  ،2020/8/13يفhttps://bit.ly/347pTGO :
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الوثيقة ()4
بيان استقالة نائب رئيس الوزراء اللبناين

جهة اإلصدار :غسان حاصباين ،نائب رئيس الوزراء اللبناين.
املصدر :صحيفة اللواء اللبنانية ،2019/10/22 ،شوهد يف  ،2020/8/15يفhttps://bit.ly/2RqTfbT :
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الوثيقة ()5
أمني عام حزب هللا اللبناين حسن نرص هللا يرفض استقالة رئيس الحكومة
حذّر األمني العام لـ"حزب الله" حسن نرصالله ،اليوم السبت ،من خطر انفجار شعبي يف لبنان ،مشددا ً عىل أنّه عىل املسؤولني أن
يقتنعوا بأ ّن الناس مل تعد تحتمل رسوماً ورضائب جديدة .يأيت ذلك فيام يستع ّد اللبنانيون لجولة تظاهرات جديدة ،عرص اليوم.
وقال نرصالله ،يف ذكرى أربعني اإلمام الحسني ،يف بعلبك" :هناك أزمة ثقة عميقة جدا ً بني الشعب اللبناين والدولة بكل مكوناتها" ،مؤكدا ً أنه "إذا
ذهبنا إىل إجراءات صادقة وحقيقية ،فسندافع عنها جميعاً ولو كانت قاسية ،وسنحمي اإلصالحات ولو كانت قاسية ،أل ّن عليها يتوقف مصري بلدنا".
ويأيت كالم نرصالله يف وقت تشهد فيه شوارع العاصمة اللبنانية بريوت ومناطق عدة يف لبنان ،تظاهرات ،رفضاً لرفع الرضائب والحالة
االقتصادية التي وصلت إليها البالد.
وعلّق نرصالله عىل مطالب املتظاهرين بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكّرة ،قائالً" :نحن ال نؤيد استقالة الحكومة
الحالية ،فالبلد وقته ضيق ،ونحن ال منتلك ترف تشكيل حكومة جديدة ،سيأخذ تشكيلها سنة أو سنتني" ،موضحاً أ ّن "الحكومة
الجديدة إذا كانت سياسية فستتمثل فيها القوى السياسية عينها" .واعترب أ ّن حكومة التكنوقراط يف الوضع الذي نحن فيه ال ميكن أن
تصمد أسبوعني ،مشريا ً إىل أ ّن القوى التي تطالب بهكذا حكومة هي أول من سيقوم بإسقاطها.
ودعا نرصالله إىل أن تستم ّر هذه الحكومة بروح جديدة ومنهجية جديدة ،وإىل أخذ العربة مام جرى خالل هذين اليومني عىل مستوى
االحتجاج الشعبي.
وبشأن الدعوة إىل انتخابات نيابية مبكرة ،اعترب األمني العام لـ"حزب الله" أ ّن هذه االنتخابات ستأخذ أشهرا ً ،وسندخل يف دهاليز
قانون االنتخاب واملزيد من اإلنفاق االنتخايب ،يف وقت أ ّن املجلس النيايب عينه سيعود ،عىل ح ّد تعبريه ،داعياً إىل عدم إضاعة الوقت
يف انتخابات نيابية مبكرة أو حكومة سياسية جديدة أو حكومة تكنوقراط.
وتح ّدث عن التظاهرات ،مؤكدا ً أنّه ال يقف أي حزب أو تنظيم أو سفارة أجنبية وراءها ،الفتاً إىل أ ّن الناس غضبوا بعد املؤمتر الصحايف
لوزير اإلعالم ،معتربا ً أن قضية الـ"واتساب" قصمت ظهر البعري.
وو ّجه نرصالله ما وصفها بـ"نصيحة" للمتظاهرين ،قائالً" :ما أنجزمتوه خالل يومني كان مهامً جدا ً عىل مستوى التأثري يف الوعي والالوعي لدى
املسؤولني ،وإذا قررتم أن تستمروا ،ومن أجل أن تنجحوا ،يجب أن تفصلوا حراككم عن األحزاب السياسية التي ركبت موجتكم وحركتكم أمس".
حل ،وامليض قدماً يف ما
وكان رئيس الحكومة اللبنانية ،سعد الحريري ،أمهل رشكاءه يف الحكومة ،أمس الجمعة 72 ،ساعة للتوصل إىل ّ
ت ّم االتفاق عليه من "إصالحات" داخل الحكومة ،وإال "فسيكون له كالم آخر" ،مل ّوحاً بذلك باالستقالة.
وقال الحريري ،يف كلمة قصرية جاءت ر ًّدا عىل التظاهرات الواسعة التي تشهدها البالد" :البلد يشهد ظرفاً عصيباً غري مسبوق ،وجع
اللبنانيني وجع حقيقي ،أحس به وأعرتف به ،وأنا مع كل تحرك سلمي للتعبري عنه ،لكن املهم هو كيفية معالجته ،ألن هذه هي
املسؤولية التي كلفنا بها الشعب اللبناين".
ويسود هدوء ِ
حذر العاصمة اللبنانية بريوت ،اليوم السبت ،بعد ساعات طويلة من االحتجاجات التي تخللتها مناوشات مع قوات
األمن ،وسط دعوات من ناشطني عرب مواقع التواصل االجتامعي إىل استئناف التظاهر ،يف وقت تستم ّر فيه االحتجاجات يف مناطق عدة.
وفرقت قوات األمن اللبنانية ،مساء الجمعة ،مظاهرات حاشدة ،وأخلت ساحة رياض الصلح ،قرب مق ّر رئاسة الحكومة يف بريوت ،من
املحتجني ،قبل أن يبدأوا بالعودة التدريجية إليها اليوم السبت.
جهة اإلصدار :العريب الجديد
املصدر :العريب الجديد ،2020/10/19 ،شوهد يف  ،2020/12/24يفhttps://bit.ly/3pdyhvQ :

قيثوتلا

127

وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي

الوثيقة ()6
بيان االتحاد الوطني لنقابات العامل واملستخدمني يف لبنان يدين استخدام العنف ضد املتظاهرين ويجدد الدعوة لإلرضاب
بيان صادر عن االتحاد الوطني لنقابات العامل واملستخدمني يف لبنان Fenasol
لليوم العارش عىل التوايل تستمر التحركات الشعبية يف مواجهة سياسة هذه السلطة الفاسدة يف اإلفقار والتجويع.
وتستمر هذه السلطة باألساليب امللتوية وتستعمل جميع الطرق لاللتفاف عىل هذا التحرك الشعبي العام من خالل هجوم البلطجة
يوم ًيا عىل املعتصمني واملتظاهرين السلميني ومرة أخرى من خالل التخوين وإلفاق التهم عليهم بالتعامل مع السفارات والتبعية
للخارج .ونذكر إن هذه التحركات والتظاهرات هي نتيجة الفقر والوجع وعدم العيش بكرامة يف البلد.
إن االتحاد الوطني إذ يدين ويستنكر بقوة الهجوم الوحيش من قبل مجموعة بلطجة األمر الواقع التي يتعرض لها املعتصمون يف
عدة ساحات يف جميع املناطق.
وندين االعتداء عىل املعتصمني واملتظاهرين يف ساحة رياض الصلح أمس والذي أدى إىل إصابات مبارشة ومن بينهم أعضاء ورفاق
من االتحاد الوطني وتكسري الخيم بطريقة وحشية.
إن االتحاد الوطني يح ّمل املسؤولية إىل هذه السلطة الفاسدة لعدم استامعها إىل صوت الناس املتظاهرين وإىل عدم األخذ مبطالبهم
بالرشوع فو ًرا إىل استقالة الحكومة والعمل عىل تنفيذ املطالب املحقة.
وعليه ،نجدد الدعوة إىل االستمرار واملشاركة باإلرضاب العام والتحركات الشعبية يف جميع املناطق.
كام نطالب األجهزة األمنية عىل حامية أمن وسالمة املتظاهرين سلم ًيا وكام نطالب بوقف التحريض عىل املتظاهرين للتعبري عن
رأيهم بحرية.
بريوت يف 2019/10/26
االتحاد الوطني لنقابات العامل واملستخدمني يف لبنان Fenasol

جهة اإلصدار :االتحاد الوطني لنقابات العامل واملستخدمني يف لبنان.
املصدر :صفحة االتحاد الوطني لنقابات العامل واملستخدمني يف لبنان ،Fenasol -فيسبوك ،2019/10/26 ،شوهد يف  ،2020/8/17يفhttps://bit.ly/3bIXFnL :

ددعلالا
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الوثيقة ()7
بيان تجمع مهنيات ومهنيني يدعو لالنضامم لالنتفاضة

جهة اإلصدار :تجمع مهنيات ومهنيني.
املصدر :صفحة تجمع مهنيات ومهنيني ،فيسبوك ،2019/10/28 ،شوهد يف  ،2020/8/17يفhttps://bit.ly/2FjKRIq :

قيثوتلا
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الوثيقة ()8
بيان للقاء النقايب التشاوري يؤكد استمرار االنتفاضة حتى تحقيق مطالبها
اللقاء النقايب التشاوري
يدين االعتداءات عىل املتظاهرين السلميني
ويؤكد استمرار االنتفاضة حتى تحقيق مطالب الشعب اللبناين
عقد اللقاء النقايب التشاوري اجتام ًعا استثنائ ًيا له يف مركز االتحاد الوطني لنقابات العامل واملستخدمني يف لبنان ،من أجل بحث
التطورات املتعلقة باالنتفاضة الشعبية ،يف اليوم الـ  13عىل انطالقتها ،ووجه املجتمعون تحية إىل الشعب املنتفض رفضً ا لكل سياسات
السلطة املالية واالقتصادية التي أوصلت البالد إىل االنهيار عىل جميع املستويات.
وبعد أن أدان املجتمعون االعتداءات الهمجية عىل املتظاهرين السلميني يف مختلف ساحات االعتصام يف العاصمة بريوت وبقية
املناطق ،دعوا املعتصمني للرد عىل هذه االعتداءات باملزيد من اإلرصار عىل متابعة االنتفاضة حتى تحقيق املطالب التي انطلقت
عىل أساسها؛ وخلص املجتمعون إىل ما ييل:
 استقالة الحكومة وتشكيل حكومة انتقالية من خارج الرتكيبة السياسية الحاكمة وبصالحيات استثنائية ،مؤلفة من شخصياتمشهود لهم بالوطنية والنزاهة والكفاءة ،من مهامها:
 وضع خطة اقتصادية وطنية إلخراج الوطن من كوارث السياسات املالية والهندسات النقدية التي دمرت االقتصاد الوطني وتدفعأكرثية الفئات االجتامعية أمثان تلك السياسات ،والتي رهنت االقتصاد الوطني لحكم املصارف ولوصفات صندوق النقد والبنك الدوليني.
 وضع قانون انتخابات قائم عىل النسبية وخارج القيد الطائفي وخفض سن االقرتاع إىل سن .18 تجميد خدمة الدين العام املتوجبة عىل الدولة لصالح املصارف ملدة خمس سنوات. استعادة األموال العامة املنهوبة كافة ومحاكمة ناهبيها .واتخاذ إجراءات رسيعة ملنع إخراج الودائع من لبنان. رفض بيع املرافق العامة للدولة ،ووضع خطة لتطوير القطاع العام وإصالحه. رفع الرسية املرصفية عن حسابات جميع الوزراء والنواب واملسؤولني مبوجب قانون وإجراءات تنفيذية. رفض السياسات الرضيبية املفروضة عىل الشعب اللبناين من قبل السلطة السياسية ووضع رضائب تصاعدية عىل الودائع املرصفيةالكبرية وعىل أرباح املصارف والرشكات العقارية واملالية الكربى.
وأقر املجتمعون التوجه إىل النقابات واالتحادات العاملية ونقابات املهن الحرة وكل املنظامت ذات املصلحة الحقيقية يف التغيري ،ودعوتها للقاء بهدف
توحيد املطالب وأشكال التحرك وكيفية تفعيل مشاركتها يف االنتفاضة .وأعلنوا أن مراكز االتحاد الوطني لنقابات العامل واملستخدمني يف بريوت
واملناطق ومراكز االتحاد العام لنقابات عامل لبنان يف األرشفية وأقضية املنت وبعبدا وكرسوان وجبيل والبرتون مفتوحة أمام العامل واملستخدمني.
كام أقر املجتمعون عقد مؤمتر صحفي يوم الخميس الواقع فيه  31ترشن األول  2019الساعة  12.00ظه ًرا ،يف مقر االتحاد الوطني
لنقابات العامل واملستخدمني يف لبنان.
بريوت يف 2019/10/29
جهة اإلصدار :اللقاء النقايب التشاوري.
املصدر :صفحة االتحاد الوطني لنقابات العامل واملستخدمني يف لبنان ،Fenasol -فيسبوك ،2019/10/29 ،شوهد يف  ،2020/8/17يفhttps://bit.ly/3k4s1Uv :

ددعلالا
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الوثيقة ()9
استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري

املصدر :حساب سعد الحريري ،تويرت ،2019/10/29 ،شوهد يف  ،2020/8/17يفhttps://bit.ly/2DMy00R :

املصدر :املرجع نفسه ،شوهد يف  ،2020/8/17يفhttps://bit.ly/33i6qRI :

املصدر :املرجع نفسه ،شوهد يف  ،2020/8/17يفhttps://bit.ly/2Fg6Xf4 :

قيثوتلا
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الوثيقة ()10
بيان تجمع مهنيات ومهنيني يدعو إىل تظاهرة

جهة اإلصدار :تجمع مهنيات ومهنيني.
املصدر :صفحة تجمع مهنيات ومهنيني ،فيسبوك ،2019/10/29 ،شوهد يف  ،2020/8/17يفhttps://bit.ly/3m7VcYy :

ددعلالا
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الوثيقة ()11
بيان رئيس حركة أمل اللبنانية يطالب باإلرساع لتشكيل الحكومة

املصدر :حساب حركة أمل ،تويرت ،2019/10/30 ،شوهد يف  ،2020/8/23يفhttps://bit.ly/2Zk7seX :

املصدر :املرجع نفسه.

