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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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رابح زغوني | Rabah Zaghouni

*

ّ
المتنكرة :القومية االقتصادية في عالم الحدود المفتوحة
الحمائية
Disguised Protectionism: Economic Nationalism in a Borderless World

صريحــا للقومية االقتصاديــة ،وذلك بوصفها
نموذجا
قدمــت النظريــة الماركنتيلية نفســها
ً
ً
ّ
ً
ّ
مدافعة عن حتمية تدخل الدولة في االقتصاد بهدف الوصول إلى الموارد واألسواق لضمان
المتقدمــة للمذهــب التجــاري األول إلــى النيوماركنتيليــة ثم
قــوة الدولــة .ومنــذ التطبيقــات
ّ
أن تصمــد
االقتصــاد الموجــه والحمائيــة الجديــدة ،اســتطاعت نزعــة القوميــة االقتصاديــة ْ
أن النشــاطات االقتصادية يجب أن تخضع لتعظيــم قوة الدولة .تهدف
بوصفهــا نظريــة ترى ّ
أساسا لتحليل
تطور تطبيقاتها ،وتسعى
هذه الدراســة إلى شــرح القومية االقتصادية وتتبع
ً
ّ
مدى قدرتها من حيث هي فلســفة قومية على االســتمرار في ّ
ظل العولمة االقتصادية التي
تهدد باالنتهاء الفعلي لمرحلة الدولة التدخلية في سياق نظام اقتصادي غير مقيد بالحدود
ّ
أن العولمــة وانتهــاء القومية وجهــان لعملة
القوميــة .وفــي حيــن تدحض الدراســة فرضيــة ّ
ّ
أن االقتصادات الوطنية ال تزال تحرّكها نزعة القومية االقتصادية بأشكال
واحدة ،فإنّها
تؤكد ّ
ّ
متنكرة رغم خطاب الليبرالية االقتصادية السائد.
جديدة
كلمات مفتاحية :االقتصاد السياســي الدولي ،العولمة االقتصاديــة ،القومية االقتصادية،
الماركنتيلية.
Mercantilism presents itself as an explicit model of economic nationalism.
Since its early application to the new protectionism, economic nationalism has
theorized that economic activities must be subject to the maximization of the
power of the state. This article aims to explain economic nationalism and track
the evolution of its application, primarily to analyse its viability as a theory in
the midst of economic globalization which threatens to bring about the de facto
end of the state's interventionist economic system in a borderless world. As the
article refutes the premise that globalization and nationalism are two sides of the
same coin, national economies continue to be driven by disguised new forms of
economic nationalism.
Keywords: International Political Economy, Economic Globalization, Economic
Nationalism, Mercantilism.
* أستاذ العلوم السياسية ،كلية الحقوق والسياسية ،جامعة  8ماي  ،1945قاملة ،الجزائر.
Professor of Political Science and International Relations, Faculty of Law and Political Science, University of 8 Mai 1945, Guelma,
Algeria.
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مقدمة
مع أ ّن الليربالية االقتصادية بوصفها اتجا ًها سائ ًدا دامئًا ما كانت تزعم
الحل األمثل لتوزيعٍ متوازن للموارد
أ ّن اقتصاد السوق الح ّر هو ّ
االقتصادية العاملية ،فإ ّن شواهد العالقات االقتصادية الدولية يف
ِ
يختف
املامرسة تُظهر يف حاالت عدة أ ّن مبدأ الحامئية االقتصادية مل
متا ًما يف سياسات الدول االقتصادية .كان باحثو السياسة الدولية ،يف
محاولة تفسريهم ما يبدو تناقضً ا بني النظرية والتطبيق ،قد اقرتحوا
أ ّن اإلجابة تكمن يف السياسة القومية؛ أي يف الطريقة التي تؤث ّر بها
النزعة القومية للدول وتتحكّم يف استقرار االقتصاد الدويل وانفتاحه.
وبذلك تأسس يف مثل هذا السياق االقتصاد السيايس الدويل مطلع
ويفس طبيعة التداخل بني االقتصاد
سبعينيات القرن املايض ليرشح ّ
والسياسة الدوليني .ومبا أن مفهوم األمن القومي يقع بالرضورة ضمن
الحيّز املشرتك بينهام ،مل يكن متوقّ ًعا للواقعية السياسية غري أ ْن تصنف
ذلك الحقل الناشئ ضمن نظريتها للعالقات الدولية .فقد ق ّدم الباحث
روبرت غيلبني  Robert Gilpinهذا التصور ضمن ما أسامه "املنظور
القومي"؛ وهو املنظور الذي يفهم القومية االقتصادية باعتبارها فكر ًة
قامئة عىل حتمية الخضوع للنشاطات االقتصادية أو أن تتبع لهدف
بناء الدولة ومصالحها .فالنزعة القومية يف االقتصاد تتعلق بحتمية
تدخّل الدولة يف السوق ،بهدف الوصول إىل املوارد والتمويل واألسواق
الالزمة للحفاظ عىل ثروة الدولة وقوتها .تاريخ ًّيا ،مثلت املاركنتيلية
األوىل النسخة االقتصادية لفلسفة القومية السياسية؛ بسبب إقرارها
بالعالقة الجوهرية بني الحاجة إىل األمن القومي يف بناء الدولة
وخلق الرثوة ،لذا غال ًبا ما يشيع استخدام نظرية القومية االقتصادية
والنظرية املاركنتيلية مرتادفَني يف أدبيات االقتصاد السيايس الدويل.
ق ّدمت النظرية املاركنتيلية ،بوضعها الدولة  -األ ّمة يف مركز تحليلها،
تحليل قوم ًّيا للعالقات االقتصادية الدولية .فمن
ً
عىل نح ٍو رصي ٍح،
املذهب التجاري األول يف القرن السادس عرش إىل نيوماركنتيلية
القرن التاسع عرش ثم االقتصاد املوجه يف القرن العرشين ،استطاعت
القومية االقتصادية أن تصمد بصفتها عقيد ًة ترى أ ّن النشاطات
االقتصادية ينبغي أن تخضع لهدف تعظيم قوة الدولة وأمنها
القومي .ورغم أ ّن القومية االقتصادية خالل تلك املراحل قد شهدت
الكثري من التحوالت وتب ّدلت تطبيقاتها ،فإنّها ظلت متمسكّة
بفكرة الدور املركزي للدولة يف توجيه النشاط االقتصادي ،ورضورة
هيمنة املصلحة القومية يف السياسة االقتصادية ،وأهمية خلق
تف ّوقٍ اقتصادي لزيادة الرثوة وتعزيز االزدهار الوطني .لكن طبيعة
التحوالت التي حملتها العوملة االقتصادية املعارصة ،منذ أواخر القرن
العرشين ،وضعت النزعة االقتصادية القومية وتطبيقاتها املتن ّوعة يف
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مأزق؛ ألنّها ستبدو نظرية اقتصادية عتيقة تجاوزها الزمن يف عامل
اقتصادي بحدود مفتوحة.
سؤال املصري والجدوى بالنسبة إىل استمرار
تناقش هذه الدراسة َ
متغي بوصفه عامل الحدود
القومية االقتصادية يف عامل اقتصادي ّ
االقتصادية املفتوحة؛ فالتحول الحاصل يف شكل االقتصاد العاملي
وكثافته ،ويف تنوع مجاالته وفواعله ،يبعث عىل الشك يف جدوى
يحاج الليرباليون
اعتامد الدولة القومية وحد ًة للتحليل االقتصادي .لذا ّ
املتح ّمسون للعوملة بأن االقتصاد العاملي الجديد ال ميكن أن يكون
بيئة مواتية للقوميّة االقتصادية؛ ذلك أ ّن املزيد من املعامالت
االقتصادية تنفصل يو ًما بعد يوم عن قيود الحدود الوطنية ورقابة
الحكومات ،فإ ّن ذلك يضعف دور االقتصادات الوطنية ويق ّوض
األهمية النسبية للدولة املتدخلة .وبالنتيجة فإ ّن سياسات القومية
حتم إىل الزوال؛ ألنّها ال ميكن أن تنتمي
االقتصادية سيؤول مصريها ً
أو تتالءم مع عرص الحدود املفتوحة .يف املقابل ،ال يتص ّور القوميون
االقتصاد العاملي الجديد إلّ زياد ًة يف ِح ّدة املعامالت االقتصادية
ونطاقها عرب الحدود التي ال تزال خاضعة لرقابة الدول .وذلك ما
يدفعهم إىل تأكيد أ ّن العوملة ونهاية دور الدولة ليسا بوجهني لعملة
واحدة ،بل عىل العكس فالعوملة االقتصادية ص ّممتها الدول القومية،
تظل هي من يشكّلها ،ويو ّجهها ويؤث ّر فيها .وما دامت الدولة
وهكذا ّ
هي الفاعل املركزي يف االقتصاد الدويل ،فالقومية االقتصادية ال تزال
تُلهم اليوم كام باألمس أكرث السياسات حامئي ًة وأش ّد املقاربات مترك ًزا
حول دور الدولة يف سلوكيات الدول االقتصادية.
يف مقاربة هذه اإلشكالية ،يستند تحليلنا إىل فرض ّية مؤ ّداها أ ّن
عمليات الحدود املفتوحة التي مت ّيز العوملة االقتصادية ليست سوى
درجة مكثفة من التدويل؛ أي إ ّن العوملة بصفتها عملي ًة تنافسية
تظل األسواق
تبقى الدولة هي التي تقودها وليست السوق ،ومن ث ّم ّ
خاضع ًة للسياسة وغري مستقلة عن رقابة الدول؛ ما يعني أ ّن الحاجة
إىل استبدال االقتصاد الدويل باالقتصاد العاملي ليست مرب ًرا .فال يزال
دور الدولة مركزيًّا يف االقتصاد الدويل ألجل ضامن أمنها االقتصادي
يظل قامئًا هو "إخفاق
يف عامل فوضوي استعدا ًدا ملواجهة احتامل ّ
األسواق" .لذا فالقومية االقتصادية مل تنت ِه عىل اإلطالق ،ولكنها عادت
لالنبعاث من جديد أحيانًا بأشكالها القدمية املتطرفة وغالبًا بأشكال
جديدة؛ متنكّر ًة حتى يف مهدها األول يف مراكز العامل الليربايل .لذلك،
وبينام كانت املاركنتيلية التقليدية تجادل رصاح ًة برضورة إدارة
الدولة لالقتصاد بهدف تعظيم قوتها ،ت ُظهِر مامرسات املاركنتيلية
خطاب يرى نظريًّا أ ّن اقتصاد
املعارصة ،مبا ال يخلو من املفارقة ،يف
ٍ
السوق الح ّر أمر مرغوب فيه ،ولك ّنه تطبيق ًّيا متبوع مبامرسات قومية
خفية متنكرة يف خطاب ليربايل.
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نظرية للقومية االقتصادية ،وتتبع تط ّور مامرساتها التقليدية يف
االقتصاد الدويل ،وترتقي بعد ذلك إىل مستوى التحليل مبناقشة األشكال
الجديدة من مامرسات القومية االقتصادية يف عامل الحدود املفتوحة.

ً
أوال :القومية االقتصادية :النسخة
الواقعية لالقتصاد السياسي الدولي

تهدف هذه الدراسة إىل التعريف باألشكال الجديدة للقومية
ظل العوملة .ومن خالل تحديد مفهوم املاركنتيلية
االقتصادية يف ّ
من حيث هي نظرية للقومية االقتصادية ،وتتبع تطور مامرساتها
يف االقتصاد الدويل من األشكال األوىل للمدرسة التجارية إىل أشكال
ِ
الحامئية الجديدة يف الوقت الراهن ،فإنّها تهدف باألساس إىل إظهار
األشكال الجديدة املتنكّرة من املامرسات املاركنتيلية يف عامل الحدود
املفتوحة املتح ّررة نظريًّا من دور الدولة التدخيل يف االقتصاد.
وتستهدف كذلك إظهار أشكال استمرار القومية االقتصادية يف توجيه
الخيارات االقتصادية للدول يف أشكالها املتنكرة؛ أي من دور املوازن
االقتصادي املهي ِمن الذي تضطلع به الواليات املتحدة األمريكية
بصفتها ق ّوة عظمى ،إىل األهمية املتعاظمة للصناديق السيادية
وصول إىل أشكال
والرشكات اململوكة للدول يف أسواق املال والتجارةً ،
الحامئية الجديدة يف االقتصادات الصاعدة والنامية.
وتستمد الدراسة أهميتها من تناول موضوع القومية االقتصادية ال
بوصفها نظرية اقتصادية ،بل من حيث هي عقيدة قوميّة؛ أي بوضعها
ضمن حدود سياسية  -اقتصادية مشرتكة مركزها األمن القومي.
فلقد جاء االقتصاد السيايس الدويل ليبحث يف التداخل بني السياسة
واالقتصاد الدول َيني ،ويظهر الطريقة التي تؤثر بها األوىل يف األخري؛ فإذا
كان االقتصاد الدويل يُعنى بإنتاج املوارد النادرة وتوزيعها واستهالكها
عىل املستوى العاملي ،فإ ّن السياسة الدولية تدور حول إنتاج القوة
وتوزيعها ،أي :من يحصل عىل القوة؟ ومتى؟ وكيف؟ وملاذا؟ وضمن
الحيز املشرتك بينهام ،يهتم االقتصاد السيايس الدويل بفحص تدفقّات
كل
هذا اإلنتاج وتوزيعه واستهالكه بني مجموع ٍة من الدول تحكم ٌّ
منها مصالحها القومية ،ومرتبطة بش ّدة بأمنها القومي.
وإذ توظف الدراسة مقاربة االقتصاد السيايس الدويل ملناقشة مامرسات
القومية االقتصادية يف العالقات االقتصادية الدولية ،فإنّها تعتمد منه ًجا
ينطلق من مستوى الوصف يف تحديد مفهوم املاركنتيلية بصفتها

يف تحديد طبيعة الرابطة بني االقتصاد والسياسة ،لطاملا امتلكت
الليربالية االقتصادية والواقعية السياسية  -من حيث هام نظريتان
يف االقتصاد الدويل والعالقات الدولية عىل التوايل  -تص ّو ًرا مختلفًا
للعالقة التي تجمع االقتصاد الدويل بالسياسة الدولية؛ بسبب
الخاصة يف تفضيالت الرثوة والقوة .فالليربالية إذ تحمل
فلسفتهام
ّ
طاب ًعا تعاونيًّا ،كانت دو ًما تجادل بأ ّن املصلحة القومية للدول تتحقّق
تلقائ ًّيا إذا ما تُرِكت السوق تعمل بحريّة عىل افرتاض استقاللية
السوق عن الدولة وفق مقولة "استقاللية خلق الرثوة عن تعظيم
شكل قوميًّا ،فهي تفرتض أسبقية
القوة" .وإذ تأخذ الواقعية السياسية ً
السياسة عىل االقتصاد وفق مقولة "إخضاع خلق الرثوة لتعظيم
القوة"((( .لذا؛ يف حني فكّر الليرباليون يف اقتصاد السوق مبنأى عن
قوة الدولة القومية وأمنها ،تجاهل الواقعيون النظر إىل ما وراء األمن
القومي ،وكالهام كان يف ذلك يتجاهل التفاعل املوجود بني الدولة
والسوق الذي مييّز االقتصاد السيايس الدويل.
حقل هجي ًنا بني الدولة
تأسس االقتصاد السيايس الدويل ،بصفته ً
والسوق مطلع سبعينيات القرن املايض ،عىل فرضية التأثري املتبادل
بني االقتصاد والسياسة الدوليَني ،وهو "دراسة مجموعة القضايا
واملشكالت العاملية التي تحمل عالق ًة متداخلة بني االقتصاد والسياسة،
بحيث ال ميكن فهمها أو تحليلها فقط ضمن ميدان العالقات الدولية
أو االقتصاد الدويل ،فهي تقع بالرضورة ضمن امليدان املشرتك املتسع
بينهام"((( .جادل مؤسسوه بأنه قد يتعذّر فهم الشؤون العاملية يف
ظل العوملة بوضعها يف الحيّز الضيّق ألحدهام مبعز ٍل عن اآلخر؛
ّ
1 Robert Falkner, "International Political Economy," University of
London, International Programmes in Economics, Management, Finance
and the Social Sciences, IR3026, 2011, pp. 19-26, accessed on 16/2/2021, at:
https://bit.ly/3qsPi63
2 Michael Veseth, "International Political Economy," in: Pinar Bilgin et
al. Global Security And International Political Economy, vol. III (Oxford, UK:
EOLSS Publishers, 2010), p. 42.
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فاألبعاد املتداخلة للعوملة يتحتّم فهمها وتحليلها من خالل الربط
املتق ّدم بني االقتصاد والسياسة(((.
رص الواقعية السياسية عىل فهم االقتصاد السيايس الدويل عىل أنه
وتُ ّ
مقاربة ضمن حقل العالقات الدولية ،ويق ّدم روبرت غيلبني هذه
املقاربة ضمن ما أسامه املنظور القومي((( أو ما يسمى أيضً ا املنظور
املاركنتييل .ففي املراجعة الواقعية الحديثة ملفهوم األمن ،كان باري
بوزان  Barry Buzanقد وضع إطا ًرا لألمن القومي جادل فيه بأ ّن
أمن الدول محكو ٌم بعوامل يف خمسة قطاعات رئيسة؛ عسكري،
كل منها
وسيايس ،واقتصادي ،ومجتمعي ،وبيئي ،متلك الدولة يف ٍّ
خاصة وطريقة عقالنية لرتتيب األولويات .وبالنسبة
مصلح ًة جوهرية ّ
إىل القطاع االقتصادي ،يدور األمن القومي حول قدرة الدول عىل
الوصول إىل املوارد والتمويل واألسواق الالزمة للحفاظ عىل مستويات
مقبولة من الرفاهية وق ّوة الدولة((( .إن الواقعية إذ تفهم النظام
الدويل بأنه نظام فوضوي تغيب فيه السلطة املركزية ،فإنّها تتوقّع
يتأسس سلوك الدول عىل مبدأ "االعتامد عىل الذات" Self-help
أن ّ
(((
ظل وجود دو ٍل متنافسة مبصالح قومية متباينة  .وكام يف
القومي يف ّ
السياسة الدولية ،فإن القومية االقتصادية يف االقتصاد الدويل تتعلق
أيضً ا بحتمية تدخّل الدولة يف االقتصاد بهدف الوصول إىل املوارد
والتمويل واألسواق الالزمة ملواجهة مخاطر إخفاق األسواق.
متثّل القومية االقتصادية إحدى أه ّم املقاربات لفهم السياسات
االقتصادية لــلــدول وتفسريها ،وبوضعها املصلحة القومية
للدولة يف املقام األول .فهي تُوصف بالنسخة الواقعية لالقتصاد
السيايس الــدويل ،كام وصفها روبــرت أوبـرايــن ومــارك وليامز
" Robert: O'Brien & Marc Williamsإذا كانت الواقعية
هي املنظور يف السياسة الدولية ،فإ ّن القومية االقتصادية هي ما
يعادلها يف االقتصاد السيايس"((( .ميكن فهم القومية االقتصادية ،يف
معناها الضيق ،عىل أنّها برنامج اقتصادي قائم عىل الحامئية ،أي
مجموعة من املامرسات لدعم االقتصاديات الوطنية وحاميتها يف
3 Thomas Lairson & David Skidmore, International Political Economy:
The Struggle for Power and Wealth in a Globalizing World (New York:
Routledge, 2017), p. 3.
4 Eric Helleiner & Andreas Pickel, Economic Nationalism in a Globalizing
World (New York: Cornell University Press, 2005), p. 4.
5 Paul D. Williams (ed.), Security Studies: An Introduction (New York:
Routledge, 2008), pp. 3-4.
6
"Emily Tripp, "Realism: The Domination of Security Studies,
E-International Relations, 14/6/2013, accessed on 10/4/2020, at:
https://bit.ly/3hgNIPG
"7 Sam Pryke, "Economic Nationalism: Theory, History and Prospects,
Global Policy, vol. 3, no. 3 (September 2012), p. 283.
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األسواق الدولية((( .ويظهر هذا الفهم يف تعريف هاري جونسون
 Harry Johnsonللقومية االقتصادية بأنها "برنامج اقتصادي يسعى
لتوجيه السياسة االقتصادية نحو إنتاج إيرادات مالية وتوسيع ملكية
الدولة إلرضاء املصالح القومية"((( .غري أ ّن أندرياس بيكل يجادل
فهم ضيقًا عىل أنها مذهب أو نظرية
بأن فَ ْهم القومية االقتصادية ً
شمول
ً
اقتصادية مجردة ليس كاف ًيا ،بل يجب أن ت ُفهم يف سياقٍ أكرث
عىل أنّها تلك الجوانب القومية التي تتعلّق بـ "اقتصاد األ ّمة"؛ ألنّها
تستجيب ملشكالت يف سياق تاريخي وسيايس وثقايف واجتامعي،
ومن ث ّم ينبغي فهمها باعتبارها سلوكًا سياس ًّيا يف سياق تاريخي
مح ّدد ،وليس مج ّرد فكرة اقتصادية ضمن مجموعة من األفكار
االقتصادية السائدة .فالقومية االقتصادية ال تتعلّق باالقتصاد بقدر
ما تتعلّق باأل ّمة ،واالقتصاديات القومية تحمل لها معنى فقط ضمن
الخطاب الوطني ،وليس يف سياق املناقشات العامة حول النظرية
االقتصادية( .((1وقد استخدم هذا املعنى جورج كرين يف مقالة
بعنوان "القومية االقتصادية :جلب األ ّمة من جديد للتحليل"؛ إذ أكّد
بدل من رؤيتها عىل أنها
أهمية مبدأ "الوطنية" يف القومية االقتصادية ً
أداة سياسية للدولة؛ فالصورة الذاتية أمر حاسم يف تحديد التوجه
االقتصادي لألمة( .((1ويف رشح ذلك ،كان أنتوين سميث قد استشهد
باليابان يف عرص ميجي عام  1868التي بارشت سياسة التصنيع
ملواجهة املنافسني الخارجيّني بدافعٍ من الشعور الذايت الوطني وتأثريٍ
من الهوية القومية اليابانية املوجودة سلفًا(.((1
تجد املاركنتيلية ،بصفتها نظرية قوم ّية لالقتصاد ،جوهرها يف ضامن
أولوية أمن الدولة عىل حساب مصلحة السوق؛ أي يف إخضاع خلق
الرثوة لتعظيم القوة ،ويح ّدد جاكوب فايرن  ،Jacob Vinerأربعة
عنارص جوهرية مع ّرفة بالقومية االقتصادية يف املقاربة املاركنتيلية(:((1

•تشرتك املاركنتيلية مع الواقعية السياسية يف املنطق التحلييل نفسه؛
وهو الحاجة املاسة إىل األمن ضمن بيئة دولية فوضوية ،ويرتتّب
عىل ذلك أ ّن تحقيق األمن يفرض عىل الدولة البحث عن تعظيم

8 Ibid., p. 281.
9 Helleiner & Pickel, p. 3.
10
Andreas Pickel, "Explaining, and Explaining with, Economic
Nationalism," Nations and Nationalism, vol. 9, no. 1 (January 2003), p. 122.
"11 George Crane, "Economic Nationalism: Bringing the Nation Back,
Millennium: Journal of International Studies, vol. 27, no. 1 (1998), p. 56.
12 Antony Smith, Nationalism and Modernism: A Critical Survey of
Recent Theories of Nations and Nationalism (London: Routledge, 1998), p. 48.
13 Falkner, pp. 18-19.
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الرثوة بصفته وسيلة مه ّمة لتحصيل القوة؛ أي استخدام القوة
لتحصيل الرثوة ،وتحصيل الرثوة لتدعيم موقع املهيمن سياسيًّا.

•مثلام أ ّن الرثوة رشط رضوري لقوة الدولة ،فإ ّن القوة كذلك هي
وسيلة رضورية لخلق الرثوة ،فاملاركنتيلية تعتقد أ ّن ق ّوة الدولة
تخدم الهدف املزدوج يف تحصيل األمن والرثوة م ًعا.

•تُع ّد الق ّوة والرثوة هدفني رئيسني للدولة ،لكن يف الوقت الذي
قد يكون من املمكن عىل املدى البعيد تحقيق الهدفني م ًعا
جز ًءا من االسرتاتيجية القومية ،رمبا يكون من الرضوري عىل
املدى القريب التضحية بالرثوة االقتصادية لصالح ضامن ق ّوة
الدولة وأمنها ،فبسبب الفوىض عىل املستوى الدويل والتهديد
يظل البقاء هدفًا ال يُس َمح بالتالعب به.
الدائم لألمن ّ

•يُفضّ ل وصف النسق االقتصادي الدويل بأنه لعبة صفرية؛ أي إ ّن
العالقات االقتصادية الدولية رصاعية وليست تعاونية ،بحيث
تتنافس اقتصاديات مختلفة فيام بينها لتحقق قد ًرا مع ّي ًنا من
رئيسا من مشاركة جميع الدول يف االقتصاد
الرثوة بصفته هدفًا ً
والتجارة الدوليني.
إذًا ،تتب ّنى املاركنتيلية ،بصفتها نظرية قومية ،االفرتاضات الواقعية
نفسها عن البيئة الدولية؛ فاملاركنتيلية تفهم املؤسسات االقتصادية
ٍ
مضض يف أ ّي عالقة
فهم مختلفًا ،وأن الدول تدخل عىل
الدولية ً
اقتصادية من شأنها إحداث تغيري يف توازن القوى يف اتجاه غري مرغوب
فيه؛ وهو األمر الذي يتض ّمن حتى التفريط يف مكاسب مطلقة إذا كان
منافس آخر سيكسب أكرث .كام أ ّن املؤسسات االقتصادية الدولية من
غري املحتمل أن تكون قد ُص ِّممت بطريقة تعمل عىل تعزيز الرفاهية
العاملية ،بقدر ما تعكس الحفاظ عىل توزيع قائم للقوة وتعمل عليه،
إالّ إذا اقتنعت الدول بأ ّن توزيع املكاسب يعكس توزي ًعا تراتبيًّا للق ّوة.
كام تؤكّد املاركنتيلية أ ّن الدول تكون مكرهة عىل االعتامد عىل السوق
الدولية لتحصيل بعض الحاجات املص ّنفة بأنها اسرتاتيجية؛ أي تلك التي
فمثل ميكن أن تُفضِّ ل الدول
تُع ّد رضوري ًة وفقًا لالعتبارات األمنيةً ،
تحقيق احتياجاتها من الطاقة باالعتامد عىل املوارد املحلية حتى إن
كانت تكلفتها أكرب من تلك املستوردة من الخارج(.((1
عمو ًما ،إ ّن املاركنتيلية بوضعها الدولة  -األ ّمة قي مركز تحليلها ،تق ّدم
تحليل قوم ًّيا للعالقات االقتصادية الدولية ،وتتمحور
عىل نحو رصيح ً
العنارص األساسية للفكر القومي االقتصادي حول ثالثية:
•رضورة هيمنة املصلحة القومية يف السياسة االقتصادية.
Lairson & Skidmore, p. 9.
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•الدور املركزي للدولة يف توجيه النشاط االقتصادي.

•أهمية خلق تف ّوقٍ اقتصادي لزيادة الرثوة وتعزيز االزدهار القومي.

ثان ًيا :من الفكر التجاري لسياسات
التأميم :تطور تطبيقات القومية
االقتصادية
شهدت القومية االقتصادية ،منذ القرن السادس عرش ،كث ًريا من
التح ّوالت وتب ّدلت عناوينها من املاركنتيلية إىل االقتصاد املو ّجه،
والحامئية ،والحامئية الجديدة .وكانت دامئًا ،عىل اختالف تسمياتها،
بدل من كونها مجموع ًة نظامي ًة
مواقف وأفكا ًرا مشرتكة ً
تقتسم
َ
متامسك ًة من النظريات االقتصادية ،جوهرها أ ّن الفعاليات االقتصادية
تخضع أو ينبغي لها أن تخضع لهدف بناء الدولة ومصالح الدولة.
ومييّز روبرت غيلبني بني موقفَني أساسيني ضمن القومية االقتصادية.
فمن جهة يعترب بعض القوميني أ ّن حامية املصالح االقتصادية الوطنية
هي العنرص األدىن الالزم ألمن الدولة وبقائها ،وهذا ما يسميه عمو ًما
املوقف الدفاعي أو "املاركنتيلية الحميدة" .ومن جهة أخرى ،يعترب
قوميون آخرون أ ّن االقتصاد الدويل حلبة للتوسع اإلمربيايل وتعظيم
املصالح الوطنية ،وفق ما يسميه بالشكل العدواين من جهة أنّه
"ماركنتيلية حاقدة"(.((1
15

روبرت غيلبني ،االقتصاد السيايس الدويل (ديب :مركز الخليج لألبحاث ،)2004 ،ص .52

12
تدخل الدولة في النشاط االقتصادي:
ماركنتيلية القرن السادس عشر
ابتكر آدم سميث ،يف القرن التاسع عرش ،عبارة "النظام التجاري"
اقتصادي قائم عىل تدخّل الدولة يف
ليصف الخصائص املشرتكة لنظام
ّ
إدارة النشاط االقتصادي وتوجيهه يف خدمة الدولة .لكن املاركنتيلية
األوىل التي ظهرت يف القرن السادس عرش مل تشكّل منظوم ًة نظرية
متكاملة ،بل كانت مجموعة من األفكار والوصفات أتت غال ًبا يف
شكل كت ّيبات أو وثائق رسم ّية بالتزامن مع تشكّل أُوىل ِ
لبنات االقتصاد
الرأساميل الحديث .لقد تجسدت املاركنتيلية األوىل يف مجموعة من
السياسات االقتصادية التي استهدفت التحكم يف النشاط االقتصادي
املحيل والتبادل التجاري الدويل ،لتحقيق هدف أسايس هو تجميع
ثروة األ ّمة .وتلخصت آراء التجاريني األوائل ،من أمثال جون باتيست
كولبار  Jean-Baptist Colbertيف فرنسا وتوماس مان Thomas
 Munيف بريطانيا ،يف أ ّن ثروة األمم تُقاس مبا تحتفظ به من معادن
نفيسة ،وبأن تزيد حقوق الدولة عىل الخارج عىل ديون الخارج عليها.
وألجل ذلك ،كان ال ب ّد من أن تُوضع التجارة الخارجية تحت رقابة
الدولة بهدف تحقيق فائض يف الصادرات عىل حساب الواردات(.((1
كانت املاركنتيلية األوىل تُق ّر بالعالقة الجوهرية بني الحاجة إىل
األمن القومي وبناء الدولة وخلق الرثوة االقتصادية ،ومن ث ّم كان
املجاالن االقتصادي والسيايس متداخلَني إىل ح ّد بعيد مع احتالل
الدولة ملوقع املركز يف التفاعل السيايس -االقتصادي .إذًا ،يكمن إسهام
املاركنتيلية األوىل األهم يف إضفاء الرشعية عىل دور الدولة يف ضبط
النشاط االقتصادي املحيل وتعزيز التوسع االقتصادي الخارجي ،ولو
باستخدام الق ّوة(.((1

القومية االقتصادية ونيوماركنتيلية القرن
التاسع عشر
عرف القرن الثامن عرش بروز الثورة الصناعية التي م ّهدت لصعود
الليربالية االقتصادية ،فتب ّنت الدول األوروبية السياسات االقتصادية
التحريرية تدريج ًّيا ولكن بثبات ،وأخذت بريطانيا دفّة القيادة يف
تعزيز سياسات تحرير التجارة .ومع ذلك ،فإن مبادئ الليربالية
مل تقض نهائيًّا عىل املامرسات القومية املاركنتيلية ،فقد ساهم
صعود االقتصا َدين األملاين واألمرييك يف إعادة ظهور املاركنتيلية يف
 16جون كينيث جالبريت ،تاريخ الفكر االقتصادي :املايض صورة الحارض ،ترجمة أحمد
فؤاد بلبع (الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،)2000 ،ص .56-54
17 Filipe Távora, "Mercantilist, Liberal and Marxist Responses to
Economic Dilemmas," accessed on 31/4/2020, at: https://bit.ly/32Gy8sz
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صيغة جديدة تحت مس ّمى النيوماركنتيلية( .((1كان التو ّجه الرئيس
ملاركنتيلية القرن التاسع عرش يتمثّل يف تفسري وتربير الدور املركزي
لبناء األ ّمة وتدخّل الدولة لزيادة الرثوة االقتصادية يف الصناعات
الوليدة .وألن هذه املرحلة عرفت صعود القومية يف الفكر السيايس
والواقع الدويل ،فإ ّن هذه الصيغة من املاركنتيلية أخذت تسمية
"القومية االقتصادية".
كل من أملانيا والواليات املتحدة كان االقتصاديان فريديرش ليست
يف ٍّ
 F. Listوألكسندر هاميلتون  A. Hamiltonعىل التوايل معارضَ ني
مطالب الليرباليني بتحرير التجارة ،رغم أنّهام فكريًّا مل يكونا يختلفان
متا ًما مع دعاة االقتصاد الح ّر .وتربير ذلك أنّه يف حني تصلح سياسة
التحرير االقتصادي الليربالية للدول الصناعية الناضجة ،فإن الدول
يف املراحل األوىل من التصنيع  Industrial Latecomersيجب أن
تعتمد عىل سياسات مختلفة لتلتحق بربيطانيا .ويف حني كان تأثري
كاتب دولة للخزانة يف الواليات
هاميلتون سياس ًّيا أبلغ ،بصفته
َ
املتحدة ،فإن فريدريش لِيست ق ّدم أه ّم نقد نظري ملبدأ عدم
التدخل ،كام اقرتحه آدم سميث ،داعيًا الدولة إىل أن تراعي الق ّوة
اإلنتاجية لأل ّمة عرب تطبيق الحامئية باعتبارها إجرا ًء مؤقّتًا لتعزيز من ّو
الصناعات األملانية الناشئة(.((1
مثلام كانت عليه املاركنتيلية األوىل ،كان هناك تن ّو ٌع يف السياسات
التي اتبعتها القوميات االقتصادية يف القرن التاسع عرش ،لكن ما كان
يجمعها هو االعتقاد أ ّن الدولة يجب أن تؤدي دو ًرا مركزيًّا يف توجيه
النشاط االقتصادي لتعزيز ثروة األ ّمة .وقد تض ّمنت أه ّم السياسات
التي تبناها القوميون ما ييل(:((2
•الحامئية :تخدم الحرية غري املرشوطة باألساس مصالح
األقل تصني ًعا خارج
االقتصاديات األكرث تق ّد ًما ،بينام تكون الدول ّ
املنافسة وهذا ما يحتّم عليها نهج سياسات حامئيّة.
•ترقية الصناعات الوليدة :أه ّم هدف للحامئية هو تطوير
الصناعات املحلية يف البدايات األوىل للتنمية من أجل السامح
لها بتعزيز قدراتها والوصول إىل التنافسية الدولية.
•التعليم :رضورة وجود اسرتاتيجية للتعليم الوطني من أجل
تنمية شاملة لرأس املال البرشي ،وتدخّل الدولة يكون بتوفري
بنية قاعدية للتعليم وتطويره وترقيته يف خدمة األفراد واملجتمع.
Falkner, p. 19.
Pryke, p. 285.
Falkner, pp. 19-20.
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ّ
المتنكرة :القومية االقتصادية في عالم الحدود المفتوحة
الحمائية

•البنية التحتية :عىل الدولة أن تضطلع بدور مركزي يف توفري
البنية التحتية األساسية للصناعة والتجارة ،ومن ث ّم املساعدة
عىل تجاوز أزمات "إخفاق األسواق".

القومية االقتصادية في القرن العشرين
أدخلت الحرب العاملية األوىل الدول يف دوامة من األزمات واالنغالق
االقتصادي ،ورغم املجهودات املوسومة بالخجل يف العرشينيات
إلحياء رشوط اعتامد اقتصادي متبادل كثيف كام كان قبل الحرب،
فإ ّن أزمة الكساد العاملي سنة  1929قادت االقتصادات الوطنية إىل
البحث مج ّد ًدا عن الحلول ضمن سياسات القومية االقتصادية؛ فأ ّدى
انسحاب بريطانيا من "نظام الذهب"  -حجر الزاوية للمعامالت
االقتصادية  -إىل انخفاض التجارة العاملية بنسبة  60يف املئة يف
غضون أربع سنوات من انهيار سوق األسهم يف وول سرتيت .1929
وقد علّق املؤرخ الربيطاين إريك هوبسباوم  Eric Hobsbawmعىل
قائل" :ملواجهة أزمة فورية قصرية املدى [ ]...وجدت الدول
ذلك ً
نفسها تبني عوائق عالية بشكل متزايد لحامية أسواقها وعمالتها
الوطنية ض ّد األعاصري االقتصادية العاملية ،مع العلم جيّ ًدا أ ّن هذا
كان يعني تفكيك النظام العاملي للتجارة املتع ّددة الجنسيات التي
اعتقدت أ ّن ازدهار العامل يجب أ ْن يرتكز عليها"(.((2
م ّهدت نهاية الحرب العاملية الثانية لظهور نظام اقتصادي جديد
بفلسفة ليربالية طاغية تحت قيادة أمريكية ،لك ّن العرص الجديد
شهد استمرار محاوالت ترقية االقتصادات الوطنية يف آسيا وأفريقيا
وأمريكا الالتينية ،ومل يكن ذلك مرافقة رسمية لالستقالل السيايس
لدول هذه املناطق ،ولك ّنه كان جز ًءا جوهريًا من التح ّرر الوطني(.((2
لذلك واصلت املاركنتيلية تطبيقاتها بعد سنة  ،1945وهذه املرة من
جانب "امله ّمشني" يف االقتصاد العاملي؛ أي دول العامل الثالث .ففكرة
القومية االقتصادية كام ق ّدمها فريديريش لِيست وجدت لها روا ًجا يف
عدد من الدول النامية التي برزت بانهيار النظام االستعامري؛ حيث
األقل تصني ًعا يف القرن
بدت وضعيتها للوهلة األوىل مشابهة للدول ّ
التاسع عرش ،فاقتصادها املحيل كان أقل تطو ًرا واندما ًجا ،وكانت
التكنولوجيا متأخرة ،وكان رأس املال البرشي متخّلفًا بسبب ضعف
التعليم .فمشكالت التنمية كانت أهم انشغال لحكومات دول
الجنوب عمو ًما ،لذا ق ّدمت القومية االقتصادية نفسها بصفتها نظرية
Pryke, p. 287.
Ibid.
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تنموية بامتياز( .((2فوجدت السياسات املاركنتيلية تطبيقاتها ،من
خالل نظرية التبعية ،يف الدول النامية لكرس استغالل املركز الرأساميل
لدول املحيط يف الجنوب ،واسرتاتيجية إحالل الواردات كانت مبنزلة
نسخة حديثة لسياسة حامية الصناعات الوليدة النيوماركنتيلية.

ً
ثالثا :العولمة والقومية االقتصادية:
حتمية التراجع في عالم الحدود
المفتوحة
شهد االقتصاد العاملي ،منذ تأسس النظام االقتصادي الجديد يف
هائل يف حجم االعتامد االقتصادي
بريتون وودز يف سنة  ،1944توس ًعا ً
املتبادل ما بني الحدود ،فيام أصبح يُوصف الحقًا بالعوملة االقتصادية.
وهي العملية التي تعني تكثيف حجم تدفقات رأس املال والعاملة
واملنتجات واألفكار عرب الحدود بطريقة تتجاوز قيود الحدود
تأثريا يف تدفّق
التقليدية للدولة( ،((2ويصبح معها عامل السيادة ّ
أقل ً
املعامالت االقتصادية العاملية .وعىل ٍ
أساس من ذلك ،ال تُفهم العوملة
االقتصادية ،من منظور ليربايل ،عىل أنها مجرد توسعة لنطاق التدويل،
بل بصفتها عملية مستم ّرة تستهدف التد ّرج يف إزالة املراقبة القومية
فتحل التجارة
وصول إىل عامل الحدود املفتوحة كعامل طبيعي؛ ّ
للحدود ً
محل النقد الدويل.
محل التجارة الدولية والنقد العاملي ّ
العاملية ّ
وتصري العوملة بذلك إحدى وظائف عمليات التحرير؛ أي درجة
إمكانية انتقال األفراد واملوارد واألفكار عرب الحدود من دون قيود
تفرضها الدول.
والحقيقة أ ّن الليرباليني املتحمسني لهذا املسار يثبتون ادعاءاتهم
إزاء هذا التغيري التاريخي من خالل إحصائيات إجاملية مذهلة؛
إذ شهد النصف الثاين من القرن العرشين فت ًحا كب ًريا للحدود يف
التجارة ،واالستثامر والنقد والتمويل الدوليني .ففي التجارة العاملية
الخاصة باملصنوعات
مثل ،نزل متوسط التعريفات الجمركية
ً
ّ
من  40يف املئة يف ثالثينيات القرن املايض إىل  3يف املئة فقط يف
منتصف التسعينيات من القرن نفسه ،وبعد جولة األورغواي حلّت
محل االتفاقية العا ّمة للتعريفات والجامرك
املنظمة العاملية للتجارة ّ
 GATT General Agreement on Tariffs and Trade,وهي
منظمة تتمتع بصالحيات أكرب يف فرض االتفاقيات التجارية واتّباع
?23 Eric Helleiner, "Economic Nationalism as a Challenge to Neoliberalism
Lessons from the 19th Century," International Studies Quarterly, vol. 46, no.
3 (September 2002), p. 309.
24 Albert Bergesen & Christian Suter (eds.), The Return of Geopolitics,
World Society Studies Series (Zurich: World Society Foundation, 2018), p. 1.
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طرق جديدة لعملية التحرير؛ مبا ساهم يف زوال القيود الرسمية
عىل التجارة بني الدول املشاركة( .((2وبالنسبة إىل هؤالء ،مثّل سقوط
جدار برلني خطوة أخرى حاسمة يف مسار تشكيل نظام اقتصادي
ح ّر وغري مق ّيد بقيود املصالح القومية الضيقة؛ فمع تعاظم األدوار
املنوطة مبؤسسات االقتصاد العاملي الجديدة (صندوق النقد الدويل،
والبنك العاملي ،واملنظمة العاملية للتجارة) ،وتزايد تأثري فواعل فوق
ودون قومية أخرى يف االقتصاد العاملي ،بات يتضح جل ًّيا أ ّن املعامالت
االقتصادية بدأت تنفصل تدريج ًّيا عن قيود الحدود الوطنية ورقابة
الدولة املتدخّلة.
يف مثل هذه الظروف ،تبدو بيئة االقتصاد العاملي الجديدة نظريًّا
بيئ ًة غري مواتية للقومية االقتصادية ،التي باتت تظهر كأنّها نظرية
متغي غري
اقتصادية مبضمون أيديولوجي طا ٍغ عفا عليه الزمن يف عامل ّ
العامل الذي نشأت وتطورت فيه .ومثلام صاغت الليربالية السياسية
أطروحة "نهاية التاريخ" لوصف التغيريات السياسية الحاصلة مع
نهاية الحرب الباردة ،ق ّدمت الليربالية االقتصادية أطروحة "نهاية
الجغرافيا" لوصف التحوالت االقتصادية املوازية؛ إذ أصبحت القضية
الرئيسة موضوع النقاش يف االقتصـــــاد العاملي هي مسألة تجـــــاوز
الحدود اإلقليمية  Deterritorializationيف عامل ح ّر اقتصاديًّا
ينزع بش ّدة ليكون عامل ًا بال حدود  .Borderless Worldوتشري
هذه املسألة إىل إعادة ترتيب العالقات االقتصادية الدولية وإعادة
هيكلتها نتيج ًة للتح ّوالت السياسية واملادية والتكنولوجية الحاصلة،
لتصبح املعامالت االقتصادية ،كام املعامالت االجتامعية أو السياسية
أو الثقافية ،منفصلة عن ضغوط الحكومات وقيود املكان(.((2
ق ّدم ريتشارد أوبراين يف سنة  1990تص ّو ًرا لوصف هذا التح ّول
وعب من خالل أطروحته الشهرية،
الحاصل يف االقتصاد العامليّ .
"نهاية الجغرافيا" ،عن نهاية الدور الذي ميكن أن تؤديه الدولة
القومية باعتبارها مح ّركًا للحياة االقتصادية؛ بحيث أصبح مفهوم
الدولة القومية عتيقًا يف املجال املايل واالقتصادي .ويجادل أوبراين
أنه بفضل تكنولوجيات املعلومات الجديدة أصبحت الجغرافيا أو
الحدود اإلقليمية للدول أم ًرا باليًا بسبب الرتابط العاملي يف سوق
عامل ّية موحدة ،وبفضل التكنولوجيا ،اختُزِل املكان يف رقاقة كمبيوتر
يصعب التع ّرف إىل إحداثياتها الجغرافية لذلك أصبحت نهاية
 25جان آرث شولت" ،التجارة واملوارد املالية العاملية" ،يف :عوملة السياسة العاملية ،جون
بايليس وستيف سميث (مح ّرران) (ديب :مركز الخليج لألبحاث ،)2005 ،ص .902-901
26 Louis Sanguin, "End of Geography or Revenge of Geography? Human
Societies Between a Smooth, Spiky or Flat World," Bollettino Della Società
Geografica Italiana, vol. 7, no. 3 (2014), pp. 447-449.

الجغرافيا واق ًعا ال ميكن إنكاره( .((2ويف السياق ذاته ،كان توماس
فريدمان  Thomas Friedmanقد الحظ أنّه "اآلن أصبح ممك ًنا
أي مكان من جانب رشكة
أي مكان باستخدام مورد يف ّ
إنتاج منتج يف ّ
ليعب عن أطروحته عن العامل
أي مكان ليك يُباع يف ّ
تقع يف ّ
أي مكان"ّ .
مجادل بأ ّن العامل أصبح مسطّ ًحا بسبب الغزو
ً
املسطّح سنة ،2005
العام للعوملة العامة التي ال ميكن مقاومتها .لقد حاول فريدمان أن
يبي كيف ميكن للناس عرب العامل التواصل واملنافسة والتعاون ،أكرث
ّ
فأكرث ،بفضل الق ّوة الرائعة التي متنحها اإلنرتنت التي مكّنتهم من
أي وقت مىض؛
الوصول إىل مسافات أبعد ،وبرسعة أكرب ،وأرخص من ّ
وهذه العملية الجديدة ليست مج ّرد عملية اقتصادية بل عملية
ثقافية أيضً ا(.((2
لطاملا كان دور الدولة املركزي يف االقتصاد جوهريًّا يف تجارب
القومية االقتصادية ومامرساتها ،لكن خطاب العوملة يثري اليوم
تساؤالت مرشوعة ،سواء يف السياسة أو االقتصاد أو املجتمع ،حول
اعتامد القومية وحد ًة للتحليل .وتتحفظ العوملة االقتصادية بشأن
األ ّمة وحد ًة للتحليل ،فأكرب ا ّدعاءات العوملة االقتصادية هو تراجع
االقتصادات الوطنية مع تقويض األهمية النسبية للدول ،واملجتمعات
والثقافات؛ ذلك أن االقتصاد الدويل الذي كان مك ّونًا من االقتصادات
الوطنية تح َّول برسعة إىل اقتصاد عاملي يتشكّل من فواعل اقتصادية
فوق قومية ،وأقاليم ،وشبكات اقتصادية( .((2إن فعاليات االقتصاد
العاملي الجديد تكتسح االقتصادات الوطنية ،وتق ّوض تدريج ًّيا
األهمية النسبية للدول القومية واملجتمعات والثقافات الوطنية.
ونتيج ًة لذلك ،تتجه الدول الوطنية واملجتمعات نحو مزيد من
27 Richard O'Brien & Alasdair Keith, "The Geography of Finance: After
the Storm," Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, vol. 2, no.
2 (July 2009), p. 245.
28 Sanguin, p. 448.
29 Helleiner & Pickel, p. 3.
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التفكّك( .((3وقد سبق أن الحظ املؤرخ الربيطاين إريك هوبسباوم أنه
إذا ما كانت القومية االقتصادية جز ًءا ال يتجزأ من عرص كانت فيه
الدول قادرة عىل إقامة اقتصادات قومية ،فإنه بعد أن تراجع هذا
ليحل محلّه عرص عاملي يكون فيه رأس املال متحركًا ،مبعنى أن
العرص ّ
(((3
سبب وجود القومية قد قُ ّوض ،ومن ث ّم فإنّها سترتاجع تلقائ ًّيا ؛ أل ّن
العوملة ليست بيئة مواتية للقومية االقتصادية ،فعىل الرغم من أنّها
ال تزال مذه ًبا اقتصاديًّا ونه ًجا سياس ًّيا معارضً ا لليربالية االقتصادية
شكل من أشكال االحتجاج أو ر ّدة
والعوملة ،فإنّها ال تعدو أن تكون ً
(((3
الفعل عىل قوى التغيري االقتصادي العاملي املندفعة بقوة .
بالنسبة إىل املتحمسني للعوملة االقتصادية ،يتم فهمه التطورات
االقتصادية الحاصلة يف االقتصاد العاملي بوصفها جز ًءا من تط ّور
طويل املدى يتجه نحو مجتمع عاملي ،وبأ ّن فرتة الحامئية يف أوائل
القرن العرشين وما قبله كانت مج ّرد انعطاف مؤقت عن مسار
تاريخي طبيعي لبناء مجتمع عاملي مو ّحد .وبهذا ،وإذ تتضاءل
العوائق القومية التقليدية أمام العمليات االقتصادية بني الدول
وترتفع التدفقات عرب الحدود للبضائع والخدمات ورؤوس األموال
واالستثامرات إىل مستويات مل يسبق لها مثيل ،فإ ّن "أسطورة"
الدولة القومية قد انتهت أو عىل أبواب االنتهاء ،ومعها ستنتهي
مفاهيم األمن االقتصادي القائم عىل مركزية الدولة املتدخّلة يف
النشاط االقتصادي.

رابعا :مقاومة الحدود االقتصادية
ً
المفتوحة :القومية االقتصادية في
ّ
متنكرة
أشكال
يعتقد القوميون أ ّن العوملة االقتصادية حتى إ ْن كانت من حيث هي
مصطلح ي ّعرب عن اختزال قد يكون مناسبًا لوصف عملية التح ّول
يف الظروف االقتصادية العاملية املتغرية ،فإ ّن نهاية الدولة أو حتى
تراجعها ليس بالوجه اآلخر لهذه العملية .إن العوملة االقتصادية،
من منظور قومي ،ليست أكرث من مج ّرد حركات عابرة للحدود
 Cross-Borderمتزايدة الحدة والنطاق بالنسبة إىل األشخاص،
والسلع ،ورؤوس األموال ،واالستثامرات واألفكار .ووفقًا لذلك ،فهي
ليست سوى عملية مكافئة للتدويل أو يف أفضل الحاالت درجة
مكثفة منه .فبالرجوع إىل اإلحصائيات ،ووفقًا ملقاييس ع ّدة ،بلغ
Pickel, p. 112.
Ibid., p. 282.
Ibid., p. 112.

30
31
32

النشاط االقتصادي عرب الحدود مستويات مامثلة يف القرن التاسع عرش
بالنسبة إىل الهجرة ،واالستثامر ،والتجارة عرب الحدود ،كام ازدهرت
األوراق املالية يف مجال القروض واألوراق املالية ،وعىل املستوى
النقدي عمل الجنيه اإلسرتليني الربيطاين املثبّت بقيمة معينة من
الذهب ،بوصفه عملة عاملية ،جعلت املدفوعات عرب الحدود أكرث
مرونة( .((3لذا ،فإ ّن ما يطلق عليها اليوم عمليات الحدود املفتوحة ال
تضفي جدي ًدا يف الواقع عىل طبيعة االقتصاد الدويل منذ قرون ،وكام
يجادل القوميون ليست هناك حاجة إىل استبدال االقتصاد الدويل
باالقتصاد العاملي؛ فال تزال الدولة هي املتحكّمة يف االقتصاد الدويل
وضابطة إيقاعه(.((3
ال ترفض القومية االقتصادية االعرتاف بالعوملة ،بصفتها حقيقة
بدل من ذلك تدركها من حيث هي عملية تنافسية
واقعة ،ولك ّنها ً
بقيادة الدول ،وليست تحت إدارة حرة ومحايدة لألسواق .ووفقًا
شكل جدي ًدا من أشكال الرصاع التقليدي
لذلك تعكس العوملة فقط ً
تحل محلّه ،كام أنها مرشوطة وليست
عىل القوة بني الدول وال ّ
مسا ًرا حتميًّا؛ وهذا ما يجعلها قابلة لتحكم الدول فيها .فالعوملة
فعل يف املايض ،ضحي ًة للتنافس وحتى
ميكن أن تكون ،كام كانت ً
تظل
الرصاع املحتوم بني القوى املتنافسة عىل تحصيل القوة ،ومن ث ّم ّ
األسواق خاضعة للدول وليست مستقلة عن السياسة( .((3وعىل ٍ
أساس
من ذلك ،يتح ّدى القوميون الرأي السائد من أ ّن العوملة ت ُفرز منوذ ًجا
واح ًدا مهيم ًنا القتصاد السوق ،ويجادلون بعدد من الحجج التي
تؤكّد استمرار االقتصاد القومي يف ظل العوملة :فأولً  ،ال يع ّد توسيع
النشاطات االقتصادية خارج الحدود الوطنية مكافئًا لنهاية االقتصاد
الوطني؛ فبقدر ما تتجه النشاطات االقتصادية كالتمويل ،والتجارة،
واالستثامر ،برسعة نحو العوملة ،فإن نشاطات اإلنتاج واالستهالك
33
34

شولت ،ص .899
املرجع نفسه ،ص .896

Lairson & Skidmore, p. 9.
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ال تزال تحدث يف حدود وطنية .ثان ًيا ،لقد صممت ُ
الدول القومية
املهيمنة العومل َة االقتصادية؛ ومن ث ّم فالتح ّوالت الحالية لالقتصادات
الوطنية يف سياق العوملة االقتصادية تبقى موجهة ،ومحل تشكيل،
أو تحت تأثري هذه الدول ومجموعات املؤسسات الدولية التي
تهيمن عليها .ثالثًا ،فإن التعميامت حول االقتصاد العاملي اليوم،
كام يف األمس ،تتجاهل التن ّوع الكبري يف ظروف االقتصادات القومية
ورشوطها .وبالنظر إىل األهمية املستمرة لالقتصادات الوطنية ،ال تزال
الدول هي الجهات الفاعلة املركزية يف االقتصاد العاملي(.((3
تظل الهوية الوطنية واالقتصاد مرتابطني وتحكمهام عالقة وثيقة ،ويف
ّ
الحقيقة ،ميكن أن تع ّزز عمليات العوملة العالقة بني الهوية القومية
واالقتصاد ً
بدل من أ ْن تُضعفها( .((3وكام يرشح أندرياس بيكل ذلك،
فإن القومية هي ظاهرة عا ّمة تتوافق من حيث املبدأ مع مجموعة
متنوعة من املحتوى األيديولوجي من الفاشية إىل الليربالية ،ومن ث ّم
قد يكون من غري املفيد نظريًا االحتفاظ مبصطلح "القومية" لوصف
معي من العقيدة االقتصادية ،كام تفرتض وجهة النظر التقليدية
نوع ّ
للقومية االقتصادية .ألجل ذلك ،ال ينبغي فهم القومية االقتصادية
عىل النقيض من الليربالية االقتصادية ،بل عىل العكس حتى الليربالية
االقتصادية نفسها قد تكون نو ًعا من أنواع القومية االقتصادية ،كام
أظهرت ذلك عمليات التحول االقتصادي ما بعد انهيار الشيوعية(.((3
يف الواقع ،إذا كانت عوملة أواخر القرن العرشين قد أكدت تقادم
الحدود الوطنية كام يجادل الليرباليون املتفائلون ،فإنه قد بات
واض ًحا ،عىل نح ٍو متزايد ،مع بداية القرن الحادي والعرشين ،عودة
النزعة القومية إىل الحياة من جديد؛ من دونالد ترامب يف الواليات
املتحدة إىل شينزو آيب يف اليابان ،ويش جني بينج يف الصني ،وفالدميري
بوتني يف روسيا ،ورجب طيب أردوغان يف تركيا ،وناريندرا مودي يف
الهند ،حيث متلك هذه القيادات أجندات قومية .وعىل املستوى
اإلقليمي ،تعاين تجربة التكامل عرب الوطنية ،التي كان االتحاد
األورويب أفضل مناذجها ،التوترات االقتصادية بني أطرافها الجنوبية
خصوصا بعد أزمة انسحاب اململكة املتحدة منه
وقلبها يف الشامل
ً
 ،Brexitويف أوروبا الرشقية ،والرشق األوسط والرشق األقىص ،تشهد
مامثل .وعىل مستوى منط الجبهة الوطنية،
ً
النزعة القومية ارتفا ًعا
هناك صعود الفت ألحزاب اليمني املتط ّرف املحافظة ولقيادات مثل
ترامب يف الواليات املتحدة وبوريس جونسون يف بريطانيا .وكل ذلك
أول أ ّن األحداث العاملية ال تزال تح ّركها نزعة
يدفع إىل االعتقاد ً
Helleiner & Pickel, pp. 6-7.
Ibid., p. 1.
Pickel, p. 105.
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القومية السياسية املدفوعة بالوالءات الوطنية( ،((3وإىل االعتقاد تال ًيا
أ ّن القومية االقتصادية مل تنت ِه وأ ّن كثافة العمليات االقتصادية العابرة
للحدود مل تلغِ دور الدولة املتدخلة يف االقتصاد ألسباب قومية.
ورغم أن مبدأ الحرية االقتصادية قد انترش انتشا ًرا واس ًعا وحظي
بتأييد االقتصاديني حول العامل ،فإ ّن الحكومات ال تزال تواصل اتباع
سياسات حامية التجارة ،واالستثامر والصناعة الوطنية ،لتجنيب
اقتصاداتها ،ومجتمعاتها قبل ذلك ،الصدمات املفاجئة يف مناخ
اقتصادي دويل يتسم باملنافسة الشديدة بني الدول .وال تزال القومية
االقتصادية تلهم اليوم أكرث السياسات الحامئية ومقاربات الدور
املركزي للدولة يف سلوكيات الدول االقتصادية؛ فالقومية االقتصادية
مل تنت ِه عىل اإلطالق يف عامل الحدود االقتصادية املفتوحة ،ولك ّنها
عادت إىل االنبعاث من جديد أحيانًا بأشكالها القدمية املتطرفة،
وغال ًبا بأشكال جديدة متنكّرة حتى يف مراكز العامل الليربايل .ويرشح
ما ييل من مناذج يف سياسات الدول االقتصادية الشكل الجديد
الخفي للقومية االقتصادية ،الذي ظاهره دعم سياسات التحرير بينام
ّ
جوهره قومية متنكّرة.

 .1نظرية االستقرار بالهيمنة
يتمحور املحتوى األسايس لهذه النظرية حول فكرة أ ّن توزيع القوة بني
أي
الدول هو املح ّدد الرئيس لطبيعة النظام االقتصادي الدويل ،وليس ّ
عامل اقتصادي آخر كالتخصص والتقسيم الدويل للعمل .وتحدي ًدا،
فقط حني متتلك دول ٌة واحدة ق ّو ًة سياسية مهيمنة عىل حساب
اآلخرين ،فإن من شأن ذلك أن يقود إىل تأسيس نظام اقتصادي دويل
مستق ّر ومفتوح؛ ألنه بسبب الطبيعة التنافسية واحتاملية الرصاع
يف النظام الدويل تستطيع القوة املهيمنة ،مبوارد اقتصادية راجحة،
وضع معايري وقواعد للنظام االقتصادي الدويل لضامن ح ّد أدىن من
إذعان الدول األخرى وقبولها بالوضع القائم .وتقرتح هذه النظرية،
كام تجادل الواقعية دامئًا ،بخضوع االقتصاد للسياسة؛ ما ير ّجح غلبة
املصالح القومية للدول عىل حساب حرية وتنافسية السوق املزعومة
يف االقتصاد العاملي.
يتمثّل دور القوة املهيمنة ،بفضل ما متلكه من قــدرات رمزية
كل منها
واقتصادية وعسكرية ،يف التنسيق بني الدول ،حتى تشعر ٌّ
بتوافر الضامنات الكافية لفتح أسواقها وتج ّنب سياسات إفقار الجار
 Beggar-thy-neighborالتي تسبّبت يف أزمة الكساد العاملية قبل
?39 Stephen Graham, "The End of Geography or the Explosion of Place
Conceptualizing Space, Place and Information Technology," Progress in
Human Geography, vol. 22, no. 2 (1998), p. 2.
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زهاء قرن( .((4وهي تقوم بذلك عن طريق سياسة العصا والجزرة؛ أي
سلوك تعاوين إغرايئ من خالل رعاية النظام االقتصادي الدويل وتقديم
املساعدات واالمتيازات االقتصادية للدول ،وحتى فرض العقوبات
االقتصادية إن اقتىض األمر إلجبارها عىل اإلذعان والقبول ببنية
اقتصاد دويل مفتوح .يف مقابل ذلك ،تستفيد القوة املهيمنة من رفع
مستوى الدخل والنمو والقوة السياسية من دون تأثري سلبي يف أمنها
واستقرارها االجتامعي ،ومن دون تعريض األمن الدويل للخطر(.((4
كل من ستيفان كراسرن وروبرت غيلبني بأ ّن بريطانيا أواخر
لقد جادل ٌّ
القرن التاسع عرش ،عرب اضطالعها بهذا الدور ،كانت قد ش ّجعت عىل
سياسات التحرير يف االقتصاد الدويل ووفّرت االستقرار أو كام أسامه
تشارلز كيندلربغر  Charles Kindelebergerدور املوازن ،Stabilizer
وبأ ّن الواليات املتحدة اليوم هي يف املوقع نفسه ألجل أن تؤدي
وفعل اضطلعت الواليات املتحدة ،برسعة وثبات،
الوظيفة ذاتها(ً .((4
بدور املهيمن يف عملية التأسيس لنظام تجاري مفتوح ونظام مايل
مستقر بعد الحرب العاملية الثانية .ومثّل مرشوع مارشال االقتصادي
الخاصة من
بعد ذلك رم ًزا رصي ًحا لدور الواليات املتحدة ومسؤوليتها
ّ
أجل األمن والرفاهية خارج حدودها( .((4وتستم ّر الواليات املتحدة
يف أداء هذا الدور وعىل نح ٍو أكرث وضو ًحا ،بصفتها أكرب اقتصاد
عاملي ،منذ نهاية الحرب الباردة بعد استالمها دفّة القيادة األحادية.
إن هذه النظرية تقدم تط ّو ًرا الفتًا يف الفكر املاركنتييل ،يُظهِر تطبيقات
القومية االقتصادية يف القرن العرشين يف أكرث أشكالها املتنكّرة ،من
حيث فهمها لنسق االقتصاد العاملي الحر بصفته وسيلة للهيمنة .ويف
حني كانت ماركنتيلية القرن العرشين تجادل برضورة إدارة الدولة
للتجارة بهدف تحقيق ميزان تجاري فائض ،ترى املاركنتيلية املعارصة
أ ّن التجارة الح ّرة مرغوب فيها ،لك ّنها تكون مضمونة فقط حني
تطبقها دولة مهيمنة بإمكانيات اقتصادية راجحة عامل ًّيا.

 .2نظرية التجارة االستراتيجية
تيش رسعة انتشار صناديق الرثوة السيادية للدول واستثامرات الرشكات
اململوكة للدولة يف أسواق املال والتجارة العاملية بوجود عالقة سياسية
قوية بني عمل ّيات دعم النمو االقتصادي املحيل يف اقتصاديات السوق
40 Helen Milner, "International Political Economy: Beyond Hegemonic
Stability," Foreign Policy, no. 110 (Spring 1998), p. 113.
41 Michael C. Webb & Stephen D. Krasner, "Hegemonic Stability Theory:
An Empirical Assessment," Review of International Studies, vol. 15, no. 2
(April 1989), p. 184.
42 Ibid., p. 184.
43 Milner, p. 114.
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الحرة واالستثامرات الحكومية الخارجية ،فيام ميثّل تناقضً ا رصي ًحا مع
األيديولوجيا الليربالية ،وانسجا ًما واض ًحا مع طرح القومية االقتصادية؛
ألن قرارات الحكومات بخصوص االستثامرات الخارجية ال تتحكم
خصوصا
فيها غال ًبا اعتبارات السوق ،بل تخضع لالعتبارات السياسية،
ً
وتأسيسا عىل ذلك،
يف القطاعات التي لها عالقة باألمن القومي(.((4
ً
تجادل نظرية التجارة االسرتاتيجية  Strategic Trade Theoryبأ ّن
الدول النامية ليست وحدها التي متارس الحامئية لصناعتها الوليدة،
بل حتى الحكومات يف الدول الصناعية املتقدمة متارس الحامئية يف
شكل من أشكال القومية االقتصادية .إن
سياستها الصناعية الواسعة ً
هذه الدول تحمي رشكاتها الصناعية الكربى ،مثل رشكات صناعة
السيارات والصناعات اإللكرتونية ،ومن ث ّم مصالح تجارتها الخارجية،
خصوصا
بطريقة اسرتاتيجية لتوسيع فرص النفاذ إىل األسواق العاملية،
ً
يف الدول النامية .فالتنافس الشديد عىل دخول أسواق جديدة واحتكار
األسواق القدمية يستدعي تدخّل الدولة ،الذي قد يكون مفي ًدا أو
حتى رضوريًّا للفوز باألسواق؛ إذ إن الدول التي تتدخّل اسرتاتيج ًيا
سيكون يف إمكانها تحقيق أهداف قوم ّية عالية عىل حساب الدول
األخرى ،بينام ستكون الدول التي تفشل يف دعم صناعتها اسرتاتيج ًيا
خارج مجال املنافسة(.((4

 .3الحمائية الجديدة في االقتصادات الصاعدة
بسبب األزمات االقتصادية املتتالية ،كأزمة الديون يف الثامنينيات
واألزمة املالية اآلسيوية يف التسعينيات ،أخذت اإلصالحات االقتصادية
يف الدول النامية واالقتصادات الصاعدة تتباطأ أكرث بسبب التشكيك
املتزايد يف العوملة وسياسات التحرير املرتبطة بتوافق واشنطن؛
فحدث تح ّول يف إدراك فاعلية سياسات التحرير لصالح مزيد من
التدخّل الحكومي .ثم ق ّدمت األزمة املالية سنة  2008مرب ًّرا ملزيد
من الرتاجع عن سياسات السوق الحرة وتقييد التدخل الحكومي
يف هذه الدول؛ فجاءت التدخّالت الحكومية بعد ذلك أكرث وضو ًحا
يف السياسة االقتصادية املحلية منها إىل الخارجية ،وأخذت الحامئية
الجديدة شكل عمليات اإلنقاذ الضخمة من خالل اإلعانات املالية
وما يرتبط بها من ح َزم التحفيز املايل يف سياساتها النقدية(.((4
44 Kathryn Lavelle, "The Business of Governments: Nationalism in the
Context of Sovereign Wealth Funds and State- Owned Enterprises," Journal
of International Affairs, vol. 62, no. 1 (Fall/ Winter 2008), p. 134.
45 Falkner, pp. 21-22.
46 Fredrik Erixon & Razeen Sally, "Trade, Globalisation and Emerging
Protectionism since the Crisis," European Centre for International Political
Economy, ECIPE Working Paper, no. 2 (2010), p. 6, accessed on 16/2/2021,
at: https://bit.ly/3bbZmKn
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تتدخل هذه االقتصادات اليوم يف اقتصاد السوق ،من خالل التعاون
والخاص ،كام أثبتت ذلك تجارب دول رشق آسيا
بني القطا َعني العام
ّ
التي كانت املنطقة األكرث تط ّو ًرا يف العامل يف الربع األخري من القرن
ِ
املايض .فقد حمت ُ
الصناعات
الدول يف املجتمعات النامية الناجحة
الوليدة ،من خالل سياسات اقتصادية تدخّلية تتضمن :إدارة تدفقات
االستثامرات األجنبية ،وتخصيص القروض للصناعات الناشئة ،وتشجيع
الحصول عىل تكنولوجيات جديدة وتطويرها .وهو األمر الذي وضع
معايري وطنية للتصنيع واإلنتاج ،واتّباع سياسات ماليّة ورضيبية تع ّزز
من امل ّدخرات الوطنية .ومن خالل ما يس ّمى "السياسات الصناعية"،
أظهرت حكومات هذه الدول أنّها مل تكن راضي ًة برتك األسواق تح ِّدد
مجال ميزتها املطلقة يف التجارة الدولية ونوعها ،فعملت بدلً من
ذلك عىل خلق مجاالت جديدة للميزة املطلقة تضمن لها تحقيق
مصالحها القومية من التجارة(.((4

خاتمة
يبدو متع ّذ ًرا يف عامل اليوم مناقشة االقتصاد العاملي املعارص وتحليله،
من دون أخذ مقدار التأثري املتبادل بني االقتصاد والسياسة يف االعتبار.
ويصعب لذلك فهم العوملة االقتصادية املعارصة من دون اقتصاد
سيايس دويل ،فمزي ٌد من املامرسات االقتصادية يف الواقع يظهر أ ّن
السياسات الخارجية للدول تستهدف التأثري يف التجارة والتمويل
واالستثامرات الدولية .وكمح ّد ٍ
دات لسياساتها الخارجية ،فإ ّن هذه
العوامل االقتصادية تؤث ّر بدورها يف خياراتها السياسية يف البيئة
الدولية .ووفقًا لذلك ،ال تعطي العوملة االقتصادية سوى نزر ضئيل
ج ًّدا من إثبات أ ّن الوالءات الوطنية آخذة يف الضعف والرتاجع ،وأ ّن
انقضاء الدولة القومية أصبح وشيكًا بالتبعية .فليس هنالك ما يثبت
عىل نح ٍو ٍ
كاف أ ّن العوملة وانتهاء القومية وجهان لعملة واحدة،
وعىل العكس تدفع سياسات الحامئية الجديدة املتزايدة إىل تأكيد
أ ّن فعاليات االقتصاد العاملي ال تزال تح ّركها نزعة القومية االقتصادية.
بالنسبة إىل القوميني ،ال تُع ّد العوملة االقتصادية مكافئة لنهاية دور
الدولة القومية بقدر ما تعني الزيادة يف كثافة املعامالت عرب الحدود
مجال
يظل ً
كم وكيفًا مبا يكافئ عملية التدويل .فاالقتصاد الدويل ّ
ًّ
للتنافس بني الدول ،وال ميكن أن يخضع إلدارة ح ّرة ومحايدة للسوق.
وال تُلغي العوملة االقتصادية دور االقتصادات الوطنية ،وال ميكن أن
شكل جدي ًدا من أشكال الرصاع
َحل محلّها ،بل هي تعكس فقط ً
ت ّ
غري العنيف عىل الق ّوة والرثوة والنفوذ .وعىل هذا األساس ،يبقى يف
Lairson & Skidmore, pp. 9-10.
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وسع الدول التحكم يف التدفقات عرب الحدود وتوجيهها بحسب ما
تتطلب مصالحها القومية .فقد عادت الواليات املتحدة تحت إدارة
ترامب إىل استخدام التعريفات الجمركية عىل الصادرات الصينية
حني استدعت رضورة تقليص العجز يف امليزان التجاري مع بكني،
كام انسحبت بريطانيا من االتحاد األورويب .ويع ّزز ذلك من صدقية
الفرضية القائلة بأ ّن القومية االقتصادية مل تنت ِه ،وأ ّن كثافة العمليات
االقتصادية العابرة للحدود ال ميكن أن تلغي دور الدولة املتدخّلة يف
االقتصاد ألسباب قوميّة.
مع أ ّن مبدأ الحرية االقتصادية قد انترش عىل نح ٍو واسع وحظي بتأييد
االقتصاديني حول العامل ،فإ ّن الحكومات ال تزال تواصل ات ّباع سياسات
حامية التجارة واالستثامر والصناعة الوطنية لتجنيب اقتصاداتها
الصدمات املفاجئة يف مناخ اقتصادي يتّسم باملنافسة الشديدة بني
الدول .وال تزال القومية االقتصادية تُلهم اليوم أكرث سياسات الحامئية
ومقاربات الدور املركزي للدولة يف سلوكيات الدول االقتصادية.
إن تدخل الدولة يف مراقبة النشاط االقتصادي وإدارته هو يف الغالب
ف ّعال؛ ألنّه يساعد عىل تصحيح ما يسمى "إخفاق األسواق" وهي
تلك الحاالت التي تُرتَك فيها آلية السوق تعمل مبفردها مبعزل عن
تدخل الدولة فتفرز نتائج غري كافية أو غري ف ّعالة؛ حيث تخفق
األسواق حني يتحكّم بائعون أو مشرتون قلّ ٌة يف األسعار ،أو حني ميلك
خاصة يخفونها عن رشكائهم،
بعض املشاركني يف السوق معلومات ّ
أو حني تكون هناك حواجز غري تعريف ّية كثرية متنع الولوج الح ّر إىل
األسواق .وعىل هذا األساس ،تجادل املاركنتيلية ،بصفتها نظرية قوم ّية
مم تعرتف به الليربالية،
لالقتصاد ،بأ ّن إخفاق األسواق أكرب بكثري ّ
وأ ّن هذه الظروف تخلق الحاجة والفرصة م ًعا لسياسات تدخلية
تصحيحية رضورية تقوم بها الدولة.
أخ ًريا ،إذا كان إسهام املاركنتيلية األوىل يكمن يف إضفاء الرشعية
عىل دور الدولة يف ضبط النشاط االقتصادي املحيل وتعزيز التوسع
االقتصادي الخارجي ولو باستخدام الق ّوة ،فإ ّن تطبيقات الحامئية
املعارصة املتنكّرة يف نظريات االستقرار من خالل الهيمنة والتجارة
االسرتاتيجية والرشاكة بني القطا َعني العام والخاص تق ّدم تط ّو ًرا الفتًا
يف الفكر املاركنتييل .فهذ التطبيقات ال تدافع رصاح ًة عن التدخّل
املبارش للدولة يف السوق ،بل ترى أ ّن السوق الح ّرة قد تكون مرغوبًا
فيها ،لك ّنها تكون مضمونة فقط حني تطبقها دولة قوية وبوسائل
وتأسيسا عىل ذلك ،فالقومية
احرتازية ملجابهة إخفاق األســواق.
ً
االقتصادية مل تنت ِه عىل اإلطالق يف عامل الحدود االقتصادية املفتوحة،
ولك ّنها عادت إىل االنبعاث من جديد أحيانًا بأشكالها القدمية املتط ّرفة،
وغال ًبا بأشكال جديدة متنكّرة حتّى يف مراكز العامل الليربايل نفسه.
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 مراجعة للمفهوم:الهيمنة في العالقات الدولية
في ضوء الحالة األميركية
Hegemony in International Relations:
A Conceptual Review of US Policy

 وما طرأ،تســعى هــذه الدراســة للبحث في السياســة الخارجيــة للواليــات المتحدة األميركيــة
ً
مقارنة بمن ســبقه من الرؤســاء
،عليهــا مــن تغييرات في عهد الرئيس الســابق دونالد ترامب
 وانعكاس ذلك على مستقبل الهيمنة األميركية والنظام الدولي،بعد انتهاء الحرب الباردة
 وتطرح ســؤالين. وســيناريوهات الهيمنة في ظل حكم الرئيس الحالي جو بايدن،الليبرالي
 ما السياســة الخارجية التي اتبعها الرئيس ترامب؟ وما أثرها في مســتقبل الهيمنة:رئيســين
األميريكــة والنظــام الدولــي الليبرالــي؟ تعتمــد الدراســة فــي تحليلهــا علــى دراســة مفهوم
 وتخلص إلى وضع سيناريوهات ثالثة. ونظريات العالقات الدولية ورؤيتها للهيمنة،الهيمنة
 وترجح أن يراوح عهده بين،محتملــة تنتظر مســتقبل الهيمنة األميركية في ظل حكم بايــدن
.اإلصالح الجزئي والفشل الذريع
 دونالد، النظــام الدولي الليبرالــي، نظريــات العالقات الدوليــة، الهيمنة:كلمــات مفتاحية
. جو بايدن،ترامب
This study examines US foreign policy and the changes that occurred under former
President Donald Trump, compared to other post-Cold War administrations,
assessing their impact on the future of US hegemony and the liberal international
system, with projections for current president Joe Biden's rule. Two main questions
arise: First, what foreign policies did Trump pursue? Second, what impact do
they have on the future of US hegemony and the liberal international order?
The analysis studies the concept of hegemony in international relations theory.
It concludes with three possible scenarios awaiting the future of US hegemony
under Biden's rule, with his administration likely to move between partial reform
and catastrophic failure.
Keywords: Hegemony, International Relations Theory, The Liberal International
Order, Donald Trump, Joe Biden.
. فلسطني، جامعة بريزيت،أستاذة مساعدة يف العلوم السياسية والدراسات الدولية
Assistant Professor of Political Science and International Studies, Birzeit University, Palestine.
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مقدمة
انشغل علامء العالقات الدولية بالبحث يف مآالت الهيمنة األمريكية
أكرث من أي موضوع آخر((( ،وكانت حصيلة هذا االنشغال والدة
تيارين؛ األول يرى يف الواليات املتحدة دولة مهيمنة ،ويدافع
عن استمرارية بقائها مرتبعة عىل قمة هرم النظام الدويل ،ويربز
يف هذا التيار كل من روبرت كاجان  ،Robert Kaganوجوزيف
ناي  ،Joseph Nyeووليم وويلفورث  .William Wohlforthأما
التيار الثاين ،فيمثله ستيفن والت  ،Stephen Waltوروبرت غيلبني
 ،Robert Gilpinويعتقد أن الواليات املتحدة مت ّر بحالة تراجع تنزاح
فيه عن الهيمنة؛ إذ برزت قوى دولية قادرة عىل تغيري النظام الدويل.
ازداد الجدل حول الهيمنة ومستقبلها ح ّدة ،مع تويل دونالد ترامب
 )2021-2017( Donald Trumpرئاسة الواليات املتحدة ،واع ًدا
بإجراء إصالح للسياسة الخارجية األمريكية ،ومنذ ًرا بشأن مصري النظام
الدويل الليربايل ،وهو قاعد ُة انطالق سياسة الواليات املتحدة الخارجية
بُعيد الحرب العاملية الثانية؛ ما أثار التساؤالت حول مستقبل الهيمنة
األمريكية .وبعد ميض أربع سنوات عىل حكمه ،تنامت التحليالت
عن مصري الهيمنة األمريكية .يتمحور سؤال الدراسة حول ماهية
السياسات التي اتبعها ترامب يف سياسته الخارجية ،وأثرها يف مستقبل
الهيمنة األمريكية ويف النظام الدويل الليربايل .وتعتمد الدراسة يف
إجابتها عن أسئلتها عىل مراجع ٍة أدبي ٍة مكثفة لنظريات الهيمنة،
وتحليل الخطابات ووثائق األمن القومي األمرييك والسياسات التي
أصدرها ترامب ،مع مقارنة سياساته بسياسة الرؤساء السابقني بُعيد
الحرب الباردة.
تفرتض الدراسة أن ترامب ليس البادئَ يف تقويض الهيمنة األمريكية،
ولك ّنه ،عمليًا ،كثّف هدمها ،ومثّلت الحرب عىل العراق أيّام جورج
بوش االبن  )2009-2001( George W. Bushبداية انهيارها((( .أرض
ترامب مبستقبل الهيمنة املعتمدة منذ الحرب الباردة عىل الغرامشية
التي تزاوج بني القوة واملوافقة ،باستثناء فرتة بوش االبن املتّكئة ج ًدا
عىل القوة يف واليته األوىل ،محولً إياها إىل هيمنة قوامها القوة.
تناقش الدراسة سياسة الواليات املتحدة الخارجية ،وما طرأ عليها
من تغيريات يف عهد ترامب ،مقارن ًة بسابقيه بعد الحرب الباردة،
وآفاق ذلك عىل مستقبل الهيمنة األمريكية والنظام الدويل الليربايل،
وسيناريوهات الهيمنة يف ظل حكم الرئيس جو بايدن .وتبدأ
"1 John Ikenberry, "Rethinking the Origins of American Hegemon,
Political Science Quarterly, vol. 104, no. 3 (Autumn 1989), p. 375.
 2فريد زكريا" ،من البداية إىل الزوال  ...قراءة يف الهيمنة األمريكية" ،الغد،2019/1/25 ،
شوهد يف  ،2020/12/27يفhttps://bit.ly/2X3fjfr :
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باستعراض محورين أساسيني :أولهام ،تحليل مفهوم الهيمنة ،بخلفية
تاريخية حول جذوره .أما الثاين فيتناول نظريات العالقات الدولية
ورؤيتها للهيمنة ،لتقديم ملحة عامة عن استخدامها املفهوم يف ثناياها.

ً
أوال :مفهوم الهيمنة :تاريخه ومضمونه
اهتم منظرو العالقات الدولية مبفهوم الهيمنة ،فأفردوا له حيّ ًزا
مهم يف أطروحاتهم ،وشملت جذوره ،واستعامالته ،والتغيريات التي
ًّ
أُدخلت عليه .هناك اتفاق بني الباحثني عىل إرجاع مفهوم الهيمنة
إىل املؤرخ اإلغريقي ثيوسيديدس  ،(((Thucydidesيف وصفه للحرب
البيلوبونيزية ،ولكن مفهومه للهيمنة ات ّسم بالتعقيد  -بحسب
ا ّدعاء ريتشارد نيد ليبو وروبرت كييل  -وذاك بتمييزه بني الهيمنة
 Hegemoniaالتي تقوم عىل القيادة الرشعية و Arkheالتي تعني
السيطرة((( .وال تنحرص نظرة ثيوسيديدس للهيمنة يف إطار مادي
يتمثل يف امتالك القوة ،ولكنها تتطلب من الدولة املهيمنة اكتساب
الرشعية ،وهذا مينحها القبول من الدول األعضاء؛ فالهيمنة الناجحة
عنده تسعى للحفاظ عىل الوالء ،بتوفري مكافآت للدول الواقعة يف
فلكها ،أو عىل األقل للطبقات السياسية القوية((( .إذًا ،ال يقوم مفهوم
الهيمنة عىل اإلجبار ،وإمنا يُبنى عىل الرشعية والقبول بالقوة املهيمنة.
أعــاد املفكر اإليطايل أنطونيو غراميش Antonio Gramsci
( )1937-1891إحياء مفهوم الهيمنة يف القرن العرشين ،رغم أنه مل
يناقشه يف أبعاده الدولية ،وإمنا تح ّدث عن الهيمنة الثقافية والرصاع
الناتج بني طبقتَي الرأسامليني والعامل .اقرتب غراميش يف أطروحاته
عن الهيمنة من ثيوسيديدس؛ معت ًربا أساس الهيمنة القبول برشعية
املحكومني وارتضائهم فرضها عليهم((( .مل يعد الطرح القائم عىل
القبول بالرشعية األساس الذي ينطلق منه الباحثون جمي ًعا يف تفسري
مفهوم الهيمنة؛ ذلك أ ّن ثلّة منهم ترى إمكانية قيامها عىل اإلجبار.
فمفهوم الهيمنة ،استخدم بداية للداللة عىل الرشعية ،أما اليوم،
فيستخدم أكرث للداللة عىل القوة والجرب(((.
 3ثيوسيديدس :مؤرخ يوناين من أشهر كتبه التي أ ّرخت للحرب بني أسبارطة وأثينا تاريخ
الحرب البلوبونيزيّة.
4 Richard Ned Lebow & Robert E Kelly, "Thucydides and Hegemony:
Athens and the United States," Review of International Studies, vol. 27, no. 4
(October 2001), p. 593.
5 Ibid., p. 603.
6 Martin A. Smith, Power in the Changing Global Order: The US, Russia
and China (London: Polity Press, 2012), p. 31.
7 Ibid., p. 29.
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ويعترب مفهوم الهيمنة من املفاهيم الخالفية بني الباحثني .فقد
ع ّرف روبرت كيوهني وناي الدولة املهيمنة بأنها "دولة واحدة قویة
مبا یكفي للحفاظ عىل القواعد الرئیسة التي تحكم العالقات بین
الدول ،ولدیها الرغبة يف فعل ذلك"((( .أما غيلبني ،فع ّرفها بالحالة
التي "تتحكم وتسيطر فيها دولة واحدة قویة عىل الدول األقل قوة
يف النظام"((( .ويرى وليام ويلفورث أنه "لتحقيق الهيمنة ،يجب أن
ترتكز السلطة مبا فيه الكفاية يف دولة واحدة ،لتتمكن من وضع
القوانني لآلخرين"( .((1أما كريستوفر الين ،فع ّرف الهيمنة بداي ًة
من منطلقات القوة الصلبة ،ويُجسدها يف الدولة التي متلك تفوقًا
عسكريًّا واقتصاديًّا ،ثم بارتباطها بوجود طموح لدى الدولة املهيمنة
للحفاظ عىل مصالحها كافة ،إضافة إىل متتع تلك الدولة بتفوقها عىل
الدول األخرى؛ ما يجعلها قوة عظمى وأحادية ،والهيمنة عنده تغري
النظام من الفوضوية إىل الهرياركية(.((1
تُظهر التعريفات السابقة أن االختالف مل يقترص عىل تضمني فكرة
الرشعية يف مفهوم الهيمنة ،ونوع القوة التي عىل الدولة املهيمنة
أن متتلكها ،والتي تراوح بني املادية وغري املادية ،وهذا التباين ميكن
ربطه باألطر النظرية التي ينتمي إليها الباحثون.

ّ
منظري
ثان ًيا :نقاش الهيمنة بين
العالقات الدولية
كيف تُع ّرف نظريات العالقات الدولية الهيمنة؟ وعال َم تعتمد الدولة
املهيمنة؟ هناك عدد من النظريات التي أولت قضية الهيمنة والتغري
يف هيكل النظام العاملي ،وطبيعة العالقات بني القوى املهيمنة
والصاعدة ،اهتام ًما .ومن بني هذه النظريات أربع نظريات رئيسة:
نظرية استقرار الهيمنة ،والواقعية ،والليربالية ،والغرامشية الجديدة.
تشرتك األغلبية العظمى من كتابات العالقات الدولية التي عالجت
مفهوم الهيمنة يف توافر عنرصين أساسيني مميزين لها ،هام :اإلكراه
والسيطرة ،أو التأثري يف هياكل النظام الــدويل والسلوك الدويل
8 Robert O. Keohane, After Hegemony: Cooperation and Discord in the
World Political Economy (Princeton: Princeton University Press, 1984),
pp. 34-35.
9 Robert Gilpin, War and Change in World Politics (Cambridge:
Cambridge University Press, 1981), p. 29.
10 Wiliam Wohlforth, The Elusive Balance: Power and Perceptions during
the Cold War (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1993), p. 13.
11 Christopher Layne, "The Unipolar Illusion Revisited: The Coming
end of the United States' Unipolar Moment," International Security, vol. 31,
no. 2 (Fall 2006), p. 11.
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لوحداته .ال تشمل الهيمنة قيام سيطرة مبارشة عىل الحكومات ،أو
األقاليم األجنبية .وامتدا ًدا لذلك يف ّرق بني الهيمنة واالستعامر(.((1
وتُع ّد نظرية استقرار الهيمنة من أهم النظريات التي تعالج املسألة
مبارشة ،وتفرتض يف أسسها أن استقرار النظام يقوم عىل وجود قوة
واحدة مهيمنة ،تؤدي دور الضامن لالستقرار االقتصادي والسيايس
الدويل ،عرب وضع القواعد الدولية التي تسهل التبادل املنظم بني
الدول ،ومعاقبة املخالفني( .((1وهذه الهيمنة ،بحسب هذه النظرية،
ال تدوم؛ ألن الدول التعديلية لن تستمر يف قبولها ،وستعمل عىل
تغيري النظام( .((1يقوم االدعاء املحوري لنظرية االستقرار املهيمن
عىل حتمية وجود قوة عظمى واحدة إلقامة نظام ليربايل ،واالنفتاح
يف السياسة الدولية واالقتصاد والحفاظ عليه( .((1ففي ظل الطبيعة
غياب النظام الذي يضمنه املهيمن
الفوضوية للنظام الدويل ،سيجعل ُ
مستحيل(.((1
ً
التعاو َن االقتصادي
ويعتقد تشارلز كيندلبريجر  Charles Kindlebergerأن الدولة
املهيمنة هي الوحيدة القادرة عىل تح ّمل مهامت الحفاظ عىل
النظام الليربايل يف فرتات األزمات؛ وهذا عائد المتالكها القوة املطلقة
لفعل ذلك .بحسب كيندلبريجر ،يقع عىل عاتق الدولة املهيمنة
"أول ،الحفاظ عىل
خمسة واجبات لرتسخ استقرار النظام الدويلً :
سوق مفتوحة للبضائع .ثان ًيا ،توفري قروض طويلة األجل أثناء فرتات
الركود .ثالثًا ،ضامن وجود نظام مستقر ألسعار الرصف .راب ًعا ،أداء
خامسا ،العمل عىل ضامن
دور املنسق للسياسات االقتصادية الكليةً .
توافر السيولة ،فتكون املالذ األخري لإلقراض"( .((1وافرتاضه قائم عىل
12 Andreas Antoniades, "From 'Theories of Hegemony' to 'Hegemony
Analysis' in International Relations," in: 49th Annual Convention of the
International Studies Association (ISA), San Francisco, USA, 26-30/3/2008,
p. 2, accessed on 1/10/2020, at: https://bit.ly/38M96rr
13 Mohd. Noor & Mat Yazid, "The Theory of Hegemonic Stability,
Hegemonic Power and International Political Economic Stability," Global
Journal of Political Science and Administration, vol. 3, no. 6 (December 2015),
p. 68, accessed on 1/10/2020, at: https://bit.ly/2UjsQNU
 14إيفانز غراهام وجيفري تونهام ،قاموس بنغوين للعالقات الدولية (ديب :مركز الخليج
لألبحاث ،)1997 ،ص .301-300
15 Ikenberry, p. 377.
16
Goda Dirzauskaite & Nicolae Cristinel Ilinca, "Understanding
'Hegemony' in International Relations Theories," Aalborg University,
31/5/2017, p. 35, accessed on 20/9/2020, at: https://bit.ly/2QiKS1S
17 Matthew Gillard, "Hegemonic Stability Theory and The Evolution of
The Space Weaponization Regime During the Cold War," Unpublished Master
Thesis, The University Of British Columbia, 2006, p. 17.
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الخي" للحفاظ عىل التجارة
وجود دولة تهيمن ،أسامها "املستبد ّ
الحرة ،وتوفري بعض املنافع العامة(.((1
يُعترب غيلبني من الواقعيني الجدد ،ولكن عند الحديث عن الهيمنة،
فإنه يصنف ضمن إطار مدرسة "استقرار الهيمنة"( ،((1فيعتربها أحد
ثالثة أشكال للنظام الدويل ،إضافة إىل ثنايئ القطبية وتوازن القوى.
ويف نظره ،توجد بنية مهيمنة عندما "تتحكم دولة واحدة قوية ،أو
تهيمن عىل الدول األقل أهمية يف النظام"( .((2ويرى أن "الهيمنة
رضورية لوجود اقتصاد دويل ليربايل […] والتجربة التاريخية تشري
إىل أن غياب قوة ليربالية مهيمنة يُصعب للغاية تحقيق التعاون
االقتصادي الدويل أو إدامته ،وكان الرصاع هو القاعدة"( .((2وهذا
معناه أن الهيمنة رضورية للحفاظ عىل النظام الليربايل ،فتستخدم
الدولة املهيمنة أشكال القوة كافة للحفاظ عليه.
ويرى غيلبني أن الدولة التي تسيطر بعد حرب الهيمنة تصبح هي
الدولة القائدة .ويف هذا السياق ،يحدد ثالثة مالمح تربز الدولة
املهيمنة :توفري السلع ،ومشاركة األيديولوجيا أو األفكار مع الدول
األخرى ،وامتالك القوة العسكرية؛ لذا يعترب الركيزة األساسية التي
تدفع الدول لقبول هيمنة هذه الدولة هي الخوف من قوتها(.((2
كام يرى غيلبني يف حدوث حرب الهيمنة الحل ملشكلة عدم التوازن
املتزايد ،الذي ينشأ بسبب التغيري يف ترتيب القوى داخل النظام.
فهذه الحرب تؤسس ملا يسميه "التسلسل الهرمي الواضح من الهيبة
املطابقة للتوزيع الجديد للقوة يف النظام"( .((2وبذلك يُعاد ترسيم
النظام الدويل وتحديد من سيقوده ويحقق مصالحه منه؛ ما يؤدي
إىل بروز مجموعة جديدة من القواعد(.((2
تعرضت نظرية استقرار الهيمنة للنقد ،فظهرت مدارس جديدة
يف الهيمنة ،اعتربت أن طرح هذه النظرية ملفهوم الهيمنة مبسط،
وحاولت تقديم تحليل أكرث ثــراء( .((2من هذه املــدارس نظرية
18
"Duncan Snidal, "The Limits of Hegemonic Stability Theory,
International Organization, vol. 39, no. 4 (Autumn 1985), p. 580.
 19اختلف منظرو الواقعية الجديدة يف الهيمنة وأحادية القطبية ،لالستزادة ،ينظر :عيل
الجرباوي ولورد حبش" ،النظرية الواقعية يف مواجهة أحادية القطبية الدولية" ،سياسات
عربية ،العدد ( 38أيار /مايو .)2019
20 Gilpin, War and Change, p. 29.
21 Robert Gilpin, The Political Economy of International Relations
(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1987), p. 88.
22 Gillard, p. 22.
23 Gilpin, War and Change, p. 198.
24 Ibid.
25 John Ikenberry G. & Daniel H. Nexon, "Hegemony Studies 3.0: The
Dynamics of Hegemonic Orders," Security Studies, vol. 28, no. 3 (2018), p. 409.
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"التسلسل الهرمي" ،ومن أشهر روادها ديفيد ليك الذي انص ّبت
محاولته عىل الخروج من التأطري الضيق لهذا املفهوم( .((2فرأى أن
"السياسة الدولية ليست كلها قطعة واحدة [...] ،إنه ليس نظا ًما
نسيج متنوع من عالقات متفاوتة"(.((2
فوضويًا أو هرميًا ،ولكنه واقعيًا ٌ
عندما يتعلق األمر بعالقات الواليات املتحدة مع دول قوية ،يكون
النظام فوضويًا ،ولكن حينام يرتبط األمر بعالقات واشنطن بدول
ضعيفة ،يغدو النظام هريارك ًيا وتسلسل ًيا(.((2
يقدم ليك رؤية مختلفة للعالقة بني الواليات املتحدة ،بوصفها دولة
مهيمنة ،والدول الضعيفة التابعة؛ فيسميها "السلطة العالئقية"،
ويرى أن الواليات املتحدة قد أنشأت نظا ًما من التسلسل الهرياريك يف
السياسة العاملية ،ويستند عىل قبول الدول التابعة للقيادة األمريكية،
يقل إنفاقها عىل أمنها .ترى الدول التابعة
ألنها توفر لها األمن ،وبذلكّ ،
أس
فوائد الهيمنة تتجاوز تكاليف العودة إىل نظام الفوىض ،وهذا ّ
امتثالها لرشعية الدولة املهيمنة( .((2وتستخدم الواليات املتحدة يف
عالقتها بالدول التابعة األدوات االقتصادية والعسكرية ،فتامرس هذه
الدول تجارة أكرث انفتا ًحا ،وتتبنى سياسات اقتصادية أكرث ليربالية؛
ألن واشنطن تضمن حالة عدم األمان املتعلقة بالتبادل االقتصادي(.((3
وتجري عملية التفاوض واملساومات بني الدول املهيمنة والدول
التابعة عىل نحو ثنايئ(.((3
أما املدرسة الواقعية ممثلة بكريستوفر الين الذي يعترب واقع ًّيا
كالسيكيًّا جدي ًدا ،ففي طرحه "الهيمنة تتعلق بالتغيري الهيكيل ،ألنه
إذا حققت دولة ما الهيمنة ،فإن النظام يتوقف عن كونه فوضويًّا
ويصبح هرم ًّيا"( .((3ويفرتض أن الهيمنة يلزمها أربع سامت أساسية:
أولً  ،التفوق يف الجانب العسكري واالقتصادي ،فتوافر القوة الصلبة
26 Carla Norr, "Hegemony, Hegemony, Hierarchy and Unipolarity:
Theoretical and Empirical Foundations of Hegemonic Order Studies," in:
William R. Thompson (ed.) Encyclopedia of Empirical International Relations
Theory (New York: Oxford University Press, 2017), p. 3.
27 V. N. Galasso, "David A. Lake on Declining American Hegemony,
Dyadic International Hierarchy, and the Seductiveness of Open
Economy Politics," Theory Talks, 18/1/2012, accessed on 14/2/2021, at:
https://bit.ly/3hEkJqo
28 Ibid.
29 David A. Lake, "Escape from the State of Nature: Authority and
Hierarchy in World Politics," International Security, vol. 32, no. 1 (Summer
2007), p. 56.
30 David A. Lake, Hierarchy in International Relations (Ithaca, NY:
Cornell University Press, 2009), p. 161.
31 Norr, p. 8.
32 Christopher Layne, The Peace of Illusions: American Grand Strategy
from 1940 to the Present (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2007), p. 4.
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للدولة املهيمنة رضوري حتى تسيطرة عىل أي حرب تخاض ضدها.
أما التفوق االقتصادي فيتحقق بالسيطرة عىل املوارد ،ألنه عامل مهم
لرقعة توسع الدولة املهيمنة .ثانيًا ،تتعلق الهيمنة بطموحات القوة
املهيمنة ،أي أن "تعمل الدولة املهيمنة وفق مصلحتها الذاتية ،إلنشاء
نظام دويل مستقر يحمي أمنها ومصالحها االقتصادية واأليديولوجية".
ثالثًا ،الهيمنة تعني التوزيع الهرياريك ،ألنه إذا كانت الهيمنة لدولة
واحدة ،فالنظام يُع ّرف بأحادي القطبية .وأخ ًريا" ،الهيمنة تتعلق
باإلرادة" ،فيؤكد الين" :ال يكفي امتالك الدولة املهيمنة قوة ساحقة
فحسب ،بل عليها مامرستها بقصدية لفرض االنضباط يف النظام
الدويل"(.((3
ويف هذا السياق ،ع ّرف جون مريشامير  John Mearsheimerالقوة
املهيمنة بأنها "دولة بلغت من القوة ما ميكنها من السيطرة عىل
كل الدول األخرى يف النظام" .ويضيف موض ًحا "ال متتلك دولة
أخرى املوارد العسكرية الالزمة لخوض حرب كربى ضدها"( ،((3فال
تجتمع مع املهيمنة دولة عظمى أخرى ألن "الدولة املهيمنة تكون
مشريا إىل االختالف
فعل ًّيا القوة العظمى الوحيدة يف النظام"(ً ،((3
بني الهيمنة اإلقليمية والعاملية ،ويخلص إىل أن الهيمنة العاملية
مستحيلة عمل ًّيا ،فاألجدى الرتكيز عىل الهيمنة اإلقليمية .يف حالة
الرصاع عىل الهيمنة اإلقليمية ،سيؤدي ذلك إىل منافسة أمنية رشسة.
تحقيق الهيمنة ممك ًنا باتباع اسرتاتيجية ال تنحرص يف
ويرى مريشامير
َ
حيازة القوة النسبية فحسب ،وإمنا منع اآلخرين من زيادة قوتهم
عىل حسابها(.((3
أما الليرباليون فينظرون إىل الهيمنة من منطلق "القيادة"؛ أي
القدرة عىل تشكيل جدول أعامل السياسات للمؤسسات العاملية
أو التحالفات( ،((3مق ّدمني صياغة مختلفة للقوة القامئة عىل
الهيمنة ،فليس لزا ًما طابعها العسكري ،بل تنهض عرب مزيج من
القوة واألعراف(.((3
رؤية كيوهني للهيمنة اقتصادية يف املقام األول ،ويع ّرفها بأنها رجحان
املوارد املادية؛ لذا عىل القوى املهيمنة أن تسيطر عىل أربعة أنواع
33 Ibid., p. 6.
 34جون مريشامير ،مأساة سياسة القوى العظمى ،ترجمة مصطفى محمد قاسم (الرياض:
جامعة امللك سعود ،)2012 ،ص .50
 35املرجع نفسه.
 36املرجع نفسه.
37 Simon Reich & Richard Ned Lebow, Good-Bye Hegemony! Power and
Influence in the Global System (Princeton, NJ: Princeton University Press,
2014), p. 6-7.
38 Ibid., p. 18.
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من املوارد االقتصادية :املواد الخام ،ومصادر رأس املال ،واألسواق،
إضافة إىل امتالك قدرات ومزايا تنافسية خاصة يف إنتاج مواد وبضائع
أساسه الرضا؛ إذ إن بغية
لها قيمة عالية( .((3إن تقييم كيوهني للهيمنة ُ
الدول املهيمنة هي إقناع اآلخرين بالتوافق مع رؤيتها للنظام العاملي
والتجاوب مع قيادتها ،فمصالح الدول هي النسيج الذي يتشكل منه
نظام الهيمنة ،ومن بوابة قناعة الدول بأنها مستفيدة منه(.((4
يجادل كيوهني بأن "القوة املهيمنة تؤدي دو ًرا فري ًدا ،فتزود الرشكاء
بالقيادة مقابل االحرتام  -خالفًا للقوة اإلمربيالية ‑ فال ميكنها وضع
القواعد وإنفاذها من دون درجة معينة من املوافقة من الدول
األخرى"( .((4ما يع ّول عليه كيوهني ،أن الدولة املهيمنة تسعى لضبط
سلوك الدول ،وتسهل التعاون عن طريق األنظمة الدولية التي
تؤسسها ضمن رشوطها ،وتؤدي دور الضامن التساق النظام كل ًيا(.((4
وال ينكر كيوهن أن تستخدم املهيمنة القوة؛ ألن "القوة العسكرية
الكافية لحامية االقتصاد السيايس الدويل من عمليات التوغل التي
تقوم بها القوى املعادية ،هي حقًا رش ٌط رضوري لنجاح الهيمنة"(.((4
أما جون إيكنبريي ،فقد استخدم يف تفسريه قوة الواليات املتحدة
واستمرارها مفهوم "النظام الدستوري" ،مطبقًا إياه عىل النظام
الدويل .وهو يرى أن لدى الدولة التي تفوز بعد حرب كربى ثالثة
خيارات :إما أن تنسحب من املرسح الدويل مبتعدة عن الحروب
والرصاعات ،وإما أن تسعى للهيمنة باستخدام قوتها فتدخل رصاعات
ال تنتهي ،وإما أن تجند فوزها يف الحرب ،بتحويل النظام لصالحها ،مبا
يضمن والء الدول األخرى لها ،واألخري يسميه "النظام الدستوي"(.((4
جادل إيكنبريي بأن النظام الذي أنشأته الواليات املتحدة ،بعد الحرب
العاملية الثانية ،أساسه "النظام الدستوري" ،الذي عامده الرشعية
وقبول الدول املنضوية تحته .فهو يقوم عىل توافر ثالثة عنارص
أول :االتفاق عىل قواعد اللعبة داخل النظام الذي يتم
أساسيةً :
تأسيسه ،وهذا يف سبيل نظام مستقر وغري قرسي .ثان ًيا :وض ُع القواعد
وإنشاء املؤسسات التي تقوم بكبح استخدام القوة ،فاملؤسسات هنا
تتمتع باستقاللية عالية عن املصالح الخاصة للدول .ثالثًا :ترسيخ
هذه القواعد واملبادئ واملؤسسات ،وتشارك الدول فيه انطالقًا من
39 Dirzauskaite & Ilinca, p. 29.
40 Keohane, p. 137.
41 Ibid., p. 46.
42 Ibid., pp. 137-138.
43 Ibid., p. 136.
44 G. John Ikenberry, After Victory: Institutions, Strategic Restraint,
and the Rebuilding of Order after Major Wars (Princeton/ NJ: Princeton
University Press, 2001), p. 4.
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رغبتها والتزامها الطوعي بقواعده ومبادئه( .((4ما مييز هذا النظام أنه
نقيض نظا َمي توازن القوى
قائم عىل التوافقية وليس اإلجبار ،وهذا ُ
والهيمنة؛ فاألول يقيد قدرة الدولة القوية من خالل التحالفات
املوازنة لها ،أما اآلخر ،فال مجال لتقييد قوة الدولة ،فالدول تجرب عىل
االمتثال للقوة املهيمنة ،سواء بالتهديد أو باإلغراء(.((4
أما الهيمنة من منطلق الغرامشية الجديدة ،التي ساهم ،يف األساس،
روبرت كوكس يف تطويرها ،معتم ًدا عىل أفكار أنطونيو غراميش ،فهي
مزيج من اإلكراه واملوافقة ،فال تقترص عىل عمليات اإللزام ،ومتزج رضا
األطراف التابعة لتشكيل رؤية جديدة للعامل( .((4فالهيمنة الغرامشية
ليست مبنية عىل أساس االستخدام القرسي للقوة ،ولكنها تُبنى عىل
"املوافقة املكتسبة من خالل عملية القيادة الفكرية واألخالقية"(.((4
ومن هذا املنطلق ،قدم كوكس وصفًا جام ًعا ملفهوم الهيمنة مستن ًدا
إىل غراميش بالقول إنها "بنية اجتامعية واقتصادية وسياسية ]...
[ تتجىل الهيمنة العاملية يف املعايري واملؤسسات واآلليات العاملية،
التي تضع القواعد العامة لسلوك الدول وقوى املجتمع املدين املمتد
عملها عابرة للحدود الوطنية ،والقواعد التي تدعم النمط السائد
لإلنتاج"(.((4
ويرى كوكس أن الهيمنة ،بنطاقها الكوين ،تبدأ وطنية وتنشئها طبقة
اجتامعية ،وتنداح دوليًا .وركائز الهيمنة الثالث عنده :األفكار،
واملؤسسات ،والقدرات املادية( .((5ويعترب الغرامشيون الجدد أن
استخدام القوة املادية وحدها ال يكفي لتحقيق الهيمنة ،وال بد
من أن ترافقها القيادة الثقافية ،فهي ال تقل أهمية عن العوامل
االقتصادية أو العسكرية ،فال مناص من تحصيل املوافقة(.((5
واعتام ًدا عىل املنطلقات الغرامشية الجديدة ،تكلّم عدد من الباحثني
عن دور املؤسسات الفكرية وشبكات املجتمع املدين األمريكية يف
تعزيز الهيمنة .فقد اهتم إنديرجيت بارمار بدراسة قوة البنية
التحتية الفكرية األمريكية ،موض ًحا الدور الكبري للمؤسسات الخاصة
والنخب املوسومة عنده "بشبكات املعرفة النخبوية العابرة للحدود"
يف تدعيم القوة األمريكية وحاميتها .وساعدت هذه الشبكات
45 Ibid., pp. 30-31.
46 Ibid., pp. 36-37.
47 Dirzauskaite & Ilinca, p. 31.
48 Stephen Gill, American Hegemony and the Trilateral Commission
(Cambridge: Cambridge University Press, 1990), p. 42.
49 Robert W. Cox & Timothy J. Sinclair, Approaches to World Order
(Cambridge: Cambridge University Press, 1996), p. 137.
50 Dirzauskaite & Ilinca, p. 31.
51 Ibid., pp. 32-33.
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يف تأسيس النظام الليربايل ،ويف ربط الدول تحت قيادة واشنطن.
ومن أمثلة تلك الشبكات مؤسسات فورد وروكفلر وكارنيجي ،التي
عززت املصالح األمريكية عىل حساب دول أخرى .فشبكات النخبة
تسهل الهيمنة التي شُ يدت يف جزء كبري منها عرب االخرتاق الثقايف
والفكري(.((5
ويف اإلطار نفسه ،يؤكد ألكسندر كويل ودانيال نيكسون ،دور الفواعل
من غري الدول يف التأثري سلبيًا يف الهيمنة .ففي سياق تشخيصهام
تراجع الهيمنة األمريكية والتحديات التي تواجهها من قوى فاعلة
أصغر من الدولة ،يعلّالن الرتاجع يف بناء مرشوع ليربايل شامل
للتكامل االقتصادي والسيايس بانحسار دورها ،إضافة إىل عوامل
أخرى غري هذه.
طوال التسعينيات ،أسهمت هذه القوى يف إنتاج وهمٍ لنظام ليربايل،
غري قابل للتغري ،يرتكز عىل الهيمنة األمريكية الدامئة( .((5تالىش هذا
الوهم ،فزاحمت املنظامت اإلقليمية الجديدة والشبكات عرب الوطنية
غري الليربالية الواليات املتحدة يف التأثري .ويف حني يبدو الرتاجع يف نفوذ
الشبكات الليربالية لصالح شبكات أخرى مناهضة لألفكار الليربالية
ونظامها الدويل ،الذي ترأسته واشنطن ،مل تعد القوى الليربالية تتمتع
بنفوذها السابق .فالقوى غري الليربالية ليست مقتنعة مبزايا استمرار
العضوية يف املؤسسات الرئيسة للنظام الليربايل ،مثل االتحاد األورويب،
وحلف شامل األطليس "الناتو"(.((5
استنا ًدا إىل ما سبق ،ينبثق منبع االختالف الجوهري بني النظريات
يف رؤيتها للهيمنة من تحديد نوع القوة التي ت ُستخدم يف تحقيقها.
فالواقعية تركز عىل اإلكراه واستخدام القوة العسكرية .وتؤصل
الليربالية الهيمنة من كـ ّوة الحصول عىل املوافقة والرضا من
املحكومني .أما الغرامشية الجديدة ،فتدمج بني اإلكراه واملوافقة(.((5
وترى نظرية استقرار الهيمنة القوة االقتصادية الركيزة مع وجود
القوى العسكرية.
52 Inderjeet Parmar, Foundations of the American Century: The Ford,
Carnegie, and Rockefeller Foundations in the Rise of American Power (New
York: Columbia University Press, 2015).
53 Alexander Cooley & Daniel H. Nexon, "How Hegemony Ends:
The Unraveling of American Power," Foreign Affairs (July/ August 2020),
accessed on 14/2/2021, at: https://fam.ag/382lNkL
54 Ibid.
55 Franziska Böhm, "Hegemony Revisited A Conceptual Analysis of
"the Gramscian Concept of Hegemony in International Relations Theory,
Unpublished Thesis Master of Science in Global Studies Department of
Political Science, Lund University, 2018, pp. 4, 9.
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 1986إصدارها ،وفيها تفصيل األهداف واملصالح األمريكية وكيفية
حاميتها ،واألخطار التي تتعرض لها البالد(.((5

ً
ثالثا :السياسات الخارجية األميركية
في ظالل استراتيجية األمن القومي
األميركي
قامت السياسة الخارجية األمريكية ،منذ قرابة خمسة وسبعني
عا ًما ،عىل تأمني مصالحها من خالل أداء دور القائد يف نظام عاملي،
تتحمل أعباءه مقابل منافع هائلة( .((5ورغم أن اإلدارات األمريكية
من الجمهوريني والدميقراطيني اختلفت يف توجهاتها ،فإنها دعمت
دو ًما تأسيس نظام دويل قامت أركانه عىل امتالك القوة ،وإنشاء
التحالفات ودعمها ،ومتتني نظام اقتصادي مفتوح(.((5
أدى انهيار املعسكر الرشقي إىل هيمنة متفردة للواليات املتحدة عىل
النظام الدويل ،وما عاد هناك ن ٌّد يضع قوتها االقتصادية والعسكرية
والثقافية عىل املحك ،ووجدت نفسها يف عامل ال عدو فيه وال حدود؛
ما حفّز اإلدارات املتعاقبة إىل أن تبتغي دو ًرا لواشنطن يف العامل
الجديد( .((5يتجىل دور البيت األبيض يف ترسيخ هيمنة الواليات
املتحدة يف السياسات الخارجية التي اتبعوها ،إضافة إىل اسرتاتيجية
األمن القومي التي أوجب الكونغرس األمرييك عىل كل إدارة منذ
56 Hal Brands, "U.S. Grand Strategy in an Age of Nationalism: Fortress
America and its Alternatives," The Washington Quarterly, vol. 40, no.1
(Spring 2017), p. 73.
57 Thomas Wright, "The Folly of Retrenchment: Why American Can't Withdraw
from the World," Foreign Affairs, vol. 99, no. 2 (March/ April 2020), p. 10.
 58نور الدين حشود" ،اإلسرتاتيجية األمنية األمريكية بعد الحرب الباردة :من التفرد إىل
الهيمنة  ،"2012-1990دفاتر السياسة والقانون ،العدد ( 9حزيران /يونيو  ،)2013ص .380

تؤكّد االسرتاتيجيات التي أعلنها الرؤساء األمريكيون بعد الحرب الباردة
متسكهم بالدور القيادي للواليات املتحدة ،وهذا واضح يف خطاباتهم
ّ
رصح جورج بوش األب George H. W. Bush
عن "حالة االتحاد"ّ .
( )1993‑1989عام " 1991اليوم ،يف عامل رسيع التغري ،الزعامة األمريكية
ال غنى عنها"( .((6أما بيل كلينتون  ،)2001-1993( Bill Clintonفقد
أكد ذلك بقوله "األمن يعتمد عىل قيادتنا العاملية املستمرة من أجل
السالم والحرية والدميقراطية"( ،((6وحذا بوش االبن حذوهام ،معل ًنا
يف خطابه عام  2006أن "الطريقة الوحيدة للسيطرة عىل مصرينا
هي من خالل قيادتنا ،لذا فالواليات املتحدة األمريكية ستواصل
ريادتها"( .((6واقتفى باراك أوباما )2017-2009( Barack Obama
قائل" :بينام نقف عىل مفرتق طرق التاريخ ،فإن عيون الناس
أثرهم ً
يف جميع الدول تنظر إلينا ك ّرة أخرى لرتى ماذا سنفعل يف هذه
اللحظة ،يف انتظار قيادتنا"( .((6اتضح آنفًا ،أن االختالف بني اإلدارات
ليس ناب ًعا من أهمية الواليات املتحدة بوصفها قائدة مهيمنة عامل ًيا،
وإمنا من االختالف املتجدد منذ القرن التاسع عرش الذي يدور حول
املبادئ التوجيهية للسياسة الخارجية ،ومالمح الجدل حول األفضلية؛
املثالية أم الواقعية ،االنفرادية أم التعددية(.((6
انسحاب االتحاد السوفيايت من أفغانستان ،وانتصار املقاومة هناك،
وسقوط جدار برلني ،وانهيار الحزب الشيوعي بوصفه تجسي ًدا
النهيار االتحاد السوفيايت ،هي أحداث رافقت اعتالء جورج بوش
األب س ّدة الحكم يف الواليات املتحدة ،وساهمت يف تتويجها قوة
عاملية منفردة( .((6ويف ظل هذه التغريات ،دشن بوش سياسة قامئة
عىل التعددية ،واالعتقاد بأهمية التعاون مع الحلفاء .ومتاه ًيا مع
ذلك أكدت اسرتاتيجيته القومية الصادرة عام  1990االلتزام األمرييك
"أساسا أكرث دميومة من مجرد تصور
باسرتاتيجية التحالف باعتباره
ً
 59عيل الجرباوي" ،الرؤى اإلسرتاتيجية لثاليث القطبية الدولية :تحليل مضمون مقارن"،
سياسات عربية ،العدد ( 31آذار /مارس  ،)2018ص .11
60 Tudor A. Onea, US Foreign Policy in the Post-Cold War Era Restraint
Versus Assertiveness from George H. W. Bush to Barack Obama (Verlag:
Palgrave Macmillan US, 2013), p. 163.
61 Ibid.
62 Ibid.
63 Ibid.
64 Fraser Cameron, US Foreign Policy after the Cold War: Global Hegemon
or Reluctant Sheriff? (London/ New York: Routledge, 2005), p. 33.
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وجود عدو مشرتك"( ،((6وينبني عىل "رؤية أخالقية مشرتكة" تقوم عىل
رسخت هذه االسرتاتيجية
االلتزام بالدميقراطية ونقض االستبداد(ّ .((6
ثالث غايات أساسية :بقاء الواليات املتحدة دول ًة حر ًة ومستقل ًة
وباقتصاد متنامٍ  ،وتحقيق عامل مستقر وآمن ،يقوم عىل تعزيز الحرية
السياسية وحقوق اإلنسان والدميقراطية ،وتأكيد رضورة وجود
عالقات قوية تعاونية بالحلفاء(.((6
لقد حملت اسرتاتيجية بوش الثانية عام  1991جدي ًدا بإعالنها عن
بَدء نظام عاملي جديد ،مع اإلبقاء عىل األهداف األربعة السالفة
الذكر( .((6أعلن يف اسرتاتيجية  1993انتهاء اسرتاتيجية االحتواء التي
ظلّلت السياسات الخارجية األمريكية طوال الحرب الباردة "مل تعد
الواليات املتحدة متورطة بسبب املتطلبات العسكرية لالحتواء
العاملي" ،وبنا ًء عليه ،لدى األمريكيني "فرصة غري مسبوقة لتعزيز
مصالحنا ً
بدل من مجرد الدفاع عنها"( ،((7موض ًحا السمة التعددية
للقيادة األمريكية العاملية عرب "وجود إميان عاملي راسخ بأن الواليات
املتحدة تستطيع وستقود استجابة جامعية لألزمات العاملية"(.((7
سعى بوش خالل فرتة حكمه إىل دمج روسيا وأوروبا الرشقية يف
النظام العاملي ،إضافة إىل دعم مسرية أوروبا الغربية نحو وحدة
اقتصادية ،وتوسيع تحالف شامل األطليس ،وتعزيز نظام تجاري دويل
مفتوح .وعمل عىل زيادة االستثامر يف تحالفات جديدة بتقويتها
وتوسعتها مع الدول الدميقراطية ،مع االلتزام باملؤسسات الدولية
مثل منظمة األمم املتحدة(.((7
ط ّبق بوش مع الحلفاء سياسات التعاون والتعددية يف أزمة الخليج
إثر احتالل العراق الكويت ،وابتغى تأيي ًدا دول ًيا لحرب العراق ،فلجأ
إىل مجلس األمن ،وحظي بقرار األمم املتحدة  678الذي يطالب فيه
بغداد بانسحاب كامل من الكويت لغاية  15كانون الثاين /يناير ،1991
وإال فجميع الوسائل الالزمة متاحة الستعادة السيادة الكويتية(.((7
66 George H.W. Bush, "National Security Strategy of the United
States," The White House (March 1990), p. 1, accessed on 22/12/2020, at:
https://bit.ly/3p3BQog
67 Ibid.
68 Ibid., pp. 2-3.
69 Ibid., vol. 1, pp. 3-4.
70 Ibid., p. 2.
71 Ibid., p. 3.
72 Salman Ahmed & Alexander Bick, "Trump's National Security Strategy:
A New Brand of Mercantilism?" Carnegie Endowment for International
Peace, 2017, p. 13, accessed on 20/12/2020, at: https://bit.ly/38DoqIQ
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Comparison of the Foreign Policies of George H.W. Bush and George W.
Bush," HAOL, no. 10 (Primavera 2006), p. 24.
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وعمل عىل حيازة الدعم من الكونغرس الذي تر ّدد بداية حتى
ت ُستنفد جميع الوسائل قبل ولوج الحرب( .((7لقد أدرك بوش أن تنفيذ
دعم متعدد األطراف(((7؛
مرشوعه" ،النظام العاملي الجديد" ،يتطلب ً
لك أنه ال يستطيع الترصف منفر ًدا .فالحرب عىل الكويت مثّلت
فرصته لتحديد القواعد الخاصة بـ "النظام العاملي الجديد" ،العتقاده
أن الواليات املتحدة بعدم ثنيها للعراق ،ستكون الحقبة الجديدة
رصاعية ،التعاونية(.((7
أما تدخالته العسكرية يف دول أخرى ،فكانت يف أدىن درجاتها؛
إذ رفض التدخل يف بدايات األزمة يف البلقان ،ويف نهاية والياته ،وأق ّر
إرسال قوات أمريكية ملساعدة القوات الدولية يف الصومال .ومن هنا
اتُهمت إدارته باالزدواجية ،عىل اعتبار أن التدخل يف العراق مر ّده
النفط واملصالح األمريكية(.((7
أما كلينتون الذي كان شعار حملته االنتخابية "إنه االقتصاد يا غبي"،
فركز يف سياسته الخارجية عىل األمن االقتصادي األمرييك بوصفه هدفًا
رئيسا ،ولكنه آمن برضورة الحفاظ عىل القوة العسكرية ،والعمل
ً
عىل تكيفها لتالئم التحديات األمنية الجديدة ،معل ًنا تنظيم السياسة
الخارجية حول محور دعم الدميقراطية وحرية السوق ونرشهام(.((7
وقد انعكس هذا التوجه يف اسرتاتيجيته( ((7لعام 1994؛ فاختار
سياسة خارجية تقوم عىل التدخالت والتوسع.
تقوم سياسة التدخالت عىل االنتقائية يف القضايا الدولية ،وتعتمد
أساسا عىل صلتها باملصلحة األمريكية( .((8فالواليات املتحدة تحوز
ً
دو ًرا قياديًا عامل ًيا ،واألمن ال يتحقق باالنعزالية ،أو باتباع الحامئية(.((8
فال يرى منطق كلينتون عظمة قوة بالده كافية لتحقيق أهدافها
عىل نحو منفرد ،وأحادي الجانب .فاألمن يتحقق من خالل الحفاظ
عىل قدرة دفاعية قوية ،وتعزيز تدابري األمن التعاونية( .((8أما سياسة
74 Ibid., p. 23.
75 Ibid., p. 25.
76 Ibid., p. 31.
77 Cameron, p. 17.
 78مداين ليلة" ،البعد العسكري يف السياسة الخارجية األمريكية" ،املجلة الجزائرية
للسياسة العامة ،مج  ،4العدد ( 2حزيران /يونيو  ،)2014ص .197-175 ،191
 79أصدر كلينتون سبع اسرتاتيجيات يف حقبته ،لالستزادة ميكن الرجوع إليها يف:
"The National Security Strategy," Historical Office, Office of the Secretary of
Defense, accessed on 22/2/2021, at: https://bit.ly/38mmKnf
80 William J. Clinton, A National Security Strategy of Engagement and
Enlargement, The White House (1994), p. 1, accessed on 20/12/2020, at:
https://bit.ly/2WCjDSl
81 Ibid., p. 2.
82 Ibid., p. 6.
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التوسع ،فقد ارتبطت بنرش الدميقراطية واألسواق الحرة ،واعتُربت
رضورية لحامية الواليات املتحدة وأمنها(.((8
لقد حملت االسرتاتيجيات التي أعلنها كلينتون تبا ًعا لغاية 1996
العنوان نفسه "التدخالت والتوسع" ،وكانت اإلضافات إليها محدودة،
وال تحمل تغيريات جذرية ،لذا مل يغري يف عنوان الوثيقة .أما
اسرتاتيجياته منذ عام  ،1997فعنونت بـ "اسرتاتيجية األمن القومي
لقرن جديد" ،وتح ّدث جل ًيا عن األدوات الدبلوماسية واملساعدات
اإلنسانية( .((8وأكد فيها الخطوط العريضة للدور الريادي األمرييك،
وأهمية التحالفات ،واستخدام وسائل متعددة لتحقيق األهداف
األمريكية التي ال تتحقق ،وال تقوم باستخدام القوة العسكرية
فحسب ،بل يواكبها تركي ٌز عىل األدوات الدبلوماسية واالقتصادية(.((8
عمل ًيا ،استخدم كلينتون القوة العسكرية يف الصومال وكوسوفو
وهايتي .بعد هجامت عىل القوات األمريكية يف الصومال ،وبسبب
تغيري األهــداف األمريكية من املساعدات اإلنسانية إىل تعزيز
الدميقراطية وبناء الدولة ،أرسل كلينتون قوات النخبة للقبض عىل
أحد أمراء الحرب املعروفني؛ هو محمد عديد ،ويف هذه العملية،
قتل مثانية عرش جنديًا أمريكيًا ومئات الصوماليني( .((8ويف كوسوفو،
استخدمت القوة العسكرية تحت مظلة الناتو.
ورغم استخدام كلينتون القوة العسكرية ،فإن سياسته الخارجية
غلب عليها االهتامم بــاألدوات االقتصادية والدبلوماسية ،عرب
املــزج بينهام .فــأوىل التفاوض عىل صفقات تجارية جديدة
اهتاممه ،وفتح آفاق االستثامر لألمريكيني ،باالستفادة من األسواق
الجديدة والعوملة؛ فعقد اتفاقية التجارة الحرة ألمريكا الشاملية
( North American Free Trade Agreementالنافتا) يف 1992
وغدت نافذة يف أول عام  ،1994وعزز عالقاته بالدول األوروبية،
ووسع الناتو وأعاد تنشيطه .واتبع سياسات قامئة عىل الدبلوماسية
ّ
مع الصني وروسيا ،فقدمت إدارته الدعم لروسيا يف عملية انتقالها
إىل اقتصاد السوق ،ويف انضاممها إىل مجموعة الثامنية ومنتدى
التعاون االقتصادي لدول آسيا واملحيط الهادئ ،وأسهم يف إدخال
الصني يف النظام العاملي .ويف مواجهة الخطر الكوري ،استخدم سياسة
الردع والدبلوماسية(.((8
83 Ibid., pp. 18-19.
84 William J. Clinton, A National Security Strategy for a New Century,
The White House (1997), accessed on 20/12/2020, at: https://bit.ly/3rNi96g
85 William J. Clinton, A National Security Strategy for a Global Age, The
White House (2000), accessed on 20/12/2020, at: https://bit.ly/3avC6bw
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عمو ًما ،كان كلينتون م ّيالً إىل العمل من خالل املؤسسات املتعددة
األطــراف( ،((8واتبع يف سياسته الخارجية ،بحسب ستيفن والت،
منحى الهيمنة بثمنٍ ٍ
بخس .فالشعب األمرييك مل يرِد انعزالية وحروبًا
صليبيةً ،واعترب أن أعظم إنجازات كلينتون متثلت بقيامه بعمل جيد،
وبتكلف ٍة قليلة(.((8
ظهر التحول الجذري يف السياسة الخارجية األمريكية مع بوش االبن،
وذاك من تداعيات أحداث  11سبتمرب ،موج ًها إياها نحو الحرب
عىل اإلرهــاب .أكدت االسرتاتيجيتان اللتان صدرتا يف عهده يف
 2002و 2006الحرب عىل اإلرهاب بوصفها محو ًرا أساسيًّا ،وعىل
وتدليل عىل ذلك ،تضمنت
ً
استخدام القوة العسكرية عىل نحو ف ّعال.
اسرتاتيجية  ،2002يف سبيل دحر اإلرهاب ووقف متويله "يجب
أن نستخدم كل أداة متوافرة يف ترسانتنا العسكرية"( .((9فاتخذت
سياسات بوش تلك منحى الرضبة االستباقية والحروب الوقائية،
معتم ًدا عىل القوة الخشنة.
قاد بوش ثورة يف السياسة الخارجية ،مخالفًا ما تب َّناه والده وكلينتون
من قبل .وبنى سياساته عىل معتقدين :الواليات املتحدة تعيش يف
عامل خطر ،وهي مستهدفة من الدول املعادية للغرب ،ومواجهتها
رصا؛ مبيض الواليات املتحدة ح ّرة يف خياراتها ،بعي ًدا عن القيود
ذلك ح ً
(((9
املفروضة عليها ،حتى من حلفائها واملؤسسات الدولية  .وعربت
اسرتاتيجية  2002عن ذلك؛ بأن الهدف الرئيس للحكومة الفدرالية
هو "الدفاع عن الواليات املتحدة ضد أعدائها"( .((9أ ّما االعتقاد الثاين،
فعىل الواليات املتحدة أال ترتقب الهجوم يف حياضها ،بل تبادر
تغي الوضع الراهن يف العامل ،فعامل الوقت ليس يف
بقوتها ،حتى ّ
صالحها؛ ولذا ،فاملسارعة أصوب ملواجهة الدول املارقة ،وكان هذا
األساس الذي اعتمده بوش يف حربه عىل العراق(.((9
بعد الحرب عىل أفغانستان ،اتخذ بوش الخطوة الثانية يف توسيع
رقعة الحرب عىل اإلرهاب .ففي خطابه عن حالة االتحاد ،فاجأ بوش
شامل فيه العراق وإيران وكوريا
األمريكيني باإلعالن عن "محور الرش"ً ،
88 Ibid., p. 24.
89 Stephen M. Walt, "Two Cheers for Clinton's Foreign Policy," Foreign
Affairs, vol. 79, no. 2 (March‑April 2000), pp. 63-79.
90 George W. Bush, The National Security Strategy of the United States, The
White House (2002), accessed on 20/12/2020, at: https://bit.ly/3pGOObO
91 Ivo H. Daalder & James M. Lindsay, "America Unbound: The Bush
Revolution in Foreign Policy," Brookings, 1/9/2003, accessed on 22/12/2020,
at: https://brook.gs/3dvea9F
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الشاملية ،واتهام هذه الدول بالسعي لتطوير أسلحة دمار شامل(،((9
ناقل مركز االهتامم من أفغانستان
ف ّربر إلدارته محاربة هذه الدولً ،
إىل هذه األقطار.
وقد نتج من ذلك اتباع ثالث سياسات :تتمثل األوىل يف العمل أحاديًّا،
وبعي ًدا عن السياسات التقليدية  -منذ ترومان حتى كلينتون  -التي
امتازت بالعمل مع املؤسسات الدولية والرتتيبات املتعددة األطراف.
وهــذا ال يعني أن بوش استبعد ،كل ًيا ،العمل الجامعي ،وإمنا
استخدم ما أطلق عليه ريتشارد هاس "التعددية بحسب الطلب"،
وهذا يندرج يف بناء تحالفات مع األطراف املؤيدة ،عندما ال يكون
ِ
يكتف بإهامل
العمل أحاديًا ممك ًنا .أما الثانية فتتمثّل يف أنه مل
العمل املشرتك ،بل ذهب بعي ًدا بخطوات وقائية واستباقية ضد
التهديدات املحتملة( ،((9وبينت ذلك اسرتاتيجيته القومية املنصوص
فيها "إلحباط أو منع مثل هذه األعامل العدائية من قبل خصومنا،
ستقوم الواليات املتحدة ،إذا لزم األمر ،بالعمل بشكل استباقي"(.((9
كام انتهج سياسة ثالثة مفادها أن عىل الواليات املتحدة استغالل
قوتها الكبرية لتغيري األنظمة يف الدول املارقة( .((9وأطلق مريشامير
عىل تغيري األنظمة بالجرب "الويلسونية بأسنان" ،وذاك لجمعها مثالية
ويلسون ،مع استخدام القوة العسكرية لتحقيقها( .((9وانسحب بوش
من اتفاقيات دولية مختلفة ،واختلف مع الدول الحليفة مثل فرنسا
وكندا .وكانت حصيلة سياساته "تدمري السلطة األخالقية والسياسية
للواليات املتحدة"(.((9
وصل أوباما إىل البيت األبيض ،معل ًنا عزمه تصحيح السياسات التي
اتبعها بوش .وأصدرت إدارته وثيقتَي "اسرتاتيجية األمن القومي" يف
 2010و ،2015مشددة فيهام عىل الدور القيادي للواليات املتحدة(.((10
وقد ب ّينت وثيقة  2010أنها ستنتهج الوسائل الدبلوماسية ،وتعزز
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97 Ivo H. Daalder & James M. Lindsay, "America Unbound: The Bush
Revolution in Foreign Policy," Brookings, 1/9/2003, accessed on 14/2/2021,
at: https://brook.gs/3bpUbGW
98 Brian C. Schmidt & Michael C. Williams, "The Bush Doctrine and the
Iraq War: Neoconservatives Versus Realists," Security Studies, vol. 17, no. 2
(2008), pp. 191-220.
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دور املؤسسات الدولية واملساعدات يف سبيل ريادة الواليات املتحدة
العاملية ،وذلك قبل اللجوء إىل استخدام القوة التي هي رضورية،
فاألولوية الستنفاد "الخيارات األخرى قبل الذهاب للحرب ما أمكننا
ذلك ]...[ ،عندما نضطر إىل استعامل القوة ،سنفعلها بطريقة تعكس
قيمنا ،وتعزز رشعيتنا ،وسنسعى للحصول عىل دعم دويل واسع،
والعمل مع مؤسسات مثل الناتو ومجلس األمن"(.((10
ورفضت الوثيقة الحرب االستباقية ،معلنة حربها تجاه القاعدة
واإلرهابيني .فاستبدلت الحرب عىل اإلرهاب بقضايا أخرى؛ وذاك
لوجود مخاطر شتّى تهدد العامل ،نحو ظاهرة التغري املناخي،
وتهديدات شبكة اإلنرتنت وشبكات الجرمية الدولية ،واألوبئة(.((10
يبدو جل ًّيا أن سياسة أوباما فارقت كل ًيا ما انتهجه بوش ،فركزت عىل
الوسائل الدبلوماسية ،وعىل "القوة الناعمة"؛ ما يعني أن الخيار
العسكري أضحى ملجأً أخ ًريا(.((10
مل تسلم سياسة أوباما الخارجية من النقد؛ ف ُوصفت باالنكفاء والرتدد،
ما قلّل من مكانة الواليات املتحدة وهيبتها بوصفها دولة قائدة(.((10
فقد سعى أوباما لخ ّط مسا ٍر متوازنٍ يحافظ فيه عىل القيادة األمريكية،
من دون توريطها؛ ذلك أن استخدام القوة العسكرية منو ٌط بتعرض
املصالح األمريكية الحيوية للخطر( ،((10لذا متيزت سياسته بانحسا ٍر يف
استخدام القوة العسكرية.
رص استخدام الواليات املتحدة
حدد أوباما عنارص مبادئه :األول ،ح ُ
ق ّوتها العسكرية يف حال تع ّرض مصالحها وأمنها وحلفائها للخطر.
الثاين ،أك ُرب تهديد للواليات املتحدة هو اإلرهاب الصادر عن التنظيامت
املتحالفة مع القاعدة ،أو تنظيامت متطرفة ،فالحل يكمن يف عمليات
املسية ،وتشكيل تحالفات ملواجهة
التصفية ،أو باستخدام الطائرات ّ
هذه األخطار .الثالث ،يجري استخدام القوة األمريكية بالرشاكة الدولية
مع املؤسسات املختلفة؛ فاألولوية الستخدام األدوات غري العسكرية،
مثل :العقوبات الدولية والدبلوماسية ،والتحالفات الدولية(.((10
نتيجة لهذا غدت الواليات املتحدة قوة عسكرية واقتصادية ضخمة
يف عهده ،ولكنها مل تتعامل  -بحسب منتقديه  -بحزم مع التحديات
Obama, p. 22.
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الكبرية التي واجهتها مع القوى الكربى مثل الصني وروسيا وإيران،
وشاب الرتدد سياساته(.((10
ال يعني االتفاق عىل الدور القيادي بني رؤساء الواليات املتحدة
أن سياستهم مل يتخللها االرتباك يف رؤيتها ومرشوعها ،إضافة إىل
اإلشكاليات املتتالية التي واجهوها .وصل التخبط يف القرارات
االسرتاتيجية ذروته يف فرتة بوش ،وإعالنه الحرب عىل اإلرهاب(.((10
ففي الحرب الباردة كان العدو مح ّد ًدا ،واالسرتاتيجيات املتبعة
واضحة؛ إذ إ ّن غياب العدو ،واالنفراد بالساحة الدولية ،خلق حالة
من االرتباك .لحقت االنتقادات سياسات البيت األبيض بعد الحرب
الباردة ،من دون استثناء ،فو ّجهت انتقادات إىل بوش األب ،لرتكيزه
عىل السياسة الخارجية ،وإهامل االقتصاد الذي تراجع .أما كلينتون
وأوباما فوصفت سياستهام بعدم الوضوح ،وخل ّوها من األهداف
والتوجهات ،وقيامها عىل رد الفعل .ونال بوش االبن القسط األكرب
من االنتقادات الالذعة؛ ألن سياساته أرضت كث ًريا بصورة الواليات
املتحدة ودورها العاملي.
تُظهر سياسات الرؤساء السابقني يف سبيل القيادة اختالفًا بني
اإلدارات ،حتى بالنسبة إىل الحزب نفسه .فمنبع الخالفات بينهم
ليس حزبيًا ،وإمنا حول طريقة القيادة ،وخالصتها بإجابتهم عن
السؤال" :هل نقود عرب تحالفات أم وحدنا؟" .فبوش األب الجمهوري
وكلينتون الدميقراطي ،قادا عن طريق بناء تحالفات ،أما إداراة بوش
االبن ،فقادت منفردة ومل تُعر التحالفات اهتام ًما ،إال حينام واجهت
تعقيدات يف احتالل العراق(.((10
حاول الرؤساء قبل ترامب تأكيد الهيمنة األمريكية ،وكانت سياساتهم
متباينة؛ فبوش األب وكلينتون وأوباما ،أرادوا الهيمنة بأرخص مثن،
ومل يفضلوا استخدام القوة العسكرية كث ًريا ،فنسجوا خيوط الهيمنة
عرب الرضا والتعددية واإلجامع .غري أ ّن هذا مل مينعهم من استخدام
القوة عىل نحو أحادي ،ولكن السمة الغالبة تحقيق الهيمنة من
دون تكلفة .وأخذ بوش االبن بسياسات الهيمنة القامئة عىل استخدام
متجاهل الحلفاء ،فهيمنته كانت باهظة عىل بالده
ً
القوة بإفراط،
من نوا ٍح مختلفة .يبدو أن الهيمنة األمريكية كانت أقرب إىل املفهوم
الغراميش ،أما عهد بوش فهو إىل الهيمنة الواقعية أقرب.
 107أسامة أبو ارشيد" ،هل تنتحر الواليات املتحدة ذات ًيا؟" ،العريب الجديد،2019/8/9 ،
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رابعا :استراتيجية األمن القومي لترامب
ً
ميض عام عىل حكمه،
صدرت االسرتاتيجية القومية لرتامب قبيل ّ
أول ،يف صناعتها ،فعادة ما يأخذ إعداد
وأثريت إشكالياتٌ حولهاً .
االسرتاتيجية زم ًنا أطول من سنة؛ ألنها حصيلة تفاعالت وتجاذبات
وتنسيق بني الوكاالت املختلفة ،وهذا ييش بتجاوزها املراحل تلك
تناقض يف تقديم ترامب السرتاتيجيته
يف عملية البلورة .ثان ًيا ،ظهر
ٌ
فعل ،ومام يدل عىل ذلك غياب الرصامة
خطابيًا ،وبني ما تضمنته ً
يف خطابه تجاه الصني وروسيا ،فلم يُفهم منه أنهام عدوتان للواليات
املتحدة ،أو حتى منافستان لها كام ورد يف صيغة االسرتاتيجية ،بل
ذهب خطابه إىل مفردات التعاون معهام(.((11
انطلقت اسرتاتيجية ترامب من شعار "أمريكا أولً " ،محددة أربعة
أهداف؛ حامية الشعب األمرييك ،وتعزيز رخاء الواليات املتحدة،
والحفاظ عىل السالم من خالل القوة ،ودعم النفوذ األمــريك(،((11
معلنة عودة الواليات املتحدة بقوة إىل النظام الدويل( .((11صيغت
الوثيقة بطريقة الواقعية املبدئية ،مع تغليب املنطق الواقعي القائم
عىل مبدأ القوة ،وتغليب املصلحة القومية( .((11فهو يرى أن بالده
110 Carlota García Encina, "The Trump Administration's National
Security Strategy," Elcano Royal Institute, Working Paper 14/2018, 13/7/2018,
p. 5, accessed on 17/12/2020, at: https://bit.ly/2L2iCAD
111 Donald Trump, National Security Strategy of the United States of
America, The White House (December 2017), accessed on 17/12/2020, at:
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تواجه "املنافسة بصورة مستمرة يف جميع املنافسات التي نتعرض لها
يف املناطق املختلفة ،وعىل صعيد العامل كله"(.((11
شعب
وقد حددت الوثيقة املخاطر التي تواجه الواليات املتحدة يف ٍ
ثالث "مجموعات رئيسة من املنافسني ،وهي :القوتان التعديليتان،
روسيا والصني اللتان تخوضان منافسة رشسة مع الواليات املتحدة عىل
مستوى العامل ،من أجل 'تغيري النظام الدويل ملصلحتهام' والدولتان
املارقتان ،إيران وكوريا الشاملية اللتان تحاوالن زعزعة هذا النظام
يف إقليميهام ،اإلرهابية ،وكارتيالت الجرمية املنظمة التي تسعى لبث
الفوىض يف كل أرجاء هذا النظام"(.((11
كام اتهمت االسرتاتيجية سياسات الرؤساء قبله يف تعاملها مع الدول،
سواء الحليفة أم العدوة؛ وذاك بعدم تحميل الحلفاء األعباء ،وعقد
اتفاقيات تراعي مصالح الحلفاء عىل حساب مصالح واشنطن،
وصا َحبه توجي ُه النقد يف التعامل مع ملفي إيران وكوريا(.((11
ورغم إشــارة الوثيقة إىل التحالف مع أوروبــا ،وأهمية تعميقه
"ملواجهة القوى التي تهدد بتقويض قيمنا املشرتكة ومصالحنا األمنية
ورؤيتنا املشرتكة" ،ودوره يف "مكافحة التخريب والعدوان الرويس،
والتهديدات التي تشكلها كوريا الشاملية وإيران"( ،((11فإن مأخذها
ناب ٌع من عدم إيفاء الحلفاء مبسؤولياتهم يف تحمل األعباء ،معت ًربا
"الواليات املتحدة تفي مبسؤولياتها الدفاعية ،وتتوقع من اآلخرين،
أن يفعلوا اليشء نفسه ،ونتوقع من حلفائنا األوروبيني زيادة اإلنفاق
الدفاعي إىل  2يف املئة من إجاميل الناتج املحيل لسنة  ،2024مع
تخصيص  20يف املئة ،من هذا اإلنفاق لزيادة القدرات العسكرية"(.((11
ويف ظل األخطار والعامل الرصاعي املعروض يف الوثيقة ،نتج تشدي ٌد
عىل أهمية تحديث القوة العسكرية بجميع مجاالتها( .((11بحسب
الخلفية الواقعية ،غيبت االسرتاتيجية الحديث عن االتفاقيات
الدولية ،والتعاون مع املؤسسات الدولية ،ألنها ال تراها وسيل ًة
لتحقيق املصالح األمريكية ،فتتعامل مع كل دولة منفردة من منطلق
العالقات الثنائية( .((12وقد طابقت االسرتاتيجية املنطلقات الواقعية
 114املرجع نفسه.
 115املرجع نفسه ،ص .12
" 116اسرتاتيجية األمن القومي إلدارة ترامب :هل تحمل جديدًا؟" ،تقدير موقف ،املركز
العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2017/12/27 ،ص  ،1شوهد يف  ،2020/12/17يف:
https://bit.ly/38YcBx8
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التي ال تعرتف بوجود صداقات دامئة ،ومؤمنة بوجود املعضلة األمنية
املانعة من االعتامد عىل الغري والتعاون معه دو ًما.

خامسا :نواحي التغير في سياسة
ً
ترامب الخارجية
امتدت صعوبة فهم سياسة ترامب الخارجية من الباحثني ،إىل
قادة العامل ،وبحسب رتشارد هاس" :ما زال معظم القادة األجانب
يحاولون التعامل معه [ ]...يف كل مكان أذهب إليه ،ما زلت أُسأل.
ساعدنا يف فهم هذا الرئيس ،ساعدنا يف التعامل مع هذا املوقف"(.((12
فاسرتاتيجيته املتناقضة عقدت فهم سياساته ،وازدادت غموضً ا بأهواء
ترامب الشخصية يف تطبيقها .كام وصف النقاد إدراة ترامب بعدمية
االسرتاتيجية ،بل صورة للمهزلة(.((12
لعل تحليل سياسات ترامب مشوب بالتعقيد؛ لصعوبة مقارنة إدارته
ّ
بــاإلدارات السابقة ،نظ ًرا إىل سيطرته الشخصية البالغة يف صنع
القرار التنفيذي( .((12لقد اتسمت صناعة السياسة الخارجية الرتامبية
متجاهل اآلراء
ً
بالفردية؛ فهو املسيطر واملصدر الرئيس يف بلورتها،
(((12
كثريا
األخرى وبناء التوافقات ،خالفًا لإلدارات السابقة ؛ لذا يلجأ ً
إىل وسائل التواصل االجتامعي بغية إعالن سياساته الجديدة.
وغابت املهنية يف تعامله مع مؤسسات صنع القرار األمرييك ،فقام
بإبعاد وزارة الخارجية عن عملية صنع القرار الخارجي ،وتراجع
دورها يف رسم السياسة الخارجية ،لتحل محلها املؤسسة العسكرية،
املتمثلة يف مجلس األمن القومي ووزارة الدفاع ،وبعض املقربني من
ترامب( .((12متيزت إدارته بعدم التوافق بينه وبني عدد من املسؤولني،
وشهد عهده ارتفاع عدد املستقيلني ،إضافة إىل فجوات تظهر غال ًبا
بينهم وبني الرئيس( .((12فهو أول رئيس أمرييك يشهد خالل عامني من
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American Foreign Policy," The New York Times (28/12/2017), accessed on
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122 Roger Cohen, "Trump's National Security Strategy Is a Farce," The New
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123 Sean Yom, "US Foreign Policy in the Middle East: The Logic of
Hegemonic Retreat," Global Policy, vol. 11, no. 1 (February 2020), p. 78.
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مستهل حكمه مغادر َة وزير الخارجية ،ووزير الدفاع ،ومستشار األمن
القومي ،فالتبدل الدائم لكبار املسؤولني يعطل جريان السياسات؛
ما جعل سياسات ترامب دامئة التحول مع كل أزمة جديدة ،وهذا
يتامهى مع األسلوب غري املتوقع للرئيس(.((12
هناك توجهان يف تقييم السياسة الخارجية لرتامب :يرى منتقدوه
أن مآالت سياساته منذ  2016نهاية السالم العاملي واألمن البرشي.
أما أنصاره ،فيعتقدون أنها ستعيد العزة للواليات املتحدة ،وستواجه
نظا ًما عامليًا قمعيًا( .((12لفهم وجهتي النظر هاتني؛ تسلّط الدراسة
الضوء عىل طبيعة سياسة ترامب الخارجية ومعاملها ،مع بيان
االختالفات مقارن ًة بسابقيه.
اعتىل ترامب الحكم منته ًجا سياسة خارجية تقوم عىل ما أعلنه
"'أمريكا أولً ' ستكون املوضوع الرئيس إلداريت"( ،((12ومعتق ًدا "ستضع
سياستي الخارجية دامئًا مصالح الشعب األمرييك ،واألمن األمرييك،
فوق كل اعتبار"( .((13رفع هذا الخطاب قيمة مكانة االعتبارات
القومية فوق الحوكمة العاملية(.((13
ليس ترامب هو ناحت الشعار الــذي تبناه ،بل اسرتجعه من
متصل
ٌ
ثالثينيات القرن املايض ،وأحياه( .((13نف ُخ الروح يف املفهوم
بعدم إميان ترامب بالواليات املتحدة قو ًة مهيمنةً ،ومهمتها تسهيل
عمليات التجارة الدولية ،وفرض سيادة القانون داخل النظام الدويل،
وتوفري السلع العامة الدولية ،فهذا أمر عنده مستهج ٌن وغريب(.((13
استجلب ترامب مبدأ "أمريكا أولً " حتى يوضح أن مصالح بالده
هي األولوية ،وهي األرضية لخيارات السياسة الخارجية .فليس عىل
الواليات املتحدة تح ّم ُل أعباء دول أخرى من دون مقابل .فمنذ توليه
منصبه يف كانون الثاين /يناير  ،2017اتبع سياسة أحادية الجانب،
قوامها تحقيق املصلحة الذاتية الوطنية .فلم مييز بني الدول التي
تربطها بالواليات املتحدة تحالفات ،وأخرى منافسة .وبتفضيله
متحمسا كسابقيه ملوقع الضامن لألمن
أول" ،مل يكن
شعار "أمريكا ً
ً
الدويل ،لذا ،رفض العوملة ،وألقى بظالل من الشك عىل التحالفات
127 Yom, p. 78.
128 Ibid., p. 77.
129 Donald Trump, "Trump on Foreign Policy," The National Interest,
27/4/2016, accessed on 20/9/2020, at: https://bit.ly/3l8cGD2
130 Ibid.
131 James Sperling & Mark Webber, "Trump's Foreign Policy and NATO:
Exit and Voice," Review of International Studies, vol. 45, no. 3 (2019), p. 512.
132 Brands, p. 77.
133 Sperling & Webber, p. 512.
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واملعاهدات املتعددة األطراف ،وأعطى املخاوف الشعبوية للجامهري
املحلية األولوية(.((13
رأى إيكنبريي أن ترامب يق ّوض أسس السياسة الخارجية التي قامت
 يف اعتقاده  -عىل خمس سياسات أساسية:•السياسة األوىل هي الدولية املتمثلة برضورة قيادة الواليات
املتحدة للعامل ،وانخراطها يف الشؤون الدولية ،ويف املناطق
سبيل تعزيز مصالحها
واألقاليم املختلفة يف العامل؛ ألن ذلك ُ
االقتصادية والسياسية واألمنية .أما ترامب فال يؤمن بالدور
القيادي األمرييك ،وال يعتربه رضورة ،فعالقات واشنطن مرشوطة
بتحقيق مصالحها ،وهي أشبه بعالقات تجارية ،وعىل الجميع
الدفع ،والتحالفات عنده بال فائدة ومغزى .ما ذُكر آنفًا ،جعل
ترامب يتجاهل الرتتيبات الدولية الخارجية ،إذ "يبدو أنه ال
يرى نظا ًما محد ًدا ببيئة اسرتاتيجية ذات قواعد ومؤسسات
ورشكاء وعالقات"( .((13وتجسي ًدا ملا سبق ،اعترب الرئيس أن الناتو
"عفا عليه الزمن" ،مقرت ًحا أن يدافع حلفاء الواليات املتحدة
الرئيسون عن أنفسهم( ،((13فالناتو عنده بال جــدوى؛ ألن
تكاليفه أعىل من عائداته ،فلم يعد يفي باألغراض التي أُ ّسس
من أجلها( .((13وك ّرس دعواه بالطلب من أعضاء الناتو تح ّمل
مزيد من املسؤولية حتى يتحقق أمنها وأمن منطقتها(.((13
وبتأثري الرتامبية ،انسحبت الواليات املتحدة من خطة العمل
الشاملة املشرتكة بشأن إيران ،والرشاكة عرب املحيط الهادئ،
ومن اتفاق باريس بشأن تغري املناخ ،ومعاهدة القوات النووية
الوسيطة( .((13وشكك يف جدوى تحالفات الواليات املتحدة
والوجود العسكري يف أوروبا وآسيا والرشق األوسط(.((14
•السياسة الثانية هي تنكّر ترامب اللتزام الواليات املتحدة
بسياسة فتح التجارة ،التي ترجع بداياتها إىل عام  ،1934حينام
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pp. 4-5.
136 Brands, p. 77.
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صدر "قانون اتفاقيات التجارة املتبادلة" ،وعمل عىل إعادة
فتح االقتصاد العاملي بعد الكساد الكبري .ومنذ ذلك الحني غدا
دور الواليات املتحدة مركزيًا لضامن انسيابية التجارة الدولية،
ولكن ترامب بنى سياسته التجارية عىل النقيض من ذلك ،واتبع
سياسة قامئة عىل املركنتالية واللعبة الصفرية( .((14وتطبيقًا
لذلك ،أعلن ترامب حربًا تجارية شملت معظم اقتصادات
العامل ،ففرض رسو ًما جمركية عىل بعض املنتجات الواردة من
االتحاد األورويب والصني وكندا واملكسيك .ومل يكتف بذلك ،بل
فضل
دول حليف ًة بالعقوبات ،مثل اليابان وكوريا الجنوبيةً ،
هدد ً
أساسا ،منها فنزويال وكوريا
عن دول مفروض عليها عقوبات ً
الشاملية وباكستان( .((14وأعاد التفاوض عىل اتفاقية التجارة
الحرة ألمريكا الشاملية "نافتا" ،واتفاق التجارة الحرة بني الواليات
املتحدة وكوريا ،وفرض رسو ًما جمركية بلغت أكرث من  250مليار
دوالر أمرييك عىل الواردات الصينية( .((14سياسة فرض التعريفات
الجمركية هذه ما سلم الحلفاء منها ،مثل كندا واالتحاد
األورويب ،وال املنافسون مثل الصني ،فعاملهم عىل حد سواء(.((14
ويف تعامله مع الصني  -الرشيك األكرب يف التعامل التجاري مع
الواليات املتحدة  -اعتربها قوة منافسة ،مطبقًا عقلية املواجهة
الشاملة ،فعزز بذلك التنافس الصيني  -األمرييك( .((14واجه
الصني ،حيال ما اعتربها مامرسات غري منصفة تفعلها ،بعدم
فتح أسواقها أمام املنتجات والخدمات األمريكية ،وعمليات
نقل التكنولوجيا القرسية ،ورسقة امللكية الفكرية .وهدفت
سياساته  -بحسب رؤيته – إىل التقليل من اآلثار السلبية
للعوملة( .((14فرض الرئيس قيو ًدا جديدة تخص االستحواذ عىل
الرشكات األمريكية ،متثلت بإقرار قانون جديد لتحديث مراجعة
مخاطر االستثامر األجنبي( .((14نتيجة هذه اإلجراءات  -بحسب
إحصائيات تقرير يعود إىل عام  - 2019انخفضت االستثامرات
الصينية يف الرشكات األمريكية بنسبة  94.6يف املئة ،مقارن ًة بعام
141 Ikenberry, "The Plot against American Foreign Policy", pp. 5-6.
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ددعلالا
رياني /يناثلا نوناكوناك

 ،2016من  55.3مليار دوالر إىل  3مليارات دوالر( .((14وتواصل
انتقاد ترامب الهيئات املتعددة األطراف واالتفاقيات التجارية
الداعمة للتجارة الدولية :منظمة التجارة العاملية ،واتفاقية
التجارة الحرة ألمريكا ،واالتحاد األورويب ،ومنظمة الدول املصدرة
للنفط (أوبك)(.((14

•السياسة الثالثة التي حاول ترامب إطاحتها هي دعم الواليات
املتحدة القواعد واملؤسسات املتعددة األطراف ،مع أنها أسهمت
يف رشعنة قوة الواليات املتحدة .فقد عملت واشنطن بعد الحرب
العاملية الثانية عىل إنشاء شبكة عاملية من املؤسسات واألنظمة،
وهذا أسهم يف زيادة التعاون ،وجذب الدول األخرى للهيمنة
األمريكية ،ألنها اعتربتها مفيدة ،وهذا ما جعل وجودها العاملي
قبول واستدامة .مل يأبه ترامب لهذه السياسة وال إلنجازاتها.
أكرث ً
فقد أعلن استعداده إلعادة التفكري يف التزام واشنطن املايل
والسيايس تجاه األمم املتحدة ،محق ًرا من قيمة القانون الدويل
وأهميته( .((15وتطبيقًا لهذه النظرة السلبية للمؤسسات الدولية،
انسحبت الواليات املتحدة من اليونسكو ،واالتحاد الربيدي
العاملي ،ومجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة ،وامليثاق
العاملي لألمم املتحدة بشأن الهجرة( ،((15واملحكمة الجنائية
الدولية( .((15كام انسحبت من منظمة الصحة العاملية يف ظل
جائحة كورونا ،ومل تبا ِل بتأثري ذلك يف املنظمة والعامل يف ظل
األوضاع الصحية املتدهورة(.((15

•السياسة الرابعة تكمن يف احتقار ترامب ورفضه الطابع املتعدد
الثقافات واملفتوح للمجتمع األمرييك .فالواليات املتحدة قامت
عىل كونها أمة من املهاجرين ،وانفتاحها هذا جذب الناس
إليها من أنحاء العامل جمي ًعا .قلبت إدارة ترامب ظهر املجن
لذاك االنفتاح ،وال سيام موضوع الهجرة ،فتبنى إقامة جدار
عازل عىل طول الحدود املكسيكية ،وحظر استقبال املهاجرين
من ستة بلدان ذات أغلبية مسلمة ،وأغلق الحدود مؤقتًا أمام
الالجئني جمي ًعا(.((15
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•ذهبت سياسة ترامب الخامسة يف اتجاه تقويض الدميقراطية التي
آمن بها الرؤساء السابقون ،من توماس ويلسون إىل أوباما ،فبنوا
سياساتهم الخارجية عىل رضورة وجود الدميقراطيات الليربالية،
وأهميتها يف تعزيز التعاون الدويل .يرفض ترامب التمييز بني
األصدقاء الدميقراطيني الليرباليني واملنافسني املستبدين( ،((15فلم
يظهر اهتام ًما كب ًريا بنرش الدميقراطية ،ووجود مجتمعات حرة،
وانجذب إىل القادة االستبداديني( .((15واستطال األمر به بتجاهله
للتعامل الدبلومايس ،فأهان ترامب رؤساء الحكومات الحليفة
يف كندا وأملانيا واململكة املتحدة ،بيد أنه مل يلم القادة الروس
والسعوديني لخرقهم القانون الدويل وانتهاكهم له( .((15وبناء
عليه ،اعترب أنه يثق بأنجيال مريكل وفالدميري بوتني عىل قدم
املساواة .ر ًّدا عىل ذلك ،ينظر بعض األوروبيني الغربيني إىل إدارة
ترامب  -ومن ث َ ّم الواليات املتحدة  -عىل أنها تهديد أكرب من
نقل السفارة األمريكية يف إرسائيل إىل
روسيا بوتني( .((15وكان ُ
القدس ترسيخًا آخر لتغريد ترامب خارج اإلجامع الدويل(.((15
إن سياسات ترامب املتّبعة ال تندرج يف إطار االنعزالية؛ فإدارته مل
تذهب إىل سياسة االبتعاد الكيل عن الشؤون الدولية ،بل أرادت
تقليل العبء عنها ملنع (الركوب املجاين) ،ثم الفوز باللعبة الصفرية.
لذلك تتّسم سياسته باالنتقائية يف التدخالت التي تحقق الفائدة
األكرب .ويف هذا السياق ،انتهجت سياسة ترامب الخارجية عملية
ٍ
تفكيك لِام ُحقّق يف عهد سلفه أوباما(.((16
إذًا؛ ما جديد سياسات ترامب؟ أمل يق ّوض بوش االبن أسس النظام
الليربايل ،حينام ترصف منفر ًدا وخاض حروبًا استباقية؟ اإلجابة عن
التساؤالت ،تحيل إىل اإلشكالية الكربى التي شهدتها إدارة ترامب،
فهي "جمعت كث ًريا من عيوب اإلدارات التي سبقتها وب ّزتها فيها
[ ]...ال ميكن االتفاق عىل ناظم موضوعي لسياستها الخارجية ،ال مع
الحلفاء وال مع الخصوم ،وال حتى مع األعداء"(.((16
كام أن حالة التخبط الخارجي يف عهد ترامب غري مسبوقة؛ فم ّيع
الحدود بني الدول الحليفة والعدوةِ ،
وسم ُة التقلّب لصقت سياساته
155 Ibid., p. 6.
156 Wright, p. 10.
157 Sperling & Webber, p. 512.
158 Ikenberry, "The Plot against American Foreign Policy," p. 6.
159 Sperling & Webber, p. 512.
160 Ben Rhodes, "The Democratic Renewal: What It Will Take to Fix U.S.
Foreign Policy," Foreign Affairs, vol. 99, no. 5 (September/ October 2020),
p. 47.
 161أبو ارشيد" ،هل تنتحر الواليات املتحدة ذاتيًا؟".

القامئة عىل رغباته الشخصية؛ ما أضعف مكانة الواليات املتحدة
دوليًا .فالقيادة تتطلب اسرتاتيجية بيّنة ،ال االرتجالية .وعمل عىل
ولعل األمر
تهشيم صورة الواليات املتحدة بوصفها قائدة العاملّ ،
كام ٌن يف عدم رغبته يف قيادة العامل ،فرتك الساحة فارغة(.((16

سادسا :ترامب وتقويض أسس
ً
النظام الدولي الليبرالي
مثة جدل فكري دائب حول العالقة بني الهيمنة األمريكية والنظام
الدويل الليربايل( ،((16يدور حول سؤال أسايس" :أيوجد' نظام دويل
ليربايل' ،أم أن الجملة تقال لتربير الهيمنة األمريكية واإلمرباطورية غري
تفسريا تاريخيًّا لهذا الرتابط ،عائ ًدا
الرسمية؟"( .((16يطرح إيكنبريي
ً
قائل :قامت الواليات املتحدة
إىل بدايات تأسيس النظام الليربايلً ،
ورشكاؤها بـ "بناء النظام الدويل املرتامي األطراف ،املنظم ،حول
االنفتاح االقتصادي واملؤسسات املتعددة األطراف والتعاون األمني
والتضامن الدميقراطي […] أصبحت الواليات املتحدة 'املواطن
األول' يف هذا النظام ،ووفرت القيادة املهيمنة ،وترسيخ التحالفات،
واستقرار االقتصاد العاملي ،وتعزيز التعاون ،ومنارصة قيم 'العامل
الحر'"(.((16
لعل رسم الصورة السابقة للنظام الدويل الليربايل بعد الحرب العاملية
ّ
الثانية أمر مبالغ فيه ،فالنظام ،بحسب ناي ،مل يكن ليربال ًيا وال عامل ًيا،
بل قام عىل "إطار أمني ومجموعة متنوعة من املؤسسات املتعددة
األط ـراف"( .((16فالواليات املتحدة دعمت الحكومات االستبدادية
أحيانًا كثرية ،يف إطار املنافسة املحمومة أيام الحرب الباردة .واعتمد
النظام عىل توازن القوى ،واألمن الذي ُع ّزز بإنشاء الناتو( .((16إذًا،
فالنقد املوجه إىل واشنطن وعالقتها بالنظام الليربايل يتمثّل يف أنها مل
تترصف وفق القيود الليربالية ،فاستخدمت القوة القرسية بطريقة
غري ليربالية(.((16
 162زكريا.
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تلك العالقة األزلية  -بحسب الليرباليني ُ -وضعت عىل املحك،
وتنامت التخوفات يف الواليات املتحدة ،منذ بداية عهد ترامب .هذا
ما دفع أكادمييني كُرثًا إىل املناداة برضورة استمرار الدعم األمرييك
للنظام الدويل ،بوصفه وسيلة لتحقيق الهيمنة؛ إذ إنهم ال يرون
الهيمنة األمريكية إال من خالله ،فالدعم صنو الهيمنة .فقد وقّع مئاتُ
خرباء العالقات الدولية رسالة عامة تحذر من سياسات إدارة ترامب
امله ّددة للنظام العاملي الليربايل(((16؛ ذلك أنهم يرون أنه يهدف إىل
تدمري النظام الدويل ومؤسساته ،ويُقرون برضورة إصالح النظام من
دون تدمريه؛ ألنه خدم الواليات املتحدة وحلفاءها ما يربو عىل سبعة
عقود .ويعتربون مآل التخيل عن النظام الليربايل االنحدار والفوىض،
وخاصة ،مع غياب مؤسسات ف ّعالة تشجع التعاون وتنظمه(.((17
انتقد الليرباليون والواقعيون م ًعا سياسة ترامب؛ فعرب الليرباليون
عن الحنني إىل "النظام الليربايل الذي تقوده الواليات املتحدة"،
أما الواقعيون  -أمثال والت ومريشامير  -فلم يدافعوا عن النظام
الليربايل ،ولكنهم تاقوا إىل النظام الواقعي يف الحرب الباردة( ،((17ألنهم
يعتقدون أن النظام الليربايل ما كان عامليًّا البتة ،وشابته سلوكيات غري
ليربالية .لقد انتهكت الواليات املتحدة قواعد هذا النظام ،مبا يتامىش
مع مصالحها الذاتية ،فساندت حكا ًما استبداديني ،وسعت لتفكيك
نظام بريتون وودز  ،Bretton Woodsوغزت العراق عام .((17(2003
مع ذلك ،فإن الواقعيني أطلقوا سهام النقد عىل سياسة ترامب؛ وذاك
لغبش الرؤية الواقعية يف سياساته املفتقرة إىل توازن القوى ،مقارن ًة
بالحرب الباردة ،حينها كان لدى واشنطن دور ف ّعال يف تعزيز األمن
األمرييك ،مبنع ظهور هيمنة إقليمية ،والحفاظ عىل توازن القوى
العاملي .أما ترامب ،فنأى عن ذلك ،فاعتُربت سياساته غري واقعية(.((17
واالنتقاد األكرب لسياسته الخارجية كان من أصحابه الليرباليني الذين
يُضفون الطابع الرومانيس عىل النظام الليربايل ،ويعربون عن مزاياه،
169 Paul Musgrave, "International Hegemony Meets Domestic Politics:
Why Liberals can be Pessimists," Security Studies, vol. 28, no. 3 (2019),
pp. 455-456.
170
Petition: Preserving Alliances, accessed on 25/9/2020, at:
https://bit.ly/33Qrgck.
171 Jeanne Morefield, "Trump's Foreign Policy Isn't the Problem," Boston
Review (January 2019), accessed on 25/9/2020, at: https://bit.ly/34KfTC0
172 Stephen M. Walt, "Why I Didn't Sign Up to Defend the International
Order," Foreign Policy (August 2018), accessed on 25/9/2020, at:
https://bit.ly/2SDVSHR
173 Morefield.
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منتقدين هجامت ترامب املتكررة عليه( .((17وهذا ما استند إليه
إيكنبريي يف اعتباره ترامب مذن ًبا ،بتعريضه النظام العاملي الذي
تقوده الواليات املتحدة للخطر(.((17
ويف هذا السياق ،ال بد من التمييز بني الهيمنة واألحادية القطبية ،عىل
أساس رضورة وجود القبول والرشعية للدولة املهيمنة .يرى مايكل
ماستاندونو أنه "ميكن أن تكون هناك هيمنة بال قطبية أحادية،
وقطبية أحادية بال هيمنة .وميكن أن تستمر األحادية القطبية ،سواء
أحبت ذلك الدول األخرى أم ال"(.((17
يدعو الطرح السالف إىل التفرقة بني بقاء الواليات املتحدة دولة
أحادية القطبية واستمرار الهيمنة باملزاوجة مع النظام الدويل
الليربايل .فالهيمنة األمريكية اعتمدت عىل شبكة العالقات واملؤسسات
امل ُنشأة للدفاع عن النظام والحفاظ عليها ،لذلك اعتربت واشنطن
رئيسا عن أسلوب الحياة الرأساملية الدميقراطية
نفسها مداف ًعا ً
املبني عىل القيم والقواعد .ووفّــرت الحامية العسكرية لبعض
الــدول ،وطرق الشحن اآلمنة .وعملت عىل تسهيل الوصول إىل
الدوالر واألسواق األمريكية .يف املقابل ،أبدت الدول والءها للواليات
املتحدة وللنظام(.((17
174 Paul Staniland, "Misreading the'Liberal Order': Why We Need New
Thinking in American Foreign Policy," Lawfare Blog (July 2018), accessed on
25/9/2020, at: https://bit.ly/34HOPU8
175 Rhodes, p. 47.
176 Michael Mastanduno, "Partner Politics: Russia, China, and the
Challenge of Extending US Hegemony after the Cold War," Security Studies,
vol. 28, no. 3 (2019), p. 482, accessed on 25/9/2020, at: https://bit.ly/3cWxfiH
177 Michael Beckley, "Rogue Superpower Why This Could Be an Illiberal
American Century," Foreign Affairs (November/ December 2020), accessed
on 25/9/2020, at: https://fam.ag/3jNufYz
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ليست أبعاد دفاع الليرباليني عن النظام أيديولوجية فحسب ،بل
مصلحية يف شق آخر؛ ألن الواليات املتحدة استفادت كث ًريا من النظام
الليربايل القائم الذي ساهم يف تحقيق املصالح األمريكية ،يف أنحاء
العامل جمي ًعا عىل املدى الطويل .ورغم أن التكاليف التي قدمتها
واشنطن لحلف الناتو علت أسه َم حلفائها ،فإنها حازت مثاره الكربى؛
إذ إ ّن الواليات املتحدة شكلت الحلف وقادته .وساهم الحلف يف
ردع االتحاد السوفيايت سابقًا ،ثم روسيا الحقًا ،ويف الحرب األهلية
اليوغوسالفية يف كوسوفو وأفغانستان وليبيا وأماكن أخرى( .((17ويف
اتجاه آخر ،ساهمت املؤسسات املختلفة ،مثل االتحاد األورويب
ومنظمة التجارة العاملية وصندوق النقد الدويل ،يف دعم النظــام
الدويل وازدهاره(.((17
رفض ترامب النظام الدويل الليربايل مع ترشحه للرئاسة .ويف
بدأ ُ
رئيسا ،أعلن نه ًجا مختلفًا يف التعامل مع الدول ،أساسه
خطاب تنصيبه ً
قائل:
تحقيق مكاسب نسبية تجاه بقية النظام االقتصادي العاملي ً
"الفضل لنا يف ثراء دول ،يف الوقت الذي اضمحلت ثروتنا وقوتنا []...
أقفلت املصانع مغا ِدرة سواحلنا ،غري آبهة مبصري املاليني من عاملنا،
وانتزعت ثروة الطبقة الوسطى من عقر دارهم ،لتوزّع يف أنحاء العامل
شتى [ ]...فرض علينا حامية حدودنا من رشر األقطار األخرى ،التي
تصنع منتجاتنا ،وتنهب رشكاتنا ،وتدمر وظائفنا .ستؤدي الحامية إىل
ازدهار وقوة عظيمني"(.((18
أفعال ،فعمد إىل تدمري ركيزة
ومع بداية حكمه ،غدت ترصيحاته ً
االنفتاح االقتصادي العاملي يف النظام .وأعاد النظر يف االتفاقيات،
فانسحب من بعضها ،وع ّدل أخرى .وفرض الرسوم الجمركية ،إلعادة
توزيع املنافع عىل الواليات املتحدة( .((18وعملت إدارته كذلك عىل
التقليص من حجم االنتشار الدائم للواليات املتحدة عىل أرايض
الحلفاء ،واستعاضت عنه بوحدات متنقلة .كام طالب الحلفاء بدفع
تكاليف استضافة القوات األمريكية ،مضافًا إليها زيادة بنسبة  50يف
املئة( .((18فص ّوب رفضُ ه مبادرة الرشاكة عرب املحيط الهادئ األنظار
نحو الصني بوصفها الع ًبا مركزيًّا يف املنطقة .ونشأت تخوفات من
178 David A. Lake & Peter Gourevitch, "Hundreds of Scholars Have
Signed a Statement Defending the International Institutions That Trump
Has Attacked," The Washington Post, 14/8/2018, accessed on 28/9/2020, at:
https://wapo.st/3k5h3iU
179 Lake & Gourevitch.
180 Drezner, pp. 529-530.
181 Schadlow, pp. 41-42.
182 Beckley.
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تعامل ترامب مع الحلفاء ،فقد يؤدي إىل نهاية النظام املهيمن،
والعالقات التي تدعمه.
أث ّرت حصيلة سياسات ترامب سلب ًيا يف عالقات واشنطن ورشكائها،
فقلل من قيمة العالقات التشاركية ،معت ًربا إياها مؤقتة وخارسة؛ إذ مل
تتسع نظرته لرياها عالقات طويلة واسرتاتيجية ،يستفيد منها الطرفان،
بل تعامل معها عىل أساس لعبة صفرية "رابح وخــارس"( .((18فقد
انعكست سياساته عىل العالقات بدول يف أمريكا الالتينية وأفريقيا؛
ذلك أ ّن الصني أنفقت أموالً ضخمة طوال عقدين للحاق بالنفوذ
األمرييك ودعم صورتها هناك ،ولكن التفوق األمرييك أخذ يتالىش بفعل
سياسات ترامب(.((18
مل ِ
تؤت سياساته تلك أكلها ض ّد املنافس التجاري األسايس؛ فمفاوضات
واشنطن مع بكني لخفض العجز يف امليزان التجاري األمرييك مل ت ُفلح،
فأعلنت إدارة ترامب حربًا تجارية مع الصني يف  2018بعد فشل
جوالت التفاوض .ورسي ًعا ،ردت الصني بزيادة الرسوم الجمركية عىل
عدة سلع أمريكية .فشل ترامب يف خفض العجز التجاري الحايل وفق
إحصاءات أظهرت أنه "بلغ إجامليه  347مليار دوالر يف عام ،2016
وزاد إىل  375مليار دوالر يف عام  ،2017وإىل  420مليار دوالر بعد
تطبيق اإلجراءات الحامئية"(.((18
لعل ترامب نجح يف الضغط عىل بعض رشكاء الواليات املتحدة،
ّ
باستخدام الرتهيب للوصول إىل صفقات تجارية أفضل ،أو زيادة
يف تحمل أعباء الدفاع .يف املقابل ،قد يقيض هذا النجاح عىل ما
استثمرته الواليات املتحدة عرب سبعة عقود ،بجعل العامل ساحة
أكرث أمانًا ونفوذًا لها( .((18فحصيلة سياساته تصاعد العداء العاملي
تجاه واشنطن.
رأى إيكنبريي أن النظام الدويل الليربايل مير بأزمة ،فقال" :املرة األوىل
رئيسا معاديًا
منذ ثالثينيات القرن املايض ،تنتخب الواليات املتحدة ً
لليربالية الدولية وما تحتويه من التجارة والتحالفات والقانون الدويل
والتعددية والبيئة ومنع التعذيب وحقوق اإلنسان"( .((18فالخطر
األكرب الذي يواجه الهيمنة األمريكية والنظام الليربايل يتمثل بواشنطن
وليس بالدول التعديلية مثل الصني وروسيا(.((18
183 Mastanduno, p. 504.
184 Jacob Levy, "The Weight of the Words," Niskanen Center, 7/2/2018,
accessed on 25/9/2020, at: https://bit.ly/3nqgX6O
185 Arežina, p. 297.
186 Ikenberry, "The Plot against American Foreign Policy," p. 4.
187 Ikenberry, "The End of Liberal International Order?" p. 7.
188 Drezner, p. 531.
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سابعا :هل يبعث بايدن الروح في
ً
الهيمنة األميركية؟
بدايةً ،مل يذهب مرشوع الواليات املتحدة بعد الحرب العاملية الثانية
بعي ًدا عن املصالح القومية األمريكية ،واستهدف تحقيق املصالح
الوطنية للواليات املتحدة ،ولكن عرب اتباع الوسائل الدولية( .((18لقد
أجربت األوضاع الدولية صانعي القرار يف واشنطن عىل توسعة املفهوم
الضيق للمصالح ،فنحت صوب بنا ِء نظام دويل جديد بقيادتها ،يتميز
باقتصاد عاملي مفتوح ،وتستثمره يف تعزيز املثل الليربالية؛ نحو
الدميقراطية وحقوق اإلنسان .بحسب إيكنبريي ،كان هذا املرشوع
"األكرث طمو ًحا واألبعد مدى [ ]...ومل يشهده العامل حتى اآلن"(.((19
وضع ترامب أوىل الخطوات يف سبيل إحياء عقيدة قدمية يف السياسة
الخارجية ،وتعريف املصلحة ضيّ ٌق ج ًّدا فيها .يجعل هذا السلوك
الواليات املتحدة دولة عظمى ،تق ّدم مصالحها عىل حساب اآلخرين،
مه ّمش ًة النظام الدويل الليربايل الذي أقامت أركانه منذ نهاية الحرب
العاملية الثانية(.((19
قام النظام األمرييك بأول خطواته إليقاف سياسة ترامب ،عن طريق
قوته التعديلية املستندة إىل االنتخابات الرئاسية ونتائجها ،وقد أتت
رئيسا .فسامت السياسة الخارجية األمريكية "ليست ثابتة،
ببايدن ً
ونهائية ،وقطعية ،بل متغرية تعمل وفق مبدأ تحرك 'بندول' الحائط
الذي يستمر يف التأرجح ميي ًنا ويسا ًرا"( .((19مع كل انتخابات يتحرك
البندول ،فإما أن يستمر الرئيس أربع سنوات أخرى ،وإما أن يأيت
نفسه بنفسه.
رئيس جديد ،ويف حوزته سياساته ورؤاه ،فيُعدل النظام َ
رئيسا جدي ًدا؟
نتساءل هنا :ما السياسات التي سيتبعها بايدن بوصفه ً
وكيف ستؤثر يف الهيمنة والنظام الدويل الليربايل؟
وعد بايدن  -يف مقالة له بعنوان "ملاذا عىل الواليات املتحدة أن
تقود مرة أخرى؟"  -بنسف سياسات ترامب داخل ًيا وخارج ًيا ،وإجراء
إصالحات جذرية داخليًا وخارجيًا .فأك ّد دور الواليات املتحدة
القيادي بالرشاكة مع الحلفاء ،وتصويب العالقات بالصني ،مؤي ًدا
العودة إىل االتفاقيات الدولية التي غادرتها بالده ،متعه ًدا بعقد
اتفاقيات جديدة أساسها املصلحة األمريكية.
189 Brands, p. 74.
190 Ibid.
191 Eliot A. Cohen, "America's Long Goodbye: The Real Crisis of the
Trump Era," Foreign Affairs, vol. 98, no. 1 (January-February 2019), p. 144.
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وعد بايدن باستخدام الوسائل الدبلوماسية ،والعودة إىل الحث عىل
نرش الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،ولكنه أبقى خيار القوة العسكرية
مالذًا أخ ًريا ،يف حال فشل السبل األخرى ،فسيعمل عىل تقوية القوة
العسكرية والحفاظ عليها .تبدأ قاعدة االنطالق لعودة القيادة
األمريكية من الداخل ،مبي ًنا "كأمة علينا أن نربهن للعامل أن الواليات
ليس فقط من خالل منوذج
املتحدة مستعدة للقيادة من جديدَ .
(((19
قوتنا ،بل أيضً ا من خالل ق ّوة النموذج الذي نُق ِّدمه لآلخرين" .
إن تحقيق أفكار بايدن ليس أم ًرا يس ًريا؛ فسياسته التعديلية تضعه
يف مواجهة العقبات الداخلية والخارجية ،وتداعيات إرث ترامب.
فداخل ًيا ،أمامه مهمة مواجهة الشعبوية يف املجتمع األمرييك التي
ترفض العوملة واالنفتاح عىل السوق .كام أن توجهات بايدن
تحتم عىل متبعيه إعطاء األهمية لقضايا تتعلق بعدم املساواة
االقتصادية ،ومساعدة الفئات املترضرة عىل التكيف يف ظل املتغريات
االقتصادية( .((19ويرى ناي أن "مكانة الواليات املتحدة يف هذا العامل
قد تكون مهددة أكرث من صعود الشعبوية يف الداخل أكرث من القوى
األخرى يف الخارج"( .((19فعىل بايدن حل املشاكل الداخلية بالتوازي
مع الخارجية.
يواجه بايدن تحديات خارجية جسيمة ،وقد ال يتمكن من حلّها
جذريًا ،بل جزئيًا .وهذا ما يؤكده ريتشارد هاس بقوله" :ليست هناك
عودة إىل ما كانت عليه األمور .قد ال تكون أربع سنوات فرتة طويلة
يف اكتساح التاريخ ،لكنها طويلة مبا يكفي لتغيري األشياء بشكل ال
رجعة فيه .الصني أغنى وأقوى ،وكوريا الشاملية لديها أسلحة نووية
أكرث وصواريخ أفضل ،وتغري املناخ أكرث تقد ًما ،وتم نقل السفارة
األمريكية إىل القدس ،ونيكوالس مادورو أكرث ترسخًا يف فنزويال ،مثل
بشار األسد يف سورية .هذا هو الواقع الجديد"( .((19إذًا ،عىل الرئيس
الجديد تحجيم اآلثار التي خلّفها ترامب يف تعامله مع انتشار كورونا،
وعليه بذل جهد لرتميم العالقات بالدول الحليفة ،وإرجاع بلده إىل
االتفاقيات الدولية التي انسحبت منها ،وتعديل سياسات الهجرة(.((19
ليس مستقبل الواليات املتحدة الخارجي مرتبطًا بسياسات بايدن
فحسب؛ ولكنه متعلق بأمرين :يتمثّل أولهام باسرتاتيجيات الدول
193 Joseph R. Biden, Jr. "Why America Must Lead Again Rescuing U.S.
Foreign Policy after Trump," Foreign Affairs (March/ April 2020), accessed
on 28/9/2020, at: https://fam.ag/3kaInfq
194 Nye, p. 71.
195 Ibid., p. 80.
196 Richard Hass, "Present at the Disruption: How Trump Unmade U.S.
Foreign Policy," Foreign Affairs, vol. 99, no. 5 (September/ October 2020), p. 33.
197 Ibid., pp. 33-34.
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الكربى صاحبة التأثري الحاسم ،بقدرتها عىل انتهاج سياسات تعديلية
يف النظام الدويل ،والتي مل تظهره منها جليًا حتى اليوم ،كام أن الدول
تتخل عن النظام الليربايل .فقد أعلن الرئيس
الحليفة لواشنطن مل َ
الصيني يف دافوس عام  ،2017أن مشاكل العامل ليست نتاج العوملة
االقتصادية .أما اليابان ،فقامت بدور كبري بعد خروج واشنطن
من الرشاكة عرب املحيط الهادئ ،وعملت عىل استبدالها باالتفاقية
الشاملة واملتقدمة للرشاكة عرب املحيط الهادئ ،أما الهند فقد زاد
رئيس وزرائها ناريندرا مودي جهود بالده لتحقيق أهدافها املتعلقة
بكبح انبعاثات الغاز الدفيئة مبوجب اتفاقية باريس التي انسحبت
منها الواليات املتحدة ،وأما فرنسا وأملانيا فزادتا دعمهام للناتو عىل
نحو ملحوظ منذ  ،2017بعد سنوات من الرتاجع(.((19
ويتمثّل األمر الثاين مبسألة الفراغ األمني الذي تركته واشنطن عامل ًيا،
سهل تنفي ُذ سياسة "التوازن خارج املجال" ،Offshore balance
فليس ً
التي نفذها ترامب بحسب بعض الباحثني .ويقوم هذا النهج عىل
تشجيع الدول لكبح القوى الصاعدة يف مناطقها ،فتكون خ َّط الدفاع
األول ،والواليات املتحدة تتدخل عند الرضورة( .((19هذه السياسة،
حتى الواقعيون يخشون من نتائجها ،فتحدث شويلر عن صعوباتها
بقوله" :الحيلة تكمن يف تنفيذ االسرتاتيجية ،أي كيفية فطم العامل
عن القوة األمريكية ،مع تجنب الهبوط الصعب (عىل سبيل املثال،
سباقات التسلح اإلقليمية واملعضالت األمنية الشديدة) .حتى مع
القيادة األكرث مهارة ،ميكننا أن نتوقع رحلة وعرة للغاية"(.((20
يقع عىل بايدن تحدي ُد سياساته الخارجية ،إ ْن كانت ستتشابه مع
سياسة أوباما املنتقدة برتددها؟ وهل سيبنيها هيمنة بأقل تكلفة
نحو صنيع الرؤساء السابقني؟ وهل حقًا هناك مجال للعودة إىل
الهيمنة مع تركة ترامب الثقيلة ،وبعد التدهور يف النظام الليربايل؟
أسئلة تحتاج من بايدن حلولً وسياسات واضحة املعامل.
ال ضامن الستمرار سياسات الدول التعديلية أو الحليفة؛ فبحسب
افرتاضات غيلبني ،يعتمد التغيري الذي تحدثه القوى الكربى عىل
املعادلة بني الفوائد والتكاليف فـ "كلام زادت قوة الدولة ،تتناقص
التكلفة النسبية لتغيري النظام ،ومن ث ّم ،تحقيق أهداف الدولة []...
لذلك ،وفقًا لقانون الطلب ،ومع زيادة قوة الدولة ،تزداد احتاملية
198 Rohan Mukherjee, "Two Cheers for the Liberal World Order:
"The International Order and Rising Powers in a Trumpian World,
H-Diplo | ISSF POLICY Series (February 2019), accessed on 20/9/2020, at:
https://bit.ly/3nwrihs
 199ملزيد من املعلومات حول التوازن خارج املجال ،ينظر :الجرباوي وحبش ،ص .44-42
200 Schweller.