قيثوتلا
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الوثيقة ()12
بيان االتحاد الوطني لنقابات العامل واملستخدمني يف لبنان
بيان صادر عن االتحاد الوطني لنقابات العامل واملستخدمني يف لبنان
عقد املكتب التنفيذي اجتام ًعا يف اليوم العرشين عىل انطالقة االنتفاضة الشعبية الوطنية
وخصوصا بعد استقالة الحكومة
برئاسة كاسرتو عبدالله  ،وتوقف املجتمعون أمام تغيب السلطة السياسية حيال مطالب االنتفاضة،
ً
منذ أسبوع.
واملستغرب أن فخامة الرئيس وبعد مرور أكرث من أسبوع عىل استقالة الحكومة مل يقم باالستشارات السياسية والنيابية امللزمة حتى
يتم مالقاة أهداف االنتفاضة يف تشكيل حكومة وطنية دميقراطية مستقلة انتقالية تعمل من أجل وضع اآلليات الالزمة الستعادة
األموال املنهوبة باإلضافة إىل وضع دراسة لقانون انتخايب دميقراطي عىل إجراء انتخابات نيابية مبكرة .مع البدء بوضع سياسة
اقتصادية وطنية منتجة ،وتفعيل القضاء ملحاسبة الفاسدين.
ووضع إجراءات حازمة للحد من فلتان األسعار واستغالل األوضاع لزيادة السلع االستهالكية.
وكام يؤكد االتحاد الوطني لنقابات العامل واملستخدمني يف لبنان مطالبته باإلرساع يف تشكيل الحكومة والبدء يف املعالجة الجدية
للوضع االقتصادي والعمل عىل تخفيف وطأة هذه األزمة.
كام يؤكد االتحاد الوطني عىل مطالبه من الحكومة الجديدة واملجلس النيايب اإلرساع يف عملية تعديل الترشيعات وخاصة قانون
العمل اللبناين ،وقانون الضامن االجتامعي وقانون مجالس العمل التحكيمية لتعميمه عىل األقضية.
متثيل ويطالب بدعوة لجنة املؤرش بعد تشكيل الحكومة ،وضم االتحاد
كام يطالب بإلغاء املرسوم الذي يحدد املؤسسات األكرث ً
الوطني وممثيل القطاع العام إىل هذه اللجنة.
كام يطلب من كافة القوى النقابية االنخراط يف عملية املواجهة ،ويدعوهم للمشاركة يف هذه العملية لتعزيز جبهة القوى الشعبية
التي ال بد أن تفرض التغري عىل هذه السلطة يف القضايا التي تهم املواطنني وخاصة العامل والفئات الشعبية.
وعليه يؤكد االتحاد الوطني االستمرار يف االعتصام يف ساحة رياض الصلح ويف كل الساحات ،ويدعو العامل واملستخدمني لالستمرار
يف املواجهة الشعبية واملشاركة الشعبية وبكافة األشكال املرشوعة حتى يتم تحقيق املطالب املعيشية.
بريوت يف 2019/11/5 :االتحاد الوطني لنقابات العامل واملستخدمني يف لبنان Fenasol

جهة اإلصدار :االتحاد الوطني لنقابات العامل واملستخدمني يف لبنان Fenasol
املصدر :االتحاد الوطني لنقابات العامل واملستخدمني يف لبنان  ،Fenasolفيسبوك ،2019/11/5 ،شوهد يف  ،2020/8/17يفhttps://bit.ly/2IF731g :
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الوثيقة ()13
بيان لتجمع مهنيات ومهنيني يدعو إلغالق الربملان

قيثوتلا
وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي

135

136

جهة اإلصدار :تجمع مهنيات ومهنيني.
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الوثيقة ()14
االتحاد الوطني لنقابات العامل واملستخدمني يدعو إلرضاب عام
رفضً ا لسياسة املامطلة وسياسة التقاسم والتحاصص ،وبعد مرور  25يو ًما عىل االنتفاضة الشعبية ،نتفاجأ بعدم تكليف رئيس
للحكومة وبان املجلس النيايب يعمل إلقرار قانون العفو العام ،هذا القانون الذي يحمل يف طياته صفقة للعفو عن ناهبي املال العام
والفاسدين واملعتدين عىل األمالك العامة البحرية والنهرية وناهبي أموال الضامن االجتامعي ،واألخطر بأنه سيمرر العفو عن العمالء
الذين خدموا العدو الصهيوين وارتكبوا بحق األرسى واملعتقلني أبشع أنواع التعذيب.
إن االتحاد الوطني يحذر من التآمر مجد ًدا عىل الطبقة العاملة ومن ذر الرماد يف العيون من خالل بعض القوانني التي ال تفي
باملطالب .إن أولويات الحراك الشعبي ومطالبه هي إقرار قانون استعادة األموال املنهوبة ومحاسبة الفاسدين ،وتشكيل حكومة
بدل من بيعه ،وتعزيز الخدمات من الكهرباء
مستقلة تعمل عىل حل األزمة االقتصادية وخلق فرص عمل وتعزيز دور القطاع العام ً
واالتصاالت والنقل واملدرسة الرسمية وحامية الجامعة اللبنانية وإقرار قانون انتخايب خارج القيد الطائفي ولبنان دائرة واحدة عىل
أساس النسبية.
وعليه يدعو االتحاد الوطني إىل اإلرضاب العام غ ًدا الثالثاء والتظاهر أمام مجلس النواب ،كام يدعو إىل املشاركة بالتحركات يف جميع
املناطق اللبنانية ويف كل الساحات.

جهة اإلصدار :االتحاد الوطني لنقابات العامل واملستخدمني FENASOL
املصدر :شبكة أخبار لبنان ،2019/11/11 ،شوهد يف  ،2020/8/18يفhttps://bit.ly/3f8l83s :

ددعلالا
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الوثيقة ()15
تجمع مهنيات ومهنيني يدعو إلرضاب عام

جهة اإلصدار :تجمع مهنيات ومهنيني.
املصدر :صفحة التيار النقايب املستقل  ،LUMLفيسبوك ،2019/11/11 ،شوهد يف  ،2020/8/18يفhttps://bit.ly/2UzwVOx :

قيثوتلا
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الوثيقة ()16
بيان املكتب السيايس لحزب الكتائب اللبنانية

جهة اإلصدار :املكتب السيايس لحزب الكتائب اللبنانية.
املصدر :صفحة حزب الكتائب اللبنانية ،فيسبوك ،2019/11/13 ،شوهد يف  ،2020/8/18يفhttps://bit.ly/3nsIwvl :

ددعلالا
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الوثيقة ()17
بيان التيار النقايب املستقل موج ًها لجمعية املصارف
بيان موجه إىل جمعية املصارف :املصارف تتآمر عىل الشعب وته ّدد األمن االجتامعي واالقتصادي للناس
تشكّل املصارف رأس حربة نظام الفساد اللبناين امل ُعتمد منذ نحو ثالثة عقود ،وهي قامت بأكرب عملية نهب للامل العام ،كونها تجني
نحو  60%من مداخيلها من فوائد الدين العام التي تحقّقها من خالل إقراض الدولة اللبنانية أو عرب توظيف ودائع زبائنها لدى
مرصف لبنان وبفوائد طائلة.
ما يعني أنها بسياسة الفوائد املرتفعة التي تنتفع منها تقتل االقتصاد امل ُنتج وتقيض عىل أي فرص لتطويره ،وأيضً ا تستويل عىل قسم
العمل وذوي الدخل املحدود والفقراء التي تدفع عىل شكل رضائب تذهب لتمويل فوائد الدين العام ،وال ب ّد من
كبري من مداخيل ّ
التذكري بأن  50%من اإليرادات العا ّمة تذهب لدفع فوائد الدين العام ،بدل أن تدفع هي الرضائب وفقًا لنظام رضيبي تصاعدي،
ينص عليها الدستور.
يتامىش مع مبادئ املساواة والعدالة االجتامعية التي ّ
من هنا ،تتح ّمل املصارف مسؤولية كربى يف الوصول إىل هذا االنفجار االقتصادي واالجتامعي الناجم عن انعدام املساواة وإفقار الناس
وارتفاع املديونية العامة وانهيار القطاعات اإلنتاجية التي تولّد فرص العمل للشباب ،فتدفعهم إىل الهجرة.
العمل وذوي الدخل
أ ّما األفظع فهو استغالل املصارف لهذه األزمة الخطرية التي يتخ ّبط بها لبنان للتضييق عىل الناس،
ً
وخصوصا ّ
املحدود وصغار املودعني ،عرب االمتناع عن تلبية احتياجاتهم اليومية من األموال ،وال سيام من العملة الصعبة ،يف حني تقوم باملقابل
بتحويل مبالغ كبرية مباليني الدوالرات ألصحاب املصارف وكبار املودعني إىل الخارج ،بينام املطلوب هو منع تحويل الحسابات الكبرية
إىل الخارج للحفاظ عىل االستقرار النقدي وتيسري أمور املواطنني وحامية صغار املودعني .ومن أخطر نتائج هذه االرتكابات هو عرقلة
التحويالت للمستشفيات التي سترضب عن العمل يوم الجمعة املقبل ،مه ّددة بالتوقّف عن استقبال املرىض نظ ًرا لعدم متكّنها من
توفري اللوازم الطبية من الخارج ،وكذلك األمر بالنسبة إىل مستوردي األدوية والنفط.
والسؤال األهم هنا :أين ذهبت مليارات الهندسات املالية التي ص ّممت الستقطاب الدوالرات من الخارج ،وتعزيز احتياطي مرصف
علم أن هذه الهندسات
لبنان ،وزيادة ك ّمية الدوالرات يف السوق كتدبري احرتازي للحيلولة دون الوقوع بأزمة سيولة من الدوالرً ،
كانت مكلفة ج ًّدا نظ ًرا إىل الفوائد املرتفعة التي تك ّبدها مرصف لبنان ودفعت إىل املصارف التي حقّقت أربا ًحا خيالية مبليارات
الدوالرات يف مدة زمنية قصرية ج ًدا.
نريد استعادة األموال التي حقّقتها املصارف من الفوائد الربوية ،وهي ليست ّإل إثرا ًء غري مرشوع ،وذلك لتلبية الحاجات املعيشية
والحيوية للشعب اللبناين من الغذاء والنفط والدواء واالستشفاء ...لن نسمح بأن يح ّول كبار املودعني ثرواتهم إىل الخارج بينام ميوت
املواطنون والفقراء عىل أبواب املستشفيات ويحرمون من األدوية...
سنتخذ كافة اإلجراءات الالزمة للحفاظ عىل مصالح الناس الحيوية وتيسري أمورها ال س ّيام صغار املودعني ،إن كان من خالل اللجوء
إىل القضاء والتأكّد من حسن تطبيق قانون النقد والتسليف .أو لجهة الضغط بشكل مبارش وبشتّى الوسائل القانونية والسلمية غري
التقليدية عىل أصحاب املصارف وكبار املوظّفني فيها.
تعترب الثورة هذه االرتكابات اعتدا ًء صارخًا عىل األمن املعييش واالقتصادي للمواطنني ،وتهدي ًدا لالستقرار االجتامعي واالقتصادي يف
البالد ،وتطالب بعدم تحويل الحسابات الكربى إىل الخارج ووضع حدود قصوى للتحويالت للحفاظ عىل االستقرار النقدي واملايل يف
العمل وذوي الدخل املحدود وصغار املودعني ،نتيجة
البلد ،وهو ما يشكّل ّ
الحل املنطقي واملطلوب ،والبديل عن اإلمعان يف قهر ّ
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االمتناع عن توفري الك ّميات الكافية من الدوالرات التي متكّنهم من تسيري شؤونهم وأعاملهم ودفع أقساط أوالدهم الذين يتابعون
دراساتهم الجامعية يف لبنان أو الخارج ...مع التشديد عىل توفري الك ّميات الكافية من الدوالرات بالسعر الرسمي لتوفري السلع
االسرتاتيجية ويف مق ّدمتها اللوازم الطبية للمستشفيات واألدوية والقمح .ومن الواضح أن اإلرضاب املفتوح الذي أعلنه اتحاد نقابات
عمل املصارف ،ما هو إال تحت ضغط أصحاب املصارف اللذين ميارسون املزيد من القهر بحق الناس لتحميلهم أعباء أزمة
موظفي ّ
خطرية ،هم (أي أصحاب املصارف) يف صدارة املسؤولني عنها.
لقد حان الوقت ليك تعيدوا للشعب والدولة بعضً ا من األموال املنهوبة والرثوات غري املرشوعة التي حقّقت عىل مدى ثالثة عقود
من الزمن ،وأن تساهموا ببناء االستقرار االجتامعي واالقتصادي ،بعد أن هدمتوه.
اللجنة الشعبية للرقابة عىل املصارف
#لبنان_ينتفض
#الشعب_ينتفض
#إنتفاضة__17أكتوبر

جهة اإلصدار :التيار النقايب املستقل .LUML
املصدر :صفحة التيار النقايب املستقل  ،LUMLفيسبوك ،2019/11/14 ،شوهد يف  ،2020/8/18يفhttps://bit.ly/2UuCf5Z :
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الوقائع الفلسطينية
Palestine Over Two Months

ً
توثيقــا ألهــم الوقائــع الفلســطينية واألحــداث المرتبطــة بالصــراع
يتضمــن هــذا التقريــر
العربي  -اإلسرائيلي في المدة  1تموز /يوليو  31 -آب  /أغسطس .2020
كلمات مفتاحية :فلسطين ،إسرائيل ،الصراع العربي  -اإلسرائيلي.
Keywords: Palestine, Israel, Arab-Israeli Conflict.
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الوقائع الفلسطينية

 2020/7/1ص ّوت الربملان الهولندي عىل مرشوع قرار ق ّدمه الحزب
االشرتايك يَعترب خطة الضم اإلرسائيلية مبنزلة انتهاك للقانون الدويل.
وطالب الربملان من خالل هذا القرار الحكومة الهولندية واالتحاد
األورويب باتخاذ إجراءات عقابية ضد إرسائيل يف حال أقدمت عىل
تنفيذ مخطط الضم.
(األيام)2020/7/1 ،

 2020/7/1جدد عاهل األردن امللك عبد الله الثاين ،رفض بالده خطة
الضم اإلرسائيلية ،وثبات موقف األردن تجاه القضية الفلسطينية .وجاء
ذلك خالل لقائه عد ًدا من العسكريني يف قرص الحسينية بالعاصمة
عامن .وبحسب بيان للديوان املليك ،أكد امللك أن "موقف األردن مل ولن
يتغري من القضية الفلسطينية" ،مشد ًدا عىل "رفض أي إجراء إرسائييل
أحادي لضم أر ٍ
اض يف الضفة الغربية" .وأضاف" :األردن كان وسيبقى
حريصا عىل هدفه ،حامية مصالح الفلسطينيني ،موقفنا ثابت من الضم
ً
الذي يقوض فرص السالم واالستقرار يف املنطقة" .وأكد "وجود تنسيق
مستمر مع عدد من الدول العربية واألوروبية لتحقيق هذا الهدف".
(وكالة األناضول)2020/7/1 ،

 2020/7/1نرش رئيس الوزراء الربيطاين ،بوريس جونسون ،مقالً يف
صحيفة يديعوت أحرونوت اإلرسائيلية ،مؤك ًدا فيه أن "بريطانيا لن
تعرتف بأي تغيريات إلرسائيل عىل خطوط عام  1967باستثناء تلك
املتفق عليها بني الطرفني" ،مضيفًا أن مقرتحات الضم املرتقبة "تشكل
انتهاكًا للقانون الدويل" ولن تحقق مصالح إرسائيل عىل املدى الطويل.
(فرانس )2020/7/1 ،24

 2020/7/1أكدت منظمة العفو الدولية أن خطة ضم أجزاء من
الضفة الغربية التي تعتزم إرسائيل القيام بها "غري قانونية" و"تعزز
قانون الغاب" ،ودعت إىل التوقف عنها .وقالت إنه يتعني عىل
السلطات اإلرسائيلية أن تتخىل فو ًرا عن خططها لـ "ضم" املزيد من
أرايض الضفة الغربية املحتلة ،مشدد ًة عىل أن هذا األمر "ينتهك
القوانني الدولية ويفاقم عقو ًدا من االنتهاكات املمنهجة لحقوق
اإلنسان ضد الفلسطينيني هناك" .كام دعت املنظم ُة املجتم َع
الدويل إىل اتخاذ إجراءات حازمة ضد مقرتحات الضم واملستوطنات
اإلرسائيلية غري القانونية يف األرايض املحتلة.
(الرشق األوسط)2020/7/1 ،

 2020/7/1ص ّوت الربملان األملاين االتحادي "البوندستاغ" باألغلبية
عىل مرشوع قرار تق ّدم به االئتالف الحكومي ،املك ّون من حزيب
االتحاد املسيحي واالشرتايك الدميقراطي ،يشدد عىل التمسك بحل
الدولتني ويدعم السالم واألمن واالستقرار يف الرشق األوسط ،وذلك
يف ختام جلسة نقاش حول القضية الفلسطينية  -اإلرسائيلية ،يف ظل
املخططات اإلرسائيلية لضم أجزاء من األرايض الفلسطينية املحتلة.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2020/7/1 ،

 2020/7/2أكد أمني رس اللجنة املركزية لحركة فتح ،جربيل الرجوب،
ونائب رئيس املكتب السيايس لحركة حامس ،صالح العاروري ،أن
الحركتني ستواجهان م ًعا كل مشاريع الضم ،التي يسعى االحتالل
لتطبيقها ،بدعم من الواليات املتحدة.
(الجزيرة نت)2020/7/2 ،

 2020/7/2حذّر املفوض العام لوكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل
الالجئني الفلسطينيني "األونروا" ،فيليب الزاريني ،من العجز املايل "الهائل"
الذي تعانيه الوكالة ،مؤك ًدا أنها ستكون يف خطر إذا مل يغ َّط العجز.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2020/7/2 ،

 2020/7/2دان الرئيس األمرييك األسبق ،جيمي كارتر ،خطة الضم
اإلرسائيلية ألجزاء واسعة من الضفة الغربية املحتلة .وجاء ذلك يف بيان
أصدره مع الرئيس التنفيذي ملركز كارتر ،بيج ألكسندر ،وفق صحيفة
ذا هيل األمريكية .وقال كارتر يف البيان إن "الضم املتوقع سيكون
مبنزلة مصادرة ضخمة وغري قانونية لألرايض الفلسطينية" .وأضاف:
"يجب وقف الضم ،وعودة اإلرسائيليني والفلسطينيني إىل مفاوضات
هادفة عىل أساس قرارات األمم املتحدة واالتفاقيات الثنائية السابقة".
واستنكر كارتر توسع إرسائيل املستمر منذ عقود يف املستوطنات
بالضفة الغربية ،مش ًريا إىل أنها تع ّرض للخطر "أي إقامة محتملة لدولة
فلسطينية ذات سيادة" .كام أشار إىل أن الضم الرسمي سيشري إىل
نهاية حل الدولتني املتفق عليه دول ًيا ،ومعه إمكانية إيجاد حل عادل
للرصاع .وأكد كارتر ،الذي قاد الوساطة ملعاهدة السالم املرصية -
اإلرسائيلية ،أن الضم اإلرسائييل ينتهك تلك املعاهدة واتفاقيتي كامب
ديفيد وأوسلو ،التي حددت خريطة طريق للسالم بني الدولتني.
(وكالة األناضول)2020/7/2 ،

 2020/7/3استدعى الفاتيكان سفريي الواليات املتحدة األمريكية
وعب وزير خارجية الفاتيكان،
وإرسائيل ،بشأن خطة الضم اإلرسائيليةّ .
الكاردينال بيرتو بارولني ،خالل لقائه السفريين ك ًُل عىل حدة ،عن
قلق الكريس الرسويل بشأن إجراءات محتملة أحادية الجانب من
شأنها أن ته ّدد املسعى نحو السالم بني اإلرسائيليني والفلسطينيني،
الحساس يف الرشق األوسط.
وكذلك الوضع ّ
(الحياة الجديدة)2020/7/3 ،

 2020/7/3وقعت "مجموعة  "42املتخصصة يف الذكاء االصطناعي
والحوسبة السحابية ،وتتخذ من أبوظبي مق ًرا لها ،مذكريت تفاهم
مع رشكة "رافاييل" لألنظمة العسكرية املتقدمة ،وإرسائيل لصناعات
الطريان والفضاء "أي إيه أي" ،وهام من كبار الرشكات التكنولوجية
اإلرسائيلية ،من أجل التعاون يف مجال البحث والتطوير وإيجاد حلول
فعالة ملكافحة الفريوسات.
(الحياة الجديدة)2020/7/3 ،
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 2020/7/4طالب رؤساء دول ووزراء خارجية سابقون وشخصيات
سياسية وثقافية اعتبارية ومؤثرة يف أمريكا الالتينية ،املجتمع الدويل
من خالل األمم املتحدة ،بفرض عقوبات عىل إرسائيل من جراء
قرارها ض َّم أجزاء شاسعة من األرض الفلسطينية بالقوة وعىل نحو
غري قانوين .كام طالبوا عرب عريضة وقّعوها بهذا الخصوص بتفعيل
اللجنة الخاصة ضد الفصل العنرصي ورفع الحصانة التي تتمتع بها
إرسائيل يف خرق القانون الدويل عىل نحو منظم وممنهج ،بدعم
اسرتاتيجي ومبارش من الرئيس األمرييك دونالد ترامب.

 2020/7/7أعلن وزراء الخارجية العرب رفضهم خطط إرسائيل
املتعلقة بضم أر ٍ
اض يف الضفة الغربية إىل سيادتها ،والتي كان أعلنها
رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو ،قبل عدة أشهر ،محذرين
من خطر الضم باعتباره ميثل خرقًا للقانون الدويل ،وتقويضً ا لحل
الدولتني وكل األسس التي قامت عليها العملية السلمية ،والجهود
املستهدفة تحقيق السالم العادل والشامل" .وجاء ذلك يف بيان
أصدره وزراء الخارجية العرب يف أعقاب اجتامع ،دعا إليه األردن،
اليوم الثالثاء ،لبحث مستجدات القضية الفلسطينية.

 2020/7/4شاركت جامهري من أنصار حزب تحالف اليسار الجذري
التقدمي "سرييزا" املعارض وأعضاء من شبيبة الحزب ،يف مظاهرة
أمام السفارة اإلرسائيلية يف العاصمة اليونانية أثينا ،تعب ًريا عن رفضهم
سياسة الضم اإلرسائيلية ،وإعالن تضامنهم مع شعبنا الفلسطيني.

 2020/7/8لجأت سلطات االحتالل اإلرسائييل إىل استخدام تطبيق
"واتس أب" لتوجيه رسائل إىل مواطنني من عرب املليحات شامل
غرب أريحا تحمل خرائط لتوسعة مستوطنة "ميفوت يريحو" التي
تتضمن هدم بعض منشآت األهايل .وبالتزامن مع تلك الرسائل،
سلّم ما يسمى "مجلس املستوطنات" ،مواطنني من عرب املليحات،
إخطارات مبصادرة  300دونم من منطقة املعرجات شامل غرب أريحا.

(الرشق األوسط)2020/7/4 ،

(األيام)2020/7/4 ،

 2020/7/5دعا مجلس األمة الكويتي برملانات دول العامل الحرة إىل
تب ّني مواقف حازمة ضد ما يسمى "خطة الضم الصهيونية" األحادية
املخالفة للقرارات واالتفاقيات الدولية التي متثل مسام ًرا جدي ًدا يف
نعش عملية السالم وحق الفلسطينيني العادل يف تقرير املصري وإقامة
الدولة املستقلة وعاصمتها القدس الرشيف .وقال مجلس األمة يف
بيانه "تابعنا ببالغ القلق واألىس قرارات ومشاريع خطة (الضم)
الصهيونية األحادية ألجزاء واسعة وحيوية من األرايض الفلسطينية
يف الضفة الغربية وما تؤدي إليه هذه الخطة من إنهاء خطط
السالم والتسوية ومتزيق لالقتصاد واملجتمع الفلسطيني الذي يعاين
ويالت االحتالل الجائر وجدار الفصل العنرصي" ،وطالب الحكومات
العربية واإلسالمية وحكومات العامل الحرة باتخاذ إجراءات عقابية
ضد "كيان االحتالل وتنفيذ خطوات تضامنية فاعلة تدعم صمود
الشعب الفلسطيني ونضاله وتخفف املعاناة اإلنسانية االقتصادية
واالجتامعية الواقعة عليهم بسبب االحتالل وجرامئه املستمرة".
(القدس العريب)2020/7/5 ،

 2020/7/6طالب مجلس الشيوخ التشييل الحكومة باتخاذ قرار
ملقاطعة البضائع اإلرسائيلية وخاصة الصادرة من املستوطنات غري
الرشعية املقامة عىل أرايض الفلسطينيني املرسوقة يف الضفة الغربية.
(موقع مقاطعة)2020/7/6 ،

 2020/7/6أمــى رئيس الجمهورية ،قيس سعيّد ،اإلثنني
شخصا الجنسية
 6متوز /يوليو  ،2020أم ًرا رئاسيًا يقيض مبنح 135
ً
التونسية بينهم  34فلسطين ًيا ،وفق ما أكده مصدر مسؤول برئاسة
الجمهورية يف ترصيح لـ وكالة تونس أفريقيا لألنباء (الوكالة الرسمية).
(ألرتا تونس)2020/7/6 ،

(العريب الجديد)2020/7/7 ،

(األيام)2020/7/8 ،

 2020/7/10طالب الرئيس الفرنيس ،إميانويل ماكرون ،إرسائيل
بالتخيل عن أي مرشوع لضم أجزاء يف الضفة الغربية املحتلة ،محذ ًرا
أن ذلك سيرض بالسالم ،وفق ما أفاد قرص اإلليزيه.
(مونت كارلو الدولية)2020/7/10 ،

 2020/7/13قدم لويب "أرض إرسائيل" ،مرشو َع قانون يقيض بفرض
"سيادة" االحتالل اإلرسائييل عىل مستوطنات الضفة الغربية ،مبوجب
املخطط الذي وضعه مجلس املستوطنات ،وكان مركز حزب الليكود
الحاكم ،قد ص ّدقه باإلجامع ،يف كانون األول /ديسمرب  .2017ويقيض
مرشوع القانون الذي قدمه اللويب للهيئة العامة للكنيست ،بـ "تطبيق
السيادة اإلرسائيلية عىل كل املستوطنات املقامة عىل أرايض الضفة
الغربية" املحتلة ،ومينع تحويل البؤر االستيطانية إىل "جيوب معزولة".
(عرب )2020/7/13 ،48

 2020/7/14أعلن رئيس جامعة بريزيت ،عبد اللطيف أبو حجلة ،عن
توفري  50منحة دراسية للطلبة القاطنني يف مناطق القدس واألغوار
من غري املقتدرين ،يف مبادرة لدعم ومساندة العائالت الفلسطينية
هناك التي تواجه خطر تنفيذ مخطط الضم الذي سيحرمهم من
حقوقهم األساسية يف العيش الكريم.
(الحدث)2020/7/14 ،

 2020/7/14قال رئيس أركان الجيش اإلرسائييل ،أفيف كوخايف ،إن
االستعدادات لتنفيذ مخطط الضم اإلرسائييل يف الضفة الغربية" ،عىل
رأس أولويات الجيش اإلرسائييل يف هذه األيام".
(عرب )2020/7/14 ،48
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 2020/7/15أكد العاهل األردين ،امللك عبد الله الثاين ،أهمية استمرار
الخدمات التي تقدمها وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني (األونروا) ،بالنسبة إىل أمن واستقرار املنطقة ،وفق بيان
صادر عن الديوان املليك .وشدد خالل استقباله املفوض العام للوكالة،
فيليب الزاريني ،عىل رضورة قيام املجتمع الدويل بتح ّمل مسؤولياته
االجتامعية تجاه الالجئني الفلسطينيني من خالل املساعدات
والتمويل لتمكني األونروا من مواصلة عملها ،الفتًا إىل حرص األردن
عىل االستمرار برعاية جميع الالجئني املوجودين عىل أراضيه.
(العريب الجديد)2020/7/15 ،

الرئيس إميانويل ماكرون،
 2020/7/15دعا أكرث من مئة برملاين فرنيس
َ
األربعاء ،إىل االعرتاف بدولة فلسطني وفرض عقوبات دولية عىل
مرشوع الحكومة اإلرسائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية املحتلة.
وطالب الربملانيون ،يف مقال نُرش يف صحيفة لوموند ،مبواجهة هذا
"التهديد اآلين" ،كام دعوا إىل اعرتاف الدول الـ  27أعضاء االتحاد
األورويب بدولة فلسطني ،مشددين عىل أنه يف حال مل يتحقق ذلك
"ففي إمكان فرنسا القيام بهذا االعرتاف بشكل أحادي".
(فرانس )2020/7/15 ،24

 2020/7/17قال مايكل لينك ،املقرر الخاص املعني بحالة حقوق
اإلنسان يف األرايض الفلسطينية املحتلة منذ عام  ،1967يف بيان
صادر اليوم الجمعة عقب تقدميه تقري ًرا جدي ًدا أمام مجلس حقوق
اإلنسان تناول فيه ترصفات إرسائيل تجاه الشعب الفلسطيني" ،إنها
إلهانة للعدالة ولسيادة القانون أن نرى أن مثل هذه األساليب ال
تزال تستخدم يف القرن الحادي والعرشين وأن معاقبة الفلسطينيني
الجامعية عىل أفعال قلة تستمر" .وأضاف أن اسرتاتيجية إرسائيل
للسيطرة عىل السكان الفلسطينيني تنتهك القاعدة التأسيسية لكل
نظام قانوين حديث تقريبًا ،مؤك ًدا أنه ميكن "معاقبة املذنبني فقط
عىل أفعالهم ،وفقط بعد عملية عادلة .ال ميكن معاقبة األبرياء عىل
أفعال اآلخرين" .وأضاف أن "هذه املامرسات تنطوي عىل انتهاكات
خطرية ضد الفلسطينيني مبا يف ذلك الحق يف الحياة ،وحرية التنقل،
والصحة ،واملأوى املناسب ومستوى املعيشة الالئق".
(أخبار األمم املتحدة)2020/7/17 ،

 2020/7/20استولت سلطات االحتالل اإلرسائييل عىل قرابة 700
دونم رشق محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية ،وذلك يف
منطقة تسمى الفريديس.
(العريب الجديد)2020/7/20 ،

 2020/7/20أكدت سلطات االحتالل إصابة األسري عبد الله عبد النبي
رشاكة من مخيم الجلزون بفريوس كورونا .وقالت هيئة شؤون األرسى إن
سلطات االحتالل أبلغت عائلة األسري رشاكة بإصابته ،مشرية إىل أن جيش
االحتالل اعتقل رشاكة قبل يومني ،وبعد اقتياده إىل أحد مراكز التحقيق

تم إجراء فحص كورونا له وتبني أن النتيجة موجبة .يُذكر أن رشاكة هو
األسري الثاين الذي تأكدت إصابته بالفريوس ،حيث تم اإلعالن قبل أسبوع
عن إصابة األسري كامل أبو وعر من قباطية ،وهو مصاب بالرسطان أيضً ا.
(ألرتا فلسطني)2020/7/20 ،

 2020/7/21قال رئيس الوزراء األردين ،عمر الرزاز ،إن موقف بالده
"ثابت" من القرار الذي أعلنت عنه الحكومة اإلرسائيلية بشأن ضم أر ٍاض
منسجم مع القرارات الدولية
فلسطينية يف الضفة الغربية ،وما يزال
ً
والرشعية الدولية ،مش ًريا إىل أن الحل الوحيد الذي سيفيض إىل سالم يف
املنطقة هو حل الدولتني ،بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الرشقية.
(يس إن إن بالعربية)2020/7/21 ،

 2020/7/24نصب جيش االحتالل اإلرسائييل ،يف وقت سابق من األسبوع
الحايل ،منظومة كامريات وأجهزة تكنولوجية يف جنوب الضفة الغربية
ومدينة الخليل ،بهدف رصد تحركات الفلسطينيني "وإحباط" عمليات.
ويطلق عليها جيش االحتالل تسمية "حدود ذكية وفتاكة" .وقد نرش
الجيش منظومة مثل هذه يف شامل الضفة الغربية ،العام املايض.
(عرب )2020/7/24 ،48

 2020/7/26أشادت "اللجنة األمريكية  -اإلرسائيلية للعالقات العامة –
أيباك" ،اللويب اإلرسائييل القوي يف واشنطن ،مبجليس الشيوخ والنواب
األمريكيني لتمريرهام مساعدات عسكرية إلرسائيل بقيمة  38مليار
دوالر أمرييك عىل مدى عرش سنوات ،من دون أي معارضة تذكر إال
من عدد قليل من النواب.
(األيام)2020/7/26 ،

 2020/7/26أبدى وزير األمن اإلرسائييل ،بيني غانتس ،موقفه
الرافض لتحرير جثامني الشهداء الفلسطينيني املحتجزة يف إرسائيل،
وسيطلب غانتس التشديد يف سياسة تحرير الجثامني واالمتناع عن
تحريرها إال يف الحاالت االستثنائية.
(عرب )2020/7/26 ،48

 2020/7/26أكد الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغــان ،للرئيس
الفلسطيني محمود عباس ،مواقف بالده الداعمة للشعب الفلسطيني
وحقه يف الحرية واالستقالل وإقامة دولته املستقلة عىل ترابه
الوطني .وشدد خالل اتصال هاتفي جرى بني الرئيسني ،عىل أهمية
"مواصلة الجهود الدولية الرامية إىل منع الضم اإلرسائييل املخالف
للرشعية الدولية ،مؤك ًدا أن تركيا تواصل جهودها يف هذا املجال".
وأكد الرئيس أردوغان عىل أهمية "التواصل اإليجايب ،الذي يجري بني
وصول
ً
حركتي التحرير الوطني "فتح" واملقاومة اإلسالمية "حامس"،
إىل تحقيق املصالحة الكاملة وتوحيد املواقف ملواجهة االحتالل".
(وكالة األناضول)2020/7/26 ،

 2020/7/27وافق البنك الدويل اليوم عىل منحة بقيمة  30مليون
دوالر أمرييك للدعم النقدي وفرص العمل القصرية األجل للسكان
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األكرث احتيا ًجا بالضفة الغربية من املتأثرين بجائحة فريوس كورونا.
ويستهدف مرشوع االستجابة الطارئة للحامية االجتامعية من جائحة
فريوس كورونا بالضفة الغربية السكان الذين انزلقوا إىل دائرة الفقر
حديثًا ممن فقدوا دخولهم نتيجة الجائحة واألرس التي تعاين الفقر
بالفعل قبل تفيش الجائحة ،لكنها تكافح اآلن بصعوبة أكرب.