رغبتها يف السعي إىل تغيري النظام"( ،((20فال ميكن املراهنة عىل
استمرار الصني وروسيا واالتحاد األورويب يف النهج نفسه ،إذا مل يصلح
بايدن ما أفسده ترامب ،وتغريت حسابات الفوائد والتكلفة .هناك
أول ،هل تستطيع تحمل أعباء
عقبتان يف طريق القوى التعديليةً :
قيادة النظام الدويل؟ وهل هي قادرة ماديًّا عىل ذلك؟ أما اآلخر :فهل
متتلك هذه الدول رؤية واضحة وطروحات وترتيبات مؤسسية بديلة
(((20
يف حال تغيري النظام جذريًا؟

خاتمة
وعد دونالد ترامب ناخبيه بجعل الواليات املتحدة عظيمة من جديد،
ولكنه غادر البيت األبيض من دون تحقيق شعاره .وترك لخلفه
جو بايدن إرث ًا ليس ً
سهل التعامل معه( .((20لقد أسهم ترامب يف
تقويض الركيزة السابقة للسياسة الخارجية األمريكية ،بدعمها النظام
الدويل الليربايل ،ووضع الحلفاء قبل األعداء يف وضع صعب ومعقّد،
وأذاب التمييز بني األصدقاء واألعداء .لقد كانت املزاجية والغطرسة
والالمنهجية والتقلب سامت سياسته الخارجية؛ ولذا ،فعىل الرئيس
الجديد ضبط حدود العالقات األمريكية وطبيعتها مع الدول جمي ًعا.
لقد اجرتح الرؤساء األمريكيون جمي ًعا بسياساتهم بعد الحرب الباردة
أخطاء ،فأُيسء استخدام الهيمنة ،فال ادعاء صائب بأن ترامب أ ّول
من ق ّوض الهيمنة والنظام الليربايل ،ولكن الفارق الكبري أنه "تحت
إدارة ترامب ،يبدو أن اإلدارة األمريكية فقدت الرغبة أو االهتامم أو
باألصح فقدت إميانها بالفكرة والهدف الذي ساهم يف هيمنتها لعقود
ثالثة خلت"(.((20
كام أن فقدان اإلميان بالفكرة ،م ّيز ترامب من سابقيه ،فليس األمر
سياسات خاطئة محدودة فحسب ،وتجاهل ترامب تحذيرات
زبيغنيو بريجنسيك  -املقتسبة من رميون آرون  -أنه عىل الرؤساء
األمريكيني أن يدركوا "إن قوة الدولة العظمى تتقلص إذا توقفت
201 Randall L. Schweller, "A Third-Image Explanation for Why Trump
"Now: A Response to Robert Jervis's 'President Trump and IR Theory',
H-Diplo/ISSF Policy Series: America and the World - 2017 and Beyond,
8/2/2017, accessed on 20/9/2020, at: https://bit.ly/3nCU8g9
202 Mukherjee.
203 Mara Oliva, "The Foreign Policy Legacy that Donald Trump
Leaves Joe Biden," Conversation, 10/11/2020, accessed on 20/12/2020, at:
https://bit.ly/3dyiYLB
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عن خدمة فكرة ما"( .((20ولذا ،يستحق ترامب بجدارة وسم عهده
بـ "القيادة الكوارثية"(.((20
من املرتقب أن يسعى بايدن إىل القطيعة مع حقبة ترامب التي
ستسفر عن "أمرين ال ثالث لهام :إ ّما أن تحتل دول أخرى مكانة
يرسخ مصالحنا وقيمنا ،وإما لن يستطيع
الواليات املتحدة ،وبنه ٍج ال ِّ
أحد القيام بذلك ،فتنترش الفوىض .يف كلتا الحالتني ،مردود ذلك سيئ
عىل الواليات املتحدة"( .((20فالهيمنة األمريكية املوعودة من بايدن ،ال
تقوم عىل أساس القوة العسكرية والفرض ،بل عىل األساس الغراميش
املزاوج بني القوة واملوافقة ،وهي هيمنة أعمدتها ليربالية .السؤال
هنا :كيف سيجابه بايدن التحديات الجمة الداخلية والخارجية التي
تعرتي الهيمنة األمريكية؟ وهل سيعيد ضبط البوصلة؟
مثة سيناريوهات ثالثة محتملة تنتظر مستقبل الهيمنة األمريكية ،يف
ظل حكم بايدن .األول ،إشعال جذوة الهيمنة األمريكية وقدرته يف
فرتته األوىل عىل إصالح ما اعرتاها جذريًا .والثاين ،قد ميثل وصول
بايدن إىل البيت األبيض خطوة أوىل عىل طريق استعادة الهيمنة،
فتتسم حقبته بالتغيري الجزيئ ،وذاك لتشعب الحمل الذي خلفه
له ترامب وثقله .والثالث ،الفشل يف مجابهة التحديات الجسام
التي تؤرق الواليات املتحدة ،ثم التيه والتذبذب يف سياسات ردات
األفعال ،إذا ما شابه بتوجهاته إدارة أوباما.
أعلن بايدن يف خطابه يف  24ترشين الثاين /نوفمرب  ،2020أن
"الواليات املتحدة عادت" .لكن رجوع الواليات املتحدة ليس مفروشً ا

 205زبيغنيو بريجنسيك ،الفرصة الثانية :ثالثة رؤساء وأزمة القوة العظمى األمريكية،
ترجمة عمر األيويب (بريوت :دار الكتاب العريب ،)2007 ،ص .223
 206وسم "القيادة الكارثية" ،تم استعارته من بريجنسيك يف وصفه سياسات جورج بوش
االبن املدمرة للواليات املتحدة .لالستزادة ،يُنظر :بريجنسيك.
207 Biden.
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بالورود ،فإصالح ما تركه ترامب صعب ومعقد؛ وهذا أمر يوقنه
بايدن جي ًدا .لذا من املستبعد ج ًدا أن تستوعب فرتته ما تراكم من
معضالت أوهنت خيوط الهيمنة األمريكية ،فالحلم الليربايل ببعث
الهيمنة األمريكية من جديد أمر صعب املنال ،وتكاليفه باهظة
أضعاف ما احتاجته سابقًا ،خاصة يف ظل تعاظم قوة الدول التعديلية
كالصني وروسيا.
لذا فمن املرجح ،أن يراوح عهده بني اإلصالح الجزيئ والفشل الذريع.
وهذا منوط بطبيعة سياساته وخياراته ،فنجاح بايدن مرهون مبعالجة
االنقسامات الداخلية والتوجهات الشعبوية ،وإصالح الدميقراطية،
وإعادة صهر املجتمع األمرييك .ثم "استعادة ما يصفها (بـالقيادة
األخالقية) يف العامل ،وإظهار (قوة النموذج األمرييك) ،بغض النظر،
اقتنعنا بأنهام قامئان ً
أصل أم ال"( .((20أما إذا مل ترتقِ سياساته إىل
مستوى التحديات وغاب عنها الحزم املستمر فمصريها اإلخفاق.
إن قيام بايدن بإعادة الواليات املتحدة إىل االتفاقيات التي انسحبت
منها واشنطن لن يكفي السرتجاع وميض الهيمنة ،إن مل يستتبع ذلك
تغيريات جذرية تعيد الثقة بالواليات املتحدة .فهي تفتقر إىل سنوات
من الجهد الهائل والرباعة االسرتاتيجية الستعادة دورها القيادي،
فالهيمنة محاطة بأخطار تدنيها من التاليش تدريج ًيا .ويستمر
(((20
التساؤل :هل ستحظى الواليات املتحدة بفرصة ثالثة مع بايدن؟
ستبقى تلك السيناريوهات واألسئلة الجوهرية برسم اإلجابة.

 208أسامة أبو ارشيد" ،هل ينجح بايدن يف إصالح ما أفسده ترامب؟" ،العريب الجديد،
 ،2020/11/13شوهد يف  ،2020/12/15يفhttps://bit.ly/3nXIUTi :
 209تم اقتباس فكرة الفرصة من بريجنسيك يف كتابه الفرصة الثانية :ثالثة رؤساء وأزمة
القوة العظمى األمريكية ،الذي اعترب أن الفرصة الثانية املتاحة للواليات املتحدة الستعادة
دورها العاملي مرهونة بالرئيس الذي سيخلف بوش االبن ،ومبا أنها كانت من نصيب
أوباما ،فالثالثة لبايدن لرتميم الوضع الكاريث ،عىل الرغم من اعتقاد بريجنسيك أنه ال توجد
فرصة ثالثة.
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موريتانيا بين جسامة اإلرث اإلنساني واستعصاء العدالة االنتقالية
Mauritania between the Enormity of the Humanitarian Legacy
and the Intractability of Transitional Justice

تســعى هذه الدراســة إلــى مقاربة موضوع العدالة االنتقالية فــي موريتانيا من خالل محاولة
التعــرف إلــى مــا إذا كانــت الخطــوات التــي قامت بهــا الدولة فــي هــذا الميدان تتناســب مع
التركــة الثقيلــة من انتهاكات حقوق اإلنســان التــي عرفتها البالد .وتهدف إلى مســاءلة تلك
التجربة ،بغية التعرف إلى األســباب التي أدت إلى ّ
تعثرها .وتخلص إلى أن اإلرهاصات األولى
التــي عرفتهــا موريتانيــا من هذه العدالة ،على الرغم من أنها لــم تعرف حتى اآلن قيام نظام
للعدالــة االنتقاليــة ،تبدو أقرب إلى نمــوذج العدالة التعويضية الذي أخــذت به بعض البلدان
األفريقيــة ،منهــا إلــى نمــوذج العدالــة العقابية الذي أخــذ به كثير مــن البلــدان األوروبية ودول
عد النموذج األخير أكثر نجاعة نظ ًرا إلــى أن العقاب على تلك الجرائم هو
أميــركا الالتينيــة .ويُ ّ
ضمانة مهمة لعدم تكرارها.
كلمات مفتاحية :موريتانيــا ،العدالــة االنتقاليــة ،اإلرث اإلنســاني ،حقــوق اإلنســان ،العدالة
التعويضية.
This paper determines whether the steps taken by the state towards transitional
justice in Mauritania are commensurate with the heavy legacy of human
rights violations witnessed in the country. It also seeks to hold that experience
accountable, in order to identify the reasons for its failure. The article concludes
that although Mauritania is yet to erect a transitional justice system, the first signs
of such justice appear to be closer to the model of compensatory justice taken
by some African countries than to the punitive justice model adopted by many
European and Latin American countries. However, this latter model is more
effective, since punishment for such crimes is a guarantee that it is not important
to repeat them.
Keywords: Mauritania, Transitional Justice, Human Rights Legacy, Human
Rights, Compensatory Justice.
* أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية ،جامعة نواكشوط العرصية ،موريتانيا.
Professor of Political Science and International Relations, Faculty of Law and Economic Sciences, Modern University of Nouakchott, Mauritania.
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مقدمة
يُع ّد مفهوم العدالة االنتقالية من املفاهيم الحديثة نسب ًيا التي
كرث استعاملها يف العقود األخرية ،لوصف مجموعة من اإلجراءات
و"العمليات واآلليات املرتبطة باملحاوالت التي يبذلها املجتمع لتفهم
تركة من تجاوزات املايض الواسعة ،بغية كفالة املساءلة وإقامة
العدالة وتحقيق املصالحة ،وقد تشمل هذه اآلليات القضائية وغري
القضائية عىل حد سواء ،مع تفاوت مستويات املشاركة الدولية ،أو
وتقص الحقائق
عدم وجودها مطلقًا ومحاكامت األفراد والتعويض ّ
واإلصالح الدستوري وفحص السجل الشخيص للكشف عن التجاوزات
والفصل أو اقرتانهام م ًعا"((( .ولعل من بني أهم رشوط تحقيق
يتعي
العدالة االنتقالية يف بلد ما "إصالح مؤسساته العمومية؛ إذ ّ
تحويل املؤسسات العمومية يف ذلك البلد من مؤسسات كل ه ّمها
املساهمة يف إدامة الرصاع وخدمة النظام التسلّطي والعمل عىل
بقائه يف الحكم ،إىل مؤسسات تدعم االنتقال والسالم وتحافظ عىل
سيادة القانون"(((.
بخالف البلدان الغربية التي راكمت قد ًرا ال بأس به من النجاحات،
يُالحظ عندما يتعلق األمر بإقرار أنظمة العدالة االنتقالية أن بلدان
العامل الثالث ال تزال تعاين تخلفًا كب ًريا يف هذا امليدان يظهر بوضوح
من خالل عرض وضعية هذه الدول يف هذا املجال ،سواء منها البلدان
العربية بوجه خاص ،أم األفريقية واآلسيوية عمو ًما ،حيث إن األخرية
مل تنجح يف أغلبيتها يف إقرار أنظمة للعدالة االنتقالية تراعي الحد
األدىن من املعايري املطلوبة يف هذا امليدان.
ت ُع ّد موريتانيا من بني البلدان العربية التي شهدت يف العقود
املاضية انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان ،تن ّوعت ما بني تصفيات
واعتقاالت وتهجري قرسي ،شملت أقليات قومية وإثنية (أحداث
نهاية الثامنينيات) ،واعتقاالت وتعذيب وإعدامات لحقت عنارص
انقالبية (املحاوالت االنقالبية يف أعوام  1981و 1987و ،)2003إضافة
إىل حاالت اختطاف خارج القانون ألسباب سياسيةٍ ،
وماض إنساين
آخر ال يقل إيال ًما يتمثل يف مرياث العبودية واالسرتقاق ومخلّفاتهام.
مجال خصبًا وغنيًّا الختبار مدى قدرة السلط الحاكمة
ومن ثم ،تُ ثل ً
يف البلدان العربية عىل إقرار أنظمة فعالة للعدالة االنتقالية ،من
 1ينظر تقرير األمني العام لألمم املتحدة السابق كويف أنان ،يف :األمم املتحدة ،مجلس
األمن" ،العدالة وسيادة القانون :دور األمم املتحدة ،تقرير األمني العام عن سيادة القانون
والعدالة االنتقالية يف مجتمعات الرصاع ومجتمعات ما بعد الـراع" ،الجلسة ،5052
 ،2004/10/6ص  ،6شوهد يف  ،2020/10/12يفhttps://bit.ly/3kbrykz :
 2األمم املتحدة ،مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ،أدوات سيادة القانون لدول ما
بعد الرصاع :فحص السجالت ،إطار تشغييل (نيويورك /جنيف :األمم املتحدة ،)2006 ،ص ،3
شوهد يف  ،2020/10/12يفhttps://bit.ly/3kmNdGV :

شأنها أن تساهم يف مساءلة املجرمني وإنصاف الضحايا وتعويضهم،
وجرب الرضر الالحق بهم ،متهي ًدا إلصالح املنظومة القانونية والقضائية
مستقبل.
ً
واألمنية من أجل منع تكرار أمثال تلك االنتهاكات
تستند الدراسة إىل ثالث فرضيات ،هي:
•ال يبدو أن هناك تناسبًا بني املرياث الجسيم من انتهاكات حقوق
اإلنسان الذي حصل يف موريتانيا من جهة ،وما جرى القيام به
من خطوات متواضعة يف ما يتعلّق مبحاولة إقرار نظام للعدالة
االنتقالية يف هذه األخرية ،من جهة أخرى.
•عىل الرغم من الخطوات التي قامت بها السلطات املوريتانية،
واستهدفت تعويض الضحايا وجرب الرضر الذي لحق بهم ،فإنها
بقيت ضعيفة التأثري نظ ًرا إىل أن املجرمني والجالدين السابقني
ظلوا مبنأى عن أي نوع من العقاب أو املحاسبة.

•كان لتدخّل أطراف خارجية مثل فرنسا والسنغال يف ذلك املسار
املتعلق بالعدالة االنتقالية تداعياتٌ سلبية عىل ذلك امللف ،كام
ساهم يف تسييس مسار العدالة االنتقالية وحقوق اإلنسان يف
موريتانيا ،ما جعل النظرة إىل هذا امللف من السلطات الحاكمة
يف موريتانيا تتسم يف أغلبية األحيان بالكثري من الريبة والتو ّجس
مهم يف عرقلة مساعي
والشك ،وأ ّدت تلك الوضعية دو ًرا ً
األنظمة الحاكمة يف موريتانيا إلقرار نظام للعدالة االنتقالية.
وتحاول هذه الدراسة تقديم إجابة لسؤال العدالة االنتقالية يف
موريتانيا ،من خالل تناول مدى التناسب الحاصل بني جسامة اإلرث
اإلنساين يف موريتانيا من جهة ،والخطوات واإلجراءات التي قامت
بها الدولة يف هذا البلد من أجل تأسيس لنظام للعدالة االنتقالية من
أي عالقة يا ترى بني ثقل اإلرث اإلنساين
جهة أخرى .وتتساءل أيضً اّ :
يف موريتانيا ّ
وتعثها وعدم نجاحها يف إقرار نظام للعدالة االنتقالية؟
إىل أي مدى تُع ّد موريتانيا متأخرة يف هذا املجال مقارن ًة بجريانها،
خصوصا البلدان املغاربية؟ ما أهم االنتهاكات التي حصلت يف
ً
موريتانيا وتستوجب إقرار نظام للعدالة االنتقالية؟ كيف ميكن أشكلة
العالقة بني العدالة االنتقالية واالنتقال الدميقراطي يف موريتانيا؟ هل
للتعرث يف إقرار األوىل عالقة بالتعرث الذي عرفه مسار األخري؟
تنبع أهمية الدراسة من أن مفهوم العدالة االنتقالية يُع ّد من بني
املفاهيم اإلشكالية التي ما زالت مل تتبلور بالقدر الكايف من الوضوح،
بسبب حداثته نسبيًا وكرثة استعامله لوصف سياقات مغايرة للسياق
الذي أُنتج فيه ،ما جعل منه مفهو ًما جداليًا وغامئًا ومنفلتًا ،كام ع ّمقت
كثافة استعامله طابعه اإلشكايل وح ّولته إىل مفهوم مرن وط ّيع يتّسع
لكل يشء وميطَّط ويستع َمل كيفام ات ّفق من دون أي ضوابط ،عىل
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نحو يجعل من الرضوري التعرض له بيشء من الدراسة والتمحيص،
بغية تبيني ما الذي نقصده يف الحالة العربية ،األمر الذي تحاول
هذه الدراسة أن تساهم فيه من خالل تناولها الحالة املوريتانية ،كام
تنبع أهميتها من ندرة األدبيات التي تع ّرضت للتجربة املوريتانية يف
ميدان العدالة االنتقالية.
رئيسا لها ،كام تلجأ
تستخدم الدراسة املنهج املقارن باعتباره منه ًجا ً
إىل االستفادة من املنهج الديكروين ،خاصة يف ما يتعلق بتتبع أهم
محطات اإلرث الحقوقي ومآالته يف موريتانيا.

ً
أوال :اإلطار المفاهيمي للموضوع :قراءة
في جينولوجيا المفهوم وتح ّوالته
بالرجوع إىل جينولوجيا مفهوم العدالة االنتقالية واألطوار األوىل
لنشأته ،سنجد أنه نشأ بالتدريج شيئًا فشيئًا ،وعرب سريورة تاريخية
طويلة ومعقدة ،وسبقت نشأته عىل املستوى الدويل ،يف ما يبدو،
نشأته عىل الصعد املحلية التي انتقل إليها بعد ذلك ،وعرف عرب
سريورته التاريخية تلك ومراحل تبلوره املختلفة تح ّوالت عدة يف
املفهوم واملامرسة ،بحسب اختالف الظروف الدولية أو السياقات
السوسيو-اجتامعية ،والخربات التاريخية ملختلف البلدان.
من حيث املبدأ ،ميكن أن نعترب أن البدايات األوىل لتبلور هذا املفهوم
تعود إىل حقبة ما بني الحربني العامليتني ،حني دفعت االنتهاكات
الجسيمة التي لحقت حقوق اإلنسان خالل الحرب العاملية األوىل
عىل املستويات كافة ،والعدد الكبري من الضحايا الذي خلّفته تلك
الحرب والذي وصل إىل ما يقارب عرشين مليون إنسان" ،املجتمع
الدويل" إىل التفكري يف رضورة إنشاء نظام فعال للمساءلة الجنائية
عن االنتهاكات التي تشمل حقوق اإلنسان .ومن أجل معاقبة الجناة
واملسؤولني عن تلك االنتهاكات وضامن تحقيق العدالة وعدم إفالتهم
من العقاب ،تضمنت معاهدة فرساي لعام  1919بنو ًدا تنص عىل
رضورة إنشاء محكمة دولية ملعاقبة اإلمرباطور غليوم الثاين ،إمرباطور
أملانيا ،وباقي القادة واملسؤولني الضالعني يف انتهاكات حقوق اإلنسان،
سواء أكانوا من األملان أم من األتراك أم من اليابانيني.
مع ذلك ،مل تأت الخطوة األهم تجاه إرساء هذا املفهوم وتأسيسه
فعليًا ّإل بعد ذلك بعقود ،وتحدي ًدا بعد الحرب العاملية الثانية،
ومتثلت يف إنشاء محاكم جنائية دولية خاصة من أجل محاكمة
مجرمي تلك الحرب ،ومساءلتهم عن الجرائم التي اقرتفوها يف أثنائها.
وهي الجرائم التي راح ضحيتها ماليني املدنيني األبرياء .وبالفعل،
حوكم بعض هؤالء املجرمني ،من خالل محكمتي نورمبريغ وطوكيو
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اللتني أصدرتا أحكا ًما بحق قادة أملانيني ويابانيني متّهمني بجرائم
ض ّد اإلنسانية.
غري أن هذه املحاكم وغريها من محاكم أخرى دولية أو مختلطة،
أُنشئت خالل تلك الحقبة للنظر يف الجرائم السابقة املرتكبة يف
مجتمعات م ّزقتها الحروب ،وعىل الرغم من أنها ساعدت يف إنصاف
الضحايا وإعطاء األمل ومكافحة إفالت مرتكبي تلك الجرائم من
العقاب وإثـراء فقه القانون الجنايئ الــدويل ،فإنها كانت باهظة
التكاليف ،ومل تساهم كث ًريا يف إقامة عدالة وطنية مستدامة((( ،كام مل
تسلم متا ًما من التسييس ،ومن بعض االزدواجية يف املعايري ،وال سيام
أن األطراف التي أقامت تلك املحاكم وأنشأتها كانت هي يف الغالب
األطراف نفسها املنترصة يف الحرب ،وبناء عليه ،مل تكن بعيدة عن
اعتبارات االنتقام ومنطق تصفية الحسابات والرغبة يف اجتثاث بقايا
األنظمة املهزومة.
بيد أن االهتامم ببلورة مفهوم العدالة االنتقالية رسعان ما انتقل
من املستوى الدويل العام إىل املستويات الوطنية واملحلية الخاصة
بكل دولة من الدول عىل حدة ،وكانت بداية هذا التوجه الجديد يف
إرساء العدالة االنتقالية انطالقًا من السياقات املحلية مع األحداث
األليمة التي شهدتها دول أمريكا الالتينية يف سبعينيات القرن املايض
خصوصا األحداث التي شهدتها األرجنتني يف
ومثانينياته وتسعينياته،
ً
نهاية سبعينيات القرن املايض وبداية مثانينياته ،وقادت إىل تأسيس
نظام مميز للعدالة االنتقالية يف ذلك البلد ،هو النظام الذي أصبح
يُع ّد يف ما بعد بسبب ثرائه وغنى تجربة العدالة االنتقالية املرتبطة
به ،مرجعي ًة للعديد من األنظمة االنتقالية األخرى يف أمريكا الالتينية
وأفريقيا ،إىل الحد الذي أصبح يُعتقَد أن مصطلح العدالة االنتقالية
ُولد يف األرجنتني(((.
سواء اعتربنا أن مفهوم العدالة االنتقالية بدأ عىل الصعيد الدويل
ثم انتقل إىل السياقات املحلية الوطنية ،أم العكس ،فإن النتيجة
واحدة بالنسبة إىل البلدان العربية .فهذا املفهوم يبقى مستور ًدا؛
نشأ يف بيئة مغايرة وسياق سوسيو-اجتامعي مختلف عن البيئة
والسياق يف البلدان العربية ،ويف الحصيلة ،ال يختلف تطبيقه يف
الحالة العربية كث ًريا عن تطبيق هذه البلدان للدميقراطية وحقوق
اإلنسان وغريهام من مفاهيم مشابهة؛ إذ إن تعامل البلدان العربية
مع موضوع العدالة االنتقالية يطبعه هو اآلخر قدر كبري من
 3األمم املتحدة ،مجلس األمن" ،العدالة وسيادة القانون".
 4صالح الدين بوجالل وشافية بوغابة" ،العدالة االنتقالية يف النموذج األرجنتيني :نضال
من أجل املساءلة" ،حوليات جامعة الجزائر ،مج  ،32العدد ( 4كانون األول /ديسمرب ،)2018
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األحوال بأنها تجربة قيد التشكّل .ومن ث ّم ،فالحديث يف هذه الدراسة
عن العدالة االنتقالية يف موريتانيا ال يعني إقرا ًرا بوجود نظام قائم
للعدالة االنتقالية فيها ،بقدر ما هو حديث يف األساس عن الحاجة إىل
العدالة االنتقالية وعن رضورة تأسيس نظام لها يف موريتانيا لجملة
من األسباب ،من أهمها:

الرباغامتية ،حيث مل تتعامل هذه البلدان مع هذا املفهوم انطالقًا من
حاجتها املاسة إليه ،بوصفه آلي ًة ُمثىل لتجاوز تركة املايض األليم فيها؛
املايض الذي شهد انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان لحقت فئات
واسعة من مجتمعاتها ،بغية كفالة املساءلة وإقامة العدالة وتحقيق
املصالحة ،وإمنا تعاملت معه بوصفه أحد الرشوط الشكلية التي ال
بد من االلتزام بالح ّد األدىن منها ،لنيل رضا البلدان الغربية الكربى
ومؤسسات التمويل التابعة لها.

ثان ًيا :حول الحاجة إلى العدالة
االنتقالية في موريتانيا
من خالل الرتكيز عىل الحالة املوريتانية ،نجد أن املقاربة املوريتانية
ملوضوع العدالة االنتقالية مل تخرج عن التوصيف السابق ،حيث
بقيت محكوم ًة يف الغالب مبتطلّبات آنية ،تتعلق بالرغبة يف الخروج
من مأزق ثقايف أو اجتامعي معني (أحداث عامي  1966و ،)1968أو
استجابة لضغوط قوى خارجية ،أو من أجل الحصول عىل متويالت
أو قروض من مؤسسات التمويل الغربية ( ،)1992-1991أو بالسعي
للخروج من أزمات معينة مثل أزمتي انقاليب عامي  2005و ،2008أي
االنقالبني اللذين فرضت الدول الغربية الكربى عىل قادتهام رشوطًا
عدة من أجل االعرتاف بنتائجهام والتعامل مع السلطات الناشئة
عنهام ،وكان من هذه الرشوط ما يتعلق برضورة القيام ببعض
الخطوات التي لها عالقة مبسار العدالة االنتقالية يف البالد.
مع أن موريتانيا عرفت منذ االستقالل عام  1960انتهاكات جسيمة
لحقت بحقوق اإلنسان يف ظل الحكمني املدين والعسكري وشملت
مدنيني وعسكريني عىل حد سواء ،فإن تجربتها يف مجال العدالة
االنتقالية ما زالت تعرف إرهاصاتها األوىل وميكن وصفها يف أحسن

•جسامة اإلرث اإلنساين يف البلد ،ويشمل من حيث الزمان حقب
الستينيات والسبعينيات والثامنينيات والتسعينيات من القرن
املايض ،إضافة إىل العقدين األولني من القرن الحايل ،ومن حيث
األنظمة الحاكمة التي حصلت يف عهدها تلك االنتهاكات ،فإن
حصيلة هذا اإلرث تشمل فرتات حكم أغلبية الرؤساء الذين
تعاقبوا عىل الحكم منذ االستقالل حتى اليوم ،كام تشمل
أشكال مختلفة
ً
التجاوزات التي حصلت خالل تلك الحقب
وعديدة من االنتهاكات ،مثل التصفيات العرقية والتهجري
القرسي واالعتقال خارج القانون واالغتياالت ومختلف أشكال
التعذيب ،إضافة إىل الفصل التعسفي والطرد من الوظائف
والسخرة ،وغريها من
العسكرية واملدنية ومامرسة الــرق ُّ
مامرسات مهينة وحاطّة من الكرامة اإلنسانية ،إىل ما أشبه ذلك
من انتهاكات وتجاوزات تع ّرض لها مواطنون موريتانيون خالل
تلك الحقب ،كام يشمل من حيث املكان الذي وقعت فيه تلك
االنتهاكات أغلبية املدن والواليات املوريتانية ،بد ًءا بالعاصمة
نواكشوط ،وصولً إىل أقىص مدن الرشق :والتة والنعمة ،مرو ًرا
ببعض مدن الشامل مثل الزويرات.

•شمولية اإلرث اإلنساين وتن ّوع الفئات التي لحقتها تلك
التجاوزات واالنتهاكات يف موريتانيا ،راوحت بني أقليات عرقية
مع ّينة شهدت تصفيات عرقية ،ورشائح اجتامعية مع ّينة مورس
عليها الغنب والظلم ،مثل رشيحة الحراطني (ساكنو الصحارى)
التي تع ّرض بعض أفرادها لالسرتقاق ،إضافة إىل قبائل استُهدف
أفرادها بسبب تورط أشخاص منها يف محاوالت انقالبية ،كام
شملت تلك االنتهاكات والتجاوزات عسكريني مبختلف رتبهم
من ضباط سامني إىل ضباط متوسطني إىل ضباط صف وجنود،
فضل عن مدنيني من مختلف املستويات من رؤساء ووزراء
ً
سابقني إىل ُوالة وحكام وبرملانيني و ُع َمد وغريهم من مسؤولني،
مــرو ًرا بزعامء املعارضة ورؤســاء األح ـزاب السياسية وقادة
النقابات واملثقفني والكتّاب وأساتذة الجامعات والصحافيني
واملد ّونني والحقوقيني واملحامني ،وغريهم من قادة الرأي،
الطلب والعامل والتجار
وصول إىل باقي قطاعات الشعب ،مثل ّ
ً
واملزارعني ،وغريهم.
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املظامل غال ًبا من فئات عدة من املجتمع بوصفها انتهاكات وتجاوزات
بحق مواطنني وأفراد ،وإمنا ،يف الكثري من األحيان ،باعتبارها استهدافًا
ملك ّون من املك ّونات الوطنية ،أو لعرق من األعراق ،وكلام مر الوقت
من دون أن تتحقق العدالة االنتقالية أ ّدى ذلك إىل إذكاء النعرات
التقليدية مبختلف أصنافها العرقية والرشائحية والقبلية ،ما سيؤدي،
ما مل يتم وضع حد له من الدولة ،إىل توسيع اله ّوة بني مك ّونات
املجتمع والقضاء عىل أسس التعايش بني أعراقه وفئاته.

•الخطورة التي يحملها التغايض عن ذلك اإلرث اإلنساين عىل
السلم االجتامعي والوحدة الوطنية يف موريتانيا؛ إذ تعاين
الدولة مشكل ًة تتعلق بضعف االندماج والوحدة بني مك ّونات
املجتمع ،يعود جزء منها إىل املرياث االستعامري ،وجزء آخر إىل
منقسم أفقيًا عرقني :العريب واألفريقي
كون املجتمع املوريتاين
ً
(وال نذكر يف ما ننرشه مصطلحات عنرصية "األفريقي")،
كام أنه موزّع بني خمس إثنيات :العربية من جهة ،وأربع
إثنيات أفريقية من جهة أخرى :التكلور والساراكويل والوولف
والسونونيك((( .وإضافة إىل انقسامه أفق ًيا ،فهو منقسم عموديًا
أيضً ا إىل فئات ثالث كربى ،بحسب األدوار والوظائف التاريخية
التي كانت تقوم بها كل فئة من تلك الفئات((( ،وهو انقسام
تراتبي يح ّدد لكل فئة منزلتها ومكانتها االجتامعية.
وعىل الرغم من أن هذا التقسيم الفئوي أو الوظيفي هو تقسيم
ينطلق من معطيات تقليدية تعود إىل حقب تاريخية قدمية ،ويتناىف
مع األسس التي تقوم عليها الدولة الوطنية املعارصة ،وخاصة فكريت
املواطنة واملساواة ،األمر الذي كان يفرتض معه أن ينتفي ذلك
التقسيم الوظيفي مبجرد قيام الدولة الوطنية ،فإن بقايا هذا التقسيم
الوظيفي التقليدي ال تزال ماثلة للعيان ،ومن الصعب تجاهل دورها
يف بناء الدولة املوريتانية املعارصة ،ومن ثم تلقي تلك االنقسامات
بظاللها عىل موضوع اإلرث اإلنساين يف البلد ،حيث ال يُنظر إىل تلك
 5سيد إبراهيم ولد محمد أحمد" ،الحزب الواحد وتطور الحياة السياسية يف موريتانيا"،
رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا يف العلوم السياسية ،كلية العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتامعية ،جامعة محمد الخامس ،الرباط ،1990-1989 ،ص .2
 6كان املجتمع املوريتاين يف املايض ،يقسم وظيف ًيا إىل الفئات التالية :فئة املحاربني
وتختص مبامرسة السلطتني السياسية والعسكرية ،وفئة الزوايا وتختص مبامرسة السلطتني
الروحية والدينية ،وفئة األتباع وتنهض بالوظائف املادية ،كام متارس عليها السلطة والهيمنة
من الفئتني السابقتني .ينظر :محمد املختار ولد السعد ومحمد عبد الحي ،تجربة التحول
الدميقراطي يف موريتانيا :السياق ،الواقع ،آفاق املستقبل ،سلسلة دراسات اسرتاتيجية 149
(أبوظبي :مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،)2009 ،ص .12-11

ً
ثالثا :واقع اإلرث الحقوقي ومحدداته
في موريتانيا :جسامة الميراث
وصعوبة التخلّص منه
بخالف كثري من البلدان املجاورة التي استندت الدولة فيها عند
قيامها إىل مرياث تاريخي من السلطة املركزيةُ ،ولدت الدولة يف
موريتانيا مام يشبه العدم ،وكان لذلك األمر ،بالتأكيد ،تداعياته عىل
املسرية الالحقة للدولة الوطنية ،ما دامت ال تستطيع أب ًدا أن تهرب
من محدداتها التاريخية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية((( ،وهي
مسيي الدولة الوطنية البناء عليها يف حقبة
املحددات التي كان عىل ّ
ما بعد االستقالل .عالوة عىل ذلك ،بقي بناء دولة املواطنة والعدالة
التي يتوق إليها جميع املوريتانيني من بني األهداف الكربى املؤجلة
التي ينبغي للسلطات الحاكمة يف البلد تحقيقها يف أقرب اآلجال.
لكن ،اتجهت السلطات املتعاقبة عىل الحكم يف موريتانيا ،يف حقبة
ما بعد االستقالل ،إىل التعويض عن نقص املرشوعية الذي تعانيه
بدل من أن تتّجه إىل بناء
عرب مامرسة القمع بأصنافه املختلفةً ،
دولة القانون والعدالة التي من شأنها أن تستوعب جميع املواطنني
ويجدوا فيها حقوقهم ،حيث مل تكد تنجو فئة من الفئات أو تيار
من التيارات من ذلك القمع وآثاره املختلفة ،الذي كانت له عواقب
وخيمة عىل سجل انتهاكاتها حقوق اإلنسان ،ومل يقترص أمر تلك
االنتهاكات والتجاوزات عىل العنف املامرس من الدولة ،إمنا كان
هناك نوع آخر من العنف ،مارسه األفراد واملجموعات يف مواجهة
بعضهم بعضً ا ،مستغلني ضعف الدولة أحيانًا ،وحيادها أحيانًا،
وتشجيعها ومتالؤها تارة أخرى.
سنسوق هنا بعض النامذج من تلك االنتهاكات والتجاوزات التي
من شأنها أن تعطينا فكرة عن واقع اإلرث اإلنساين يف موريتانيا
واملحددات املتحكمة فيه ،وميكن أن نقرتح تصنيفًا معيّ ًنا لإلرث
اإلنساين الناتج من تلك االنتهاكات والتجاوزات ،كام ييل:
7
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 .1إرث إنساني ناتج من ميراث الرق ومخلّفاته
ورثت موريتانيا عن املستعمر نظا ًما سياس ًيا ضعيفًا ،ودولة ال تقوم
عىل ركن شديد من املرشوعية ،ورسعان ما وجدت نفسها  -بفعل
بعض القرارات التي كان ينبغي لها ات ّخاذها  -يف مواجهة مجتمع
ظلت بنياته األساسية أعىل مام كانت عليه منذ قرون ،وكان عليها
فوق ذلك أن تتعامل مع جملة من املشكالت واملعضالت االجتامعية
والسياسية التي ورثتها من العهد االستعامري ،ويف مقدمها
مشكلة الرق.
ال يزال الرق ،بحسب الرئيس املوريتاين السابق املختار ولد داداه
( ،)1978-1960موجو ًدا يف املجتمع املوريتاين ،بوصفه مخلّفًا من
مخلفات املايض ،عىل الرغم من منافاته اإلسالم الحقيقي ومنطق
التاريخ .ويُع ّد مشكل ًة من املشكالت املعقدة ج ًدا ،حيث بقي ُيا َرس
يف املجتمع املوريتاين  -عىل غرار باقي املجتمعات العربية واألفريقية
وباقي املجتمعات األخرى  -طوال قرون عدة((( ،كام كان عىل دولة
ما بعد االستقالل ،أن تكافحه بوصفه مامرس ًة بائدةً ،ترض بسمعة
البلد وال تنسجم مع أي من القوانني الوطنية والدولية((( ،عالوة عن
كونه يُع ّرض السلم األهيل للخطر ويتناىف مع املساواة بني املواطنني
ويناقضها ،حيث يجعل بعضً ا منهم خاد ًما لآلخرين(.((1
عىل الرغم من أن الدولة أصدرت كث ًريا من التعميامت والقوانني التي
سعت من خاللها ملكافحة هذه الظاهرة ،بد ًءا بالتعميم رقم 69/8
الصادر يف  5كانون األول /ديسمرب  1969خالل حقبة الرئيس املختار
8 Mokhtar Ould Daddah, La Mauritanie contre vents et marées (Paris:
Karthala Editions, 2006), p. 497.
9 Ibid.
 10محمد خونة ولد هيدالة ،من القرص إىل األرس :تجربة رئيس مع أطول سجن سيايس
يف موريتانيا (نواكشوط :منشورات وكالة أنباء األخبار املستقلة ،)2012 ،ص .106
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ولد داداه ،والقايض برضورة محاربة املامرسات االسرتقاقية ،مرو ًرا
باألمر القانوين رقم  81/234الصادر يف  9ترشين الثاين /نوفمرب 1981
إبان حكم الرئيس محمد خونة ولد هيدالة ،والقايض بإلغاء الرق،
وصول إىل القانون رقم  7/48الصادر خالل حقبة الرئيس سيدي ولد
ً
الشيخ عبد الله ( ،)2008-2007وتحدي ًدا يف عام  ،2007والقايض
بتجريم املامرسات االسرتقاقية ،فإن مسألة ضحايا الرق السابقني
ما زالت تطرح نفسها بإلحاح ،بوصفها واحد ًة من أهم األولويات
حل منصفًا ضمن منظومتها للعدالة
التي ينبغي للدولة أن تجد لها ًّ
عادل
االنتقالية ،عىل أن يتضمن ذلك الحل ج ًربا للرضر وتعويضً ا ً
للضحايا ،يكون من شأنه رأب الصدع القائم حاليًا بني قطاعات
املجتمع وبعضها بعضً ا ،وإجراء نوع من املصالحة التي غدت رضورية
بني ضحايا العبودية ومستعبديهم السابقني(.((1
هناك كثري من املؤرشات التي تدل عىل أن مشكلة الرق ما زالت
من املشكالت العالقة التي مل تجد بع ُد طريقها إىل الحل .ومن
بني تلك املؤرشات ،عىل سبيل املثال ،العدد الكبري من املظاهرات
واالحتجاجات التي يجري تنظيمها عىل نحو مطرد من ضحايا الرق
السابقني ،ومن الحركات السياسية والحقوقية املتب ّنية قضاياهم،
وهي مظاهرات واحتجاجات تطالب بإنصاف ضحايا العبودية
السابقني وتعويضهم ،ومعاقبة من استعبدهم .ومن بني املؤرشات
أيضً ا إنشاء الدولة املوريتانية يف اآلونة األخرية محاكم خاصة بجرائم
االسرتقاق ،وهي محاكم مختصة بالنظر يف الشكاوى املرفوعة يف إطار
قانون تجريم املامرسات االسرتقاقية ،وتقرر إنشاء هذه املحاكم بقرار
من املجلس األعىل للقضاء يف  30كانون األول /ديسمرب ،((1(2013
وهو القرار الذي جرى تفعيله من خالل تصديق الحكومة يف
 10كانون األول /ديسمرب  2015عىل إنشاء ثالث محاكم جنائية
مختصة يف قضايا االسرتقاق ،عىل أن تدخل يف اختصاص كل منها
مجموعة من الواليات(((1؛ ما يعني إقرا ًرا ضمنيًا من الدولة بأن
الجهود التي قامت بها حتى اآلن ليست كافية للقضاء عىل مخلّفات
هذه الظاهرة الخطرة.
إضافة إىل ذلك ،أعلنت منظامت حقوقية ناشطة عدة يف موريتانيا،
يف السنوات األخرية ،عن اكتشاف حاالت عدة من العبودية ،من
هذه املنظامت ،منظمة "نجدة العبيد" التي أعلنت يف عام 2015
 11املركز املوريتاين للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،التقرير االسرتاتيجي ملوريتانيا
( 2013-2012نواكشوط ،)2014 :ص .135
 12املركز املوريتاين للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،التقرير العام ملوريتانيا 2014
(نواكشوط ،)2015 :ص .32
 13املركز املوريتاين للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،التقرير العام ملوريتانيا -2015
( 2016نواكشوط ،)2017 :ص .30-29
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عن اكتشاف  15حالة عبودية جديدة ،يف قرى نائية رشق البالد(،((1
حكمت محكمة النعمة املختصة يف جرائم االسرتقاق بإدانة متّه َمني
سبق أن ألقي القبض عليهام يف ضواحي مدينة انبيكة لحواش
الواقعة يف والية الحوض الرشقي عىل الحدود مع مايل ،بتهمة
مامرسة االسرتقاق بحق سيدتني ،وحكمت عىل كل منهام بالسجن
خمس سنوات ،مع دفع غرامة قدرها مليون أوقية (أي ما يقارب
 3000دوالر أمرييك).

 .2إرث إنساني ناتج من أحداث ذات
طبيعة عرقية
ميكن أن نص ّنف ضمن هذا اإلطار العديد من األحداث التي وقعت
ضمن حقب تاريخية مختلفة ،مثل أحداث عام  ،((1(1966وهي
األحداث التي اندلعت بسبب تذ ّمر التالميذ املوريتانيني من أصل
زنجي من القرار الذي اتخذه النظام الحاكم آنئذ والقايض بتدريس
اللغة العربية جن ًبا إىل جنب مع اللغة الفرنسية ،باعتبارها لغة
رسمية ،بد ًءا من السنة األوىل اإلعدادية ،األمر الذي أثار حفيظة
التالميذ الزنوج الذين اعتربوه استهدافًا لهم يف الدرجة األوىل ،فكان
أن انخرطوا يف سلسلة من اإلرضابات واملظاهرات واالحتجاجات،
معبين عن رفضهم هذا القرار ،ومطالبني بإلغائه ،ورسعان ما ع ّمت
ّ
تلك اإلرضابات واملظاهرات مختلف املدارس اإلعدادية والثانوية يف
أنحاء موريتانيا كلها(.((1

ددعلالا
رياني /يناثلا نوناكوناك

شعبي وحق طبيعي لبلد عريب يف ترسيم لغته( ،((1وليس أمام النظام
من خيار سوى أن يُق ّر بالحقائق املجتمعية القاضية بأن العرب
ميثلون األكرثية الساحقة من سكان موريتانيا ،ومن ثم ،ال مناص من
اعتامد اللغة العربية لغ ًة رسمية وحيدة للتعليم يف موريتانيا.
ما زاد من خطورة الوضع أن احتجاجات التالميذ الزنوج الذين
احتجوا عىل هذا القرار وإرضاباتهم ،اتسمت بالعنف ،األمر الذي
كادت أن تدخل معه البالد ،بحسب بعض املراقبني ،يف أتون حرب
أهلية( .((1وبلغت تلك األحداث ذات الطبيعة العنرصية ذروتها يف
 9-8شباط /فرباير  ،1966عندما اندلعت مواجهات عنرصية بني
التالميذ من الطرفني ،وراح ضحيتها ،بحسب بعض الروايات 6 ،قتىل
و 70جري ًحا(.((1
عىل الرغم من أن أهايل الضحايا والجرحى طالبوا بإنصافهم ورد
االعتبار إليهم ،وأنه ال ميكن معالجة هذه الحوادث من دون معاقبة
الجناة واملسؤولني عنها ومحاسبتهم ،وهو األمر الذي رسعان ما
تظاهرت الحكومة باالستجابة له ،أعلنت عن تشكيل محكمة ملعاقبة
الجناة ،وتعهدت مبالحقة كل املسؤولني عنها ،فإن تلك املحاكمة يف
النهاية أُلغيت ،ومل يتع ّرض الجناة ألي عقوبة ،ومل َ
ترق العقوبات
التي قُررت بحق الضالعني يف تلك األحداث إىل مستوى خطورة الجرم
الذي تسببوا فيه ،واكتفت الدولة بالقيام بحملة اعتقاالت واسعة
يف صفوف التيارين القوميني العرب واألفريقي ،واإلعالن عن رفضها
الصارم هذا النوع من األطروحات(.((2

بلغ االحتقان أو َجه عندما توالت البيانات التي يعلن من خاللها
املوظفون من أصل زنجي عن مساندتهم تلك االحتجاجات ،األمر
الذي ولّد ردة فعل قوية لدى التالميذ من أصول عربية واملدعومني
بدورهم من موظفني ومثقفني عرب ،اعتربوا أن تلك االحتجاجات
أصل غري
تفتقر إىل اإلنصاف ،خاصة أن القرار الذي اتُّخذ هو قرار ً
ٍ
كاف ،وال يعدو أن يكون محاولة من النظام لاللتفاف عىل مطلب

مل تكن هذه األحداث الوحيدة ذات الطابع العرقي التي لها عالقة
باملوروث اإلنساين يف موريتانيا ،بل كان هناك أيضً ا العديد من
األحداث األخرى املشابهة ،أهمها أحداث عام  1989التي اندلعت
يف إثر األزمة الحدودية بني موريتانيا والسنغال( ،((2وهي األزمة التي
رسعان ما تح ّولت إىل أحداث عنف دموية ومذابح يف كل بلد ضد
مواطني البلد اآلخر ،راح ضحيتها اآلالف من مواطني البلدين ما

 14املرجع نفسه ،ص .30
 15اندلعت هذه األحداث يف شكل مواجهات عرقية بني تالميذ الثانوية من أصول عربية
ومن أصل زنجي ،وحدثت بسبب التوتر الناجم عن إرضاب التالميذ الزنوج يف املؤسسات
الثانوية يف نواكشوط وروصو احتجا ًجا عىل املرسوم التطبيقي لقانون كانون الثاين /يناير
 ،1965القايض بإلزامية تدريس اللغة العربية يف املرحلة الثانوية ،وكانت الحصيلة الرسمية
لتلك األحداث  6قتىل و 70جري ًحا ،واعتقال العديد من قادة التيارين القوميني العرب
واألفريقي ،كام أقيل يف إثرها أربعة وزراء باعتبارهم ضالعني يف تلك األحداث ،وهم :وزير
الداخلية والعدل ،ووزير املالية والوظيفة العمومية ،ووزير التنمية ،ووزير الدفاع والخارجية.
للتوسع أكرث بشأن هذه األحداث وتداعياتها ،ينظر :ولد محمد أحمد ،ص 225-220؛ فيليب
مارشزين ،القبائل ،اإلثنيات والسلطة يف موريتانيا ،ترجمة محمد ولد بوعليبة (نواكشوط:
دار جسور للنرش ،)2014 ،ص .151-143
16 Ould Daddah, pp. 297-298.

 17محمد املختار ولد سيدي محمد ،الرحيل إىل الدولة :املجتمع والدولة يف موريتانيا
من ( 1978-1961نواكشوط :املكتبة الوطنية ،)2012 ،ص .127
 18املرجع نفسه.
19 Ould Daddah, p. 301.
 20ولد السعد وعبد الحي ،ص .22
 21بدأت األزمة الحدودية بحادث عريض متثل يف اشتباك بني موريتانيني ومزارعني
سنغاليني ،أدّى إىل مقتل مزارعني سنغاليني .للتوسع أكرث بشأن هذه األزمة ومسبباتها ،ينظر:
محمد األمني ولد سيدي باب ،مظاهر املشاركة السياسية يف موريتانيا (بريوت :مركز دراسات
الوحدة العربية ،)2005 ،ص  240-236؛ هويدا عديل رومان" ،أبعاد الرصاع املوريتاين -
السينغايل" ،مجلة السياسة الدولية ،العدد ( 98ترشين األول /أكتوبر  ،)1989ص 169-166؛
Abdou Diouf, Mèmoires (Paris: Seuil, 2014), pp. 123-130.
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بني قتيل ومرشد( ،((2كام ارتُكبت خاللها انتهاكات وتجاوزات مختلفة
أليم ،يصعب تجاوزه أو نسيانه،
لحقوق اإلنسان ،وخلّفت إرث ًا إنسان ًيا ً
يض ثالثة عقود كاملة عليها.
عىل الرغم من ُم ّ
كانت خسارة موريتانيا من تلك األحداث مضاعفةً ،حيث مل تشمل
مئات املوريتانيني العرب الذين تع ّرضوا للقتل بطرائق بشعة ،مثل
الذبح والحرق ،ومئات الذين تعرضوا للتعذيب ،أو آالف ممن نُهبت
أموالهم وفقدوا مصدر رزقهم الوحيد ،أو املئات ممن ُه ّجروا قرسيًا
وطردوا من ممتلكاتهم ودورهم يف السنغال ،بل كانت هناك خسارة
أخرى ،متثّلت يف أن تلك املذابح والتهجري القرسي شملت من الجانب
املوريتاين أيضً ا مئات املوريتانيني الزنوج الذين قتلوا و ُه ّجروا قرسيًا
من دورهم وأراضيهم ،تحت ذريعة أنهم سنغاليون ،أو أن لديهم
صلة ما بالسنغال(.((2
خلّفت هذه األحداث األليمة جرا ًحا عميقة يف الذاكرة الجمعية
للمجتمع ،يصعب نسيانها أو تجاوزها ،كام بقي ضحاياها ،سواء من
املوريتانيني العرب الذين تع ّرضوا لتلك االنتهاكات والتجاوزات يف
السنغال ،أم من املوريتانيني الزنوج الذين تع ّرضوا أيضً ا لالنتهاكات
والتجاوزات عىل األرض املوريتانية واستُهدفوا من أبناء جلدتهم
من املوريتانيني ،يطالبون بتحقيق العدالة عرب إنصافهم وتعويضهم
عن تلك االنتهاكات التي حصلت بحقهم ،وجرب األرضار التي وقعت
عليهم ،ومعاقبة الجناة واملجرمني الذين قاموا بها ،لكن بقيت كل تلك
املطالبات محل تجاهل من سلطات البلدين؛ إذ ال ترغب موريتانيا
أو السنغال يف نبش آالم املايض واستعادته ،حتى لو كان ذلك النبش
واالستعادة رضوريني إلنصاف ضحايا تلك الحقبة وتجاوز آالمها ،ومن
أجل ضامن عدم تكرارها أيضً ا ،وهذا هو األهم.
إذا كان قد أىت عىل الدولة املوريتانية حني من الدهر ،كانت فيه ترفض
فتح أي من هذه امللفات ،فإنها اضطرت ،وتحت ضغط املنظامت
الحقوقية الدولية والــدول الكربى يف املنظومة الدولية ،وخاصة
الواليات املتحدة وفرنسا ،إىل القبول بفتح ملف املوريتانيني الزنوج
الذين تع ّرضوا النتهاكات حقوق اإلنسان عىل األرايض املوريتانية من
الدولة املوريتانية أو بتشجيع ورضا منها.
 22ال توجد إحصاءات دقيقة لضحايا هذه األحداث ،لكن وصل عدد ضحاياها ،بحسب
بعض الباحثني ،إىل نحو عرشة آالف موريتاين يف السنغال وستة آالف سنغايل يف موريتانيا.
ينظر :عبد األمري عباس الحيايل" ،أبعاد الرصاع املوريتاين  -السينغايل يف حوض نهر السينغال"،
مجلة الفتح (جامعة دياىل) ،العدد  ،)2008( 34ص .229
 23ولد السعد وعبد الحي ،ص .38

 .3إرث إنساني ناتج من قمع السلطات
فئات معينة
عالوة عىل ما سبق من انتهاكات وتجاوزات وقعت بحق أعراق
أو رشائح معيّنة ،هناك إرث إنساين آخر يرتبط بقمع الدولة فئات
عاملية أو نقابية معينة؛ ففيام يتعلق بفئة العامل ،فقد ظلت هذه
الفئة منذ وقت مبكر من نشأة الدولة املوريتانية ،تشكو حيف أرباب
العمل وتجاهلهم حقوقها ،وخرقهم املتكرر قوانني الشغل ،ومامألة
السلطات لهم عىل ذلك( ،((2وقد ظلت ردة فعل هذه الفئة تأيت
وتقض مضجع
دامئًا يف شكل سلسلة من االحتجاجات واملظاهراتّ ،
الدولة ورشكائها من الفاعلني االقتصاديني( ،((2وكان تعامل الدولة
مع هذه االحتجاجات واملطالبات يف الغالب يتّسم بعدم التعامل
بدل من ذلك بقمعها ،وهو القمع الذي
معها بإيجابية ،واالستعاضة ً
مل يكن مير يف الغالب من دون أن يخلّف املزيد من الضحايا من
قتىل ومصابني ،بل وصل األمر يف بعض األحيان إىل إقدام الدولة عىل
القيام مبذبحة بحق العامل ،كام حصل ،عىل سبيل املثال ،يف أحداث
الزويرات ،يف عام .((2(1968
يف املدة  28-25أيار /مايو  ،1968أعلن عامل املناجم عن انخراطهم
يف أول إرضاب شامل ومنظم يقومون به ضد الرشكات االحتكارية
التي يعملون فيها ،واعتصموا أمام مباين رشكة "ميفرما" يف تجمع كبري
ضم مثامنئة عامل موريتاين ،وقدموا عريضتهم املطلبية إىل الرشكة
التي رفضت التفاوض بشأنها من األساس(.((2
أمام تع ّنت الرشكة وتخاذل الحكومة ،و ّجه املرضبون نداء إىل جميع
العامل القاطنني يف املدينة وأرسهم للحضور إىل الساحة الكربى
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 25املرجع نفسه.
 26بحسب جريدة صيحة املظلوم (التي كان يصدرها حزب الكادحني ،وهو أحد أعتى
مهم
أحزاب املعارضة وأقواها يف التاريخ السيايس املوريتاين املعارص ،والذي كان يؤطر جز ًءا ً
من املعارضة يف عهد الرئيس املختار ولد داداه) ،علّق أحد الشعراء املعارضني الشباب عىل
تلك املذبحة بأبيات بالغة الروعة ،نورد بعضها هنا ،نظ ًرا إىل أنها تعكس بعمق بعض أصداء
املذبحة ومدى صدمة املعارضة ومن ورائها الرأي العام الوطني ،ومدى تلقي اإلحساس
الجمعي العام لها:
مختار يا رجل البالد  ...مختار يا بدر السنني
ماذا دهاك وأي يشء  ...قلته لالمئني
نطق املدافع ضدّنا  ...يف صالح املستعمرين
يا أيها اإلنسان ما  ...أغراك باملستضعفني
هم طيبون ألنهم ثاروا  ...عىل املستوطنني
مل يلحقوك برشهم مل  ...ميسوا القرص الثمني
طلبوا الزيادة يف األجور  ...وراحة للمتعبني

نقل عن صحيفة :صيحة املظلوم ،العدد [ 29د .ت ،].ص .2
ً
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54
يف املدينة ،التي تفصل مساكن العامل وبيوت املوظفني األجانب
يف الرشكة .ورسعان ما وصل عدد املرضبني إىل ستة آالف شخص،
األمر الذي أخاف إدارة الرشكة التي قامت فو ًرا بطلب النجدة من
السلطات التي تدخلت عىل الفور ،ووصلت إىل مرسح اإلرضاب
وحدات من الجيش ،مد ّججة بالسالح ،وقامت مبناورات عدة ،هدفها
تخويف العامل وتفريقهم ،وملا مل تفلح جهودها ،عمدت إىل إطالق
النار عىل جمهور العامل ،ما أسفر عن سقوط  7قتىل و 40جري ًحا
كانت إصاباتهم متفاوتة(.((2
عىل الرغم من اعرتاف الدولة الرصيح مبسؤوليتها عن تلك املذبحة،
واعتذرت عنها عن طريق أكرب مسؤول فيها ،أي رئيس الدولة ،فإن
االنتهاكات والتجاوزات بحق العامل مل تتوقف عند ذلك الحد،
إمنا استمرت خالل الحقب املوالية ،سواء كانت تلك االنتهاكات
والتجاوزات تأيت يف شكل قمع دموي ،أم كانت يف شكل فصلهم
تعسف ًيا ومصادرة حقوقهم ،وعىل سبيل املثال ،شهد عام 2012
سقوط قتيل آخر من العامل بسبب القمع املامرس من الدولة ،حيث
قُتل أحد العامل بسبب استخدام مفرط للقوة من الحرس الوطني يف
أثناء فضّ هم اعتصا ًما قام به عامل رشكة النحاس يف مدينة اكجوجت،
شامل البالد(.((2
من املالحظ ،يف النموذجني اللذين أوردناهام ،كان قمع الدولة
للضحايا مبالغًا فيه ،ومع ذلك فإن الضحايا مل يتم تعويضهم وال
جرب الرضر الواقع عليهم ،وتم االكتفاء باالعتذار يف الحالة األوىل،
واإلنكار يف الحالة الثانية ،وعىل الرغم من أن هذه الحاالت ليست
سوى مناذج من القمع الذي يتع ّرض له العامل والنقابيون يف أثناء
مطالبتهم بحقوقهم ،وعىل الرغم من أن هناك العرشات اآلخرين
ممن فقدوا حياتهم أو أصيبوا بعاهات مستدامة بسبب قمع مامثل،
فإن أغلبية هؤالء الضحايا مل يتم إنصافهم وال تعويضهم تعويضً ا
عادلً بسبب استعصاء تحقيق العدالة االنتقالية بشأنهم ،وال سيام
عم حاق بهم ،وال يتص ّور يف بلد ما زالت
أن الدولة هي املسؤولة ّ
تتحكم فيه ميكانزمات الحكم االستبدادي مثل موريتانيا أن تقوم
الدولة مبحاكمة نفسها.
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 .4إرث إنساني ناتج من االغتياالت
السياسية والمحاوالت االنقالبية الفاشلة
يرتبط جزء كبري ومهم من اإلرث اإلنساين بسلسلة من االغتياالت
السياسية واملحاوالت االنقالبية الفاشلة التي شهدتها البالد ،وهي
اغتياالت ومحاوالت انقالبية خلّفت العديد من الضحايا الذين قتلوا
يف الغالب من دون محاكمة ،أو وفقًا ملحاكامت صورية وشكلية ،مل
ترا َع فيها أدىن متطلّبات املحاكمة ورشوطها القانونية.
بلغت تلك االغتياالت ومحاوالت االنقالب ذروتها يف الحقبة بني نهاية
السبعينيات ومطلع التسعينيات ،إذ اغتيل يف أثنائها العرشات من
الضباط واملدنيني ،كام اختُطف بعض آخر ومل يُعرف مصريه حتى
اآلن ،وراح بعض آخر منهم ضحية حوادث غامضة ،وال يُستبعد
أن تكون تلك الحوادث مدبّرة ،وأن يكون قد جرى اغتيالهم ،ومن
بني هؤالء املقدم أحمد ولد بوسيف (رئيس الوزراء السابق) الذي
سقطت طائرته قرب دكار يف نهاية أيار /مايو  ،1979بعد أقل من
شهرين عىل استيالئه عىل السلطة يف إثر انقالب داخيل قام به عىل
رئيس اللجنة العسكرية لإلنقاذ الوطني املصطفى ولد السالك(،((3
ومن بني من فقدوا حياتهم يف تلك الفرتة نتيجة حوادث غامضة
مفاجئة ،وزير الداخلية الرائد جدو ولد السالك الذي راح هو اآلخر
ضحية حادث سري غامض ،مل تعرف تفصيالته حتى اآلن(.((3
تكرر األمر نفسه مع العديد من الشخصيات العسكرية واملدنية
األخرى ،منها وايل انواذيبو إبان االنتخابات الرئاسية لعام ،1992
ولد محمد أحمد الذي رفض توقيع محارض االنتخابات التي اعتربها
مز ّورة ،فجرى خطفه يف طائرة وأُخفي قرسيًا ،ومل يظهر منذ ذلك
الحني ،وال يزال مصريه غامضً ا حتى اليوم .ومنهم كذلك قائد األركان
السابق ،محمد األمني ولد انجيان الذي اغتيل يف ظروف غامضة إبان
املحاولة االنقالبية التي قام بها الرائد صالح ولد حننا يف  8حزيران/
يونيو  ،2003ومل تعرف حتى اليوم الجهة التي اغتالته(.((3
مل تتوقف االنتهاكات والتجاوزات عند االغتياالت السياسية ،وإمنا
حصل الكثري من اإلعدامات واالعتقاالت والتعذيب ،وهي أمور جرت
يف الغالب خارج القانون ،نذكر منها:
.أإعــدام أربعة من قــادة املحاولة االنقالبية التي جرت يف
 16آذار /مارس  ،1981والتي ات ُّهم املغرب بدعمها ،وأُجريت
30 Ould Dadda , p. 27.
 31محمد بن املختار الشنقيطي" ،االنقالبات املوريتانية ..ماض يتجدد" ،الجزيرة نت،
 ،2004/10/3شوهد يف  ،2021/3/12يفhttps://bit.ly/3vg7UJz :
" 32من قتل قائد جيش موريتانيا األسبق" ،الجزيرة نت ،2011/8/17 ،شوهد يف
 ،2020/10/12يفhttp://bit.ly/3qGCnxK :
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تلك اإلعدامات بعد محاكمة عسكرية شكلية وصورية ،ورفض
الرئيس حينها ،محمد خونة ولد هيدالة ،توقيف حكم اإلعدام
عىل الرغم من الكثري من الوساطات التي استهدفت إقناعه
بالعدول عن تنفيذه(.((3

بها ،يف رسالة بعثوا بها إىل رئيس الجمهورية الذي ر ّد عليهم برسالة
مط ّولة ،عرض فيها بالتفصيل أسباب االعتقاالت واملحاكامت بأحداثها
ووقائعها ،ونفى علمه بأي شكل من أشكال التعذيب ،وتع ّهد برفض
هذا األسلوب مهام كان مصدره(.((3

.بيف عام  ،1987قام النظام بحملة تطهري واسعة ،شملت الضباط
الزنوج ،بتهمة التخطيط ملحاولة انقالبية ذات طابع عنرصي،
يف إثر اكتشاف محاولة انقالبية خطّط لها ضباط زنوج ينتمون
إىل تنظيم "أفالم الرديكايل" ،وأُعدم ثالثة ضباط زنوج ،و ُحكم
عىل  40آخرين بأحكام متفاوتة ،وجرت محاكمة هؤالء الضباط
أمام محكمة عدل خاصة ،كانت يف حقيقة األمر عبارة عن
محكمة عسكرية ،ترأسها عقيد مقرب من الرئيس معاوية
ولد الطايع خالل فرتة رئاسته ،وغابت عنها أيضً ا كل معايري
املحاكمة القانونية(.((3

ضمن هذا النوع أيضً ا ،ميكن أن نص ّنف تلك االنتهاكات التي لحقت
بعض قادة الحركات السياسية ،وخاصة من التيار اإلسالمي وبعض
السلفيني ،والتي مورست بذريعة الحرب عىل اإلرهاب ،وحصلت
غالبيتها يف عهد الرئيس معاوية ولد الطايع يف الفرتة ،2005-2003
ومتثّلت يف اعتقاالت واختطافات غري قانونية ،وحاالت تعذيب
أيضً ا ،ومن أشهر تلك االعتقاالت تلك التي حصلت يف عامي 2003
و 2004لبعض رموز التيار اإلسالمي وقادته ،ومن أبرزها وأكرثها
إيال ًما اختطاف السلطات املوريتانية الشاب املوريتاين محمدو ولد
الصالحي وتسليمه لألردن ليجري تعذيبه هناك ،ومن ثم تسليمه إىل
الواليات املتحدة ،لينتهي به املطاف يف معتقل غوانتنامو.

 .5إرث إنساني ناتج من قمع الحركات
السياسية ومعارضي أنظمة الحكم
يرتبط جزء آخر من اإلرث اإلنساين بقمعٍ تع ّرض له معارضون سياسيون
ألنظمة الحكم املتعاقبة ،وضمن هذا اإلطار ،ميكن أن نص ّنف جملة
من االعتقالت التي استهدفت رؤساء سابقني وقادة للمعارضة ووزراء
ومسؤولني من مختلف الحقب السياسية ،تع ّرضوا لالعتقال السيايس
يف ظروف هي يف الغالب مهينة وصعبة وغري قانونية.
لعل من بني أكرث الحركات السياسية التي تع ّرضت للقمع من النظام
الحاكم ،الحركة الوطنية الدميقراطية التي تع ّرض مناضلوها وقادتها
لصنوف من التنكيل ،ومورست عليهم مختلف أشكال التعذيب
من نظام الرئيس املختار ولد داداه ،بهدف انتزاع االعرتافات منهم
بالتهم التي كانت تو ّجهها إليهم السلطة الحاكمة( ،((3كام حدث مع
القادة النقابيني املتهمني بقيادة اإلرضابات واملهرجانات وتنظيمها
وتوزيع املنشورات خالل عام  ،1971أمثال أباه ولد حمديت ومحمد
سامل بن حي وجوف صمبا ،أعضاء لجنة العمل العاميل ،واملرابط
بن حمديت( .((3ودفع انتشار أساليب التعذيب ومامرسات القمع
خالل هذه الحقبة مسؤولني كبا ًرا يف الدولة والحزب إىل االعرتاف
بتفش أساليب التعذيب هذه ،واإلعالن عن رفضهم إياها وتنديدهم
ّ
 33ولد هيدالة ،ص .128
 34املرجع نفسه ،ص .151
 35ت ُقدّر بعض مصادر تلك املرحلة عدد السجناء السياسيني يف سجن "بيال" يف نواكشوط
تعج باملوقوفني وأغلبيتهم من املعلمني
وحده بنحو ألف سجني ،كام كانت سجون الواليات ّ
والطالب والعامل.
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رابعا :اإلرث الحقوقي واألنظمة السياسية:
ً
مشكل واحد ومقاربات متعددة
عىل الرغم من أ ّن مختلف األنظمة التي تعاقبت عىل حكم البالد
واجهت اإلرث اإلنساين نفسه تقريبًا ،األمر الذي يفرتض معه أن
تتشابه املقاربات املُتّبعة منها يف ميدان العدالة االنتقالية ،األمر الذي
كان من املمكن أن يؤدي مع الوقت إىل حصول تراكم يف هذا املجال،
فإنه يالحظ ،عىل العكس من ذلك ،أ ّن مقاربة تلك األنظمة ملوضوع
العدالة االنتقالية عرفت العديد من الفروق الجوهرية ونقاط
االختالف الواضحة.
من بني تلك االختالفات ،عىل سبيل املثال ،تباين هذه األنظمة من
حيث درجة االعرتاف بالتجاوزات واالنتهاكات التي تحصل؛ فالرئيس
املختار ولد داداه ،عىل سبيل املثال أيضً ا ،كان يراوح باستمرار بني
إنكار وجود بعض املشكالت من األصل واالعرتاف ببعض التجاوزات،
مع محاولة إعطائها تربي ًرا مقن ًعا ،ففي حني أننا نالحظ أنه عىل سبيل
رص عىل إنكار وجود مشكلة الرق يف موريتانيا يف عهد
املثال ،ظل يُ ّ
الدولة الوطنية ،يعرتف يف اآلن نفسه بأن آثاره ال تزال موجودة
وماثلة للعيان ،عىل الرغم من أنه أصبح يُع ّد جز ًءا من املايض ،وأنه ال
يجد سن ًدا لبقائه ،ال من دين وال من قانون(.((3
37
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Ould Daddah, p. 497.
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أما الرئيس معاوية ،ففضل أن يسلك طريق إنكار وجود أي مشكلة
أو مجازر ارتُكبت يف حق األقليات العرقية ،يف محاولة منه ملواجهة
اتهامات بانتهاك حقوق اإلنسان ُو ّجهت إليه من مختلف بلدان
الغرب ،ويف مقدمها الواليات املتحدة ،حيث اعترب تقرير صادر
عن الكونغرس األمرييك عن حالة حقوق اإلنسان يف العامل ،أن نظام
الرئيس معاوية اعتقل يف عام  1991وعذّب وقتل مجموعة كربى،
تصل إىل ثالثة آالف شخص ،من الزنوج من قبيلة معينة ،هي قبيلة
الهال بوالر ،وطالبت الواليات املتحدة بفتح تحقيق يف ملفات
حقوق اإلنسان يف موريتانيا ،ومحاكمة املسؤولني عن تلك االنتهاكات
والتجاوزات ،واعتربت ذلك رشطًا لعالقات طبيعية مع موريتانيا(.((4
اعتمد الرئيس ولد داداه ،يف مقاربته موضوع الرق ،عىل التعميامت
اإلدارية من جهة ،وعىل املراهنة عىل عامل الزمن من جهة أخرى.
ويقول يف هذا اإلطار" :وعليه فليس من املمكن أن يختفي نظام الرق
بني عشيّة وضحاها ،ألن عنرص الزمن ال ميكن تجاهله ،فحتى بعض
ضحايا هذا النظام ال يطعنون فيه ،فباألحرى أولئك الذين ميارسونه،
ومل متنعنا هذه املالحظة فور حصول بالدنا عىل استقاللها من العمل
عىل القضاء عىل ظاهرة الرق ،وتلك مهمة صعبة ج ًدا يف بلد محافظ
ج ًدا مثل بلدنا وواسع األرجاء ،وسكانه مشتتون عرب املجال ،تعيش
غالبيتهم العظمى بداوة ظاعنة"( .((3واملوقف نفسه ،تقريبًا ،موقف
اإلنكار وعدم االعرتاف بوجود مشكلة ،اتّبعه املختار ولد داداه يف
مقاربته مشكلة أخرى ترتبط باإلرث اإلنساين ،وهي املشكلة العرقية
التي بقي يرفض ،باستمرار ،االعرتاف بوجودها من األساس.
أما الرئيس محمد خونة ولد هيدالة ،ففضّ ل خيا ًرا آخر ،وهو مواجهة
املشكلة مبارشة واتخاذ قرارات جريئة بشأنها .ويف ما يتعلق مبسألة
الرق ،اعترب أن إلغاءه قانونيًا وعىل نحو رصيح هو السبيل الوحيد إىل
وضع حد لتلك املشكلة( ،((4لذا أصدر قرا ًرا يقيض بإلغاء الرق نهائ ًيا،
واضطر يف ظل الضغط الكبري الذي تعرض له من البنى التقليدية
إىل مهادنتها عرب قبول تعويض األسياد يف مقابل اإللغاء( .((4ومل يلبث
ولد هيدالة أن ع ّزز قراره السابق بقرار آخر يقيض بإلغاء امللكية
التقليدية لألرض ،وهو القرار الذي كان من ضمن أهدافه الكربى
متكني األرقاء السابقني من امتالك األرايض ،األمر الذي سيجعلهم
قادرين عىل االستفادة فعليًا من قرار إلغاء الرق السابق.
40
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يف مواجهة ذلك الضغط املامرس من الدول الكربى ،وخاصة الواليات
املتحدة وفرنسا ،عمد نظام الرئيس معاوية إىل اعتامد اسرتاتيجية
وتفصيل ،كام رفض
ً
تقوم عىل نفي كل تلك االتهامات ،جملة
االستجابة للمطالبات املتوالية بفتح تحقيق دويل يف املوضوع ،معل ًّل
رفضه بأن املسألة تتعلق باملؤسسة العسكرية التي ال ميكن أن تنرش
أرسارها للجميع(.((4

خامسا :العالقة بين التحول الديمقراطي
ً
والعدالة االنتقالية في موريتانيا
هناك من يرى أن االنتقال الدميقراطي هو مفهوم غري دقيق ،انترش
عىل نحو مفاجئ يف اللغة اليومية ،ويف أدبيات العلوم السياسية منذ
أواخر الثامنينيات ،ويتضمن اإلشارة عشوائ ًيا إىل أنواع مختلفة من
محاوالت إرساء الدميقراطية ،مبا فيها "االنتقال إىل الدميقراطية"،
باملعنى الدقيق للكلمة ،أي التح ّول من نظام استبدادي إىل نظام
دميقراطي ،كام يشمل أشكالً أخرى من االنتقال ال ترقى إىل مستوى
هذا االنتقال .ومن ثم ،يُع ّد هذا املفهوم من املفاهيم التي يجب
التعامل معها بحذر ،بوصفها مصد ًرا للعديد من األفكار والسياسات
والفلسفات املربكة( .((4أما البعض اآلخر ،فريى أن التحول الدميقراطي
إمنا يقصد به معنى دقيقًا ومحد ًدا ،وهو "القيام مبحاولة إجرائية
ومامرسة عملية وسعي جاد لالنتقال من نظام سيايس تضعف
فيه سلطة القانون ومؤسساته أمام قوة املصالح الخاصة لألفراد
 42محمد سعيد بن أحمدو ،موريتانيا بني االنتامء العريب والتوجه األفريقي :دراسة يف
إشكالية الهوية السياسية( 1993-1960 ،بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية،)2003 ،
ص .147
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du dictionnaire de science politique, de l'Université du Chili, 19/12/2011,
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املستبدين بالحكم ،إىل نظام الكلمة العليا فيه للقانون ومؤسساته
التي يحدد القانون ذاته وظائفها واختصاصاتها املتاميزة ،مبا يضمن
تكافؤ الفرص بني كافة أفراد الشعب ،ويحقق مستوى من التنمية
البرشية واالقتصادية ،يسمح ألفراد املجتمع بنيل حقوقهم وأداء
واجباتهم"(.((4
من هنا ،يبدو أن هناك عالقة وطيدة بني التحول الدميقراطي من
جهة والعدالة االنتقالية من جهة أخرى ،فهذه األخرية ،أي العدالة
االنتقالية ،تعمل عىل إعــادة بناء املجتمع عىل نحو يضمن له
االستقرار ،يف أثناء اجتيازه مرحلة التحول الدميقراطي ،وهي مرحلة
بالغة الصعوبة ،وهنا تربز الوظيفة املزدوجة للذاكرة الجامعية،
باعتبارها من جهة أحد أهم عنارص العدالة االنتقالية ،ومن جهة
أخرى إطا ًرا للتفكري يف التفاعالت بني املك ّونات املختلفة للعدالة
االنتقالية ،وخاصة أن العدالة االنتقالية تهتم عىل نحو خاص بتحديد
الطريقة املثىل لالنتقال من دولة استبدادية مل تحرتم حقوق شعبها
بأي شكل من األشكال ،إىل دولة تحرتم هذه الحقوق وتعطيها
خاصا(.((4
اعتبا ًرا ً

57
ميكن النظر إىل العدالة االنتقالية من زاوية أخرى أيضً ا ،باعتبارها
حركة حديثة نسبيًا لحقوق اإلنسان ،تربط بني العدالة من جهة،
والسلم والدميقراطية من جهة أخــرى ،من خالل فكرة واضحة
حتم عرب تعزيز العدالة
ج ًدا ،تعترب أن الطريق إىل الدميقراطية متر ً
واالعرتاف للضحايا بحقوقهم ،والحفاظ عىل الذاكرة الجمعية ح ّيةً،
من خالل تخليد ذكرى تلك االنتهاكات واملايض األليم املرتبط بها،
وكلام اقرتب مجتمع ما من تحقيق هذه األهداف ،تضاعفت أمامه
فرص التقدم نحو مستقبل زاهر وسليم .وانطالقًا من هذا التوصيف،
تعتمد العدالة االنتقالية عىل أربعة تدابري أساسية :املحاكمة،
واالعرتاف بالحقيقة ،وتعويض األرضار ،والقيام بإصالحات إدارية(.((4
وعالوة عىل ما سبق ،تعترب العدالة االنتقالية من أهم األسس التي
يُعتمد عليها يف إنجاح عمليات التحول الدميقراطي ،نظ ًرا إىل كونها
متثل أدا ًة قوية لتحقيق نوع من الثقة بني املواطنني من جهة ،والنظام
الجديد من جهة أخرى(.((5
بالرجوع إىل الحالة املوريتانية ،سنالحظ عدم وجود تناسب بني
التحول الدميقراطي من جهة ،والعدالة االنتقالية من جهة أخرى ،فإذا
كان من الصحيح أن التجربة الدميقراطية املوريتانية غري املكتملة
بطبيعتها( ،((5ال ميكن اعتبارها منوذ ًجا للعالقة بني التحول الدميقراطي
والعدالة االنتقالية يف باقي البلدان ،وال سيام أن التجربة املوريتانية
للعدالة االنتقالية غري مكتملة هي األخرى ،كام سبق وأسلفنا.

يحاج بعض املفكرين بعدم وجود عدالة انتقالية أو انتقال دميقراطي
ّ
أصل
يف األساس ،محت ّجني عىل ذلك بكون الدول واملجتمعات هي ً
يف تطور اجتامعي وسيايس مستمر ،ومن ثم ،ال ميكن التمييز بني
دول ومجتمعات يف حقب "انتقال" وأخرى يف مراحل "عدم انتقال"،
ويحاول كل من فرميان وجوكيتش تقديم معيار للتمييز بني الحقب
االنتقالية والحقب غري االنتقالية ،معتربين أن يف سياق حرج من
قبيل سياق العدالة االنتقالية ،يجب أن يتم ربط مصطلح "االنتقال"،
فحسب ،بفرتة االنتقال الرسمي من حالة الحرب إىل حالة السالم ،أو
من نظام استبدادي نحو نظام دميقراطي(.((4

يالحظ عدم التناسب هذا بوضوح خالل حقبة الرئيس معاوية،
أي الحقبة التي شهدت اإلرهاصات األوىل للتح ّول الدميقراطي يف
موريتانيا ،حيث ات ّخذ ،وعىل نحو غري متوقع من نظام يخطو خطواته
األوىل يف مجال التحول الدميقراطي ،بعض القرارات التي أفرغت
العدالة االنتقالية الصورية التي كان قد بدأها من محتواها.

من هنا جاءت التسمية أو املصطلح الذي يطلق عىل العدالة
االنتقالية ،وهو مصطلح عدالة ما بعد النزاعات والدكتاتوريات،
أساسا باسرتاتيجيات مكافحة اإلفالت من العقاب ،وهي بذلك
وتعنى ً
عبارة عن آلية للخروج سلميًا من حاالت الرصاع والنزاع والدكتاتورية،
إىل حقبة جديدة يسودها السلم والعدل والدميقراطية(.((4

لعل من بني أهم تلك القرارات ،الخطوة التي أقدم عليها تلك املتمثلة
يف تصديق الربملان املوريتاين يف  24أيار /مايو  1993مرشوع قانون
يقيض بالعفو عن املتهمني يف قضية (مذبحة العسكريني السود) ،حيث
ص ّدق الربملان بأغلبية ساحقة عليه ،وينص عىل إسقاط الدعاوى كلها
رضرين(.((5
واالستعاضة عن ذلك بدفع تعويضات ألرس الضحايا واملت ّ
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2016, p. 2.
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أما مقاربة الرئيس املخلوع محمد ولد عبد العزيز ()2019-2009
ملوضوع العدالة االنتقالية ،فركزت عىل بُ ٍ
عد آخر من أبعاد العدالة
االنتقالية ،هو بُعد إحياء الذاكرة الجمعية ،حيث إنه قام يف أثناء
زيارته مدينة كيهيدي يف جنوب البالد ،التي تنحدر منها أغلبية
ضحايا أحداث عامي  1987و ،1989بتأدية صالة الغائب عىل أرواح
يصب يف اإلطار نفسه،
ضحايا تلك األحداث( ،((5كام أصدر قرا ًرا آخر ّ
وهو القرار الذي يقيض برضورة تحديد األماكن التي ُدفن فيها ضحايا
اإلرث اإلنساين(.((5

خاتمة
ميكن القول إن تجربة العدالة االنتقالية يف موريتانيا ما زالت قيد
التشكل .لذا ،من املبكر الحكم عليها .لكن ذلك ال مينعنا من تقديم
بعض املالحظات بشأنها ،عىل النحو اآليت:
1.تأخر إقرار نظام للعدالة االنتقالية يف موريتانيا كث ًريا ،ليس
مقارن ًة ببلدان العامل الثالث مثل دول أمريكا الالتينية والبلدان
األفريقية فحسب ،بل أيضً ا مقارن ًة حتى بالبلدان املغاربية
(املغرب وتونس والجزائر وليبيا) التي سبقت موريتانيا يف
تأسيس أنظمة للعدالة االنتقالية ،مع تفاوت يف حظوظها
والنجاح يف هذا املسار.
2.ال يربر املرياث الكبري من انتهاكات حقوق اإلنسان الذي عرفته
موريتانيا ،بأي حال من األحوال ،تقاعسها عن تأسيس نظام
للعدالة االنتقالية ،تبدو يف حاجة ملحة إليه من أجل الحفاظ
عىل وئامها االجتامعي وانسجام مك ّوناتها الوطنية.
3.عىل الرغم من أهمية الخطوات التي قامت بها السلطات
املوريتانية واستهدفت تعويض ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان
يف البالد وجرب الرضر الذي لحق بهم ،فإنها ليست كافية ،وال
ميكن البناء عليها مبفردها يف التأسيس لنظام العدالة االنتقالية
النص
املنشود ،كام أنها ظلت ضعيفة التأثري ،كونها مل تشمل ّ
عىل معاقبة املجرمني والجالدين السابقني الذين بقوا مبنأى عن
أي نوع من العقاب أو املحاسبة ،بل ما زال العديدون منهم
يتولّون أكرب املناصب يف الدولة.
4.كان لتدخل أطراف خارجية (الواليات املتحدة وفرنسا والسنغال
 ...إلخ) ،عىل سبيل املثال ،يف ذلك املسار املتعلق بالعدالة
 53املركز املوريتاين للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،التقرير االسرتاتيجي ملوريتانيا
 ،2013-2012ص .137
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االنتقالية وحقوق اإلنسان يف موريتانيا ،تداعياتٌ سلبية عليه
وتسييسه ،ما جعل النظرة إىل هذا امللف من السلطات الحاكمة
يف موريتانيا تتّسم يف أغلبية األحيان بالكثري من الريبة والتوجس
مهم يف عرقلة مساعي
والشك ،وأ ّدت تلك الوضعية دو ًرا ً
األنظمة الحاكمة يف موريتانيا إلقرار نظام للعدالة االنتقالية،
كام جعل بعضها يخىش من القيام بأي إصالحات حقيقية يف
ميدان العدالة االنتقالية مخافة ما قد يرتتب عليها من إضعاف
معزول من كل أسلحته يف مواجهة ضغوط
ً
للنظام ،ما قد يجعله
خارجية ال ِق َبل له بها.
5.ليس إقرار نظام للعدالة االنتقالية مهم ًة تقع عىل عاتق النظام
الحاكم وحده ،إمنا هي مهمة تقع عىل املجتمع بأكمله ،وبكل
قواه الح ّية ،مبا فيها قوى املعارضة ومختلف األحزاب والنقابات
ومنظامت املجتمع املدين وغريها من القوى.
6.عىل الرغم من أن موريتانيا مل تعرف حتى اآلن قيام نظام
للعدالة االنتقالية ،فإن اإلرهاصات األوىل التي عرفتها من
هذه العدالة تبدو يف تص ّورها العام أقرب إىل منوذج العدالة
التعويضية الذي أخذت به بعض البلدان األفريقية ،منها إىل
منوذج العدالة العقابية الذي أخذت به العديد من البلدان
األوروبية ودول أمريكا الالتينية ،يف حني أن هذا النموذج األخري
هو األكرث نجاعة ،نظ ًرا إىل أن العقاب عىل تلك الجرائم هو
ضامنة مهمة لعدم تكرارها.
7.من بني أكرب املع ّوقات التي حالت دون نجاح موريتانيا يف
إقرار نظام للعدالة االنتقالية حتى اآلن هو أن الخطوات
التي متت بهذا الخصوص جرت بإيعاز ومباركة من األشخاص
أنفسهم الذين كانوا حاكمني يف أثناء ارتكاب تلك االنتهاكات
والتجاوزات ،األمر الذي جعل مختلف تلك املقاربات يطغى
عليها النفَس التصالحي والرغبة يف تجاوز املايض املرتبط بتلك
وغض النظر عنه ،أكرث مام تطغى عليها
االنتهاكات والقفز عليه ّ
الرغبة يف الرجوع إىل ذلك املايض بغية تنقيته وتصفيته مام
علق به من شوائب واالرتكاز عليه يف االنطالق إىل املستقبل.
8.ت ُع ّد قوة البنى التقليدية يف موريتانيا وتجذّرها يف مختلف
امليادين ،هي األخرى أيضً ا من أكرب املع ّوقات التي تحول دون
قيام نظام للعدالة االنتقالية يف موريتانيا ،فهذه البنى التي
شاركت بفاعلية يف أغلبية التجاوزات واالنتهاكات التي لحقت
وصول
حقوق اإلنسان يف البلد ،بد ًءا باالنتهاكات املتعلقة بالرقً ،
إىل التصفيات العرقية ،ظلت تعرتض كل محاولة من الدولة
إلنصاف ضحايا تلك األحداث أو معاقبة األشخاص الضالعني
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فيها ،ويف حاالت عدة ،كان النظام يضطر إىل التخيل عن بعض
اإلصالحات يف ميدان العدالة االنتقالية تحت تأثري تلك البنى
وبضغط منها.
9.كان العامل األسايس الذي تسبب يف تعرث مختلف املحاوالت
التي قامت بها األنظمة السياسية يف موريتانيا من أجل بناء نظام
للعدالة االنتقالية ،مبا فيها املحاولتان اللتان ميكن أن نعتربهام
األكرث جدية :املحاولتان اللتان قام بهام كل من الرئيسني سيدي
ولد الشيخ عبد الله ومحمد ولد عبد العزيز ،قد جرتا يف ظل
النظام السيايس نفسه ،حيث كانت الشخصيات املحورية
واملؤثرة يف كل من النظامني ،يف أغلبيتها ،ضالعة ومتورطة يف
أحداث تتعلق مبلف اإلرث اإلنساين ،وخاصة اإلبادات والتهجري
القرسي الذي تع ّرضت له األقلية األفريقية يف نهاية الثامنينيات
وبداية التسعينيات ،ومن ثم مل يكن من الوارد أن تسائل تلك
الشخصيات ال ُجناة الذين هم يف مقدمهم.
تبي لنا التجربة املوريتانية بوضوح أنه يصعب ،إن مل يكن من
	ّ 10.
أصل ،تطبيق نظام للعدالة االنتقالية يف ظل السياق
املتعذر ً
السلطوي نفسه الذي أنتج انتهاكات حقوق اإلنسان؛ ذلك أن
إحدى أكرب املعضالت واملع ّوقات التي حالت دون قيام نظام
للعدالة االنتقالية يف موريتانيا متثلت بأن مختلف األنظمة التي
تعاقبت عىل الحكم كانت عىل نحو ما متثّل استمرارية لنظام
واحد ،فمن وصل إىل الحكم بعد الرئيس املختار ولد داداه ،كان
أصيل من نظام حكمه ،واألمر ذاته ميكن قوله ع ّمن
يُع ّد جز ًءا ً
خلفوا الرؤساء محمد خونة ولد هيدالة ومعاوية ولد الطايع
ومحمد ولد عبد العزيز يف الحكم ،ومن ثم ،فإن وصول املعارضة
إىل الحكم يف موريتانيا ،رمبا يكون قد غدا مبنزلة الرشط األسايس
واأل ّويل لقيام نظام للعدالة االنتقالية يف موريتانيا ،وهو أمر ال
يبدو أنه قد يحصل يف املدى القريب ،نظ ًرا إىل اعتبارات كثرية
ليس هذا مقام التفصيل فيها.
أخ ًريا ،فإن الحالة املوريتانية يف ميدان العدالة االنتقالية تكشف لنا
بوضوح أن هناك عالقة وطيدة بني تأسيس نظام للعدالة االنتقالية
يف بلد ما ،ورضورة إقامة عدالة اجتامعية فيه ،حيث تتطلّب تصفية
مرياث الرق عىل سبيل املثال الذي هو مرياث حقوقي وإنساين أليم
تأسيس نظام للعدالة االنتقالية ،وتتطلّب يف الوقت ذاته
يف موريتانيا
َ
تحقيق العدالة االجتامعية.
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 حماية لألشخاص أم حماية للحدود؟:الحماية الدولية للنازحين داخل ًيا
International Protection for IDPs: Protection for People or Borders?

اكتسب موضوع الحماية الدولية لألشخاص النازحين داخل ًيا الذين أصبح عددهم يفوق عدد
 ويظهر ذلك في ســعي المجتمع الدولي إلى.الالجئيــن أهميــة كبيرة في الســنوات األخيرة
 من خالل توفير المســاعدات اإلنســانية لهم فــي بلدانهم؛ كي ال،إيجــاد حلول لمشــكالتهم
 وتكريس حقهم في البقــاء في بلدانهم في،يضطــروا إلــى البحث عنها خارج حــدود دولهم
 غير أن الواقع أثبــت أن تركيز المجتمع.أمــن وكرامــة؛ أي حقهــم في عدم التحــول إلى الجئين
 والــذي تغلفــه الدوافــع،الدولــي علــى حمايــة األشــخاص النازحيــن داخــل بلدانهــم األصليــة
ّ
،لتحفظ الدول بشأن استقبال الالجئين على أقاليمها
 هو في الواقع نتيجة حتمية،اإلنسانية
، تثير مســألة حمايــة النازحين داخــل بلدانهــم األصلية، خاصــة األوروبيــة،فقــد أصبحــت الــدول
. لتبرّر غلق حدودها في وجه الالجئين،تعسفية
بطريقة
ّ
. االتحاد األوروبي، القانون الدولي، النزوح، اللجوء، الهجرة:كلمات مفتاحية
International protection for internally displaced persons, who far exceed the
number of refugees, has become a major issue in recent years. This is reflected in the
international community's search for solutions, by providing them with internal
humanitarian assistance so that they do not have to seek help beyond the borders of
their states, affirming their right to remain in their country in security and dignity
and not to become refugees. However, reality has shown that the international
community's attention to the protection of internally displaced persons is not so
much a humanitarian consideration as it is an inevitable consequence of state
reservations to welcome refugees on their territory. European states in particular
have attached urgency to protecting internally displaced persons arbitrarily to
justify the closure of their borders to refugees.
Keywords: Migration, Asylum, Internal Displacement, IDPs, International Law,
European Union.
. الجزائر، تيزي وزو، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق والعلوم السياسية،أستاذة القانون
Professor of Law, Faculty of Law and Political Science, University of Mouloud Mammeri, Tizi Ouzou, Algeria.
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مقدمة
سعى املجتمع الدويل يف السنوات األخرية إىل تطوير مقاربات وآليات
جديدة للتصدي ملشكلة التدفقات الجامعية لالجئني ،والتخيل عن
النهج التقليدي الذي يتّسم بطابع االستجابة ،ويرتكز عىل تأمني
الحامية القانونية لالجئني يف البلدان املضيفة .فقد بدأت تتبلور
أساسا نحو الدول املولدة
مالمح نهج جديد ذي طابع وقايئ موجه ً
لالجئني .ويراد بفكرة الوقاية استبدال الحامية يف بلدان اللجوء ،والتي
مل تعد ف ّعالة بسبب التدفقات الكبرية ،بشكل آخر من الحامية داخل
بلدان األصل .غري أن مصطلح "الوقاية" يختلف وقعه ،إذا استُع ِمل
بصدد الكالم عن أسباب اللجوء ،أو عند الكالم عن تدفقات الالجئني.
يف الحالة األوىل يجري الرتكيز عىل األشخاص النازحني داخل ًيا الذين
تجب حاميتهم ،وتقديم الحلول ملشكالتهم ،من دون االنتظار إىل أن
يضطروا إىل الفرار؛ أي تفادي تح ّولهم إىل الجئني ،وهذا هو الجانب
الب ّناء للوقاية ،فقد أصبحت فئة األشخاص النازحني داخل ًيا تحظى
باهتامم كبري سواء عىل املستوى الدويل من خالل تبني املبادئ
التوجيهية املتعلقة بالنزوح الداخيل لعام  ،1998أو عىل املستوى
اإلقليمي من خالل تبني اتفاقية كمباال لحامية النازحني داخليًا يف
أفريقيا ومساعدتهم لعام  ،2009سع ًيا نحو تكريس مركز قانوين دويل
لهذه الفئة .أ ّما يف الحالة الثانية أو الجانب السلبي للمقاربة الوقائية
فيظهر من خالل الرتكيز عىل حامية حدود الدول املضيفة لالجئني يف
مواجهة التدفقات ،والتي أصبحت شيئًا فشيئًا غري مرغوب فيها ،وذلك
من خالل إقامة عوائق وحواجز ،لتفادي دخول ضحايا االضطهاد
والنزاعات إىل بلدان اللجوء ،تحت ستار حامية الضحايا ومساعدتهم
يف مواقعهم .ويتضح هذا الجانب من خالل مامرسات دول االتحاد
األورويب يف مواجهة تدفقات الالجئني ال سيام الالجئني السوريني.
بناء عليه ،تتمحور إشكالية الدراسة حول واقع الحامية الدولية
لألشخاص النازحني داخليًا ،بني الدوافع اإلنسانية التي ترمي إىل
تقديم املساعدة لهؤالء األشخاص وتكريس مركز قانوين يحميهم يك
ال يضطروا إىل طلب الحامية خارج بلدانهم ،وبني مصالح الدول يف
إبقائهم داخل بلدانهم ،حامي ًة لحدودها.
ولإلجابة عن هذه اإلشكالية اعتمدنا عىل منهج تحلييل للنصوص
القانونية الدولية املتعلقة مبوضوع النزوح الداخيل؛ مثل املبادئ
التوجيهية املتعلقة بالنزوح الداخيل لعام  ،1992واتفاقية كمباال لعام
 ،2009إضافة إىل املعايري ذات الصلة سواء يف القانون الدويل لالجئني
كاتفاقية جنيف لعام  1951املتعلقة بحالة الالجئني ،بصيغتها املعدلة
بربوتوكول نيويورك لعام  ،1967أو يف القانون الدويل لحقوق اإلنسان
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والقانون الدويل اإلنساين ،ومدى انطباقها عىل واقع الحامية الدولية
للنازحني داخل ًيا ،وانعكاسها عىل حق األشخاص يف التامس اللجوء.

ً
أوال :الواجهة اإلنسانية لنظام حماية
النازحين داخل ًيا :الوقاية من أسباب اللجوء
مهم اليوم ،فحسب
أخذت مسألة األشخاص النازحني داخليًا بع ًدا ً
اإلحصائيات التي ق ّدمتها املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني ،بلغ عدد األشخاص النازحني داخليًا يف العامل  41.3مليون
شخص يف نهاية عام  ،2018لذا ،تجاوز ذلك عدد الالجئني البالغ 9.52
ماليني شخص((( .ومن هنا تبدو أهمية التمييز بني النازحني داخليًا
والالجئني ملا لذلك من انعكاس عىل نطاق الحامية املضمونة لكل
فئة ،كام أن هذه األرقام تعكس ضخامة مشكلة النزوح القرسي
التي أصبحت منترشة عرب العامل((( ،عىل نح ٍو دفع املجتمع الدويل إىل
التحرك من أجل إيجاد حلول ملشكالت النازحني داخل ًيا ،من خالل
توفري املساعدات اإلنسانية لهم يف مواقعهم يك ال يضطروا إىل البحث
عنها خارج حدود دولتهم .إضافة إىل ذلك ،بدأت األصوات تتعاىل
للمطالبة بحقٍ جديد هو حق الشخص يف البقاء يف بلده يف أمن
وكرامة؛ أي حقه يف عدم التحول إىل الجئ.

 .1التمييز بين النازح داخل ًيا والالجئ
تكمن أهمية التمييز بني النازح داخل ًيا والالجئ يف تحديد نطاق
الحامية التي يتمتع بها كل منهام ،فإذا كانت فئة النازحني داخليًا مل
تح َظ باهتامم املجتمع الدويل إال يف السنوات األخرية ،فإن الالجئني
قد نالوا اهتام ًما كب ًريا منذ عهد عصبة األمم املتحدة ،غري أن اتفاقية
جنيف عام  1951حول الالجئني ،تع ّد حجر الزاوية للنظام الدويل
لحامية الالجئني ،وقد ع ّرفت الالجئ يف مادتها األوىل بأنه" :كل شخص
يوجد [ ]...وبسبب خوف له ما ي ّربره من التعرض لالضطهاد بسبب
عرقه ،أو دينه ،أو جنسيته ،أو انتامئه إىل فئة اجتامعية ،أو آرائه
 1املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،موجز لتقرير االتجاهات العاملية-
ملحة عن عام  ،2019/76/ ،2018شوهد يف  ،2019/8/23يفhttps://cutt.us/h2K03 :
 2تسبب النزاع املستمر يف جمهورية الكونغو الدميقراطية ويف سورية ،وتصاعد التوترات
الطائفية يف إثيوبيا والكامريون ومنطقة الحزام األوسط يف نيجرييا ،يف معظم حاالت النزوح
الجديدة التي بلغت  10.8ماليني حالة ،والتي ارتبطت بالنزاع والعنف .ووجد الذين حاولوا
العودة إىل ديارهم يف العراق ونيجرييا وسورية أن ممتلكاتهم قد ُد ّمرت والبنية التحتية قد
ترضرت ،وأن الخدمات األساسية غري موجودة ،ينظر :مركز رصد النزوح الداخيل ،ازدياد عدد
النازحني داخل بالدهم أكرث من أي وقت مىض ،2019/5/10 ،شوهد يف  ،2019/8/23يف:
https://cutt.us/NVfVE
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السياسية؛ خارج بلد جنسيته وال يستطيع ،أو ال يريد بسبب ذلك
الخوف ،أن يستظل بحامية ذلك البلد"(((.

صفة القرس التي متيز هذه التنقالت من الهجرة الطوعية التي غال ًبا
ما يكون دافعها اقتصاديًا.

توسع نطاق الحامية املضمونة
أما عىل املستوى األفريقي ،فقد َّ
لالجئني باالعتامد عىل معايري موضوعية ،الستيعاب تدفقات الالجئني
املتزايدة((( .بناء عليه ،إضافة إىل الالجئني باملعنى الوارد يف اتفاقية
 ،1951ومبقتىض الفقرة الثانية من املادة األوىل من االتفاقية املتعلقة
بتحديد املظاهر الخاصة ملشكالت الالجئني يف أفريقيا لعام  ،1969يع ُّد
جب عىل ترك محل إقامته املعتادة بسبب اعتداء
الجئًا "كل شخص يُ َ
خارجي ،أو احتالل ،أو هيمنة أجنبية ،أو أحداث تعكِّر النظام العام
بشكل خطري يف بلد منشئه أو جنسيته ،بكاملها أو جزء منها ،من أجل
البحث عن ملجأ يف مكان آخر خارج بلد منشئه أو جنسيته"(((.

يتمثل الفارق الجوهري بني املفهومني يف مسألة تجاوز الحدود
الدولية؛ فحني يغادر األشخاص بيوتهم ومناطقهم األصلية فرا ًرا من
النزاع املسلح أو االضطهاد أو انتهاك حقوق اإلنسان ،منهم من يتنقل
إىل مكان آمن داخل الدولة نفسها ،بينام يغادر اآلخرون إىل دولة
أخرى .وعىل الرغم من أن الفئتني تعيشان الظروف الصعبة نفسها،
ويف حاجة إىل الحامية واملساعدة ،فإننا نجد أن الالجئني يتمتعون
مبركز قانوين يضمن لهم مجموعة من الحقوق طبقًا التفاقية ،1951
ويستفيدون من حامية مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون
الالجئني ومساعدتها ،بينام ال يتمتع النازحون داخليًا بأي مركز
قانوين دويل؛ ألنهم يظلون خاضعني لسلطة دولتهم ،ويُفرتض أنهم
يستفيدون من حاميتها ،مع أنّه من املمكن أحيانًا أن تكون حكومة
هذه الدولة هي السبب يف نزوحهم(((.

أما بالنسبة إىل تحديد مفهوم النازحني داخل ًيا ،فيجب الرجوع إىل
الوثيقة األساسية يف هذا الشأن وهي املبادئ التوجيهية املتعلقة
بالنزوح الداخيل لعام  ،1998وجرى تعريفهم يف مق ّدمة هذه املبادئ
بأنهم" :األشخاص ومجموعات األشخاص الذين أُجربوا أو اضطروا
إىل الفرار أو الرحيل من أوطانهم أو أماكن إقامتهم املعتادة ،بوجه
خاص من أجل تفادي اآلثار الناجمة عن الرصاع املسلح أو حاالت
من العنف العام ،أو انتهاكات حقوق اإلنسان أو الكوارث الطبيعية
أو التي من صنع البرش والذين مل يعربوا حدود دولة معرتف بها
دول ًيا"((( .وهو التعريف نفسه الذي تب ّنته اتفاقية كمباال لحامية
النازحني داخليًا ومساعدتهم يف أفريقيا عام .(((2009
من خالل هذه التعريفات يتضح أن النازحني داخل ًيا والالجئني
يشرتكون يف دوافــع تنقلهم ،واملتمثلة يف النزاعات املسلحة،
واالضطهاد ،وانتهاك حقوق اإلنسان ،وغري ذلك .ومن ثم ،يشرتكون يف
 3األمم املتحدة ،الجمعية العامة ،االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني ،اعتمدها يوم 28
متوز /يوليه  1951مؤمتر األمم املتحدة للمفوضني بشأن الالجئني وعدميي الجنسية ،الذي
دعته الجمعية العامة لألمم املتحدة إيل االنعقاد مبقتىض قرارها ( 429د )5-املؤرخ يف 14
كانون األول /ديسمرب  - 1950تاريخ بدء النفاذ 22 :نيسان /أبريل  ،1954وفقًا ألحكام املادة
 ،43شوهد يف  ،2021/3/18يفhttps://bit.ly/3vCVoDZ :
 4محمد علوان" ،الالجئون يف القانون الدويل والترشيعات املحلية :مؤسسة اللجوء يف
األردن" ،أوراق عمل ندوة تطور اللجوء والنزوح :الترشيع والحامية واملامرسة ،مركز دراسات
الالجئني والنازحني والهجرة القرسية ،جامعة الريموك ،األردن ،2002/7/18-14 ،ص .103
 5منظمة الوحدة األفريقية ،االتفاقية التي تحكم الجوانب املختلفة ملشاكل الالجئني يف
أفريقيا ،دخلت حيز التنفيذ يف  20حزيران /يونيو  ،1974مكتبة حقوق اإلنسان  -جامعة
منيسوتا ،شوهد يف  ،2021/3/18يفhttps://bit.ly/3lDdhhD :
 6األمم املتحدة ،املجلس االقتصادي واالجتامعي ،مبادئ توجيهية بشأن الترشيد
الداخيل ،2002/9/27 ،شوهد يف  ،2021/3/18يفhttps://bit.ly/3c1Qnxf :
 7االتحاد األفريقي ،اتفاقية االتحاد األفريقي لحامية ومساعدة النازحني داخل ًيا يف أفريقيا
(اتفاقية كمباال) ،متوز /يوليو  ،2004شوهد يف  ،2021/3/18يفhttps://bit.ly/3ttfqz1:

بناء عليه ،هناك من يقرتح وضع مفهوم موحد ّللجئ باملعنى الواسع،
بحيث يشمل الالجئني باملعنى الضيق ،والنازحني داخليًا؛ ما يتيح
املرونة املطلوبة يف العمل الدويل لصالح األشخاص الذين اضطروا
إىل مغادرة ّ
محال إقامتهم أو بالدهم .تبدو املسألة مسألة تفسري
للمعاهدات ،خاصة املادة األوىل من اتفاقية  ،1951فمن اللحظة
التي تُولِّد فيها النزاعات املسلحة نزو ًحا جامع ًيا ،يصبح التمييز بني
الالجئني والنازحني داخليًا بال معنى؛ ألنه حتى األشخاص الذين
يتجاوزون الحدود ال يُع ّدون الجئني كلهم باملعنى الوارد يف اتفاقية
 ،1951فالنزاعات املسلحة واالضطرابات الداخلية ال تشكّل أسبابًا
لالضطهاد باملعنى الوارد يف املادة األوىل من هذه االتفاقية .بناء
عليه ،فهي ليست مرب ًرا ملنح مركز الالجئ .فالخوف من االضطهاد،
يجب أن يكون قامئًا عىل األسباب الواردة عىل سبيل الحرص يف املادة
األوىل من هذه االتفاقية ،وهي :العرق ،والدين ،والجنسية ،واالنتامء
إىل فئة اجتامعية معينة ،والرأي السيايس ،وأن يكون االضطهاد ذا
طابع فردي(((.
من خالل وجهة النظر هذه ،ال يوجد انقسام يف التنظيم الدويل؛ لكونه يف
إطار األمم املتحدة واملهامت املوكلة إىل املفوضية .وقد تطورت املامرسة
8 Laura Arenas-Peralta, "La protection internationale des personnes
déplacées à l'intérieur de leur propre pays," International Law: Revista
Colombiana de Derecho Internacional, no. 31 (2017), pp. 12-13, accessed on
22/2/2021, at: https://bit.ly/3dAeZ0V
9 Michael Barutciski, "Les dilemmes de protection internationale des
réfugiés: Analyse de l'action du HCR," Thèse pour le doctorat en droit,
Université de Paris 2, 2004, pp. 141-142.
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نحو تفسري واسع ملفهوم الالجئ ،فاملدافعون عن هذا االقرتاح يؤكدون
أنه عىل الرغم من أن اتفاقية  1951قد نشأت يف سياق سيايس مهموم
مبشكالت الالجئني األوروبيني بعد الحرب العاملية الثانية ،ومن ثم فإن
دوافعها أوروبية محضة ،فإن املؤمتر الذي تبناها قد شهد مشاركة عاملية
بحضور ممثلني عن جميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة( .((1وحتى
إن كان مركز الالجئ يجد أساسه يف االعرتاف بالطلبات الفردية ،فإنه ال
يوجد ما مينع من تحديده عىل أساس جامعي.
تشرتط الترشيعات واملحاكم الداخلية غالبًا وجــود خوف من
االضطهاد ،بغرض تطبيق التعريف الضيق لالجئ ،غري أن املدافعني
عن التفسري الواسع ملفهوم الالجئ يرون أنه ميكن االستناد إىل تفسري
يأخذ يف االعتبار املادة  1/33من اتفاقية  ،1951املتعلقة مببدأ عدم
إعادة الالجئ القرسية إىل حدود األقاليم التي ميكن أن تتعرض فيها
تفسريا واس ًعا
حياته أو حريته للتهديد( .((1غري أنه يجب االعرتاف بأن ً
ملفهوم الالجئ يقتيض تفس ًريا حرك ًيا التفاقية  ،1951واملعاهدات
الدولية ذات الصلة ،بشكل يجعلها تتكيف مع الظروف الحالية(.((1
حل آخر اقرتحه الفقه ،وهو تطبيق مفهوم النازحني عىل
مثة ٌّ
األشخاص الذين يظلون داخل حدود دولتهم ،كام ينطبق عىل الذين
تجاوزوا هذه الحدود( .((1ويبدو هذا الحل أسهل من سابقه؛ ألنه ال
يتعارض مع مفهومٍ اتفاقي ،كام هو الحال بالنسبة إىل مفهوم الالجئ
وفقًا التفاقية  .1951غري أنه بعد صياغة املبادئ التوجيهية املتعلقة
بالنزوح الداخيل ،وبعد إبرام االتفاقية األفريقية املتعلقة بالنازحني
داخليًا ودخولها حيز التنفيذ ،أصبح مفهوم "األشخاص النازحني
داخليًا" مقبولً ومدعو ًما عىل نح ٍو كبري.

واليشء نفسه بالنسبة إىل البلدان التي تنتهي فيها النزاعات ،حيث
يعود الالجئون والنازحون يف الوقت نفسه إىل ديارهم ،ويعيشون
يف املجتمعات نفسها ،ويتعرضون للمشكالت ذاتها فيام يتعلق
بإعادة إدماجهم.

 .2أهمية المساعدات اإلنسانية للنازحين
داخل بلدانهم األصلية في تفادي اللجوء
إلى دولة أخرى
يتع ّرض األشخاص النازحون داخل بلدانهم ملخاطر عديدة ،سواء يف
أثناء نزوحهم ،أو عند عودتهم إىل ديارهم ،أو إعادة استقرارهم يف
مكان آخر .وتصل مع ّدالت الوفيات بني النازحني داخل بلدانهم إىل
نسب مفزعة ،ال سيام بني األطفال والنساء واملس ّنني .ويقع النزوح
الداخيل يف أغلب األحيان نتيجة النتهاكات القانون الدويل اإلنساين
يف أثناء النزاع املسلح ،أو عدم احرتام املعايري األخرى املتعلقة بحامية
األشخاص يف حاالت العنف املعمم ،مثل قانون حقوق اإلنسان .ومع
أن القانون الدويل اإلنساين يحظر رصاح ًة تهجري املدنيني فإن فرار
األشخاص من مناطق النزاع ونزوحهم إىل مناطق أخرى لدليل واضح
عىل عدم مباالة األطراف املتحاربة بحقوقهم املكفولة لهم مبوجب
هذا القانون ،أو أنّها تتعمد استهدافهم ،وهذا أخطر(.((1

من حيث املوضوع ،تع ّد مسألة التسمية املتعلقة بـ "األشخاص
النازحني داخل ًيا" غري مهمة ج ًدا ،ألنها ال تعكس إال جان ًبا وتوقيتًا
معي ًنا يف حياة األشخاص املعنيني ،فاألهم هو التنظيم الدويل
املنطبق عىل هؤالء األشخاص املوجودين بعي ًدا عن ديارهم ،بسبب
النزاعات املسلحة أو االضطرابات الداخلية ،أو االنتهاكات الخطرية
الجامعية لحقوق اإلنسان .ومن الرضوري يف هذه الحالة الخروج
من إطار املفاهيم املستعملة يف اتجاهات مختلفة بحسب الحاالت؛
فبعض الالجئني الذين عربوا الحدود كانوا نازحني داخل بلدانهم،

ومبا أن الدول يقع عىل عاتقها التزام كفالة احرتام الحق يف الحياة
لجميع األشخاص املوجودين داخل األقاليم التابعة لها( ،((1فإنه

10 Oriol Casanovas, "Réfugiés et personnes déplacées dans les conflits
armés," Recueil des Cours, Académie de droit international de de La Haye,
vol. 306 (2003), pp. 69-71.
11 Ibid.
 12إريكا فيلر" ،الحامية الدولية لالجئني خمسون عا ًما حول تحديات الحامية يف املايض
والحارض واملستقبل" ،املجلة الدولية للصليب األحمر ،مختارات من أعداد ( ،)2001ص .146
نقل عن .Casanovas, p. 72 :
ً
13

 14اللجنة الدولية للصليب األحمر ،النازحون داخل بلدانهم :االستجابة اإلنسانية
الحتياجات النازحني داخل بلدانهم يف حاالت النزاعات املسلحة ،حزيران /يونيو  ،2010ص
 ،3شوهد يف  ،2019/8/25يفhttps://cutt.us/kqvad:
 15ينظر :املادة  1/ 2من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية املؤرخ يف
 16كانون األول /ديسمرب 1966؛ املادة  1من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان املؤرخة
يف  4ترشين الثاين /نوفمرب 1950؛ املادتان  1و 2من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان
املؤرخة يف  22ترشين الثاين /نوفمرب 1969؛ واملادة  2من اتفاقية حقوق الطفل املؤرخة يف
 20ترشين الثاين /نوفمرب .1989
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يجب عليها اتخاذ جميع التدابري الالزمة لضامن عدم انتهاك هذا
الحق ،وذلك بتوفري جميع احتياجاتهم األساسية حتى يبقوا عىل
قيد الحياة(.((1
ويكون األشخاص يف حالة من الضعف عندما ينزحون ،بغض النظر
عن سبب نزوحهم ،وتتنوع احتياجاتهم من احتياجات قصرية
أو متوسطة أو بعيدة املدى ،وتشمل هذه االحتياجات التغذية
والرعاية الصحية واملأوى وغريها من الرضوريات ،إضافة إىل األمن
والسالمة البدنية والنفسية ،واملساعدة عىل اسرتجاع الروابط األرسية.
وليك يصبح العمل اإلنساين ف ّعالً  ،ال بد من أخذ جميع احتياجات
األشخاص النازحني يف الحسبان ،يف كل مرحلة من مراحل نزوحهم،
وال ميكن تحقيق ذلك إال باتباع نهج شامل يكفل لهم توفري املساعدة
والحامية يف آن واحد( .((1ويف حالة عدم قدرة الدول ،أو إخفاقها يف
القيام بذلك ،يجب أن تسمح لطرف ثالث بتوفري مساعدات اإلغاثة
الالزمة( .((1وألن املساعدات اإلنسانية من شأنها أن تخلق توت ًرا بني
املصالح اإلنسانية واملصالح العسكرية ،فإنه ال بد من أن تتسم
بالطابع اإلنساين البحت وكذلك بالحياد وعدم التحيز(.((1
يفرض مبدأ اإلنسانية أن تتضمن تلك املساعدات السلع والخدمات
الرضورية لبقاء السكان عىل قيد الحياة ،ويجب توفريها للمدنيني
املحتاجني واملحرومني منها نتيجة للنزاع ،ويكون الغرض منها هو
التخفيف من معاناتهم ،وحامية حقهم يف الحياة والصحة والكرامة
اإلنسانية ،ويُنتهك هذا املبدأ حينام يكون الهدف من املساعدات
اإلنسانية ،هو تقديم الدعم املبارش أو غري املبارش إىل أحد أطراف
النزاع .أما مبدأ عدم التحيز فيقتيض تقديم املساعدات إىل األشخاص
الذين يستحقونها بحسب احتياجاتهم ،ومن دون متييز بينهم بسبب
انتامئهم إىل فئة معينة ،باستثناء الحاالت التي تستند إىل معايري
إنسانية (املرىض ،واملسنون ،واألطفال ،وغريهم)(.((2
أما مبدأ الحياد فيقتيض التمييز بني املدنيني واملقاتلني؛ إذ إن
املساعدات اإلنسانية موجهة إىل املدنيني فقط ،وعىل الرغم من
أن املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،وغريها من
 16ريبيكا باربر" ،تيسري املساعدة اإلنسانية يف القانون الدويل اإلنساين وقانون حقوق
اإلنسان" ،املجلة الدولية للصليب األحمر ،مج  ،91العدد  ،)2009( 876ص .112
 17اللجنة الدولية للصليب األحمر ،النازحون داخل بلدانهم ،ص .6
 18روث أبريل ستوفلز" ،التنظيم القانوين للمساعدات اإلنسانية يف النزاعات :اإلنجازات
والفجوات" ،املجلة الدولية للصليب األحمر ،العدد  ،)2004( 855ص .3
 19توين بفرن" ،آليات ونهج مختلفة لتنفيذ القانون الدويل اإلنساين وحامية ومساعدة
ضحايا الحرب" ،املجلة الدولية للصليب األحمر ،مج  ،91العدد  ،)2009( 874ص 58؛ كيت
كروفورد [وآخرون]" ،إيواء الالجئني يف املناطق الحرضية وحدود العمل االنساين" ،نرشة
الهجرة القرسية ،العدد  ،)2010( 34ص .27
 20كروفورد [وآخرون].

املنظامت اإلنسانية تبذل قصارى جهدها للتمييز بني املقاتلني
واملدنيني ،فإن االختالط فيام بينهم أصبح مامرسة خطرية وشائعة
يف مخيّامت الالجئني والنازحني داخليًا؛ إذ يستفيد املقاتلون من
املساعدات اإلنسانية املو ّجهة إىل هؤالء(.((2
تعمل حال ًيا العديد من املنظامت اإلنسانية العامة والخاصة يف
مختلف أنحاء العامل ملساعدة األشخاص النازحني داخل ًيا وإنقاذ
حياتهم .وتتخذ املنظامت املسؤولة عن تنفيذ القانون الدويل اإلنساين
والقانون الدويل لحقوق اإلنسان ،وتلك املنظامت املسؤولة يف ظل
ظروف محددة عن التعامل مع املخاطر التي تهدد السالم واألمن
أي نزاع املساعي
الدوليني ،خطوات جادة أيضً ا حينام تعوق أطر ُاف ِّ
املبذولة لتقديم املساعدات اإلنسانية.
ومع أهمية نشاطات املساعدة اإلنسانية التي حققت نجا ًحا
وصول إىل األزمات
ً
منذ التسعينيات ،يف أزمة يوغوسالفيا السابقة
اإلنسانية التي يشهدها العامل حال ًيا ،وعىل رأسها األزمة السورية التي
خلَّفت أكرب عدد من الالجئني والنازحني داخل ًيا ،فإنه يجب االعرتاف
بأن النشاط اإلنساين له حدود مهمة؛ إذ ال ميكنه أن يتفادى وقوع
النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية ،أو يضع ح ًّدا لها ،وال ميكنه
أن يحل محل الحامية الوطنية .ولهذا ،فإن الحامية الفعلية لألشخاص
النازحني داخل ًيا ال تتوقف عند تأمني املساعدات اإلنسانية لهم ،وإمنا
يجب مكافحة األسباب التي تدفع األشخاص إىل النزوح داخل ًيا أو
التامس اللجوء يف دولة أخرى.

 .3الحق في عدم التهجير ضمان لعدم
التح ّول إلى الجئ
ت ُرجِمت مكافحة أسباب النزوح باملطالبة بحقوق جديدة لإلنسان؛
اقتِح تكملة الحق التقليدي يف طلب اللجوء كام هو منصوص
فقد ُ
عليه يف املادة الرابعة عرشة من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان،
بحق الشخص يف البقاء يف بلده األصيل ومجتمعه ومنزله ،يف ظروف
تضمن له السالمة الجسدية والنفسية ،واألمن املادي والقانوين.
وكانت ماريا ستافروبولو أول من قدم اقرتا ًحا أكادمييًا للحق يف عدم
التهجري يف مقال نرشته يف عام  1994بالصيغة اآلتية" :ال يُجرب أي
شخص كان عىل مغادرة بيته ،وال يُجرب أي شخص كان عىل االنتقال ،أو
الطرد من البلد الذي يحمل جنسيته ،أو منطقة إقامته االعتيادية ،ما
رصا ،ألسباب قاهرة
مل تكن تلك الظروف
ً
منصوصا عليها يف القانون ح ً
تخص األمن الوطني ،أو لحاجات واضحة متس رفاه هؤالء األشخاص،
أو يف حاالت الطوارئ .كام يف الكوارث الطبيعية أو التي يتسبب فيها
21
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اإلنسان .ويف مثل هذه األحوال ،تُتّخَذ جميع التدابري املمكنة لضامن
سالمة مغادرة الناس وإعادة استيطانهم يف مكان آخر"(.((2
إن الهدف من ذلك هو االستجابة الحتياجات األشخاص يف بلدهم
األصيل ،ليك ال يضطروا إىل البحث عنها يف بلد آخر ،من خالل القضاء
عىل أسباب تدفقات الالجئني ،وخاصة بعد أن أصبحت عمليات
تهجري السكان ،تُستع َمل عىل نح ٍو واسع سال ًحا يف الحروب ،ووسيلة
للتطهري العرقي( .((2إن الفرار مل يعد حقًا فقط ،بل يعكس انتهاكًا
للحقوق والحريات األساسية ،ومن ثم يجب النظر إىل حقوق اإلنسان
يف سياق الحق يف البقاء(.((2
يف عام  ،1993ويف سياق أزمة التهجري الكبرية التي عاشتها يوغوسالفيا
السابقة ،تحدثت (ساداكو أوغاتا ،املفوض السامي لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني آنذاك) املرة األوىل ،وبكل رصاحة وجرأة ،عن حق
الناس يف البقاء يف بيوتهم ومواطنهم بسالم؛ ما يعكس نقلة مهمة
يف رؤية املفوضية لقضايا حقوق اإلنسان وانتهاكاتها التي تقود إىل
تدفقات الالجئني .غري أ ّن الرتويج لحق عدم التهجري أو حق البقاء،
يلق قبولً من الجميع ،فهناك معارضون له ،ممن كانوا يرون أنّه
مل َ
يشكّل خط ًرا عىل حق اللجوء ،ومييلون إىل الرتكيز عىل تأكيد حرية
الناس يف التنقل بدلً من الحق املراوغ يف البقاء ،وتلقي الحامية
يف بلدانهم(.((2
تع ُّد مكافحة أسباب النزوح جز ًءا ال يتجزأ من أي جهد يُبذَل للرتويج
نصت املبادئ التوجيهية
لحقوق األشخاص النازحني داخليًا ،ولهذا َّ
للنزوح الداخيل عىل حق كل إنسان يف عدم تهجريه بشكل تعسفي
نصت عىل الحاالت
من مسكنه أو محل إقامته املعتادة ،كام أنها َّ
االستثنائية التي يُس َمح فيها بالتهجري؛ وهي الحفاظ عىل سالمة
األشخاص يف حالتَي الكوارث الطبيعية والنزاعات املسلحة ،أو لرضورة
عسكرية ملحة(.((2
نقل عن :ميشيل موريل وماريا شتافروبولو وجان-فرانسوا دوريو" ،تاريخ حق عدم
ً
22
التهجري ووضعه القانوين" ،نرشة الهجرة القرسية ،العدد  ،)2012(41فقرة .4
 23عىل الرغم من أن تهجري السكان محظور يف إطار القانون الدويل اإلنساين )املادة
 49من اتفاقية جنيف الرابعة ،واملادة  17من امللحق) (الربوتوكول الثاين اإلضايف التفاقيات
جنيف األربع لعام ( ،1949ويشكّل جرمية ضد اإلنسانية يف إطار نظام روما األسايس للمحكمة
الجنائية الدولية (املادة  1- /7د(.
24 Valérie Guidat, "La protection des exilés en dehors de la convention
de Genève : étude comparée de la protection offerte par six pays membres
dans la perspective de l'harmonisation européenne," Thèse pour le doctorat
en droit public, Université de Paris 1, 2002, p. 516.
 25موريل وشتافروبولو ودوريو ،فقرة  2و.5
 26ينظر :املبادئ التوجيهية من  5إىل . 9

ددعلالا
رياني /يناثلا نوناكوناك

وليست املبادئ التوجيهية ملزمة ،إال أنها تعالج قضية مهمة ،وهي
أ َّن حق عدم التهجري قد يع ّرض حق اللجوء للخطر ،بل قد يستبدله،
نص املبدأ الخامس عرش يف الفقرة (ج) عىل حق النازحني
ولذلك َّ
داخليًا يف طلب اللجوء يف بلد آخر .وبالفعل ميكن النظر إىل هذين
كل منهام يك ّمل اآلخر وأنهام مينحان خيا ًرا
الحقَّني اإلنسان َيني عىل أ َّن ًّ
(من الناحية النظرية عىل األقل) لضحايا التهجري املحتملني :إما البقاء
وإما االنتقال إىل مكان آخر(.((2
بعد صياغة املبادئ التوجيهية حول النزوح الداخيل والرتويج له ،بدأ
االعرتاف بحق عدم التهجري رصاحة يف العديد من الصكوك الدولية
واإلقليمية ودون اإلقليمية .ففي عام  ،2000ك َّرست جمعية القانون
الدويل (وهي منظمة غري حكومية) جهودها لدراسة القانون الدويل
وتطويره ،وتب َّنت إعالن لندن ملبادئ القانون الدويل حول النازحني
الداخليني ،وتض ّمن ذلك اإلعالن إشارة واضحة ورصيحة إىل حق عدم
التهجري يف املادة  .((2(1 /4ويف عام  2005قام املق ِّرر الخاص لإلسكان
وإعادة املمتلكات (باولو سريجيو بينريو) بتحديد مبادئ األمم املتحدة
املتعلقة باإلسكان وإعادة املمتلكات لالجئني والنازحني الداخليني
(املعروفة مببادئ بينريو) .ويقر املبدأ  1 /5رصاحة ،بحق عدم التهجري
القرسي بالصيغة نفسها الواردة يف املبادئ التوجيهية( ،((2كام تناولت
الفقرة الرابعة من املبدأ نفسه رضورة اتخاذ الدول التدابري الالزمة
للوقاية من التهجري( ،((3وعىل الرغم من عدم إلزامية هذه الصكوك،
فإنّها تدل عىل انتشار القبول بشأن هذا الحق.
ويف مواجهة بعض التحديات التي تشهدها الدول األفريقية يف
منطقة البحريات العظمى ،بادر االتحاد األفريقي إىل جانب األمم
املتحدة بإطالق املؤمتر الدويل املعني مبنطقة البحريات الكربى.
وارتكزت هذه العملية عىل أساس اإلقرار بالرتابط القائم بني سكّان
املنطقة وأمنها واقتصاداتها ،ورضورة السعي إليجاد حلول إقليمية
للقضايا التي تؤثر يف املنطقة بأرسها .وقد ت ُ ّوجت هذه العملية
بتوقيع إحدى عرشة دولة ميثاق األمن واالستقرار والتنمية يف منطقة
البحريات الكربى (امليثاق الخاص مبنطقة البحريات الكربى) يف كانون
األول /ديسمرب  ،2006ودخل حيز النفاذ يف حزيران /يونيو .2008
 27موريل وشتافروبولو ودوريو ،فقرة .8
 28املرجع نفسه ،فقرة .9
" 29لكل شخص الحق يف الحامية من الترشيد التعسفي من مسكنه أو أرضه أو مكان
إقامته املعتاد" ،ينظر :لجنة حقوق اإلنسان ،املبادئ املتعلقة برد املساكن واملمتلكات إىل
الالجئني واملرشدين ،2005 ،شوهد يف  ،2019/9/10يفhttp://ow.ly/rSusP :
" 30تتخذ الدول خطوات لضامن عدم تعريض أحد للترشد ،سواء من قبل جهات تابعة
للدولة أو غري تابعة لها .وتضمن الدول أيضً ا امتناع األفراد والرشكات والهيئات األخرى
الخاضعة لواليتها القانونية أو لسيطرتها الفعلية عن القيام مبثل هذا الترشيد أو املشاركة فيه
بأي طريقة أخرى" .ينظر :املرجع نفسه.
ّ
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نص امليثاق نفسه
وال يقترص امليثاق الخاص مبنطقة البحريات عىل ّ
بوصفه األداة الرئيسة ،وإمنا يض ّم أيضً ا عرشة بروتوكوالت ،من بينها
الربوتوكول املتعلق بحامية النازحني داخل ًيا ومساعدتهم ،والذي يع ُّد
أول صك ملزم قانونًا يجرب الدول عىل تنفيذ املبادئ التوجيهية للنزوح
الداخيل ،مك ّر ًسا حق عدم التهجري(.((3
أما التطور املهم فقد كان بتبني االتحاد األفريقي اتفاقية ملزمة
قانونًا ،هي اتفاقية حامية النازحني داخليًا يف أفريقيا ومساعدتهم
(اتفاقية كامباال) ،وتنص يف الفقرة األوىل من مادتها الثالثة رصاحة
وينصب هذا املبدأ يف صلب قضية
عىل حق اإلنسان يف عدم تهجريه،
ّ
حامية النازحني داخليًا ،ورفع مستوى أهمية الحامية من النزوح
الداخيل ،من اعتبار أخالقي إىل واجب قانوين تُساءل عنه الدولة(.((3
وعىل الصعيد العاملي ،هناك العديد من الدول التي أدخلت املبادئ
التوجيهية يف ترشيعاتها وسياساتها الوطنية ،أو استنبطت أحكا ًما
قبول ضمن ًيا لحق عدم التهجري بوصفه
أخرى منها؛ ما يعكس ً
قابل للتطبيق .وبذلك ميكن النظر إليه عىل أنه
حقًا إنسانيًا عامليًا ً
حق ناشئ يف القانون الدويل ،وال مجال للشك يف أن ذلك الحق هو
جزء أسايس من حقوق اإلنسان األساسية األخرى ،وخاصة الحق يف
حرية التنقل واختيار محل اإلقامة(.((3
ومن أجل تعزيز الحامية القانونية من التهجري ،يجب االعرتاف
بحق عدم التهجري من خالل صك دويل ملزم (اتفاقية جديدة أو
بروتوكول ملحق باتفاقيات حقوق اإلنسان الحالية) .كام يجب
بذل الجهود من أجل توضيح مضمون حق عدم التهجري ،من خالل
تحديد نطاق تطبيقه الشخيص واملوضوعي واإلقليمي والزماين،
وتوضيح حقوق األفراد والتزامات الدول بأكرب دقة ممكنة ،وكذلك
تحديد القيود التي ترد عىل هذا الحق مبوجب القانون ،وإدخال
التدابري الالزمة عىل املستويَني الدويل والوطني ،إلنفاذ هذا الحق
قانونًا ،وإيقاف انتهاكاته املستمرة ،ومعاقبة املنتهكني معاقبة فعالة،
وتوفري اإلنصاف والتعويضات لضحايا التهجري القرسي ،مبا يف ذلك
الوصول إىل العدالة ،وإعادة املمتلكات أو التعويض عنها(.((3
 31املجلس االقتصادي واالجتامعي لالتحاد األفريقي ،كيفية إنجاح تطبيق اتفاقية كمباال
يف مساعدة النازحني داخل ًيا :دليل املجتمع املدين بشأن دعم تصديق وتنفيذ االتفاقية
لحامية ومساعدة النازحني داخل ًيا يف أفريقيا ،2010 ،ص  ،12شوهد يف  ،2019/9/6يف:
https://bit.ly/38Sq62f
 32روموال أدايوال" ،اتفاقية كمباال والحق يف عدم التهجري" ،نرشة الهجرة القرسية،
العدد  ،)2018( 59ص .5
 33موريل وشتافروبولو ودوريو ،فقرة .11
 34املرجع نفسه ،فقرة .17

ثان ًيا :نحو تكريس مركز قانوني
دولي لألشخاص النازحين داخل ًيا
مع أن غياب الحامية وحالة انعدام األمن التي يعيش فيها النازحون
داخل ًيا تشبه كث ًريا تلك التي يعيش فيها الالجئون ،فإن وضعية هاتني
الفئتَني مختلفة كث ًريا يف نظر القانون الدويل ،بسبب تجاوز حدود
دولية أو عدم تجاوزها .فعىل الرغم من أن النازحني داخليًا هم
أشخاص لهم الحاجة نفسها إىل الحامية مثل الالجئني ،فإنه نتيجة
لكونهم مل يعربوا حدو ًدا إقليمية ،فهم غري مشمولني بالحامية التي
تضمنها اتفاقية جنيف لعام  1951املتعلقة بوضع الالجئني بصيغتها
املعدلة بربوتوكول نيويورك لعام 1967؛ ألنهم يظلون خاضعني
لوالية دولتهم األصلية ،بغض النظر عن عدم رغبة هذه األخرية ،أو
عدم قدرتها عىل حاميتهم .ولهذا السبب نجد أن ماليني األشخاص
النازحني داخليًا هم خارج هذا النظام ،وإن كانوا يستفيدون من
أحكام القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق اإلنسان ،إال
أن الحامية املكفولة مبقتىض هذه القوانني تع ّد غري كافية.

قادت هذه االنشغاالت اإلنسانية املجتمع الدويل إىل تقبّل فكرة
أن عبور الحدود اإلقليمية ليس املعيار الوحيد الذي يحدد رضورة
الحامية واملساعدة .وبناء عليه ،عملت األمم املتحدة عىل االستجابة
ملشكلة النازحني داخل ًيا ،محاول ًة وضع نظام حامية أكرث تالؤ ًما مع
هذا الواقع ،من خالل إنشاء منصب ممثل األمني العام لألمم املتحدة
املعني بالنازحني داخليًا ،الذي عمل عىل وضع إطار معياري لحامية
هذه الفئة ،واملتمثل يف املبادئ التوجيهية املتعلّقة بالنزوح الداخيل،
مؤشا ملرحلة جديدة يف مجال الحامية
والتي تع ّد ،مع أنها غري ملزمةً ّ ،
الدولية لألشخاص النازحني داخل ًيا .غري أن التطور األهم حدث عىل
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املستوى األفريقي؛ حيث جرى تبني اتفاقية دولية ملزمة لحامية
األشخاص النازحني داخليًا ومساعدتهم.

 .1حماية محدودة للنازحين داخل ًيا في إطار
القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون
الدولي اإلنساني
إن استبعاد تطبيق النظام الدويل لالجئني عىل األشخاص النازحني
داخل ًيا ال يعني أنه ال توجد أي حامية ميكن أن يوفرها القانون الدويل
لهؤالء .يكفي التذكري بأن القانون الدويل لحقوق اإلنسان ينطبق عىل
البرش جميعهم ،مبا يف ذلك األشخاص النازحون داخل ًيا ،وينص عىل
حامية خاصة بشأن الفئات املستضعفة ،مثل النساء واألطفال وذوي
اإلعاقة الذين ميثّلون جز ًءا كب ًريا من السكان النازحني داخليًا .أضف
إىل ذلك بعض األحكام التي متس األشخاص النازحني داخليًا بشكل
مبارش؛ مثل املادة  1 /13من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان لعام
 1948الذي ينص عىل حرية التنقل واختيار محل اإلقامة داخل
الدولة ،وكذلك العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية
لعام  1966الذي يك ّرس حرية التنقل واختيار محل اإلقامة يف املادة
الثانية عرشة منه.
ويستفيد األشخاص النازحون داخل ًيا من مبادئ القانون الدويل
شامل ،يستهدف حامية السكان املدنيني
اإلنساين الذي يعتمد نه ًجا ً
يف أثناء النزاعات املسلحة ،ومن ضمنهم النازحون داخل ًيا الذين
يستفيدون من الحامية ،ليس بالنظر إىل دوافع نزوحهم ،ولكن
أشخاصا مدنيني متأثرين باألعامل العدائية ،لكن رشيطة أن
بوصفهم
ً
يظلوا بعيدين عن النزاع .وعىل الرغم من أن مسألة ترحيل السكان
املدنيني مل تتم اإلشارة إليها إال ناد ًرا( ،((3فإن هذا ال يعني أن القانون
الدويل اإلنساين ال ينص عىل الحامية القانونية لفئة النازحني داخل ًيا،
بل عىل العكس من ذلك ،فإن احرتام أحكام هذا القانون ميكن أن
يسهم يف تفادي النزوح القرسي؛ ألن أغلب حاالت النزوح ،اليوم،
سببها الحروب(.((3
باختصار ،فإن القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل
مهم من املعايري القانونية التي يستفيد
اإلنساين يوفران عد ًدا ًّ
منها األشخاص النازحون داخل ًيا ،إال أنها غري كافية بسبب وجود
 35من أهم صور حامية القانون الدويل اإلنساين للنازحني داخل ًيا هو تجريم هذا القانون
للرتحيل واإلبعاد القرسي للسكان املدنيني ،ينظر :املادتان  45و 49من اتفاقية جنيف الرابعة؛
املادة  85من امللحق )الربوتوكول( األول اإلضايف التفاقيات جنيف األربع لعام 1949؛ املادة
 17من امللحق (الربوتوكول) الثاين اإلضايف التفاقيات جنيف األربع لعام .1949
36 Kei Hakata, "Vers une protection plus effective des personnes déplacées à
l'intérieur de leur propre pays," RGDIP, vol. 106, no. 3 (2002), p. 624 .

ددعلالا
رياني /يناثلا نوناكوناك

ثغرات ،أهمها عدم وجود صك دويل يق ّر رصاح ًة حق الفرد يف
عدم تعرضه للنزوح التعسفي ،إضافة إىل غياب الحق يف اسرتداد
املمتلكات املفقودة أو التعويض عنها ،عقب نزوح مرتبط بحاالت
النزاعات املسلحة ،والحق يف الحصول عىل الحامية واملساعدة يف
أثناء النزوح ،والحق يف الحصول عىل بطاقات جديدة للهوية ،وكذلك
غياب ضامنات للعودة إىل املناطق األصلية( .((3بناء عليه ،فإن الجهد
الحقيقي املكرس لحامية النازحني داخل ًيا يتمثل يف صياغة املبادئ
التوجيهية املتعلقة بالنزوح الداخيل لعام .1998

 .2المبادئ التوجيهية المتعلّقة بالنزوح
الداخلي :صك عالمي لكن غير ملزم
يف آذار /مارس  ،1992طلبت لجنة حقوق اإلنسان من األمني العام
تعيني ممثل له يكون مكلفًا مبسألة النازحني داخليًا ،فجرى تعيني
السيد فرنسيس .م دينغ يف هذا املنصب ،وأعد فريق من الخرباء
القانونيني بإرشافه دراسة معمقة حول مدى تلبية القانون الدويل
لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين (وقانون اللجوء عىل سبيل
القياس) ،االحتياجات األساسية للنازحني داخل ًيا ،يف ثالث حاالت ينص
عليها القانون الدويل ،وتشمل أغلب حاالت النزوح الداخيل ،وهي:
حاالت التوتر واالضطرابات أو الكوارث ،وحاالت النزاعات املسلحة
غري الدولية ،وحاالت النزاعات املسلحة الدولية(.((3
وقد خل َُصت هذه الدراسة إىل أنه إذا كان القانون الدويل النافذ حاليًا
يغطي جوانب عديدة تهم األشخاص النازحني داخل ًيا ،فإن الحامية
القانونية املكفولة يف أغلبها غري كافية ،ولهذا اجتهد منذ تعيينه
لتحليل املعايري القانونية ذات الصلة ،ثم جمعها يف إطار متجانس،
وتكللت جهوده بوضع وثيقة ُسم َيت "املبادئ التوجيهية املتعلقة
بالنزوح الداخيل" ،وق ّدمها أمام لجنة حقوق اإلنسان يف دورتها
املنعقدة يف  17نيسان /أبريل  ،1998ووافقت عليها(.((3
تتألف املبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخيل من ثالثني مبدأ عا ًّما،
وتغطي إشكالية النزوح الداخيل عىل نح ٍو مستفيض؛ فهي تتناول
مختلف مراحل النزوح وأشكاله ،وتعكس مسؤوليات الدول عن
ضامن احرتام حقوق األشخاص النازحني داخل ًيا.
 37جان فيليب الفوييه" ،مبادئ توجيهية بشأن املرشدين داخل ًيا :مالحظات بشأن إسهام
القانون الدويل اإلنساين" ،املجلة الدولية للصليب األحمر ،العدد  ،)1998( 61ص .457
 38روبرت ك .غولدمان" ،تقنني القواعد الدولية املتعلقة باألشخاص املرشدين داخل ًيا:
مجال تراعى فيه االعتبارات املتصلة بحقوق اإلنسان والقانون اإلنساين" ،املجلة الدولية
للصليب األحمر ،العدد  ،)1998( 61ص .449
 39ميكن االطالع عىل النص الكامل للمبادئ التوجيهية املتعلقة بالنزوح الداخيل
لعام  ،1998يف :األمم املتحدة ،املجلس االقتصادي واالجتامعي ،مبادئ توجيهية بشأن
الترشيد الداخيل.

تاسارد
الحماية الدولية للنازحين داخليًا :حماية لألشخاص أم حماية للحدود؟

وألن ملفهوم األشخاص النازحني أهمية كبرية ،فهو رضوري لجمع
اإلحصائيات واملعطيات األخرى لتسهيل وضع املعايري القانونية
املتعلقة بحامية هذه الفئة ،وتنفيذ برامج املساعدة املوجهة إليها(((4؛
تنص
فقد جرى تعريفهم يف مق ّدمة هذه املبادئ التوجيهية التي ُّ
عىل أن هذه التسمية تنطبق عىل" :األشخاص ومجموعات األشخاص
الذين أُجربوا أو اضطروا إىل الفرار أو الرحيل من أوطانهم أو أماكن
إقامتهم املعتادة ،بوجه خاص من أجل تفادي اآلثار الناجمة عن
الرصاع املسلح أو حاالت من العنف العام ،أو انتهاكات حقوق
اإلنسان أو الكوارث الطبيعية أو التي من صنع البرش ،والذين مل
يعربوا حدود دولة معرتف بها دول ًيا"(.((4
ويقتىض التعريف املذكور سابقًا توافر رشطني لحدوث حالة النزوح
الداخيل ،وهام:
.أعنرص الحراك القرسي أو غري اإلرادي )االضطراري) الذي ال يرتك
لألفراد خيا ًرا آخر غري الرحيل أو الفرار من مكان سكنهم؛
.بأن يكون هذا الحراك ضمن الحدود الوطنية للشخص النازح؛
أي أن يضطر إىل التنقل من مكان سكناه إىل مكان آخر داخل
حدود بلده(.((4
ما مييز هذا التعريف هو طابعه املرن والواسع الذي ميكن أن يغطي
فرضيات متنوعة يف هذا الشأن؛ فاستعامل عبارة "وبوجه خاص" يف
هذا التعريف ،عند تعداد أسباب النزوح ،يفهم منه أن هذه األسباب
ليست حرصية.
يجب ،إذًا ،أن تنشأ الحامية من منطلق أن األشخاص النازحني داخل ًيا
أصحاب حقوق ،ويجب أن يع َّزز االحرتام الكامل واملتساوي لحقوق
اإلنسان بني األفراد جميعهم ،من دون متييز من أي نوع ،وإدراك
االحتياجات املتنوعة وأوجه القوة والضعف(.((4
تحل
تغي أو تع ّدل أو ّ
تجدر اإلشارة إىل أن هذه املبادئ التوجيهية ال ّ
محل القانون الدويل النافذ حاليًا ،أو الحقوق التي يتمتع بها األفراد
تطبيقًا للترشيع الوطني؛ فالغرض منها هو توجيه السلطات ،وكل من
فس بها القانون وينفَّذ يف
يعنيهم األمر ،إىل الطريقة التي ينبغي أن يُ َّ
 40ينسن – هاغن إيشينبيرش وتوم ديلرو" ،ملحات عن تجمعات النازحني داخليًا :مبادئ
توجيهية جديدة" ،نرشة الهجرة القرسية ،العدد  ،)2007( 29ص .66
 41ينظر الفقرة الثانية من مقدمة املبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخيل.
نقل عن:
 42املركز الدويل ملراقبة التهجري ،دليل تدريبي عىل حامية املرشدين داخل ًياً ،
"النازحون 'املرشدون داخل ًيا' يف القانون الدويل اإلنساين" ،سلسلة القانون الدويل اإلنساين رقم
 ،2008 ،8ص  ،3شوهد يف  ،2019/8/23يفhttps://bit.ly/30WwbGq :
 43املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني" ،حوار املفوض السامي بشأن
تحديات الحامية :حامية النازحني داخل ًيا :تحديات مستمرة وفكر متجدد"،2013/11/25 ،
شوهد يف  ،2019/8/20يفhttps://bit.ly/3uwvukD :
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مراحل النزوح جميعها( .((4وليس الهدف من هذه املبادئ التوجيهية
هو وضع قواعد ومعايري قانونية جديدة ،وإمنا إيراد توجيهات بشأن
كيفية تطبيق الحقوق والضامنات العاملية عىل الوضع الخاص للنازحني
داخل ًيا ،ومن ثم مساعدة الدول عىل الوفاء بالتزاماتها .وتسعى هذه
املبادئ أيضً ا إىل تفادي حاالت جديدة من النزوح يف املستقبل ،وذلك
من خالل دعوة السلطات كافة وأعضاء املجتمع الدويل جمي ًعا ،إىل
احرتام االلتزامات املفروضة عليهم مبوجب القانون الدويل ،وخاصة
قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين يف الظروف جميعها(.((4
يتضح مام سبق ،أن املبادئ التوجيهية املتعلقة بالنزوح الداخيل
تتب َّنى وجهة نظر حركية تب ًعا ملراحل النزوح( :((4مبادئ متعلقة
بالحامية ضد النزوح ،ومبادئ متعلقة بالحامية يف أثناء النزوح،
ومبادئ متعلقة باملساعدة اإلنسانية ،ومبادئ متعلقة بالعودة
وإعادة التوطني وإعادة اإلدماج .وألن النزوح الداخيل عمو ًما يعرض
األشخاص للتمييز وانتهاك حقوقهم األساسية ،وهذا نتيجة مبارشة
القتالعهم من جذورهم( ،((4فإن االنطالق يكون من مبدأ عام يشكل
حجر الزاوية بالنسبة إىل حقوق اإلنسان ،ويتعلق باملساواة وعدم
التمييز من أي نوع كان( ((4بني األشخاص النازحني داخل ًيا فيام بينهم
(املبدأ  ،)4أو بينهم وبني باقي السكان (املبدأ )1؛ إذ يرمي هذا
املبدأ إىل عدم تعرضهم للتمييز يف مامرسة حقوقهم بسبب وضعيتهم
هذه( .((4لكن هذا ال يحول دون تكريس حامية خاصة لبعض الفئات
املستضعفة مثل النساء (املبدأ  ،)19واألطفال (املبدأ .)13
يؤدي الفرار والنزوح إىل الحرمان من حقوق عدة ،بسبب غياب اإلطار
املؤسيس واالجتامعي الرضوري ملامرستها ،ويعد الحق يف الحياة من
أكرث الحقوق عرضة للتهديد يف أثناء النزاعات املسلحة .وبناء عليه،
 44ينص املبدأ الثاين عىل-1" :يتقيد بهذه املبادئ كافة السلطات واملجموعات واألشخاص
بغض النظر عن مركزهم القانوين ،وتطبق دون أي متييز مرض .وال يؤثر التقيد بهذه املبادئ يف
املركز القانوين ألي سلطات أو مجموعات من أشخاص يعنيهم األمر-2 .ال تفرس هذه املبادئ
عىل أنها تقيد أو تعدّل أو تعوق أحكام أي صك من صكوك حقوق اإلنسان الدولية أو القانون
الدويل اإلنساين أو الحقوق املمنوحة لألشخاص مبقتىض القانون املحيل .وال متس هذه املبادئ
خاصة بالحق يف التامس اللجوء يف البلدان األخرى والتمتع به".
 45ينظر :املرجع نفسه.
46 Alain Didier Olinga, "La protection des personnes déplacées à
l'intérieur de leur pays," in : R. Perruchoud (éd), Migrations et protection des
droits de l'homme (Genève: OIM, 2005), p. 160.
 47نينا بريكالند" ،النزوح الداخيل :االتجاهات العاملية للنزوح الناشئ عن النزاع" ،املجلة
الدولية للصليب األحمر ،مج  ،91العدد  ،)2009( 876ص .45
 48سواء كان بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو املعتقد أو الرأي
السيايس ،أو غريه ،أو األصل القومي أو اإلثني أو االجتامعي أو السن أو اإلعاقة ،أو امللكية
أو املولد أو أي معيار مامثل آخر .وقد أعيد تأكيد عدم التمييز يف املبادئ (.(29 ،22 ،18 ،2
 49أحمد عثامن محمد املبارك" ،حامية النازحني :إعادة توطينهم واندماجهم" ،اإلنساين،
العدد  ،)2006( 35ص .32
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أصيل ومحم ًّيا قانونًا
فإن املبادئ التوجيهية تعرتف به لكونه حقًا ً
(املبدأ  ،)1 /10وتحظر عىل نح ٍو خاص الهجامت وأعامل العنف ضد
األشخاص النازحني داخليًا الذين ال يشاركون يف األعامل العدائية،
أو استخدامهم در ًعا لحامية األهداف العسكرية (املبدأ .((5()2 /10
وعىل الرغم من أن هذه املبادئ التوجيهية ال تتمتع بقوة ملزمة،
فإن الهيئات الدولية أصبحت تستأنس بها بوصفها مصد ًرا للتفسري،
فمن بني سبع وأربعني حالة نزوح داخيل فصلت فيها هيئات حقوق
اإلنسان الدولية منذ إطالق املبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخيل
يف عام  ،1998هناك إحدى عرشة قضية أشارت فيها املحاكم إشارة
رصيحة إىل املبادئ التوجيهية ذاتها ،من أجل تعزيز الحامية الخاصة
للسكان األصليني ضد التهجري ،إضافة إىل التعامل مع قضايا
املقدمة ّ
مثل ملّ الشمل األرسي والعودة وإعادة االندماج ،وتتمثل هذه الهيئات
يف محكمة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان (مثاين قضايا( ،واملحكمة
األوروبية لحقوق اإلنسان )قضيتان) ،واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان
والشعوب )قضية واحدة( ،أما هيئات معاهدات حقوق اإلنسان التابعة
لألمم املتحدة ،فعىل الرغم من أنها مل تستخدم املبادئ التوجيهية يف
قراراتها ،فإنها ق ّدمت معظم توصياتها باالمتثال للمبادئ التوجيهية،
وذلك ضمن ملحوظاتها الختامية العامة حول وضع حقوق اإلنسان(. ((5
لكن السؤال املطروح هو :هل من الرضوري إنشاء مركز قانوين خاص
باألشخاص النازحني داخل ًيا؟
إن رضورة منح مركز لالجئ مربرة يف القانون الدويل؛ لكون هذه
الفئة من األشخاص محرومة من الحامية األساسية التي تؤ ّمنها دولة
األصل ،ولهذا يجب توفري حامية بديلة لهم من جهة دولة أخرى ،يف
حني أن األمر يختلف بالنسبة إىل األشخاص النازحني داخل ًيا الذين
يُع ُّدون أصحاب حقوق باعتبارهم وطنيني لدولة معينة ،ويُف َرتض
أنهم يتمتعون بحاميتها(.((5
 50إضافة إىل الحق يف الحياة ،نجد أن املبادئ التوجيهية تعكس مختلف حقوق اإلنسان
املعرتف بها يف املعاهدات الدولية ،مثل الحق يف حامية األموال واملمتلكات (املبدأ )21؛ الحق يف
العمل (املبدأ )22؛ وألن النزوح يعطّل سبل العيش بشكل كبري ،ويؤدي إىل انخفاض حاد يف فرص
الحصول عىل رضورات الحياة األساسية ،مبا يف ذلك الغذاء ،واملياه الصالحة للرشب ،واملأوى،
وامللبس ،والخدمات الصحية والرصف الصحي ،فقد تضمنت هذه املبادئ التوجيهية الحق
يف الوصول إىل هذه الرضوريات بأمان (املبدأ  ،)18وتلقي الرعاية الصحية ،وإيالء الحاجات
خاصا )املبدأ )1/19؛ ومن الحقوق التي تكتسب أهمية بالغة بالنسبة
الصحية للنساء اهتام ًما ً
إىل األشخاص النازحني داخليًا عىل غرار الالجئني ،الحق يف وحدة األرسة (املبدأ  ،)17والحق
يف امتالك وثائق الهوية ،ويف حالة ضياعها يف أثناء النزوح ،يجب الحصول عىل وثائق جديدة
(املبدأ  .)2/20أما بالنسبة إىل حق العودة ،فإنه يقع عىل عاتق السلطات مسؤولية خلق ظروف
مالمئة للعودة الطوعية للنازحني يف أمن وكرامة ،والسعي لتيسري إعادة إدماجهم (املبدأ .)6
نقل عن :ديبورا كزلني" ،املبادئ التوجيهية يف محاكم حقوق اإلنسان الدولية" ،نرشة
ً
51
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يرى األستاذ والرت كاالن ،وهو واحد من مهنديس املبادئ التوجيهية
بشأن النزوح الداخيل ،أنه ليس من الــروري ،وال من املمكن،
منح مركز قانوين لهؤالء األشخاص ،وبهذا فإن التعريف الوارد يف
املبادئ التوجيهية يحاول توضيح الطبيعة الوصفية ،وليس القانونية
ملصطلح "األشخاص النازحني داخليًا"( ،((5وعليه فهو يصلح أدا ًة لحرص
نطاق تطبيق هذه املبادئ التوجيهية( .((5غري أن هناك َمن ينتقد
تعريف األشخاص النازحني داخليًا الوارد يف املبادئ التوجيهية بشأن
النزوح الداخيل من وجهة نظر القانون الدويل اإلنساين؛ لكونه مل
مينح النازحني داخل ًيا أي مركز قانوين متميز من ذلك الذي يتمتع
به السكان املدنيون؛ فقد ترك فئة من األشخاص من دون حامية،
بالنظر إىل أن األشخاص النازحني يف حاجة إىل حامية خاصة ،مختلفة
عن تلك املمنوحة للسكان املدنيني عمو ًما(.((5

 .3اتفاقية كمباال :تكريس مركز قانوني
لألشخاص النازحين داخل ًيا على
المستوى األفريقي
قبل صياغة املبادئ التوجيهية مل يكن هناك أي وثيقة ترمي إىل
توضيح مشكلة األشخاص النازحني داخليًا ،وبذلك متثّل هذه املبادئ
تقد ًما مهمًّ يف هذا الشأن ،عىل األقل بالنظر إىل كونها ستسمح
ملختلف الفاعلني (السلطات الوطنية ،املنظامت الدولية أو املنظامت
غري الحكومية) مبعالجة هذه املشكلة بدقة وباهتامم أكرث .كام كان
للمبادئ التوجيهية بوصفها وثيقة مرجعية تأثري مهم عىل املستوى
اإلقليمي ،فقد اتخذ االتحاد األفريقي ،بناء عىل هذه املبادئ
التوجيهية وتجارب الدول األفريقية وقوانينها وسياساتها؛ خطوة
حيوية لتعزيز حامية حقوق فئة من األشخاص هي األشد تأث ًرا عىل
مستوى القارة األفريقية ،من خالل اعتامد اتفاقية كمباال لحامية
النازحني داخليًا يف أفريقيا ومساعدتهم ،وذلك يف القمة الخاصة
املنعقدة يف مدينة كمباال بأوغندا يف  22ترشين األول /أكتوبر ،2009
ودخلت حيز التنفيذ يف  6كانون األول /ديسمرب .2012
أنشأت هذه االتفاقية إطا ًرا قانون ًيا أفريق ًيا لتفادي النزوح الداخيل،
وحامية السكان ومساعدتهم يف أثناء النزوح ،وإيجاد حلول دامئة
لوضعيتهم ،ليشكّل االتحاد األفريقي بذلك سابقة جديدة يف القانون
 53ينظر يف املعنى نفسه :خالد كورس "،ثغرات يف أنظمة حامية النازحني داخل ًيا" ،نرشة
الهجرة القرسية ،العدد  ،)2008( 31ص .17
 54الفوييه ،ص .458
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الدويل(((5؛ إذ ت ُعد هذه االتفاقية أول صك ملزم قانونًا لحامية حقوق
النازحني داخليًا ،وهي تعكس حقوق اإلنسان الراسخة يف املبادئ
التوجيهية ،كام تضم مختلف الجوانب ذات الصلة باألعراف واملبادئ
التي تنص عليها الصكوك األفريقية لحقوق اإلنسان(.((5
تُع ّد اتفاقية كمباال ،االتفاقية اإلقليمية األوىل التي تعالج مسألة
النزوح الداخيل معالجة شاملة؛ إذ ترصد النواحي املتعلقة بالوقاية
واالستجابة والحلول الدامئة ،كام أنّها تعيد تأكيد القوانني الدولية
واألفريقية القامئة ،مبا يف ذلك معايري القانون الدويل لحقوق اإلنسان
والقانون الدويل اإلنساين ،وتحمي عىل نح ٍو رصيح األشخاص النازحني
من ج ّراء الكوارث الطبيعية ،والنزاعات املسلّحة ،وحاالت العنف
املع ّمم ،وانتهاكات حقوق اإلنسان واملشاريع اإلمنائية(.((5
اعتمد األشخاص الذين صاغوا اتفاقية كمباال اعتام ًدا كب ًريا عىل
املبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخيل ،آخذين يف االعتبار السياق
األفريقي ،ويتضح ذلك جل ًيا يف تكريسها الحق يف عدم التهجري
التعسفي .وبحسب اتفاقية كمباال ،فإن أي فعل يقود إىل التهجري
ّ
(((5
والنزوح يجب أن ينسجم مع القانون الــدويل  ،فهي تنص عىل
عدم إجازة النزوح الداخيل نتيجة التطهري العرقي أو الفصل الديني
أو العرقي ،كام أنها ترفض استخدام النزوح وسيل ًة إليقاع العقاب
الجامعي ،وترفض النزوح الناتج من "العنف املعمم أو انتهاكات
حقوق اإلنسان" ،وكذلك النزوح الذي يؤدي إىل اإلبادة الجامعية
وجرائم الحرب أو الجرائم ضد اإلنسانية(.((6
وبينام تحظر املبادئ التوجيهية تشويه الجسد والعنف القائم عىل
نوع الجنس املامرس ضد النازحني داخليًا (املبدأ (11،تذهب اتفاقية
كمباال إىل أبعد من ذلك؛ إذ تحظر جميع املامرسات الضارة الناتجة
من التهجري والنزوح (املادة  9فقرة  1د)(((6؛ ومن الواضح أ ّن الحظر
الذي نصت عليه اتفاقية كمباال ملثل هذه املامرسات الضارة كسبب
يف النزوح جاء مبا يستجيب للسياق األفريقي.
 56كانت السابقة األوىل يف عام  ،1969عندما تولّت منظمة الوحدة األفريقية ،أي ما يُعرف
حاليًا باالتحاد األفريقي ،القيادة ملعالجة مشكلة النزوح القرسي عىل مستوى القارة األفريقية،
من خالل اعتامد االتفاقية املتعلقة بتحديد املظاهر الخاصة مبشكالت الالجئني يف أفريقيا،
فكانت بذلك أول منظمة إقليمية تتب ّنى صكًّا ملز ًما يتناول عىل وجه التحديد مشكلة الالجئني.
 57أدايوال ،ص .15
 58املجلس االقتصادي واالجتامعي لالتحاد األفريقي ،ص .15
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 60ينظر املادة .4/4
" 61تحمي الدول األطراف حقوق النازحني داخل ًيا بغض النظر عن أسباب هذا النزوح،
من خالل االمتناع عن األعامل التالية ومنعها ،وذلك من جملة أعامل أخرى ]...[ :العنف
الجنيس والعنف القائم عىل أساس الجنس بكافة أشكاله ،مبا يف ذلك االغتصاب والدعارة
القرسية واالستغالل الجنيس واملامرسات الضارة والرق وتجنيد األطفال واستخدامهم يف
األعامل العدائية والعاملة القرسية واالتجار بالبرش وتهريبهم" .ينظر :املرجع نفسه.

وتسمح اتفاقية كمباال ببعض أنواع النزوح عىل أسس معينة ،منها
عىل سبيل املثال :أوضاع النزاع املسلح ،أو الرضورة العسكرية ،أو
حامية السكان املدنيني .وهذه األرضية املسموح بها مستمدة من
املبادئ التوجيهية التي تستند إىل قواعد القانون الدويل اإلنساين،
خاصة الربوتوكول الثاين التفاقيات جنيف لعام .1949
ويف أوضاع الكوارث الطبيعية ،يُسمح بالنزوح عند الحاجة إليه
من أجل الحفاظ عىل سالمة السكان املتأث ّرين وص ّحتهم .أ ّما يف
حاالت النزوح الناتجة من العمليات التنموية ،فرتسم اتفاقية كمباال
منعطفًا مختلفًا متا ًما؛ فقد عكست املسودة األولية لهذه االتفاقية
الحظر الوارد يف املبادئ التوجيهية لهذا النوع من النزوح "يف حاالت
املرشوعات اإلمنائية واسعة النطاق التي ال تس ّوغها غلبة املصالح
العامة" (املبدأ التوجيهي  6ج) ،لكن ُع ِّدل هذا البند فيام بعد ،يف
املادة العارشة من اتفاقية كمباال ،لتطلب إىل الدول أن تعمل "قدر
اإلمكان" عىل منع النزوح الناتج من املرشوعات التنموية .وبناء عليه،
فإن الدول غري ملزمة مبنع حدوث النزوح ّإل يف حالة املجتمعات
املحلية التي لها روابط قوية مع األرض التي تعتمد عليها.
وميكن السامح بالنزوح إذا كان يخدم "مصالح عامة قهرية وغالبة"
(املادة  ،(4/5لكن يجب عىل الدول يف هذه الحالة احرتام التزاماتها
الخاصة بحقوق اإلنسان ،فيام يتعلق بالطريقة التي تنفّذ بها عمليات
النزوح .حتى لو ُس ِمح بالنزوح يف بعض الحاالت ،مبوجب القانون
الدويل فيجب أن يُنفَّذ مبا ينسجم مع القانون؛ أي باستيفاء أدىن
الضامنات اإلجرائية( .((6ومع أ ّن املبادئ التوجيهية ال تفرض معايري
دنيا محددة فيام يخص الكوارث الطبيعية ،فهي مدرجة يف اتفاقية
كمباال ،ومتثّل إضافة جديدة جاءت بها هذه االتفاقية.
وبذلك تشكّل اتفاقية كمباال من خالل ترسيخها هذه املعايري
وجمعها ضمن ّ
صك واحد ،إطا ًرا قانون ًّيا فري ًدا ملعالجة خصائص
النزوح الداخيل يف القارة األفريقية ،وتوفري قاعدة قانونية أشد متانة
ووضو ًحا لحامية األشخاص النازحني داخل ًيا.

ً
ثالثا  :الدوافع الفعلية وراء تكريس
حماية دولية لألشخاص النازحين داخل ًيا
مثة عوامل عدة اجتمعت يف العقود األخرية ،وأدت إىل إعادة تقييم
املقاربة التقليدية ملشكلة الالجئني ،أهمها :التخوف املتزايد لبلدان
اللجوء أمام التكاليف املرتفعة لتزويد الالجئني بالحامية واملساعدة
ملدد غري محددة ،وتحفّظها بشأن قبول أعداد كبرية من الالجئني،
62
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والوعي املتزايد بأن تدفقات الالجئني ميكن أن متثل تهدي ًدا جديًّا
لألمن الوطني واإلقليمي والــدويل .بناء عليه ،أصبحت البلدان
املتقدمة تتوارى خلف بعض العبارات؛ مثل" :ترقية العودة"،
و"الحامية الوقائية" ،و"مساعدة األشخاص النازحني داخل بلدانهم"،
والتي بقدر سخائها ،فهي غامضة أيضً ا ،لتتمكن من التعامل مع
مشكلة الالجئني من خالل مصالحها الخاصة ،وتبني سياسات تقييدية
أكرث فأكرث يف مجال اللجوء من أجل التقليل من عوامل الجذب نحو
أقاليمها .ولعل التدابري املختلفة التي اتخذتها الدول األوروبية ملنع
الالجئني السوريني من الدخول إىل أقاليمها أكرب دليل عىل ذلك.