وأكدت اللجنة التنفيذية رفضها امل ُطلق للتعامل بأي شكل من األشكال
مع خطة الضم واألبرتهايد التي طرحها الرئيس األمرييك ترامب ،ورئيس
الوزراء اإلرسائييل نتنياهو يف  28كانون الثاين /يناير  ،2020معتربة خطة
الضم خرو ًجا فاض ًحا عن القانون الدويل والرشعية الدولية واالتفاقات
والتفاهامت واملرجعيات املحددة.

 2020/7/30قررت محكمة الصلح اإلرسائيلية يف القدس ،متديد اعتقال
محافظ القدس ،عدنان غيث 5 ،أيام إضافية الستكامل التحقيق معه.
واعتقل االحتالل املحافظ غيث يف  19متوز /يوليو  2020من منزله
يف سلوان .وجرى متديد اعتقاله الجمعة املاضية لسبعة أيام أخرى،
للتحقيق يف سجن عسقالن.

 2020/8/7وقعت الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزير املالية شكري
ممثل مبديره يف فلسطني ،كانثان شانكار ،يف مكتب
بشارة ،والبنك الدويل ً
رئيس الوزراء برام الله ،برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية،
اتفاقية بقيمة  30مليون دوالر أمرييك .وقال اشتية" :هذه االتفاقية
املهمة بقيمة  30مليون دوالر أمرييك ،مقدمة من البنك الدويل ،تغطي
مجموعة جوانب؛ الجانب األول بقيمة  6ماليني دوالر أمرييك لألرس
املحتاجة ،وتديره وزارة التنمية االجتامعية ،والجانب الثاين بقيمة
 13.9مليون دوالر أمرييك وهي لعامل املياومة وتديره وزارة العمل،
وسوف يخدم هذا الربنامج  68ألف عامل تعطل عن العمل بسبب
جائحة كورونا" .وأضاف اشتية" :من جانب آخر ستكون  10ماليني
دوالر أمرييك من االتفاقية ضمن برنامج التشغيل املؤقت ويغطي
الضفة وقطاع غزة ،وسيتم تنفيذه من خالل  10مؤسسات فلسطينية،
مبا يخدم  3100عائلة %50 ،من هذه العائالت تقودها نساء".

(أخبار البنك الدويل)2020/7/27 ،

(ألرتا فلسطني)2020/7/30 ،

 2020/8/3شدد رئيس الحكومة اإلرسائيلية ،بنيامني نتنياهو ،عىل
أن "حسم مسألة فرض سيادة إرسائيل عىل مناطق يف الضفة املحتلة
يف واشنطن ،واملسألة ال تزال حارضة ،لكننا يف حاجة إىل دعم البيت
األبيض" ،وأضاف نتنياهو "املوضوع مل يرفع من جدول األعامل
واإلمكانية (للتنفيذ) ما زالت قامئة".
(عرب )2020/8/3 ،48

 2020/8/5اقتلعت آليات االحتالل العرشات من أشجار النخيل يف قرية
الجفتلك باألغوار الوسطى .ويتع ّرض الفلسطينيون يف األغوار للتهجري
والترشيد املستمر الذي متارسه سلطات االحتالل التي تحاول اقتالعهم
من أرضهم بغية تحقيق مطامعها وأهدافها ومخططاتها االستيطانية ،من
خالل توزيع إخطارات الهدم أو وقف البناء ،أو هدم املنشآت الزراعية
أو السكنية وكذلك مالحقة املستوطنني لرعاة األغنام واالعتداء عليهم.
(شبكة قدس اإلخبارية)2020/8/5 ،

 2020/8/7أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن اتصاالته مع قادة
عرب وعدد من قادة الدول واملنظامت الدولية أدت إىل وضع نقاط
ارتكاز الئتالف دويل ضد الضم واألبرتهايد ،والتمسك بالقانون الدويل
والرشعية الدولية و ُمبادرة السالم العربية .وقال إن نقاط االرتكاز
تتضمن إنهاء االحتالل اإلرسائييل وتجسيد استقالل دولة فلسطني
وعاصمتها القدس الرشقية عىل حدود الرابع من حزيران /يونيو ،1967
وحل قضايا الوضع النهايئ من دون استثناء ،استنا ًدا إىل قرارات الرشعية
الدولية ذات الصلة .وأشار ،خالل ترؤسه اجتام ًعا للجنة التنفيذية
ملنظمة التحرير الفلسطينية ،يف مقر الرئاسة مبدينة رام الله ،إىل أن تلك
االتصاالت جرت مع قادة عرب وروسيا والصني ودول االتحاد األورويب
وإندونيسيا وتركيا وسويرسا وجنوب أفريقيا والرنويج وبريطانيا
واالتحاد األفريقي ودول أمريكا الالتينية والكاريبي ودول عدم االنحياز
ومنظمة التعاون اإلسالمي ،والسكرتري العام لألمم املتحدة ،واألمني العام
لجامعة الدول العربية وغريها من دول العامل واملنظامت اإلقليمية.

(العريب الجديد)2020/8/7 ،

(العريب الجديد)2020/8/7 ،

 2020/8/7قلّل مستشار األمن القومي األمــريك السابق ،جون
بولتون ،من إمكانية تطبيق خطّة الرئيس دونالد ترامب لتصفية
تغي
القضية الفلسطينية ،املعروفة باسم "صفقة القرن" ،وتوقّع ّ
سياسة ترامب تجاه إرسائيل إن فاز مرة أخرى.
(عرب )2020/8/7 ،48

 2020/8/11أملح رئيس حكومة االحتالل اإلرسائيلية ،بنيامني نتنياهو،
إىل أن الرئيس األمرييك ،دونالد ترامب ،تراجع عن دعم مخطط الضم
يف الضفة ،مش ًريا إىل أن ذلك "ليس يف سلم أولوياته" يف الوقت الراهن.
(الحدث)2020/8/11 ،

 2020/8/13قصفت قوات االحتالل اإلرسائييل لليلة الثانية عىل التوايل
مواقع للمقاومة الفلسطينية يف غزة ،وشددت الحصار املفروض عىل
القطاع بذريعة الرد عىل بالونات حارقة ومفخخة تطلق نحو املستوطنات،
يف حني حذرت الحركة تل أبيب من تداعيات التصعيد العسكري.
(الجزيرة نت)2020/8/13 ،

 2020/8/13أعلن الرئيس األمرييك ،دونالد ترامب ،أن اإلمارات العربية
املتحدة وإرسائيل توصلتا إىل "اتفاق سالم تاريخي" يسمح للبلدين
بتطبيع العالقات بينهام .ويعترب هذا االتفاق هو األول بني إرسائيل ودولة
عربية بعد اتفاقات السالم املوقعة مع مرص واألردن والفلسطينيني.
(فرانس )2020/8/13 ،24
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 2020/8/13أعلن وزير الخارجية الفلسطيني ،رياض املاليك ،استدعاء
السفري الفلسطيني من دولة اإلمارات وبشكل فوري .وقال املاليك
يف بيان مقتضب إن القرار يأيت بناء عىل تعليامت الرئيس محمود
عباس ،ويف إثر البيان األمرييك  -اإلرسائييل  -اإلمارايت ،بتطبيع العالقات
اإلماراتية مع "إرسائيل" .ووصفت القيادة الفلسطينية يف بيان شديد
اللهجة ،ما أقدمت عليه اإلمــارات بأنه "خيانة للقدس واألقىص
والقضية الفلسطينية" ،وطالبتها بالرتاجع عن "هذا اإلعالن املشني"،
وحذّرت األشقاء العرب من االنسياق خلف الخطوة اإلماراتية.
(ألرتا فلسطني)2020/8/13 ،

 2020/8/14اعترب أمني رس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
الفلسطينية ،صائب عريقات ،أن اإلمارات أول دولة تقر بصفقة القرن
األمريكية املزعومة .وقال عريقات يف بيان صحفي إن "اإلمارات قامت
مبكافأة رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو عىل جرائم الحرب
التي يرتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني ،مقابل ورقة تني عنوانها
تجميد مؤقت لعملية الضم ،يف حني أكد األخري أنه سيستمر بخططه،
ولن يتخىل عنها" .وأضاف "هذا يعني الحكم باإلعدام عىل أي
إمكانية تحقيق السالم الحقيقي القائم عىل مبدأ الدولتني عىل حدود
أساسا
 1967يف املنطقة،
وتكريسا لفكرة الدولة بنظامني التي تعترب ً
ً
ملرشوع (ترامب  -نتنياهو) املسمى صفقة القرن ،والتي أصبحت
اإلمارات الدولة الوحيدة بالعامل التي أقرتها" .كام أشار عريقات إىل
أن ذلك ميثل "تدم ًريا للحقوق املرشوعة للشعب الفلسطيني ،والقبول
بالقدس عاصم ًة إلرسائيل وإسقاط حق العودة لالجئني".
(وكالة األناضول)2020/8/14 ،

 2020/8/14زار رئيس حكومة االحتالل ،بنيامني نتنياهو ،اإلمارات
رسا ،خالل العامني املاضيني ،وفقًا ملا كشفته صحيفة
مرتني عىل األقل ً
إرسائيل اليوم اليمينية اإلرسائيلية .وقالت الصحيفة إن زيارات
نتنياهو إىل اإلمارات كانت ضمن االتصاالت بني البلدين لصياغة
اتفاق تطبيع العالقات .وأشارت إىل أن "كل زيارة لنتنياهو استغرقت
عدة ساعات ،وكان يرافقه فيها رئيس مجلس األمن القومي مائري بن
شبات" ،الفت ًة إىل أن "هذه الزيارات هي التي مهدت الطريق لإلعالن
عن اتفاق سالم مشرتك بني اإلمارات وإرسائيل ،وذلك بعد سنوات من
العالقات الرسية بينهام" .وزارت عدة وفود رسمية إرسائيلية دولة
اإلمارات يف السنوات األخرية ،من ضمنها زيارات لوزير الخارجية يف
حينها يرسائيل كاتس (يشغل حاليًا وزارة املالية) ،ووزيرة الثقافة
والرياضة مريي ريغيف ،إىل جانب مشاركة دولة االحتالل يف معرض
"إكسبو  "2020يف ديب ،والذي تأجل بسبب جائحة "كورونا".
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2020/8/14 ،

 2020/8/14شدد وزراء من حزب الليكود الحاكم يف "إرسائيل" عىل
أن مخطط ضم مناطق يف الضفة الغربية إىل إرسائيل س ُيستأنف

الحقًا ،وذلك ر ًدا عىل ترصيح الرئيس األمرييك ،دونالد ترامب ،الليلة
املاضية بأنه "تم رصف النظر" عن املخطط ،وذلك خالل مؤمتر
صحايف يف البيت األبيض أعلن خالله عن التوصل إىل اتفاق "سالم"
بني إرسائيل واإلمارات يشمل تطبيع العالقات بينهام .وقال السفري
األمرييك يف إرسائيل ،ديفيد فريدمان ،وهو يقف إىل جانب ترامب،
إن "الصياغة ت ّم اختيارها بعناية من جانب األطراف املعنية' .تعليق
مؤقّت' ،مل يُرصف النظر (عن الخطة) نهائيًا".
(الحدث)2020/8/14 ،

 2020/8/15قال الحاخام مارك شناير ،وهو يهودي أمرييك مقرب من
الحكومة البحرينية ومستشار امللك حمد بن عيىس آل خليفة ،إن
إرسائيل والبحرين ستعلنان عن عالقاتهام رسميًا بحلول نهاية عام
 .2020وأضاف يف مقابلة مع قناة "كان" العربية ،أعلم أنه بحلول
نهاية العام سيبدو أن دولة أو دولتني من الخليج ستقيامن عالقات
مع إرسائيل .أعتقد أن البحرين ستكون التالية.
(وكالة م ًعا اإلخبارية)2020/8/15 ،

 2020/8/16و ّجه رئيس الوزراء اإلرسائييل ،بنيامني نتنياهو ،صفعة
جديدة للسلطات اإلماراتية ،التي روجت أن مسار التطبيع يأيت
لوقف عمليات الضم ،بتأكيده أن االتفاق يعتمد عىل عقيدة السالم
من منطلق القوة ،ناف ًيا مزاعم االنسحاب من األرايض .وقال يف
تسجيل فيديو إن اتفاق سلطات االحتالل مع اإلمارات يعتمد ما
وصفه "عقيدة السالم من منطلق القوة" ،ومبوجب ذلك ال يطلب منا
االنسحاب من أي أرض ،عىل حد تأكيده .واستطرد نتنياهو" ،االتفاق
ينص عىل بسط سيادتنا عىل مساحة واسعة من يهودا والسامرة ومل
يطرأ أي تغيري عىل الخطة".
(القدس العريب)2020/8/16 ،

 2020/8/17قال رئيس السلطة الفلسطينية ،محمود عباس ،إنه ليس من
حق اإلمارات التحدث باسم الشعب الفلسطيني .وتابع" :نحن لن نقبل
بأن يتم استخدام القضية الفلسطينية ذريع ًة للتطبيع أو أي سبب آخر".
(عريب )2020/8/17 ،21

 2020/8/17اعترب رئيس الــوزراء الفلسطيني ،محمد اشتية،
أن "االتفاق اإلمارايت  -اإلرسائييل برعاية أمريكية ،خروج فاضح
قائل" :إذا كان لدى العرب موقف آخر من
عن اإلجامع العريب"ً ،
مبادرة السالم العربية فلنناقشه يف جامعة الدول العربية ،ونأخذ
قرا ًرا يف ذلك" .وأكد رئيس الوزراء أن الرئيس محمود عباس ،ومن
قبله الرئيس الراحل يارس عرفات ،مل يأخذا أي قرار مصريي يخص
فلسطني من دون الرجوع إىل العرب وإىل جامعة الدول العربية،
مطالبًا العرب بتدعيم القرار الوطني الفلسطيني املستقل وليس
تجاوزه .وقال اشتية" :إن محور الرصاع هو األرض ،وأي سالم يجب
أن يُبنى عىل االنسحاب من األرض املحتلة عام  ،1967والحديث
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عن سالم مقابل سالم هو وهم من الخيال ،ومبدأ السالم من منطق
القوة ال يصنع السالم" ،الفتًا إىل أن "السالم مبني عىل منطق العدل
والحق والرشعية الدولية ،ومعركة إرسائيل معنا نحن أصحاب األرض
وسنبقى أوفياء ألرضنا" .وقال اشتية" :الحديث عن فلسطني وما
تقبل به أو ترفضه هو شأن فلسطيني ،وميثله الرئيس محمود عباس،
وإن تعزيز ترسانة األسلحة اإلماراتية من املزود األمرييك لن يكون
عىل حساب القدس وفلسطني".

اإلرسائيلية ،تحت عنوان "شالوم عليكم" (سالم عليكم) ،ذهب
فيه إىل محاوالت تربير التحالف اإلرسائييل  -اإلمارايت عرب االدعاء
بأنه أوقف ض ّم مناطق يف الضفة الغربية ،وأنه اتفاق يفتح الباب
أمام مستقبل أفضل للرشق األوسط .وع ّدد الفوائد التي سيجنيها
اإلرسائيليون من االتفاق يف مجال السياحة وفتح اإلمارات أمامهم
يف كل املجاالت ،السياحة والعمل والتعليم ،وحتى "الصالة" يف مركز
التسامح الديني الذي سيتم تشييده يف اإلمارات .وا ّدعى العتيبة أن
أول تعاون مهم بالنسبة إىل الطرفني هو يف مجال مواجهة جائحة
كورونا ،بوصفه مقدمة للتعاون يف مجاالت الرحالت الجوية والطريان
واالتصاالت والنقل الدويل والصحة واألمن الغذايئ والتكنولوجيا
والطاقة والتبادل الثقايف.