 .1مساعدة الدول األوروبية لألشخاص
النازحين داخل بلدانهم آلية لحماية حدودها
تعد الدول األوروبية أكرب ممول للمساعدات اإلنسانية لألشخاص
النازحني داخليًا ،وضحايا النزاعات املسلحة عمو ًما ،استنا ًدا إىل
مقاربة الحامية الوقائية التي تقتيض حامية األشخاص داخل بلدانهم
األصلية يك ال يضطروا إىل الفرار خارج حدودها .غري أن هذه املقاربة،
عمل ًّيا ،ترجمتها الدول األوروبية من خالل وضع سياسات تقييدية،
للحد من تحركات األشخاص نحو دول أخرى ،سع ًيا وراء الحصول عىل
امللجأ( .((6لذا ،فإ ّن فكرة الوقاية ذات مخاطر كبرية ،سواء بالنسبة إىل
حرية التنقل املك ّرسة يف مختلف الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان،
 63حورية أيت قايس" ،تدابري إدارة الهجرة يف إطار االتحاد األورويب :انتهاك لحقوق
اإلنسان تحت ستار الدواعي األمنية" ،ورقة مقدمة يف امللتقى الدويل الهجرة يف املنطقة
العربية بعد  7سنوات من الربيع العريب :الواقع والتحديات ،مركز إدراك للبحث العلمي
بتونس ،بالتنسيق مع املعهد العايل للغات بجامعة قابس ،سوسة ،2018/8/27-24 ،ص .3-1
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أو حق اللجوء ،كام هو وارد يف الفقرة األوىل من املادة الرابعة عرشة
من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان .كام أن التوجه العام املالحظ
عىل مامرسات الدول الحتجاز ملتميس اللجوء ،بوصفها سياسة وقائية
يكون الهدف منها ردع ضحايا االضطهاد املحتملني ،وثنيهم عن
التامس اللجوء ،يشكِّل تحديًا صارخًا ملبادئ القانون الدويل ّللجئني،
ومبادئ حقوق اإلنسان بعا ّمة(.((6
وإذا كان املدافعون عن حقوق الالجئني يخشون من أن تؤدي فكرة
الوقاية إىل املساس بحق اللجوء ،فإ ّن بعض الدول منشغلة بتأثري
هذه املقاربة التي تغلفها الدوافع اإلنسانية ،يف مبدأ السيادة؛ ألن
الوقاية ،ومن خالل طابعها املزدوج ،يُفرتض معها التدخل بأشكال
مختلفة لدى دول األصل ،سواء من أجل دفعها إىل معالجة األوضاع
االجتامعية واالقتصادية والسياسية ،أو لتأمني الحامية لهؤالء األشخاص
داخل بلدانهم( .((6وإذا كانت عودة الالجئني إىل بلدهم تع ُّد يف كثري
قابل للتطبيق ومفضّ ًل من الناحية السياسية ،فإن
من األحيان حلًّ ً
العائدين قد يعودون يف الواقع إىل أوضاع أمن واستقرار تع ّد موضع
شك ،وقد يتعرضون للنزوح مرة أخرى ولكن داخليًا .ومن أمثلة ذلك:
الوضع الحايل يف الصومال بوجود عائدين من كينيا ،ويف أفغانستان
بوجود عائدين من باكستان والعراق(.((6
لب الخطاب الجديد للمفوضية ،ومتثّل
إن املقاربة الوقائية هي ُّ
الهدف الذي سطَّرته يف قلب اسرتاتيجيتها منذ التسعينيات ،غري أن
مخاطر هذا الخطاب بالنسبة إىل وكالة مسؤولة عن حامية الالجئني
واضحة ج ًّدا ،خاصة عندما يتم الرتكيز عىل الوقاية من تدفقات
الالجئني ،بدلً من الوقاية من أسبابها .وقد أصبحت املفوضية تقود
نشاطًا ،يزداد يو ًما بعد يوم يف البلدان األصلية لالجئني .وال يهدف
هذا النشاط إىل ترقية عمليات إعادة الالجئني إىل أوطانهم فحسب،
وإمنا يدخل أيضً ا يف إطار عملية وقائية هدفها الحد من تدفقات
الالجئني ،يف حني أ ّن الوقاية الفعلية تقتيض مواجهة أسباب تدفقات
الالجئني وليس آثارها(.((6
من الواضح أن التوجهات الجديدة للمفوضية تفوق كث ًريا صالحياتها
تصب يف
األصلية التي تض ّمنها نظامها األسايس ،وإن كانت يف النهاية ُّ
هدفها األسايس ،وهو البحث عن حلول دامئة .كام يبدو أن طريقة
خلف الطعاين" ،الهجرة غري املرشوعة" ،قضايا الالجئني والنازحني ،العدد ،)2004( 30
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ص .2
65 Jack M. Mangala, "Prévention des déplacements forcés de population:
Possibilités et limites," RICR, vol. 83, no. 844 (2001), p. 1086.
 66مركز رصد النزوح الداخيل ،التقرير العاملي لعام  2017بشأن النزوح الداخيل
(الرنويج ،)2017 :شوهد يف  ،2019/8/27يفhttps://cutt.us/OApyE :
67 Mangala, p. 1083.
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االستجابة ألزمة اللجوء وخاصة اإلعــادة إىل الوطن ،قد سمحت
للبلدان املتقدمة بأن ت ُبقي أبوابها مغلقة أمام الالجئني .وقد مارست
هذه البلدان ضغوطًا عىل املفوضية ليك تقلل من نفقاتها ،فقد
م ّولت عمليات اإلعادة إىل الوطن وإبقاء السكان يف مواقعهم ،وهي
عمليات أقل تكلفة من تسيري مخيامت الالجئني سنوات عديدة(.((6
بديل من النشاط
تستعمل الدول األوروبية تدخل املفوضية بوصفه ً
يغض النظر عن مسؤولية الدول،
السيايس؛ ألن النشاط اإلنساين ُّ
(((6
ويح ّول االنتباه عن فشل العملية السياسية  .فالدول األوروبية
تدعم عسكريًّا املساعدات اإلنسانية لصالح األشخاص املترضرين
من النزاعات املسلحة ،بهدف تفادي نزوح ،ستكون هي أول من
سيتحمل تبعاته(.((7
وقد أثارت مشاركة املفوضية يف نشاطات الحامية داخل بلدان األصل،
تساؤل حول نقطة االنطالق بالنسبة إليها :النزوح أم االضطهاد؟
ً
صحيح أن وضع حد لالضطهاد يحل مشكلة الالجئني ،من دون املرور
تعديل جذريًّا لواليتها ،فهي غري
ً
عرب مرحلة النزوح ،لكن هذا يُع ّد
مختصة بالوقاية من تحركات الالجئني ،وإمنا تتدخل ،مبدئيًّا ،بعد
تجاوز األشخاص املعنيني الحدود ،وعليه فإن تغيري وجهة نشاطات
املفوضية نحو الوقاية ج َّر معه تسييسها(.((7
إن املفوضية مبشاركتها يف نشاطات وقائية ،قد أيّدت ضمن ًيا سياسة
غلق الحدود أمام تدفقات الالجئني ،كام أن توسيع واليتها لتشمل
األشخاص النازحني داخل ًيا قد أفسد وظيفتها الحامئية ،وق َّزم
مسؤولياتها إىل م ْحض توزيع املساعدة املادية التي ميكن أن تقوم
بها وكاالت أخرى( .((7وعىل الرغم من أن برامج املساعدة اإلنسانية
تساعد عىل تقليص عمليات نزوح السكان نسب ًّيا ،عن طريق توفري
االحتياجات التي تدفع األشخاص إىل الرحيل سع ًيا وراءهــا ،مثل
الغذاء والرعاية الطبية ،فإن املعارضني ع ّدوا هذا املنهج الذي
أصبحت املفوضية تتبعه من خالل نشاطها يف بلدان األصل مبنزلة
خيانة للمبادئ األساسية للحامية ،مثل الحق يف السعي لطلب اللجوء
68 Caroline Brandt, "L'ONU et la protection des réfugiés: Le HCR a-t-il
péché par excès d'ambition?" Revue de l'association française pour les Nations
Unies, no. 5 (1998), p. 129.
 69كريسنت يونغ "،املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني واللجنة الدولية
للصليب األحمر يف يوغسالفيا سابقًا :البوسنة والهرسك" ،املجلة الدولية للصليب األحمر،
مختارات من أعداد ( ،)2001ص .204
70 Brandt, p. 129.
71 Barutciski, p. 202.
"72 Barutciski, p. 184; Ray Wilkinson, "Vieux problèmes...Réalités nouvelles,
Réfugiés, vol. 3, no. 132 (2003), p. 10.

73
والتضامن الدويل لتح ّمل األعباء ،كام أنه مينح مواقف الدول تجاه
الالجئني طاب ًعا مرشو ًعا(.((7
ومن بني مشكالت الحامية ومخاطرها داخل بلدان األصل يجب
اإلشارة إىل تبعية املفوضية للبلدان املانحة ،واملساس بحيادها من
خالل تسييس نشاطاتها( ،((7وتحريكها من طرف الجامعة الدولية.
ولهذا انتُ ِق َد نشاط املفوضية يف مساعدة األشخاص داخل بلدانهم
األصلية؛ ألنها استُ ِ
خدمت لتحقيق مصالح الحكومات الغربية ،مبا يف
ذلك رغبتها يف الحد من ملتميس اللجوء املحتملني(.((7

 .2التطبيق على حالة الالجئين والنازحين
السوريين
متثّل سورية اآلن بؤرة النزوح العاملي؛ حيث تع ُّد أكرب مصدر لالجئني
والنازحني داخليًا يف العامل ،فمنذ انطالق الحراك الثوري يف سورية
منتصف آذار /مارس  ،2011ومن ثم احتدام الوض َعني األمني
والعسكري ،بدأ السوريون رحلة النزوح القرسي من مناطقهم إىل
مناطق أكرث أم ًنا واستقرا ًرا داخل دولتهم( ،((7فقد أُ ِ
جب نحو اثني
عرش مليون شخص عىل ترك أراضيهم( .((7ويدل استمرار الرصاع يف
سورية ،عىل أن عدد األشخاص النازحني داخل ًيا سيستمر يف االرتفاع،
خاصة مع استمرار غلق الحدود الرتكية ،فقد وصل إىل محافظة
إدلب وحدها أكرث من مليوين نازح ،واستقر عدد أكرب عىل طول
الحدود الرتكية(.((7
ذكر التقرير الذي أع ّده مركز رصد النزوح الداخيل واملجلس الرنويجي
لالجئني أ ّن عدد النازحني داخليًا يفوق اآلن عدد الالجئني بنسبة  2إىل
 ،1وينتقل النازحون داخل ًيا يف كثري من األحيان ،مرات عدة ،ويتمركز
العدد األكرب للنازحني داخل سورية ،يف أربع محافظات رئيسة ،هي:
73 Barutciski, pp. 136-137.
74 Guidat, p. 533; Barutciski, p. 127; Jérome Valluy, Rejet des exilés: Le grand
retournement du droit de l'asile (Paris: Éditions du Croquant, 2009), p. 328.
75 Barutciski, pp. 265-270.
 76عالء الدين رشوان" ،مأساة النزوح الداخيل يف سورية" ،منظمة العفو الدولية ،املجلة
اإللكرتونية ،العدد  ،21شوهد يف  ،2019/9/10يفhttps://cutt.us/zu1Wk :
 77وصل عدد النازحني داخليًا إىل  6.4ماليني نازح ،أما عدد الالجئني فقد بلغ  5.6ماليني
الجئ ،حيث يوجد يف األردن نحو  666ألف الجئ ،ومليون الجئ يف لبنان ،و 3.6ماليني الجئ
يف تركيا ،إضافة إىل مئات اآلالف الذين لجؤوا إىل أوروبا ،ينظر :املفوضية السامية لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني ،موجز لتقرير االتجاهات العاملية .2018
 78عمر كراسابان" ،هل ينذر النازحون داخل ًيا يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا برصاع
مستقبيل؟" ،بروكينغز ،2017/7/5 ،شوهد يف  ،2019/8/23يفhttps://cutt.us/QZD9j :
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دمشق ،والالذقية ،وطرطوس ،والسويداء ،وتستقبل األرياف النسبة
األكرب من النازحني(.((7
ويع ّد النزوح الداخيل نقطة انطالق للعديد من التنقالت األخرى،
فالشخص النازح داخليًا اليوم قد يصبح الجئًا ،أو طالب لجوء ،أو
مهاج ًرا دوليًا غ ًدا .ولهذا أصبحت هذه املشكلة تحظى باهتامم
كبري يف السنوات األخرية ،خاصة بعد تدفقات الالجئني السوريني
التي وصلت أوجها يف عام 2015؛ ما دفع الدول األوروبية إىل اتخاذ
التدابري لوقفها .فقد عمل النظام األورويب عىل زيادة مراقبة الحدود
البحرية والربية باستخدام مجموعة واسعة من أدوات التكنولوجيا
الجديدة ،وأجهزة االستشعار البحرية ،بتكلفة عالية .وعالوة عىل
ذلك ،أنشأ االتحاد األورويب ،من خالل حزمة الحدود الذكية التابعة
له ،واحدة من أكرب قواعد البيانات البيومرتية يف العامل التي سيكون
أحد أهدافها الرئيسة منع تدفقات الالجئني( ،((8إضافة إىل "االستعانة
بآليات خارجية" ملراقبة الحدود ،والتي ت ُط َّبق من خالل مجموعة
من الوسائل ،تنطوي عىل نقل مسؤولية حامية الالجئني إىل بلدان
األصل أو العبور( ،((8من خالل التفاوض وإبرام اتفاقات إعادة القبول،
وأشهرها اتفاقية االتحاد األورويب مع تركيا حول الالجئني السوريني
والتي أُب ِر َمت يف آذار /مــارس  ،((8(2016والتي مت ّهد الطريق لعودة
طالبي اللجوء إىل بلدان ليست آمنة وغري مستقرة ،مقابل مساعدات
مالية مغرية ،والسمة املميزة ملعظم هذه االتفاقات ،أنها ال تركّز عىل
تطوير حامية الفئات األكرث ضعفًا ،ولكن عىل حامية االتحاد األورويب
 79بينام تو ّجه آخرون إىل خارج األرايض السورية هربًا من ويالت الحرب التي تشهدها
بالدهم ،سواء إىل تركيا أو األردن أو لبنان ،وهي دول الجوار التي استقبلت العدد األكرب من
فضل عن مرص والعراق ودول أخرى يف أوروبا .ينظر :شذى ظافر الجندي،
الالجئني السورينيً ،
"مثانية ماليني نازح داخل سورية وتوقعات بازدياد األعداد" ،جريون ،2018/3/13 ،شوهد يف
 ،2019/8/19يفhttps://geiroon.net/archives/113226 :
 80مجلس حقوق اإلنسان ،تقرير املقرر الخاص املعني بحقوق اإلنسان للمهاجرين،
فرانسوا كريبو ،دراسة إقليمية :إدارة الحدود الخارجية لالتحاد األورويب وأثرها عىل
حقوق اإلنسان للمهاجرين ،الــدورة الثالثة والعرشون ،تعزيز وحامية جميع حقوق
اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية ،مبا يف ذلك الحق يف التنمية
(نيسان /أبريل  ،)2013فقرة  ،44شوهد يف  ،2019/9/10يفhttps://cutt.us/UMwRb :
 81املرجع نفسه ،فقرة .48
 82مبوجب بنود هذا االتفاق ،فإن جميع املهاجرين غري الرشعيني وطالبي اللجوء
السوريني الجدد ،الذين يعربون من تركيا إىل الجزر اليونانية ،ابتداء من  20آذار /مارس ،2016
ستتم إعادتهم إىل تركيا" .ويف املقابل وع َد االتحاد األورويب مبا يأيت:
1.سيتم استقبال ما يصل إىل  72ألف الجئ كحد أقىص من تركيا إىل االتحاد األورويب.
2.تقديم مساعدات تصل قيمتها إىل  6.7مليارات دوالر أمرييك إىل مركز لالجئني يف تركيا.
3.السامح للمواطنني األتراك بالسفر إىل االتحاد األورويب من دون تأشريات دخول.
4.إحياء املفاوضات املتوقفة بشأن انضامم تركيا إىل االتحاد األورويب.
أما تربير االتفاق بني االتحاد األورويب وتركيا ،فيتمثل يف أن تركيا تُعد مكانًا آم ًنا ميكن إعادة
الالجئني وطالبي اللجوء إليه.
ينظر :منظمة العفو الدولية ،تقرير حول التصدي لألزمة العاملية لالجئني ،الوثيقة رقم
 ،2016 ،2016/POL40 /4905ص .17

ددعلالا
رياني /يناثلا نوناكوناك

من االضطرار إىل التعامل معهم يف أقاليمه ،وبذلك فشل االتحاد يف
إظهار القيادة والتضامن يف مواجهة أكرب أزمة نزوح يف العامل ،منذ
الحرب العاملية الثانية(.((8
وعىل الرغم من ذلك ،فإن ال ّرغبة يف الفرار نحو ظروف أفضل مل
تتضاءل؛ إذ يلجأ األشخاص الفا ّرون من النزاع إىل طرق غري نظامية،
فيستغلّهم تجار البرش وامله ّربون .ومع استمرار العنف والحرب يف
سورية ،وبخاصة يف شاملها ،وغوطة دمشق ،ال يجد السوريون مكانًا
لهم للجوء غري النزوح داخل املدن السورية؛ وقد ينزحون ويتنقلون
مرة واحدة أو مرتني أو أكرث يف العام؛ من أجل البحث عن األمان
وسبل العيش الكريم(.((8
وقد عملت العديد من املنظامت املعنية بحقوق اإلنسان واملنظامت
اإلنسانية عىل التخفيف من معاناتهم ومعالجة أوضاعهم وتقديم
توصيات تعود بالنفع لصالح الالجئني عامة ،والنازحني داخليًا خاصة،
والذين باتت حالتهم مزرية ويفتقدون أبسط مقومات الحياة ،إال
أنها تعرتف بأنها غري قادرة عىل االستجابة الكاملة الحتياجات ماليني
النازحني املنترشين يف أرجاء سورية كافة(.((8
من الواضح أن النازحني داخل ًيا أكرث عرضة للخطر من الالجئني؛ ألنهم
ما زالوا يواجهون العنف ،ويف كثري من األحيان ال يستطيع هؤالء
الخروج من البالد ،ومع أن أغلبهم الجئون من الناحية الواقعية ،غري
أنهم ال يحظون بالحامية الدولية؛ ألنهم ال يستطيعون تجاوز حدود
دولتهم .ويف تقرير صادر عن مركز رصد النزوح الداخيل ،قال مدير
املركز ألفريدو زاموديو" :إن الدول أنفسها غال ًبا ما تكون هي املحرك
الرئيس للنزوح ،كام يف سورية ،حيث تم استغالل النزوح من قبل
الحكومات ،وكذلك الجامعات املسلحة غري التابعة للدول ،باعتباره
اسرتاتيجية للحرب ،وغال ًبا يف محاولة لتغيري الرتكيبة السكانية" .فقد
تفاقم،
أكد أن سورية تشهد أكرب أزمات النزوح يف العامل ،وأرسعها
ً
الفتًا إىل أن نسبة النازحني السوريني داخل بالدهم تبلغ ثالثة وأربعني
يف املئة(.((8
إن األشخاص النازحني داخل ًيا يجب أن يتمتعوا بكامل حقوقهم إىل
جانب املساعدة اإلنسانية ،وهو ما يقع عىل عاتق الدولة ،وتصبح
املساعدة والحامية الدوليتان رضوريتني ،عندما تكون السلطات
الوطنية غري قادرة أو غري راغبة يف الوفاء بالتزاماتها ،أسوة بحامية
 83أنطوين فايوال" ،أزمة الهجرة الجديدة تثقل كاهل نظام اللجوء األورويب" ،نون بوست،
 ،2015/4/22شوهد يف  ،2019/9/10يفhttps://bit.ly/3qJgNYs :
 84الجندي ،فقرة  2و.3
 85رشوان ،فقرة .1
نقل عن :الجندي ،فقرة .7
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حقوق الالجئني والتزامات الدول املنصوص عليها ،ضمن أحكام
اتفاقية جنيف لعام  ،1951والتي تشمل املساعدة يف توفري الطعام،
واملأوى املالئم ،والرعاية الصحية والتعليم ،وحق اللجوء وتوفري وثائق
سفر وتزويد الالجئني بها وضامن حقوق اإلنسان األساسية ،وتسهيل
تطبيق الحلول الدامئة الطوعية املتمثلة يف العودة إىل الديار األصلية،
أو االندماج يف املجتمعات املضيفة ،أو إعادة التوطني يف بلد ثالث(.((8
وإذا كانت املساعدات اإلنسانية رضورية لتخفيف معاناة املدنيني،
ومساعدة الكيانات املحلية عىل البقاء ،فإنه يجب الرتكيز ،يف
اجتامعات الدول املانحة من أجل سورية املقبلة ،عىل متويل مشاريع
لدعم األشخاص النازحني داخل ًيا؛ بسبب سوء األوضاع املعيشية،
بخاصة يف املخيامت الحدودية يف شامل سورية ،ليك ال تدفعهم
الظروف الصعبة إىل اللجوء إىل خدمات املهربني الذين يتاجرون
بتهريبهم عرب طرق خطرة إىل أوروبا(.((8
وإذا أرادت الدول األوروبية أن تثبت رغبتها الحقيقية يف مساعدة
األشخاص النازحني داخل ًيا ،فإنه يجب أن تخرج عن النمط التقليدي
يف تقديم املساعدات اإلنسانية للنازحني ،والتوجه نحو منط تنموي،
يع ّزز االستقرار وبناء القدرات واالعتامد عىل الذات؛ من أجل بناء
مجتمع قادر عىل الصمود يف وجه العنف املتزايد(.((8
ومن الرضوري إعادة النظر يف اسرتاتيجيات املساعدات اإلنسانية
للنازحني ،التي مل تعد ذات أبعاد مالية تقليدية ،تتعلق بتوفري املأكل
وامللبس واملأوى لهم ،بل باتت تحمل أبعا ًدا تنموية واقتصادية
وثقافية وفكرية ونفسية ،مبا يح ّول التأثريات السلبية للنزوح إىل قيم
إيجابية مضافة .ويف هذا السياق ،تتمثل األبعاد اإليجابية الجديدة
ملا ميكن تسميته بـ "اقتصاديات اإلغاثة اإلنسانية" بشكل رئيس،
يف تعزيز دور مؤسسات الدعم املحيل ،وبناء التامسك االجتامعي،
وبناء قدرات النازحني وتعزيزها اقتصاد ًيا ،بخاصة يف املجاالت التي
تتطلب مهارات إعادة تأهيل البيوت املدمرة ،وتوفري فرص اقتصادية
يف املجتمع املحيل(.((9
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 89يُذكر أن مؤمتر بروكسل الثاين ُعق َد يف  24و 25نيسان /أبريل ،ونجح يف حشد
املساعدات إىل السوريني داخل البالد ويف البلدان املجاورة ،مبا يف ذلك املجتمعات املضيفة.
وتعهد االتحاد األورويب والجهات الدولية املانحة بتقديم  3.5مليارات يورو لعام  .2018إضافة
إىل تعهدات متعددة السنوات بقيمة  2.7مليار يورو لعام  .2020-2019بينام حشد مؤمتر
بروكسل األول حول دعم مستقبل سورية واملنطقة الذي ُع ِق َد يف  4و 5نيسان /أبريل ،2017
مبلغًا قدره  5.6مليارات يورو لدعم النشاطات اإلنسانية وتحقيق االستقرار والتنمية يف
سورية واملنطقة ،ومبلغًا إضاف ًيا قدره  3.47مليارات يورو لعامي  .2020-2018ينظر:
"سياسيون لبنانيون :أهداف وراء سعي االتحاد األورويب لإلبقاء عىل النازحني السوريني"،
سبوتنيك عريب ،2019/3/14 ،شوهد يف  ،2019/9/4يفhttps://cutt.us/wyZiW :
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وتجدر اإلشارة إىل أن االتحاد األورويب قد اتخذ يف أيلول /سبتمرب
 ،2018قرا ًرا باإلجامع يوضح أنه لن يشارك يف عملية إعادة اإلعامر
يف سورية ،إال إذا كانت هناك عملية سياسية وفق القرارات الدولية
وبإرشاف األمم املتحدة .لكن عىل املستوى اإلنساين تبدو مؤرشات
االنخراط األورويب يف ارتفاع ملحوظ ،فقد أعلنت املفوضية األوروبية
عن تخصيصها أعىل ميزانية للمساعدات اإلنسانية ،وذلك لدعم
السوريني املوجودين داخل وطنهم ،أو الالجئني يف دول الجوار،
ووصلت امليزانية إىل  1.6مليار يورو لعام  2019وحده ،وهي أكرث
عرش مرات من ميزانية عام  ،((9(2015والهدف هو إبقاء السوريني
بعي ًدا عن حدودها.

خاتمة
يعد تركيز الجامعة الدولية عىل حامية األشخاص النازحني داخل
بلدانهم األصلية ،والذي تغلفه الدوافع اإلنسانية ،نتيجة حتمية
لتحفّظ الدول بشأن قبول وفود أعداد كبرية من الالجئني إىل أقاليمها.
وبناء عليه ،فإن األشخاص الذين يفرون من النزاعات املسلحة
وانتهاكات حقوق اإلنسان ،يواجهون الصد عند وصولهم إىل بلد
آخر .وعىل الرغم من الضغط الكبري الذي تشكله تدفقات الالجئني
عىل بلدان اللجوء ،فإن هذه املشكلة ال ميكن حلّها عن طريق منع
األشخاص من مغادرة البلد الذي ال تستطيع حكومته أن تحميهم
أو ال تريد ذلك .كام أن األزمات الداخلية للدول التي تعاين عدم
االستقرار ،والتي ت ُولِّد جامعات الالجئني والنازحني داخل ًيا ،ال ميكن
حلها من خالل برامج املساعدة اإلنسانية وحدها .فإذا كان مفهوم
الحامية داخل البلد األصل ،يسمح بتناول مسألة النزوح القرسي من
زاوية جديدة ،فإنه يجب أن يتم ذلك يف إطار مقاربة بناءة وقائية
تقوم بالدرجة األوىل عىل احرتام الحقوق الفردية ،مبا فيها حق اللجوء
وحرية التنقل ،وحق األشخاص يف البقاء يف أمان داخل بلدانهم ،وإذا
أرادوا التنقل فإنهم يقومون بذلك مبلء إرادتهم وليس كر ًها؛ ألنه
يف النهاية ،ليس تفادي أي نزوح مهام كان الثمن ويف أي ظروف
كانت هو األهم ،وإمنا املطالبة بحق كل شخص يف أن يعيش يف األمن
والكرامة يف بلده األصيل ،وأن يتمتع بحامية فعلية فيه ،وحقه يف
اللجوء والتامس الحامية يف دولة أخرى إذا فقد حامية دولته األصلية.
 91معن طالع" ،االتحاد األورويب غري فاعل يف سورية باستثناء املساعدات اإلنسانية" ،آراء
حول الخليج ،2019/6/13 ،شوهد يف  ،2019/9/4يفhttps://cutt.us/uCcnM :

76
المراجع
العربية
أدايوال ،روموال" .اتفاقية كمباال والحق يف عدم التهجري" .نرشة الهجرة
القرسية .العدد .)2018( 59
االتحاد األفريقي .اتفاقية االتحاد األفريقي لحامية ومساعدة
النازحني داخل ًيا يف أفريقيا (اتفاقية كمباال) .متوز /يوليو .2004
يفhttps://bit.ly/3ttfqz1:
األمــم املتحدة ،الجمعية العامة .االتفاقية الخاصة بوضع
الالجئني ،اعتمدها يوم  28متوز /يوليه  1951مؤمتر األمم املتحدة
للمفوضني بشأن الالجئني وعدميي الجنسية ،الذي دعته الجمعية
العامة لألمم املتحدة إيل االنعقاد مبقتىض قرارها ( 429د)5-
املؤرخ يف  14كانون األول /ديسمرب  - 1950تاريخ بدء النفاذ:
 22نيسان /أبريل  ،1954وفقًا ألحكام املادة  .43يف:
https://bit.ly/3vCVoDZ
األمم املتحدة ،املجلس االقتصادي واالجتامعي .مبادئ توجيهية
بشأن الترشيد الداخيل .2002/9/27 .يفhttps://bit.ly/3c1Qnxf :
"النازحون 'املــردون داخل ًيا' يف القانون الدويل اإلنساين" .سلسلة
القانون الدويل اإلنساين رقم  .2008 ،8يفhttps://bit.ly/30WwbGq :
أيت قايس ،حورية" .تدابري إدارة الهجرة يف إطار االتحاد األورويب:
انتهاك لحقوق اإلنسان تحت ستار الدواعي األمنية" .ورقة قدمت
يف امللتقى الدويل الهجرة يف املنطقة العربية بعد  7سنوات من
الربيع العريب :الواقع والتحديات ،مركز إدراك للبحث العلمي
بتونس ،بالتنسيق مع املعهد العايل للغات بجامعة قابس ،سوسة.
.2018/8/27-24
إيشينبيرش ،ينسن– هاغن وتوم ديلرو" .ملحات عن تجمعات
النازحني داخل ًيا :مبادئ توجيهية جديدة" .نرشة الهجرة القرسية.
العدد .)2007( 29
أميوس ،فالريي" .منع التهجري" .نرشة الهجرة القرسية .العدد .)2012( 41

ددعلالا
رياني /يناثلا نوناكوناك

بريكالند ،نينا" .النزوح الداخيل :االتجاهات العاملية للنزوح الناشئ عن
النزاع" .املجلة الدولية للصليب األحمر .مج  ،91العدد .)2009( 876
رشوان ،عالء الدين" .مأساة النزوح الداخيل يف سورية" .منظمة العفو
الدولية .املجلة اإللكرتونية .العدد  .21يفhttps://cutt.us/zu1Wk :
ستوفلز ،روث أبريل" .التنظيم القانوين للمساعدات اإلنسانية يف
النزاعات :اإلنجازات والفجوات" .املجلة الدولية للصليب األحمر.
العدد .)2004( 855
الطعاين ،خلف" .الهجرة غري املرشوعة" .قضايا الالجئني والنازحني.
العدد .)2004( 30
علوان ،محمد" .الالجئون يف القانون الدويل والترشيعات املحلية:
مؤسسة اللجوء يف األردن" .أوراق عمل ندوة تطور اللجوء والنزوح:
الترشيع والحامية واملامرسة ،مركز دراســات الالجئني والنازحني
والهجرة القرسية ،جامعة الريموك ،األردن.2002/7/18–14 .
غولدمان ،روبرت ك" .تقنني القواعد الدولية املتعلقة باألشخاص
املرشدين داخل ًيا :مجال تراعى فيه االعتبارات املتصلة بحقوق اإلنسان
والقانون اإلنساين" .املجلة الدولية للصليب األحمر .العدد .)1998( 61
فيلر ،إريكا" .الحامية الدولية لالجئني خمسون عا ًما حول تحديات
الحامية يف املايض والحارض واملستقبل" .املجلة الدولية للصليب
األحمر .مختارات من أعداد (.)2001
كراسابان ،عمر" .هل ينذر النازحون داخل ًيا يف الرشق األوسط وشامل
إفريقيا برصاع مستقبيل؟" .بروكينغز .2017/7/5 .يف:
https://cutt.us/QZD9j
كروفورد ،كيت [وآخــرون]" .إيواء الالجئني يف املناطق الحرضية
وحدود العمل اإلنساين" .نرشة الهجرة القرسية .العدد .)2010( 34
كزلني ،ديبورا" .املبادئ التوجيهية يف محاكم حقوق اإلنسان الدولية".
نرشة الهجرة القرسية .العدد .)2018( 59
كالرنس ،بيل" .تكيف مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني مع
املتغريات الحالية" .نرشة الهجرة القرسية .العدد .)2006( 26

باربر ،ريبيكا" .تيسري املساعدة اإلنسانية يف القانون الدويل اإلنساين
وقانون حقوق اإلنسان" .املجلة الدولية للصليب األحمر .مج ،91
العدد .)2009( 876

كورس ،خالد" .ثغرات يف أنظمة حامية النازحني داخل ًيا" .نرشة الهجرة
القرسية .العدد .)2008( 31

بفرن ،توين" .آليات ونهج مختلفة لتنفيذ القانون الدويل اإلنساين
وحامية ومساعدة ضحايا الحرب" .املجلة الدولية للصليب األحمر.
مج  ،91العدد .)2009( 874

رشدين داخل ًيا:
الفوييه ،جان فيليب" .مبادئ توجيهية بشأن امل ّ
مالحظات بشأن إسهام القانون الدويل اإلنساين" .املجلة الدولية
للصليب األحمر .العدد .)1998( 61

تاسارد
الحماية الدولية للنازحين داخليًا :حماية لألشخاص أم حماية للحدود؟

77

اللجنة الدولية للصليب األحمر .النازحون داخل بلدانهم :االستجابة
اإلنسانية الحتياجات النازحني داخل بلدانهم يف حاالت النزاعات
املسلحة .2016 .يفhttps://cutt.us/kqvad :

موريل ،ميشيل وماريا شتافروبولو وجان-فرانسوا دوريو" .تاريخ
حق عدم التهجري ووضعه القانوين" .نرشة الهجرة القرسية .العدد
.(2102( 41

لجنة حقوق اإلنسان .املبادئ املتعلقة برد املساكن واملمتلكات إىل
الالجئني واملرشدين .2005 .يفhttp://ow.ly/rSusP :

هوملز ،جون" .ال يزال النزوح الداخيل يشكّل أحد أكرب التحديات التي
يواجهها املجتمع اإلنساين" .نرشة الهجرة القرسية .عدد خاص مبرور
عرش سنوات عىل املبادئ التوجيهية (.)2008

املبارك ،أحمد عثامن محمد" .حامية النازحني :إعادة توطينهم
واندماجهم" .اإلنساين .العدد .)2006( 35
املجلس االقتصادي واالجتامعي لالتحاد األفريقي .كيفية إنجاح
تطبيق اتفاقية كمباال يف مساعدة النازحني داخل ًيا :دليل املجتمع
املدين بشأن دعم تصديق وتنفيذ االتفاقية لحامية ومساعدة
النازحني داخل ًيا يف أفريقيا .2010 .يفhttps://bit.ly/38Sq62f :
مجلس حقوق اإلنسان .تقرير املقرر الخاص املعني بحقوق اإلنسان
للمهاجرين ،فرانسوا كريبو ،دراسة إقليمية :إدارة الحدود الخارجية
لالتحاد األورويب وأثرها عىل حقوق اإلنسان للمهاجرين .الدورة
الثالثة والعرشون ،تعزيز وحامية جميع حقوق اإلنسان املدنية
والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية ،مبا يف ذلك الحق يف
التنمية (نيسان /أبريل  .)2013يفhttps://cutt.us/UMwRb :
مركز رصد النزوح الداخيل .ازدياد عدد النازحني داخل بالدهم أكرث
من أي وقت مىض .2019/5/10 .يفhttps://cutt.us/NVfVE :
________ .التقرير العاملي لعام  2017بشأن النزوح الداخيل.
الرنويج .2017 :يفhttps://cutt.us/OApyE :
معهد بروكنجز– مرشوع النزوح الداخيل .كتيب تطبيق املبادئ التوجيهية
بشأن النزوح الداخيل .1999 .يفhttps://brook.gs/3eMhga6 :
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني" .حوار املفوض
السامي بشأن تحديات الحامية :حامية النازحني داخل ًيا :تحديات
مستمرة وفكر متجدد" .2013/11/25 .يفhttps://bit.ly/3uwvukD :
________ .موجز لتقرير االتجاهات العاملية .2019/7/20 .2018
يفhttps://cutt.us/h2K03 :
منظمة العفو الدولية .تقرير حول التصدي لألزمة العاملية لالجئني.
الوثيقة رقم .2016 .2016/POL40 /4905
منظمة الــوحــدة األفريقية .االتفاقية التي تحكم الجوانب
املختلفة ملشاكل الالجئني يف أفريقيا .دخلت حيز التنفيذ يف
 20حزيران /يونيو  ،1974مكتبة حقوق اإلنسان  -جامعة منيسوتا.
يفhttps://bit.ly/3lDdhhD :

يونغ ،كريسنت" .املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني واللجنة
الدولية للصليب األحمر يف يوغسالفيا سابقًا :البوسنة والهرسك" .املجلة
الدولية للصليب األحمر .مختارات من أعداد (.)2001

األجنبية
Arenas-Peralta, Laura. "La protection internationale
des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre
pays." International Law: Revista Colombiana de Derecho
Internacional. no. 31 (2017).
Barutciski, Michael. "Les dilemmes de protection
"internationale des réfugiés: Analyse de l'action du HCR.
Thèse pour le doctorat en droit. Université de Paris 2, 2004.
Brandt, Caroline. "L'ONU et la protection des réfugiés:
Le HCR a-t-il péché par excès d'ambition?" Revue de
l'association française pour les Nations Unies. no. 5 (1998).
Casanovas, Oriol. "Réfugiés et personnes déplacées dans
les conflits armés." Recueil des Cours. Académie de droit
international de La Haye. vol. 306 (2003).
Guidat, Valérie. "La protection des exilés en dehors de la
convention de Genève : Etude comparée de la protection
offerte par six pays membres dans la perspective de
l'harmonisation européenne." Thèse pour le doctorat en
droit public. Université de Paris1, 2002.
Hakata, Kei. "Vers une protection plus effective des
"personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays.
RGDIP. vol. 106, no. 3 (2002).
Mangala, Jack M. "Prévention des déplacements forcés
de population: Possibilités et limites." RICR. vol. 83,
no. 844 ( 2001).

ددعلالا
يناثلا نوناكوناك/ رياني

78
Perruchoud, Richard (éd). Migrations et protection des
droits de l'homme. Genève: OIM, 2005.
Valluy, Jérome. Rejet des exilés: Le grand retournement du
droit de l'asile. Paris :Éditions du Croquant, 2009.
Wilkinson,-Ray. "Vieux problèmes...Réalités nouvelles."
Réfugiés. vol. 3, no. 132 (2003).

صـدر حديـ ًثا
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تـرجمة :سعود المولى

العالم العربي في ألبومات تان تان
صدر عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات كتاب العالم العربي في ألبومات تان تان ،وهو
ترجمة سعود المولى العربية لكتاب لوي بلين .Le Monde Arabe Dans Les Albums de Tintin
ومفهرسا) من  12فص ً
ً
ال.
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 الصكوك واآلليات الدولية واإلقليمية:حماية حقوق الالجئين
Protection for Refugee Rights: International and Regional Instruments

 ومــا إذا كان مقبــو ًلا ومتداو ًلا مــن منظور،تهــدف هــذه الدراســة إلــى ضبط مفهــوم الالجــئ
 مع، وتعرض أهم الصكوك الدولية الســارية المفعــول المتعلقة باللجوء.القانــون الدولي
) والسودان، وليبيا، واليمن، والعراق،التركيز على مدى تصديق الدول العربية الخمس (سورية
 ســواء مــا تعلــق منهــا بالجانــب، وتشــرح باســتفاضة آليــات حمايــة حقــوق الالجئيــن.عليهــا
 وعلى مستوى،التعاهدي أو غيره على مستوى نظام األمم المتحدة لحماية حقوق اإلنسان
.اآلليات اإلقليمية المتاحة
. اتفاقية الالجئين، القانون الدولي، حقوق اإلنسان، الهجرة القسرية:كلمات مفتاحية
This paper examines the concept of a refugee, questioning if it is an appropriate
common term from the perspective of international law. The paper also presents the
most important international instruments in effect related to refugee rights, with
a special focus on the extent of their ratification by the five Arab countries (Syria,
Iraq, Yemen, Libya, and Sudan). It elaborates on the mechanisms for protecting
refugee rights, whether related to the International Refugee Convention or not,
within the United Nations system for the protection of human rights, as well as
the available regional mechanisms.
Keywords: Forced Migration, Human Rights, International Law, Refugee
Convention.
. الجزائر، جامعة البويرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية،أستاذ العلوم السياسية
Professor of Political Science, Faculty of Law and Political Science, University of Bouira, Algeria.
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مقدمة
ُصممت منظومة حقوق اإلنسان الدولية املعارصة ،مبا يراعي توفري
حامية خاصة للفئات والرشائح الضعيفة ،بحكم الطبيعة ،مثل
األطفال والنساء املهمشات وذوي االحتياجات الخاصة وغريهم،
أو بسبب األوضــاع ،مثل ضحايا النزاعات املسلحة وامله ّجرين
واملهاجرين والالجئني ،وغريهم .وقد أدى تشعب هذه املنظومة ،من
حيث الصكوك واآلليات ،إىل تداخل بني املفاهيم والقانون الواجب
تطبيقه ،إضافة إىل صعوبات يف فهم أنجع اآلليات واختيارها؛ من
أجل تفعيل الحقوق املنصوص عليها يف االتفاقيات الدولية والقانون
العريف وتطبيقها ،عىل ح ٍّد سواء.
وتسعى هذه الدراسة إىل تقديم إجابة وخارطة طريق واضحة عن
مسارات االحتجاج املمكنة دول ًيا وإقليم ًيا ،املتاحة لالجئني الذين
انتهكت حقوقهم اإلنسانية .وقبل ذلك تسعى إىل تحرير مدلول
مصطلح الالجئ من وجهة نظر قانونية ،بعد أن تداخلت مع املفهوم
حقول معرفية أخرى ،كاإلعالم والعلوم السياسية والعالقات الدولية.
لذلك ال بد من ضبط مفهوم الالجئ من منظور القانون الدويل،
ومتييزه من املصطلحات الشائعة األخرى ،مثل الهجرة والهجرة
القرسية والشتات والنزوح ،ثم عرض أهم الصكوك الدولية سارية
املفعول املتعلقة باللجوء ،مع الرتكيز الخاص عىل مدى تصديق دول
عربية خمس عليها ،وهي سورية والعراق واليمن وليبيا والسودان.
وترشح الدراسة آليات حامية حقوق الالجئني ،سواء ما تعلق منها
بالجانب التعاهدي ،أم غري التعاهدي ،يف نظام األمم املتحدة لحامية
حقوق اإلنسان.
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منظمة األمم املتحدة وغريها من املنظامت ،وأبرز مثال عىل هذا
النوع من اآلليات هو اإلجراءات الخاصة التي يضطلع بها مجلس
دول بعينها) تغطي
حقوق اإلنسان ،عرب واليات قطرية (تشمل ً
مساحة واسعة من العامل ،حيثام تنترش انتهاكات حقوق اإلنسان
جسيم وممنه ًجا؛ وواليات موضوعاتية تغطي طيفًا واس ًعا
انتشا ًرا
ً
من حقوق اإلنسان ،بغض النظر عن الجغرافيا .ونستعرض يف هذه
الدراسة الواليات القطرية ،ال سيام تلك التي تتعلق بالدول محل
الدراسة ،ثم نعرج إىل الواليات املوضوعاتية ،فنستخرج منها تلك
التي لها عالقة بحقوق الالجئني.
ونظ ًرا إىل اعتبار أن كل آلية واتفاقية إقليمية هي ،يف حقيقة األمر،
آلية واتفاقية دولية ،فإن هذه الدراسة تتطرق كذلك إىل اآلليات التي
يتيحها كل من النظام اإلقليمي األورويب ،واألفريقي واألمرييك لحامية
حقوق الالجئني ،عرب لجان متخصصة ومحاكم إقليمية أنشئت
لهذا الغرض ،وعقد مقارنات بني هذه األنظمة املختلفة ،من حيث
الحقوق املنصوص عليها وفاعلية اإلجراءات.
تعتمد الدراسة عىل النصوص القانونية وعىل السوابق القضائية
بوصفها مصادر أساسية .ونشري هنا إىل توافر النصوص القانونية
باللغة العربية ،يف حني مل نعرث عىل أي ترجمة إىل العربية للسوابق
القضائية؛ لذلك اعتمدنا النص اإلنكليزي ،وهو النص األصيل .وقد
قادنا النقاش الفقهي ملفهوم اللجوء ،واملصطلحات املشابهة له
والقريبة منه ،إىل اعتامد مصادر ثانوية أخرى هي املصادر الفقهية.
ونظ ًرا إىل دقة املصادر التي كتبت باللغة اإلنكليزية ،فقد اعتمدنا
رصا.
عليها ح ً

يقصد بالجانب التعاهدي تلك اآلليات التي تبارشها هيئات اإلرشاف
املنبثقة من اتفاقيات حقوق اإلنسان ،وت ُعنى مبراقبة تطبيق النص
التعاهدي يف الدول التي صدقت عىل هذه االتفاقيات .وتسمح بعض
االتفاقيات لهيئات اإلرشاف بتلقي شكاوى األفراد عن الحقوق التي
انتهكتها دول وقّعت هذه االتفاقيات .وتسمح أغلبية االتفاقيات
لهيئات اإلرشاف بتلقي بالغات بني الدول .والبالغات هي شكاوى
ترفعها دولة طرف يف االتفاقية ضد دولة أخرى طرف فيها أيضً ا،
أساسا بانتهاكات محتملة لبنود تلك االتفاقية .وتستعرض
وتتعلق ً
هذه الدراسة اآلليات التعاهدية التي ميكن الالجئني استخدامها
للمطالبة بحقوقهم ،مع مراعاة الرتتيب الزمني لالتفاقيات الدولية
التي انبثقت منها هذه اآلليات ،مثل لجنة مناهضة التمييز العنرصي
واللجنة املعنية بحقوق اإلنسان ولجنة مناهضة التعذيب ،وغريها.

ويحق لعموم الالجئني التمتع بحامية حقوق اإلنسان نفسها التي
يتمتع بها جميع الناس ،عىل الرغم من أن الدول قد تح ّد من
حقوقهم يف بعض النواحي ،مثل الحق يف التصويت واملشاركة
السياسية؛ إذ يظل هذا النوع من الحقوق حك ًرا عىل مواطني الدولة
الذين يرتبطون بها برابط الجنسية ،وإن كانت التطورات الحديثة يف

أما الجانب غري التعاهدي ،فيقصد به اآلليات التي مل تنبثق من
صكوك دولية تعاهدية ،وإمنا انبثقت من أجهزة وهياكل تتبع

"1 Amnesty International, "Refugees, Asylum-Seekers and Migrants,
accessed on 11/2/2021, at: https://bit.ly/3aYdg2u

ً
ً
وصكوكا ناظمة
مفهوما
أوال :اللجوء
ً
يهاجر الناس منذ فجر التاريخ بدوافع وأسباب مختلفة؛ مثل الرغبة
يف ملّ الشمل األرسي ،أو البحث عن فرص لتحسني املستوى املعييش
واالقتصادي ،أو الفرار من املناطق التي يتعرض فيها اإلنسان النتهاكات
جسيمة لحقوقه نتيجة للنزاعات املسلحة أو االضطهاد والتعذيب(((.
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أجل إنفاذ قرارات الطرد خارج إقليم الدولة ،وذلك وفق مبدأي
عدم اإلعادة القرسية ،وحظر ترحيل الالجئني إىل بلدان يحتمل أن
يتعرضوا فيها إىل التعذيب ،أو أي انتهاك جسيم آخر لحقوق اإلنسان.
وتندرج مسألة اللجوء يف وقتنا الراهن ضمن أشد األزمات الدولية
تعقي ًدا ،ولعل ذلك كان السبب الرئيس يف إبرام ترسانة من الصكوك
رشا وغري مبارش ،أبرمتها
الدولية ،تتناول جوانبها املختلفة ً
تناول مبا ً
الدول من أجل تنظيم مسائل اللجوء ،وتوفري ضامنات لحامية حقوق
اإلنسان الالجئ .لكن قبل الخوض يف الصكوك املشار إليها ،ال بد من
تحرير املفهوم أولً ضمن إطار القانون الدويل ،وهو الحقل املعريف
الذي تنتمي إليه هذه الدراسة.
مجال حقوق اإلنسان قد دفعت ببعض الدول إىل السامح لألجانب
املقيمني بالتصويت يف االنتخابات املحلية (البلدية)((( .أضف إىل
ذلك أن االهتامم مبفهوم "املواطن العاملي" بات يف تزايد كبري خالل
السنوات األخرية ،وقد نشهد خالل عقود قليلة من الزمن تراج ًعا
لسيطرة منوذج الدولة القومية /رابط الجنسية ملصلحة منوذج
التكتالت اإلقليمية /املواطن العاملي(((.
يحظر كثري من اتفاقيات حقوق اإلنسان حظ ًرا رصي ًحا التمييز عىل
أساس األصل القومي ،وتطالب الدول بضامن حامية حقوق اإلنسان
لالجئني واملواطنني ،عىل قدم املساواة .ومثلهم مثل كل الفئات
الضعيفة التي تحظى بعناية خاصة مبوجب القانون الدويلُ ،ينح
الالجئون حامية خاصة ملعالجة الحاالت التي تكون فيها حقوقهم
أشد تعرضً ا للخطر ،يف أماكن عملهم ،أو يف االحتجاز ،أو يف أثناء
العبور .ويوجب القانون الدويل ّللجئني حقوقًا أخرى ،بحسب حاالت
انضامم الدول املعنية إىل االتفاقيات التي تنص عىل هذه الحقوق،
مثل الحق يف الضامن االجتامعي والرعاية الصحية ومتدرس األطفال،
وغري ذلك(((.
مع أن مبدأ السيادة يخ ّول الدول السلطة التقديرية يف كيفية إدارة
حركة الالجئني عرب حدودها ،فإ ّن معايري حقوق اإلنسان ومبادئ
القانون الدويل تتدخل هنا ،لرتسم حدو ًدا واضحة حول األوضاع
واملالبسات واإلجراءات والتدابري ،ونوعية األشخاص الالجئني؛ من
2 Paul Oriol, "Le droit de vote des résidents étrangers dans l'Union
européenne," Migrations Société, vol. 19, no. 114 (2007), pp. 83-97.
3 Sobhi Tawil, "Le concept de 'citoyenneté mondiale': Un apport potentiel
pour l'éducation multiculturelle?" Revue internationale d'éducation de Sèvres,
no. 63 (2013), pp. 133-144.
4 Massimo Frigo, Migration and International Human Rights Law: A
Practitioners Guide, no. 6 (Geneva: International Commission of Jurists,
2014), p. 54.

مفهوم اللجوء في القانون الدولي
ال يحبذ معظم خرباء القانون الدويل وفقهائه استخدام مصطلح
"الهجرة القرسية" ،ويعتربونه مصطل ًحا ليس له مدلول قانوين،
وأن استخدامه شاع بني علامء االجتامع ،وغريهم من املنتسبني إىل
حقول معرفية أخرى ،ويفضلون عليه استخدام مصطلح "اللجوء"؛
للتعبري عن التحركات غري الطوعية عرب الحدود الدولية التي يقوم
بها أشخاص يغادرون بلدهم األصيل؛ بسبب الخوف من التعرض
لالضطهاد أو الرصاع أو العنف ،أو أحوال أخرى متس األمن العام
مسا خط ًرا.
ً
رصا إىل ظاهرة اللجوء
ويشري مصطلح اللجوء يف هذه الدراسة ح ً
الدويل ،وهي عكس الهجرة الداخلية أو النزوح الداخيل .ومتيز بعض
هيئات حقوق اإلنسان وخرباؤها بني الالجئني الدوليني والالجئني
الداخليني الذين يُعرفون أيضً ا باسم األشخاص النازحني داخليًا،
ومييزون كذلك بني األشخاص الذين أجربوا عىل مغادرة بلدانهم
وغريهم ممن انتقلوا طواعية ،من أجل تحسني أوضاعهم .ويقسم
القانون الدويل الالجئني واملهاجرين عام ًة أربع فئات أساسية ،هي:
1.األشخاص الذين انتقلوا طو ًعا داخل إقليم دولة واحدة ،من
أجل تحسني أوضاعهم.
2.األشخاص الذين أجــروا عىل االنتقال داخل ًيا ،داخل إقليم
دولة واحدة.
3.األشــخــاص الــذيــن انتقلوا طــو ًعــا عــر الــحــدود ،مــن أجل
تحسني أوضاعهم.
4.األشخاص الذين اضطروا إىل التحرك عرب الحدود.
وبدهي استبعاد الهجرة الطوعية ،سواء أكانت داخلية أم خارجية،
من مفهوم اللجوء؛ ألن اللجوء مقرتن باالضطرار ،ويستبعد كذلك
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من مفهوم اللجوء حاالت االضطرار التي ال تصل بالالجئني إىل عبور
الحدود ،وت ُحرص يف مغادرة اإلقليم املضطرب فحسب ،والبقاء داخل
حدود الدولة؛ ألن مثل هذه الحاالت اصطلح عىل تسميتها يف القانون
الدويل بالنزوح الداخيل ،وقد حظيت بإطار قانوين خاص .وهكذا
يبقي لنا القانون الدويل فئة محددة ينرصف إليها مفهوم اللجوء،
وهي فئة األشخاص الذين يعربون الحدود مجربين عىل ذلك .فالتقاء
متمثل
ً
متمثل يف فعل عبور الحدود ،بالركن املعنوي،
ً
الركن املادي،
يف االضطرار والشعور بالخطر ،مهم لتحديد مفهوم اللجوء يف القانون
عبت عنه االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني حينام
الدويل ،وهو ما ّ
عرفت املادة األوىل منها الالجئ بأنه كل شخص لديه خوف مسوغ
من التعرض لالضطهاد ،بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتامئه إىل
فئة اجتامعية معينة ،أو آرائه السياسية ،ويوجد خارج بلد جنسيته،
وال يستطيع أو ال يريد ،بسبب ذلك الخوف ،أن يستظل بحامية ذلك
البلد ،أو كل شخص ال ميلك جنسية ،ويوجد خارج بلد إقامته املعتاد
السابق ،نتيجة ملثل تلك األحداث ،وال يستطيع أو ال يريد ،بسبب
ذلك الخوف ،أن يعود إىل ذلك البلد(((.
مهم ،يجعلنا نستبقي ونستبعد مبوجبه
يعترب هذا التعريف مح ِّد ًدا ً
الفئات الفرعية األخرى التي شاع استخدامها يف هذا املضامر ،مثل
العامل املهاجرين واملهاجرين يف وضعية غري قانونية واألشخاص
عدميي الجنسية وضحايا االتجار بالبرش ،واملهاجرين امل ُه َّربني(((،
وذلك بعرضها عىل الركن املادي والركن املعنوي للتعريف؛ فكلام
توافر اقرتان لعبور الحدود ومغادرة بلد الجنسية ،مع عامل الشعور
بالخوف من البقاء يف بلد الجنسية ،سهل تكييف الوضع القانوين
لألشخاص املعنيني بأنهم الجئون.
وعىل الرغم من القدم النسبي لتعريف الالجئني ،بحسب االتفاقية
الخاصة بوضع الالجئني التي يعود تاريخها إىل عام  ،1951وترتبط
بسياق مخلفات الحرب العاملية الثانية ،وما نجم منها من ٍ
مآس
شملت ماليني الناس ،فإن االتفاقية وبروتوكول  1967االختياري
امللحق بها مل يحرصا عىل توسيع نطاق املفهوم القانوين للجوء ،ليشمل
األفراد الذين عربوا الحدود الدولية ،فرا ًرا من عنف عام وشامل يف
بلدانهم؛ فقد اكتفى بروتوكول  1967بإلغاء اقتصار تطبيق االتفاقية
 5األمم املتحدة ،االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني ،اعتمدها يف  28متوز /يوليو 1951
مؤمتر األمم املتحدة للمفوضني بشأن الالجئني وعدميي الجنسية الذي دعته الجمعية العامة
لألمم املتحدة ،مبقتىض قرارها رقم ( 429د ،)5-املؤرخ  14كانون األول /ديسمرب  ،1950تاريخ
بدء النفاذ يف  22نيسان /أبريل  ،1954وفق أحكام املادة  ،43املادة األوىل.
6 Global Migration Group, International Migration and Human Rights:
Challenges and Opportunities on the Threshold of the 60th Anniversary of the
Universal Declaration of Human Rights, 2008, pp. 7-12, accessed on 4/3/2021,
at: https://bit.ly/3bYIl70

عىل الالجئني قبل عام  ،1951أو الالجئني األوروبيني ،أو عليهام م ًعا.
لكنه يف واقع األمر مل يغري معايري االتفاقية يف تحديد مفهوم اللجوء،
ومل يوسع نطاق ضامناته للحقوق الواردة يف االتفاقية ليشمل ،عىل
سبيل املثال ،الحق يف األمن الجسدي األسايس .وعىل هذا النحو
يظل كثري من املهاجرين غري الطوعيني يف العامل النامي مستبعدين
من إطار اللجوء الذي حددته االتفاقية وبروتوكولها((( .ولعل هذا
رشا للتأثري يف تعريف الالجئ يف االتفاقيات التي
الجمود كان داف ًعا مبا ً
أبرمت بعدئذ؛ إذ وسعت كل من املادة  3من إعالن كارتاخينا الخاص
بالالجئني عام  ،(((1984واملادة  )2( 1من اتفاقية منظمة الوحدة
األفريقية  Organisation of African Unityعام  ،(((1969مفهوم
الالجئ ليشمل كل شخص اضطر إىل مغادرة مكان إقامته املعتادة؛
من أجل البحث عن ملجأ يف مكانٍ خارج بلده األصيل ،أو البلد الذي
يحمل جنسيته؛ بسبب عدوان خارجي ،أو احتالل ،أو هيمنة أجنبية،
أو أحداث أثرت يف النظام العام تأث ًريا خط ًرا(.((1
ويعتقد أندرو شكنوف أن االتفاق الواسع عىل تعريف الالجئ الوارد
يف اتفاقية  ،1951يوحي إيحا ًء خاد ًعا بأن املشكلة املفاهيمية للجوء
قد ُحلّت( ،((1ثم يوجز الحجج الضمنية التي تستند إليها أغلبية
تعريفات اللجوء املتفرعة من تعريف اتفاقية  1951يف اآليت:
1.روابط الثقة ،الوالء ،الحامية والدعم ،بني املواطن والدولة.
2.انقطاع هذه الروابط بالنسبة إىل الالجئني.
3.االضطهاد والنفور ،أو الغربة التي تجسد املظاهر الجسدية
لهذه الروابط املقطوعة.
7 James C. Hathaway, "Refugees and Asylum," in: B. Opeskin, R.
Perruchoud & J. Redpath-Cross (eds.), Foundations of International
Migration Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), p. 79.
8 Organization of American States, Cartagena Declaration on Refugees,
Colloquium on the International Protection of Refugees in Central America,
Mexico and Panama. Adopted by the Colloquium on the International
Protection of Refugees in Central America, Mexico and Panama, held at
Cartagena, Colombia from 19 - 22 November 1984, accessed on 11/2/2021,
at: https://bit.ly/3rGDiy1
 9املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية
التي تحكم الجوانب املحددة ملشاكل الالجئني يف أفريقيا ،التي اعتمدها مجلس رؤساء
الدول والحكومات يف دورته العادية السادسة ،يف  10أيلول /سبتمرب  ،1969ودخلت حيز
النفاذ يف  20حزيران /يونيو  ،1974املادة .)2( 1
10 Andrew E. Shacknove, "Who Is a Refugee?" Ethics, vol. 95, no. 2
(January 1958), pp. 274-284.
11 Ibid., p. 274.
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4.اعتبار هذه املظاهر هي الرشوط الرضورية والكافية لتحديد
مفهوم اللجوء(.((1
بينام يُع ّد الفقيه جيمس هاثاواي أشد تدقيقًا عندما يشرتط توافر
ستة معايري ليكيف وضع أي شخص عىل أنه الجئ ،وهي:
1.أن يكون الشخص خارج بلده.
2.أن يتعرض لخطر حقيقي.
3.يحتمل أن يؤدي إىل إصابته برضر جسيم.
4.وذلك نتيجة فشل دولته يف حاميته.
5.وأن يرتبط الخطر بنوع من الحقوق املدنية والسياسية املحمية.
6.وأن يكون الشخص يف حاجة إىل الحامية ومستحقًا لها(.((1
غري أن أندرو شكنوف يسلك مقاربة أشد انتقا ًدا للمعايري التي يستند
إليها التعريف الكالسييك للجوء ،فهو يعرتض معياري االضطهاد
واالغــراب؛ إذ ال يفرتض أن يكونا املعيارين الوحيدين اللذين
يستحوذان عىل ما هو رضوري يف تعريف اللجوء ،فيوضح أن معيار
االضطهاد معيار ٍ
كاف وليس رضوريًا ،ألن رشوط انقطاع الروابط
االجتامعية الطبيعية ال تتأىت من إقدام الدولة عىل أفعال االضطهاد،
وإمنا من غياب حاميتها أيضً ا يف ظل أوضاع استبدادية ،وسكوتها عن
إنصاف األفراد من اضطهاد قوى تنتسب إىل الدولة أو املجتمع ،عىل
ٍ
حد سواء.

بدل من تعديل النص القانوين .ويرى مجلس اللوردات
تطوير التفسري ً
الربيطاين ،عىل سبيل املثال ،أن التعريف العتيد الوارد يف اتفاقية
مستقل ،ويف منأى عن التأثر بالسامت
ً
الالجئني يجب أن يبقى
الفردية املميزة للنظام القانوين ألي دولة.
ويف مواجهة ظاهرة تعدد التفسريات الناجمة ،بداهة ،من تعدد
تعاريف اللجوء والالجئني ،يفضّ ل التعامل مع قـرارات املحاكم
األجنبية ،ال سيام قرارات االستئناف ،عىل أنها مقنعة؛ من أجل السعي
نحو توحيد التفسري .وقد أثبتت املحادثات القضائية عرب الوطنية بني
فاعل يف تنظيمها الرابطة الدولية لقضاة
القضاة ،وأسهمت إسها ًما ً
قانون الالجئني التي أسست عام  ،1997أنها الوسيلة الحاسمة التي
يجري من خاللها تحديث تفسري تعريف الالجئ تحديثًا مستم ًرا،
وهو ما يجعله "أداة حية" لتطوير التفسري ،حتى وإن كان التعريف
القانوين ثابتًا(.((1

الصكوك الناظمة لحقوق الالجئين
وفقًا للمعايري الدولية لحقوق اإلنسان التي تستند إىل الكرامة املتأصلة
لكل شخص ،فإن الالجئني يتمتعون بالحقوق األساسية املمنوحة
بغض النظر عن وضعهم القانوين يف أي دولة .ويف هذا
لكل إنسانّ ،
عبت برصاحة اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان عن أن جميع
السياقّ ،
الحقوق املكفولة يف العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية
تنطبق عىل الالجئني( ،((1باستثناء املادة  25من العهد الدويل الخاص
بالحقوق املدنية والسياسية املتعلقة باملشاركة السياسية.

وينطبق األمر نفسه عىل االغرتاب ،فهو ليس رشطًا رضوريًا ،وإمنا
هو رشط فرعي من فئة أوسع من الرشوط ،فبحسب هذا الفقيه ،ال
يحتاج الالجئ إىل عبور الحدود الدولية ليحصل عىل حامية دولية،
وإمنا يفرتض أن يعرف الالجئ وفقًا للرشوط املوضوعية التي متثل
جوهره ،وهيّ :أل تحميه دولته وال توفر احتياجاته األساسية ،وأال
يكون له مالذ آخر غري اللجوء إىل دول أخرى ،أو إىل منظامت دولية،
الستعادة حقوقه أو لحاميته ،وأن يوجد الالجئون يف وضع يسمح لهم
باالستفادة من املساعدة الدولية( .((1ويف الحقيقة تعترب هذه املقاربة
الواقعية أوضح تعب ًريا عن مفهوم اللجوء من املفهوم املعتمد حال ًيا.
وملا كان توافق الدول عىل التعريفات التي تدرج يف الصكوك الدولية
أم ًرا بالغ الصعوبة والتعقيد ،ال سيام إذا ما تعلق األمر مبسائل ذات
حساسية عالية ،مثل مسألة اللجوء ،فقد طورت بعض املنظامت
املتخصصة واملؤسسات الحكومية الرسمية رؤية الفتة ،تقوم عىل

وباستقراء صكوك القانون الدويل العام املتعلقة بحقوق الالجئني،
نجد أن تطورها وثيق الصلة باالستجابة لالنتهاكات الكربى لحقوق
اإلنسان؛ إذ بُنيت القواعد األوىل لحقوق الالجئني يف كنف القانون
رصا ،إىل اآلن،
الدويل اإلنساين ،وملا كان هذا الفرع من القانون مقت ً
يف تطبيقه عىل النزاعات املسلحة ،سواء كانت دولية أم غري دولية،
فإن الفراغ الذي تركه ما يتعلق بالنزاعات الداخلية مأله القانون
الدويل لحقوق اإلنسان ،عىل األقل يف بداية تشكله؛ ألن التزامن يف
النشأة الذي حدث بني القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون
الدويل للجوء خلق حالة من اإلرباك لدى الفقهاء املنشغلني بتفرعات
القانون الدويل املعارص .فعىل سبيل املثال ،عندما نقارن الحقوق
نصت عليها االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني لعام  1951بقواعد
التي ّ
القانون الدويل لحقوق اإلنسان التي ُس َّنت بعد تاريخ  ،1951نجد أن

12
13
14

15 Hathaway, p. 186.
16 United Nations, Office of the High Commissioner for Human Rights,
CCPR General Comment No. 15: The Position of Aliens Under the Covenant,
11/4/1986, accessed on 11/2/2021, at: https://bit.ly/2Onka9X

Ibid., p. 275.
Hathaway, pp. 183-190.
Shacknove, p. 277.
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وشامل ج ًدا ،بحسب
ً
شامل،
هيكل معياريًا ً
نظام حقوق الالجئني بات ً
تعبري جيمس هاثاواي(.((1

املهاجرين وأفراد أرسهم؛ ألن املادة ( /3د) منها تستبعد رصاحة
انطباقها عىل الالجئني وعدميي الجنسية.

ويبدو أ ّن ما يقال عن القانون الدويل الجنايئ ،كونه نشأ يف كنف
القانون الدويل اإلنساين ،يصدق أيضً ا عىل القانون الدويل للّجوء الذي
ميكن وصفه بأنه نشأ يف كنف القانون الدويل اإلنساين ،وتطور يف ظل
منظومة القانون الدويل لحقوق اإلنسان .وهذا ما يحقق التكامل
بني فروع القانون الدويل العام ،فالنقائص املوجودة عىل مستوى
الصكوك ،أو الهيئات التي تعنى باللجوء ،تستكمل عادة بالعودة إىل
معايري هذين القانونني .فعىل سبيل املثال ،توفر املادة  3من اتفاقية
مناهضة التعذيب ،واملادة  7من العهد الدويل الخاص بالحقوق
املدنية والسياسية ،األساس لفئة واسعة من األشخاص الذين يحق
لهم االستفادة من مبدأ عدم اإلعادة القرسية ،والغرض نفسه تحققه
املادة  3من االتفاقية األوروبية لحامية حقوق اإلنسان ،عىل املستوى
اإلقليمي .ولنئ كانت اتفاقيات جنيف التي تع ّد أساس القانون
الدويل اإلنساين الحديث أقدم نسبيًا من مبدأ عدم اإلعادة القرسية،
فإن تفسري هذه االتفاقيات يجنح إىل تبني هذا املبدأ ملنع اإلعادة
القرسية للمدنيني إىل مناطق النزاع املستمر ،وهذا ال يعني أن مبدأ
عدم اإلعادة القرسية قد تح ّول إىل قاعدة عرفية يف القانون الدويل؛
إذ إن االدعاءات يف هذا الشأن مبالغ فيها .وعىل الرغم من ذلك ،فإن
كث ًريا من املهاجرين غري الطوعيني ،ممن ال يشملهم تعريف اتفاقية
الالجئني ،يحق لهم اليوم الحصول عىل حامية مساوية مبوجب
القانون الدويل لحقوق اإلنسان ،أو تفوق تلك التي يستفيد منها
الالجئون مبوجب القانون الدويل للجوء(.((1

أما أبرز صك دويل يقوم عليه القانون الدويل للجوء ،فهو االتفاقية
الخاصة بوضع الالجئني لعام  ،1951والربوتوكول امللحق بها لعام
 ،1967ويعترب هذان الصكان األساس لحامية الالجئني يف العامل،
وكذلك أساس عمل املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني.
رشا وغري
وتناولت العرشات من الصكوك مسألة اللجوء ً
تناول مبا ً
مبارش .لكن أغلبها صكوك غري ملزمة للدول ،إال ما تعلق منها باإللزام
األديب ،ويأيت عىل رأس هذه الصكوك إعالن كارتاخينا عام .1984

وتب ًعا لهذا التصور الساعي إىل تحديد موقع القانون الدويل للجوء
وعالقته ببقية فروع القانون الدويل العام ،نجد أن أهم الصكوك
الناظمة للجوء تتوزع بني القانون الدويل اإلنساين ،متمثلة يف اتفاقيات
جنيف ،وعىل رأسها اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحامية األشخاص
املدنيني يف وقت الحرب؛ فكل صكوك القانون الدويل اإلنساين التي
تندرج ضمن التصنيف الفرعي "قانون جنيف" ،تناولت تناولً ما
وضع الالجئني يف أثناء النزاعات املسلحة؛ وبني القانون الدويل
لحقوق اإلنسان ،ال سيام االتفاقيات األساسية ،كالعهدين الدوليني،
واتفاقية مناهضة التعذيب ،واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال
التمييز العنرصي ،واتفاقية مناهضة التمييز ضد املرأة ،واتفاقية
حقوق الطفل ،واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .وال تدخل
ضمن هذا اإلطار االتفاقية الدولية لحامية جميع حقوق العامل
Hathaway, p. 179.
Ibid., pp. 181-182.
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ثان ًيا :الالجئون :الحقوق المكتسبة
وآليات الحماية الدولية واإلقليمية
يستفيد الالجئون الذين يعربون الحدود من حقوق عامة ،تكون
مشرتكة بينهم وبني كل إنسان ،بغض النظر عن وضعه القانوين ،مثل
الحق يف الحياة ،ويف املساواة وعدم التمييز ،إضافة إىل حقوق خاصة
بهم ،مثل عدم اإلبعاد والطرد الجامعي ،والحامية من االستغالل يف
العمل ،والحقوق املرتبطة بعائالت الالجئني ،وغري ذلك من الحقوق.
ويرتب القانون الدويل مجموعة من اآلليات الدولية واإلقليمية التي
ميكن أن يستفيد منها الالجئون الذين انتهكت حقوقهم األساسية.

الحقوق المكتسبة لالجئين
مثلام تتداخل يف مسائل اللجوء ثالثة فروع من القانون الدويل العام،
هي :القانون الدويل اإلنساين ،والقانون الدويل لحقوق اإلنسان ،والقانون
الدويل للجوء ،وناد ًرا القانون الدويل للبحار والقانون الجنايئ الدويل،
فإن هذه األفرع كذلك تتوزع عليها الحقوق املكتسبة لالجئني ،فينفرد
كل فرع منها مبجموعة من الحقوق ،وتتكرر حقوق أخرى يف اثنني
منها ،أو يف األفرع الثالثة ،ويدل هذا التكرار عىل أهمية هذه الحقوق.
ومن بني الثالثة عرش نو ًعا من الحقوق األساسية التي يجب أن يتمتع
بها الالجئون ،نجد أن حصة األسد يف تغطية هذه الحقوق تغطية
قانونية شاملة حظي بها القانون الدويل لحقوق اإلنسان؛ إذ يغطي
الحقوق الثالثة عرش جميعها ،يف حني مل يهتم القانون الدويل اإلنساين
إال بأربعة أنواع منها ،ومل يختلف الوضع كث ًريا يف القانون الدويل
للجوء؛ إذ غطى خمسة أنواع من الحقوق فقط.
ولعل أهم حق من حقوق اإلنسان هو الحق يف الحياة .وهو حق
أصيل لصيق بشخصية اإلنسان ،وعىل الدول االلتزام بضامن عدم
حرمان أي الجئ من هذا الحق تعسفًا .وقد ورد هذا الحق يف
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بتوفري العون ألي مكروب يف البحر ،وعليها أن تقوم بذلك ،بغض
النظر عن جنسيته أو وضعه أو األحوال املحيطة به(.((2
ولنئ كان الحق يف الحياة حظي بحامية القانون الدويل اإلنساين
والقانون الدويل لحقوق اإلنسان ،دون القانون الدويل للجوء ،فإن
الحق يف املساواة وعدم التمييز يعترب الحق الوحيد الذي حظي
باهتامم فروع القانون الثالثة مجتمعة( .((2غري أن القانون الدويل
للجوء اكتفى مبنع التمييز عىل أسس العرق أو الدين أو بلد املنشأ
فحسب ،بعكس ما ذهب إليه القانون الدويل اإلنساين والقانون
الدويل لحقوق اإلنسان؛ إذ يوسعان دائرة منع التمييز ،لتشمل اللون
واللغة وغريهام من األسس ،واكتفينا بذكر اللون واللغة؛ ملا لهام من
أثر يف حدوث التمييز ضد الالجئني.
مواضع عدة من صكوك القانون الدويل لحقوق اإلنسان( ،((1ومن
صكوك القانون الدويل اإلنساين( .((2لكنه مل يرد يف االتفاقية الخاصة
بوضع الالجئني لعام  ،1951عىل الرغم من أخطار فقدان الحياة
التي يتعرض لها الالجئون باستمرار .ويبدو أن القانون الدويل للبحار
استدرك هذا النقص حينام وضع عىل عاتق الدول واجب حامية
األفراد وضامن حقهم يف الحياة يف البحر داخل املياه اإلقليمية للدول،
أشخاصا
أو إن صادف مرور سفينة خاضعة لوالية الدولة ،ووجدت
ً
مهددين بالغرق خارج املياه اإلقليمية للدولة.
ومن أجل إنفاذ هذه الحامية وضع القانون الدويل للبحار ،عىل
وجه الخصوص ،أحكا ًما تتعلق بإنقاذ األفراد وحاميتهم ،مبن فيهم
الالجئون ،واملفقودون يف البحر؛ فعىل سبيل املثال ،تفرض املادة 98
من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار التزا ًما عىل قبطان أي سفينة
أو ربانها؛ ملساعدة أي شخص يُعرث عليه يف البحر ،ويواجه خطر
التعرض للضياع ،وإنقاذ األشخاص الذين يتعرضون للغرق ،إذا علموا
بحاجتهم إىل املساعدة ،ما دامت هذه اإلجراءات ال تع ّرض السفينة
أو الطاقم أو الركاب للخطر .وتنص املادة  )2( 98من االتفاقية نفسها
عىل أن الدول الساحلية عليها التزام إيجايب بالتعاون مع الدول
املجاورة؛ لتعزيز خدمات البحث واإلنقاذ الفاعلة .إضافة إىل ذلك،
يشري البند رقم  ،2-1/10من الباب الثاين لالتفاقية الدولية للبحث
واإلنقاذ البحري لعام  ،1979إىل رضورة أن تتكفل دول االتفاقية
 19األمم املتحدة ،الجمعية العامة ،العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية،
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضامم مبوجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة
 2200ألف (د )21-املــؤرخ يف  16كانون األول /ديسمرب  ،1966تاريخ بدء النفاذ:
 23آذار /مــارس  1976وفقًا ألحكام املادة  ،9املادة 6؛ األمم املتحدة ،الجمعية العامة،
االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم /158 ،اعتمدت
بقرار الجمعية العامة  ،45املؤرخ يف  18كانون األول /ديسمرب  ،1990املادة .9
 20األمم املتحدة ،اتفاقيات جنيف األربع لعام  ،1949املادة  3املشرتكة.

ويبدو أن االتجاه الحديث يف فقه القانون الدويل املعارص ،وما تبينه
سوابق القضاء الدويل ،ينحوان إىل اعتبار مبدأ املساواة ومنع التمييز
ضد الالجئني ،ال سيام ضد من كان منهم غري حائز وثائق ،أصبح يرقى
إىل مصاف القواعد اآلمرة والقطعية للقانون الدويل العام .وهذا يفيد
21 United Nations, Office of the High Commissioner for Human Rights,
CCPR General Comment No. 15: The Position of Aliens Under the Covenant.
 22األمم املتحدة ،الجمعية العامة ،العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية،
املواد26 ،25 ،24 ،20 ،4 ،2 :؛ األمم املتحدة ،الجمعية العامة ،اتفاقية القضاء عىل جميع
أشكال التمييز ضد املرأة 18 ،كانون األول /ديسمرب  ،1979اعتمدت وعرضت للتوقيع
والتصديق واالنضامم مبوجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  180/34املؤرخ يف
 18كانون األول/ديسمرب  1979تاريخ بدء النفاذ 3 :أيلول/سبتمرب  ،1981وفقًا ألحكام
املادة  ،)1( 27املادة 1؛ األمم املتحدة ،الجمعية العامة ،اتفاقية حقوق الطفل ،اعتمدت
وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضامم مبوجب قرار الجمعية العامة  25/44املؤرخ يف
 20ترشين الثاين /نوفمرب  ،1989تاريخ بدء النفاذ 2 :أيلول /سبتمرب  ،1990وفقًا للامدة
 ،49املادة )1( 2؛ األمم املتحدة ،الجمعية العامة ،االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع
أشكال التمييز العنرصي ،اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضامم مبوجب قرار
الجمعية العامة لألمم املتحدة  2106ألف (د )-20املؤرخ يف  21كانون األول /ديسمرب
 ،1965تاريخ بدء النفاذ 4 :كانون الثاين /يناير  ،1969وفقًا للامدة  ،19املادة )1( 1؛
األمم املتحدة ،الجمعية العامة ،اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حامية األشخاص املدنيني
يف وقت الحرب املؤرخة يف  12آب /أغسطس  ،1949اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق
واالنضامم من قبل املؤمتر الدبلومايس لوضع اتفاقيات دولية لحامية ضحايا الحروب املعقود
يف جنيف خالل الفرتة من  21نيسان /أبريل إىل  12آب /أغسطس  ،1949تاريخ بدء النفاذ:
 21ترشين األول /أكتوبر  1950وفقًا ألحكام املادة  ،)1( 53املادة21 :؛ األمم املتحدة،
الجمعية العامة ،االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني ،املادة3 :؛ ينظر:
Organization of American States, Inter-american Commission on Human
Rights, American Convention on Human Rights: "Pact of San José, Costa Rica".
Signed at San José, Costa Rica, on 22 November 1969, art. 1, accessed on
7/3/2021, at: https://bit.ly/3893Q3D; Organisation of African Unity, African
(Banjul) Charter on Human and Peoples' Rights, Date of Adoption: June 01,
1981, Date of last signature: May 19, 2016, Date entry into force: October 21,
1986, art. 2, accessed on 7/3/2021, at: https://bit.ly/3qhrpxF; League of Arab
States, Arab Charter on Human Rights, 15 September 1994, art. 3, accessed on
7/3/2021, at: https://bit.ly/30eKENA; Council of Europe, European Court of
Human Rights, European Convention on Human Rights, art. 14, accessed on
7/3/2021, at: https://bit.ly/387qLfM; Vincent Chetail, "Sources of International
Migration Law," in: Opeskin, Perruchoud & Redpath-Cross (eds.), p. 79.
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يف أن جميع الدول أصبحت ملزمة مبراعاته ،برصف النظر عام إذا
كانت طرفًا يف االتفاقيات الدولية التي تنص عىل هذا املبدأ .وقد
خلصت إىل هذا االتجاه محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان
يف فتواها الخاصة بالرشوط والحقوق القانونية لالجئني غري الحائزين
وثائق( ،((2وأكدت املحكمة أنه "يجب احرتام حقوق األشخاص
الذين يدخلون دولة ما ،وتكون لهم عالقة عمل بها ،دون متييز،
برصف النظر عن وضعهم القانوين بوصفهم مهاجرين ،وال ميكن أن
يكون الوضع القانوين لهؤالء األشخاص ،بوصفهم مهاجرين ،مسوغًا
لحرمانهم من التمتع بحقوق اإلنسان ومامرستها ،مبا يف ذلك تلك
املتعلقة بالعمل"(.((2
ومن املفارقات أن الحق يف الحامية ضد االعتقال واالحتجاز التعسفي
مل يرد يف االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني لعام  ،1951وأن هذا الحق
ال يعتد به يف القانون الدويل اإلنساين ،بل إن نقيضه هو الشائع؛ إذ
يحوز صبغة الرشعية بسبب ظروف النزاع املسلح ،وهذا ال يعني
بالرضورة أن يحوز صبغة املرشوعية .ويُرجع لتفعيل هذا الحق،
بالنسبة إىل الالجئني ،إىل القانون الدويل لحقوق اإلنسان( ((2الذي
تلزم صكوكه الدول التزام هذا املعيار ،وإذا ما أقدمت دولة ما
عىل اعتقال أشخاص أو احتجازهم ،اعتقالً أو احتجازًا يوحي بأنهم
تعرضوا لالعتقال واالحتجاز التعسفي ،فيجب عىل هذه الدولة أن
تثبت أن التدابري األخرى ذات التدخل األقل غري مجدية ،مقارنة
بإجراء االحتجاز الذي أقدمت عليه؛ يك تدفع عنها شبهة االحتجاز
علم بأنه ال يسوغ االحتجاز املط َّول لالجئ عند حاجته
التعسفيً ،
إىل انتظار ترصيح دخول فحسب ،أو انتظاره نهاية إجراءات الرتحيل،
تدخل
ً
عندما تكون التزامات اإلبالغ ،أو غريها من املتطلبات ،أقل
لضامن امتثال وضع الالجئ للقانون الداخيل للدولة(.((2
23 Organization of American States, The Inter-american Court of
Human Rights, On the Juridical Conditions and Rights of Undocumented
Migrants, Advisory Opinion OC-18/03. Requested by the United Mexican
States (17 September 2003), para. 173 (4).
24 Ibid.
 25منظمة الوحدة األفريقية ،امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ،متت إجازته
من قبل مجلس الرؤساء األفارقة بدورته العادية رقم  18يف نريويب (كينيا) يونيو ،1981
املادة 6؛ جامعة الدول العربية ،امليثاق العريب لحقوق اإلنسان ،اعتمد من قبل القمة العربية
السادسة عرشة التي استضافتها تونس 23 ،أيار /مايو  ،2004املادة 14؛ العهد الدويل الخاص
بالحقوق املدنية والسياسية ،املادة 9؛ يُنظر:
Organization of American States, Inter-american Commission on Human Rights,
American Convention on Human Rights, art. 7; Council of Europe, European
Court of Human Rights, European Convention on Human Rights, art. 5.
26
United Nations, Human Rights Committee, A v. Australia,
Communication No. 560/1993, Views of (30 April 1997), para. 8. (2).
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وتأكي ًدا لهذا املعيار ،قضت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان
بأن احتجاز الالجئ مدة طويلة غري معقولة ،دون إبالغه بسبب
االحتجاز ،ينتهك االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان .ومن ضمن
سوابق املحكمة ،عىل سبيل املثال ،قضية املدعو سعدي ضد اململكة
املتحدة ،وتعود حيثيات القضية إىل كانون الثاين /يناير  ،2001حينام
فر سعدي من العراق ،ووصل إىل لندن وطلب اللجوء ،وحصل عىل
ترصيح موقت باإلقامة ،ومع ذلك ،احتجزه مسؤولو الهجرة مدة 76
ساعة قبل أن يبلغوا ممثله بأسباب احتجازه ،وقد وجدت املحكمة
أن اململكة املتحدة انتهكت املادة  )2( 5من االتفاقية األوروبية
لحقوق اإلنسان التي تنص عىل وجوب إبالغ كل شخص يقبض عليه
عىل الفور ،بلغة يفهمها ،بأسباب اعتقاله وبأي تهمة موجهة إليه،
عىل اعتبار أن الجهة التي احتجزت سعدي مل تخطره عىل الفور
بسبب اعتقاله .والحظت املحكمة أن من أجل امتثال الدول لالتفاقية
األوروبية يجب أن يجري االحتجاز بحسن نية ،وأن يكون مرتبطًا
ارتباطًا وثيقًا بهدف منع دخول الشخص غري املرصح به إىل البلد
املعني ،مع الحرص عىل أن يكون مكان االحتجاز وأوضاعه مالمئني،
مع مراعاة أن هذا اإلجراء ال ينطبق عىل من ارتكبوا جرائم جنائية،
وإمنا عىل األجانب الذين هربوا من بلدانهم؛ خوفًا عىل حياتهم يف
كثري من األحيان(.((2
ومل تنص االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني لعام  1951عىل الحامية
من التعذيب واملعاملة غري اإلنسانية؛ لذلك يعترب القانون الدويل
اإلنساين والقانون الدويل لحقوق اإلنسان مكملَني للقانون الدويل
للّجوء يف إعامل هذا الحق(.((2
ويشري مبدأ عدم اإلعادة القرسية ،وهو مبدأ أساس يف القانون الدويل
للجوء ،إىل التزام الدول بعدم اإلعادة القرسية أو إعادة الالجئني إىل
حدود املناطق التي تكون فيها حياتهم أو حريتهم مهددة؛ بسبب
انتامئهم العرقي أو الديني أو جنسيتهم ،أو العضوية يف مجموعات
اجتامعية معينة ،أو بسبب آرائهم السياسية( ،((2وال يوجد نظري لهذه
27 Council of Europe, European Court of Human Rights, Saadi v. United
Kingdom, [GC], no. 13229/03, ECHR 2008, Judgment of (29 January 2008),
paras. 67-74.
 28األمم املتحدة ،الجمعية العامة ،اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،اعتمدتها الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع
والتصديق عليها واالنضامم إليها يف القرار  46/39املؤرخ يف  10كانون األول /ديسمرب ،1984
تاريخ بدء النفاذ 26 :حزيران /يونيه  ،1987وفقًا للامدة  ،)1( 27املادة 7؛ األمم املتحدة،
الجمعية العامة ،العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،املادة 7؛ منظمة الدول
األمريكية ،االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان ،سان خوسيه يف  ،1969/11/22املادة )2( 5؛
منظمة الوحدة األفريقية ،امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ،املادة 5؛ األمم
املتحدة ،الجمعية العامة ،اتفاقية جنيف الرابعة ،املادتان  3و.32
 29األمم املتحدة ،الجمعية العامة ،االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني ،املادة .)1( 33
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الحامية يف القانون الدويل اإلنساين ،يف حني اهتمت بها بعض صكوك
القانون الدويل لحقوق اإلنسان(.((3
ومل يحظ الحق يف عدم التعرض للطرد الجامعي بنص خاص يف
القانون الدويل اإلنساين ،والقانون الدويل للجوء ،عىل الرغم من أن
الطرد الجامعي ظاهرة مسترشية يف النزاعات املسلحة والحروب
األهلية ،وقد أشارت إىل هذا الحق ضمن ًيا املادة  13من العهد الدويل
الخاص بالحقوق املدنية والسياسية( .((3إضافة إىل ذلك ،يحظر كثري
من صكوك حقوق اإلنسان الرئيسة الطرد الجامعي لألجانب(،((3
ويع ّد هذا الحظر جز ًءا من القانون الدويل العريف ،ومن ثم ،فإن كل
دولة ،بغض النظر عن املعاهدات الدولية التي صدقت عليها ،تع ّد
فضل عن وجود كثري من النصوص الرصيحة عن
ملزمة باحرتامه(ً ،((3
هذا الحظر يف القانون الجنايئ الدويل.
وال يقترص حظر الطرد الجامعي عىل الالجئني الذين يتمتعون
بوضعيات قانونية ،أو حتى غري الحائزين وثائق داخل إقليم دولة
ما ،وإمنا يشمل الالجئني املعرتضني يف البحر أيضً ا .وتالحظ لجنة
العامل املهاجرين أن هذا االلتزام يتعلق بجميع املجاالت التي متارس
عليها الدولة سيطرة فعلية ،مبا يف ذلك سفنها يف أعايل البحار( .((3ويف
السوابق ذات الصلة بهذا املوضوع ،قضت املحكمة األوروبية لحقوق
شخصا ،إىل جانب مئتي شخص آخرين ،جرى
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غري اإلنسانية املنصوص عليه يف املادة  3من االتفاقية األوروبية
لحقوق اإلنسان .ويف حني أن القرار مل يذكر حظر الطرد الجامعي
ذك ًرا رصي ًحا ،فإن املحكمة ذكرت أن التزامات الدول مبوجب القانون

الدويل لحقوق اإلنسان تنطبق عىل الحاالت التي يجري فيها اعرتاض
املهاجرين يف عرض البحر ،وهي إشارة إىل أنه يحظر عىل الدول الطرد

الجامعي للمهاجرين املعرتضني يف البحر(.((3
وإجاملً يلتقي القانون الدويل للجوء بالقانون الدويل لحقوق اإلنسان
يف الحق يف الضامن االجتامعي( ،((3والحق يف التعليم االبتدايئ(،((3
والحق يف حرية التنقل( .((3ويسد القانون الدويل لحقوق اإلنسان
الفراغ الذي تركه القانون الدويل للجوء يف ما يتعلق بالحامية ضد
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تاسارد
حماية حقوق الالجئين :الصكوك واآلليات الدولية واإلقليمية

إجراءات الطرد الفردي( ،((4والحق يف أعىل مستوى ميكن الوصول إليه
من الصحة البدنية والعقلية( ،((4والحق يف التمتع بالثقافة الخاصة
باالشرتاك مع أعضاء آخرين يف الجامعة(.((4

اآلليات الدولية واإلقليمية لحماية حقوق
الالجئين
تعترب مفوضية األمـــم املتحدة السامية لــشــؤون الالجئني
 United Nations High Commissioner for Refugeesالجهة
التي تتوىل اإلرشاف عىل تطبيق اتفاقية حقوق الالجئني( ،((4ونتيجة
للمساعي الحميدة والواليات التي وافقت عليها الجمعية العامة
لألمم املتحدة ،و ُم ِّولت من خالل التربعات ،فإن املفوضية السامية
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني قد تجاوزت ،عىل مدار سنوات
الصالحيات التي حددها نظامها األســايس لعام  ،1950مستوى
املجموعات املشمولة بالحامية القانونية ،ومستوى أشكال التدخل،
عىل حد سواء ،وقد مكّنت هذه التحسينات املفوضية من رفع كفايتها
يف االستجابة للحركات الجامهريية لالجئني خارج أوروبا .واألشد إثارة
40 United Nations, General Assembly, Resolution 60/147, Basic Principles
and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of
Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations
of International Humanitarian Law, UN Doc. A/RES/60/147 (16 December
2005), arts. 2-3; United Nations, Human Rights Committee, Ahani v. Canada,
;Communication No. 1051/2002, Views of (15 June 2004), paras. 10.6-10.8
ويف السوابق القضائية املسجلة ضمن هذا السياق ،رأت اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان
والشعوب ،يف قضية كينيث غود  ،Kenneth Goodأن لالجئ الحق يف سامع قضيته قبل
طرده ،وترجع حيثيات قضية السيد كينيث ،وهو أسرتايل الجنسية وأستاذ سابق للعلوم
السياسية بجامعة بوتسوانا ،إىل نرشه مقالة انتقد فيها النموذج البوتسواين يف تداول الرئاسة،
تعرض بسببها للفصل التعسفي من الجامعة ،والطرد من بوتسوانا؛ إذ أعلن رئيس بوتسوانا
"شخصا غري
مامرسته للصالحيات املخولة له مبوجب قانون الهجرة ،وإعالن السيد كينيث
ً
مرغوب فيه" ،ومنحه  56ساعة فقط التخاذ الرتتيبات الالزمة ملغادرة البالد ،من دون أن
يعلموه بسبب طرده ،ومل متنح له الفرصة للطعن يف قرار ترحيله .وقد رأت اللجنة أن
بوتسوانا انتهكت عددًا من حقوق السيد كينيث ،مبا يف ذلك املادة  7املتعلقة بكفالة حق
التقايض للجميع ،ويشمل هذا الحق :الحق يف اللجوء إىل املحاكم الوطنية املختصة؛ للنظر
ىف عمل يع ّد خرقًا للحقوق األساسية املعرتف له بها ،وتتضمنها االتفاقيات والقوانني واللوائح
والعرف السائد؛ ومنها أيضً ا أن اإلنسان بريء حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة ،وحق
الدفاع ،مبا ىف ذلك الحق يف اختيار مدافع عنه ،وحق محاكمته خالل مدة معقولة بواسطة
محكمة محايدة؛ وال تجوز إدانة شخص بسبب عمل ،أو امتناع عن عمل ،ال يع ّد جر ًما يعاقب
عليه القانون وقت ارتكابه ،وال عقوبة إال بنص ،والعقوبة شخصية .يُنظر:
African Commission on Human and Peoples Rights, Good v. Republic of
Botswana, Communication No. 313/05, 47th Ordinary Session (May 2010).
41
United Nations, Committee on the Elimination of Racial
Discrimination, General Recommendation No. 30: Discrimination Against
Non-citizens (19 August 2004), para. 36; United Nations, Committee on the
Rights of the Child, General Comment No. 6: Treatment of Unaccompanied
and Separated Children Outside of Their Country of Origin (2005).
 42األمم املتحدة ،الجمعية العامة ،العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية،
املادة .27
43 Hathaway, p. 179.
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للجدل هو تدخلها يف ما يتعلق باملرشدين داخل ًيا ،وحال ًيا تعترب
املفوضية نفسها معنية باالستجابة ،ليس ألخطار التعرض لالضطهاد
فحسب ،وإمنا ألي خطر يؤدي إىل الحاجة إىل حامية يف سياق الهجرة
غري الطوعية .وسع ًيا منها لتحقيق هذه الوالية الواسعة ج ًدا ،حولت
املفوضية نفسها إىل هيئة تشغيلية ،تتضاءل فيها املوارد املخصصة
لإلرشاف عىل الحامية القانونية ،عىل الرغم من أنها ال تزال كبرية
عىل أي حال؛ بسبب االلتزامات املقدمة لإلغاثة عىل أرض الواقع(.((4
وال شك يف أن االنشغال بأعامل اإلغاثة ،عىل أهميتها ،ال يؤثر يف
تخصيص املوارد ملصلحة املرافعة والحامية القانونية فحسب ،وإمنا
يؤدي إىل تضاءل االهتامم بها كذلك؛ بحجة أولوية توفري الحقوق
األساسية لالجئني ،وعىل رأسها الحق يف الحياة ،وتأجيل باقي الحقوق
التبعية األخرى .ولعل الحل يكمن يف الفصل الهيكيل بني الوظائف
التشغيلية ،ووظائف اإلرشاف عىل الحامية القانونية ،وإ ْن بتأسيس
هيئتني منفصلتني تعنى كل منهام بوظيفة من الوظائف املذكورة.
ونشري هنا إىل أن الدول الخمس التي تركز عليها هذه الدراسة مل تصدق
منها عىل االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني لعام  ،1951سوى السودان
يف  22شباط /فرباير  ،1974واليمن يف  18كانون الثاين /يناير ،1980
يف حني مل يصدق ومل يوقّع االتفاقية ،إىل حد كتابة هذه السطور،
كل من سورية والعراق وليبيا( .((4ومل ينضم إىل الربوتوكول امللحق
باالتفاقية لعام  1967إال السودان يف  23أيار /مايو .((4(1974
أما عىل مستوى نظام األمم املتحدة لحامية حقوق اإلنسان ،فتعترب
اآلليات التعاهدية أفضل اآلليات نجاعة يف حامية حقوق اإلنسان؛
الرتباطها باتفاقيات حقوق اإلنسان األساسية .لكن ما يعاب عىل
هذه اآلليات أنها تشرتط تصديق الدولة التي يقيم فيها األشخاص
الذين يدعون وقوع انتهاكات يف حقهم عىل الصكوك الدولية ،بل
إن التصديق يعترب رشطًا أول ًيا غري ٍ
كاف ،ما مل يتبعه قبول الدولة
قبولً رصي ًحا اختصاص هيئة اإلرشاف عىل االتفاقية الدولية بالنظر
يف شكاوى األفراد.
وعند النظر يف وضعية الدول التي تركز عليها هذه الدراسة ،نجدها
كلها مل تص ّدق ،بل مل توقّع االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع
أشكال التمييز العنرصي .وال شك يف أن هذه االتفاقية وثيقة الصلة
Ibid., p. 181.
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Nations Treaty Collection (Geneva: 28 July 1951), accessed on 11/2/2021, at:
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46 Ibid.