 2020/8/18قال املبعوث األمــريك السابق إىل الرشق األوسط،
جيسون غرينبالت ،إنه تم إرجاء تنفيذ خطة ضم أجزاء من الضفة
الغربية إىل السيادة اإلرسائيلية ،إذ إن الخطة ما زالت مدرجة ومل
يتم إلغاؤها .وأتت ترصيحات غرينبالت يف حديث مع إذاعة جيش
االحتالل ،حيث أكد أن "املصطلح الذي استخدمته األطراف الثالثة يف
االتفاق مع اإلمارات هو تعليق الضم وليس إلغاءه".

 2020/8/22استقبل الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان يف قرص
وحيد الدين بإسطنبول رئيس املكتب السيايس لحركة املقاومة
اإلسالمية "حامس" ،إسامعيل هنية ،والوفد املرافق له .واستعرض
هنية الجهود الوطنية لتوحيد املوقف الفلسطيني يف مواجهة
مخططات الضم ورفض التطبيع ،ومساعي حركة حامس لتحقيق
الوحدة الوطنية الفلسطينية مع حركة فتح.

 2020/8/20أجرى سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاين ،نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ،اليوم ،اتصالً هاتف ًيا مع سعادة
الدكتور صائب عريقات أمني رس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
الفلسطينية ،جرى خالله مناقشة التطورات عىل الساحة الفلسطينية
واملستجدات اإلقليمية والدولية .ويف إطار القضية الفلسطينية،
أكد موقف دولة قطر الثابت من دعم حقوق الشعب الفلسطيني
الشقيق والتمسك بالرشعية الدولية وقرارات مجلس األمن ذات
أساسا لتحقيق السالم العادل
الصلة ومبادرة السالم العربية بوصفها ً
واملستدام الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية عىل حدود عام 1967
وعاصمتها القدس الرشيف .من جانبه ،شدد عريقات عىل تقدير
الجانب الفلسطيني ملوقف دولة قطر والجهود القامئة حاليًا لوقف
االعتداء عىل األرايض الفلسطينية واملدنيني األبرياء يف غزة.

 2020/8/29تطبيقًا التفاق التطبيع بني البلدين ،أعلنت اإلمارات
إلغاء قانونها الذي يعود إىل عام  1972القايض مبقاطعة إرسائيل ومنع
الصعد لألفراد ومؤسسات الدولة.
أي اتفاقيات أو تعاون عىل جميع ُ
ومبوجب هذا اإللغاء ،سيسمح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع
والسلع واملنتجات اإلرسائيلية بأنواعها كافة يف اإلمارات .كام سيتمكن
الصعد.
اإلماراتيون من عقد اتفاقيات مع اإلرسائيليني عىل جميع ُ

(العريب الجديد)2020/8/17 ،

 2020/8/17قال وزير الدولة اإلمــارايت للشؤون الخارجية ،أنور
قرقاش ،إن االتفاق الذي توصلت إليه اإلمارات لتطبيع العالقات مع
إرسائيل "قرار سيادي" وليس موج ًها إىل إيران.
(يب يب يس عريب)2020/8/17 ،

(شبكة راية اإلعالمية)2020/8/18 ،

(الرشق)2020/8/20 ،

 2020/8/20أكد وزير الخارجية السعودي ،األمري فيصل بن فرحان،
أن السعودية ملتزمة بالسالم يف الرشق األوسط استنا ًدا إىل خطة
السالم العربية والقرارات الدولية التي تسمح للفلسطينيني بإقامة
دولتهم والقدس الرشقية عاصمتها.
(الرشق األوسط)2020/8/20 ،

 2020/8/21نرش السفري اإلمارايت لدى واشنطن ،يوسف العتيبة،
مقال جدي ًدا يف الصفحة األوىل لصحيفة يديعوت أحرونوت
ً

(العريب الجديد)2020/8/21 ،

(الجزيرة نت)2020/8/22 ،

(فرانس )2020/8/29 ،24

 2020/8/31أعاد مستشار األمن القومي األمرييك يف فريق دونالد
ترامب الرئايس ،روبــرت أوبراين ،تكرار توقعات البيت األبيض
بانضامم دول عربية وإسالمية أخرى إىل اتفاق تطبيع العالقات املربم
بني اإلمارات وإرسائيل يف  13آب /أغسطس  .2020وهو ما يوافق
عديد التقارير التي أشارت إىل اتجاه بعض الدول العربية صوب إبرام
اتفاق مامثل التفاق أبوظبي مع تل أبيب ،وسط ترجيحات بانضامم
البحرين إىل االتفاق خالل األسابيع القادمة.
(ألرتا فلسطني)2020/8/31 ،
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"هل للقيم أهمية ت ُ َ
ذكر؟ الرؤساء والسياسة الخارجيةمن روزفلت
إلى ترامب"
"Do Morals Matter? Presidents and Foreign Policy from FDR
"to Trump

عنوان الكتاب يف لغته.Do Morals Matter? Presidents and Foreign Policy from FDR to Trump :
عنوان الكتاب :هل للقيم أهمية تذكر؟ الرؤساء والسياسة الخارجية من روزفلت إىل ترامب.
املؤلف :جوزيف ناي .Joseph Nye
النارش :مطبعة جامعة أكسفورد.
سنة النرش.2020 :
عدد الصفحات 254 :صفحة.
* باحث يف العالقات الدولية ،مركز دراسات اإلسالم والشؤون العاملية  ،CIGAجامعة إسطنبول صباح الدين زعيم ،تركيا.
Researcher in International Relations, Center for Islam and Global Affairs (CIGA), Istanbul Sabahattin Zaim University, Turkey.
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مدخل :عن السياق الذي يتنزل
فيه الكتاب
يعترب جوزيف ناي  Joseph Nyeأحد األعمدة املعارصة لتيار
الليربالية الحديثة يف العالقات الدولية ،ص ّنف يف عام  2008من
استطالع رأي شمل  2700باحث يف العالقات الدولية ،باعتباره أكرث
الباحثني تأث ًريا يف السياسة الخارجية األمريكية ،ويف عام  2011ص ّنفته
دورية ( Foreign Policyالسياسة الخارجية) ضمن قامئة شملت
 100مفكر عاملي من املفكرين األشد تأث ًريا(((َ .د ّرس يف الكثري من
الجامعات األمريكية ،وشغل سابقًا منصب عميد مدرسة كينيدي
للحوكمة يف جامعة هارفارد ،وهو اليوم أستاذ محارض فخري فيها.
عرف ناي مبقاربته النظرية عن القوة الناعمة ( ،)2005وله فيها
أربعة عرش كتابًا منهاSoft Power: The Means to Success in :
( World Politicsالقوة الناعمة :وسيلة النجاح يف السياسة العاملية)؛
( The Powers to Leadقوى القيادة)؛ The Future of Power
(مستقبل القوة)؛ Presidential Leadership and the Creation
( of the American Eraالقيادة الرئاسية وخلق العرص األمرييك)؛
?( Is the American Century Overهل انتهى القرن األمرييك؟).
عمل ناي ،إىل جانب مساره األكادميي املم ّيز ،مستشا ًرا مساع ًدا
لشؤون الدفاع واألمن الدويل ورئيس مجلس االستخبارات القومي
ونائب وكيل وزارة الخارجية وغريها من املناصب الرسمية يف إدارة
جيمي كارتر ( )1981-1977وبيل كلينتون ( )2001-1993وباراك
أوباما ( ،((()2017-2009األمر الذي أتاح له خرب ًة مهنية واحتكاكًا
رشا مبؤسسات صنع السياسات العليا يف الواليات املتحدة وفرص ًة
مبا ً
للتأثري بطروحاته التنظريية فيها ،وال سيام يف الحقبة التي تلت
سقوط االتحاد السوفيايت ،أو ما صار يعرف بالنزعة األممية الليربالية
 ،The Liberal Internationalismأو كام يس ّميها منتقدوها "تيار
الهيمنة الليربالية"  The Leberal Hegemoyالتي امت ّدت حتى
رئيسا للواليات املتحدة.
انتخاب دونالد ترامب (ً )2017
يأيت كتاب ناي األخري ،هل للقيم أهمية تذكر؟ الرؤساء والسياسة
الخارجية من روزفلت إىل ترامب ،مثرة لهذه الخربة املهنية من جهة،
وامتدا ًدا للطروحات التنظريية التي دافع عنها وأرىس لها ركائز منذ
1 Joseph S. Nye, Jr., "University Distinguished Service Professor, Harvard
Kennedy School," Centre for Technology and Global Affairs Department
of Politics and International Relations, University of Oxford, accessed on
18/11/2020, at: https://bit.ly/3fdsLp0
2 Joseph Nye, "Harvard University Distinguished Service Professor,
Emeritus," Harvard's Kennedy School, accessed on 18/11/2020,
at: https://bit.ly/3kJAjkA
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نهاية سبعينيات القرن املنرصم من جهة أخرى ،أي طروحات ت ّيار
يحاج دعاتها بأنّها مل تكن وليدة
"النزعة األممية الليربالية" التي
ّ
"لحظة األحادية القطبية" ( )1991فحسب ،بل هي أيضً ا امتداد
طبيعي لألسس التي أرستها الواليات املتحدة منذ نهاية الحرب
العاملية الثانية مع الرئيس فرانكلني روزفلت ( ،)1945-1933أو ما
عرف آنذاك بالنظام الدويل الليربايل The Liberal International
 ،Orderوتجد لها جذو ًرا فلسفية ضارب ًة يف تاريخ الفكر السيايس
الغريب منذ أفالطون إىل إميانويل كانط إىل جون لوك وآدم سميث،
وصول إىل جوردن بيرتسون  ،)-1962( Jordan B Petersonبينام
ً
الخاص بالعالقات الدولية باحثون
حمل لواءها اليوم يف حقل التنظري
ّ
كرث ،مثل روبرت كيوهان ،)-1941( Robert Owen Keohane
وفرانسيس فوكوياما  ،)-1952( Francis Fukuyamaوجون آيكينربي
 ،)-1954( G. John Ikenberryوبيرت فيفر ،)-1961( Peter D. Feaver
وهال براندز  ،)-1983( Hal Brandsوغريهم.
يؤمن هــؤالء املنظّرون ،وعــى رأسهم جوزيف نــاي ،مبا عرف
بينهم بـ "نزعة االستثناء األمرييك" ،American Exceptionalism
حيث يرون يف الواليات املتحدة بل ًدا وفكرة ،مثلام رأت فرنسا نفسها
يف عرص األنوار عىل ح ِّد تعبري األكادميي األمرييك  -الفرنيس ستانيل
هوفامن  ،)2015-1928( Stanley Hoffmannفأمريكا يف نظرهم بل ٌد
ق ّدر له أن يكون استثنائ ًيا وأن تكون ِق َيمه فريد ًة وعاملية ،حتى إن
استخدامها القوة كان يف أغلبية األحيان يف مصلحة هذا العامل ،لهذا
يتح ّدث ناي يف بداية كتابه عن النزعة األخالقية األمريكية التي تعترب
نتا ًجا من هذا االستثناء .بنا ًء عىل ذلك ،يويل املنظّرون الليرباليون
يف العالقات الدولية أهميّ ًة حاسمة للمؤسسات العاملية واإلقليمية
(الحكومية وغري الحكومية) ،ال سيام االقتصادية منها ،منظامت
حقوق اإلنسان ،القيم واملعايري ،ويحا ّجون بأنّها تؤدي دو ًرا مركزيًا
يف تقليل ح ّدة الاليقني  Uncertaintyوالفوىض  Anarchyالتي
تطبع العالقات بني األمم ،وما ينجم عنها من مآزق أمنية Security
 Dilemmaوتنامٍ مليزانيات التسلّح وعسكرة السياسات الخارجية
للدول ونشوء األحالف العسكرية ،حيث يوجد انخراط الدول بقوة
متبادل متشابكًا بينها
ً
يف مثل هذه املؤسسات ،ما يس ّمونه اعتام ًدا
 ،Complex Interdependenceيجعل  -كلّام تع ّمق بني الدول -
من الحرب والنزاع خيا ًرا العقالن ًيا مكلفًا لها ،هكذا ببساطة تتج ّنب
كل ما من شأنه أن يوتّر عالقاتها البينية ويعظّم يف املقابل
الدول ّ
لديها خيار التعاون والجنوح إىل السالم.
سقوط االتــحــاد السوفيايت "مــن دون حــرب كــرى" يف الفرتة
 ،1991-1988وما أعقب ذلك من ثورة عوملية وانتصار للدميقراطيات
الليربالية  ،Liberal Democraciesالتي "بانتشارها عرب العامل سيعدم

بتك ضورعو تاعجارم
"هل للقيم أهمية تذكر؟ الرؤساء والسياسة الخارجية من روزفلت إلى ترامب"