ددعلالا

90

رياني /يناثلا نوناكوناك

بحامية حقوق الالجئني الذين يعانون التمييز العنرصي ،بصفتهم
أجانب يف بلد اللجوء.
ويف حني ص ّدق كل من العراق والسودان وسورية واليمن وليبيا عىل
العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،مل تصدق سوى
ليبيا عىل بروتوكول الشكاوى الفردية امللحق بالعهد ،وهو ما ميكّن
األفراد املواطنني ،واملقيمني فيها ،من تقديم شكاواهم إىل اللجنة
املعنية بحقوق اإلنسان عن أي انتهاك محتمل لبنود العهد ،تعرضوا
له من الحكومة الليبية .ويعني التصديق عىل العهد الدويل الخاص
بالحقوق املدنية والسياسية قبول الدول التصديق عىل إدخال بنود
العهد يف ترشيعاتها الداخلية ،وإتاحة اإلمكانية للقضاة أن يرجعوا
يف أحكامهم إليها ،عىل اعتبار أن القايض يف الدول محل الدراسة
ملزم بتطبيق القوانني وليس االتفاقيات الدولية؛ لذلك يعترب االكتفاء
بتوقيع االتفاقيات الدولية حيلة تلجأ إليها كثري من الدول ،تهربًا من
التزاماتها بإدراج مضامني تلك االتفاقيات يف قوانينها الداخلية ،ومن
ثم عدم متكني السلطة القضائية من االستناد إليها يف القضايا التي
تنظر فيها.
ومن املامرسات التي ترتبط بانتهاكات حقوق الالجئني تلك املامرسات
الواقعة ضدهم وتحط من كرامتهم ،وقد تصل إىل درجة التعذيب.
ويعترب انضامم الدول إىل اتفاقية مناهضة التعذيب ،والتصديق
مهم إىل اإلرادة السياسية لهذه الدول؛ من أجل وقف
رشا ً
عليها ،مؤ ً
التعذيب ،سواء ضد مواطنيها أم ضد األجانب املقيمني عىل ترابها.
ومن بني الدول الخمس املذكورة كانت ليبيا السباقة إىل التصديق
عىل اتفاقية مناهضة التعذيب بتاريخ  16أيار /مايو  ،1989تلتها
بعد ذلك كل من اليمن يف  5ترشين الثاين /نوفمرب  ،1991وسورية
يف  19آب /أغسطس  ،2004والعراق يف  7متوز /يوليو ،2011
ليبقى السودان الدولة الوحيدة التي وقعت االتفاقية مبك ًرا منذ
 4حزيران /يوليو  ،1986من دون التصديق عليها إىل وقت كتابة هذه
السطور( .((4وال شك يف أن كل الدول املذكورة مورس فيها التعذيب،
وال يزال ،مبستويات مختلفة ،وهذا ما يفرس إجامعها عىل عدم
االعرتاف باختصاص النظر يف الشكاوى الفردية الذي تتيحه املادة 22
من االتفاقية.
وإذا كانت رشيحة الالجئني تحظى بحامية خاصة ،مبوجب القانون
الدويل لحقوق اإلنسان ،باعتبارها رشيحة ضعيفة تحتاج إىل تعزيز
للحامية القانونية ،فإن املرأة الالجئة تحظى بحامية مضاعفة مبوجب
القانون نفسه ،وتحدي ًدا مبوجب اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال
التمييز ضد املرأة التي صدقت عليها كل من ليبيا والعراق وسورية
Ibid.
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واليمن ،يف حني مل يقْدم السودان عىل هذه الخطوة إىل اآلن .وعىل
صعيد قبول اختصاص النظر يف شكاوى األفراد ،ال نجد غري ليبيا
صدقت عىل بروتوكول الشكاوى امللحق باالتفاقية.
وما يقال عن رشيحة النساء يقال عن رشيحة ذوي االحتياجات
الخاصة .غري أن قبول اختصاص النظر يف الشكاوى الفردية ضمن
إطار اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يعترب األعىل بني الدول
محل الدراسة؛ إذ صدقت عىل بروتوكول الشكاوى الفردية امللحق
باالتفاقية كل من السودان وسورية واليمن ،ومن ثم ميكن لالجئني
من ذوي االحتياجات الخاصة الذين تعرضوا النتهاكات حقوقهم
األساسية من جانب الدول الثالث املذكورة أن يتقدموا بشكاوى ضد
هذه الدول أمام لجنة اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
رمبا يعزى إقبال الــدول املذكورة عىل التصديق عىل بروتوكول
الشكاوى الفردية امللحق باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
إىل أن هذه الرشيحة هامشية ،وال تتمتع بالقدرة عىل الوصول
إىل املعلومة املتعلقة بسبل االنتصاف ضمن آليات األمم املتحدة
التعاهدية .وما يؤكد هذه الفرضية أن الدول الخمس املذكورة مل
تص ّدق قط عىل النصوص التي تقبل آلية النظر يف شكاوى األفراد
الخاصة بالعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية
والثقافية ،واتفاقية حقوق الطفل ،واالتفاقية الدولية لحامية جميع
األشخاص من االختفاء القرسي .وال يخفى ارتباط موضوعات هذه
االتفاقيات بحقوق الالجئني.
والخالصة هي أن التعويل عىل اآلليات التعاهدية لحامية حقوق
الالجئني يف الدول الخمس محل الدراسة غري ممكن؛ بسبب ضعف
تصديق هذه الدول عىل االتفاقيات األساسية والصكوك امللحقة بها،
فامذا عن اآلليات غري التعاهدية؟
تختلف اآلليات غري التعاهدية يف نظام األمم املتحدة لحامية حقوق
اإلنسان عن اآلليات التعاهدية؛ كونها ال تشرتط موافقة الدولة
القبلية عىل بنود اتفاقية ما ،وإمنا تنطبق يف جميع األحوال عىل جميع
رشا عىل هذا النوع من اآلليات مجلس
الدول ،ويرشف إرشافًا مبا ً
حقوق اإلنسان ،وهي نوعان :واليات قطرية ،وواليات موضوعاتية.
وينظر املقرر الخاص املكلف بالوالية القطرية يف جميع موضوعات
حقوق اإلنسان ضمن الحيز الجغرايف للدولة التي كلف بها ،وله أن
ينظم زيارات ميدانية إليها ،وميكنه أن يتلقى شكاوى فردية من
املواطنني ،واألجانب املقيمني يف تلك الدولة ،عن أي انتهاك محتمل
لحقوقهم األساسية .وعند النظر يف الواليات القطرية السارية املفعول
حال ًيا ،ال نجد من بني الدول محل الدراسة سوى والية الخبري املستقل
عىل وضعية حقوق اإلنسان يف السودان ،وهي والية قدمية متجددة،
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يعود اعتامدها إىل عام  ،1993واعتُمد آخر تجديد لها يف  .2017ومن
املستغرب أال توجد واليات قطرية لكل من اليمن والعراق وليبيا،
واألشد استغرابًا أال يج َّدد اعتامد الوالية القطرية لسورية ،عىل الرغم
من أن الدول املذكورة من أكرثها انتهاكًا لحقوق اإلنسان يف العامل(.((4
أما الواليات املوضوعاتية ،فينظر مبوجبها املقررون الخاصون ،وخرباء
حقوق اإلنسان ،يف موضوع محدد من موضوعات حقوق اإلنسان،
ولكن يف حيز جغرايف يشمل العامل كله .ويُع ّد كثري من الواليات
املوضوعاتية السارية املفعول حاليًا ذات صلة وثيقة بحقوق الالجئني،
وميكن حرصها يف الواليات اآلتية:
•فريق عمل الخرباء الخاص باألشخاص من أصول أفريقية.
•فريق العمل الخاص باالحتجاز التعسفي.
•فريق العمل الخاص باإلخفاء القرسي.

•املقرر الخاص يف مجال الحقوق الثقافية.
•املقرر الخاص بالحق يف التعليم.

•املقررة الخاصة باألشكال الجديدة لالسرتقاق.

•فريق العمل الخاص بالتمييز ضد النساء والبنات.
•املقرر الخاص بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

•املقرر الخاص بحقوق األشخاص النازحني يف بلدانهم.

•املقرر الخاص باألشكال املعارصة للعنرصية ،التمييز العنرصي،
كراهية األجانب ،وما يتصل بذلك من تعصب.

•املقرر الخاص بحرية التدين واالعتقاد.
•املقرر الخاص بالتعذيب.

•املقرر الخاص باالتجار بالبرش.

•املقرر الخاص ببيع األطفال واستغاللهم جنس ًيا.

•املقرر الخاص بالعنف ضد املرأة(.((4
وتحتوي أغلب الواليات املوضوعاتية آليات لتقديم الشكاوى
الفردية ،وحتى لو كانت الوالية املوضوعاتية ال تحتوي هذا النوع من
اآلليات ،فيمكن األفراد مراسلتها ،ويف ضوء تكرر املراسالت يستطيع
املقرر الخاص أن ينظم زيارة ميدانية إىل الدولة التي وردت منها
"United Nations, "Chapter V: Refugees.
Ibid.
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شكاوى متعددة .وتشكل التقارير التي يعدها املقرر الخاص ضغطًا
عىل الدول؛ من أجل تحسني أوضاع حقوق اإلنسان.
تشرتط أغلب اآلليات األممية لحامية حقوق اإلنسان أن يستنفد
املشتكون طرق الشكوى محل ًيا ،ثم إقليم ًيا ،قبل االنتقال إىل
املسار الدويل ،ما مل تكن طرق الطعن والشكوى املحلية واإلقليمية
غري مجدية.
وعند النظر يف النظام األفريقي لحامية حقوق اإلنسان ،نجده غري
متاح ملواطني الدول الخمس محل الدراسة ،ممن يرغبون يف مغادرة
بلدانهم؛ بسبب األخطار الكربى التي تهدد حياتهم ،وكذلك غري متاح
لألجانب الالجئني يف إحدى الدول الخمس؛ فالسودان مل يصدق
عىل بروتوكول امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب الخاص
بإنشاء محكمة أفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،واعتمده مؤمتر
رؤساء دول منظمة الوحدة األفريقية وحكوماتها يف واجادوجو من
بوركينا فاسو يف حزيران /يونيو  ،1998وقد دخل الربوتوكول حيز
النفاذ يف  25كانون الثاين /يناير  .2004وكذلك ليبيا مل تصدر اإلعالن
الخاص بقبول اختصاص املحكمة لتلقّي الشكاوى من املنظامت غري
الحكومية واألفراد ،عىل الرغم من أنها صدقت عىل الربوتوكول.
أما النظام اإلقليمي الذي تخضع له كل من اليمن وسورية والعراق،
فهو النظام اآلسيوي؛ بسبب موقعها الجغرايف ،وال يوجد إىل حد اآلن
أي صك أو هيئة تعنى بحقوق اإلنسان انبثقت من حكومات آسيوية،
لتصبح بذلك قارة آسيا االستثناء ،مقارنة باألشواط التي قطعها النظام
اإلقليمي األورويب واألفريقي واألمرييك.
وتعترب املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان التي متثل النظام األورويب
لحامية حقوق اإلنسان أقدم األنظمة اإلقليمية وأنجعها ،حامي ًة
للحقوق ،وإلزا ًما للدول املص ّدقة عىل االتفاقية األوروبية لحقوق
اإلنسان .وميكن أن يستفيد من هذا النظام مواطنو الدول املصدقة
واألجانب املقيمون فيها ،عىل حد سواء ،مبن يف ذلك الالجئون الذين
فروا من الدول الخمس محل الدراسة.

خاتمة
تتبنى حكومات العامل املتقدم اليوم لغة تقاسم أعباء ما يتصل
مبسألة التعامل مع الالجئني ،وهذا يعزز نو ًعا من الفصل العنرصي
العاملي ،بحسب تعبري هاثاواي(((5؛ بسبب انتامء معظم الالجئني إىل
العامل األقل تقد ًما .لقد ش ّوه بعض الدول الغربية الهدف والغرض
Hathaway, p. 200.
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الحقيقيني من اتفاقية الالجئني ،عىل قصورها ،عن طريق االدعاء أنها
تهتم بتحديد التزامات حامية الالجئني يف "املالذ األخري" فحسب؛ أي
إنه يجوز إرسال الالجئني روتين ًيا إىل أي دولة أخرى تقبلهم ،من دون
تعريضهم لخطر اإلعادة القرسية إىل أوطانهم األصلية .وتستخدم
هذه الحكومات حزمة من املغريات والضغوط؛ ليك تجرب الحكومات
املرشحة ألن تكون دولها مالذًا أخ ًريا عىل قبول مثل هذه الصفقات،
ويف الوقت نفسه ،تلجأ بعض حكومات العامل املتقدم إىل تكييف
وضع الالجئني الذين يصلون من دون سابق إنذار ،مهاجرين غري
قانونيني ،عىل الرغم من أن اتفاقية الالجئني تنص عىل خالف ذلك.
ويعترب القانون الدويل للجوء أبطأ فرع من فروع القانون الدويل
العام ،حرك ًة وتطو ًرا ،فمن حيث الصكوك مل يشهد هذا القانون أي
تحديث جذري لصكوكه القدمية التي تعود إىل سياقات آثار الحرب
العاملية الثانية ،ومن حيث آليات الحامية ،مل تتطور منظومته
الستحداث إجراءات شبه قضائية ،عىل شاكلة منظومة القانون الدويل
فضل عن أن تستحدث إجراءات قضائية عىل غرار
لحقوق اإلنسانً ،
القانون الجنايئ الدويل .وهذا خلق يف داخله قصو ًرا يف الجانبني:
الصكوك واآلليات ،األمر الذي يدفع ،يف كثري من األحيان ،إىل الرجوع
إىل صكوك القانون الدويل لحقوق اإلنسان وآلياته.
وبغض النظر عن ضعف تصديق الدول الخمس املدروسة عىل
رشا أو غري
االتفاقيات الدولية األساسية املتعلقة باللجوء تعلقًا مبا ً
مبارش؛ ألن موضوع الدراسة ال يبحث يف معاملة هذه الدول لالجئني
األجانب عىل أراضيها ،وإمنا يف موضوع تسببها يف كارثة لجوء عاملية،
ال سيام سورية ،لحقت مواطنيها ،فإن أنجع اآلليات املتاحة أمام
الالجئني الذين ينحدرون من تلك الدول الخمس هي اآلليات غري
التعاهدية عىل مستوى نظام األمم املتحدة لحامية حقوق اإلنسان.
أما املقيمون يف إحدى دول االتحاد األورويب ،فإن آليات املحكمة
األوروبية لحقوق اإلنسان تع ّد األنجع من بني كل النظم اإلقليمية
األخرى ،بل تفوق يف درجة فاعليتها النظام غري التعاهدي لألمم
املتحدة ،باعتبار أن اآلليات القضائية تكون دامئًا أشد إلزا ًما وفاعلية
من اآلليات شبه القضائية .ففي النهاية نحن نتحدث عن محكمة
أوروبية تعترب قراراتها ملزمة لدول االتحاد األورويب ،مقارنة بلجان
أممية ليس يف وسعها سوى الضغط السيايس واإللزام األديب.
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*

األقليات والبناء الوطني في سورية األسد

**

Minorities and the National Structure in Assad's Syria
 لتقدمهــا بوصفها، بوصفهــا ضحايــا،تخــرج هــذه الدراســة من الخطــاب المتعلــق باألقل ّيــات
 وتبين. وتح ّلل عالقتها بالحداثة السياســية والبنــاء الوطني،متعددة األبعاد
فواعــل تاريخيــة
ّ
 وكيف ســمحت األق ّليات المســكونة بثقافة عثمانية بــأن تتالعب بها،كيــف ُعــززت الطوائف
ّ  لقد.النخــب الدينيــة والعشــيرة الحاكمــة
غــذى نظام األســد الــذي تدعمه الطائفــة العلوية
ُ
َ
 بدأت منذ عام،" ونفذ على مراحل "عملية نسف وطني،الخوف من اإلسالم الس ّني
الزبائنية
 قد تحولت، ورافقها قمع عنفي شديد،2011  يضاف إلى ذلك أن األزمة التي بدأت عام.1970
 فاســتعمل،إلى حرب أهلية؛ ما شــجع نظام األســد على المســتويين المذهبي والسياســي
 وبــات يــرى فــي دمشــق. ومواليــة للشــيعة وإيــران،مفــردات مذهبيــة معارضــة للســ ّنة بشــدة
ً
 وتناقــش. فــي إطــار إرادة تســعى إلعــادة تغييــر ديموغرافــي فــي ســورية،عاصمــة لألق ّليــات
 وتركز على،متعددة الطوائــف
الدراســة العوامــل التي تتيــح التفكير في مســتقبل لســورية
ّ
ً ،مســألة نمــوذج الدولــة الــذي يجب إعــادة تحديده
آخــذا في الحســبان وجود جميــع الطوائف
ّ
. بالضمانات، بما فيها السنة، وتطالب جميعها،التي تتشارك في الثقافة السياسية نفسها
. بناء األمة، األقليات، نظام األسد، سورية:كلمات مفتاحية
This study breaks from the prevailing discourse portraying minorities as victims,
presenting them as multi-dimensional historical actors and analysing their
relationship with political modernity and national construction. It demonstrates
how sectarian differences were sharpened and Ottoman culture facilitated the
manipulation of minority groups by religious elites and the ruling clan. The Assad
regime, supported by Alawi clientelism, fuelled fear of Sunni Islam. In addition,
the revolution that began in 2011, accompanied by severe violent repression, has
turned into a civil war. The Assad employs sectarian vocabulary that targets the
Sunni majority in favour of the Shia minority and Iran. It views Damascus as the
capital of minorities, seeking to restore demographic change in Syria. The study
discusses factors to encourage a pluralist future Syria and focuses on the issue of
the state model that must be redefined, taking into account the existence of all
sects that share the same political culture, and all of them, including the Sunnis,
demand guarantees.
Keywords: Syria, The Assad Regime, Minorities, Nation-building.
Researcher and Historian.
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Nadine Méouchy, "Minorités et construction nationale dans la Syrie des Assad," Horizons maghrébins – le droit à la mémoire, no. 74
(2016), pp. 37-53.
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مقدمة :توضيح الرهانات
تثري الرصاعات الكربى يف الرشق األدىن التي جرت يف القرن العرشين
ٍ
تساؤالت وشكوكًا لدى املؤرخني ال
وبداية القرن الحادي والعرشين
ميكن تحاشيها؛ أل ّن األزمات والرصاعات تش ّجع صعو ًدا مزدو ًجا مج ّد ًدا
للتاريخ واألنرثوبولوجيا .عىل هذا النحو ،فرضت الحرب األهلية
رئيسا يف زمن كان
اللبنانية العنرص الطائفي ،بوصفه معيا ًرا تحليل ًّيا ً
كل من العامل َْي االقتصادي واالجتامعي عىل
فيه الجامعيون يغلّبون ًّ
أي عامل آخر .وتفرض الحرب الراهنة يف سورية أيضً ا وجوب طرح
ّ
مسألة األقلّيات عىل نحو واضح.
بالفعل ،ومن خالل رزمة املس ّببات التي تيضء املراحل املتن ّوعة
ومعطى
رئيسا فيها،
لألزمة السورية ،تبدو مسألة األقلّيات
معطى ً
ً
ً
ال ميكن فصله عن املسألة الطائفية ،أو بتعبري آخر ،يرتبط يف
ماهيته باملسألة الطائفية .ومع ذلك ،تظل مسألة األقلّيات املسألة
التي مل تح َظ بالتحليل الكايف؛ ألنها عىل األرجح أشد إثارة للسجال
وتع ّرضً ا لألدلجة.
وترتكّز اليوم نظرات العامل بأرسه عىل الفاعلني امله ّمني اإلقليميني
كل ذلك ،عىل
والدوليني ،وعىل الرهانات الجيوسياسية ،وأكرث من ّ
تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام "داعش" .وجميعها يتج ّنب
التفكري يف العوامل الداخلية للمجتمعات املأزومة .لهذه األسباب
مجتمعةً ،فإ ّن هذه الدراسة تنأى عن التحليالت الرائجة ،وتحاول
تسليط الضوء عىل جوانب أساسية يف العملية األقلّوية .بل يظهر هذا
التفكري عىل أنّه ما زال قيد اإلجراء ،ال بل تجريبي الطابع ،ويستدعي
امتدادات الحقة .إ ّن الهدف األول لتفكرينا ،هنا ،يسعى للخروج من
الخطاب الخاص باألقلّيات ،بوصفها ضحايا؛ ليك نعترب األقليات فواعل
تاريخية متعددة األبعاد ،وتحليل عالقاتها بـ "الحداثة السياسية"
وبالدولة.
والسؤال الذي يُطرح بشأن ما يتعلّق بالتقسيامت املجتمعية املتن ّوعة
التي رافقت الحروب األهلية التي تلت االستقالل (يف لبنان وسورية،
كذلك يف العراق) ،هو أن نعرف بدقة ملاذا عملت األقليات حينام
كانت يف السلطة ،سواء أكانت مارون ّية أم علويّة أم شيع ّية ،موضوع ًيا
ضد البناء الوطني ،وهي التي كان تاريخها األسبق يح ّولها إىل محامني
مقتنعني مدا ِفعني عن املواطنة املتساوية يف الدولة الحديثة؟ يف هذه
األثناء ،مثة حاجة إىل تدقيق منهجي ،فأنا ال أتجاهل  -حتى لو أنني
ال أعالج املسألة هنا  -املعارضات االجتامعية واالقتصادية املوجودة
داخل الطوائف ،إذ ال وجود لطائفة تشكّل كتلة واحدة .لكن يبدو يل
رص لدينام ّي ٍ
ات
ً
أساسا أ ّن هذه املعارضات الداخلية ،إذا ما شكّلت عنا َ

ددعلالا
رياني /يناثلا نوناكوناك

بأي طريقة ممكنة قوى مه ّمة
اجتامعية وسياسية ،فإنّها ال تشكّل ّ
(((
مو ِّجهة للتعبئة السياسية ،كالعوامل املشكِّلة للثقافة االجتامعية .
وبنا ًء عىل هذا ،يجب البدء بتوضيح العنرصين املشكِّلني لطرحي
هذا؛ أولهام األقلّيات ،فالواقع األقلّوي حقيقة تاريخية ،وهو مرتبط
هنا بظهور اإلمرباطورية اإلسالمية((( .يتنب لنا ذلك يف النصف الثاين
من القرن التاسع عرش حينام ظهرت تسمية "أقلّية" ظهو ًرا رسم ًيا.
ويف هذا السياق ،ال ب ّد من توضيح أ ّن فكرة املساواة غري موجودة
يف إمرباطورية تعود إىل نظام بائد ،فهي مفهوم ظ َه َر مع الحداثة
السياسية ،وأ ّن كل إسقاط لفكرة املساواة عىل تاريخ سكّان املنطقة
قبل اإلصالحات العثامنية ،إنّ ا يشكّل مفارقة تاريخية واضحة.
كل يشء واقع
وثانيهام الطوائف ،فالواقع الطائفي عىل الرغم من ّ
وأساسا((( .والخصوصية األوىل للمجتمع العريب
أنرثوبولوجي ،جوه ًرا
ً
تتأت من طريقة التجميع التي ت ُد ِمج الفرد يف
يف الرشق األوسط ّ
(((
سلسلة من الدوائر املستندة إىل قرابة الدم  .والقرابة ،سواء أكانت
حقيقية أم متخ ّيلة ،هي العصبية التي تحافظ عليها أوارص القرىب؛
علم أن التضامن العائيل هو "النموذج" الوحيد للتضامن بني
ً
الفئات االجتامعية ،أيًا كان نوعها .ونالحظ أيضً ا ،يف هذا الرتتيب ،أن
 1تتيح فكرة الثقافة االجتامعية تحقيق تقاطع بني التاريخ الثقايف والتاريخ االجتامعي،
عرب اإلتيان بأداة تفسريية وجيهة .يتعلّق األمر ،إذًا ،بالجمع بني عوامل لها طابع ثقايف،
وبني أمناط تنظيم اجتامعي ومامرسات اجتامعية .وبتعبري آخر "ثقافة اجتامعية" ،أعني
كل من التضامنات البدائية املنمذجة
مجموع ًة من اإلحاالت واملامرسات التي تجمع ديناميًا ًّ
بحسب عالقات قرابة الدم والثقافة اإلسالمية والتمثيالت العربية  -اإلسالمية .ومتتلك الثقافة
االجتامعية أفضلية؛ ألنها أداة عملياتية يف تاريخ متوسط املدى للقرنني العرشين والحادي
والعرشين .ينظر:
Nadine Méouchy, "Comment interroger les mobilisations sociales en tant
qu'historien?" in: G.D. Khoury & N. Méouchy (dir.), États et sociétés de
)l'Orient arabe en quête d'avenir, 1945-2005, vol. II (Dynamiques et enjeux
(Paris: Geuthner, 2007), pp. 293-320.
أول األقلّيات املسيحية واليهودية التي استفادت يف
 2تاريخيًّا ت ُقسم األقلّيات فئتني :هناك ً
اإلمرباطورية اإلسالمية من وضعها الذ ّمي ،ثم استفادت خالل القرن التاسع عرش من النظام
أي نظام "األقوام" ،وهي صفة أتاحت لها أن متثَّل منذ عهد التنظيامت يف املجالس
ّ
املل ّ
اإلدارية املحلية .هناك أيضً ا الجامعات اإلسالمية "املنشقة" التي اعترب انشقاقها يف بداية
اإلمرباطورية اإلسالمية انشقاقًا سياسيًا .وعىل عكس الحالة األوىل ،فإن هذه الجامعات مل
أي صفة رسمية ،وتع ّرضت يف األغلب لقمع السلطات الرسمية الس ّنية .ونشري هنا إىل
متلك ّ
أ ّن مرتبة الذ ّمي عند أهل الكتاب ليست مهينة يف حد ذاتها ،مبا أن هذه املرتبة تتيح إدارة
يخص
الدولة من خالل عالقاتها باألقلّيات .إضافة إىل ذلك ،فإن أعامل برنار ِهربجي ،يف ما ّ
املسيحيني ،تشري إىل أن تطبيق تصنيف الذ ّمية كان متن ّو ًعا مبقدار تن ّوع املناطق واملراحل يف
اإلمرباطورية .وملقاربة تتعلّق باملسيحيني ينظر:
Bernard Heyberger & Girard Aurélien (coordinateurs), "Chrétiens au
Proche-Orient," Archives des sciences sociales des religions (Paris: Éditions
de l'EHESS, 2015).
 3هذه بعض اإلحصائيات التقريب ّية عن الطوائف الرئيسة يف سورية قبل عام 76 :2011
يف املئة س ّنة 12 ،يف املئة علويون 8 ،يف املئة مسيحيون 1 ،يف املئة إسامعيليون 3 ،يف املئة
دروز .الس ّنة فيهم :األكراد (نحو مليونني) ،والرشكس والرتكامن .املسيحيون فيهم األرمن.
4
Joseph Chelhod, Introduction à la sociologie de l'Islam (Paris:
Maisonneuve, 1985), pp. 45-53.
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 .1حصول األقلّيات على التمثيل السياسي
بد ًءا من القرن التاسع عرش ،ومن منظور تاريخي ،ال ميكن فصل
املسألة األقلّوية عن ع ّدة ظواهر متزامنة ،ميكن فهمها عىل أمد
زمني طويل:
أ -الفاعل الخارجي

املجموعة تحافظ عىل وحدتها ،وترسخها مبعارضتها ملن هو خارجها،
كام يشهد عىل ذلك املثل العريب املشهور" :أنا وأخي عىل ابن ع ّمي،
وأنا وابن ع ّمي عىل الغريب"(((.
ومن املؤكد أنّنا عندما نحلّل التمثيالت الطائفية ،علينا إيالء العالقة
كل عصبية يف
حصة كبرية من الجهد؛ إذ إ ّن ّ
القامئة بني الهويّة واألرض ّ
الواقع ،سواء أكانت قبلية أم طائفية أم عشائرية ،تحتاج إىل ترسيخ
مناطقي يكون له معنى بالنسبة إىل هويتها .لكن وجود هذا الرتسيخ
ال يستبعد واقع العالقات الطائفية العابِرة للحدود وللقوميّات :املثال
األبرز اليوم يتمثل بال أدىن شك بتعبئة الشيعة ،من العرب وغري
العرب ،يف الديار العراقية والسورية برعاية التجربة اإلمرباطورية
اإليرانية .وتتصدى لهذه التعبئة العابرة للحدود تعبئة تنظيم داعش
العابرة للحدود للجهاديني الس ّنة .وهكذا ،إذا ما شكّلت الحقيقة
الطائفية حقيقة أنرثوبولوجية ناجمة عن االمتداد التاريخي الطويل،
فإ ّن التطييف الراهن هو عملية تاريخية معقّدة ،تجب معرفة سياقها.

ً
أوال :األحوال التاريخية للظهور
السياسي لألقلّيات
ألسباب تاريخية ،فإ ّن جز ًءا من االعتبارات التالية يتعلّق بلبنان ،كام
يتعلّق بسورية.
5 Michel Feghali (Mgr.), Proverbes et dictons syro-libanais, Travaux et
Mémoires de l'Institut d'Ethnologie XXXI (Paris: Université de Paris, 1938),
p. 322; Joseph Abela Ferdinand, Proverbes populaires du Liban-Sud, tome 1 et
2 (Paris: Maisonneuve et Larose, 1981-1985): tome 1, p. 481; tome 2, p. 374.

وهو يفعل فعله منذ التدخل األورويب يف القرن التاسع عرش حتى
اليوم((( ،فكل القوى الغربية واإلقليمية جمعت واستثمرت جميع
ظواهر الزبائنية املحلية ،وال سيام فرنسا التي سمحت لسورية
الواقعة تحت انتدابها باالنتقال من مجتمع طوائف منخرطة يف
نظام قديم غري متسا ٍو إىل مجتمع منقسم بني س ّنة وأقلّيات ،يف إطار
رسمي للمساواة.
ب -تأثير الحداثة األوروبية

أدت أفكار الحداثة األوروبية ،ابتدا ًء من عهد التنظيامت وحتى
مهم يف تطييف الشأن السيايس.
نهاية القرن العرشين ،دو ًرا ً
فالحداثة العثامنية للتنظيامت هي التي مكّنت السلطان من إعالن
املساواة بني الرعايا يف الفرتة  .1858-1856إ ّن تأثري هذه األفكار هو
(الحق يف
ما سيسمح لألقلّيات بتقديم مطالب من النوع الحديث
ّ
حق الشعوب يف تقرير املصري  ...إلخ).
التمثيلّ ،
ج -صعود القوميّات

لقد تال بروز القوم ّيات يف اإلمرباطورية العثامنية ترشيع جزيئ لها يف
الدول [التي أُنشئت] بعد عام  ،1918وقد وجدت األقلّيات يف ذلك
نافذة للتعبري عن إرادتها يف الحصول عىل استقاللها الذايت ،وعندئذ مل
أي عائق للوصول إىل السلطة .وهكذا ،فإن إنشاء
يعد أمام األقلّيات ّ
الدولة السورية الحديثة ،والصعود الالحق للفكرة الوطنية ،مرتبطان
جوهريًا بأمناط الوصاية االستعامرية الفرنسية.
د -اإلطار العام لالحتالل الفرنسي في سورية ولبنان

إن هذا اإلطار الذي ظهر بني عامي  1920و 1946ميكن تقسيمه ثالثة
مستويات ،هي:
•اإلطار القانوين الدويل ،أي ميثاق االنتداب
يجدر التذكري باملواد  1و 6و 8و ،9فقد جاء يف املادة األوىل أ ّن الجهة
ِ
املنتدبة ستُح ّبذ االستقالل الذايت املحيل ،ويف املادة السادسة تأسيس
6

مل تفرض كلمة "أقلية" نفسها إال يف نهاية القرن التاسع عرش ،ينظر:
Heyberger & Aurélien (coordinateurs), p. 149.
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نظام أحوال شخصية من ّوع" ،بحسب تنوع السكان" ،ويف املادة
بحق االحتفاظ مبدارسها ،وأخ ًريا تشري
الثامنة أن تتمتع الطوائف ّ
املادة التاسعة إىل استقالل الطوائف الدينية ذات الحصانة املضمونة.
وعىل هذا النحو ،ضمنت سلطة االنتداب وجود هذه الطوائف
ومكتسباتها ،ورصحت بأن عملها سيكون يف إطار حامية األقلّيات.
ّ
واملحل ،أي إطار الدولة الحديثة
•اإلطار السيايس

إ ّن التن ّوع السوسيولوجي الفئوي موزّع عىل الفضاء الذي أقدم
الجرنال غورو عىل تقسيمه إىل أربعة كيانات سياسية (وحتى إىل
خمسة كيانات يف الفرتة  :)1924-1921دولة لبنان الكبري ،وهو ذو
هيمنة مسيحية ،ودولة سورية السن ّية (حلب ودمشق) ،ودولة
العلويني ،وحكومة الدروز .وقد زادت هذه التقسيامت من جسور
العبور املتبادل بني العنرص السيايس والحقل الطائفي؛ أل ّن هناك
دولتني ترتبطان مبناطق طوائف أقلّية ودولة (لبنان الكبري) التي
أُسست بإرادة طائفية أقلّوية.
•الواقع االجتامعي الذي هو يف األســاس واقع مجتمع ذي
عصب ّيات متعددة
لقد أُخفي هذا الواقع إخفا ًء مزدو ًجا؛ حدث ذلك من األكرثية الس ّنية،
يف البداية ،مع تط ّور القومية العربية التي كان خطابها يف سورية،
خالل العرشينيات ،أدا ًة سياسية تقارع فرنسا .وكان هذا الخطاب
نف ًيا للواقع االجتامعي؛ فكل ما ن ُِظر إليه عىل أنه مرتبط بالتقسيم
والتقليد (طوائف ،روابط قبلية أو إثنية وغريها) ،قد ز ُّج به يف سلّة
الظالمية ،وذلك ملصلحة هويّة شاملة عربية وسورية.
ومن ناحية أخرى أخفت األقلّيات الواقع االجتامعي؛ فهي تدير
عالقتها باألكرثية بحسب ثقافة ذات جوهر عثامين .فاألقلّيات "ال
تزال ضعيفة الثقة بالقانون والدستور" ،وهي تحاول دو ًما االستناد
إىل "التحكيم وإىل تدخّل السلطة السياسية العليا ،]…[ ،مس ّوغ ًة
عىل هذا النحو استبعادها السيايس من القوميني العرب ،وال سيام يف
سورية"((( .إ ّن هذا النوع من خطاب الضحية الذي ق ّدمته األقلّيات
دفع األفراد باستمرار إىل البحث عن حامية خارجية ،وإىل االعتقاد
بأن السيطرة السياسية الكاملة وحدها تستطيع تأمني األمان لها.
7 Nadine Méouchy, "La réforme des juridictions religieuses en Syrie et
au Liban (1921-1939): Raisons de la puissance mandataire et raisons des
communautés," in: Pierre-Jean Luizard (dir.), Le choc colonial et l'islam – Les
politiques religieuses des puissances coloniales en terres d'islam (Paris: éditions
La Découverte, 2006), p. 379.

ددعلالا
رياني /يناثلا نوناكوناك

 .2التناقض الداخلي بين حقوق األفراد
وحقوق الطوائف
ترتكز أهم ّية الطائفة عام ًة عىل دعامتني أساسيتني :العدد البرشي،
واملوارد االقتصادية (األوقاف) .وتدخل إدارة األوقاف ضمن صالح ّيات
كل فئة
املحاكم الرشعية لألحوال الشخصية ،وبحسب االنتداب متتلك ّ
تقريبًا محاكمها .وبتعبري آخر ،إ ّن املحاكم القامئة عىل دعامتَي سلطة
الطوائف نفسها هي التي تق ّرر األمر .لك ّن االنتداب الفرنيس يف سورية،
كام يف لبنان ،املشغول بتأمني حقوق األفراد كام الطوائف (مبا يتوافق
يف الوقت نفسه مع الثقافة السياسية الفرنسية ،ومع مه ّمة انتدابها
نفسه) ،سيهاجم هاتني الدعامتني ،وذلك باسم الرغبة يف علمنة املحاكم
الرشعية؛ سع ًيا منها إىل أن تعيد إىل القانون العام الجزء األساس من
املجاالت التابعة ملحاكمها (تغيري الدين ،الوصاية ،املرياث ،وغري ذلك).
لقد حاول االنتداب ثالث محاوالت هجومية ملصلحة ال َعل َمنة ،يف
األعوام  1924و 1926و .1936لكن هذه املحاوالت واجهت جبهة
ٍ
رفض عنيف من الزعامء الدينيني لدى الطوائف .فقد تو ّحدت م ًعا
السلطات اإلسالمية واملسيحية واليهودية يف هذه املعركة املشرتكة
ض ّد ال َعلمنة .حينذاك وجد مسؤولو سلطة االنتداب أنفسهم أمام
ٍ
تناقض جوهري ،مثلّه ميثاق االنتداب ذاته ،أال وهو تأمني حقوق
األفراد ،وضامن حقوق الطوائف يف الوقت نفسه(((.
إ ّن الس ّنة ،وهم األكرثية ،ينحدرون من هيمنة تاريخية اندمجت فيها
مؤسساتهم الدينية إبان اإلمرباطورية العثامنية بالخدمات العامة ،وقد
مقسمني
تعرضوا لهزة قوية داخل النظام الجديد؛ فقد وجدوا أنفسهم ّ
إىل ع ّدة دول صغرية ،ويف لبنان اختُزلوا تحت خانة "الطائفة" ،يف حني
أنهم كانوا يطالبون بانتامئهم إىل "األ ّمة" وليس إىل طائفة ترتادف مع
كلمة أقلّية .وواجهت السلطاتُ الدينية السن ّية أيضً ا الفصل القانوين،
ومن ثم الفصل العضوي للطوائف املوصوفة باملنشقة عن اإلسالم(((.
وقد اعتَ َبت الطائفة الس ّنية نفسها ِ
خاس ًة يف الدولة التي أنشأها
االنتداب الفرنيس ،ويف الحقيقة كان الس ّنة بشكل رئيس هم الذين
رفعوا شعار القومية العربية( ،((1القومية املهووسة باأل ّمة ،وهي إسقاط
عريب لأل ّمة اإلسالمية .ورفضت التقسيامت الطائفية التي وضعتها
املامرسة االنتدابية عىل قدم املساواة مع باقي الطوائف.
 8من جهة أخرى ،إ ّن دساتري الدول التي خلقها الفرنسيون (أنظمة أساسية شتى يف
َ
الحقوق الدينية لألفراد (وال
سورية والدستور اللبناين لعام  )1926تضمن يف آن واحد م ًعا
حق املعتقد) وحقوق الطوائف .ينظر.Ibid., p. 362 :
سيام ّ
9 Ibid., p. 372.
 10حاول الزعامء الدينيون املسيحيون حامية مكتسبات اإلمرباطورية وتوسيع امتيازاتهم.
ويف إطار الدولة الحديثة التي تجعلهم متساوين ،راح هؤالء البطاركة يتنافسون يف ما بينهم،
وبالذات بطريركا الروم الكاثوليك واملوارنة ،فأراد كل منهام ترسيخ أولويته عىل الباقني.
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من ثم ،فإ ّن تراجع سلطة االنتداب عن مسألة العلمنة ،وهو تراجع
كان يبلور كل املعارضات الطائفية ،ك ّرس انتصار الزعامء الدينيني
عىل حساب مصالح األفراد .وهكذا فإ ّن "الطوائف التي جابهت
النموذج الفرنيس للدولة  -األ ّمة الحديثة ،]...[ ،وكانت بالطبيعة
ستطالب بإضعافها ،وحتى باختفائها (إذ إ ّن مجتمع املواطنني يرتكز
عىل األفراد وليس عىل املجموعات) ،فإن الطوائف السورية ،وهي
فئات اجتامعية يعود تاريخها إىل زمن طويل ج ًدا ،قد اقتنصت
الفرصة التاريخية عند خروجها من اإلمرباطورية العثامنية؛ يك ت َشْ غَل
الفضاء العام .وألن هذه الجامعات كانت تتنافس يف هذا الفضاء
كل واحدة منها حاولت أن توجد لنفسها أفضل مدخل
[ ،]...فإ ّن ّ
للسلطة السياسية .لهذا السبب واجه الزعامء الدينيون والسياسيون
مجتمعني الحريّات الفردية التي قد تضعف املجموعة الطائفية.
وبقيامهم بذلك ،فقد أفرغوا منوذج الدولة الحديثة الذي طُ ِّبق
عليهم من مضمونه"( .((1ويف الحقيقة ع ّززت أكرثية النخب السياسية
نفوذها باالستناد إىل انتامئها الطائفي.

ثان ًيا :التجديد الراهن للوعي األقلّوي
الوعي األقلّوي الذي نشاهده اليوم هو نتاج تاريخ حديث العهد ،وما
بناؤه سوى استجابة ألهداف راهنة مرتبطة بظهور الحداثة السياسية
التي ارتبطت بالتنظيامت العثامنية ،من جهة ،والدولة القومية من
جهة أخرى .وإذا استطاع الوعي األقلوي أن يتالءم مع طبيعة األشياء
يف إمرباطورية نظام بائد غري متسا ٍو يف أساسه ،فإ ّن ذلك الوعي صار
مفا ِرقًا يف إطار دولة قومية مبنية مبدئيًا عىل املساواة بني البرش
املتخلني عن انتامءاتهم الجامعية.

 .1بنية تستجيب لتط ّورات معاصرة
األقل ،هي:
الوعي األقلّوي يرتكز يف خصوصيته عىل ثالثة تطورات عىل ّ
.أالظاهرة املعارصة للوعي األقلوي مرتبطة مبارشة بالرفض
تعب عنه نخ ُبها ،إبان
الشامل لزوال الطوائف ،من خالل ما ّ
تأسيس الدولة الحديثة بحسب منوذج الدولة القومية .بالعكس،
فإ ّن هذه الدولة الحديثة أ ّدت ،يف واقع األمر ،إىل تقوية الفئات
الطائفية التي منحتها الدولة اعرتافًا سياس ًّيا ،وق ّدمت لألقلّيات
فرصة تاريخية للوصول إىل السلطة .عندئذ ،يجب أن نكون
Ibid, pp. 379-380.

11

قادرين عىل أن نرى مبوضوعية "أن استالم الحكم هو تحرك
تأسييس ،أكرث منه تحركًا دفاعيًا يتصدى لآلخرين"(.((1
.بالقدرة املثبتة للعصب ّيات عىل التأقلمِ مع املالمح العامة للمشهد
الداخيل ،أي إ ّن الوصول إىل السلطة من أجل الدفاع عن مصالح
خطاب
العصبيات ،كام أظهر ذلك أوليفيه روا ،يتحقق بتب ّني
ٍ
عن الدولة واأل ّمة( .((1وهكذا يف سورية ،استولت عشري ٌة علوية
عىل الحكم باسم القومية العربية؛ من أجل الدفاع عن مرشوع
سوري كبري ،وعن مصالح طائفة معينة.
رصا
.جإ ّن مجتمع العصبيّات يتضمن داخله الـراع ،بوصفه عن ً
ينظّم التعارض بني املجموعات .ففي إطار التنافس املعارص عىل
سلطة الدولة يكون مثن اإلبقاء عىل مجتمع العصبيّات ،يف أحسن
األحوال هو العنف السيايس ،ويف أسوئها يكون الحرب األهلية.
ففي سورية اليوم ،ومع استقاللية أكرثية قطاعات الدولة والقوى
كل عصب ّية ،وتق ّوي الوعي املزدوج:
املحاربة ،فإ ّن الحرب تق ّوي ّ
(((1
الطائفي واألقلّوي؛ فـ "هناك تجديد للتحالف التضامني بالدم" .
عىل الرغم من ذلك ،يجدر تقديم بعض التحفظات أو الفروق؛
فالظاهرة األقلّوية املرتبطة بوعي ناشط يف املخياالت ليست بظاهرة
عامة يف الرشق األدىن ،وإمنا مرتبطة بأحوال تاريخية واجتامعية؛ إذ
نعرف حالة الفلسطينيني املسيحيني ،عىل سبيل املثال ،الذين يتقدم
12 Olivier Roy, "Groupes de solidarité, territoires, réseaux et État dans
le Moyen-Orient et l'Asie centrale," in: Hosham Dawod (dir.), Tribus et
pouvoirs en terre d'Islam (Paris: Armand Colin, 2004), p. 79.
خطاب عاملي (وطنيًا
" 13إ ّن الدخول يف اللعبة السياسية يدفع العصبيّات إىل استخدام
ٍ
أو دينيًا أو إثنيًا) ،مام ينعكس عىل العصبيّات ويغري من رشعيتها .لك ّنه يدخل تفاوت ًا بني
أمناط التوظيف واالستدامة لديها ،أي العصبيات ،إذ تبقى جميعها داخلية ،وبني خطابها
السيايس" .ويف الرشق األدىن يتناول الخطاب السيايس واأليديولوجي العروبة واأل ّمة واإلسالم.
ينظر. Ibid., p. 46 :
 14أدين بهذه الصيغة الجميلة لزمييل وصديقي برونو دُوئايي ،Bruno Dewailly
يكل وال
وهو جغرايف وباحث مشارك يف املعهد الفرنيس للرشق األدىن ( ،)Ifpoومحاور ال ّ
كل تساؤاليت.
ميل أمام ّ
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االنتامء الوطني لديهم عىل االنتامء الطائفي .وحالة املسيحيني
األردنيني تندرج أيضً ا يف سياق منطقي آخر ،فهم يعطون األولوية
لالنتامء العشائري عىل التضامن الطائفي(.((1
كذلك مل يتط ّور الوعي األقلوي بالوترية نفسها لدى كل الطوائف
األقلّوية ،فاملسيحيون  -مثل الروم األرثوذكس  -الذين يتشاركون مع
الس ّنة يف تقليد إمرباطوري (بيزنطي) ،وبعد ذلك تعايشوا مع اإلسالم
الرسمي يف املدن ،ال ينظرون إىل أنفسهم أقلّية حقًا بالطريقة ذاتها عىل
كل ذلك ،فإ ّن
غرار األقلّيات املقيمة يف "املعاقل الجبلية" .إضافة إىل ّ
األقلّيات التي تعترب نفسها بعيدة من احتامالت الوصول إىل السلطة
مثل)،
السياسية (بسبب قلة عددها أو بسبب تبعرثها ،كاإلسامعيليني ً
أقل بخطاب مييزها جذريًا من األكرثية.
تتعلّق تعلقًا ّ
عالوة عىل ذلك ،فإ ّن الفرضية التي تقول بأ ّن فكرة اضطهاد مسيحيي
الرشق ،بع ّدهم ضحايا تكفري دائم من إسالم غري متسامح ،واقرتحها
أساسا ألوروبا (انطالقًا من رؤى
برنار هيربجي ،هي فرضية وضعت ً
أوروبية) .وقد يكون من املمكن أيضً ا أن املسيحيني ،ويف مرحلة
صعود القوم ّيات ،قد تبنوا "الكليشيهات" األوروبية التي تتعلّق بهم،
ليدرجوها يف رؤيتهم لتاريخهم الخاص.

 .2نحو ّ
فك شيفرة الوعي األقلّوي
كل عضو يف الطائفة
الوعي األقل ّوي وعي جمعي يستحوذ عليه ّ
أساسا يف الوسط الذي يعيش فيه الفرد
األقلّوية ،ويُنرش شفهيًا ً
(العائلة ،املدرسة ،الوسط االجتامعي وحتى السيايس) .ويبدو مختلفًا
عن األيديولوجيا؛ إذ إن هذا الوعي يظهر يف صورة غري زمنيّة عن
الذات واآلخر ،قبل أن يكون رؤية للعامل .ويستمد الوعي األقلّوي
مصدره من الهويّة املعارصة للمجموعة الطائفية ،ومن تاريخ
لالختالف ال ميكن تقليصه ،ومبني عىل فكرة االضطهاد املستم ّر،
ويقتيض تعويضً ا ال ينتهي ،وانتقا ًما أبديًّا من التاريخ.
وتُربز النخب الطائفية هذه الهوية الذاتية؛ البتكار رسدية تذكارية
يتشارك فيها كل أعضاء الجامعة .إ ّن الفرد الذي ال يتامهى مع إيعاز
الذاكرة هذا ميكن اعتباره خار ًجا عن الجامعة .إنه وعي مزدوج،
يعارض بني الحضارة أو الخري ُممث ًَّل باألقلّية ،وبني الرببرية (أي اإلسالم،
واإلسالم الس ّني يف الحالة السوريّة) .إنه وعي شامل يتخلّص من
التاريخ ،ويبنى عىل نفي الواقع الحايل .وهو يتض ّمن بالتأكيد جز ًءا
من تو ّجهات السلطة الرسمية وخياراتها؛ ففي سورية تبني أعامل
15 Géraldine Chatelard, Briser la mosaïque – Les tribus chrétiennes de
;)Madaba, Jordanie, XIXe-XXe siècles (Paris: CNRS Éditions, 2004
وهنا أ ّود أن أشكر زميلتي جريالدين شاتالر عىل الحوارات لتي أجريناها ،بشأن موضوع هذا
تستحق تطوي ًرا إضاف ًيا أيضً ا.
البحث ،وال سيام ما يتعلق بتاريخ املسألة األقلّوية التي
ّ
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مثل ،الرغبة يف إبعاد اإلسالم من الخطاب الرسمي
ستيفان فالرتً ،
رضا يف الخطاب
السوري" .وحده املايض املناهض لإلسالم يبقى حا ً
التاريخي ،عىل أنّه املؤسس الفعيل والحقيقي واألصيل .ويقوم الرهان
األساس عىل تحييد الفرتة اإلسالمية بصفتها فرتة مرجعية"(.((1
يعمل هذا الوعي األقلوي ،بوصفه وعيًا طائفيًا ،وكذلك بوصفه
األقل الستئصال
مواجهة مع اآلخر ،ويضيف إليه إرادة رمزية ،عىل ّ
اآلخر .وخالفًا للحالة اللبنانية ،إذ كان ممك ًنا تأجيل موت اآلخر
إبان الحرب األهلية بفضل عمليات الخطف ،فإ ّن العنف املامرس
يف سورية ،وال سيام عنف النظام (ومن ثم عنف تنظيم داعش)،
يشهد عىل إرادة استئصال اآلخر( .((1إ ّن معنى أشكال العنف املامرس
عىل جسد اآلخر ال يزال مسألة تحتاج إىل الدراسة والتصنيف يف
حالة الحرب السورية ،تقري ًبا كام لو صنفنا تصنيفًا دقيقًا تدمري
الرتاث اآلثاري القديم واإلسالمي .ال شك يف أن العنف يف الحرب
األهلية ميلك بالرضورة الخربة املكتسبة يف التعذيب إبان فرتة السلم.
مثل)،
لك ّن هذه الخربة توسعت بأشكال مح ّددة (خيص املراهقني ً
ُفس املنافسة العددية القامئة
تعب عن دوافع مختلفة .وت ّ
وراحت ّ
بني الطوائف رضورة هذه التصفية؛ من أجل الوصول إىل دميومة
نتبي ذلك يف
السلطة ،ومن ثم استمرار أمان األقلّيات .وميكننا أن ّ
شعار "األسد إىل األبد" .إن كل الدكتاتوريات تتشابه ظاهريًا ،لكن كل
واحدة منها توظّف جوانب مح ّددة من الثقافة املحلية.
وإذا كان الوعي املزدوج سمة لالستالب الحقيقي ،فإن الخوف( ((1هو الذي
يدفع إىل الوقوع يف هذه الحالة من االستالب الجمعي .ويف الحالة السورية،
نجد أن املضامني الخاصة بهذا اإلطار العام هي التي يجب تحليلها بدقة.
أما يف الرشق األدىن ،حيث يرتسخ هذا الوعي املزدوج بصورة فريدة ،فنجد
أ ّن القليل ج ًدا من أتباع هذه الطوائف األقلّوية يفلت من منطق هذا
الوعي ،ويستند إليه ،ويضخّم أجزاء درامية من الذاكرة الجمعية.
إ ّن فاعلية هذا الرتسيخ تدفعنا إىل التوقف عندها ،وتطرح أسئلتها علينا.
فعىل سبيل املثال ،مثة معارضة صامتة داخل الطائفة العلوية لألسد،
16 Stéphane Valter, La construction nationale syrienne– Légitimation de
la nature communautaire du pouvoir par le discours historique (Paris: CNRS
Éditions, 2002), p. 19.
 17هذا يفرس إرساع الغربيني العاملني ميدان ًيا يف مجال اإلغاثة ،بوصف الحرب السورية
عىل أنها "حرب قروسطية" ،تتميّز برببرية شديدة جدًا ،وال سيام ما يتعلّق منها بالتعذيب
وقتل األطفال ،حتى الصغار منهم ،يف السجن.
 18يتعلّق األمر بخوف ذي طبيعة مختلفة متا ًما عن ثقافة الخوف التي أرساها النظام
كل مفاصل املجتمع .إ ّن ثقافة الخوف تنسب
منذ عام  ،1970بقمع ال يرحم ،وسيطرة عىل ّ
إىل نظام سيايس دكتاتوري ،يف حني أن الخوف الذي يج ّند الوعي األقلّوي هو الخوف املنترش
من عد ّو ُمتخ ّيل ،ويكرب داخل حميمية املنازل والذاكرة ،وتحت غطاء العالقات االجتامعية
السلمية مع الجار املسلم.
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1.السيطرة العلوية عىل األجهزة السياسية والعسكرية واألمنية
خدمة لعشرية ما .بدأت بالسيطرة البطيئة يف الفرتة -1943
 1963عىل حزب البعث ،والتسلل التدريجي إىل املؤسسات
انقالب عام  1966و .1970كان الس ّنة
العسكرية  ...إلخ ،وحتى
َ
قد تركوا مؤسسات السيطرة (الرشطة والجيش والجامرك
ومصلحة الرضائب) ،بينام تهافتت األقلّيات واملناطق الطرفية
الريفية عليها .إن هذه العملية أدت إىل سيطرة طائفية
كاملة عىل عملية التطوع وتعيني الضباط السوريني يف
املؤسسة العسكرية(.((1

كانت موجودة منذ زمن بعيد .لك ّن كث ًريا من العلويني املتعلّمني ومن
املسيحيني ،ممن كانوا ينتقدون النظام بشدة يف الحيّز الخاص ،راحوا
يدافعون عن النظام منذ بدء الثورة السورية يف  15آذار /مارس  ،2011بل
منذ أن أعطى بشار األسد أوامره بعدم االستجابة للمتظاهرين السلميني،
يف  27آذار /مارس  .2011انكفأ هؤالء نحو ر ّدة فعل متخ ّوفة من إسالمويّة
متخ ّيلة .ومنذ ذلك الحني ،ومهام كانت مامرسات النظام شديدة اإلجرام
(تعذيب األطفال حتى املوت ،استعامل الغازات الكيامئية ،والرباميل
املتف ّجرة  ...إلخ) ،انغلق هؤالء األشخاص عىل أنفسهم ،مع إنكار كامل
لكل ما يحدث .وعدد من هؤالء السوريني كانوا أقرباءنا وأصدقاءنا ،وكنا
ّ
نشاركهم النظرات نفسها إىل العامل ،حتى آذار /مارس .2011
لقد كان الوعي األقلّوي ،يف الحالة السورية ،يتطور ويتخفّى أيام السلم
يف طيات الوعي والذاكرة من دون أن يزول .وقد عرف النظام السوري،
وكان خطابه الرسمي سوريًا جا ِم ًعا حتى عام  ،2011كيف يلتقط
مخاوف األقلّيات ويوظفها ،وال سيام األقلية العلوية .وال ميكننا أن
نفس تفس ًريا مغاي ًرا الربوز املتجدد والعنيف ،منذ آذار /مارس ،2011
ّ
لهذا الوعي األقلّوي الذي رفع لواء الخوف من متظاهرين ،كانوا
حينئذ سلميني وحاملني شعارات ذات طابع وحدوي.

ً
ثالثا :حيثيات "تهديم البناء"
الوطني في سورية
 .1زبائنية العلويين وهيمنتهم على البالد
إ ّن مراحل عملية "تهديم البناء الوطني" معروفة؛ بفضل الدراسات
التي نرشت منذ الثامنينيات من القرن املايض ،وميكن اختصار
مراحلها األساسية بست مراحل ،هي:

2.السيطرة عىل األرض السورية عرب وسائل املواصالت ،والتحكّم
الكامل يف العاصمة دمشق .هناك مثال ساطع عىل ذلك،
بالنسبة إىل النظام القائم منذ عام  ،1970فـ "خالل حرب 1973
عب مراقب دبلومايس فرنيس عن اندهاشه أمام إبراهيم صايف
ّ
(لواء وقائد الفرقة املد ّرعة األوىل املرابطة جنويب دمشق) من
أ ّن الفرقة األوىل تدفن مد ّرعاتها عىل أبواب دمشق ،وأن الجيش
يستغل العمق االسرتاتيجي لألرض السوريّة؛ إلجبار
ّ
السوري ال
قائل" :إذا ما تركنا
اإلرسائيليني عىل م ّد خطوطهم .ر ّد صايف ً
نحن (العلويني) دمشق ،سواء أكنا منترصين أم خارسين ،فلن
نستطيع أن نعود إليها"(.((2
3.السيطرة الكاملة عىل املنطقة العلوية التي استفادت من النم ّو
املتميز ،ومن التحالفات املختلفة التي ُعقدت بني العشائر
العلوية وسلطة األسد .عىل هذا النحو ،أخذ آل األسد ،األب
واالبن ،السلطة داخل الطائفة وراحوا يتحكمون يف ق َدرِها.
وبحسب ميشال سورا ،فإ ّن آل األسد سعوا لتحويل الطائفة
العلوية إىل طائفة سياسية (مثل املوارنة) ،وال سيام عرب نشاط
جمعية "عيل املرتىض" (التي كان يديرها جميل األسد ،شقيق
حافظ)(.((2
4.االنتقال االقتصادي واملايل التدريجي ملوارد البالد نحو عشرية
األسد وحلفائه األقربني( .((2وتشري إليزابيت بيكار إىل مدى ذلك
بعد عام  ،2000قائلةً" :لقد دخل النظام السوري مرحلة 'ما
19 Zénobie, "Syrie: Un officier supérieur parle," Le Monde diplomatique,
7/9/2011, accessed on 9/3/2021, at: https://bit.ly/30smpvq
– 20 Alain Chouet, "L'espace tribal des Alaouites à l'épreuve du pouvoir
la désintégration par le politique," Maghreb-Machrek, no. 147 (1er trimestre,
1995), p. 16.
21 Fabrice Balanche, La région alaouite et le pouvoir syrien (Paris: les
éditions Karthala, 2006); Michel Seurat, L'état de barbarie, Collection Esprit
(Paris: Seuil, 1989).
22 Chouet.
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بعد شعبويّة'؛ إذ إ ّن رضورة اإلبقاء عىل امتيازات املجموعة يف
السلطة قد تغلّبت عىل وعود التنمية"(.((2
5.تحالف بالح ّد األدىن مع املسيحيني والدروز الذين استخدموا
ذريعة لتوحيد املجتمع .وتظهر حدود هذا التحالف ما إن
يش ّدد النظام ضغطه عىل مسألة التجنيد العسكري داخل
األقلّيات (وال سيام منذ .)2014
لخطاب رسمي يرتكز عىل وحدة الشعب السوري ،فإ ّن
6.مناقضً ا
ٍ
النظام يغذّي عمل ًّيا العداء بني األقلّيات والس ّنة .ويكفي لذلك
أن نستذكر بعض األمثلة :لقد اعترب "اإلخوان املسلمون" تهدي ًدا
وطنيًّا بعد االغتياالت التي حدثت عام  1979لطالب الضباط
العلويني يف حلب .وباستغالله عد ًدا من الهجامت التي قام بها
نحو  300منشق عن "اإلخوان املسلمني" ،فإ ّن الرئيس األسد أمر
عام  1982بقمع شديد ج ًدا ملدينة حامة التي اعتربها مرك ًزا
للـ "إخوان"؛ وذلك من أجل سحق الحركة؛ فد ّمرت عملية القمع
مركز املدينة ،وأ ّدت إىل مقتل أكرث من  20000شخص خالل
ثالثة أيام .وكان التدخل السوري يف لبنان عام 1976؛ استجابة
لنداء امليليشيات املسيحية للتصدي للفلسطينيني وللميليشيات
اإلسالمية  -التقدمية .ويجدر ذكر العملية االستفزازية والرمزية
بامتياز عام  ،1984وقادها رفعت األسد ،شقيق الرئيس ،حني
جرى نزع حجاب النساء املسلامت يف دمشق ،وانتهت بإبعاد
رفعت ،وباعتذا ٍر علني من حافظ األسد الذي أدرك أنه قد جرى
تجاوز الخط األحمر للرأي العام الس ّني.
كل ما سبق ،فإ ّن تفتّت الدولة (كام يف لبنان) أو عكس
وإضافة إىل ّ
ذلك من خالل قمع الدولة الشديد ،كام يف سورية" ،ميكنهام أن يدفعا
فاعلني اجتامعيني إىل االنضواء تحت هويّات مبنية خارج الدولة.
هنا تبدو أهمية التمييز بني املجتمع األهيل واملجتمع املدين (يرت َجم
علم بأ ّن التسمية األوىل
التعبريان يف أوروبا بـ "املجتمع املدين")ً ،
تحيل إىل الروابط املبنية عىل النسب ،والثانية تحيل إىل املنظامت
املدنية( .((2ومن ثم ،ميكننا أن نرى ،من قبيل املفارقة ،أن الغياب
الظاهري ،مثل شمولية الدولة الحديثة يف حد ذاته ،يشجع تقوية
الفئات االجتامعية خارج الدولة؛ فالدولة تخلق هي نفسها تهميشاتها
الخاصة ،وتعارضاتها الهويّاتية.
"23 Élizabeth Picard, "Syrie: La coalition autoritaire fait de la résistance,
Politique étrangère, no. 4 (2005), pp. 755-768.
24 Méouchy, "Comment interroger les mobilisations sociales," p. 307; Sami
Zubaida, "Grandeur et décadence de la société civile irakienne," in: Hosham
Dawod & Hamit Bozarslan (eds.), La société irakienne– Communautés,
pouvoirs et violence (Paris: les éditions Karthala, 2003), pp. 308-309.
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ولرتسيخ قاعدتها السياسية واالجتامعية ،تش ّجع األقلّية الحاكمة عىل
"إبدال النخب التقليدية بنخب تقوم سلطتها عىل قوة" العصبية
السياسية .ويف الحالة العلوية السورية يتعلّق األمر بإزاحة الزعامء
الدينيني ،وبتعديل الرتاتبية بني القبائل العلوية(.((2
وبهذه الطريقة ،فإ ّن األقلّية تضع الدفاع عن مصلحتها الطائفية فوق
الدفاع عن املصلحة الوطنية (واألمثلة الراهنة كثرية يف سورية ،ويف
لبنان) .إ ّن األقلّية يف الدولة املفتتة تدافع عسكريًّا عن ذاِتها بفضل
امليليشيات؛ وهذا دليل ،من وجهة نظرها ،عىل أ ّن الجيش الوطني
ال ميثّلها .والدليل عىل ذلك أيضً ا انعدام ثقتها بدولة ال تتحكّم هي
تحكم تا ًما .عندما تحكم األقلّية يف دولة قرسيّة مثل سورية،
فيها
ً
فإ ّن األقلّية تستخدم الدولة أداة لتحقيق دميومتها ،وتستطيع أكرث
رصف ترصف ميليشيا طائفية؛
الوحدات [العسكرية] تسلي ًحا أن تت ّ
يشهد عىل ذلك مثاالن تكلَّمنا عنهام مبا فيه الكفاية ،وهام الحرس
الجمهوري العلوي متا ًما ،والفرقة الرابعة التي يقودها ماهر األسد،
وكلتاهام األفضل تسلي ًحا يف الجيش السوري.
وبغض النظر عن كل يشء ،فإذا ما استغلّت عشرية األسد الطائفة
ّ
حامل لنظامه الدكتاتوري ،فإ ّن األقلّية كذلك قد رافقت
ً
العلوية
هذه الدولة الشمولية لتحقيق بقاء هذه السلطة ،عىل الرغم من
معرفتها بأنّها ال متثّل املجتمع .لقد أدت السلطة القرسية ملجموعة
طائفية عىل األخرى إىل تجذير التشبث باملرجعيات الهوياتية لدى
املجموعات الطائفية املستبعدة من السلطة ،ومن املنافع االقتصادية.

 .2تشظي الـ "يوتوبيا" األقلّوية ()2015-2011
مبني
تؤسس اليوتوبيا هنا عىل الرغبة يف تأبيد نظام دكتاتوري ّ
ملصلحة مجموعة واحدة .وانطالقًا من ذلك ،ما الذي حدث عام
2011؟ لقد جرى قمع التظاهرات السلمية التي بدأت يف دمشق يف
 15آذار /مارس  2011منذ أ ّول يوم ،بعنف ال متكافئ .ملاذا؟
أي قدر
صحيح أ ّن النظام السوري ،كام كل دكتاتورية ،ال يتح ّمل ّ
من املعارضة .لكن يبدو يل أ ّن هناك سببًا آخر كان أشد خطورة
عىل النظام؛ فاملعارضة التي قلصها النظام مركّ ًزا عىل األكرثية الس ّنية،
أي حامية
استحوذت عىل الفكرة املتك ّررة املرش ِعنة للدكتاتورية؛ ْ
األقلّيات والرتويج للوحدة الوطنية .من هذا املنظور ،فإ ّن املامرسة
املعادية للطائفية عند املعارضة ميدانيًا خالل األسابيع األوىل حينام
مل تكن سوى انتفاضة ،وبدت املشاركة الالفتة فيها من السوريني
املنتمني إىل جميع الطوائف مثالية من وجهة النظر تلك ،أي "سورية
أساسا،
الغد ستحمي حقوق األقلّيات" .هذا ما قاله برهان غليون ً
Balanche; Roy, p. 49.
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رئيسا للمجلس الوطني السوري ،وذلك يف الخطاب الذي
حينام كان ً
ألقاه يف  5ترشين الثاين /نوفمرب  ،2011منشور عىل "يوتيوب"،
متوج ًها به إىل الشعب السوري مبناسبة عيد األضحى(.((2
ويف عام  ،1982يف حامة تحدي ًدا ،س ّوغ النظام أمام أنظار العامل
ٍ
شخص وهو يل ّوح بالتهديد اإلسالمي .ويف
األورويب مقْتلة 20000
عام  ،2011شهدت الصور التي بثتها األقامر الصناعية يف العامل بأرسه
عىل الطبيعة الحقيقية لالحتجاج الحاصل .بالطبع نظام األسد يعتربه
كل مكان كشف الفاعلون أنفسهم دوافعهم
وض ًعا ال يطاق .ويف ّ
معبين عن إرادتهم
الحقيقية .فكام أن املتظاهرين يف البداية هتفوا ّ
يف الوحدة الوطنية ،فإ ّن املوالني للنظام أظهروا منذ البداية ،عرب
مامرساتهم وخطاباتهم يف الوقت نفسه ،رؤية طائفية لألحداث،
والتحام مصالح آل األسد مع املصلحة الوطنية .وبات األسد كُلّي ًة
كل من الطائفة وسورية .وكان الرهان
ُجسد إىل أبعد الحدود مص َري ّ
ت ّ
كب ًريا إىل درجة أ ّن موايل النظام كانوا يقولون إنهم مستعدون لتدمري
البالد ،رافعني شعار "األسد أو نحرق البلد" (كتبوا العبارة عىل
الجدران يف كل املدن السورية).
منذ عام  ،2011حينام كان بشار األســد يتحدث عن "الشعب
السوري" ،يجب أن نفهم من ذلك أنه يتحدث عن "شعبِه" ،أي ،عن
ذاك الشعب الذي يتامهى مع مصلحة النظام ،ومع الخطاب العلوي
وخطاب األقلّيات املرتبطة به .وبالطريقة نفسها ،عندما يتكلّم
"حزب الله" عن "شعبِنا" ،فنحن نفهم أنّه يشري ضمن ًّيا إىل أنصاره من
الشيعة ،وليس إىل الشعب اللبناين.
وتجدر اإلشارة إىل أ ّن الثورة( ((2تط ّورت إىل حرب أهلية ،بازدياد جرأة
النظام طائفيًا وسياسيًا؛ فقد استعمل خطابًا طائفيًا ،وأتاح استعامله،
مثل ،ومنذ  ،2011كان املكان الذي تباع فيه
ففي حمص والغوطة ً
األشياء واألثاث والسيارات املرسوقة من األحياء الس ّنية يسمى
"أسواق الس ّنة" .ويف ٍ
عهد أقرب قرأنا الكتابات الجدارية اآلتية عىل
مبنى وزارة االقتصاد يف دمشق:
•يعيش األسد

•يعيش "حزب الله"
•تعيش إيران

 26برهان غليون مؤلّف كتاب :املسألة الطائفية ومشكلة األقلّيات ،ط ( 3الدوحة/
بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.)2012 ،
 27من دون املامحكة حول معنى كلمة الثورة باللغة العربية ،تدل الكلمة يف الوقت
نفسه عىل معنيي "االحتجاج" و"التغيري الثوري" .وقد اخرتت يف هذه الحالة املحدّدة أن
أفهمها مبعناها الثاين.
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•يعيش "جيش املهدي" (امليليشيا الشيعية العراقية التي يقودها
مقتدى الصدر)
•تسقط الوهابية (أي :اململكة العربية السعودية ،واملراد هنا هو
املستوى التاريخي الس ّني الراديكايل)
وكام يؤكد النظام اعتباره دمشق عاصمة لألقلّيات ،فقد ظهرت
مجموعة كاملة من الشارات التي تحيل كلّها إىل رمو ٍز لجامعات
أقلّوية ولحلفاء للنظام من األجانب منذ ( 2014ينظر الصورة).
متخيل
ً
رسم
تبني الصورة يف ّ
الصف األول ،من اليسار إىل اليمنيً ،
الصف الثاين
للحسني ،فعلم "حزب الله" ،ثم صورة تيش غيفارا .ويف ّ
املسيح مصلوبًا ،وسيف عيل "ذو الفقار" ،عليه علم النظام السوري،
الصف الثالث فالنجمة
وصورة بشار األسد عىل مقبضه .أما يف
ّ
الدرزية ،ثم الصليب املسيحي الرشقي (األرثوذكيس) ،ثم صليب
مسيحي بألوان العلم السوري.
وال توجد شارات متثّل اإلسالم الس ّني يف األكشاك التي تبيع هذه
تخل عن الخطاب القومي العريب
األشياء .واليوم ،فإ ّن بشار األسد ّ
الذي كذّبته األحداث ،وبات يس ّوغ حكمه وتحالفاته اإلقليمية من
خالل "محور املقاومة" ضد إرسائيل ،ويتك ّون من سورية و"حزب
الله" وإيران .وهو محور مامنعة يكشف طبيعته الطائفية الشيعية.
لكن هذا التحالف االلتحامي مع الشيعة وإيران ميكن أن يبعد
املسيحيني والدروز السوريني عن النظام مع الوقت ،ما إن تظ َهر
لهم الطائفة الشيعية اللبنانية عىل حقيقتها ،بصفتها تابعة عضويًا
إليران( .((2وبتعبري آخر ،فإ ّن هذا سيحصل ما إن يظهر عل ًنا تضارب
مصالح أفراد األقلّيات داخل هذه الزمر الطائفية.
إ ّن حرب النظام السوري ض ّد أكرثية من شعبه ،وهي األكرثية الس ّنية،
والهجوم اإلمرباطوري اإليراين الذي ال يقاوم يف الرشق األوسط ،قد قلبا
مجال الخوف والضغينة ،فالس ّنة هم من بدؤوا ينظرون
رأسا عىل عقب َ
ً
إىل أنفسهم عىل أنهم الضحية؛ فلنذكر هنا شهادة الصحافية هالة قضامين
التي كتبت منذ  15ترشين األ ّول /أكتوبر  2011ما ييل" :مت ّر لحظات يكون
من الصعوبة مبكان تجنب مخاوف املسيحيني واألكراد والعلويني []...
فضلً عن اإلسالميني الذين مل أتعامل معهم غال ًبا لحسن الحظ .عالوة عىل
كل السوريني الباقني ،هجامت النظام ،يجب
ذلك ،يجب أن نواجه ،مع ّ
علينا دو ًما أن نطمنئ هؤالء وأولئك ،وأن ننأى عن تجاهل مطالباتهم .لد ّي
 28أحمد بيضون ،مقابلة شخصية ،بريوت 11 ،حزيران /يونيو 2015
وأشكر له لفته انتباهي إىل هذا الجانب العضوي من عالقة الطائفة الشيعية اللبنانية بإيران.
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رياني /يناثلا نوناكوناك

صورة لرمو ٍز لجامعات أق ّلوية ولحلفاء النظام السوري من األجانب

املصدر :من تصوير الباحثة ملجموعة ميداليات وشارات اقتُنيت من أحد شوارع دمشق يف بداية عام .2015

الشعور أننا نحن ،الدمشقيني الس ّنة ،العرب والعلامنيني ،األقلّية السورية
التي متلك ّ
أقل قدر من االعرتاف بوجودها يف هذه الثورة"(.((2

رابعا :تأمالت حول مستقبل سورية
ً
إ ّن إجراءات إعادة البناء ،أو إعادة بناء الهويّة الوطنية يف سورية،
تبدو معقّدة .لقد ظهر فاعلون خارجيون ،فأ ّججوا املشاكل الداخلية
التي بدت كأنّها امنحت خلف الرهانات الجيوسياسية .لكن مهام
كانت إجراءات إنهاء الرصاع ،فإ ّن عملية إعادة البناء الوطني ،إذا كان
Hala Kodmani, La Syrie promise (Paris: Actes Sud, 2014), pp. 182-183.

29

عليها أن تشمل البالد متع ّددة الطوائف ،كام كان الحال عليه قبل
عام  ،2011ال ميكنها أن تهمل بعض االعتبارات ،وإال ستقع مجد ًدا
يف الدكتاتورية .ويف املقابل ،إذا ما نجح النظام السوري ،مدعو ًما
من حلفائه الشيعة اإلقليميني وروسيا ،يف عملية التغيريات الجذرية
دعم
للبنية الدميوغرافية للبالد ملصلحة األقلّيات التي ستوفر له ً
انتخاب ًيا كب ًريا ،فمن املمكن التنبؤ بأ ّن هذا النظام سيث ّبت طبيعته
أصل.
السلطوية واألمنية التي تَ َ ّي َز بها ً

 .1الشروط "المعقولة" إلعادة البناء
إ ّن إعادة بناء سورية داخل حدو ٍد مطابقة تقري ًبا لتلك التي كانت
أيام االستقالل تقتيض عد ًدا من الرشوط املعقولة ،لكنها ليست
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مبا فيها الس ّنية التي تريد ضامنات ،وأ ّن هناك مجازفة يف
التفكري سياسيًا من خالل استعامل مفردات األكرثية واألقلّية
الطائفية (وال سيام بسبب األوارص العابرة للحدود املوجودة
بني الطوائف).
4.إ ّن بناء املستقبل السيايس لسورية يجب أن يبدأ بتعريف ثقافة
سياسية سورية مشرتكة لكل السوريني.

 .2محاولة لتعريف ثقافة سياسية مشتركة
رسية ،دخل العلويون
"يف نهاية تاريخ طويل من العزلة والخضوع وال ّ
(((3
القرن املعارص .لكن مقابل أي مثن لهويّتهم ومصريهم؟" .

بالرضورة ممكنة التحقيق .إ ّن تحليل أسباب الحرب يسمح اليوم
بتكوين بعض االقرتاحات ،وهي:
التخل عن كـ ّـل الخطابات السياسية
ّ
1.قد يكون مالمئًا
واأليديولوجية الحالية ،سواء أكانت قومية عربية أم ماركسية
أم أقلّوية أم إسالموية؛ أل ّن كل هذه الخطابات برهنت عجزها
عن أخذ الواقع املجتمعي لسورية يف االعتبار ،ومن ثم اقرتاح
مرشوع وطني قابل للتطبيق.
2.قد يكون مالمئًا االنطالق من الفكرة القائلة إ ّن من فشل ليس
هو الدولة الحديثة ،وإمنا هو منوذج الدولة  -األ ّمة الذي فرضته
الوصاية االستعامرية عام  .1920وسيكون عىل السوريني تخ ّيل
أشكال جديدة من املواطنة والدولة الحديثة ،نو ًعا ما ،كام سبق
ألجدادهم أن فعلوا عام 1920؛ فخالل رئاسة رشيد رضا صاغت
الهيئة الدستورية السورية دستو ًرا ،نرش يف  4متّوز /يوليو ،1920
واعتُ َرب وقتئذ أنه يعزز نظا ًما "متثيل ًيا" (نُسميه اليوم دميقراط ًيا)،
أكّ َد ُه ممثّل للتيار االستعامري الفرنيس( .((3ينبغي للسوريني
بالطبع أن ين ّموا نظا ًما متثيليًا يالئم تنوعهم ،ولألقلّيات أن تقبل
بأ ّن الدميقراطية متثّل لها ضامنة أكرب مام تقدمه الدكتاتورية.
3.قد يكون مالمئًا النظر يف تركيبة املجتمع السوري من دون
الوقوع يف الطائفية ،وهو ما ميثّل التح ّدي األه ّم لبناء محتملٍ
لنظام متثييل .وقد ينبغي أن نُثبِت أننا فهمنا اليوم كل الطوائف،
30 Paul de Rémusat, "Les Cent-Jours du roi de Syrie," Revue des études
historiques (Avril-Juin 1924(, pp. 211-226.

سؤال حقيق ًيا عرب تأجيج مخاوف األقلّية التي يستند
يثري آالن شويه ً
إليها ،وعرب جعلها تركّز عىل ما يف ّرقها عن املسلمني الس ّنة ،فإ ّن نظام
األسد منع العلويني من رؤية ما يتشاركون فيه مع باقي السوريني؛
التخل
وهكذا فقد منعهم من التفكري يف وحدة وطنية مبنية عىل ّ
عن الخوف واالمتيازات والضامنات ،مقابل استدام ٍة للتعايش
الوطني الحقيقي والسلمي .لقد منعهم نظام األسد من محاربة
الفساد املرتبط ،من دون ّ
شك ،باملامرسات الطائفية واالستبدادية.
إذًا ،وجب التساؤل عن الثقافة السياسية املشرتكة ،فسيكون مالمئًا
اآلن أن يؤخذ يف االعتبار عد ٌد من العوامل التي ميكنها أن تشكّل
ثقافة سياسية ،وتبدأ بالواقع االجتامعي األنرثوبولوجي الذي يتجىل
طب ًعا يف الثقافة االجتامعية( .((3بعد ذلك هناك الذاكرة الجمعية يف
بُعدها التاريخي؛ إذ سيكون من الرضورة القصوى تشجيع الذاكرة عىل
النهل من الرسدية التاريخية الرسمية ،وسيكون لها الفضل يف الرفع
من قيمة اإلنجازات املشرتكة املهمة للسوريني :النهضة ،والنضال ضد
فرنسا ،واملدرسة الرسمية  ...إلخ .وسيكون لها الفضل يف إعالء قيمة
كل الطوائف واملناطق السورية
الشخصيات املعروفة املنحدرة من ّ
(فارس الخوري ،وسلطان باشا األطرش ،وإبراهيم هنانو  ...إلخ،
عىل سبيل املثال ،وزنوبيا تدمر أيضً ا) .يتعلّق األمر كذلك بتثمني
االنتامء إىل تاريخ مشرتك ،وإعادة تفعيل املوضوعات اإليجابية للبناء
مثل شعار الكتلة الوطنية السورية خالل
الدميقراطي .ميكننا أن نذكر ً
الثالثينيات" :الدين لله والوطن للجميع" .وأخ ًريا ،ينبغي النظر يف
ثقافة العنف والشهادة اللتني تؤسسان بفاعلية للتمثالت التخ ّيلية
31 Chouet, p. 2.
 32من أجل تعريف الثقافة االجتامعية ميكن الرجوع إىل الهامش رقم  2يف هذه الدراسة
( .)Heyberger & Aurélienمثة مثال عىل القيمة املركزيّة لهذه الثقافة العربية  -اإلسالم ّية
مؤسسة للهويّة الفردية والجمعية،
(واملتوسطية كذلك)؛ مكانة الكرامة بوصفها قيمة ّ
فاملتظاهرون كانوا يهتفون عام " :2011املوت وال املذلّة".
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الراهنة للفئات االجتامعية ،والتساؤل عام إذا كان ميكن هذه الثقافة
أن تحافظ عىل مكان رشعي يف سورية الغد.
قليل عند ثقافة العنف ،هذه ،إنّها تندرج يف فهرس العنف
فلنتوقف ً
العتيق عىل األرجح؛ وهو عنف معمم يف املجتمع يوميًا (عنف
عائيل ،وعنف يف املدرسة( ،((3وعنف املؤسسات الرقابيّة  ...إلخ).
ثم ،كام كنت قد أرشت إىل ذلك ،فإ ّن "مجتمع العصبيات يحمل
خصوصا يف
ناظم للتعارضات بني الفئات،
ً
يف ذاته الرصاع بوصفه ً
إطار التنافس عىل سلطة الدولة" .إ ّن فرتات األزمات تغذي الرصاع
وتشجع العنف.
وما يتعلّق بثقافة الشهيد ،أرى أنها حديثة العهد يف املشهد السيايس،
كام يظهر ذلك يف تعميم تسمية "شهيد" بد ًءا من ستينيات القرن
املايض .إ ّن فكرة الشهيد ترتبط برسعة عند املسؤولني السياسيني
بالوالء تجاه الشخص الذي يجسد الدولة ،كام توضّ ح ذلك بعض
الشعارات" :بالروح ،بالدم ،نفديك يا بشار" .ولقد استعاد املتظاهرون
عام  2011عبارة "بالروح بالدم نفديك يا شهيد" .إن تعبري "بالروح
بالدم" تكوين تقليدي للشعارات السياسية العربية ،وقد نُرش واس ًعا
بالتزامن مع القضية الفلسطينية .ور ًدا عىل شعارات السوريني هتف
"حزب الله" بشعاره" :لبيك يا حسني" .لقد قام القادة املتسلطون
بشخصنة التعبري؛ ليك يتمركز التضامن (العصبية هنا) الذي يحمله
عليهم ،وذلك يف إطار عبادة الفرد؛ إذ إ ّن مركزية موضوعات التضحية
والشهادة والدم املراق قويّة إىل درجة أننا نجدها مجد ًدا يف شعارات
عام  2011املختلفة:
•"عالج ّنة رايحني ،شهداء باملاليني".