خيار الحرب تقري ًبا" ،نظ ًرا إىل أن "الدميقراطيات ال يحارب بعضها
بعضً ا" ،شكّل ظروفًا ساعدت الليرباليني يف املحا ّجة بطروحاتهم تلك،
وعىل الرغم من بعض االختالفات الفرعية بني هؤالء املنظّرين،
فإنهم متكّنوا من تشكيل تيّار سائد داخل الواليات املتحدة ،هيمن
بطروحاته عىل مؤسسات صنع القرار ،ال سيام مؤسسة الخارجية(((،
مو ِّجهني سياساتها الكربى منذ نهاية الحرب الباردة يف عام .1991
عىل الرغم من هذه الهيمنة املعرفية والسياسية لتيار النزعة األممية
الليربالية داخل الواليات املتحدة ،فإنّه مل يسلم من انتقادات حا ّدة
من خصومه ،كانت أغلبيتها من خصومه التقليديني ،أي الواقعيني
الذين بقوا يشكّلون بطروحاتهم املتج ّددة والغزيرة ما يشبه "حكومة
الظل" الناقدة واملرا ِقبة الطروحات املسيطرة عىل أجهزة السلطة
ّ
والقرار التي تق ّدم بدورها بدائل تصل إىل ح ّد االختالف الجذري ملا
ينبغي لص ّناع القرار تب ّنيه يف ما يتعلّق بالسياسة الخارجية األمريكية
خصوصا((( ،إضافة إىل تفسرياتها الخاصة لطبيعة العالقات بني األمم
ً
وطريقة سري هذا العامل من األساس.
أتاحت الظروف التي م ّر بها العامل بعد الحرب الباردة شواهد إمربيقي ًة
داعم ًة طروحات الواقعيني الجدد عىل حساب دعاة الهيمنة الليربالية،
عىل سبيل املثال ال الحرص ،ش ّن العراق حربًا عىل الكويت يف عام ،1990
تدخل أمريك ًيا وأمم ًيا واس ًعا ،وانفجار أزمة البلقان يف قلب
ما تطلّب ً
أوروبا الليربالية يف الفرتة  ،1995-1992إضافة إىل اشتعال الكثري من
النزاعات البينية واإلثنية يف القرن األفريقي وغريها من بقاع العامل ،عىل
غرار دخول الصومال يف حرب أهلية منذ عام  ،1991وما تبعه من تدخّل
أمرييك بتفويض من األمم املتحدة يف عام  ،1992انتهى بكارثة إنسانية،
خصوصا بعد معركة مقديشو يف بداية ترشين األول /أكتوبر  ،1993أو
ً
اإلبادة الجامعية التي عاشتها رواندا يف عام  ،1994أو مذبحة رسبرنيتشا
يف البوسنة والهرسك يف عام  ،1995وكلّها أحداث ونزاعات زادت من
3 David Klion, "The Blob: Ben Rhodes and the Crisis of Liberal
Foreign Policy," The Nation, 17/10/2018, accessed on 18/11/2020, at:
https://bit.ly/35GHKop
ميكن االطالع أيضً ا عىل ر ّد املنظرين الليرباليني عىل هذا "االدّعاء" املتعلّق بهيمنتهم عىل
مؤسسة الخارجية واالنفراد بها وتهميش الطروحات املخالفة لهم هناك ،يف:
Hal Brands, Peter Feafer & William Inboden, "In Defense of the
Blob: America's Foreign Policy Establishment Is the Solution, Not
the Problem," Foreign Affairs, 29/4/2020, accessed on 18/11/2020, at:
https://fam.ag/3pKwQpB
4 Emma Ashford, "Build a Better Blob: Foreign Policy Is Not a Binary
Choice Between Trumpism and Discredited Elites," Foreign Affairs,
29/5/2020, accessed on 18/11/2020, at: https://fam.ag/35LmuOc; Stephen
Walt, "Why Is the United States So Bad at Foreign Policy?" Foreign Policy,
13/1/2020, accessed on 18/11/2020, at: https://bit.ly/2UFSXiP; Stephen
Walt, "There's No Such Thing as Good Liberal Hegemony," Foreign Policy,
21/4/2020, accessed on 18/11/2020, at: https://bit.ly/38WBcEf
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ح ّدة التدخّالت العسكرية للقوى الكربى تحت مسميات ع ّدة ،مثل
التدخّل اإلنساين أو مسؤولية الحامية الحقًا ،مثلام حدث يف كوسوفو
يف عام  1999حينام تدخّل حلف شامل األطليس "الناتو" لدحر القوات
الرصبية بعدما رفضت قياداتها وقف األعامل الحربية ض ّد الكوسوفيني.
كام راجت أطروحة "صدام الحضارات" The Clash of Civilizations
حاسم عىل أ ّن التط ّور السيايس
دليل
بقوة ،حيث اتّخذها كثريون ً
ً
للبرشية مل يصل إىل مرحلته النهائية بعد انتصار الليربالية الغربية.
وساهمت تلك األحداث كلها التي شهدها العامل منذ سقوط جدار برلني
يف عام  ،1989يف إنعاش الطروحات النظرية الواقعية من جديد ،التي
مل تتوان عن دحض الطروحات الليربالية "املغرقة يف األوهام العوملية"
و"وعود املؤسسات الدولية الكاذبة"((( .وكلّل هذا االنتعاش بالكتاب
الرائد لجون مريشامير  John Mearsheimerمأساة سياسات القوى
الكربى  ،The Tragedy of Great Power Politicsالصادر يف عام
 ،2001والذي يع ّد مبنزلة "الكتاب املق ّدس" ملا يس ّمى اليوم "الواقعية
الكالسيكية الجديدة"  .Neoclassical Realismمنذ تلك الفرتة ،ودعاة
هاتني املدرستني منخرطون يف نقاشات نظرية وإمربيقية مستمرة حول
مواضيع جدلية عدة ،عىل غرار تط ّور النظام الدويل الليربايل ومستقبله،
وصعود الصني ،وعودة روسيا ،ومستقبل الريادة والهيمنة األمريكية،
ومصري االتحاد األورويب والتكامالت الدولية مع حركة "الربيكسيت"،
ومجاالت النفوذ الجديدة ،وتنامي النزعات القومية عرب أنحاء العامل كلها،
وصعود الدكتاتوريات الناعمة التي تحظى بشعبية واسعة ،ومستقبل
الدميقراطية الليربالية مع تنامي الحركات اليمينية والشعبوية املتطرفة
يف العامل ،وعودة الدولة الحامية واملتدخّلة ،واالبتكارات التكنولوجية
العسكرية الجديدة ،وحروب الدرونز والروبوتات ،والحروب البيولوجية
والسيربناتيكية ،وتح ّدي املناخ وغريها(((.
لذا ،يف الوقت الذي تعرف النزعة األممية الليربالية تراج ًعا حا ًّدا يف
طروحاتها ،يسعى ناي يف هذا الكتاب للدفاع عن أحد أه ّم مرتكزاتها،
أي القيم الليربالية ،وذلك من خالل توضيح األهمية الكربى للقيم
5 John J. Mearsheimer, "Back to the Future: Instability in Europe after the
Cold War," International Security, vol. 15, no. 1 (Summer 1990), pp. 5-56,
accessed on 18/11/2020, at: https://bit.ly/2KnC4HO; John Mearsheimer,
"The False Promise of International Institutions," International Security,
vol. 19, no. 3 (Winter 1994-1995), pp. 5-49, accessed on 18/11/2020, at:
https://bit.ly/2UD7dJ6
 6للمزيد ينظر:
G. John Ikenberry, "The End of Liberal International Order?" International
Affairs, vol 94, no. 1 (2018), pp. 7–23, accessed on 18/11/2020, at:
https://bit.ly/35HWhjB; John J. Mearsheimer, "Bound To Fail: The Rise, and
Fall of the Liberal International Order," International Security, vol. 43, no. 4
(Spring 2019), pp. 7–50, accessed on 18/11/2020, at: https://bit.ly/2UIDPkN
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يف السياسة الخارجية عرب تت ّبع أثرها منذ حقبة الرئيس روزفلت إىل
إدارة الرئيس ترامب الحالية.
الجدير بالذكر ،أ ّن ر ّواد املدرستني ِ
يصدرون ،يف كل عام تقري ًبا ،كت ًبا
جديدة تتضارب فيها الرؤى عىل نحو صار غري قابل للتقريب يف ما
بينها يف الوقت الراهن ،كان آخرها كتاب جون مريشامير يف عام 2019
الوهم األعظم :األحالم الليربالية والحقائق الدولية The Great
،Delusion: Liberal Dreams and International Realities
وكتاب ستيفن والت  ،Stephen Waltمن جامعة هارفارد ،جحيم
النوايا الحسنة :نخب السياسة الخارجية األمريكية وانحدار الريادة
األمريكية The Hell of Good Intentions: America's Foreign
 .Policy Elite and the Decline of U.S. Primacyيف املقابل ،أعلن
صاحب كتاب الليربالية املتوحشة وأحد أكرب دعاة "األممية الليربالية"،
جون آيكينربي عن صدور كتابه الجديد يف عام  2020بعنوان عاملٌ
آم ٌن للدميقراطية :النزعة الدولية الليربالية وأزمة النظام العاملي
A World Safe for Democracy: Liberal Internationalism
 .and the Crises of Global Orderويأيت كتاب جوزيف ناي هل
للقيم أهمية تذكر؟ ضمن هذا السياق الجديل الذي يحمل ردو ًدا
ونقاشات ليربالية حا ّدة عىل آخر إصدارات الواقعيني الجدد بخصوص
القضايا املستجدة ،عىل رأسها السياسة الخارجية األمريكية.

تقسيم الكتاب
جاء الكتاب يف تسعة محاور ،مرقّمة من واحد إىل تسعة ،مبا فيها مق ّدمة
الكتاب وخامتته ،لكن ميكننا إعادة تقسيمه ثالثة أقسام أساسية((( .ميثّل
القسم األول (الذي يضّ م الفصلني األول والثاين) مدخلً نظريًا يرشح فيه
كل ما له عالقة بالقيم يف السياسة العاملية والكيفية التي يقرتحها
ناي ّ
لتقويم سلوك الرؤساء والحكم عىل مدى أخالقيتها ،واض ًعا فيه أدوات
خاصا ميكّنه من إجراء تقويم موضوعي ما أمكن ،بينام يعترب
عملية وسل ًّم ًّ
القسم الثاين (الذي يضم الفصول :الثالث والرابع والخامس والسادس
والسابع والثامن) استقصا ًء لدرجة وجود هذه القيم يف أفكار الرؤساء
األمريكيني وسلوكهم وصفاتهم الشخصية والنفسية املوروثة عن اآلباء
واملكتسبة بفعل النشأة العائلية واملحيط االجتامعي التعليمي واملهني
الذي عاش فيه هؤالء الرؤساء وتفاعلوا معه ،من روزفلت إىل ترامب،
وكيف انعكس ذلك عىل سياساتهم الخارجية واألزمات التي تعاملوا معها
يف أثناء فرتة حكمهم ،مسلطًا الضوء عىل السياقات التي جاءت فيها
أبرز القرارات التي اتخذوها يف سياستهم الخارجية .ويع ّد هذا القسم
يعب التقسيم الوارد يف هذه املراجعة عن فهم املراجِع املحاور الكربى لهذا الكتاب .أ ّما
7
ّ
تقسيم جوزيف ناي ،فجاء يف تسعة محاور تتض ّمن مقدّمة الكتاب وخامتته.
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مبنزلة "املخترب التاريخي والنفيس" الذي مكّن الباحث من استخالص
مقاربته النظرية األخالقية يف السياسة الخارجية ،التي صاغ معاملها يف
القسم األول من الكتاب .بعدها ،يأيت القسم الثالث (الذي يضم الفصل
التاسع األخري) ليتض ّمن تقوميًا أخالقيًا شاملً للسياسة الخارجية األمريكية
منذ عهد روزفلت إىل إدارة ترامب ،وفقًا لألسس التي أرساها يف القسم
كل رئيس ،محاولً
فصل فيها القسم الثاين يف حقبة ّ
األول واألمثلة التي ّ
رصد صعود األخالق يف سياسة البلد الخارجية وأفولها يف سياقات ذلك،
وأخ ًريا التح ّديات التي تواجهها سياس ٌة خارجية أمريكية أكرث أخالقية يف
ضوء التغريات التي تعرفها الواليات املتحدة يف الداخل ،والتغريات التي
تعيشها البيئة العاملية التي تتفاعل فيها سياستها الخارجية تلك.

مناقشة ونقد :ما الجديد الذي يخبرنا
به الكتاب؟
يفتتح ناي كتابه بتسجيل االنطباع السائد لدى بعض معارفه عن
موضوع القيم واألخالق يف السياسة الخارجية األمريكية ،ففي جلسة
عم كان يفعله يف الفرتة األخرية ،ليجيب
عشاء تسأله إحدى صديقاته ّ
أنّه انشغل بكتابة كتاب عن الرؤساء ،األخالق والسياسة الخارجية،
تلخيص للكيفية التي ينظر بها كث ٌري
وكان يف ر ّدة فعل هذه السيدة
ٌ
من األمريكيني (وغري األمريكيني) إىل هذا املوضوع" :ال بد من أن
صديق آخر يف تلك
عب عنه
ٌ
يكون الكتاب إذًا صغ ًريا ج ًّدا" ،أو ما ّ
الجلسة عىل نحو رصيح" :ال أعتقد أ ّن لألخالق دو ًرا كب ًريا" .يرى ناي
أ ّن هذا االعتقاد صار سائ ًدا لدى الرأي العام وبني األوساط السياسية
والعلمية أيضً ا (ص  .)IXواستقصا ًء لهذا املوضوع ،يستشهد ناي
مجلت أكادميية
مثل مبسح أجري خالل  15سن ًة كاملة يف أبرز ثالث ّ
ً
أمريكية يف مجال العالقات الدولية ،مل يسفر املسح ّإل عن وجود أربع
مقاالت فقط عن هذا املوضوع ،نظ ًرا إىل هذا االعتقاد السائد الذي
عبت عنه محادثة جلسة العشاء تلك (ص .)IX
ّ
رصف وفقًا ملا متليه عليها مصالحها
إنّه ملن البدهي أن تختار الدول الت ّ
الخاصة ،لك ّن املسألة األ ّهم هي الكيفية التي يختار عربها القادة
ظل ظروف مختلفة .لذا ،وخالفًا
تحديد املصالح الوطنية ومتابعتها يف ّ
لهذه الحكمة التقليدية السائدة ،يريد ناي من هذا الكتاب أن يوضح
األهمية الكربى للقيم يف السياسة الخارجية من خالل تتبّع أثرها منذ
حقبة الرئيس روزفلت إىل إدارة الرئيس ترامب الحالية .ال يع ّد هدفه
تفسرييًا فحسب ،بقدر ما يحمل كتابه هذا دعوةً /وصف ًة إىل االلتزام
ّ
والشك واملصالح الضيقة،
بعامل القيم يف عامل تسوده الفوىض الدولية
فمن خالل تركيزه عىل القيم (الليربالية طب ًعا) سيمنح الفلسفة الليربالية
عم ًرا أطول باعتبار القيم هي ركيزة هذه الفلسفة املحورية ،واأله ّم
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أنّه سيعطي النزعة األممية الليربالية يف السياسة الخارجية والعالقات
الدولية (أو الهيمنة الليربالية كام يسميها الخصوم) تأث ًريا أكرث فاعلية
يف مؤسسات السياسة العليا يف الواليات املتحدة ونخبها ،وال سيام يف
هذه الحقبة التي يقف فيها هذا التيار ودعاته عىل املحك مع النقد
الحاد املوجه إليهم والتحوالت الجديدة التي يعرفها عامل اليوم.

•هل استخدم القائد الق ّوة مراع ًيا مدى رضورة ذلك ،نظ ًرا إىل
أهمية التمييز يف معاملة املدنيني ،ومنتب ًها إىل مدى التناسب أو
التكافؤ الحاصل بني املكاسب واألرضار؟

يستعمل ناي يف هذا الكتاب مصطل َحي األخالق  Ethicsوالقيم
 Moralsبوصفهام مرتادفني ،ليعرب بهام عن أحكام الصواب والخطأ،
فاألخالق بالنسبة إليه هي مبادئ أكرث تجري ًدا للسلوك الصحيح ،يف
حني تشري القيم عاد ًة إىل األحكام الشخصية أكرث ،التي قد ترتكز عىل
األخالق الرسمية أو الضمري الشخيص.

3.العواقب /التبعات :يقيس درجة النجاح املحقّق عىل املدى
البعيد للمصالح األمريكية ،الح ّد األدىن من الرضر الذي يتس ّبب
فيه الرئيس لآلخرين ،وكذا خطابه األخالقي الصادق ،وذلك عرب
محاولة اإلجابة عن األسئلة التالية:

حكم موضوع ًيا بخصوص مدى
أي باحث أن يق ّدم ً
يصعب عىل ّ
أخالقية السلوك الخارجي أو السياسة الخارجية عمو ًما لرئيس من
الرؤساء ،نظ ًرا إىل التعقيد الذي تتم ّيز به عملية صنع السياسة
الخارجية ومالبساتها الداخلية والخارجية ،إضافة إىل تأثري األحكام
الشخصية وامليوالت السياسية واأليديولوجية لصاحب الحكم
والتقويم ،لذا يق ّدم ناي هنا "وصفة نظرية" متكّننا من صوغ تقويم
ألي سلوك خارجي أو سياسة خارجية،
ّ
أقل تحيّ ًزا وأكرث موضوعية ّ
مطبّقًا سلّم التقويم هذا عىل رؤساء الواليات املتحدة من روزفلت
كتاب تاريخ
إىل ترامب ،لذا ،من املهم التأكيد أ ّن هذا الكتاب ليس َ
يستهدف رسد القيم األخالقية لدى رؤساء الواليات املتحدة وتت ّبع
مرجعيتها ،بل كتاب يستند إىل مخترب التاريخ ،ليبني مقارب ًة نظري ًة
مفس ًة ومرشد ًة يف آن ،عرب استخالص استنتاجات مجردة وعامة،
ّ
أي مقاربة نظرية وضعية أخرى.
مثل
تجريبية
وضعية
قوانني
تحكمها
ّ
يستلزم سلّم تقوميه رضورة الرتكيز عىل ثالثة أبعاد أساسية مرتابطة
وإحداث التوازن بينها:
1.الن ّيات واملح ّفزات :وهنا يقيس الرؤية األخالقية التي يحظى بها
القائد ،من خالل محاولة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
•هل أظهر القائد ِق ًيم جذّابة؟ وهل ح ّددت هذه القيم دوافعه؟
هل للقائد "ذكا ٌء عاطفي"  Emotional Intelligenceميكّنه من
تج ّنب التناقض الذي يعرتض تلك القيم بسبب حاجاته الشخصية؟

متسائل :هل يحظى
ً
•بناء عىل السؤال األول ،يقيس ناي الحكمة
القائد بـ "ذكاء سياقي"  Contextual Intelligenceميكّنه من
املوازنة بحكمة بني القيم املتّبعة واملخاطر املفروضة عىل اآلخرين؟

2.الوسائل ،يقيس هنا الرضورة والتناسب ودرجة التمييز بني
استخدام القوة واالحـرام الليربايل للحقوق واملؤسسات عرب
محاولة اإلجابة عن األسئلة التالية:

•هل حاول القائد احرتام املؤسسات واللجوء إليها يف الداخل
أي مدى روعيت حقوق اآلخرين؟
والخارج؟ وإىل ّ

•هل كان القائد وصيًّا ومستأم ًنا جيّ ًدا؟ هل تق ّدمت مصالح البلد
بعيدة املدى إىل األمام؟
•هل راعى القائد أيضً ا مصالح الشعوب األخرى؟