•"ال إله إال الله والشهيد حبيب الله".
وهنا نرى كيف أن ثقافة الشهيد تتقاطع مع الثقافة االجتامعية،
اإلحالة هنا إىل الديني ،ولكن إىل قيم اجتامعية عربية أيضً ا ،مثل:
وكل األطراف املنخرطة يف الرصاع
الكرامة والصلة التي يخلقها الدمّ .
(حي باب توما) وجدنا هذه
اليوم تحمل هذه الثقافة .يف دمشق ّ
الكتابة عىل الجدار يف عام :2015
•"علويون وال نهاب املوت".
ومه ّم أن نشري أيضً ا إىل أ ّن "حزب الله" جعل من الشهيد قيمة
اجتامعية وسياسية قصوى ،وذلك عرب تجذيرها يف الثقافة الدينية
 33هناك شهادة ممتازة ومص ّورة برسوم ،وردت يف كتابني مصورين لرياض سطّوف ،ينظر:
Riad Sattouf, L'Arabe du futur, une jeunesse au Moyen-Orient (1978-1984),
vol. 1-2 (Paris: Allary Editions, 2015).
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شيعي
الشيعية (وال سيام مع مواكب عاشوراء( .)((3وقد ذكر مثقف
ّ
معارض لـ "حزب الله" أنهم" :عندما يرشبون القهوة ،يطلبون من
الله منحهم شهي ًدا يف العائلة"(.((3
إ ّن العائالت التي تفقد ول ًدا شهي ًدا يصدر إليها األمر بأن تفرح
بذلك .وقال لنا مثقف آخر" :يت ّم إحاطة أ ّمهات الشهداء باملحرتفات
يف ترتيب املشهد ،فيك ّررن عبارات جاهزة معروفة عن ظهر قلب،
ويطلنب من األم أن تكون فخورة ،وأن تشكر الله الذي جعل من
ابنها شهي ًدا"(.((3
بنا ًء عىل ذلك ،نالحظ يف املفردات اليومية تقز ًميا لعبارة "شهيد"؛ إذ
باتت تدل عىل قتىل مدنيني (وإن بحادث سيارة ،كام حصل لباسل
األسد ،شقيق بشار) ،أو مدنيني قتلوا يف هجوم إرهايب.
ومه ّم أيضً ا أن يعرتف جميع الفاعلني يف املشهد السوري بأنهم
يشرتكون يف ثقافة العنف نفسها ،حتى وإن مل ميارسها جميعهم
بالتشدد نفسه ،وأن يكونوا قادرين عىل تحليل خصائصها م ًعا؛
ليس من أجل القضاء عىل اآلخر ،وإمنا القضاء عىل ما يدفعهم إىل
رفض اآلخر.
كل هذه املعطيات يتجاهلها الخرباء الغربيون ،وأكرثية املثقفني
إ ّن ّ
والسياسيني السوريني .ونرى يف الحال أين تكمن ،رسميًا ،صعوبة
تخيّل إطار دولة دميقراطية تتاميز من النامذج الغربية ،وتتجذر يف
الواقع املحيل.

خاتمة
إ ّن آل األسد الذين تدعمهم رسم ًيا أقلّيات زُرع الخوف يف صدورها،
كام رأينا ،اختاروا تفريغ البالد من سكّانها الس ّنة؛ من أجل اإلبقاء يف
السلطة ،وبالذات يف املناطق املح ّددة بالتوافق مع الحليف اإليراين
عىل أنها اسرتاتيجية؛ من أجل البقاء عىل قيد الحياة سياس ًيا .وبني
النزوحات الداخلية ،وإعادة التشكيل الدميوغرايف لألحياء الواقعة
تحت سيطرة النظام ،وموجات الالجئني التي ال تتوقّف ،قد يكون يف
استطاعة آل األسد أن ينجحوا يف تحويل سورية إىل بلد من األقلّيات.
 34إن االحتفال السنوي بذكرى عاشوراء ،يف العارش من شهر مح ّرم ،يُحيي ذكرى هزمية
الحسني بن عيل ومقتله ،مع أصحابه ومواليه أمام جنود يزيد بن معاوية عام  680يف كربالء
يف العراق الحايل.
35 L'Orient-Le Jour, 5/6/2015.
 36مثقف شيعي لبناين ،مقابلة شخصية وجاهية ،بريوت ،حزيران /يونيو  .2015إ ّن هذه
مثل ،من خالل شعار
الحمولة يف ثقافة التضحية والرشف موجودة عىل املستوى الرسميً ،
الجيش اللبناين" :رشف ،تضحية ،وفاء".
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كل األنواع .يضاف إىل
رؤى جديدة للعامل ،ويشارك يف نقاشات من ّ
ً
يغيان بعمق من أساليب الترصف الخاصة
ذلك أ ّن التنقّل واملنفى ّ
داخل العائالت ،بشتى أنواعها .ويف الق َدر املأسوي للسكان السوريني
مثة تح ّوالت بنيوية ،ال ميكن التغايض عنها .وميكن أن تكون هذه
التحوالت حاسمة يف تأسيس التزام الشباب السوري برفض كل ما هو
موجود يف املشهد الحايل ،وال سيام أن ف ّزاعة تنظيم داعش مرعبة
للسوريني الذين مل يعرف تاريخهم وثقافتهم مثل هذا التط ّرف ،وهذه
الف ّزاعة أش ّد خطورة ،وال سيام أنها نشأت تاريخيًا من التناقضات
القامئة بني األكرثية واألقلّيات يف املشهد املرشقي ،وتقدم نفسها عىل
أنها انتقام للس ّنة.

لكن هناك تح ّوالت أخرى خف ّية ميكنها أيضً ا أن تؤث ّر ذات يوم يف
مصري سورية.
إ ّن األزمة السورية قد ه ّمشت ،عمليًا وكث ًريا ،النخب القدمية الفكرية
والسياسية .لك ّن تحرير الكالم واملبادرة منذ عام  2011مكّن من
أقل أيديولوجية وأكرث
ظهور جيل جديد من السوريني .وهذا الجيل ّ
انفتا ًحا عىل الحوار من الجيل السابق ،ومل يتصارع بعد عىل املناصب
يف كواليس السلطة .إ ّن هذا الجيل الجديد هو يف أغلب األحيان
ناشط عىل األرض يف الداخل السوري ،أو بني الالجئني السوريني،
ويناضل من أجل سورية جديدة وتع ّددية .ويف نشاطه امللتزم يجابه

إ ّن املنافسة بني القوى اإلقليمية الستغالل الوضع السوري ،يف إطار
مواجهة دبلوماسية بني القوى العظمى ،عىل الرغم من أنّها قد تكون
املعيار األشد بروزًا يف مستقبل الدولة السورية ،لن تنجح يف تغطية
التط ّورات املجتمعية التي متك ّننا من اعتبار األزمة التي بدأت عام
 2011نقطة تح ّول حاسمة ونهائية للشعب السوري يف عالقته بنفسه.
ويف النهاية ،إذا ما استطاع سوريو الغد أن مييزوا بني النظام والدولة،
مهام تداخال ،وإذا مل يؤ ِّد سقوط النظام إىل سقوط مؤسسات الدولة،
فسيكون هناك مستقبل ممكن ومشرتك لسكان سورية ،بعي ًدا من
النزعة التوسعية لتنظيم داعش(.((3

37 Kheder Khaddour, "No One has an Interest in Destroying the Syrian
State," interview, The Syrian Observer (15/7/2015).
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تقييم الرأي العام العربي تجاه السياسة الخارجية األميركية
Assessing Arab Public Opinion towards US Foreign Policy

تهــدف هــذه الورقة إلــى عرض اتجاهــات الرأي العــام العربي تجاه السياســة الخارجيــة للواليات
 مــن خــال بيانــات المؤشــر العربــي الــذي يصــدره المركــز العربــي لألبحاث،المتحــدة األميركيــة
 إن كانت إيجابية أم، وتركز على تقييم هذه السياسة في المنطقة العربية.ودراسة السياسات
ً  وتركز. أم ســلبية إلى ح ٍّد ما، أم ســلبية،إيجابيــة إلى ح ٍّد ما
أيضا علــى تقييم الرأي العام العربي
 وفي تعزيــز النزعــات الطائفيــة والعرقية،سياســة الواليــات المتحــدة فــي تعزيــز أمــن المنطقــة
 التــي أربكت، دونالــد ترامب، وتُظهــر الورقــة أن سياســة الرئيــس األميركــي األســبق.االنفصاليــة
 وال ســيما فــي الوطن، وتســ ّببت فــي الفوضى،العديــد مــن المنظمــات والتحالفــات الدوليــة
. أ ّدت إلى انخفاض سريع في التقييم اإليجابي للواليات المتحدة في الوطن العربي،العربي
. دونالد ترامب، السياسة الخارجية األميركية، الرأي العام العربي، المؤشر العربي:كلمات مفتاحية
This paper provides descriptive statistics on Arab public opinion towards the US
over time, using the Arab Opinion Index from 2011 to 2019/2020. While Obama
attempted to let pragmatism lead his foreign policy, Trump's policies upended
the status quo of many issues, hastening conflict in the Arab region. How did this
impact Arab opinion of the US and its foreign policy? Did these rapid shifts affect
Arab citizens in their view of the US? Or does the Arab citizen find the content of
this foreign policy indistinguishable from before, albeit with a different tone? The
paper demonstrates that Trump's policies, which confused many international
organizations and alliances, and caused chaos, especially in the Arab world, led to
a rapid decline in the positive evaluation of the United States in the Arab world.
Keywords: Arab Opinion Index, Arab Public Opinion, US Foreign Policy,
Donald Trump.
Researcher, Arab Center for Research and Policy Studies.
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مقدمة
ال شك يف أ ّن السياسة الخارجية األمريكية يف عهد الرئيس األمرييك
األسبق باراك أوباما  )2017-2009( Barack Obamaقد عانت أوجه
قصور عديدة ،وواجهت انتقادات كثرية .فقد عملت سياسة أوباما
الخارجية ،وال سيام بعد اندالع الثورة السورية يف آذار /مارس ،2011
عىل أن تتجه نحو الرباغامتية السياسية ،عىل نح ٍو أثار ذعر الشعوب
العربية التي خرجت منتفضة يف العديد من البلدان العربية ضد
الظلم والقمع واالستبداد .أضف إىل ذلك ،أ ّن تقارب أوباما مع إيران
أدى إىل زيادة غضب العديد من األنظمة العربية؛ ما أتاح لطهران
التوغّل أكرث يف عدد من الدول العربية لتبثّ فيها االنقسام الطائفي.
كانت السياسة الخارجية للرئيس األمرييك السابق دونالد ترامب
 )2021-2017( Donald Trumpمشوشة ج ًّدا يف نوا ٍح كثرية ،إذ
اعتمد تقنية الصدمة والرتويع ،بدلً من التقييم املتعقّل ألهداف
الحلفاء العرب بشأن مصالحهم مع الواليات املتحدة .فقد كانت
سياسات ترامب كافية لقلب الوضع الراهن يف العديد من القضايا؛
ما أدى إىل تفاقم النزاع يف منطقة الرشق األوسط .وعىل سبيل املثال،
ساعد الضغط الذي مارسته إدارة ترامب عىل البلدان العربية يف
تفاقم هذه األزمات التي ه ّددت املصالح العربية ،وأثارت التوتر يف
ما بني الدول العربية ،من ذلك تحدي ًدا األزمة الخليجية التي اندلعت
يف حزيران /يونيو  ،2017ويف اتفاقيات التطبيع العريب مع إرسائيل.
ٍ
مستويات
ويف ظل هذه اإلدارة ،بلغ االلتزام األمرييك مبصالح إرسائيل
جديد ًة غري مسبوقة.
بنا ًء عىل ذلك ،تسعى هذه الورقة لبحث ما ييل :كيف أث ّر ذلك
يف تقييم الرأي العام العريب الواليات املتحدة األمريكية وسياستها
الخارجية؟ وهل أث ّرت هذه التحوالت الرسيعة يف رأي املواطنني
العرب يف الواليات املتحدة؟ أم أن املواطن العريب ال يجد أي متييز يف
مضمون هذه السياسة الخارجية؟ توفر الورقة إحصائيات وصفية عن
الرأي العام العريب تجاه الواليات املتحدة منذ عام  ،2014استنا ًدا إىل
بيانات املؤرش العريب ،وذلك خالل الفرتة  2011وحتى .2020 /2019

تقييم السياسة الخارجية األميركية
عموما
تجاه المنطقة العربية
ً
يف هذا السياق ،جرى طرح هذه األسئلة :كيف تقيّم السياسة
الخارجية األمريكية يف املنطقة العربية؟ وهل هي إيجابية؟ أم
إيجابية إىل ح ٍّد ما؟ أم سلبية؟ أم سلبية إىل ح ٍّد ما؟ وكيف تق ّيم

ددعلالا
رياني /يناثلا نوناكوناك

السياسة الخارجية األمريكية يف املنطقة العربية؟ هل هي إيجابية؟ أم
إيجابية إىل ح ٍّد ما؟ أم سلبية؟ أم سلبية إىل ح ٍّد ما؟
يوضح الشكل ( )1أن الغالبية العظمى من العرب 79 ،يف املئة،
يعتقدون أن تأثري السياسة الخارجية األمريكية يف الوطن العريب كان
سلب ًيا أو سلب ًيا ج ًّدا .وبلغت هذه النسبة يف األردن  92يف املئة ،ويف
فلسطني  93يف املئة .ومن الالفت أيضً ا أ ّن مع ّدالت عدم االستجابة
املتوسط نسبة  9يف املئة يف البلدان التي شملتها
مع السؤال بلغت يف ّ
العيّنة ،إال أن مع ّدل عدم اإلجابة عن هذا السؤال يف اململكة العربية
السعودية بلغ ما نسبته  48يف املئة .ويثبت ذلك عىل األرجح اإلرباك
العام لدى املستجيبني السعوديني عند طرح أي موضوع له عالقة
بالسياسة عمو ًما ،ال سيام إن كان يتناول حليفًا للمملكة.
مثة أدلة توحي بأن سياسة ترامب أ ّدت ،تحدي ًدا ،إىل انخفاض رسيع
يف التقييم اإليجايب للواليات املتحدة .ففي عام  ،2014رأى  49يف
املئة من العرب أن السياسة الخارجية األمريكية كانت سلبية بدرجات
متفاوتة .وقد ارتفعت هذه النسبة إىل  65يف املئة يف عام ،2015
ثم ارتفعت مع انتخاب ترامب إىل  77يف املئة .وبعد مرور عام عىل
رئاسة ترامب ،وصلت إىل  79يف املئة .وال ميكننا تحديد سبب ارتفاع
مع ّدل التقييم السلبي للسياسة الخارجية من جانب املستجيبني يف
املدة  ،2018-2014من خالل اإلحصاءات الوصفية فحسب ،لكن
تاريخ التحوالت يشري إىل أن خطة العمل الشاملة املشرتكة املربمة يف
عام  2015وانتخاب دونالد ترامب ،قد يكونان عاملني حاسمني .أما
أكرب التحوالت يف أثناء هذه الفرتة ،فكانت يف الكويت ،إذ ارتفعت
نسبة التقييم السلبي من  36يف املئة ،لتصل إىل  88يف املئة؛ أي بفارق
 52يف املئة .ويف مرص ،ارتفعت نسبة التقييم السلبي من  36يف املئة
لتصل إىل  89يف املئة؛ أي تح ّول بنسبة  53يف املئة .وتبقى النتائج يف
السعودية الفتة ،عىل نحو خاص ،كام يتضّ ح يف الشكل (.)2
يوضح الشكل ( )2تراجع التقييم اإليجايب للسياسة الخارجية
األمريكية من  70يف املئة عام  2014إىل  26يف املئة عام ،2018 /2017
عىل الرغم من تعزيز العالقات بني القيادتني األمريكية والسعودية
منذ عام  2016حتى اليوم .ونظ ًرا إىل ارتفاع املشاعر السلبية بني
عا َمي  2015و ،2016فرمبا يكون انتخاب ترامب قد أث ّر أيضً ا يف هذا
االتجاه .وبالطبع ،كام ذكر سابقًا ،ارتفعت معدالت عدم االستجابة
من  10يف املئة يف الحد األقىص عام  2014إىل  48يف املئة يف استطالع
.2018 /2017
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الشكل ()1
تقييم الرأي العام العريب السياسة الخارجية األمريكية يف املنطقة العربية  ،2020 /2019بحسب البلد

ﻻ أﻋرف /رﻓض اﻹﺟﺎﺑﺔ

ﺳﻠﺑﯾﺔ

ﺳﻠﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﺣ ٍد ﻣﺎ

إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﺣ ٍد ﻣﺎ

إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ

املصدر :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،مؤرش الرأي العام العريب لعام ( 2020 /2019الدوحة.)2020 :

الشكل ()2
تقييم الرأي العام يف السعودية تجاه السياسة األمريكية 2020-2019

املصدر :املرجع نفسه.
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الشكل ()3
تقييم الرأي العام العريب تجاه السياسة الخارجية األمريكية تجاه البلد موضوع الدراسة 2020 /2019

ﻻ أﻋرف /رﻓض اﻹﺟﺎﺑﺔ

ﺳﻠﺑﯾﺔ

ﺳﻠﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﺣ ٍد ﻣﺎ

إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﺣ ٍد ﻣﺎ

إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ

املصدر :املرجع نفسه.

تقييم تأثير السياسة الخارجية
األميركية في بلدان عربية محددة
يف هذا السياق ،طُرح سؤال عن تأثري السياسة الخارجية األمريكية يف
البلدان العربية ،وبالتحديد يف السعودية واملغرب واألردن وموريتانيا
وقطر والجزائر والعراق ومرص والكويت والسودان وتونس ولبنان
وفلسطني ،وليس يف املنطقة العربية عمو ًما.
يوضح الشكل ( )3أ ّن طرح السؤال بهذه الطريقة يخفّض ،إىل ح ّد
بعيد ،نسبة املستجيبني الذين يقولون إن تقييمهم للسياسة الخارجية
األمريكية سلبي ،إذ انخفضت نسبتهم من  79يف املئة يف الشكل ()1
إىل  58يف املئة يف الشكل ( ،)3وهذا يوفر بعض األدلّة عىل حقيقة
أن املستجيبني العرب يدركون االتجاهات اإلقليمية ،ويهتمون بقضايا
خارج حدودهم املبارشة ،حتى لو كان تقييم بلدهم أقل سلبية.

تقييم تأثير السياسة الخارجية
األميركية في قضايا محددة
طُ ِلب من املستجيبني تقييم ما إذا كانوا يعارضون تأثري السياسة
الخارجية للواليات املتحدة أم يوافقون عليها ،من خالل اعتامد تأطري

أكرث إيجابية .والسؤال هو :هل توافق /تعارض العبارة التالية :هل
تساهم الواليات املتحدة يف تعزيز أمن املنطقة العربية واستقرارها؟
يوضح الشكل ( )4أ ّن نظر ًة أكرث سلبية إىل السياسة الخارجية
األمريكية تبلورت مع مرور الوقت ،وذلك مع تح ّو ٍل رسيع يف نسبة
هذه النظرة؛ فبعد أن كان  58يف املئة من املستجيبني ال يوافقون عىل
هذا التأطري اإليجايب عام  ،2014ارتفعت نسبتهم إىل  72يف املئة عام
 2016بعد انتخاب ترامب ،بل وصل التقييم إىل أسفل الدرك عندما
بلغت نسبة املستجيبني الذين ال يوافقون عىل التأطري املذكور  80يف
املئة يف ظل رئاسة ترامب.
أما السؤال عن دور الواليات املتحدة يف النزاعات الطائفية واالنفصالية
والعرقية عىل وجه التحديد ،فكانت النتائج تجاه السياسة الخارجية
األمريكية سلبية ج ًّدا أيضً ا .وسألنا عىل وجه التحديد :هل توافق/
تعارض العبارة التالية :تغذي الواليات املتحدة النزعات الطائفية
والعرقية االنفصالية يف البلدان العربية؟
يوضح الشكل ( )5أ ّن الجمهور العريب أصبح أكرث اقتنا ًعا بأن الواليات
املتحدة تؤدي دو ًرا يف تأجيج النزاع الطائفي والعرقي يف العامل العريب
وتعمل عىل تفاقمه.
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الشكل ()4
تقييم الرأي العام العريب سياسة الواليات املتحدة يف تعزيز أمن املنطقة العربية

ﻻ أﻋرف /رﻓض اﻹﺟﺎﺑﺔ

أﻋﺎرض

أﻋﺎرض إﻟﻰ ﺣ ٍد ﻣﺎ

أواﻓق إﻟﻰ ﺣ ٍد ﻣﺎ

أواﻓق

املصدر :املرجع نفسه.

الشكل ()5
تقييم الرأي العام العريب :هل تغذي الواليات املتحدة النزعات الطائفية والعرقية االنفصالية يف البلدان العربية؟

ﻻ أﻋرف /رﻓض اﻹﺟﺎﺑﺔ

أﻋﺎرض

أﻋﺎرض إﻟﻰ ﺣ ٍد ﻣﺎ

املصدر :املرجع نفسه.

أواﻓق إﻟﻰ ﺣ ٍد ﻣﺎ

أواﻓق

118
وعند طرح أسئلة عن قضايا ودول معينة يف العامل العريب ،ويف
االستطالع األخري الصادر عام  ،2020 /2019قيّم  82يف املئة من
املستجيبني السياسة الخارجية األمريكية تجاه فلسطني بأنها سلبية،
وقيّم  81يف املئة من املستجيبني ،السياسة الخارجية األمريكية تجاه
سورية سلبيًا أيضً ا .وأخ ًريا ،رأى  73يف املئة من املستجيبني أ ّن السياسة
الخارجية األمريكية تجاه اليمن سلبية.

خاتمة
كانت السياسة الخارجية أحد األوجه التي متيّز الرئيس األمرييك،
جو بايدن  ،Joe Bidenمن الرئيس دونالد ترامب خالل االنتخابات
الرئاسية لعام  .2020لقد أربك ترامب من دون شك العديد من
املنظامت والتحالفات الدولية ،وتسبّب يف الفوىض ،وال سيام يف
الوطن العريب .ومع فوز بايدن ،بات العامل موعو ًدا بأن يعكس
األمريكيون املسار ويعودوا إىل السياسة التقليدية.
عم إذا كانت إدارة بايدن ستتب ّنى حقًّا تحوالت
يبقى أن نتساءل ّ
جاد ًة يف السياسة الخارجية تجاه املنطقة .هذا افرتاض مل يق ّدم بايدن
الكثري من األدلة بشأنه .ومن ث ّم ،نظ ًرا إىل عدم وجود تغيري كبري
وملموس يف السياسة تجاه العديد من القضايا العربية ،من دون أن
ننىس وجود عدد ال يحىص من القضايا األخرى التي تعني األمريكيني
تحول كب ًريا لصالح الواليات
مبارشة ،قد ال يتحول الرأي العام العريب ً
املتحدة ،وذلك يف ضوء تقييم الرأي العام العريب السلبي للواليات
املتحدة يف السنوات األربع املاضية.
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Milestones in Democratic Transition in the Arab World

ً
توثيقا ألبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة
يتضمن هذا التقرير
ّ
 1تشرين الثاني /نوفمبر  31 -كانون األول /ديسمبر .2020
كلمات مفتاحية :العراق ،السودان ،الجزائر ،مصر ،ليبيا.
Keywords: Iraq, Sudan, Algeria, Egypt, Libya.
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 2020/11/1تظاهر مئات العراقيني ضد الحكومة يف بغداد ،حيث
أعادت السلطات فتح ساحة التحرير أمام حركة املرور بعد أن أزالت
خيم كانت قد نصبتها الحركة االحتجاجية.
ً
(مونت كارلو)2020/11/1 ،

 2020/11/1اختتم الجزائريون عملية التصويت عىل دستور جديد
للجزائر ،وسط إقبال ضعيف عىل املشاركة ،وذلك بعد مرور نحو
رئيسا ،وبعد أقل من عامني عىل
عام عىل انتخاب عبد املجيد تبون ً
انطالق املظاهرات التي أطاحت سلفه عبد العزيز بوتفليقة.
(الجزيرة نت)2020/11/1 ،

 2020/11/2أعلنت ،ستيفاين وليامز ،مبعوثة األمم املتحدة للدعم يف
ليبيا باإلنابة ،أ ّن وف َدي اللجنة العسكرية الليبية املشرتكة أحرزا تقد ًما
يف محادثات تنفيذ بنود اتفاق وقف إطالق النار .وقالت يف مؤمتر
صحفي ،عقدته بعد انتهاء الجلسة االفتتاحية من املحادثات التي
تستضيفها غدامس" :هناك توافق وتقدم ملحوظ توصل إليه الضباط
العرشة ،وهو أمر مشجع ج ًّدا ومهم لنقل هذه الروح واملسؤولية إىل
الطبقة السياسية".
(الحرة)2020/11/2 ،

 2020/11/3أصــدر القضاء العراقي مذكرة قبض يف حق أحد
املستشارين يف رئاسة الوزراء بتهمة "الفساد" .وقالت وكالة األنباء
العراقية إن "القضاء أصدر أم ًرا بإلقاء القبض بحق رعد محسن غازي
الحارس ،املستشار يف هيئة املستشارين برئاسة الوزراء ،والوكيل
األسبق يف وزارة الكهرباء" .وأضافت أن "مذكرة القبض تأيت بنا ًء عىل
شكوى مقدمة ضده من اللجنة التحقيقية الدامئة ،املشكلة باألمر
الديواين  ."29ويف آب /أغسطس املايض ،أصدر رئيس الوزراء مصطفى
الكاظمي ،أم ًرا ديوانيًّا رقم  ،29يقيض بتشكيل لجنة تحقيق عليا
مرتبطة مبكتبه ،مهمتها التحقيق يف قضايا الفساد والجرائم الجنائية
الكربى .وقال الكاظمي ،حينها ،إن "اللجنة ستُمنح جميع الصالحيات
الستعادة هيبة الدولة وحقوقها".
(وكالة األناضول)2020/11/3 ،

 2020/11/3قال أمري قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاين إ ّن بالده
ستُجري انتخابات مجلس الشورى يف ترشين األول /أكتوبر 2021؛
ما يفتح الباب أمام تصويت املواطنني الختيار أعضاء املجلس الذي
تأسس قبل نحو عقدين من الزمن.
(رويرتز)2020/11/3 ،

 2020/11/4رصح مقربون من رئيس الوزراء العراقي ،مصطفى
الكاظمي ،بأ ّن تحركه لتشكيل كتلة سياسية خاصة به  -من أجل
خوض االنتخابات املبكرة  -تضم سياسيني وناشطني برزوا يف تظاهرات
ترشين األول /أكتوبر .2019
(العريب الجديد)2020/11/4 ،

 2020/11/7بدأ االقرتاع يف املرحلة الثانية من انتخابات مجلس
النواب املرصي الذي من املتوقع أن يسيطر عليه مؤيدو الرئيس
عبد الفتاح السييس .وتشمل املرحلة الثانية من االنتخابات الترشيعية
 13محافظة؛ من بينها القاهرة ،ودلتا النيل ،وقناة السويس ،وشامل
وجنوب سيناء .وعىل غرار املرحلة األوىل ،يستمر االقرتاع يومني.
وكانت املرحلة األوىل من االنتخابات ،التي شملت الجيزة واإلسكندرية
ومحافظات صعيد مرص (الجنوب) ،قد أُجريت يو َمي  24و 25ترشين
األول /أكتوبر .وتجري االنتخابات عىل مرحلتني النتخاب  568عض ًوا،
وفقًا لنظام انتخايب معقد يقيض بانتخاب نصفهم بالقامئة املغلقة
والنصف اآلخر بالنظام الفردي .ويبلغ إجاميل عدد مقاعد مجلس
ويعي رئيس الجمهورية  28نائ ًبا.
النواب  596مقع ًداّ ،
(فرانس )2020/11/7 ،24

 2020/11/8كشف تقرير مراقبة الحملة االنتخابية الرئاسية األخرية
وجو َد إخالالت كثرية ج ًّدا؛ منها ما يرتقي إىل مصاف التجاوزات
ِ
الخطرة .وقد سلمت محكمة املحاسبات القامئني عىل السلطة
التنفيذية منذ أيام ،تقريرها املتعلق مبراقبة متويل الحمالت االنتخابية
لالنتخابات الرئاسية املاضية.
(الرشوق)2020/11/8 ،

 2020/11/9بدأت أعامل ملتقى الحوار السيايس الليبي ،يف تونس
اليوم ،برعاية األمم املتحدة ومشاركة  75شخصية ليبية تم اختيارها
بعد تعهدها بعدم الرتشح ألي منصب تنفيذي أو رئايس يف الفرتة
التحضريية أو السلطات املؤقتة التي ميكن أن تكون ضمن مخرجات
امللتقى ،وذلك لبحث الرتتيبات الالزمة التي تسمح بإجراء انتخابات
يف البلد بأرسع وقت ممكن.
(العرب القطرية)2020/11/9 ،

 2020/11/11أسدل الستار عىل مرحلة االقرتاع النتخابات الربملان
التاسع عرش عام  ،2020حيث وصلت إىل  29.9يف املئة يف عموم
دوائر اململكة الـ  ،23وذلك بعد إصدار مجلس مفويض الهيئة
بدل
املستقلة لالنتخاب قرا ًرا بتمديد االقرتاع حتى الساعة التاسعةً ،
من الساعة السابعة ،من دون حدوث مفاجآت أو خروقات جسيمة
تخل بالعملية االنتخابية ،ترافقت مع التزام انسيايب بقواعد السالمة
العامة يف ظل "الجائحة" .وشارك يف العملية االنتخابية ما مجموعه
مليون و 387ألفًا و 710من املقرتعني ،من بينهم  638081مقرتعة
(بنسبة  26.11يف املئة) ،مقابل  749629مقرت ًعا (بنسبة 34.12
يف املئة).
(الغد األردنية)2020/11/11 ،

 2020/11/12أعلن املجلس الدستوري النتائج النهائية لالقرتاع
الخاص باالستفتاء املتعلق مبرشوع تعديل الدستور ،الذي جرى يف
مطلع ترشين الثاين /نوفمرب  .2020أ ّما النتائج النهائية لالقرتاع التي
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أعلن عنها رئيس املجلس ،كامل فنيش ،فهي متمثّلة بأ ّن الناخبني
املسجلني عىل مستوى الرتاب الوطني بلغ عددهم ،23.559.320
أ ّما عدد الناخبني املسجلني اإلجاميل ،مبَن يف ذلك املقيمون بالخارج،
فقد بلغ  .24.466.618وبلغ عدد الناخبني املصوتني عىل مستوى
الرتاب الوطني  ،5.616.481يف حني بلغ عدد الناخبني املصوتني
اإلجاميل ،مبَن يف ذلك املقيمون يف الخارج .5.661.551 ،وبلغت نسبة
املشاركة  23.84يف املئة ،وبلغ عدد األوراق امللغاة  ،637.308وبلغ
عدد األصوات املعرب عنها  ،5.024.239وبلغ عدد الناخبني املصوتني
بـ "نعم" 3.356.091؛ أي ما نسبته  66.80يف املئة ،يف حني بلغ عدد
الناخبني املصوتني بـ "ال"1.668.148 :؛ أي ما نسبته  33.20يف املئة.
(اإلذاعة الجزائرية)2020/11/12 ،

 2020/11/12انطلقت اجتامعات اللجنة العسكرية املشرتكة ""5+5
يف مدينة رست وسط ليبيا ،حيث يلتقي ممثلون عن قوات حكومة
الوفاق الوطني وقوات اللواء املتقاعد خليفة حفرت بحضور بعثة
األمم املتحدة للدعم يف ليبيا .وتناقش االجتامعات آليات تطبيق
اتفاق وقف إطالق النار الدائم الذي تم توقيعه يف جنيف خالل
الشهر املايض .وتعمل اللجنة املشرتكة عىل تشكيل لجان فرعية من
أعضائها متثّل حكومة الوفاق وقوات حفرت ،لإلرشاف عىل تحديد
جداول زمنية لفتح الطرق بني أقاليم ليبيا الثالثة (طرابلس ،وبرقة،
وفزان) ،وسحب القوات األجنبية واملرتزقة.
(الجزيرة نت)2020/11/12 ،

 2020/11/12أكّد الناطق الرسمي باسم املحكمة االبتدائية بتونس،
محسن الدايل ،أن "النيابة العموم ّية باملحكمة االبتدائية ستتخذ
اإلجراءات الالزمة ،إزاء التجاوزات واإلخالالت التي كشف عنها تقرير
دائرة املحاسبات بخصوص انتخابات سنة  ،2019حال تلقيها إشعا ًرا
يف الغرض من محكمة املحاسبات" .وأوضح الدايل أن النيابة العمومية
عمل بالفصلني  15و 24من القانون املحدث
مبحكمة املحاسبات ً -
ملحكمة القضاء العديل  -هي التي تتوىل إشعار النيابة العمومية
مبحكمة القضاء العديل بوجود جرائم خالل العملية االنتخابيّة ،مش ًريا
تتلق حتى اليوم أي إشعار من النيابة
إىل أ ّن النيابة العمومية مل ّ
العمومية مبحكمة املحاسبات.
(ألرتا تونس)2020/11/12 ،

 2020/11/13أكدت ستيفاين وليامز ،مبعوثة األمم املتحدة للدعم يف
ليبيا باإلنابة ،أ ّن املشاركني يف ملتقى الحوار السيايس الليبي ،املنعقد
يف تونس ،توصلوا إىل اتفاق متهيدي من أجل إنهاء الفرتة االنتقالية
وتنظيم انتخابات شفافة يف غضون  18شه ًرا ،مشددة عىل أنه "تم
تحقيق انفراج يف املحادثات السياسية ،وخريطة الطريق املتفق عليها
التي ستحدد خطوات توحيد السلطة التنفيذية يف البالد" .وأضافت
وليامز أن املشاركني وافقوا عىل خريطة طريق توضح خطوات

لتوحيد املؤسسات الليبية ،الفتة االنتباه إىل أن "اللجنة العسكرية
يف رست تسري نقاشاتها يف أجواء بناءة وأحرزت تقد ًما بشأن اتفاق
وقف إطالق النار".
(الرشق القطرية)2020/11/13 ،

 2020/11/16بدأت منظامت املجتمع املدين واألحـزاب املرصية
املعارضة متارس ضغوطها عىل النظام املرصي ،بهدف الحصول عىل
مساحة أكرب من حرية الحركة ،وانتقاد مامرسات الحكومة يف ملفات
أهمها الحريات وانتهاكات حقوق اإلنسان.
(العريب الجديد)2020/11/16 ،

 2020/11/17استقبلت املحكمة اإلدارية العليا املرصية ،نحو 70
طع ًنا عىل قرارات الهيئة الوطنية لالنتخابات .وبلغت نسبة املشاركة
يف الجولة الثانية  29.5يف املئة ،وشهدت فوز القامئة الوطنية "من
أجل مرص" ،بقيادة حزب "مستقبل وطن" ،باملقاعد الـ  142املخصصة
للقوائم لهذه الجولة ،لتحصل القامئة بذلك عىل كل مقاعد القامئة يف
املرحلتني التي يبلغ عددها  284مقع ًدا .و ُحسم  41مقع ًدا فرديًا "من
أصل  141مخصصة للفردي" يف الجولة الثانية ،وحصل عىل معظمها
مرشحو "مستقبل وطن" ،الذي يتنافس مرشحوه عىل معظم مقاعد
اإلعادة يف املرحلتني األوىل والثانية .وحال نجاح معظمهم ،سيحظى
الحزب املؤيد للحكومة املرصية باألغلبية الربملانية.
(الجريدة الكويتية)2020/11/17 ،

 2020/11/18قالت منظمة مرصية حقوقية بارزة إن قوات األمن
ألقت القبض عىل عضو كبري بها ،وذلك بعد ثالثة أيام من اعتقال
مديرها اإلداري بنا ًء عىل اتهامات تشمل االنضامم إىل جامعة
إرهابية .وجاء القبض عىل االثنني بعد أن زار دبلوماسيون كبار
منظمة "املبادرة املرصية للحقوق الشخصية" من أجل الحصول عىل
إفادة بشأن وضع حقوق اإلنسان يف  3ترشين الثاين /نوفمرب .ونددت
منظمة العفو الدولية مبا وصفته "التصعيد املخيف لحملة السلطات
املرصية عىل املجتمع املدين".
(دويتشه فيله)2020/11/18 ،

 2020/11/20اعتربت املتحدثة باسم مفوضة األمم املتحدة السامية
لحقوق اإلنسان اعتقال ثالثة مدافعني عن حقوق اإلنسان يف مرص
"تطو ًرا مقلقًا للغاية" ،وأ ّن هذا األمر يسلط الضوء عىل الوضع
الشديد الصعوبة لناشطي املجتمع املدين يف البلد.
(أخبار األمم املتحدة)2020/11/20 ،

 2020/11/22اتصل رئيس الوزراء اإليطايل جوزيبي كونتي بالرئيس
املرصي عبد الفتاح السييس ،إلخباره بآخر تطورات قضية مقتل
ريجيني .وذكرت وكالة  TGCOM 24اإليطالية أن كونتي أكد
للسييس أن امل ّدعني يف النيابة العامة يف روما يرشعون يف توجيه
االتهامات لـ  5ضباط مرصيني كبار ،وبدء محاكمتهم يف روما ،وأنهم
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ميتلكون أدلة قاطعة عىل تورط الضباط يف األمن الوطني املرصي
املسجلني لديها ،قبل عامني ،يف عملية خطف الباحث اإليطايل
وتعذيبه وقتله ،وأنهم سيطلبون تسليم الضباط لروما .وأكدت أن
القضاء اإليطايل ميهل النائب العام املرصي مهلة أخرية ،تنتهي يف 4
كانون األول /ديسمرب  ،2020لتقديم الرد النهايئ بخصوص تقديم
املتورطني يف جرمية قتل ريجيني عم ًدا ،وأنه سيتم غلق التحقيقات
نقل عن مصادرها،
ونقلها إىل املحكمة اإليطالية .وقالت الوكالةً ،
إن محاكمة عمالء املخابرات املرصية الـ  5ستتم ،يف أي حال ،حتى
لو مل تعرتف القاهرة برشعية اإلجراء اإليطايل ،موضحة أ ّن املدعني
اإليطاليني مقتنعون بأ ّن األدلة التي تم جمعها تثبت تورط جهاز
كامل.
األمن املرصي تورطًا ً

بنقدها فقط .وأشار إىل أن يف القرار " 2254أربعة عنارص أساسية
ال ميكن التخيل عنها وقوى الثورة واملعارضة تقوم بالتحضري لكل
هذه امللفات ،ويف مقدمتها ملفات املعتقلني وهيئة الحكم االنتقايل
والحكم غري الطائفي والدستور" .وأكد أن االنتخابات ذات الصدقية
هي "االنتخابات التي تأيت يف سياق ما بعد تشكيل هيئة الحكم
االنتقايل وصياغة دستور جديد للبالد برعاية األمم املتحدة" ،وأ ّن "أي
انتخابات عكس ذلك سواء التي جرت سابقًا أو التي ستجري [ ]...غري
رشعية" ،وأنها "ال تهم السوريني" وأنه "ال ميكن ألحد أن يشارك بها أو
قائل" :إذا ذهب النظام يف انتخابات
يعرتف بنتائجها" .وتابع الحريري ً
مقبلة ،فعلينا امليض مع املجتمع الدويل من أجل رفع الرشعية عنه
وعدم السامح له بالحديث بلسان السوريني يف املحافل الدولية".

 2020/11/24شددت جينني هينيس بالسخارت ،املمثلة الخاصة
لألمني العام يف العراق عىل رضورة تعزيز القدرة املؤسسية االنتخابية
يف العراق ،ودعت الجهات املعنية إىل أن تكثف جهودها و"أن تفكر
بدل من العقبات" .جاء ذلك خالل إحاطة افرتاضية قدمتها
يف الحلول ً
أمام مجلس األمن .وقالت رئيسة بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق
إن الربملان العراقي قام مؤخ ًرا بوضع الصيغة النهائية للترشيعات
االنتخابية الالزمة ،مشرية إىل أن البعثة تعمل حال ًّيا ،بنا ًء عىل
تفويضها ،عىل تكثيف املساعدة الفنية .ويف أواخر األسبوع املايض،
قالت بالسخارت إن الحكومة العراقية بعثت برسالة إىل مجلس األمن
تطلب "الحصول عىل مزيد من الدعم واملساعدة الفنية ومراقبة
االنتخابات يف إطار دعم بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق".
وأكدت أن االنتخابات ،املزمع إجراؤها يف حزيران /يونيو من العام
املقبل ،ستكون مبلكية وقيادة عراقية ،مشرية إىل أن مسؤولية إجراء
انتخابات ذات صدقية ال تقع عىل عاتق السلطات العراقية فحسب،
بل تقع عىل عاتق جميع األطراف االنتخابية العراقية ،وجميع الفاعلني
السياسيني واملواطنني العراقيني .وأشارت إىل أن الشعب العراقي،
وخاصة النساء والشباب ،ميكنهم  -بدافع من الرغبة الوطنية -
تحسني بلدهم ،واغتنام هذه الفرصة لجعل أصواتهم مسموعة ،سواء
كانوا ناخبني أو مرشحني .وشددت عىل رضورة أن تظل االستعدادات
االنتخابية خالية من التدخل السيايس يف جميع مراحلها.

 2020/11/25نددت املنظمة املعنية بحقوق اإلنسان بـ "املعاملة
القاسية والالإنسانية التي تعرض لها يف السجن جارس عبد الرازق،
املدير التنفيذي للمبادرة املرصية للحقوق الشخصية" ،وقد اعتربت
دليل عىل "تصميم السلطات املرصية عىل تصعيد هذه
املنظمة ذلك ً
الحملة ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان" .ووفق منظمة العفو
الدولية ،فإن جارس عبد الرازق احتجز يف "الحبس االنفرادي يف زنزانة
باردة ،و ُحرم من املالبس الدافئة والفراش".

(عريب )2020/11/22 ،21

(أخبار األمم املتحدة)2020/11/24 ،

 2020/11/24قال رئيس االئتالف السوري املعارض ،نرص الحريري،
إن االنتخابات الوحيدة التي ميكن أن يشارك بها االئتالف هي التي
ستأيت بعد تطبيق الحل السيايس وفق قرار مجلس األمن ،2254
مشد ًدا عىل أنه "ال ميكن املشاركة يف أي انتخابات أخرى يجريها
النظام السوري" .وطالب الحريري يف مؤمتر صحفي ،املجتمع
الدويل بالعمل عىل منع النظام من إجراء انتخابات وعدم االكتفاء

(املدن)2020/11/24 ،

(دويتشه فيله)2020/11/25 ،

 2020/11/26دعا مؤمتر لـ "القوى الوطنية" السوريةُ ،عقد افرتاضيًا،
إىل إسقاط االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية ،عىل
خلفية إعالن "االئتالف" عن تشكيل "مفوضية وطنية لالنتخابات"،
لكنه تراجع عن ذلك الحقًا تحت ضغط الشارع املعارض.
(تلفزيون سوريا)2020/11/26 ،

 2020/11/28اتفق أعضاء مجلس النواب الليبي املجتمعون بطنجة
عىل عقد "جلسة التئام مجلس النواب مبدينة غدامس مبارشة حال
العودة" .وجاء يف بيانهم الختامي أن "املقر الدستوري النعقاد
مجلس النواب هو مدينة بنغازي ،وذلك إلقرار كل ما من شأنه إنهاء
االنقسام مبجلس النواب ،ومبا ميكنه من أداء استحقاقاته عىل أكمل
وجه" .وأضاف البيان الصادر عن اجتامع أعضاء مجلس النواب الليبي
بطنجة بشامل املغرب ،يف  23ترشين الثاين /نوفمرب ،أنهم عازمون
عىل "امليض قُد ًما نحو الوصول إىل إنهاء حالة الرصاع واالنقسام
بكافة املؤسسات والحفاظ عىل وحدة وكيان الدولة وسيادتها عىل
كامل أراضيها".
(دويتشه فيله)2020/11/28 ،

 2020/12/1شهدت مدينة النارصية ،جنوب العراق ،تدفّق آالف
املحتجني بعد أن قىض مواطن متأث ًرا بجروحه يف صدامات جرت

قيثوتلا

125

محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي

خالل األسبوع املايض بني محتجني مناهضني للحكومة ومنارصين
لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.

االنتخابية الخمس يختار الكويتيون  10مرشحني بكل دائرة ،ليصبح
العدد النهايئ من املقاعد  50مقع ًدا.

 2020/12/2تشهد تونس تصاع ًدا يف وترية االحتجاجات الجهوية عىل
أساسا بالتنمية والتشغيل .وتقوم أغلب هذه
خلفية مطالب تتعلق ً
االحتجاجات عىل االعتصام يف بعض املؤسسات والرشكات الصناعية
الحيوية يف اقتصاد البلد؛ ما يؤدي إىل تعطيلها بهدف الضغط
عىل السلطات.

 2020/12/8دعت وكيلة األمني العام للشؤون السياسية ،روزماري
ديكارلو ،جميع أصحاب املصلحة السياسيني يف السودان إىل االنخراط
يف مشاورات ب ّناءة لضامن إنشاء هيئة متثيلية شاملة تعكس تنوع
متثيل ملحوظًا للمرأة.
املشهد االجتامعي والسيايس يف البلد ،وتتضمن ً
جاء ذلك يف إحاطتها اليوم الثالثاء أمام جلسة مجلس األمن حول
الوضع يف السودان وأنشطة بعثة األمم املتحدة املتكاملة للمساعدة
االنتقالية يف السودان (يونيتامس).

(فرانس )2020/12/1 ،24

(فرانس )2020/12/2 ،24

 2020/12/3قالت املبادرة املرصية للحقوق الشخصية إن السلطات
أطلقت معتقليها الثالثة من سجن طرة ،وإن هؤالء عادوا إىل منازلهم
بعد  15يو ًما من حبسهم عىل ذمة التحقيق .يأيت ذلك بعد إدانات
دولية واسعة العتقال فريق املبادرة املرصية ،جاءت من دول كربى
ومنظامت حقوقية دولية .كام تأيت التطورات بعد يوم واحد من
املؤسس واملدير
َد ْهم قوات األمن املرصية منزل أرسة حسام بهجتِّ ،
باإلنابة للمبادرة املرصية ،من دون أن تعرث عليه ،وفق البيان.
وكانت املنظمة قد ذكرت أن قوات األمن ألقت القبض عىل مديرها
التنفيذي ،بعد أيام من اعتقال عضوين كبريين آخرين يف املنظمة،
بنا ًء عىل اتهامات تشمل االنضامم إىل جامعة إرهابية.
(الجزيرة نت)2020/12/3 ،

 2020/12/6أطلق متظاهرون يف مدينة النارصية العراقية جنويب
البلد مبادرة تقدموا بها إىل رئيس الوزراء ،مصطفى الكاظمي ،تدعو
إىل التزام الحكومة بضامن نزاهة االنتخابات ،مقابل فض االعتصام
وتوقيف االحتجاجات .وتتضمن املبادرة ،التي سميت "مبادرة ساحة
الحبويب" نسبة إىل الساحة التي يعتصم بها املتظاهرون ،مطالب منها
"عقد مؤمتر للحوار الوطني بإرشاف األمم املتحدة واملجتمع الدويل،
وحامية املتظاهرين من االغتياالت ،والكشف عن مصري املختطفني،
ومحاكمة املسؤولني عن قتل املتظاهرين.
(يب يب يس عريب)2020/12/6 ،

 2020/12/6أظهرت النتائج الرسمية والنهائية النتخابات مجلس
األمة الكويتي (الربملان) ،دخول  31نائبًا جدي ًدا إىل الربملان بنسبة
تغيري بلغت  62يف املئة .وبحسب النتائج املعلنة ،أخفق التجمع
اإلسالمي السلفي ،خالل املرة الثانية عىل التوايل ،يف التمثيل داخل
مجلس األمة ،يف حني نجحت الحركة الدستورية اإلسالمية (حدس)
الذراع السيايس لإلخوان املسلمني يف الفوز بـ  3مقاعد برملانية .من
ناحية أخرى ،ثبت التمثيل الشيعي عند  6نواب (من إجاميل  50عدد
تغي النواب .وتنافس عىل مقاعد
النواب املنتخبني ملجلس األمة) رغم ّ
الربملان  326مرش ًحا ،بينهم  28امرأة ،يف الدوائر الخمس .وقد شارك
يف االنتخابات  567ألفًا و 694ناخ ًبا لهم حق التصويت .ويف الدوائر

(الجزيرة نت)2020/12/6 ،

(أخبار األمم املتحدة)2020/12/8 ،

 2020/12/9قرر  37نائبًا ينتمون إىل كتل (التغيري والجامعة
اإلسالمية ،واالتحاد اإلسالمي ،والجيل الجديد) مع نواب آخرين،
تنفيذ اعتصام مفتوح داخل الربملان إىل حني إجراء إصالحات حقيقية
وعودة عقد جلسات الربملان .وطالب النواب يف وقت سابق بعقد
جلسة بحضور الحكومة ملناقشة األوضاع الجارية وتأخري الرواتب،
لكن رئاسة الربملان طلبت وقتًا ملخاطبة الحكومة وأ ّجلت الجلسات.
(ناس كورد)2020/12/9 ،

 2020/12/10فاز النائب عبد املنعم العودات برئاسة مجلس النواب
(الغرفة األوىل للربملان) يف الجولة األوىل ،بعد حصوله عىل غالبية
أصوات املجلس .وكان العودات قد حصل عىل  84صوتًا من أصل
 130صوتًا (عدد أعضاء املجلس) ،متقد ًما عىل محمد عناد الفايز،
الذي حصل عىل  26صوتًا ،وفق ما ذكر مراسل وكالة األناضول.
وبلغ عدد الحارضين من النواب  115نائ ًبا ،يف حني غاب عن عملية
االنتخاب  15نائبًا ،وألغيت  5أوراق من أوراق التصويت.
(وكالة األناضول)2020/12/10 ،

 2020/12/11تظاهر مئات األشخاص أمام مبنى محافظة السليامنية
يف إقليم كردستان العراق احتجا ًجا عىل السلطات التي يتهمونها
بالفساد والتسبب بأزمة معيشية خانقة.
(مونت كارلو)2020/12/11 ،

 2020/12/12تنظم "لجان املقاومة" السودانية يف  19كانون األول/
ديسمرب "مسرية هادرة" يف الخرطوم ،يف مسعى إلسقاط الحكومة التي
يرون أنها فشلت يف معالجة األوضاع يف البلد ،يف حني يرى منارصون
لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك أن حكومته مكبلة .تكونت "لجان
املقاومة "،وهي مجموعات شبابية سلمية ،خالل الثورة ضد نظام
عمر البشري ،وساهمت مع بقية املكونات السياسية السودانية ،من
أمثال قوى الحرية والتغيري وتجمع املهنيني ،يف إسقاط البشري والدفع
يف اتجاه تشكيل حكومة انتقالية بقيادة حمدوك.
(الحرة)2020/12/12 ،
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 2020/12/16متكّن مرزوق الغانم من الفوز برئاسة مجلس األمة
الكويتي للمرة الثالثة ،حيث حصل عىل  33صوت ًا ،مقابل  28صوتًا
ملنافسه بدر الحميدي.
(الجزيرة نت)2020/12/16 ،

 2020/12/16أجاز مجلس رشكاء الفرتة االنتقالية يف السودان الئحة
تنظيم أعامله واختصاصه وصالحيته .جاء ذلك بعد انعقاد أوىل
جلسات املجلس يف القرص الرئايس بالخرطوم ،بحسب بيان صدر
عنه ونرشته وكالة األنباء السودانية الرسمية .وأصدر رئيس مجلس
السيادة السوداين عبد الفتاح الربهان يف  3كانون األول /ديسمرب
الجاري ،قرا ًرا بتشكيل "مجلس رشكاء الفرتة االنتقالية" ،وقال إنه
"ليس له أي عالقة مبهام أجهزة الدولة السيادية والوزراء وال يتدخل
يف عملهم" .وأوضح البيان ،أن االجتامع األول ملجلس رشكاء الفرتة
االنتقالية انعقد برئاسة الربهان ،وبحضور رئيس الوزراء عبد الله
حمدوك ،وممثيل أطراف االتفاق السيايس (قوى الحرية والتغيري)،
وأطراف العملية السلمية (الجبهة الثورية) .وذكر أن املجلس "أجاز
مكمل للمرسوم الدستوري
ً
الئحة تنظيم أعامله عىل أن تكون جز ًءا
الذي شكل مبوجبه" .وأوضح البيان أن اختصاصات املجلس تتمثل
بـ "بدعم مؤسسات الفرتة االنتقالية وحشد الدعم الالزم لضامن
نجاح املرحلة االنتقالية وتنسيق العالقات بني رشكاء الفرتة االنتقالية".
وتابع أن املجلس سيكون "مرج ًعا يف حل التباينات يف وجهات النظر
بني األطراف املختلفة عىل أن تكون قراراته ملزمة لكل أطرافه ،وذلك
دون اإلخالل بصالحيات وسلطات مؤسسات الفرتة االنتقالية من
مجلس سيادة ومجلس وزراء واملجلس الترشيعي (مل يشكّل بعد)".
وأشار البيان ،إىل أن جميع املشاركني يف االجتامع شددوا عىل تثبيت
نص يف الالئحة يؤكد أن العمل يف مجلس الرشكاء طوعي ،وأ ّن أعضاءه
ال يتمتعون بأي مخصصات مالية من الدولة.
(وكالة األناضول)2020/12/16 ،

 2020/12/16قال رئيس الوزراء اإليطايل جوزيبي كونتي إن إجراء
محاكمة يف قضية اختفاء الطالب اإليطايل جوليو ريجيني يف مرص،
عام  ،2016ومقتله ،ستكشف حقائق "صادمة" عىل األرجح .وكان
مدعون إيطاليون قد قالوا إنهم يعتزمون اتهام أربعة ضباط كبار
بأجهزة األمن املرصية بأداء دور يف القضية.
(رويرتز)2020/12/16 ،

 2020/12/16قال وزير الخارجية اإليطايل لويجي دي مايو إ ّن بلده
سيطلب من الدول األوروبية "اتخاذ موقف موحد من أجل كشف
الحقيقة بشأن مقتل (الطالب جوليو) ريجيني" يف القاهرة قبل
 4أعوام.
(الجزيرة نت)2020/12/16 ،

 2020/12/17كشفت مصادر قضائية يف وزارة العدل املرصية أن
هيئة الرقابة اإلدارية تلقت تعليامت من دائرة الرئيس عبد الفتاح
السييس متعلق بإعداد تقارير رقابية شهرية عن مجموعات من
القضاة وأعضاء مختلف الهيئات القضائية ،تتضمن التفتيش عن
أمالكهم العقارية من أر ٍ
اض ومبانٍ  ،خاصة يف محافظات الدلتا
والصعيد واإلسكندرية ،وإبــاغ مكتب السييس بنتائج عمليات
فضل عن إعداد تقارير عن األوضاع املالية لجميع القضاة
التفتيشً ،
عىل مستوى الجمهورية.
(العريب الجديد)2020/12/17 ،

 2020/12/18تجددت التظاهرات ،يف ساحة الحبويب وسط مدينة
النارصية مبحافظة ذي قار العراقية للمطالبة بالكشف عن قتلة
املحتجني .تأيت التظاهرات والتجمعات بعد عدة دعوات عىل مواقع
التواصل االجتامعي للتجمع واالحتجاج ،وللمطالبة بوقف عمليات
استهداف الناشطني.
(العربية نت)2020/12/18 ،

 2020/12/18أعلن التلفزيون اليمني ،عن تشكيل الحكومة الجديدة
برئاسة معني عبد امللك .وقال عبد امللك إن "إعالن حكومة الكفاءات
السياسية تتويج لجهود كبرية قادها الرئيس وقيادة السعودية ودول
تحالف دعم الرشعية والقوى السياسية والشخصيات الوطنية".
وأضاف أن "هذا اإلعالن يعيد وضع الدولة والحكومة وتحالف
دعم الرشعية أمام املهام الحقيقية وعىل رأسها إنهاء 'االنقالب'
واستعادة الدولة".
(العربية نت)2020/12/18 ،

 2020/12/19أق ّر مجلس الوزراء املرصي ،مادة جديدة ستُضاف
إىل قانون العقوبات ،بعد موافقة مجلس النواب الجديد عليها.
وتنص عىل منع التغطية اإلعالمية والصحافية للمحاكامت الجنائية
ّ
بشكل عام ،مع وضع رشوط شبه مستحيلة ملوافقة جميع أطراف
املحاكمة عىل التغطية ،سواء كانت عىل شكل تصوير ،أو تسجيلٍ ،
ا ٔو بثٍّ  ،ا ٔو نرشٍ ،ا ٔو عرض كلامت ،ا ٔو صور ،لوقائع جلسة ُمخصصة
لنظر دعوى جنائية ،أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت ،يف سابقة هي
األوىل من نوعها .وتك ّرس الخطوة انتهاك السلطات لحقوق املواطنني
يف املحاكامت العادلة والعصف مبواد الدستور ،إىل جانب معاداة
الحريات اإلعالمية .ومبوجب املادة الجديدة ،فإ ّن اإلعالميني يف حال
تغطيتهم جلسة ما ،أو نقلهم أي يشء منها ،من دون موافقة كل
من رئيس املحكمة والنيابة العامة واملتهم واملدعي بالحق املدين
تقل عن سنة ،مع غرامة
أو ممثيل أي منهام ،سيُسجنون مد ًة ال ّ
يف حقهم تراوح قيمتها بني  100ا ٔلف جنيه (نحو  6367دوال ًرا)
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 2020/12/19انطلقت يف أنحاء عدة من السودان تظاهرات يف
الذكرى الثانية لثورة ديسمرب التي أطاحت نظام عمر البشري الذي
حكم السودان من  1989حتى  .2018ودعا متظاهرون إىل إسقاط
الحكومة االنتقالية برئاسة عبد الله حمدوك ،لفشلها يف إنقاذ الوضع
االقتصادي منذ أكرث من عام ،إىل جانب مطالبات باستكامل "أهداف
الثورة" .وخرجت التظاهرات يف مناطق عدة بالخرطوم ،وواليات
أخرى؛ منها كسال ،ورشق دارفــور ،والقضارف ،وأشعل محتجون
إطارات سيارات ،ورددوا هتافات "الشعب يريد إسقاط النظام".

 2020/12/22أعادت الواليات املتحدة للسودان حصانته السيادية
بإصدار الكونغرس األمرييك ترشي ًعا يضفي الصبغة الرسمية عىل هذه
الخطوة ،وذلك يف أعقاب رفع السودان من قامئة الدول الراعية
لإلرهاب .ومع ذلك ،يتضمن الترشيع استثناء يسمح باالستمرار يف
نظر الدعاوى القضائية املنظورة أمام املحاكم األمريكية التي رفعتها
أرس ضحايا هجامت  11سبتمرب  2001يف الواليات املتحدة ،عىل الرغم
من قول عدد من الخرباء إنه من املستبعد أن يخرس السودان هذه
القضايا .وكان لتوصيف السودان بأنه دولة راعية لإلرهاب ،الساري
فضل
منذ قرابة ثالثة عقود ،تداعياته السلبية عىل االقتصاد السوداينً ،
عن تقييد قدرته عىل تلقي املساعدات .وبالنسبة إىل املستثمرين،
فإ ّن قرار إعادة الحصانة السيادية يزيل قد ًرا آخر من املخاطر املالية.

فضل عن مصادرة األجهزة
و 200ا ٔلف جنيه (نحو  12734دوال ًرا)ً ،
املستخدمة يف التسجيل والبث ومحو املحتوى.

 2020/12/20أطلق رموز السلطة االنتقالية بالسودان تعهدات
بالذكرى الثانية لبدء االحتجاجات الشعبية التي نجحت يف إطاحة
الرئيس السابق عمر البشري ،وذلك بعد مظاهرات حاشدة شهدتها
الخرطوم وواليات أخرى.

 2020/12/24أوقف القضاء التونيس رجل األعامل واملرشح السابق
لالنتخابات الرئاسية نبيل القروي مجد ًدا يف ملف غسيل أموال
وتهرب رضيبي ،بحسب إفــادة الناطق الرسمي باسم املحكمة
االبتدائية محسن الدايل.

 2020/12/20شهدت مدينة توزر حالة من التوتر ،بني محتجني
وقــوات األمــن بسبب مطالبات بتقسيم أراض سكنية وتسوية
وضعياتها القانونية .ويتهم املحتجون السلطات بوجود عمليات فساد
واستحواذ غري قانونية عىل أراض يف املنطقة .وقد بدؤوا اعتصا ًما أمام
مقر الوالية قبل تدخل قوات األمن لتفريقهم بالغاز املسيل للدموع.

 2020/12/26أدت حكومة الكفاءات اليمنية الجديدة اليمني
الدستورية أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي يف الرياض.

(العريب الجديد)2020/12/19 ،

(عريب )2020/12/19 ،21

(عريب )2020/12/20 ،21

(الجزيرة نت)2020/12/20 ،

 2020/12/20ذكرت جريدة الوطن الجزائرية ،الناطقة بالفرنسية،
أن النائب املسجون بهاء الدين طليبة أودع شكوى جديدة ضد أبناء
القائد السابق ألركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.
(أصوات املغرب)2020/12/20 ،

(رويرتز)2020/12/22 ،

(الحرة)2020/12/24 ،

(الرشق األوسط)2020/12/26 ،

 2020/12/30أعلن الرئيس التونيس قيس سع ّيد قبوله باإلرشاف عىل
مبادرة االتحاد العام التونيس للشغل ،الداعية إىل إجراء حوار وطني،
إليجاد حلول سياسية واقتصادية واجتامعية لألزمة الحالية يف البلد.
(العربية نت)2020/12/30 ،

 2020/12/31أكد رئيس الربملان التونيس ،راشد الغنويش ،دعمه
مبادرة "الحوار الوطني" التي أطلقها "االتحاد العام التونيس للشغل"،
أعرق منظمة نقابية يف البلد ،ولكل مبادرات الحوار.
(وكالة األناضول)2020/12/31 ،
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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 الوثائــق الخاصــة بالحــراك االحتجاجــي فــي العــراق ،ومطالبــة العديــد مــن القــوى
والفصائــل العراقية بتشــكيل حكومــة .ونقف ،في هذا العدد ،عند نشــر الوثائق الصادرة في
كانون الثاني /يناير ،وشباط /فبراير ،وآذار /مارس  .2020على أن نستكمل في األعداد المقبلة
نشر الوثائق الالحقة.
كلمات مفتاحية :العراق ،احتجاجات  ،2019مقتدى الصدر.
Keywords: Iraq, 2019 Protests, Muqtada al-Sadr.
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الوثيقة ()1
بيان مقتدى الصدر يؤكد عىل اإلصالح ومكافحة الفساد

املصدر :حساب مقتدى السيد محمد الصدر ،تويرت ،2020/1/2 ،شوهد يف  ،2021/1/23يفhttps://bit.ly/3fJqv9p :
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الوثيقة ()2
بيان "معتصمو ساحة التحرير" يؤكدون فيه عدم استجابة السلطة السياسية ملطالب املحتجني

املصدر :املصدر :صفحة "معتصمو ساحة التحرير" ،فيسبوك ،2020/1/3 ،شوهد يف  ،2021/1/23يفhttps://bit.ly/3l9CQon :
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الوثيقة ()3
يحضون ألكرب مسرية طالبية يف بغداد
معتصمو ساحة التحرير ّ

املصدر :صفحة "معتصمو ساحة التحرير" ،فيسبوك ،2020/1/4 ،شوهد يف  ،2021/1/23يفhttps://bit.ly/3q10R4F :
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الوثيقة ()4
معتصمو ساحة التحرير يدعون لوقفة جادة ضد السلطة السياسية يف العراق

املصدر :صفحة "معتصمو ساحة التحرير" ،فيسبوك ،2020/1/6 ،شوهد يف  ،2021/1/23يفhttps://bit.ly/3l2TMgo :
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الوثيقة ()5
بيان إياد عالوي ضد مجلس النواب العراقي
سيادة األخ العزيز محمد الحلبويس املحرتم
اإلخوة األعزاء أعضاء مجلس الرئاسة ملجلس النواب العراقي املحرتمون
األخوات واإلخوة أعضاء مجلس النواب املحرتمون
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
طالبنا قبل إعالن نتائج االنتخابات النيابية عام  ،٢٠١٨يف بيان رسمي ،بعدم االعرتاف بتلك االنتخابات و ُمخرجاتها ،وحذرنا من
خطورة تجاهل املقاطعة الشعبية الواسعة التي شهدتها ،وما رافقها من شبهات تزوير وتالعب ،ما نزال ندفع مثن تداعياته.
وبعد مرور أكرث من عام ،وأكرث من  ١٠٠يوم عىل انطالق الحراك الشعبي الجامهريي املطالب باإلصالح الجذري ،ينبغي تثبيت
جملة حقائق متداخلة يف مقدمتها:
فشل املجلس يف متابعة وحسم ملف النازحني والالجئني وإعادة أعامر [كذا] العراق ومحافظاته املنكوبة واملحافظات األخرى بالكامل.
فشل إنهاء األزمة بني بغداد وأربيل ومحافظات أخرى من منطلق وحدة العراق وسالمته.
الفشل يف إصدار قوانني مهمة نص عليها الدستور (رغم تحفظنا عىل بعض فقراته) مثل قانون النفط والغاز وتوزيع املوارد املالية
واملجلس االتحادي واملحكمة االتحادية ،وما أكرث النقاط الدستورية التي مل ترشع فيها قوانني.
صمت املجلس املطبق إزاء تصاعد حمالت االغتياالت اليومية املمنهجة التي يتعرض لها الناشطون والصحفيون ،واستشهاد ما يقارب
الستامئة مواطن من املتظاهرين السلميني وإصابة عرشات اآلالف ،وهو مؤرش عىل ضعف األداء الحكومي والنيايب (الرقايب).
مل يك ّون املجلس خارطة طريق بخصوص رصاع النفوذ والحرب التي تدور عىل األرض العراقية عىل حساب وسالمة أرواح الشعب
العراقي الكريم ،مستهدفة هذه الخارطة إيقاف هذا الرصاع الذي أصبح العراق الساحة األساسية له.
فشل املجلس عىل مدى أكرث من  ٤٠يو ًما بعد استقالة دولة رئيس الوزراء ،يف إيجاد بديل وطني يلبي تطلعات الحراك الشعبي
وتحقيق اإلصالح من خالل تشكيل حكومة مؤقتة تقود العراق إىل بر األمان واالستقرار بتهيأتها [كذا] األرضية املناسبة إلجراء
انتخابات مبكرة ونزيهة.
استمرار هيمنة املحاصصة والطائفية السياسية وسياسات التهميش واإلقصاء واالجتثاث وتفكيك مؤسسات الدولة املهمة من خالل
مبادئ املحاصصة.
عدم تشكيل قيادة مشرتكة للقوات املسلحة العراقية بوجود ممثلني عن البيشمركة والحشد الشعبي املقاتل ،مام أدى إىل تعدد
املرجعيات والقيادات ،بالرغم من حديثي مع قيادات الدولة السياسية من أجل تحقيق هذا األمر.
انعدام وجود خارطة طريق سياسية فيام يتعلق بعالقات العراق العربية وتطويرها وتكوين حلقات الربط االقتصادي والتجاري
معها ،وال خارطة طريق فيام يتعلق بالجوار العراقي غري العريب والنفوذ املستفحل لبعض هذه الدول يف العراق.
ضعف األداء االقتصادي وتوسع رقعة الفقر والزيادة املهولة يف نسبة البطالة بني الشباب وخاصة الخريجني منهم ،وتعذر إيقاف
الفساد اإلداري واملايل بشكل مؤسسايت.
مل توضع بشكل واضح قواعد االشتباك  Rules of Engagementمع الدول املتحالفة مع العراق يف مكافحة اإلرهاب ،مام أتاح فتح
األبواب عىل مرصاعيها لتفسريات قواعد االشتباك ،كام حصل يف الرضبات الجوية األخرية التي عقدت أوضاع العراق.
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السادة الكرام،
لقد تم إلغاء الدور الترشيعي والرقايب عىل مدى أكرث من عام ونصف ،وانشغل مجلس النواب باالستجوابات واالستدعاءات
للوزراء ،حتى القوانني التي تم ترشيعها تحت ضغط الشارع املنتفض تم االلتفاف عىل بعضها والتجاوز عىل الجزء اآلخر الذي تم
االلتفاف عليه.
لذا وبعد أن تأكد يل ومبا ال يقبل الشك أن مجلس النواب الحايل ال ميكنه أن يكون ً
ممثل حقيق ًيا للشعب العراقي وطموحاته
الوطنية ،وصعوبة إعادته إىل مسريته الرشعية ،أتقدم اليوم باستقالتي من عضوية املجلس ،إميانًا مني برضورة إصالح العملية
السياسية وبناء الدولة العراقية الناجزة التي متثل كل العراقيني ،وأدعم بشدة الرأي األوسع لإلخوة العراقيني برضورة إجراء
انتخابات مبكرة ونزيهة تُن ِتج برملانًا يكون ً
ممثل حقيق ًيا إلرادة العراقيني ،ومعربًا عن طموحاتهم وآمالهم ،وتولد منه حكومة قوية
تستند إىل قرار الشعب أجمع ،قادرة ووطنية تؤدي ما عليها إىل الشعب العراقي الكريم وإىل املنطقة العربية واإلسالمية برمتها
والعامل أجمع.
ختا ًما،
لن أنىس أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للمواقف الوطنية للمرجعية الرشيدة يف النجف األرشف ومراجع الدين اإلسالمي الكرمية
األخرى ومراجع األديان األخرى املحرتمني يف مقدمتهم املسيحيني [كذا] ،ووقفتهم الصادقة إىل جانب أبناء شعبنا الكريم ضد
االنحرافات التي شهدتها وتشهدها العملية السياسية.
كام أشكر وأقدر عال ًيا جميع األخوات واإلخوة الذين منحوين أصواتهم ،وأتقدم إليهم باعتذاري لعدم تلبية مطالبهم املرشوعة نتيجة
الحال السيئ الذي وصلت إليه العملية السياسية ،وأعاهدهم عىل إننا ماضون بإذن الله تعاىل بنفس االتفاق والرؤى اإلصالحية
التي انتخبنا من أجلها.
عاش العراق األيب ،ح ًرا كرميًا وموحدً ا
واملجد لشعبنا الصامد املعطاء
والخلود لشهداء العراق
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
إيــاد عــالوي
 11كانون الثاين (يناير) 2020

املصدر" :نص رسالة استقالة الدكتور إياد عالوي" ،العربية نيوز ،2020/1/11 ،شوهد يف  ،2021/1/23يفhttps://bit.ly/3lX9snD :

قيثوتلا
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الوثيقة ()6
بيان نقابة املحامني تدين فيه استعامل العنف ضد املتظاهرين
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املصدر :صفحة "معتصمو ساحة التحرير" ،فيسبوك ،2020/1/23 ،شوهد يف  ،2021/1/23يفhttps://bit.ly/3785O3b :
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قيثوتلا
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الوثيقة ()7
بيان كتلة "سائرون" حول تظاهرات الجمعة املليونية
بيان تحالف سائرون حول تظاهرات الجمعة املليونية
بسم الله الرحمن الرحيم
يوم أمس كان لصوت الشعب القول الفصل يف تحديد الخيارات الوطنية ودعم املواقف الرافضة للوجود األجنبي عمو ًما واألمرييك
عىل وجه الخصوص.
تظاهرات األمس املليونية رسالة واضحة املعاين والدالالت عكست وج ًها مرشقًا لشعب يرفض االحتالل ويطالب بسيادته عىل أرضه
وعىل العامل أجمع أن يحرتم هذا الصوت هكذا هي الدميقراطية مبعانيها اإلنسانية والتي تضمن حق الشعوب يف املطالبة بحقوقها
املرشوعة ومن أهم هذه الحقوق احرتام سيادة األوطان وعدم التعدي عليها.
إن تحالف سائرون يقف بكل احرتام ملاليني املتظاهرين الذين هتفوا لسيادة العراق واستقالله كام يعلن التزامه مبا جاء يف بيان
سامحة السيد القائد مقتدى الصدر (أعزه الله) الذي يحمل عمقًا يف املعاين والرؤية والواقعية السياسية يف التعاطي مع األحداث
املهمة ونأمل من جميع القوى الوطنية والحكومة العراقية العمل عىل تطبيق النقاط الجوهرية يف بيان سامحته لتجنيب العراق
رش الحروب وليك نستعيد سيادة وطننا بالطرق القانونية والسياسية والدبلوماسية حفاظًا عىل دماء العراقيني واستقرار الوطن.
تحالف سائرون
السبت
٢٠٢٠-١-٢٥

املصدر :صفحة "تحالف سائرون" ،فيسبوك ،2020/1/25 ،شوهد يف  ،2021/1/23يفhttps://bit.ly/2KJvsUk :
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الوثيقة ()8
بيان مقتدى الصدر يعلن فيه براءته من تأخري تشكيل حكومة

املصدر :حساب مقتدى السيد محمد الصدر ،تويرت ،2020/1/24 ،شوهد يف  ،2021/1/23يفhttps://bit.ly/39k5fpI :

قيثوتلا
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الوثيقة ()9
بيان ساحة اعتصام البرصة يؤكد استمرار االعتصام السلمي

املصدر :صفحة "معتصمو ساحة التحرير" ،فيسبوك ،2020/1/27 ،شوهد يف  ،2021/1/23يفhttps://bit.ly/2J9xA7e :

ددعلالا
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الوثيقة ()10
بيان مقتدى الصدر يؤكد مجموعة من املطالب

املصدر :حساب مقتدى السيد محمد الصدر ،تويرت ،2020/1/31 ،شوهد يف  ،2021/1/23يفhttps://bit.ly/37bDJYD :

قيثوتلا
وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي

الوثيقة ()11
بيان املرجعية الدينية العليا الشيخ عبد املهدي الكرباليئ يؤكد دعمه للحراك
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املصدر :املوقع الرسمي للمرجع الديني األعىل عيل السيستاين ،2020/1/31 ،شوهد يف  ،2021/1/23يفhttps://bit.ly/2Jk1uFx :

ددعلالا
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قيثوتلا
وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي

الوثيقة ()12
بيان "معتصمو ساحة التحرير" يؤكدون فيه مامطلة السلطة السياسية ملطالبهم

املصدر :صفحة "معتصمو ساحة التحرير" ،فيسبوك ،2020/2/1 ،شوهد يف  ،2021/1/23يفhttps://bit.ly/3o3PCH3 :
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الوثيقة ()13
فض اعتصامهم بالقوة
بيان "معتصمو ساحة التحرير" يؤكدون فيه رفضهم ّ

املصدر :صفحة "معتصمو ساحة التحرير" ،فيسبوك ،2020/2/2 ،شوهد يف  ،2021/1/23يفhttps://bit.ly/3o03zpj :

قيثوتلا
وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي

الوثيقة ()14
بيان ثوار ساحة الحبويب يؤكدون فيه استمرارهم يف الحراك االحتجاجي

املصدر :صفحة "معتصمو ساحة التحرير" ،فيسبوك ،2020/2/1 ،شوهد يف  ،2021/1/23يفhttps://bit.ly/2Jha7kc :
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الوثيقة ()15
بيان مقتدى الصدر يؤكد فيه عىل سلمية املظاهرات

قيثوتلا
وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي

املصدر :حساب مقتدى السيد محمد الصدر :تويرت ،2020/2/8 ،شوهد يف  ،2021/1/23يفhttps://bit.ly/33jMX3Y :
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الوثيقة ()16
بيان جبهة اإلنقاذ والتنمية تؤكد فيه تأييدها للمظاهرات السلمية
بيان صادر عن جبهة اإلنقاذ والتنمية
بسم الله الرحمن الرحيم
منذ اليوم األول النطالق التظاهرات السلمية مطالبة بوطن وكرامة ،أعلنت جبهة اإلنقاذ والتنمية تأييدها املطلق للمتظاهرين،
ودعمهم ومساندتهم من أجل تحقيق املطالب ألنها أهداف شعب أوصلته العملية السياسية يف انسداداتها إىل اليأس من قدرتها
عىل تحقيق الحد األدىن من املطالب املرشوعة.
وانسجا ًما مع هذا املوقف عرضت الجبهة يف وقت مبكر خريطة الحل عرب استقالة الحكومة وتشكيل حكومة انتقالية تعد لقوانني
االنتخابات واملفوضية املستقلة ،وتحاسب قتلة املتظاهرين وتكافح الفساد ،وترشف عىل انتخابات مبكرة بإرشاف األمم املتحدة بعد
حل الربملان ،وبرغم عرشات اآلراء واملقرتحات والخطط ،فلن ترق أية رؤية يف وضوحها وشموليتها من رؤية جبهة اإلنقاذ والتنمية
يف دعم املتظاهرين السلميني ومساندتهم ،بل إن الجبهة أصدرت مؤخ ًرا بيانًا يوضح بشكل ال لبس فيه عىل املهام املنتظرة ألي
رئيس وزراء قادم ،وربطت تأييدها بتلك الرشوط ال غري.
إىل ذلك فإن الجبهة تدين وتستنكر أي فعل أو محاولة لفض االعتصامات بالقوة ،وتعد ذلك ً
عمل عدوان ًيا يتعني وقفه فو ًرا.
وهي يف ذلك إمنا تنسجم مع مبادئها ومواقفها الداعمة للتظاهر السلمي والحراك الشعبي املعرب عن ضمري العراقيني جمي ًعا.
إن التاريخ لن يرحم من يرفع أصبع تهديد بوجه املتظاهرين ،فكيف وهم يواجهون أنوا ًعا شتى من االستهداف والتشويه.
وليكن واض ًحا أن مبادئ وأهداف ثوار ترشين لن تسقط أبدً ا ،ألنها مرتبطة بالضمري الحي والجذوة املتقدة التي يحملها العراقيون
يوم كانت رسالتهم اإلنسانية تغطي االتجاهات األربعة .