•هل عمل القائد عىل احرتام الحقيقة وبناء الصدقية؟ هل
روعيت الحقائق؟ هل حاول القادة إيجاد خطاب قيمي أخالقي
وتوسعته داخل الديار وخارجها؟
أما نتيجة سلّم التقويم بالنسبة إىل ّكل رئيس ،فتتأرجح ما بني درجة س ّيئ
لكل بعد من هذه األبعاد الثالثة (ص  .)37-36-35ليؤكّد
ومختلط وج ّيد ّ
الكاتب أ ّن القي َم مه ّم ٌة يف السياسة الخارجية ،رشط أن يحكم عليها يف
ضوء النيات /الدوافع ،الوسائل والعواقب مجتمع ًة (ص  .)16-15يؤكّد
ناي رضورة إحداث التوازن بني هذه األبعاد الثالثة ،فهذا ما مينحنا تقو ًميا
موضوعيًا للسلوك السيايس إذا ما كان أخالقيًا أم ال .بنا ًء عىل ذلك ،يرى ناي
أ ّن عىل الرؤساء األمريكيني إحداث التوازن بني النزعة الليربالية الويلسونية
(املثالية) والنزعة الرباغامتية املكيافيلية (الواقعية) ،مح ّذ ًرا من مغبّة امليل
املطلق إىل إحداهام عىل حساب األخرى .ويشري إىل عدم القدرة عىل
خصوصا حينام يتعلّق األمر بتقويم الجمهور
التملّص من هذه الثنائية،
ً
سياسة الرئيس .عىل سبيل املثال ،اشتىك الناس يف السابق من اهتامم
الرئيس كارتر بقضايا حقوق اإلنسان ،يف حني يشتيك عديدون اليوم من
إهامل ترامب هذه املسألة ،ويعرف التاريخ األمرييك أمثل ًة عدة مشابهة:
"ميكن أن تحظى باختالفات كبرية بخصوص مقدار القيم وحقوق اإلنسان
الذي تريد أن يتض ّمنه تعريفك للمصلحة القومية"((( ،كام يقول ناي.
ميل إىل تفضيل الرؤساء الذين يلتزمون بقيم
مع ذلك ،يُظهر ناي ً
الليربالية ،أو باألحرى ت ّيار النزعة األممية الليربالية املشار إليها آنفًا
(الويلسونيون  ،)Wilsonianismمثل الذين عمل ضمن إداراتهم ،ال
?8 Christina Pazzanese, "What Makes for a Moral Foreign Policy
A Conversation with Joseph Nye," The Harvard Gazette, 21/1/2020, accessed
on 18/11/2020, at: https://bit.ly/2HiWi4k
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سيام الرئيس أوباما الذي تب ّنى يف أثناء إدارته مقاربة ناي عن القوة
الناعمة والقوة الذكية وسيل ًة للنجاح يف السياسة الخارجية ،لذا ،وعىل
الرغم من األخطاء الكارثية التي ارتكبها رؤساء ليرباليون ،مثل أوباما أو
كلينتون يف سياساتهم الخارجية ،فإ ّن تقوميهم كان إيجابيًا وأعىل مقارن ًة
بنظرائهم ،لذا نجده مينح يف تقوميه هذا درجة أكرب لرتومان وكلينتون،
ثم أوباما وكارتر ،متبوعني بجورج بوش األب وجريارد فورد .بعدها
كل من آيزنهاور وريغان وروزفلت ،يليهم جون
يتقارب يف التقويم ٌّ
(((
كينيدي وترامب وبوش االبن وريتشارد نيكسون وليندون جونسون ،
من دون أن يخفي الكاتب التح ّيز الشخيص الذي يعرتيه هذا التقويم.
ال يخفي الكاتب تأث ّره ،وتأث ّر كثريين من القادة األمريكيني الليرباليني
منهم (روزفلت وكارتر) والواقعيني (نيكسون) بالرئيس وودرو
ويلسون ( ،)1921-1913فهو بالنسبة إىل املنظّرين والقادة الليرباليني
مبنزلة املفكر -القائد امللهم لألفكار  -والسلوك املثايل الذي ينبغي أن
يضطلع به القادة األمريكيون ،ويتجه املنظرون إىل ترسيخ مرتكزاتهم يف
طروحاتهم النظرية ،عىل غرار ما يفعله ناي يف كتابه (ص  .)93-5عىل
سبيل املثال ،يشري الكاتب إىل ما قام به ويلسون يف عام  ،1917عندما
مليون جندي أمرييك للقتال يف أوروبا تعزي ًزا للقيم الليربالية ض ّد
أرسل َ
النزعات العدوانية واإلمربيالية التي تصاعدت يف أوروبا آنذاك ،عىل
الرغم من سياسة العزلة التي كانت تتبعها الواليات املتحدة آنذاك
(مبدأ مونرو) .إضاف ًة إىل ذلك ،كان ويلسون يرى يف مبدأ توازن القوى
"مبدأ الأخالق ًيا ،عىل الرغم من إدراكه العميق لفحواه" ،فهو يف نظره
قسمت
"يقسم األمم إىل قطع كالجنب لتناسب القوى العظمى ،مثلام ِّ
ِّ
بولندا بني روسيا وبروسيا والنمسا يف القرن الثامن عرش" ،داع ًيا بدلً
من ذلك إىل تأسيس عصبة األمم املرت ِكزة عىل مبدأ األمن الجامعي
ض ّد املعتدين ،ما من شأنه أن يكون "أكرث سلمية من األحالف التي
تتطلّب مراعا ًة ملبدأ توازن القوة" .ورأى ويلسون الواليات املتحدة
يف أثناء الحرب العاملية األوىل باعتبارها "قائدة لجميع األمم يف اتجاه
مجتمع دويل منظّم ،بغية تحقيق أهداف حقّة وعادلة" ،لذا ،س ّمى
الواليات املتحدة "جمعيةً" ال حليفًا بالنسبة إىل القوى املنترصة،
وكان ذلك يف رأيه "النمط الوحيد لصيغة السالم التي يقبلها الشعب
األمرييك عىل املدى القصري والخيار األخالقي للعامل أجمع عىل املدى
البعيد" .لذلك ،يع ّد هذا اإلرث الويلسوين بالنسبة إىل ناي وتقوميه
(وبالنسبة إىل املنظرين الليرباليني) مبنزلة اإلرث امللهم ملرشوع النظام
الدويل الليربايل الذي أرساه عمل ًيا روزفلت وترومان بعد عام ،1945
كل من بوش وكلينتون
وتابعه عىل نحو مريح بعد الحرب الباردة ٌّ
9 Francis P. Sempa, "Book Review: Do Morals Matter? Presidents and
Foreign Policy from FDR to Trump," New York Journal of Books, 2/1/2020,
accessed on 18/11/2020, at: https://bit.ly/35LhMjH

ددعلالا
ربمتبس /لوليأوليأ

خصوصا ،وهؤالء هم الرؤساء الذين مييل تقويم ناي إليهم
وأوباما
ً
أكرث من غريهم (ص .)5
يشري ناي إىل أ ّن الن ّيات الحسنة وحدها ليست كافي ًة إلصدار تقويم
كل من ليندون جونسون
إيجايب لسلوك خارجي ما ،حيث أظهر ّ
(( )1969-1963عند إرساله القوات األمريكية إىل فيتنام يف عام
 ،)1964وجورج بوش االبن (( )2009-2001عند غزوه العراق يف
عام ٍ )2003
نيات حسنة ،لكن من دون استخدام وسائل مناسبة
لتحقيقها ،فأ ّدى ذلك إىل عواقب سيئة من الناحية األخالقية (ص
 .)15وهناك من ينسب الفضل إىل نيكسون يف إنهائه حرب فيتنام،
ّإل أنّه ض ّحى بحياة  21ألف جندي أمرييك "ألجل إيجاد فرتة فاصلة
محرتمة ذات سمعة جيّدة ،رسعان ما تجاوزها صدى الهزمية" (ص
 .)185كام تع ّزز القرارات الجيّدة يف السياسة الخارجية التي ينجم
(فعل أو امتنا ًعا) نتائج وتبعات ،ق ّوة املؤسسات الدولية وحقوق
عنها ً
اإلنسان العاملية ،عىل غرار استعداد ترومان لقبول مأزق وعقوبة
سياسية داخلية يف أثناء الحرب الكورية نظ ًرا إىل امتناعه عن األخذ
بتوصيات الجرنال مكاريث باستخدام السالح النووي ض ّد الكوريني
(ص  ،)183أو سياسات جورج بوش األب ( )1993-1989مع نهاية
الحرب الباردة ،التي كان لها آثار كوسموبوليتانية إيجابية ج ًّدا،
ع ّززت املصالح األمريكية العاملية من دون أن تلحق رض ًرا كب ًريا مبصالح
اآلخرين وحقوقهم ،وفقًا للكاتب (ص .)129

بين الذكاء السياقي والذكاء
العاطفي :أهمية سمات الرؤساء
الشخصية والنفسية
إضاف ًة إىل ما سبق ،تتض ّمن مقاربة ناي مجموع ًة من املفاهيم
املفتاحية املسا ِعدة يف تقويم أداء الرؤساء ومدى أخالقية قراراتهم
املتّخذة ،ال سيام يف أثناء األزمات ،أبرزها مفهوما :الذكاء السياقي
والذكاء العاطفي للرؤساء Contextual Intelligence and
Emotional Intelligence؛ إذ يجب عىل القائم بالتقويم أن ينتبه
إىل السياق الذي جاءت فيه قرارات الرئيس ،ال سيام تلك املثرية
للجدل ،ويلحظ مدى استيعاب الرئيس للّحظة التي ميّر بها ويتّخذ
فيها قراراته تلك (ص  .)186-39عىل سبيل املثال ،رأى الرئيس
هاري ترومان ( ،)1963-1945الذي ألقى قنبل ًة ذريّة عىل هريوشيام
وناكازايك ،أن فعله ذاك كان خيا ًرا صائبًا (عىل الرغم من انتصار
الواليات املتحدة يف الحرب قبيل هذا القرار) ،أل ّن العامل مل يكن واع ًيا
آنذاك بالعواقب الكارثية لألسحلة النووية ،ونجده هو نفسه الشخص
الذي يرفض الحقًا استخدام األسلحة الذريّة يف الحرب الكورية ألجل
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إنقاذ نفسه من شبح خسارة الحرب ،فالخربة هنا ساهمت يف قرار
ترومان تجاه كوريا ،وجعلت قراره أخالقيًا يف هذا الصدد ،يف حني مل
يكن قراره تجاه اليابان كذلك (ص  .)59-58أ ّما بالنسبة إىل الذكاء
العاطفي ،فريتبط بشخصية القائد ومدى قدرته عىل استيعاب نفسية
مهم يف مدى التزامه
"األصدقاء والخصوم" ،وتؤدي هذه القدرة دو ًرا ًّ
بالفعل األخالقي من عدمه .يف هذا الصدد ،يبدي الكاتب إعجابًا
كب ًريا بشخصية الرئيس جورج بوش األب الذي أرىس توازنًا ج ّي ًدا بني
الفعل األخالقي واملصلحة األمريكية حينام كانت واشنطن تعيش
لحظة االنتصار املطلق مع سقوط جدار برلني ،فلم يتّجه نحو إهانة
السوفيات أو إبداء رغبة يف االنتقام منهم لحظة انكسارهم ،وهذا
عب عنه بوش يف قوله وبطريقة
هو الذكاء العاطفي بالضبط ،الذي ّ
عفوية" :لن أرضب عىل صدري مفتخ ًرا ،ولن أرقص حول الجدار"،
وساعده هذا الذكاء العاطفي الحقًا يف تعبيد الطريق لنجاح ق ّمة
مالطا مع ميخائيل غورباتشوف (ص .)127
يويل الكتاب أهمي ًة كربى لسامت الرئيس الشخصية والنفسية
(التواضع ،والغرور ،والثقة ،والخوف ،والحرج ،والصرب ،والحكمة،
وغري ذلك) وللمصادر األولية التي ساهمت يف تكوين هذه السامت،
مثل البيئة األرسية التي نشأ فيها (غنية /فقرية) ،التعليم الذي تلقاه
والجامعة التي درس فيها (مرموقة /عادية) ،واإلرث السيايس الذي
تحظى به عائلته أو ِ
حظ َي به هو نفسه قبل وصوله إىل البيت األبيض
مثل مناصب سامية /مسرية سياسية متواضعة
(تقلّده هو أو والده ً
فلكل ذلك تأث ٌري ما يف القرارات التي يتخذها،
يف والية متواضعة)ّ ،
ال سيام يف أثناء األزمات ،ومن هنا يساعدنا أخذ هذه السامت يف
الحسبان يف أثناء التحليل ،يف تقويم مدى أخالقية السلوك والقرارات
املتخذة .عىل سبيل املثال ،ينحدر جون كينيدي من عائلة ثرية ،تلقّى
خاصة ،كام تخ ّرج يف جامعة هارفارد املرموقة،
تعليمه يف مدارس ّ
ساعدت ثروة والده وعالقاته يف نجاح مسريته السياسية ،ومنحه
ذلك كله ثق ًة عالي ًة بالنفس ومهارات فريدة وشجاع ًة عىل اتخاذ
قرارات حاسمة يف ذروة الحرب الباردة أيّام األزمة الكوبية التي
جعلت هارولد ماكميالن (( )1963-1957رئيس الوزراء الربيطاين
األسبق) يقول عنه" :لقد َح ّصل مكانه يف التاريخ من خالل هذا
العمل وحده" ،يف إشارة منه إىل مهارته يف إدارة األزمة اسرتاتيج ًيا
وأخالقيًا عىل ح ّد سواء (ص  .)79-72يف مقابل ذلك ،ينحدر رونالد
ريغان ( )1989-1981من عائلة متواضعة ،ولد يف بلدة صغرية ،والده
كان معاق ًرا الخمر ،يف حني كانت والدته امرأ ًة شديدة التدين ،درس
يف مدرسة محافظة متواضعة ،ومل يكن طالبًا مميّ ًزا ،مقارن ًة بأقرانه،
كام مل يصل إىل البيت األبيض عرب الكونغرس أو أروقة البيت األبيض،
رئيسا ،صنع ذلك
فكانت له مسرية سياسية متواضعة قبل أن يكون ً
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كله منه شخصي ًة متواضعة ،متديّنة ،قريبة من عموم الشعب ،فكان
رجل ينظر إىل املشكالت الكربى واملعقدة بطريقة بسيطة ،ويرى أ ّن
ً
مبسطة ،عىل الرغم من أنّه يتمتّع برؤية عميقة للحياة،
لها ً
حلول ّ
ومبسط
لذا كان ينظر ً
مثل إىل رصاع الحرب الباردة عىل نحو ثنايئ ّ
ر) ،وهو من أطلق عىل االتحاد السوفيايت
(رصاع الخري ض ّد الـ ّ
رش" يف عام  ،1983وتب ّنى سياس ًة خارجية
تسمية "إمرباطورية ال ّ
الخية التي يجب أن تهزم
مرت ِكزة عىل إميانه املحافظ باملثل األمريكية ّ
رش (ص  .)117-116ساهمت سامت كينيدي وجونسون ونيكسون
ال ّ
الشخصية يف إدامة حرب فيتنام وزيادة الخسائر البرشية وتقويض
أي منهم أن يسجله التاريخ
صورة أمريكا األخالقية ،حيث مل يرد ٌّ
بصفته الرئيس الذي "خرس حرب فيتنام" إذا ما ات ّخذ قرا ًرا بإنهاء
كل منهم أن يه ّز قرا ٌر كهذا صورته الشخصية
الحرب ،كام كان يخىش ٌّ
الكاريزماتية (كينيدي) والصلبة (جونسون) واالسرتاتيجية الحاذقة
(نيكسون) التي كث ًريا ما أبدوها للجمهور (ص  .)96-95والكتاب
كل محطّة رئيس ،وال ّ
شك يف أ ّن الرئيس
حافل بأمثلة كهذه عند ّ
مثال ممتازًا عن دور السامت الشخصية والنفسية
ترامب يعترب حاليًا ً
للرئيس يف تحديد طبيعة قراراته السياسية (ص  ،)170-168كام يعترب
مثال غري محبّذ للقائد الذي ال يكرتث ألهمية البعد
يف نظر الكاتب ً
القيمي واألخالقي يف سياسته الداخلية والخارجية عىل ٍ
حد سواء ،وما
ينج ّر عن ذلك من عواقب وخيمة يف الداخل والخارج ،عىل الرغم
وقت أطول حتّى نتمكن
من إقرار الكاتب بأنّنا يف حاجة إىل أن مي ّر ٌ
خصوصا
من تقديم تقويم أكرث موضوعية لحقبتي أوباما وترامب
ً
(ص .)180

تحديات مستقبلية :من أجل سياسة
ً
أخالقية
خارجية أميركية أكثر
شامل للسياسة
يتض ّمن القسم الثالث من الكتاب تقوميًا أخالقيًا ً
الخارجية األمريكية منذ عهد روزفلت إىل إدارة ترامب ،محاولً رصد
صعود األخالق وتراجعها يف سياسة البلد الخارجية وسياقات ذلك
(ص  ،)195-181حيث يتساءل الكاتب عن مصري املكانة األمريكية
والنظام الدويل الليربايل بعد مئة سنة من العهد الويلسوين الذي يعترب
كل
مرضب املثل األعىل يف السياسة األخالقية بالنسبة إليه ،ليق ّر بأ ّن ًّ
من هذه املكانة وهذا النظام ،يعرف تراج ًعا واض ًحا؛ إذ ميثّل ترامب
"لحظة معاداة للويلسونية" يف تاريخ الواليات املتحدة ،عىل ح ّد
تعبري ناي ،مع مقته املؤسسات الدولية متع ّددة األطراف ومناهضته
العوملة والدميقراطية عىل نح ٍو أضعف القوة الناعمة األمريكية.
يحاج الكاتب ،فرصة انبعاث أخرى قوية يف
وكان للويلسونية ،كام ّ
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السياسة الخارجية األمريكية مع لحظة األحادية القطبية يف عام ،1990
إلّ أنّها انحرفت وصارت نزع ًة إمربيالية خطرة عىل القيم الليربالية
التي شجعتها( ،((1وبلغ هذا الخطر ذروته مع بوش االبن واملحافظني
الجدد أو "الويلسونيني الجدد" ،كام يسميهم آخرون ،عىل غرار جون
مريشامير(((1؛ إذ بالغ هؤالء يف تعزيز فكرة السالم الدميقراطي وتغيري
األنظمة إلرساء الدميقراطية باستخدام القوة العسكرية واستغالل
مبدأ مسؤولية الحامية ،كام بدا ذلك يف أثناء غزو العراق يف عام .2003
كام يناقش الكتاب يف عنارصه األخرية التح ّديات التي تواجهها سياسة
التغيات التي تعرفها الواليات
خارجية أمريكية أكرث أخالقي ًة يف ضوء ّ
والتغيات التي تعيشها البيئة العاملية التي
املتحدة يف الداخل،
ّ
تتفاعل فيها سياستها الخارجية تلك ،حيث يرى أ ّن رؤساء الواليات
املتحدة املقبلني سوف يواجهون منطني من تح ّوالت القوة العاملية،
من شأنهام أن يشكّال سياق السياسة الخارجية األمريكية يف هذا القرن،
أحدهام تح ّو ٌل أفقي ومتعلّق بانتعاش آسيا وصعود الصني ،والثاين
عمودي ومتعلّق بالثورة التكنولوجية واملعلوماتية التي يشهدها
ٍ
ومقارنات بني
عامل اليوم (ص  .)196-195فبعدما يق ّدم ناي أرقا ًما
خصوصا،
املايض والحارض عن الوضع الذي كانت عليه آسيا والصني،
ً
والوضع الذي آلت إليه وما يفرضه ذلك من تح ٍّد ج ّدي عىل وضع
الريادة األمريكية العاملية ،يحاج بأ ّن الصني لن تتمكّن من اإلحالل
مكان الواليات املتحدة عىل رأس النظام الدويل ألسباب كثرية مرتبطة
أساسا بالتف ّوق األمرييك العسكري واالقتصادي والجيوبوليتييك عىل
ً
الصني ،وسوف تبقى الصني متأخرة عن الواليات املتحدة كث ًريا وفق
معيار نصيب الدخل الفردي من الناتج اإلجاميل حتّى وإن تجاوزت
الكل لالقتصاد ،كام يشكل اإلنفاق
بكني واشنطن من حيث الحجم ّ
مؤش القوة
العسكري األمرييك أربعة أضعاف نظريه الصيني ،أما عن ّ
الناعمة فالواليات املتحدة مص ّنف ٌة من الدول الثالث األوىل ،بينام تحتل
الصني املرتبة الـ  ،26إضاف ًة إىل ذلك ،تع ّد املستفيد األول من النظام
الدويل الليربايل الذي بنته الواليات املتحدة ،لذا ليس من املر ّجح أن
تتجه إىل تقويضه .أ ّما بخصوص روسيا ،فهي تعاين انحدا ًرا دميوغراف ًيا
ثقيل عىل صادرات الطاقة ،مينعها من التح ّول إىل قوة
حا ًّدا ،واعتام ًدا ً
منافسة عىل غرار الصني ،كام تبقى الواليات املتحدة ،يف نظره ،الع ًبا
حاسم يف ميزان القوة اآلسيوي ،وسوف تعمل اليابان والهند وأسرتاليا
ً
وباقي الدول عىل موازنة القوة الصينية (ص .)204-197
10 Joseph S. Nye, Jr, "The Rise and Fall of American Hegemony from
Wilson to Trump," International Affairs, vol. 95, no. 1 (January 2019),
accessed on 18/11/2020, at: https://bit.ly/35HXU0I
11 John Mearsheimer, "Hans Morgenthau and the Iraq War: Realism
Versus Neo-Conservatism," Open Democracy, 19/5/2005, accessed on
18/11/2020, at: https://bit.ly/3pTAVbi

ددعلالا
ربمتبس /لوليأوليأ

يقل ج ّدي ًة عن سابقه ،حيث يشهد العامل
أما التح ّدي العمودي ،فال ّ
كل
انتقال غري مسبوق للتكنولوجيا من الدولة التي احتكرت ّ
ً
اليوم
كل احتكار مركزي
يشء يف املايض ،إىل فواعل غري دولتية كرست ّ
وصارت تتح ّدى سيطرة الحكومات وتع ّرضها لهشاشة أكرب وانكشاف،
تجسد ذلك
األمر الذي يجلب معه تعقيدات جديد ًة وغري مألوفةّ ،
الخاصة
يف ظواهر كثرية عىل غرار اإلرهاب امل َعولَم والرشكات األمنية
ّ
والجرمية اإللكرتونية والهجامت السيربانية عىل البنوك واألصول
الحساسة للدول والحروب الهجينة ،إضافة إىل املخاطر البيولوجية
والبيئية والصحية التي صار العبث فيها أكرث إتاح ًة من ذي قبل .لن
تنفع سياسة العزلة يف يشء ،كام لن يفيد املوقع الجغرايف املنعزل
للواليات املتحدة واملحمي بكتل ِة محيطني كبريين يف إبعاد هذه
املخاطر والتحديات الجديدة عنها كام كان يفعل يف املايض ،لن يفيد
بناء الجدران العازلة مع الجريان يف يشء ،وال فرض الرسوم الجمركية
عىل املنافسني أيضً ا .ال تع ّرض هذه التحديات البنية التحتية للواليات
املتحدة لالنكشاف والخطر فحسب ،بل تشمل حتى حرياتها
الدميقراطية أيضً ا؛ فعىل سبيل املثال تع ّرضت رشكة سوين لألفالم
فيلم
 SONYلهجامت سيربانية من كوريا الشاملية بعدما أنتجت ً
سخر من القائد الكوري كيم جونغ أون يف عام  ،2015ويف عام 2016
كانت روسيا قادر ًة عىل التدخّل يف االنتخابات الرئاسية األمريكية
عرب استخدام وسائل التواصل االجتامعي األمريكية ذاتها ،وهكذا
تعب عن انفتاحها
تح ّولت هذه الوسائل من وسائل قوة أمريكية ّ
وحريتها الليربالية إىل أسلحة ض ّدها .ألجل ذلك تحتّم هذه التحديات
املتسارعة عىل الرؤساء املقبلني رضورة إيجاد سياسة خارجية جديدة،
كام تضعهم أمام خيارات أخالقية صعبة ،مقارنة بسابقيهم ،عىل
غرار مدى أخالقية املراقبة الرسية لوسائل التواصل االجتامعي وما
يستتبعها من انتهاك للخصوصيات الفردية يف سبيل تتبّع شبكات
اإلرهاب اإللكرتوين وما شابه ،أو مدى أخالقية تفويض تكنولوجيات
الذكاء الصناعي يف التعامل مع أهداف الحروب ،ففي السابق كان
يف إمكان اإلنسان القابع يف غرفة املراقبة التقنية-العسكرية تقدير
طبيعة األهداف املراقَ َبة يف ساحة الحرب ،ليق ّرر إعطاء األوامر
باستهدافها أم ال ،بعد أن يضع يف الحسبان اعتبارات إنسانية مع ّينة
إىل ح ّد ما ،أما اليوم ،فصارت املهمة موكلة إىل تقنيات الذكاء الصناعي
أي اعتبارات إنسانية يف التعامل مع األهداف
والدرونز التي ال تضع ّ
املشبوهة يف ساحة الحرب ،وهذا ما يطرح إشكاليات أخالقية عدة
سوف تواجه القادة املقبلني بقوة (ص .)211-204
إضافة إىل ذلك ،يتخ ّوف ناي من التهديد اآليت من الداخل لوضع الهيمنة
خصوصا،
األمريكية ،أكرث من التهديد اآليت من الخارج ،ويعني بذلك،
ً
صعود النزعات القومية والشعبوية داخل الواليات املتحدة عىل حساب
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بتك ضورعو تاعجارم
""هل للقيم أهمية تذكر؟ الرؤساء والسياسة الخارجية من روزفلت إلى ترامب

Mearsheimer, John J. "Back to The Future: Instability In
Europe after The Cold War." International Security. vol.
15, no. 1 (Summer 1990). at: https://bit.ly/2KnC4HO
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43, no. 4 (Spring 2019). at: https://bit.ly/2UIDPkN
Nye Jr., Joseph S. "The Rise and Fall of American
Hegemony from Wilson To Trump." International Affairs.
vol. 95, no. 1. (January 2019). at: https://bit.ly/35HXU0I
________. "University Distinguished Service Professor,
Harvard Kennedy School." Centre for Technology and
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يرى ناي أ ّن للواليات املتحدة إرث ًا متج ّذ ًرا يف اإلعالء من أهمية القيم
أساسا
ً  وهو إرثٌ ساهم اآلباء املؤسسون يف جعله،واألخالق يف سياساتها
مثل
ً  ضاربًا لذلك،للوضع االستثنايئ الذي تحظى به الواليات املتحدة
باإلرث الذي تركه الرئيس ويلسون يف تطوير املؤسسات الدولية والقيم
. وهو إرثٌ يبقى يف نظره ذا معنى وأهمية اليوم،األخالقية الليربالية
، عىل الواليات املتحدة أن تتّجه نحو تعزيز مهمة القيادة العاملية،لذا
 كام ينبغي لها (عىل الرغم، مستعين ًة بهذا اإلرث،ال الهيمنة اإلمربيالية
 أن تأخذ زمام القيادة يف الكثري من القضايا،)من تراجع تف ّوقها العاملي
 نظ ًرا إىل كونها،التغي املناخي واالستقرار املايل العاملي
ّ  مثل،املعارصة
،الفاعل الوحيد القادر عىل تجنيب الجميع اآلثار السلبية لهذه القضايا
فهذه قضايا ذات طبيعة أخالقية عاملية من شأنها أن تع ّزز أكرث مكانة
 ستبقى، غري ذلك.الواليات املتحدة ومصالحها القومية عىل ح ّد سواء
"الويلسونية األخالقية" اآلن معلّق ًة ومستقبل النظام الدويل الليربايل
ّ  يشوبه1945 الذي قادته واشنطن منذ عام
.((1(الشك والريبة
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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.
ت ُعنى املجلة باملقاالت والدراسات والبحوث وباألوراق البحثية عمو ًما يف مجاالت العلوم السياسية والعالقات الدولية ،والسياسات
املقارنة ،والنظم املؤسسية الوطنية أو اإلقليمية والدولية ،مبا يف ذلك دراسات الحاالت والسياسات ،وعمل النظم السياسية
والسلوك السيايس للحكومات والقوى السياسية واالجتامعية والحزبية وسائر الفاعلني االجتامعيني  -السياسيني ،واتجاهات
املجتمع املدين واملشاركة السياسية واالجتامعية .ويندرج يف هذا السياق اهتاممها بالسياسات العمومية وبالدراسات األمنية
واإلسرتاتيجية وقضايا الديبلوماسية والتعاون الدويل ،ودراسات الرأي العام وقضايا الهجرة والتهجري والحروب والرصاعات
األهلية وقضايا حقوق اإلنسان .وتهتم بصورة خاصة مبرحلة االنتقال السيايس العامة الجارية يف الوطن العريب ،وال سيام منها
مراحل االنتقال الدميقراطي عىل املستويات السياسية كافة ،وما يتعلق بها من جوانب قانونية دستورية ومؤسسية.
إضاف ًة إىل الهيئتني التحريرية واالستشارية ،تستند املجلة يف عملها إىل وحدتني نشطتني يف املركز العريب لألبحاث ودراسة
كل عام .وتتكامل يف عملها مع
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 ّ
ألّ يكون قد مىض عىل صدورها أكرث من ثالث سنوات .يرتاوح حجم املراجعة بني  5000-4500كلمة ،وتخضع لقواعد
تحكيم األبحاث يف املركز العريب.
•يراوح عدد كلامت البحث ،مبا يف ذلك املراجع يف اإلحاالت املرجعية والهوامش اإليضاحية ،والقامئة البيبليوغرافية
وكلامت الجداول يف حال وجودها ،وامللحقات يف حال وجودها ،بني  8000-6000كلمة ،وللمجلة أن تنرش ،بحسب
تقديراتها وبصورة استثنائية ،بعض البحوث والدراسات التي تتجاوز هذا العدد من الكلامت.
•يف حال وجود مخططات أو أشكال أو معادالت أو رسوم بيانية أو جداول ،ينبغي إرسالها بالطريقة التي استغلت بها يف
ترسل صو ًرا.
األصل بحسب برنام َجي اكسل( )Excelأو وورد( ،)Wordوال تقبل األشكال والرسوم والجداول التي َ

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

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

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

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

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

•ناش ،كيت .السوسيولوجيا السياسية املعارصة :العوملة والسياسة والسلطة .ترجمة حيدر حاج إسامعيل .بريوت :املنظمة
العربية للرتجمة.2013 ،
وبالنسبة إىل الكتاب الذي اشرتك يف تأليفه أكرث من ثالثة مؤلفني ،ف ُيكتب اسم املؤلف الرئيس أو املحرر أو املرشف عىل تجميع
املادة مع عبارة "وآخرون " .مثال:

القومي العر ّيب ،ط ( 4بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية،)1991 ،
•السيد ياسني وآخرون ،تحليل مضمون الفكر
ّ
ص .109
ويُستشهد به يف الهامش الالحق كام ييل :ياسني وآخرون ،ص .109
أ ّما يف قامئة املراجع فيكون كالتايل:

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

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

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

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

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

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

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

ملحق 2
أخالقيات النشر في مجالت المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات

•تعتمد مجالت املركز قواعد الرسية واملوضوعية يف عملية التحكيم ،بالنسبة إىل الباحث واملحكّمني عىل ح ّد سواء ،وت ُحيل
كل بحث قابل للتحكيم عىل محكّمني معتمديْن لديها من ذوي الخربة واالختصاص الدقيق مبوضوع البحث ،لتقييمه
وفق نقاط محددة .ويف حال تعارض التقييم بني املحكّمني ،ت ُحيل املجلة البحث عىل قارئ مر ّجح آخر.
•تعتمد مجالت املركز م ّحكمني موثوقني ومج ّربني ومن ذوي الخربة بالجديد يف اختصاصهم.

تنظيم داخل ًيا دقيقًا واضح الواجبات واملسؤوليات يف عمل جهاز التحرير ومراتبه الوظيفية.
•تعتمد مجالت املركز
ً

•ال يجوز للمح ّررين واملحكّمني ،باستثناء املسؤول املبارش عن عملية التحرير (رئيس التحرير أو من ينوب عنه) أن يبحث
أي ٍ
رأي جرى الحصول عليه من
أي معلوم ٍة 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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