املصدر :صفحة أسامة النجيفي ،فيسبوك ،2020/2/7 ،شوهد يف  ،2021/1/23يفhttps://bit.ly/376pUe2 :

قيثوتلا
وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي

الوثيقة ()17
رئيسا للوزراء
بيان مقتدى الصدر يؤيد فيه التوافق عىل تعيني محمد عالوي ً

املصدر :حساب مقتدى السيد محمد الصدر ،تويرت ،2020/2/1 ،شوهد يف  ،2021/1/23يفhttps://bit.ly/33lPURv :
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الوثيقة ()18
بيان مقتدى الصدر يؤكد فيه تنسيق القبعات الزرق مع القوات األمنية العراقية

املصدر :حساب مقتدى السيد محمد الصدر ،تويرت ،2020/2/2 ،شوهد يف  ،2021/1/23يفhttps://bit.ly/3nZgYxX :

قيثوتلا
وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي

الوثيقة ()19
بيان ممثل املرجعية الدينية أحمد الصايف يدين فيه استعامل العنف ضد املتظاهرين
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املصدر :املوقع الرسمي للمرجع الديني األعىل عيل السيستاين ،2020/2/7 ،شوهد يف  ،2021/1/23يفhttps://bit.ly/377Xoc8 :
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قيثوتلا
وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي
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الوثيقة ()20
بيان عادل عبد املهدي يحذر فيه العراقيني من خطر الدخول يف فراغ سيايس بسبب تسويف تشكيل الحكومة
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس مجلس النواب املوقر ،السادة والسيدات نواب الرئيس وأعضاء املجلس املوقرون
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
قدمت استقالتي يف  2019/11/29وتم قبولها من قبل مجلس النواب املوقر ،وها نحن يف منتصف شباط  ،2020أي بعد شهرين
ونصف ،ومل تشكل حكومة جديدة .كان من املفرتض دستوريًا تكليف مرشح جديد خالل  15يو ًما من تاريخ االستقالة .تأخرنا عن
املوعد كثريًا ومل يتم التكليف سوى يف بداية شباط عندما كُلف األستاذ محمد توفيق عالوي ،مام يبني أزمة العملية السياسية،
بل أزمة القوى واملؤسسات الدستورية املناط بها هذا األمر .تفاءلنا بالتكليف ونبذل قصارى جهدنا لدعمه ومساندته للنجاح يف
مساعيه ،مبا يف ذلك هذه الرسالة املفتوحة ومضامينها التي أبلغناها إىل القادة السياسيني ،ونحن نعلم بالصعوبات الجمة التي
يواجهها الجميع .فاملهلة الدستورية املحددة بـ  30يو ًما ملنح ثقة مجلس النواب إىل أعضاء الحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري
تنتهي يف  2آذار  .2020لذلك أتوجه بهذه الرسالة قبل انتهاء املهلة الدستورية إىل إخواين وأخوايت من نواب الشعب للتحذير من
خطر الدخول يف فراغ جديد بسبب تسويف تشكيل الحكومة الجديدة ،بدل اإلرساع بتشكيلها ليتسنى لها القيام مبهامها املسندة
إليها ومنها إجراء االنتخابات املبكرة يف أقرب فرصة ممكنة.
أدعو إخواين وأخوايت يف الكتل السياسية ومجلس النواب والرأي العام واملؤثرين عىل صناعة القرار يف بالدنا إىل امليض قد ًما يف تسهيل
مهمة األخ األستاذ محمد توفيق عالوي عىل تشكيل حكومته وتجاوز العقبات الجدية واملصطنعة من أمامه .ألن عدم النجاح يف
تحقيق ذلك وعدم توصل القوى السياسية لحل حاسم يف هذا امللف بعد  3أشهر تقري ًبا من استقالة الحكومة قد يعرض البالد ألزمة
أخطر ،إذ سيكون من غري الصحيح وغري املناسب االستمرار بتحميل املسؤوليات بعد تاريخ  2آذار  ،2020ولن أجد أمامي سوى
اللجوء إىل الحلول املنصوص عليها يف الدستور أو النظام الداخيل ملجلس الوزراء .وهديف من ذلك كله املساعدة عىل إنجاح الحكومة
القادمة ووقف الخروقات الدستورية التي تعمل بالضد من مصلحة البالد ونظامها الدميقراطي الدستوري.
والله املسدد..
عادل عبد املهدي
رئيس مجلس الوزراء
األربعاء 2020/2/19

املصدر :صفحة عادل عبد املهدي ،فيسبوك ،2020/2/19 ،شوهد يف  ،2021/1/23يفhttps://bit.ly/2J38045 :
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الوثيقة ()21
بيان مقتدى الصدر يؤكد فيه عىل سلمية الثورة

املصدر :حساب مقتدى السيد محمد الصدر ،تويرت ،2020/2/11 ،شوهد يف  ،2021/1/23يفhttps://bit.ly/39jxtRu :
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الوثيقة ()22
بيان مقتدى الصدر يدعو فيه إىل مظاهرة شعبية

املصدر :حساب مقتدى السيد محمد الصدر :تويرت ،2020/2/22 ،شوهد يف  ،2021/1/23يفhttps://bit.ly/3ldVIm5 :
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الوثيقة ()23
بيان حيدر العبادي يطرح فيه رؤيته للحل لتشكيل حكومة مستقلة
العبادي يطرح رؤيته للحل" :حكومة مستقلة بإرشاك الناشطني ،ولجان إرشاف مشرتكة"
نطالب جميع األطراف بحلول تضامنية تخرج البالد من أزمتها ،وبرضورة التحيل بالحكمة وروح التسوية بعيدً ا عن املصالح الضيقة
والسقوف العالية ومجازفة املغامرات.
ولتجاوز أزمة الثقة وفراغ السلطة ،وانطالقًا من مسؤولياتنا الوطنية ،نطرح املبادرة التالية:
•يكلّف فخامة رئيس الجمهورية شخصية مستقلة كفوءة [كذا] وقوية لرئاسة الحكومة خالل  15يو ًما.
•تشكيل حكومة مصغرة إلدارة املرحلة االنتقالية عىل أن ال يتجاوز عمرها سنة واحدة من تاريخ تسنمها املسؤولية.
•مهام الحكومة األساس هي إجراء انتخابات مبكرة نزيهة برشاكة اليونامي وبتاريخ أقصاه  ،2021/12/31وضبط األمن ،وحرص
السالح بيد الدولة ،وتقديم الجناة بحق املتظاهرين وقوات األمن إىل العدالة ،وحياد القرار الوطني.
•إلزام رئيس الوزراء املكلّف بتشكيل حكومة بعيدً ا عن املحاصصة الحزبية املقيتة مع الحفاظ عىل متثيل التنوع املجتمعي الوطني.
•إرشاك الكفاءات املهنية ومن الناشطني بالحكومة ،وتعيني مستشاراً [كذا] لرئيس الوزراء لشؤون املطالب الجامهريية ،لضامن
إرشاك الجمهور بإدارة املرحلة االنتقالية.
•تشكيل لجان خاصة (ثالثية األطراف) من الحكومة واليونامي واملتظاهرين ،لإلرشاف عىل املهام التالية :إجراء االنتخابات،
لجان التحقيق الخاصة بقتل املتظاهرين وقوات األمن ،وإعادة بسط األمن باملحافظات العراقية.
املكتب اإلعالمي
الدكتور حيدر العبادي
رئيس ائتالف النرص
 4آذار 2020

املصدر :صفحة "ائتالف النرص" ،فيسبوك ،2020/3/4 ،شوهد يف  ،2021/1/23يفhttps://bit.ly/2HEd3XM :
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الوثيقة ()24
بيان اتحاد طلبة بغداد يعلقون فيه مسرية بسبب تفيش كوفيد19-

املصدر :صفحة "معتصمو ساحة التحرير" ،فيسبوك ،2020/3/14 ،شوهد يف  ،2021/1/23يفhttps://bit.ly/37daODw :
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الوثيقة ()25
بيان "معتصمو ساحة التحرير" يؤكدون فيه فشل السلطة السياسية يف التعامل مع االحتجاجات وتفيش فريوس كوفيد19-

املصدر :صفحة "معتصمو ساحة التحرير" ،فيسبوك ،2020/3/17 ،شوهد يف  ،2021/1/23يفhttps://bit.ly/3q0KvJo :
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الوثيقة ()26
بيان "معتصمو ساحة التحرير" يؤكدون فيه عىل مطالبهم بخصوص مواصفات تعيني رئيس الوزراء الجديد

املصدر :صفحة "معتصمو ساحة التحرير" ،فيسبوك ،2020/3/18 ،شوهد يف  ،2021/1/23يفhttps://bit.ly/3mbPGnk :
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الوقائع الفلسطينية
Palestine Over Two Months

ً
توثيقــا ألهــم الوقائــع الفلســطينية واألحــداث المرتبطــة بالصــراع
يتضمــن هــذا التقريــر
العربي  -اإلسرائيلي في المدة  1تشرين الثاني /نوفمبر  31 -كانون األول /ديسمبر .2020
كلمات مفتاحية :فلسطين ،إسرائيل ،الصراع العربي  -اإلسرائيلي.
Keywords: Palestine, Israel, Arab-Israeli Conflict.
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الوقائع الفلسطينية

 2020/11/2ص ّدقت لجنة التخطيط والبناء املحلية اإلرسائيلية يف
القدس املحتلة عىل مخطط استيطاين ضخم عىل أنقاض املنطقة
الصناعية يف وادي الجوز ،يطلق عليه اسم "وادي السيليكون".
وتهدف بلدية االحتالل إىل إقامة منشآت صناعية عالية التقنية
لصالح رشكات إرسائيلية يف املنطقة ،وإقامة حواىل  900غرفة فندقية
ملنافسة الفنادق الفلسطينية باملدينة .وكجزء من املرشوع سيتم
إخالء حواىل  200مبنى مملوكة لفلسطينيني وهدمها.
(األيام)2020/11/2 ،

 2020/11/2أوصت "اإلدارة املدنية" اإلرسائيلية التابعة لوزارة جيش
االحتالل ،املستوى السيايس اإلرسائييل بالعمل عىل إنجاز "تسوية
األرايض" يف الضفة الغربية ،يف خطوة تهدف إىل تثبيت استيالء
املستوطنني ورسقتهم لألرض الفلسطينية يف مناطق مص ّنفة (ج) وفقًا
التّفاقية "أوسلو".
(ألرتا فلسطني)2020/11/2 ،

 2020/11/3قدم االتحاد األورويب مساهمة مببلغ  10ماليني يورو
ملساعدة السلطة الفلسطينية يف دفع رواتب ومخصصات تقاعد
عن أيلول /سبتمرب ملوظفيها املدنيني ،غالبيتهم من موظفي قطاعي
الصحة والتعليم بالضفة الغربية.
(يورو نيوز)2020/11/3 ،

 2020/11/3ارتفع عدد األرسى الفلسطينيني املصابني بفريوس كورونا
يف سجن جلبوع اإلرسائييل ،إىل  73إصابة ،وفق ما أكدته هيئة شؤون
األرسى واملحررين الفلسطينية ،مشرية إىل أن العدد مرشح لالزدياد.
(العريب الجديد)2020/11/3 ،

 2020/11/3أعلن وزير الخارجية املاالوي ،أيزنهاور ماكاكا ،يف لقاء
مع وزير الخارجية اإلرسائييل ،غايب أشكنازي ،أن بالده تعتزم فتح
سفارة يف "إرسائيل" ،مشد ًدا عىل أنهم يعتزمون إقامة السفارة يف
مدينة القدس املحتلة ،حتى موعد أقصاه صيف .2021
(عرب )2020/11/3 ،48

 2020/11/4ج ّدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خالل استقباله
يف مقر الرئاسة برام الله ،رئيس وزراء رومانيا لودوفيك أوربان،
دعوته لعقد مؤمتر دويل للسالم ،واالستعداد للذهاب إىل املفاوضات
عىل أساس الرشعية الدولية ،وتحت رعاية الرباعية الدولية.
(العريب الجديد)2020/11/4 ،

 2020/11/7أعلنت أحزاب سياسية ومنظامت أهلية وتكتالت
إعالمية وشبابية وعلامء ،تدشني ما يسمى "القوى الشعبية السودانية
وتكتل ومنظمة،
ً
ملقاومة التطبيع" مع إرسائيل ،مبشاركة  28حزبًا
من أبرزها حزب املؤمتر الشعبي ،وحركة اإلصالح اآلن ،وحزب منرب
السالم العادل ،وتجمع الشباب املستقلني ،وهيئة علامء السودان .كام
تضمنت قامئة املوقعني عىل امليثاق :االتحاد السوداين للعلامء واألمئة

والدعاة ،وجامعة اإلخوان املسلمني ،وتجمع أكادميني ضد التطبيع،
ورابطة إعالميني ضد التطبيع.
(وكالة األناضول)2020/11/7 ،

 2020/11/8تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،رسالة
من األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييس ،حول دعوة
دولة فلسطني لعقد مؤمتر دويل للسالم يف الرشق األوسط .وشكر
غوترييس ،يف رسالته ،الرئيس عباس عىل رسالته املؤرخة يف  28ترشين
األول /أكتوبر  ،2020والتي تؤكد عىل دعوة دولة فلسطني لعقد
مؤمتر دويل للسالم يف الرشق األوسط مبا يتوافق مع قرارات األمم
علم بالدعم الذي
املتحدة والقانون الدويل .وقال يف رسالته" :أحطنا ً
أعرب عنه عدد من الدول األعضاء خالل النقاش املفتوح يف مجلس
األمن حول الرشق األوسط ،مبا يف ذلك القضية الفلسطينية ،وذلك
بتاريخ  26ترشين األول /أكتوبر ."2020
(العريب الجديد)2020/11/8 ،

 2020/11/10أعلنت وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني يف الرشق األدىن "األونــروا" عدم توافر أموال لديها
لسداد رواتب موظفيها يف أنحاء الرشق األوسط ،وذلك بعد عامني
من خفض التمويل األمرييك ومتويالت بعض املانحني اآلخرين .وذكرت
الوكالة أنها يف حاجة إىل  70مليون دوالر يف نهاية الشهر لسداد كامل
أجور املوظفني ،وعددهم  28ألفًا ،عن ترشين الثاين /نوفمرب وكانون
األول /ديسمرب .ووجهت أيضً ا مناشدة عاجلة للتربع لتجنب تعليق
الخدمات األساسية.
(رويرتز)2020/11/10 ،

 2020/11/10أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"،
وفاة القيادي صائب عريقات ( 65عا ًما) ،أمني رس اللجنة التنفيذية
ملنظمة التحرير الفلسطينية ،وكبري املفاوضني الفلسطينيني .وجاءت
وفاته بعد تشخيص إصابته بفريوس كورونا املستجد (كوفيد.)19-
وقال مستشفى "هداسا عني كارم" اإلرسائييل "تويف السيد صائب
عريقات يف وحدة العناية املركزة باملستشفى" .وأضافت املتحدثة
بلسان املستشفى هدار ألبويم "كان السيد عريقات الذي تم نقله
إىل املستشفى قبل ثالثة أسابيع يوم األحد  18ترشين األول /أكتوبر،
قد زرع الرئة ،وأصيب بفريوس كورونا ،وعولج يف منزله يف أريحا،
ووصل إىل املستشفى يف حالة حرجة ،مام تطلب تهوية فورية
وعالجات إنعاش" .وتابعت "خالل فرتة إقامته يف املستشفى ،تلقى
عالجات مكثفة شملت جهاز إنعاش الرئة ( )ECMOوالعالجات
الدوائية التي قدمها كبار املتخصصني يف هداسا" .وأكملت ألبويم
"لسوء الحظ ،مل تتحسن حالته ،وظلت حالته حرجة ،وتويف بعد فشل
أعضاء متعددة" .ونعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،ورئيس
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الحكومة ،محمد اشتية ،عريقات ،بحسب وكالة األنباء الفلسطينية
الرسمية "وفا" .وأعلن عباس "الحداد بتنكيس األعالم ملدة ثالثة أيام".
(وكالة األناضول)2020/11/10 ،

 2020/11/10أكّد نادي األسري الفلسطيني ،نبأ استشهاد األسري كامل
أبو وعر ،من بلدة قباطية ،جنوب جنني ،شامل الضفة الغربية،
داخل سجون االحتالل اإلرسائييل ،ليُضاف إىل قامئة شهداء الحركة
الوطنية األسرية ،الذين ارتقوا نتيجة لسياسة اإلهامل الطبي املتع ّمد
(القتل البطيء) .وقال نادي األسري يف بيان له ،إ ّن األسري أبو وعر ،من
مواليد عام  ،1974أُصيب برسطان يف الحنجرة نهاية العام املايض،
وتفاقم وضعه الصحي ج ّراء ظروف االعتقال القاسية التي تع ّرض
لها .كام أعلنت إدارة سجون االحتالل عن إصابته بفريوس كورونا يف
يوليو /متوز ،بعد أن جرى نقله من سجن "جلبوع" حيث كان يقبع
حينها ،إىل أحد مستشفيات االحتالل .وأُجريت له عملية جراحية
لوضع أنبوب تنفس له ،ثم نقلته إدارة سجون االحتالل ،بعد فرتة
وجيزة ،ضمن إجراءاتها التنكيلية ،إىل ما يسمى بسجن "عيادة
الرملة" لريتقي اليوم شهي ًدا يف مستشفى "أساف هروفيه" اإلرسائييل،
وذلك بعد فرتة وجيزة من إصابته بورم جديد يف الحنجرة.
(العريب الجديد)2020/11/10 ،

 2020/11/10قالت هيئة شؤون األرسى واملحررين ،إن إدارة
سجن جلبوع قامت بإغالق املعتقل بكافة أقسامه ،وأعلنته منطقة
"حمراء" .وأوضحت الهيئة يف بيان أن اإلدارة قامت بأخذ العديد
من العينات ألرسى يف عدة أقسام أمس ،ليتبني إصابة  8أرسى جدد
بفريوس كورونا املستجد (كوفيد ،)19-وتم نقلهم وحجرهم يف القسم
رقم  ،3والذي خصص يف وقت سابق للحجر والعزل بعد إصابة أكرث
من  90أس ًريا بالفريوس.
(الحدث)2020/11/10 ،

 2020/11/11عقدت الجولة الرابعة من مفاوضات ترسيم الحدود
البحرية غري املبارشة بني الجانبني اللبناين واإلرسائييل ،برعاية األمم
املتحدة وبواسطة أمريكية للبحث يف ترسيم الحدود البحرية بني لبنان
وإرسائيل ،يف مركز تابع لـ "اليونيفيل" يف رأس الناقورة ،جنوب لبنان.
ويضم الوفد اللبناين املفاوض نائب رئيس األركان للعمليات العميد
رئيسا ،والعقيد البحري مازن بصبوص ،والخبري
الركن بسام ياسني ً
يف نزاعات الحدود بني الدول الدكتور نجيب مسيحي ،وعضو هيئة
إدارة قطاع البرتول وسام شباط ،وممثل عن األمم املتحدة يف لبنان
يف حضور الوسيط األمرييك.
(الرشق القطرية)2020/11/11 ،

 2020/11/13قال رئيس وزراء باكستان ،عمران خان ،إن بالده
تعرضت لضغوط لالعرتاف بإرسائيل ،مؤك ًدا أن بالده لن تعرتف بها
ما مل تكن هناك تسوية تريض الفلسطينيني .وأشار خان أن لدى

إرسائيل تأث ًريا قويًا يف الواليات املتحدة األمريكية ،وأن سياسة واشنطن
الرشق أوسطية تأثرت بإرسائيل ،وخاصة يف عهد الرئيس املنتهية
واليته دونالد ترامب .وأضاف "بالنسبة إيل أقله ال احتامل لالعرتاف
بإرسائيل ما مل تكن هناك تسوية تريض الفلسطينيني ،فإننا لن نعرتف
بإرسائيل" .وتابع أنه ال يستطيع قول أي يشء بشأن الدول ،التي
اعرتفت بإرسائيل ،يف إشارة إىل اإلمارات والبحرين؛ "ألنها صديقة لنا
وال نريد اإلساءة إليها".
(الجزيرة نت)2020/11/13 ،

 2020/11/14قال شادي عثامن ،املتحدث بلسان مكتب االتحاد
األورويب يف األرايض الفلسطينية" ،لقد دعا االتحاد األورويب باستمرار
إىل التحويل الفوري لعائدات الرضائب الفلسطينية التي تجمعها
إرسائيل ،وقبولها من قبل السلطة الفلسطينية" .وأضــاف" :لقد
انخرطنا يف هذا املوضوع مع الطرفني ،ونأمل أن يتم حل هذه
املشكلة قري ًبا".
(األيام)2020/11/14 ،

 2020/11/15كشف مركز حقوق اإلنسان "بتسيلم" ،النقاب عن أن
إرسائيل وخالل سعيها ضم املزيد من األرايض الفلسطينية دمرت يف
الفرتة  2020-2015نحو  14ألف دونم عىل حدود قطاع غزة املحارص
رضر ج ّراء ذلك  1402مزارع.
وت ّ
(األيام)2020/11/15 ،

 2020/11/15شنت طائرات ومدفعية جيش االحتالل اإلرسائييل
غارات عىل مواقع ونقاط رصد تتبع للمقاومة الفلسطينية يف مناطق
متفرقة من قطاع غزة ،مام خلّف أرضا ًرا مادية .وكان املتحدث باسم
الجيش اإلرسائييل قد قال إن صاروخني أطلقا يف ساعات الفجر
من قطاع غزة يف اتجاه جنوب ووسط إرسائيل .وأكد أن منظومة
الدفاع الجوي (القبة الحديدية) أطلقت قذائف اعرتاضية يف
اتجاه الصاروخني.
(الجزيرة نت)2020/11/15 ،

 2020/11/15أعرب السيد جوزيب بوريل املمثل األعىل للسياسة
الخارجية واألمنية باالتحاد األورويب ،يف بيان صحفي ،عن قلقه البالغ
إزاء قرار سلطات االحتالل اإلرسائييل طرح عطاءات لبناء وحدات
استيطانية جديدة بني مدينتي القدس املحتلة وبيت لحم .وقال
بوريل "إنني قلق للغاية من قرار السلطات اإلرسائيلية فتح باب
تقديم العطاءات لبناء وحدات سكنية ملستوطنة جديدة بالكامل،
هذا موقع رئييس بني القدس وبيت لحم يف الضفة الغربية املحتلة،
وأن أي بناء للمستوطنات سيتسبب يف إلحاق رضر جسيم باحتامالت
قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغراف ًيا ،وعىل نطاق
أوسع ،بإمكانية التوصل إىل حل الدولتني املتفاوض عليه مبا يتامىش
مع املعايري املتفق عليها دول ًيا وبأن تكون القدس العاصمة املستقبلية
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للدولتني" .وأضاف أن االتحاد األورويب دعا الكيان اإلرسائييل مرا ًرا
وتكرا ًرا إىل إنهاء جميع النشاطات االستيطانية وتفكيك البؤر
االستيطانية ،موض ًحا أن "النشاط االستيطاين املعلن عنه سيؤدي إىل
استمرار إضعاف الجهود املبذولة إلعادة بناء الثقة بني الطرفني ،وهو
أمر رضوري الستئناف مفاوضات هادفة يف نهاية املطاف" .وتابع
"بدل من ذلك ،ينبغي لحكومة إرسائيل إظهار الرؤية واملسؤولية
ً
وإلغاء هذه القرارات السلبية يف هذا الوقت الحرج والحساس".
(الرشق القطرية)2020/11/15 ،

 2020/11/17أعلن رئيس الهيئة العامة للشؤون املدنية التابعة
للسلطة الفلسطينية ،حسني الشيخ ،عن عودة "مسار العالقة مع
إرسائيل كام كان" ،يف إشارة إىل استئناف التنسيق األمني مع سلطات
االحتالل اإلرسائييل.
(عرب )2020/11/17 ،48

 2020/11/18أعلنت حركتا "فتح" ،و"حامس" ،التفاهم عىل عدد من
النقاط خالل لقاءاتهام املنعقدة بالعاصمة املرصية القاهرة ،ضمن
جهود إنهاء االنقسام الفلسطيني .وبحسب وكالة األنباء الفلسطينية
"وفا" ،فقد تم عقد عدد من اللقاءات بني وفدي الحركتني بالقاهرة
ملناقشة موضوعات املصالحة ،يف إطار الجهود املرصية إلنهاء االنقسام
وتحقيق الوحدة الوطنية .وأضافت الوكالة ،أنه تم التفاهم عىل عدد
من النقاط (من دون الكشف عنها) ،واالتفاق عىل استكامل اللقاءات
بني الحركتني خالل الفرتة املقبلة ،ملناقشة املوضوعات العالقة كافة.
ومث ّنت الحركتان ،الجهود والرعاية املرصية املتواصلة إلنهاء حالة
االنقسام الفلسطيني ،وفق املصدر نفسه.
(وكالة األناضول)2020/11/18 ،

 2020/11/19دانت الرئاسة الفلسطينية الزيارة التي قام بها وزير
الخارجية األمرييك ،مايك بومبيو ،الخميس إىل مستوطنة بساغوت
املقامة عىل أرايض مدينة البرية الفلسطينية يف الضفة الغربية
املحتلة ،والقرار األمــريك باعتبار صــادرات مستوطنات الضفة
الغربية عىل أنها "صناعة إرسائيلية" .وأشار الناطق باسم الرئاسة
الفلسطينية نبيل أبو ردينة يف بيان إىل "أن هذا القرار هو تحد سافر
لقرارات الرشعية الدولية كافة .وأضاف" :هذه الخطوة األمريكية لن
عاجل أم
تضفي الرشعية عىل املستوطنات اإلرسائيلية التي ستزول ً
آجل" .وحض "املجتمع الدويل وتحدي ًدا مجلس األمن ،عىل تحمل
ً
وخصوصا القرار األخري  2334الذي جاء
مسؤولياته وتنفيذ قراراته
ً
مبوافقة اإلدارة األمريكية السابقة".
(فرانس )2020/11/19 ،24

 2020/11/20أكدت الرئاسة الفلسطينية ،التزامها بالذهاب إىل
مفاوضات من أجل تحقيق السالم مع إرسائيل وفق قرارات الرشعية
الدولية .ومثنت اقرتاح روسيا واألمم املتحدة واالتحاد األورويب لعقد

اجتامع ألعضاء اللجنة الرباعية الدولية ومبشاركة دول أخرى لبحث
سبل دفع عملية السالم .ورحبت باملوقف الصادر عن اجتامع اللجنة
الرباعية الذي أكد أن الخطوة الفلسطينية بإعادة العالقات مع
إرسائيل تخلق الرشوط الالزمة لبناء الثقة والعودة إىل املفاوضات
املبارشة بشأن القضايا األساسية املتعلقة بالوضع النهايئ.
(القدس العريب)2020/11/20 ،

 2020/11/20رشع مستوطنون إرسائيليون يف إقامة بؤرة استيطانية
جنوب مدينة نابلس شاميل الضفة الغربية .وقال مسؤول ملف
االستيطان شاميل الضفة ،غسان دغلس ،إن عد ًدا من املستوطنني
اقتحموا منطقة جبل "النجمة" الواقع عىل أرايض قرية جالود.
وأضاف أن املستوطنني أحرضوا معهم معدات بينها خزانات مياه،
وخيمة ،وأسالك شائكة؛ مام يؤرش إىل نيتهم إقامة بؤرة استيطانية.
وقال دغلس إن اقتحامات مامثلة متت لعدة مناطق شاميل الضفة
يف قرى بيت دجن ،مش ًريا إىل أربع محاوالت مامثلة يف اآلونة األخرية
إلقامة بؤر استيطانية مبنطقة نابلس.
(وكالة األناضول)2020/11/20 ،

 2020/11/21قال وزير الخارجية السعودي ،األمري فيصل بن فرحان
آل سعود ،لوكالة "رويرتز" ،إن اململكة تؤيد التطبيع الكامل مع
إرسائيل ،برشط أن يسبقه اتفاق سالم دائم وشامل مع الفلسطينيني
"يضمن لهم إقامة دولتهم بكرامة".
(العريب الجديد)2020/11/21 ،

 2020/11/24قال املمثل األعىل للسياسة الخارجية واألمنية باالتحاد
األورويب جوزيف بوريل ،إنه لن يكون هناك سالم واستقرار مستدامان
يف املنطقة من دون تسوية شاملة للرصاع العريب  -اإلرسائييل،
وال سيام الرصاع اإلرسائييل  -الفلسطيني ،عىل أساس حل الدولتني
املتفاوض عليه وقابل للحياة ،وفقًا للمعايري املتفق عليها دول ًيا.
(الحدث)2020/11/24 ،

 2020/11/25قال البنك الدويل يف أحدث تقرير له" ،إن االقتصاد
الفلسطيني مير بأوضاع بالغة الصعوبة يف عام  ،2020حيث يواجه
ثالث أزمات تشدد كل منها اآلخر ،وهي :تفيش جائحة فريوس كورونا
املستجد ،وتباطؤ اقتصادي حاد ،ومواجهة سياسية مع الحكومة
اإلرسائيلية أدت إىل تعطل تحويل إيرادات املقاصة ألكرث من ستة
أشهر" .وقال "نتيجة لذلك ،من املتوقع أن ينكمش إجاميل الناتج
املحيل للسنة بأكملها بنحو  ."%8وأضاف البنك الدويل أن قرار
السلطة الفلسطينية األخري باستئناف التنسيق مع "إرسائيل" سيؤدي
إىل تخفيف حدة الضائقة املالية" ،ورغم ذلك من املتوقع أن توجد
فجوة متويلية كبرية قدرها  760مليون دوالر لعام ( 2020العجز بعد
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املنح املتوقعة) ،وسيظل من الرضوري أن تبذل السلطة الفلسطينية
ومجتمع املانحني و 'إرسائيل' جهو ًدا كبرية لتأمني متويل إضايف".
(الحياة الجديدة)2020/11/25 ،

 2020/11/26استقبل رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو ،أول
رحلة تجارية من رشكة طريان "فالي ديب" اإلماراتية ،يف مطار بن
غوريون جنوب تل أبيب ،بعد اتفاق تطبيع العالقات بني اإلمارات
العربية املتحدة وإرسائيل .وقال نتنياهو خالل مراسم استقبال رحلة
"فالي ديب" إن "هذه هي الرحلة الجوية التجارية األوىل التي يتم
تسيريها من ديب إىل إرسائيل ،وهي رحلة تاريخية كونها تدشّ ن
اآلن العرشات من الرحالت الجوية التي ستنطلق إىل ديب واإلمارات
العربية املتحدة والبحرين ناهيك عن الرشق األقىص أسبوع ًيا ،حيث
يضاف إىل ذلك اإلعفاء من الحاجة لحيازة تأشرية دخول".
(يس إن إن بالعربية)2020/11/26 ،

 2020/11/30أكدت القمة الفلسطينية  -األردنية ،التي عقدت
يف مدينة العقبة ،عىل تعميق التنسيق يف هذه املرحلة بغية دفع
الجهود الدولية لتحقيق السالم وفق الرشعية الدولية .وشملت القمة
بني الرئيس محمود عباس ،والعاهل األردين امللك عبد الله الثاين،
التشاور حول مجمل التطورات عىل الساحة الفلسطينية ،وجملة من
القضايا ذات االهتامم املشرتك .واتفق الطرفان عىل مواصلة التنسيق
والتشاور إزاء مختلف القضايا ،ومبا يحقق آمال وتطلعات الشعب
الفلسطيني يف نيل حقوقه املرشوعة ويحقق السالم العادل والشامل
واالستقرار يف املنطقة.
(األيام)2020/11/30 ،

 2020/11/30التقى الرئيس محمود عباس ،نظريه املرصي عبد
الفتاح السييس يف القاهرة ،للتشاور حول التطورات عىل الساحة
الفلسطينية .وأكد السييس خالل اللقاء ،أن مرص مستمرة يف جهودها
إلمتام املصالحة وتحقيق توافق سيايس يف إطار رؤية موحدة بني
جميع القوى والفصائل مبا يُحقق وحدة الصف ومصالح الشعب
الفلسطيني .وحرض اللقاء عضو اللجنة املركزية لحركة "فتح" ،رئيس
الهيئة العامة للشؤون املدنية ،الوزير حسني الشيخ ،ورئيس جهاز
املخابرات العامة اللواء ماجد فرج ،وسفري فلسطني لدى مرص ،مندوبها
الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح .وعن الجانب املرصي :وزير
الخارجية سامح شكري ،ومدير املخابرات املرصية اللواء عباس كامل،
والناطق الرسمي باسم الرئاسة املرصية باسم رايض.
(ألرتا فلسطني)2020/11/30 ،

 2020/12/1وصل إىل إرسائيل وفد بحريني كبري يقوده وزير
االقتصاد والسياحة ،زايد بن راشد الزياين ،يف زيارة تستمر  3أيام،
تكريسا للتطبيع بني املنامة وتل أبيب.
لتعزيز التعاون االقتصادي
ً
واستقبل وزير االقتصاد اإلرسائييل عمري بريتس الوزير البحريني الذي

يرافقه نحو  40من املسؤولني ورجال األعامل .ويلتقي الزياين خالل
الزيارة رئيس الوزراء اإلرسائييل ،بنيامني نتنياهو ،وكبار املسؤولني
ورجال األعامل واالقتصاد اإلرسائيليني.
(الجزيرة نت)2020/12/1 ،

 2020/12/2أفاد حسني الشيخ وزير الشؤون املدنية أن إرسائيل
حولت للسلطة الفلسطينية كل املستحقات املالية الخاصة بالرضائب
التي تجمعها إرسائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع
التي تدخل عربها إىل السوق الفلسطينية مقابل عمولة  3يف املئة.
وقال الشيخ يف تغريدة عىل تويرت "الحكومة اإلرسائيلية تحول كافة
املستحقات املالية الخاصة باملقاصة إىل حساب السلطة الفلسطينية
والبالغة  3.768مليار شيقل".
(رويرتز)2020/12/2 ،

 2020/12/3اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة ،وبأغلبية
ساحقة ،أربعة قرارات تحت بند القضية الفلسطينية .وصوتت
الجمعية العامة خالل جلستها السنوية بشأن القضية الفلسطينية
والحالة يف الرشق األوســط ،عىل القرارات األربعة ،وهي :القرار
املعنون "تسوية قضية فلسطني بالوسائل السلمية" ،وصوتت عليه
( )145دولة لصالح القرار ،و( )7ضد (أسرتاليا ،كندا ،إرسائيل ،جزر
املارشال ،ميكرونيزيا ،ناورو ،الواليات املتحدة) ،وامتناع ( )9دول
(الربازيل ،الكامريون ،غواتيامال ،هندوراس ،مدغشقر ،ماالوي ،باالو،
رواندا ،جنوب السودان) .والقرار املعنون "الربنامج اإلعالمي الخاص
الذي تضطلع به إدارة التواصل العاملي يف األمانة العامة بشأن قضية
فلسطني" ،بتصويت ( )142دولة لصالح القرار ،و( )8ضد (أسرتاليا،
كندا ،إرسائيل ،هنجاريا ،جزر املارشال ،ميكرونيزيا ،ناورو ،الواليات
املتحدة) ،وامتناع ( )11دولة (الرأس األخرض ،الكامريون ،غواتيامال،
هندوراس ،مدغشقر ،املكسيك ،رواندا ،ساموا ،جنوب السودان،
توغو ،أوروغواي) .والقرار املعنون "اللجنة املعنية مبامرسة الشعب
الفلسطيني لحقوقه غري القابلة للترصف" ،بتصويت ( )91دولة
لصالح القرار ،و( )17دولة ضد وامتناع ( )54دولة .والقرار املعنون
"شعبة حقوق الفلسطينيني باألمانة العامة" ،بتصويت ( )82دولة
لصالح القرار ،و( )25ضد وامتناع ( )53دولة.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2020/12/3 ،

 2020/12/3قال وزير التجارة البحريني إن واردات البحرين من
إرسائيل لن متيز بني املنتجات املصنعة داخل إرسائيل وتلك املنتجة يف
مستوطنات باألرايض املحتلة ،يف ترصيحات أثارت حنق الفلسطينيني.
(رويرتز)2020/12/3 ،

 2020/12/3أعلنت اإلمارات تفعيل تأشريات سياحية لإلرسائيليني
بشكل مؤقت إىل حني التصديق عىل اتفاقية اإلعفاء املتبادل من
متطلبات التأشريات للطرفني .وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدويل
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يف بيان إنه "يف سبيل تسهيل إجراءات السفر إىل دولة اإلمارات يف
الوقت الحايل ،فقد تم تفعيل التأشريات السياحية لدخول دولة
اإلمــارات عرب رشكات الطريان ومكاتب السفر والسياحة لحملة
جوازات السفر اإلرسائيلية وذلك لحني استكامل اإلجراءات الدستورية
للتصديق عىل اتفاقية اإلعفاء املتبادل من متطلبات تأشريات الدخول
بني الدولتني" .وبحسب البيان فإنه يتوقع أن تدخل اتفاقية تفعيل
إجراءات السفر حيز التنفيذ "يف وقت قريب".
(العريب الجديد)2020/12/3 ،

 2020/12/4أعلنت وزارة الخارجية األردنية أن لقاء عقد ،بني وزيري
الخارجية األردين أمين الصفدي واإلرسائييل غايب أشكنازي يف جرس
امللك حسني .وقالت وزارة الخارجية األردنية ،يف بيان" :أكد نائب
رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون املغرتبني أمين الصفدي رضورة
وقف إرسائيل جميع اإلجراءات التي تقوض فرص تحقيق السالم
العادل عىل أساس حل الدولتني الذي يجسد الدولة الفلسطينية
املستقلة وعاصمتها القدس املحتلة عىل خطوط الرابع من حزيران
 1967لتعيش بأمن وسالم إىل جانب إرسائيل وفق القانون الدويل
ومبادرة السالم العربية" .وأضافت" :شدد الصفدي خالل لقاء مع
وزير الخارجية اإلرسائييل غايب أشكنازي يف جرس امللك حسني عىل
رضورة وقف جميع اإلجراءات االستفزازية يف املسجد األقىص /الحرم
القديس الرشيف واحرتام الوضع القانوين والتاريخي القائم والتزامات
إرسائيل القانونية بصفتها القوة القامئة باالحتالل" .وأشارت إىل
أن الصفدي "أكد أن األردن ومن منطلق الوصاية الهاشمية عىل
املقدسات اإلسالمية واملسيحية يف القدس سيستمر يف بذل كل جهد
ممكن للحفاظ عىل الوضع التاريخي والقانوين القائم وحامية الهوية
العربية اإلسالمية واملسيحية للقدس ومقدساتها".
(األيام)2020/12/4 ،

 2020/12/5ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية أن البحرين لن
تسمح باسترياد البضائع اإلرسائيلية املنتجة يف املستوطنات املقامة
عىل األرايض الفلسطينية املحتلة ،يف نفي للترصيحات املنسوبة
إىل وزير التجارة يف األسبوع املــايض ،وفقًا لتقرير نرشته وكالة
"فرانس برس".
(العريب الجديد)2020/12/5 ،

 2020/12/6هاجم األمري تريك الفيصل إرسائيل خالل قمة البحرين
األمنية ،التي حرضها وزير الخارجية اإلرسائييل غايب أشكنازي عن
بُعد .ووصف تريك الفيصل إرسائيل بأنها "قوة استعامرية غربية"،
وقــال يف كلمته يف منتدى حــوار املنامة إن إرسائيل "سجنت
الفلسطينيني يف معسكرات اعتقال ،وانتهكت حقوقهم تحت أبشع
ورجال ،يتعفنون هناك من
ً
االتهامات األمنية  -صغا ًرا وكبا ًرا ،نساء
دون اللجوء إىل العدالة ،إنهم يهدمون املنازل كام يحلو لهم ويقتلون

من يريدون" ،محذ ًرا من أنه "ال ميكن عالج جرح مفتوح باستخدام
مسكنات األمل" .واتهم األمري السعودي إرسائيل بالنفاق ،مش ًريا إىل أن
الدولة العربية تستمر يف الوقت نفسه يف احتالل األرايض الفلسطينية
وقصف الدول العربية ومتتلك ترسانة نووية ،إضافة إىل "إرسال كالبها
الهجومية يف وسائل اإلعالم الدولية ضد السعودية" .وقال الفيصل
إن إرسائيل تقدم نفسها عىل أنها دولة صغرية تعاين تهدي ًدا وجوديًا
محاطة بقتلة متعطشني للدماء يرغبون يف القضاء عليها ،وتتحدث
عن رغبتها يف إقامة عالقات ودية مع الرياض .ودعا األمري إرسائيل
إىل املوافقة عىل مبادرة السالم العربية ،معت ًربا ذلك الطريقة الوحيدة
للتصدي م ًعا إليران .وأضاف الفيصل "بواسطة مبادرة السالم العربية
فقط سنتمكن من مواجهة إيران ،وال ميكن تسمية ذلك اتفاقيات
أبراهام من دون مشاركة السعودية".
(القبس)2020/12/6 ،

 2020/12/8قال وزير الخارجية األمرييك القادم يف إدارة الرئيس
املنتخب جو بايدن ،أنتوين بلينكن ،إن الرئيس بايدن يؤيد حل
الدولتني ويؤمن بأنه الطريق الوحيد لضامن تحقيق التطلعات
املرشوعة للفلسطينيني ،ومستقبل إرسائيل .وأضاف بلينكن خالل
مشاركته عرب "زووم" يف مؤمتر ملنظمة "الغالبية الدميقراطية من أجل
إرسائيل" ،وهي منظمة تابعة للحزب الدميقراطي ،أن الرئيس بايدن
سيطالب اإلرسائيليني والفلسطينيني بعدم اتخاذ خطوات أحادية متنع
لحل الدولتني ،وسيجدد الدعم للسلطة الفلسطينية ،وسيفتح
العودة ّ
القنصلية األمريكية يف القدس الرشقية ،وسيقوم بتقديم مساعدات
إنسانية واقتصادية للفلسطينيني مبوجب قانون "تايلور فورس".
(الرشق األوسط)2020/12/8 ،

 2020/12/9قبل الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس ،استقالة عضو
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ،حنان عرشاوي ،بناء
عىل طلبها ،حيث قدمت استقالتها املكتوبة قبل عدة أيام .وقد
ظهرت عرشاوي يف مقطع فيديو نرشه املكتب اإلعالمي ملنظمة
التحرير ،قالت فيه إنها أعلمت عباس شفهيًا برغبتها يف االستقالة
يف أواخر ترشين الثاين /نوفمرب" ،وأن نقوم بالحديث حول األسباب
التي أدت إىل هذه االستقالة ،وبالفعل كان اللقاء بنا ًء ورصي ًحا،
وبالفعل اتفقنا (أن يكون ذلك) عىل نهاية العام" .وأضافت" :بعد
يومني أرسلت له االستقالة خطيًا ،وأنني مستعدة ملواصلة العمل
خارج اإلطار الرسمي"ُ ،مشرية إىل أنها فوجئت بعد ذلك بوجود
"ترسيبات غري حقيقية ال تدل عىل احرتام الشخص والزمالة وروح
املسؤولية ،بعضها يتعلق بصحتي وعمري ،وبعضها يتعلق مبطالبتي
مبناصب ،الحقيقة أنني مل أطلب أي منصب يف يوم من األيام".
ووصفت عرشاوي ما حدث بأنها كانت حملة غري مسبوقة ومهاترات
خلقت بلبلة .ويف ختام حديثها ،أكدت عرشاوي أنه "آن األوان إلجراء
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إصالح حقيقي ملؤسساتنا الرسمية ،يف منظمة التحرير وإعادة إحيائها
واحرتام صالحياتها وتفويضها ،ليك تكون حقيقة عنوان صنع القرار
السيايس الرسمي للجميع" .كام شددت عرشاوي عىل أنه "آن األوان
فعل وإجراء االنتخابات ،وأيضً ا الوصول إىل
ملامرسة الدميقراطية ً
وحدة حقيقية عن طريق مامرسة الدميقراطية".
(يس إن إن بالعربية)2020/12/9 ،

 2020/12/9شهد الجوالن العريب السوري املحتل إرضابًا عا ًما شمل
كل املرافق الحياتية واملدارس ،احتجا ًجا عىل بَ ْدء املرشوع اإلرسائييل
لنصب عنفات الرياح (طوربينات) الستغالل طاقة الرياح عىل أرايض
املزارعني ،ومنع أصحاب األرايض من التوجه إىل أراضيهم.
(عرب )2020/12/9 ،48

 2020/12/11اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة ،بأغلبية
ساحقة 6 ،ق ـرارات تتعلق بالقضية الفلسطينية .وحصل القرار
الخاص بتقديم املساعدة إىل الالجئني الفلسطينيني ،عىل تأييد 169
دولة ،مقابل اعرتاض دولتني (إرسائيل والواليات املتحدة) وامتناع
 7دول (الكامريون ،وكندا ،وكرييبايت ،ومدغشقر ،وجزر املارشال،
وناورو ،وباالو) .يف حني حصل القرار الثاين املعني بعمليات وكالة
غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني "األونــروا" عىل أغلبية 162
دولة ،واعرتاض  4دول (كندا ،وإرسائيل ،وجزر املارشال ،والواليات
املتحدة) ،وامتناع  9دول (أسرتاليا ،والكامريون ،وغواتيامال ،وكرييبايت،
ومدغشقر ،وماالوي ،وجزر املارشال ،وناورو ،وجزر سليامن) .وحصل
القرار الثالث الخاص مبمتلكات الالجئني الفلسطينيني واإليرادات
اآلتية منها عىل تأييد  160دولة واعرتاض  5دول (كندا ،وإرسائيل،
وجزر املارشال ،وناورو ،والواليات املتحدة) وامتناع  12عن التصويت،
يف حني حصل القرار الرابع الخاص باملستوطنات اإلرسائيلية يف األرض
الفلسطينية املحتلة ،مبا فيها القدس الرشقية ،والجوالن السوري
املحتل ،عىل تأييد  150دولة واعرتاض  7دول (كندا ،وهنغاريا،
وإرسائيل ،وليبرييا ،وجزر املارشال ،ونــاورو ،والواليات املتحدة)
وامتناع  17دولة عن التصويت .وحصل القرار الخامس الخاص
باملامرسات اإلرسائيلية التي متس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني
يف األرض الفلسطينية املحتلة ،مبا فيها القدس الرشقية ،عىل أغلبية
 147دولة واعرتاض  10دول (أسرتاليا ،وكندا ،وغواتيامال ،وهنغاريا،
وإرسائيل ،وليبرييا ،وجزر املارشال ،وناورو ،وغينيا الجديدة بابوا،
والواليات املتحدة) ،وامتناع  16دولة عن التصويت .يف حني حصل
القرار السادس الخاص بأعامل اللجنة الخاصة املعنية بالتحقيق يف
املامرسات اإلرسائيلية التي متس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني
وغريه من السكان العرب يف األرايض املحتلة ،عىل تأييد  76دولة،
واعرتاض  14دولة ،وامتناع  83دولة عن التصويت.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2020/12/11 ،

 2020/12/11أعلنت األمم املتحدة ،أن السلطات اإلرسائيلية هدمت
منزل فلسطينيًا خالل أسبوعني يف الضفة الغربية
وصــادرت ً 52
والقدس الرشقية .وقالت األمم املتحدة يف تقرير صادر عن مكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا) "إرسائيل هدمت وصادرت 52
منزلً للفلسطينيني ،بدعوى عدم إصدار تراخيص البناء التي تصدرها
سلطات االحتالل" .وأضاف التقرير أن "عمليات هدم املنازل أدت إىل
شخصا وإلحاق األرضار بنحو  860آخرين ،خالل الفرتة بني
تهجري ً 67
 24ترشين الثاين املايض و 7كانون أول الجاري" .وأوضح التقرير أن
منزل يف الضفة الغربية و 3يف
"عمليات الهدم واملصادرة شملت ً 49
القدس الرشقية".
(تلفزيون سوريا)2020/12/11 ،

 2020/12/12قالت وزارة الخارجية اإلرسائيلية إن إرسائيل أقامت
عالقات دبلوماسية مع مملكة بوتان املجاورة للهند.
(رويرتز)2020/12/12 ،

 2020/12/12أشار رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد إىل
وجود "تحديات" و"تهديدات عىل حدود البالد" يف إشارة إىل إرسائيل
بعد إعالن املغرب وإرسائيل تطبيع العالقات ،إضافة إىل اعرتاف
واشنطن بسيادة املغرب عىل الصحراء الغربية املتنازع عليها .وحذر
من "عمليات أجنبية" قد تزعزع االستقرار يف املنطقة .وقام جراد
بهذا الترصيح خالل مؤمتر إلحياء الذكرى الستني للتظاهرات الوطنية
خالل حرب االستقالل يف الجزائر.
(فرانس )2020/12/12 ،24

 2020/12/14أكد أمري قطر ،الشيخ متيم بن حمد آل ثاين ،موقف
بالده الداعم للشعب الفلسطيني .جاء ذلك يف تغريدة للشيخ متيم
عرب تويرت عقب لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،يف ختام
زيارته للدوحة .وقال يف التغريدة "أكدت لألخ الرئيس أبو مازن خالل
لقائنا اليوم عىل موقف قطر الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته
العادلة ،واملؤيد لتحقيق السالم عىل أساس املبادرة العربية وحل
الدولتني وقرارات الرشعية الدولية ...كام أكدت عىل أهمية وحدة
الصف الفلسطيني".
(الجزيرة نت)2020/12/14 ،

 2020/12/14طالبت فصائل فلسطينية بعقد اجتامع جديد لألمناء
العامني للفصائل؛ الستكامل عملية املصالحة الفلسطينية التي توقفت
يف اآلونة األخرية .وقال محمود خلف عضو اللجنة املركزية للجبهة
الدميقراطية :إن خمسة فصائل فلسطينية عقدت يف دمشق اجتام ًعا
مركزيًا ،ناقشت خالله سبل الخروج من الوضع الفلسطيني املأزوم
بعد توقف عملية املصالحة التي بدأت قبل عدة شهور .وأضاف
خلف ،إن الفصائل تريد أن يعمل اجتامع األمناء العامني للفصائل
عىل تجاوز العقبات التي اعرتضت استكامل عملية املصالحة ،بعد
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االجتامعات األخرية يف رام الله ودمشق وحوار إسطنبول ،مشد ًدا عىل
أن "الواقع الفلسطيني املأزوم يتطلب رسعة إنجاز الوحدة الوطنية،
خاصة يف ظل التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية".
وض ّم االجتامع ممثلني عن كل من :حركة الجهاد اإلسالمي ،والجبهة
الشعبية ،والجبهة الدميقراطية ،والقيادة العامة ،وقوات الصاعقة.
(األيام)2020/12/14 ،

 2020/12/14جدد وزير الخارجية الرويس ،سريغي الفروف ،موقف
موسكو الرافض لتطبيع دول عربية عالقاتها مع إرسائيل عىل حساب
حقوق الشعب الفلسطيني .وقال وزير الخارجية الرويس أثناء مؤمتر
صحفي مع نظريه اإلمارايت عبد الله بن زايد آل نهيان ،إن موسكو
تالحظ زيادة يف نسق تطبيع العالقات بني الدول العربية وإرسائيل
خالل الفرتة األخرية ،معت ًربا ذلك خطوة إيجابية من شأنها املساعدة
يف تجاوز التناقضات وبناء قنوات للحوار والتواصل الحضاري .وأضاف
الفروف" :مع ذلك ،فإن روسيا تؤكد باستمرار موقفها الرسمي بأن
ذلك ال يجب أن يهمش القضية الفلسطينية أو نسيانها ،القضية التي
يجب أن تحل عىل أساس قرارات منظمة األمم املتحدة والتي يجب
أن تضمن إنشاء دولة فلسطينية تعيش بأمن وسالم" .وأكد وزير
الخارجية الرويس رضورة تضافر الجهود إلعادة املفاوضات املبارشة
بني الفلسطينيني واإلرسائيليني ،مضيفًا أن الهدف النهايئ يجب أن
يكون تطبيع الوضع كل ًيا يف هذه املنطقة وإنشاء دولة فلسطينية
وتطبيع العالقات بني إرسائيل ودول املنطقة.
(روسيا اليوم)2020/12/14 ،

 2020/12/16أكد الرئيس اإلندونييس جوكو ويدودو التزام بالده
الثابت واملبديئ تجاه القضية الفلسطينية ،وقال :رغم التغريات
املتسارعة يف الرشق األوسط ،فإن إندونيسيا لن تقوم بأي خطوات
للتطبيع مع إرسائيل ،إىل حني تحقيق السالم الدائم والشامل بني
الفلسطينيني واإلرسائيليني .وأضاف :إندونيسيا ،بصفتها كربى الدول
اإلسالمية ،ستواصل جهودها يف دعم تحقيق السالم وأداء دور أكرب
يف هذا املجال.
(املرصي اليوم)2020/12/16 ،

 2020/12/16صوتت الجمعية العامة لألمم املتحدة ،بأغلبية
األصوات ،عىل حق الشعب الفلسطيني يف تقرير مصريه .وصوتت
 168دولة لصالح القرار ،وعارضته  5دول ،وامتنعت  10دول
عن التصويت.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2020/12/16 ،

 2020/12/18طالبت فلسطني ،األمم املتحدة بالضغط عىل إرسائيل
لوقف مرشوع قانون تسعى من خالله تل أبيب إىل "تطوير البؤر
االستيطانية" يف الضفة الغربية .ويف بيان لوزارة الخارجية ،دانت
فلسطني تصديق الكنيست اإلرسائييل بالقراءة التمهيدية ،عىل

مرشوع قانون يهدف إىل إمداد تلك البؤر بالخدمات األساسية .وجاء
يف البيان أن "فلسطني تدعو األمم املتحدة وقادتها األمميني إىل تحمل
مسؤولياتهم ،بالضغط عىل دولة االحتالل (إرسائيل) لوقف إقرار هذا
القانون" .وقد ص ّدق الكنيست بالقراءة التمهيدية (يحتاج إىل 3
ليصبح نافذًا) عىل مرشوع القانون الذي يلزم الحكومة بتزويد بؤر
الضفة بالخدمات األساسية من كهرباء ومياه وبنى تحتية ومواصالت،
ومنح مكانة قانونية لهذه البؤر.
(وكالة األناضول)2020/12/18 ،

 2020/12/19استضاف وزير خارجية مرص ،سامح شكري ،وزيري
الخارجية األردين والفلسطيني ،أمين الصفدي ورياض املاليك ،يف
اجتامع تشاوري استهدف تنسيق املواقف وتبادل وجهات النظر حول
التطورات والقضايا اإلقليمية ،ويف مقدمتها تلك املرتبطة بـالقضية
الفلسطينية .وصدر عن الوزراء الثالثة بيان موحد نبه يف موقف الفت
إىل "رضورة إنهاء االنقسام وتوحيد الصف الفلسطيني حامية للقضية
الفلسطينية" ،محذ ًرا من "املخططات الرامية إىل تصفية القضية"،
وموض ًحا أن الدول الثالث ستواصل التشاور عىل هذا املستوى "يف
هذه املرحلة الحساسة" .وأكد البيان "عمق العالقات بني الدول
الثالث والحرص عىل تطويرها يف مختلف املجاالت ،وعىل استمرار
تنسيق املواقف إزاء األوضاع اإلقليمية ،مبا يخدم املصالح املشرتكة
والقضايا العربية ويعزز األمن واالستقرار يف املنطقة" .وشدد البيان
املشرتك عىل أ ّن القضية الفلسطينية هي القضية العربية املركزية،
وأ ّن الوزراء ناقشوا سبل دفع األطراف املعنية لالنخراط يف العملية
السلمية ،وأكدوا أ ّن قرارات الرشعية الدولية ذات العالقة وآخرها
القرار  ،2334ومبادرة السالم العربية ،متثل املرجعيات املعتمدة
للتفاوض ،باعتبار التفاوض السبيل الوحيد إلحالل السالم.
(العريب الجديد)2020/12/19 ،

ستسي أول
 2020/12/20قالت رشكة طريان العال اإلرسائيلية ،إنها
ّ
رحلة من إرسائيل إىل العاصمة املغربية ،الرباط ،يف الـ  22من كانون
األول /ديسمرب .وستحمل الرحلة األوىل وف ًدا أمريكيًا وإرسائيليًا مشرتكًا.
(الحرة)2020/12/20 ،

 2020/12/23صوتت الجمعية العامة لألمم املتحدة ،عىل قرار
السيادة الدامئة للشعب الفلسطيني يف األرض الفلسطينية املحتلة،
مبا فيها القدس الرشقية ،وصوتت ( )153دولة لصالح القرار ،يف حني
صوتت  6دول ضده (كندا ،إرسائيل ،جزر مارشال ،ميكرونيزيا ،ناورو،
أمريكا) ،بينام امتنعت  17دولة عن التصويت.
(الراية القطرية)2020/12/23 ،

 2020/12/23إثر الفشل يف مترير املوازنة العامة لعام  ،2021تم حل
الكنيست تلقائ ًيا ما استدعى الدعوة إىل إجراء انتخابات ترشيعية
جديدة .يذكر أن الخالف هو بني رشكاء حكومة "الوحدة والطوارئ"
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التي شكلها يف الربيع رئيس الــوزراء ،بنيامني نتانياهو ،ومنافسه
السابق يف االنتخابات بيني غانتس.
(فرانس )2020/12/23 ،24

 2020/12/23قالت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيني
بالخارج ،يف بيان أصدرته ،إن كل ما يروج من ا ّدعاءات بخصوص
إمكانية إرساء عالقات دبلوماسية بني تونس وإرسائيل" ،ال أساس
له من الص ّحة" ،وأنّه "يتناقض متا ًما مع املوقف الرسمي املبديئ
للجمهورية التونسية املنارص للقضية الفلسطينية العادلة والداعم
للحقوق الرشعية للشعب الفلسطيني".
(الحرة)2020/12/23 ،

 2020/12/25شهدت الضفة الغربية ،العديد من الفعاليات ضد
االستيطان اإلرسائييل وللتصدي إلقامة بؤر استيطانية يف عدة مواقع
من األرايض الفلسطينية .وجاءت الفعاليات بدعوة من أهايل القرى
والبلدات الفلسطينية املستهدفة باالستيطان ومن القوى الوطنية
واإلسالمية فيها ،ومن ناشطني يف املقاومة الشعبية ومن هيئة مقاومة
الجدار واالستيطان الفلسطينية ،للتصدي ملحاولة املستوطنني إقامة
بؤر استيطانية يف عدة أماكن من الضفة الغربية.
(العريب الجديد)2020/12/25 ،

 2020/12/26تستمر التحركات الشعبية املناهضة للتطبيع مع
االحتالل اإلرسائييل يف املغرب ،بعد أيام من توقيع اتفاق رسمي
بني الطرفني برعاية أمريكية .وشهدت مدن الدار البيضاء ،طنجة،
جرسيف وتازة ،تحركات احتجاجية خالل اليومني املاضيني .وقد حمل
املتظاهرون األعالم الفلسطينية والفتات كتب عليها "ال للتطبيع مع
الصهاينة"" ،التطبيع خيانة" و"فلسطني أمانة يف أعناقنا" ،كام رددوا
شعارات مناهضة لالتفاق مع االحتالل.
(وكالة م ًعا)2020/12/26 ،

 2020/12/30أكدت السلطة الفلسطينية أنه يف ظل غياب مساءلة
إرسائيل ،فإن الظلم واإلفالت من العقاب سيستمران يف االزدياد ،ما
يتسبب يف املزيد من املعاناة الالإنسانية ،ويقوض اآلمال يف التوصل
إىل حل عادل للقضية الفلسطينية .جاء ذلك يف ثالث رسائل وجهها
السفري رياض منصور املندوب الدائم لدولة فلسطني لدى األمم
املتحدة ،اليوم ،إىل كل من األمني العام لألمم املتحدة ،ورئيس مجلس
األمن الدويل لهذا الشهر /جنوب أفريقيا ،ورئيس الجمعية العامة
لألمم املتحدة ،حول تصاعد السياسات واملامرسات غري القانونية
والالإنسانية التي ينتهجها الكيان اإلرسائييل ،القوة القامئة باالحتالل،
ضد الشعب الفلسطيني.
(الرشق القطرية)2020/12/30 ،

 2020/12/31بلغ عدد الفلسطينيني املقدر حول العامل ،مع نهاية
 ،2020حواىل  13.7مليونًا ،بينهم  5.2ماليني يف الضفة الغربية
(مبا فيها القدس) ،وقطاع غزة .وأوضح الجهاز املركزي لإلحصاء
الفلسطيني (حكومي) ،أن عدد الفلسطينيني يف قطاع غزة بلغ نحو
 2.1مليون ،ويف الضفة الغربية  3.1ماليني .وأشار الجهاز إىل أن نسبة
الالجئني بني سكان الضفة وغزة ،الذين تم تهجريهم من أراضيهم،
إبّان نكبة فلسطني عام  1948تقدر بـ  .42%ويعيش داخل إرسائيل
 1.6مليون فلسطيني ،ينحدرون من ساللة نحو  154ألف فلسطيني،
مل يغادروا أراضيهم إبان النكبة .أما بقية الفلسطينيني ،فيعيشون
يف الشتات ،ومنهم  6.2ماليني يف الدول العربية ،ونحو  738ألفًا يف
الدول األجنبية.
(وكالة األناضول)2020/12/31 ،
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مق ّدمة
يفرتض مؤلف الكتاب نينغ أن ،بدايةً ،أ ّن الدراسات الجيوبوليتيكية
يف الصني قد ارتبطت بالنظرة املهيمنة التي ر ّوجت لها األوساط
األكادميية الغربية ،وأ ّن الحاجة تستدعي رصد األصوات واملواقف
كل ما يستأثر بفحص تأثري الخاصية املكانية يف
النقدية من الداخل يف ّ
مامرسة السلطة .ويف ذلك اعتمد الباحث عىل الجيوبوليتيك النقدية
إطا ًرا نظريًا والجيوبوليتيك غري الغربية بوصفها إطا ًرا تجريب ًيا .وتعاين
األوىل مجموعة قيود أنطولوجية وإبستيمولوجية ،كرتكيزها إمربيق ًيا
عىل الفضاءات الغربية واهتاممها بتحليل النصوص والخطابات
اإلعالمية بدلً من الجمهور الذي يستهلك هذه النصوص ،مبن فيهم
جمهور الق ّراء وال ّنقاد.
سؤال أساسيًا :ملاذا يُعترب البحث التجريبي من منظور
يطرح املؤلف ً
مهم؟ وبعد أن يشري إىل الفجوات
الحرب األمريكية عىل اإلرهاب ًّ
املعرفية التي تنجم عن الرؤية بعدسات غري غربية ،يُتبع االستفسار
السابق بتساؤالت فرعية ،منها :ما وجهات نظر الصني تجاه الحرب
األمريكية عىل اإلرهاب؟ وملاذا ت ُعترب دراسة املنظور الصيني مه ّمة؟
تأث ّرت تص ّورات الصني عن اإلرهاب بثالثة أمناط من الجيوبوليتيك؛
يختص ال ّنمط األول بـالجيوبوليتيك ما بعد االستعامرية التي ترسم
ّ
حدو ًدا بني فضاء الخاص (الغرب) وفضاء اآلخر (باقي األماكن) .يرمز
النمط الثاين إىل جيوبوليتيك التابع التي تش ّد االنتباه إىل ما يتع ّرض
ٍ
مامرسات يفرضها املهيمن جغرافيًا .أ ّما النمط
له امله ّمشون من
الثالث ّ
فيدل عىل الجغرافيا غري الغربية ،وهي فكرة أكرث عمومية من
تقسيم ثنائ ًيا متعارضً ا وال تؤكّد عىل عالقات القوة
سابقتَيها ،ال تق ّدم
ً
غري املتكافئة .ومبا أ ّن الصني ذات أهمية متزايدة يف السياسة الدولية،
وال تقع يف سياقٍ ثانوي ،وال هي بالدولة الهامشية أو املهجورة ،فإ ّن
سينصب عىل هذا النمط من الجيوبوليتيك.
تركيز البحث
ّ
يستهدف الباحث دراسة املجتمع الصيني بطريقتني معهودتني
يف علم االجتامع؛ من أعىل إىل أسفل ومن أسفل إىل أعىل .ويركّز
عىل تحليل أصوات نخب الدولة وأصوات الجامهري غري الحكومية.
وتنقسم هذه األخرية بدورها إىل فئتني :الطبقة الوسطى املتعلّمة
والكتلة .يف هذا اإلطار يق ّر املؤلّف بأ ّن وسائل اإلعالم الصينية تقع
تحت سيطرة النخب السياسية وتوجيهها ،لذلك ارتأى أن يفحص
األرشيف الذي يهت ّم بالحرب األمريكية عىل اإلرهاب يف صحيفتَي
 People's Dailyو ،South Weekendكام اعتمد عىل أداة املقابلة
شخصا من
(التي دامت من  40إىل  90دقيقة) لفهم تو ّجهات 58
ً
ق ّراء الصحيفتني .أ ّما ضبط مواقف الكتلة فقد كان يحتاج إىل متابعة
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تفاعل الجمهور مع االنتشار الواسع للمعلومة عىل موقع سينا ويبو
.Sina Weibo
يحقّق الكتاب يف تصورات الصني الجيوبوليتيكية للحرب األمريكية
عىل اإلرهاب من خالل مثانية فصول تشمل املقدمة والخامتة ،حيث
يعمد املؤلف يف الفصل الثاين إىل عرض األصول الفكرية ملفهوم
الجيوبوليتيك النقدية ،مربزًا أ ّن انفتاحه عىل ما هو كامن يف السياقات
السوسيوسياسية للصني سيسمح بتجاوز هيمنة املعامل الغربية عىل
الحقل ،ويتع ّزز ذلك أكرث يف اإلطار التجريبي الذي يتيحه الفصل
الثالث من الكتاب؛ إذ سيكون يف مقدور القارئ التعرف إىل ما هو
غري مستكشف يف الثقافة السياسية الصينية الحالية من أُط ٍر وتقاليد
جيوبوليتيكية .ويف حني كان الفصل الرابع رس ًدا ملنهجية البحث
وأساليبه ،تسلّح الفصالن الخامس والسادس بأطروحات منوذج
الدعاية ومنوذج الجمهور النشط القرتاح جدول أعامل بحثي يطمح
إىل دمج آراء الجمهور يف أدبيات الجيوبوليتيك .أ ّما الفصل السابع
فكان إضاء ًة جديدة تركّز عىل قدرة اإلنرتنت يف تشكيل فضاءات
فاعل
جديدة للرؤى الجيوبوليتيكية ،وهو ما يجعل من التكنولوجيا ً
احم ومه ّد ًدا للعالقة التقليدية بني السلطة واملعرفة.
مز ً

الجيوبوليتيك النقدية
ال تقترص الجيوبوليتيك النقدية عىل الحقائق الجغرافية املادية
املحايدة واملق َّدمة مسبقًا ،وإنّ ا تتضم ّن أيضً ا عملية إنتاج ذاتية
توحي بوجود مسعى للتأثري يف الخرائط ،وتت ّم مبساعدة ممثّلني
سياسيني يحاولون االستيالء عىل مختلف الفضاءات وتنظيمها لتناسب
مصالحهم املادية ورؤاهم الثقافية؛ مبعنى أنّها جغرافيا متخيّلة
ينتجها السياسيون الذين يتحك ّمون يف النصوص وحياكة الرسديات.
فعىل سبيل املثال ،ساهمت مقاالت جورج كينان "التيليغرام الطويل"
و"السيد  "Xيف تصوير االتحاد السوفيايت ،أثناء الحرب الباردة ،عىل
ِ
ومغتصب محتمل وطوفان أحمر ،وساعد هذا
أنه دولة مسترشقة
األمر عىل بناء خطاب مركزي ي ّربر سياسة االحتواء.
تتب ّنى الجيوبوليتيك النقدية ،إذًا ،التحقيق يف تأثري املعرفة املنتجة
اجتامعيًا عىل مامرسة السياسة ،وغرضها هو استعادة الخطابات التي
بدل من البحث يف واقع مستقل ووجودي ،ومبا
تحكم الجغرافيا ً
أنها تؤكّد عىل محورية الذات يف عملية إنتاج املعرفة ،فإنها تشكّك
يف إمكانية الوصول إىل معرفة موضوعية وعلمية .وعاد ًة ما ترتبط
الجيوبوليتيك النقدية مبفهوم "الخطاب" ،وأطروحات ميشيل فوكو
حول العالقة بني القوة واملعرفة؛ لذلك تتجه الجيوبوليتيك النقدية
إىل النهل من النصوص والخطب والتقارير (الجيوبوليتيك الرسمية
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والجيوبوليتيك العملية) التي تتالعب بها النخب (القادة والضباط
ومراكز الفكر واالسرتاتيجيون والخرباء العسكريون) ،فعقب الحرب
الباردة مل توقف النخب األمريكية أيديولوجيتها تجاه االتحاد السوفيايت،
وواصلت تأكيدها عىل خطر عدم االستقرار يف أوروبا الرشقية ،ومن
منظور الجيوبوليتيك النقدية يُع ّد هذا تالع ًبا بالنصوص إلضفاء
الرشعية عىل السياسات األمنية والنزعات العسكرتارية مبا يتوافق
مع قالب فهم الناس للعامل والسياسة (الجيوبوليتيك الشعبية) ،متا ًما
مثل ما عمدت أفالم هوليوود ،بعد أحداث  11سبتمرب  ،2001إىل
االستثامر يف النص الشعبي لوصف اإلرهايب باعتباره آخ َر غري أخالقي.
ٍ
موجات من النقد،
واجه تركيز الجيوبوليتيك النقدية عىل النصوص
كل يشء
إ ْذ قد تتوافر معطياتٌ موازية تجعل مبتغى استيعاب ّ
نص ًيا يبدو أم ًرا مستعص ًيا ،وانطالقًا من التساؤل :كيف تعمل
ومتثيله ّ
األشياء خارج النص يف إنتاج الفهم الجيوبوليتييك؟ برزت مقاربتان يف
نقد الجيوبوليتيك النقدية:
1.الجيوبوليتيك النسوية :انتقد النسويون الجيوبوليتيك النقدية يف
مركزيتها املفرطة ،وأنها جغرافيا وجنيالوجيا ذكورية وغري مادية،
مكتوبة من الرجال وعنهم وإليهم ،تُسكت اإلناث وتستبعده ّن
من املجال السيايس ،إضافة إىل أ ّن بحوث الجيوبوليتيك النقدية
تويل الروايات الجيوبوليتيكية يف النطاق األكرب (الدولة) اهتام ًما،
وتتجاهل تجارب املقياس األصغر (اإلنسان).
2.الجيوبوليتيك الالمتثيلية :تناقض إطار ما بعد الهيكلية الذي
مينح امتيازًا لفهم العامل عن طريق الخربات املعرفية والنصية
والبرصية ،وتركّز عىل التقاط املتغريات غري القابلة للتفسري
كالتأث ّر والعاطفة وغريها من األشياء غري املادية التي تكون
توسع يف فهم
خارج نطاق النصوص ،فمن شأن العواطف أن ّ
الجغرافيا من عقالنية ولها قابلية التن ّبؤ إىل َحشَ وية وغرائزية،
فقد تح ّولت مشاعر الخوف واألمل والحزن والوطنية بعد أحداث
 11سبتمرب إىل تجربة هوس جامعية للخيبة والصدمة وساهمت
يف ترسيم حدود متخيّلة بني الواليات املتحدة واإلرهابيني،
و ُوظّفت لتربير رغبات االنتقام وإجراءاته .ترمز الجيوبوليتيك
النسوية والجيوبوليتيك غري التمثيلية إىل أنطولوجيا جغرافية
جديدة تتجاوز املجال النيص ،وكتعريف إجرايئ تهدف الجغرافيا
النقدية إىل التحقيق يف العالقات املعقّدة بني املامرسات
السياسية والجغرافيا بطرق متثيلية وغري متثيلية.

تقاليد الجيوبوليتيك
الكونفوشيوسي  -الصيني
قال يش جينبينغ ،أثناء زيارته قرص باكنغهام سنة " ،2015املسافة
الجغرافية لن تفصل أب ًدا بني أولئك الذين يتشاركون األفكار ذاتها".
َاربت صحيفة "الشعب اليومية" املزاعم
ويف  21آذار /مارس  2009ق ْ
األمريكية لنرش الدميقراطية يف الرشق األوسط من منظور القيم
برتقال
ً
نتج
والتقاليد الصينية" :ما هو مزرو ٌع يف جنوب نهر هواي سيُ ُ
صحيًّا ،أما ما زُر َع يف شامل النهر فسيكون برتقالً ثاليث األوراق".
يوحي هذا التعليق بأ ّن التقاليد الكونفوشيوسية ما زالت حارضة يف
الخطابات السياسية املعارصة ،وميكن رصد عنوانني بارزين لها:
•متييز ْ -ه َوا  -يِي :منذ عهد حكم أرسة زهو ( 1046ق .م -
 711ق .م) تب ّنت الصني كلمة ْهوا  Huaلتمييز الـ "هان"
 Hanالصينيني من األقليات والغرباء الـ "يِي"  .Yiيشري كتاب
"الشعائر"((( إىل أ ّن هذا التاميز ال يرمز إىل هرمية ثقافية بقدر
ما ّ
يدل عىل وجود تناقض مكاين ،إذ ت ّم تصوير الصني عىل أنها
املوقع الجغرايف للهان ،بينام تتوزّع باقي األقليات العرقية عىل
املناطق النائية "تقع هوا يف وسط العامل ،يحيط بهم من الرشق
'يِي' ذوو الشعر الطويل واألوشام ويتناولون الطعام من دون
طبخه ،والذين هم يف الجنوب يدعون 'مان' أقدامهم عارية
وأطعمتهم نيئة ،ومن الغرب 'رونغ' يرتدون جلو ًدا وال يأكلون
الحبوب ،ومن الجنوب 'دي' يرتدون الريش ويعيشون يف
الكهوف" .لقد ت ّم ترميز يِي بأنها انعكاس لحياة بربرية بدائية،
تحضا وما يتبع ذلك من تف ّوق
يف حني ّ
تعب هوا عن حياة أكرث ّ ً
اجتامعي ونفيس وثقايف وسيايس ومادي .لذلك يُسمح ،مبنظور
ساللة زهو ،لـِ ْهوا أن تسيطر عىل أرايض وسط الصني املأهولة
بالسكان ،يف حني يقترص وجود يِي عىل املراعي والصحاري يف
املناطق النائية .كام ت ّم إقرار نظام الجزية لضامن تبعية يي لِ ْهوا.
•املركزية الصينية :إ ّن معيار التمييز بني هوا َويي هو درجة
االحتكام للثقافة الكونفوشيوسية ،حيث متّت اإلشادة بدولة
تشو  ،Chuالتي تقع يف الحافة الجنوبية للصني ومص ّنفة
عىل أنها يِي ،نظري مساعدتها باقي الدول وإحسانها لعامة
الناس خالل فرتة الدول املتحاربة ( 771ق .م  221 -ق .م)،
 1يص ّنف كتاب الشعائر يل جي عىل أنه واح ٌد من الكالسيكيات الخمسة لرشيعة
كونفوشيوس ،ويَصف األشكال االجتامعية والنظام الحكومي واملناسك االحتفالية لساللة
زهو .وقد أعاد أتباع كونفوشيوس وتالميذه تحرير الكتاب مرات عديدة .يُنظر" :طبعة
مرشوحة من كتاب الشعائر" ،املكتبة الرقمية العاملية ،2018/1/3 ،شوهد يف ،2021/3/10
يفhttps://bit.ly/3t43TWz :
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ُوسم بأنها هوا،
أ ّما دولة جني  Jinالتي تقع يف وسط الصني وت َ
فقد تع ّرضت لــازدراء بسبب سلوكها غري األخالقي وإثارتها
الحروب خالل الفرتة ذاتها .لذلك يُتوقّع ،يف املبادئ التوجيهية
الكونفوشيوسية ،أن يكون االنسجام والسالم يف صدارة املفاهيم
التي ترمي إىل الحفاظ عىل العالقات بني هوا ويِي ،وبسبب
الطبيعة التقدمية لثقافات هوا ،ت ُدفع يي إىل التعلّم ِم ْن هوا
بدلً من خوض الحروب معها؛ فمجتمع هوا متناغم ،وأساس
الدولة أخالقي يف املقام األول.
تغيات أثناء حكم
شهدت تقاليد الجيوبوليتيك الكونفوشيويس ّ
ساللة كينغ ،حيث ت ّم االنتقال من هوا بوصفها فكرة عرقية ،تصطفي
الهان ،إىل فكرة أوسع ّ
تدل عىل مفهوم الدولة القومية الحديثة (هان
عب عنه ليانغ كيتشاو مبصطلح "األمة الصينية".
وغري هان) ،وهو ما ّ
ويُعزى هذا التحول إىل انتساب ساللة كينغ إىل أقلية عرقية من
الـ "يِي" وهي أقلية "مانشو" التي تستوطن شامل رشق الصني .ووفقًا
تحتل مرك ًزا مهيم ًنا إذا اكتسبت
للكونفوشيوسية ،يُسمح لِيِي بأن ّ
تغي سامت
ثقاف َة هوا املتط ّورة ،إال أ ّن وقائع التاريخ تشري إىل عدم ّ
مانشو الرببرية ،حيث قامت مانشو ،يف مسعى استيالئهم عىل
السلطة ،بإبادات جامعية يف مدن جيادينغ ويانغزهو ،وهو ما دفع
هوا إىل االنخراط يف مقاومات شعبية لص ّد حكم يي املستج ّد؛ لذلك
رشع حكّام مانشو يف توظيف مصطلح يي لإلشارة إىل العوامل املنترشة
خارج الصني بغية تحرير ذواتهم من الهوية املش ّوهة والتخفيف من
ح ّدة التوترات مع مجتمع الهوا ،فتح ّولت يي إىل فكرة جغرافية
تَصف األجنبي عوضً ا عن العرق ،وأصبحت هوا رم ًزا لألمة الصينية
عوضً ا عن هان.
تش ّدد النسخة الجديدة عىل أ ّن الصني هي مركز العامل ومؤهالتها يف
ذلك هي وفرة السكان واملوارد والثقافات املتقدمة ،إنّها "اإلمرباطورية
الساموية والدولة املتف ّوقة" .وأل ّن باقي الدول وحشية ومتخلّفة ،فقد
ت ّم اإلبقاء عىل الجزية لتنظيم عالقات الصني الخارجية ،والجزية
ليست مساهمة اقتصادية فقط ،ولكنها،أيضً ا ،فكرة كونفوشيوسية
ت ُظهر بها الدول األجنبية طقوس اإلعجاب والخضوع للصني من
أجل الحفاظ عىل االنسجام والسالم .ولكن حدث أن ُصدمت الصني
واستفاقت من حلمها الجميل ،فبعد حروب األفيون أَلزمت بريطانيا
مستقبل عن استخدام كلمة
ً
الصني ،يف معاهدة تيانتسني ،أن متتنع
يي وتستبدلها بكلمة يانغ  ،Yangوهو مصطلح أكرث حيادية وإيجابية
يف وصف األجنبي .وبعد أن خرست الصني حرب جياوو مع اليابان
سنة  ،1894بدأت تستشعر فعليًا قوة األجنبي الذي ميكن أن يكون
مساويًا لها يف القوة بل يتفوق أحيانًا.

ددعلالا
رياني /يناثلا نوناكوناك

مــع تــأســيــس جــمــهــوريــة الــصــن الشعبية يف األول من
ترشين األول /أكتوبر  ،1949أخذت التقاليد الكونفوشيوسية منعطفًا
أشد تباي ًنا أثناء الحقبة الشيوعية؛ فخالل الفرتة األوىل من 1949
إىل السبعينيات ،أُديرت الدبلوماسية الصينية بواسطة األيديولوجيا
املاركسية الكالسيكية /اللينينية املعادية الغرب والرأساملية .وألنها
شكل نهائيًا للمجتمع البرشي وتنادي
تنظر إىل الشيوعية بوصفها ً
بالثورة الثقافية التي تُقيص جميع مظاهر اإلقطاع ،فقد مت ّيزت
املامرسات الجيوبوليتيكية الصينية ،خالل هذه الفرتة ،باستبعاد
رصيح لل ِقيم الكونفوشيوسية ،وهو عكس ما حدث أثناء الفرتة
الثانية ،املمتدة من عقد الثامنينيات إىل اليوم ،حيث قاد تب ّني
الصني سياسات االنفتاح واإلصالح من جهة ،وخالفاتها مع االتحاد
ظل
السوفيايت من جهة أخرى ،إىل بناء "وجهات نظر دبلوماسية يف ّ
رصة عىل
االشرتاكية ذات الخصائص الصينية" ،إ ْذ مل تصبح الصني م ّ
حتم ،للغرب ،وأصبحت مامرساتها
الظهور بصورة الدولة املعاديةً ،
الجيوبوليتيكية متزج بني املق ّوم الشيوعي والفلسفة الكونفوشيوسية
التقليدية .يف املقابل ،تخلّت الصني الحديثة عن التسلسل الهرمي
الجغرايف الذي مييّز بني هوا ويي ،واختارت االندماج يف مركّب الدول
القومية واإلقليمية ،ولكن مبنظور متم ّيز ج ًدا ،إذ تدافع الصني عن
بناء عالقات متساوية وليست هرمية عىل املرسح السيايس الدويل،
وتنادي باتّباع مبادئ التعايش السلمي الخمسة ،وتستخدم مفاهيم
لحل الرصاعات
الفلسفة الكونفوشيوسية (االنسجام والتنوع والسالم) ّ
الدولية ومعالجة الشؤون الدولية؛ وبشكل عام ،ميكن تحديد ثالثة
عنارص للسياسة الخارجية الصينية الحالية )1( :صورة متناغمة للصني
عن ذاتها :حيث تتب ّنى الحكومة الصينية الحالية اسرتاتيجية دفاعية
بدل من الحرب للحفاظ عىل النظام الدويل،
وتؤكّد عىل القوة الناعمة ً
ويُعرف عن السلوك الخارجي يف الصني تحلّيه باسرتاتيجيات "الصعود
السلمي" و"عدم السعي إىل الهيمنة" )2( .تشجيع مجتمع دويل
متع ّدد األطراف :تتعايش داخله مختلف الثقافات واأليديولوجيات
السياسية ،ويتم حثّ األديان عىل التعايش يف ما بينها وتُعامل عىل
تعب الصني عن ذلك مبقولة "حافظ عىل االنسجام،
قدم املساواةّ ،
حافظ عىل التّنوع" )3( .ال ُحكم عىل باقي الدول استنا ًدا إىل أخالق
الكونفوشيوسية ،وما يتطلبّه من التشديد عىل أهمية بناء مجتمع
دويل متناغم وسلمي ،ت ُستنكر فيه السلوكيات العنيفة ويُحتفى فيه
باملبادرات الحضارية والخريية .ويف هذا اإلطار قامت الصني بتشييد
 358معه ًدا كونفوشيوسيًا يف  105دول حول العامل .كام تم التأكيد
عىل هذا العنرص يف "اسرتاتيجيات النهوض السلمي للصني" التي
وردت يف الكتاب األبيض سنة .2011

بتك ضورعو تاعجارم
"الجيوبوليتيك الكونفوشيوسي :تصوّ رات الصين الجيوبوليتيكية للحرب األميركية على اإلرهاب"

استعان املؤلف بأسلوب املقارنة حني أشار إىل أ ّن متايز هوا  -يي قد
يُذكّر بفكرة "االسترشاق" إلدوارد سعيد ،والتي تَيش بأنه ،ومن أجل
إضفاء الرشعية عىل مصالح االستعامر الغربية ،ت ّم تصوير الرشق عىل
أنه بربري وقَبيل وغري عقالين ورجعي ،يف ما ذُكر الغرب عىل أنه
حضاري وعلمي ومتق ّدم وعقالين .ويتشارك املفهومان يف ثالث نقاط
ويختلفان يف مثلها؛ فكالهام يش ّددان عىل املخ ّيالت الجيوبوليتيكية
للهوية املزدوجة "األنا واآلخر" ،كام أنهام يق ّران بتف ّوق األنا عىل
اآلخر ،وير ّوج املفهومان ملقاربتَي الهيمنة والخطاب؛ رغم ذلك
فهام يتباينان من ناحية اليشء املستهدف ،فاملركزية الصينية تُويل
جاذبيتها وزخرفة ذاتها اهتام ًما ،بينام يركّز االسترشاق عىل تصوير
اآلخر الرشقي من دون اهتامم موا ٍز بالغرب ،ويختلفان كذلك
يف معيار الحكم ،إ ْذ تعتمد املركزية الصينية عىل الهوية الثقافية
واألخالق الكونفوشيوسية للحكم عىل من نحن ومن هو اآلخر ،بينام
ينفتح االسترشاق عىل املكانة املتفوقة الدامئة للدول الغربية ،وآخر
أمكنة التباين بني املفهومني هو نطاق التطبيق ،حيث ترشح املركزية
الصينية السياسة الصينية ،لذلك توصف عىل أنها شكل للخصوصية
الصينية ،يف ما يص ّنف االسترشاق عىل أنه نظرية عاملية.
عرج الباحث إىل إبراز جوانب االختالف يف التعامل مع مصطلح
اإلرهاب يف سياقات مختلفة .ففي الرسديات الناطقة باإلنكليزية
ُوظّف اإلرهاب لإلشارة إىل النشاط العنيف الذي تقوم به الجامعات
العرقية والقومية بعد الحرب العاملية األوىل ،ث ّم تط ّور بعد ذلك إىل
إرهاب ما بعد حدايث يعتمد عىل التأثري النفيس والرسائل الرمزية .ولقد
استخدمت إدارة جورج بوش االبن اإلرهاب أداة جغرافية رسمت
بها خريطة املنشقّني املحتملني عن الواليات املتحدة .كام استُخدم
املصطلح يف رسيالنكا والفلبني لرشعنة حروب حكومتَي البلدين
ضد منور التاميل وناشطي مينداناو .لقد أصبح اإلرهاب يف الغرب
شكل من الخطاب السيايس وواق ًعا مبنيًا اجتامعيًا .أما يف الرسديات
ً
الصينية فرغم وجود نشاطات انفصالية يف منطقة شينجيانغ قبل
 11سبتمرب ،فإن مصطلح اإلرهاب مل يُعتمد يف الخطاب الشعبي
والرسمي ،وفضّ ل الرئيس جيانغ زميني استخدام مصطلح السلوكيات
االنفصالية خالل مؤمتر  ،1992وتفس ُري ذلك أن الصني كانت تتج ّنب
إنتاج خيال جغرايف يف منطقة شينجيانغ قد يصبح واق ًعا انفصال ًيا
مفروضً ا لو ت ّم تداول املصطلح .غري أنه بعد أحداث  11سبتمرب
رصح وزير الخارجية
أصبح املصطلح يوظف بصفة تدريجية ،حيث ّ
تانغ جياشوان بـ "أ ّن إرهاب تركستان الرشقية هو جزء من اإلرهاب
الدويل"؛ وقد أمث َر هذا بأن أدرجت الواليات املتحدة بعض القوميات
ّ
مصاف الجامعات اإلرهابية ،مثل املؤمتر الوطني
العرقية الصينية يف
لرتكستان الرشقية ،ومؤمتر األويغور العاملي.
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الصحافة واإلنترنت الصينيتان وتصورات
الجمهور عن الجيوبوليتيك واإلرهاب
جمعت دراسة الباحث  516مقالً من صحيفة People's Daily
مقال من صحيفة  ،South Weekendوذلك خالل
يف مقابل ً 92
الفرتة  11سبتمرب  30 - 2001حزيران /يونيو  .2014واعتمدت
عىل برنامج  Nvivo 10يف التحليل اإلحصايئ للمقاالت .والحظ
املؤلّف أ ّن الصحيفتني قلّام تتط ّرقان إىل مواضيع تتناول عالقة
اإلرهاب بالصني ،يف حني تستفيضان يف الرسد والتحليل حني ترتبط
الظاهرة بالواليات املتحدة األمريكية ( 460مقالً أي  89يف املئة
يف صحيفة  People's Dailyو 83مقالً أي  90يف املئة يف صحيفة
)South Weekend؛ عالو ًة عىل ذلك ،تركّز الصحيفتان عىل سياسات
الواليات املتحدة يف مكافحة اإلرهاب وإجراءاتها ،أكرث من مناقشة
الجامعات اإلرهابية أو ظاهرة اإلرهاب يف ح ّد ذاتها ( 74يف املئة و59
يف املئة يف  People's Dailyو South Weekendعىل التوايل).
تراهن صحيفة  People's Dailyعىل املوثوقية والسلطة يف إيصال
أفكارها للق ّراء ،إ ْذ إ ّن الترصيح باسم املراسل ومكان عمله ووقته
يؤ ّدي أدوا ًرا يف إقناع القارئ بوجود مراسل حقيقي ،كام أ ّن تحرير
املقاالت يُعزى عادة ملثقفني ميارسون الحكم وخرباء من املؤسسات
والجامعات الحكومية ومراكز الفكر ،رغم ذلك ال ينفي هذا وجود
عيوب يف مقاالت الصحيفة ،كعدم االهتامم باملعلومات املج ّزأة
وتجاهل التفاصيل ،واالعتامد عىل مراجعات ال تستند إىل التحليل
املهني وإمنا إىل تك ّهنات شخصية؛ وخالفًا لـ  People's Dailyالتي
تع ّد الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي ،فإ ّن أسلوب الكتابة
يف  South Weekendيبدو مختلفًا ،حيث تتمتّع بنو ٍع من املرونة
النقدية ومن َط كتاب ٍة أكرث تح ّر ًرا من القيود ،ويستن ُد قل ُم تحريرها
إىل تحليلٍ مع ّمق لخلفية الحدث وتسويق رؤية بانورامية له ورس ٍد
أساسا إىل أ ّن الصحيفة تفتقر إىل
قصيص مص ّور عنه ،ويرجع ذلك ً
محطات مراسلة يف الدول األجنبية وتعتمد عىل موا ّد الوكاالت
األخــرى ،كام أنّها تصدر أسبوعيًا ،لذلك ليس مفاجئًا أن ت َصو َغ
الصحيفة وجهات النظر املتضاربة حول قضية اإلرهــاب انطالقًا
موسع لعالقة الواليات املتحدة األمريكية بحركة طالبان
من تحليل ّ
أو العودة إىل السياق االجتامعي والسيايس لنظام صدام حسني.
باالعتامد عىل الـ  58مقابلة ،ال ينظر الباحث إىل الجمهور عىل أنه
كل متشابه ،وإمنا هي فصائل متن ّوعة وغري مرتابطة من قُ ّراء مواظبني
ّ
وق ّراء َع َرضيني وق ّراء نقّاد ،فنسبة  5يف املئة م ّمن متّت مقابلتهم
أظهروا ثق ًة بدعم الصحيفتني باعتبارهام أشد انتظا ًما وموثوقية يف
استقاء املعلومة ،وغالبًا ما يتشارك هؤالء يف مؤرشات املهنة واملوقف
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( 32سنة ،ذكر ،موظف حكومي)" :أقرأ دامئًا الصحيفتني ،كام تعلم
أنا موظف حكومي ،ويه ّمني أن أعرف كيف تفكر حكومتي"؛ يف
حني أظهر  7يف املئة عدم ثقتهم بالصحيفتني بسبب الرقابة الصارمة
وتوجيه املحتوى من الحكومة ،وهو ما قاد إىل مناخ من عدم الثقة
أو ما يشري إليه املؤلف بف ّخ تاسيتوس  .Tacitus Trapوتقول
املستجيبة ( 24أنثى 33 ،سنة ،سيدة أعامل)" :ال أقرأ الصحيفتني،
وال يوجد ما يدفعني لتصديقهام ،تبدو الصني فيهام كام هي ،كأنهام
يأتيان من القالب ذاته ،أنا إنسانة حرة ،وال أح ّبذ أن أكون عرضة
لغسيل الدماغ" .قد يعود عدم اهتامم قطاع واسع من الجمهور إىل
أقل أهمية يف مجتمع يعتمد عىل
نظرة مسبقة عىل أ ّن هذه القنوات ّ
تحل تطبيقات
اإلنرتنت وقائم بش ّدة عىل تكنولوجيا املعلومات ،حيث ّ
محل وسائل اإلعالم التقليدية؛ من جهة أخرى
الهاتف املحمول ّ
حامسا لدعم صحيفة دون األخرى،
أبدى  12يف املئة من املستجيبني ً
ويرتبط ذلك باملواقف السياسية للفرد والصحيفة عىل ح ّد سواء،
حيث تُعرف  People's Dailyعىل أنها يسارية تركّز عىل األيديولوجيا
الشيوعية واملصالح الوطنية ،يف حني توسم  South Weekendبأنها
ذات خ ّط ليربايل وتر ّوج للقيم العاملية .وفضّ ل  12يف املئة إحدى
الصحيفتني عىل حساب األخرى بنا ًء عىل عامل التقارب الجغرايف،
فصحيفة  People's Dailyتنترش يف بكني وشامل الصني ،يف حني
تسود  South Weekendيف غوانغتشو وجنوب الصني.
أبانت نسبة  28يف املئة من املقابالت أ ّن اإلرهاب قضية عاملية ترتبط
مبصري جميع البرش يف تص ّور الصينيني ،يف حني ع َزا  25يف املئة من
املستجيبني اإلرهاب إىل سلوكيات تدخّل الجيش األمرييك يف شؤون
الدول األخرى .يقول املستجيب ( 54ذكر 58 ،سنة ،موظف حكومي):
"ملاذا يستهدف اإلرهابيون الواليات املتحدة األمريكية دون الصني؟
ألن الواليات املتحدة تؤ ّدي دور املهيمن الدويل ،عكس الصني التي
تدرك أ ّن االنسجام هو األغىل مث ًنا (مبدأ كونفوشيويس) ،عىل سبيل
املثال املستكشف هينغ هي (عاش يف عهد أرسة مينغ) أبح َر إىل
أقطار أخرى للتجارة ولنرش صورة وطنية عن الصني ،بينام فتح
ماجالن ،يف الفرتة نفسها ،بابًا لألعامل االستعامرية .من خالل هذا
املثال ميكن أن نرى االختالف بني تقاليدنا وتقاليد االستعامر الغريب".
إضافة إىل ذلك ،أظهر  21يف املئة من األشخاص عدم اهتاممهم
بالحوادث اإلرهابية التي يرونها بعيدة عن الصني جغرافيًا وثقافيًا،
وأنّهم مييلون إىل االهتامم أكرث مبجاالت الدخل والتعليم واالقتصاد
املتغي املشرتك بني املقابالت الـ 58
والتكنولوجيا والعقارات؛ إ ّن
ّ
هو إجامع الصينيني عىل استنكار اإلرهاب وسلوك الواليات املتحدة
سبيل مخالفًا للقيم الكونفوشيوسية.
بصفتهام ،م ًعا ،ينتهجان ً

ددعلالا
رياني /يناثلا نوناكوناك

يعاضد املؤلّف أبحاث ًا سابقة ص ّنفت اإلنرتنت يف الصني عىل أنها
تسرتشد مبا هو معمول به يف وسائل اإلعالم املطبوعة ،حيث ت َظهر
رقابة الدولة عىل اإلنرتنت يف ثالثة مجاالت )1( :مرشوع الجدار الناري
العظيم الذي حظ َر مواقع الويب ومح ّركات البحث األجنبية (تويرت
فيسبوك وغوغل) بهدف متكني الدولة وإضعاف صوت الجامهري.
( )2الرقابة الصارمة عىل التعبري عرب اإلنرتنت ،إ ْذ تشيع مامرسات
حذف التعليقات ،وتقوم رشكتا سينا وتينسنت باعتامد أنظمة رقابة
متس مبصالح الدولة )3( .ات ّباع
ذاتية ،تحذف مبوجبها املد ّونات التي ّ
رصح بها لتوجيه الرأي العام ،حيث يت ّم توظيف
طُرق مراوغة غري م ّ
"مرتزقة إنرتنت" يعملون بدوام كامل ،أو توظفهم بشكلٍ مؤقت
خصوصا
رشكات معينة بهدف توجيه الرأي العام ،ويَشتهر من هؤالء
ً
من يس ّمون بـ "حزب  50سنت" ،فقد كشفت وثيقة رسمية من
مقاطعة هونان سنة  ،2004أ ّن كل مشاركة يت ّم نرشها أو حذفها
يكسب صاحبها  50سنتًا.
أشار الباحث إىل ظاهرة "القومية الصينية السيربانية" ،والتي توحي
بتوظيف اإلنرتنت للتعبري عن املشاعر القومية ،وقد برزت أثناء
أعامل الشغب يف إندونيسيا سنة  1998وحادث تصادم الطائرات
األمريكية الصينية يف نيسان /أبريل  ،2001وكذا مطالبات السياسية
الفرنسية سيغولني روايال باستقالل التبت سنة  .2008وبالعودة إىل
يتبي
إحصائيات مركز معلومات شبكة اإلنرتنت الصينية ّ CNNIC
أ ّن عدد مستخدمي اإلنرتنت يف الصني سنة  2014قد بلغ  641مليون
نسمة ،أي ما يعادل  46يف املئة من إجاميل السكان ،و 22يف املئة
من مستخدمي اإلنرتنت يف العامل ،وتحيل هذه األرقام املهولة إىل
تقص تسابق قوى الدولة والقوى غري الحكومية عىل امتالك التأثري
ّ
يف الفضاء االفرتايض.
فحص املؤلف  1111تعليقًا عىل موق َعي صحيفتَي People's Daily
وتوصل إىل تحديد سبعة أمناط من الخطابات
وّ .South Weekend
املناهضة للواليات املتحدة عىل موقع سينا ويبو؛ وهي أمناط تشرتك
يف سامت العاطفة والالعقالنية والقلق القومي والهويايت ،ومك ّونها
األسايس هو الثقافة الكونفوشيوسية:
1.توظيف لغة حاقدة لبناء هوية معادية للواليات املتحدة
األمريكية؛ ويظهر ذلك يف استعام ٍل واسع ملصطلحات تستهدف
الصينيني الداعمني للواليات املتحدة ،كوصفهم بـ "حزب السنت
األمرييك" ،و"خونة الهان" ،و"حزب طعام الكالب" و"حزب غسل
األرضيات"؛ تظهر بجالء حالة السخرية الواسعة يف الصني من
مفهوم "تع ّدد األحـزاب" ورميه بسهام تهكّمية؛ وقد أحىص
الكاتب  55حالة وفق هذا النمط.

بتك ضورعو تاعجارم
"الجيوبوليتيك الكونفوشيوسي :تصوّ رات الصين الجيوبوليتيكية للحرب األميركية على اإلرهاب"

2.شعارات مناهضة للواليات املتحدة ،كالتعليق بشعارات
اإلمربيالية والهيمنة ،وغريها من الطرق العاطفية للتعبري عن
اآلراء ،وت ّم تدوين  46حالة يف هذا النمط من الخطاب املعادي.
3.الفانتازيا العسكرية؛ حيث ت ّم إحصاء  80حالة مدفوعة
بالفخر الوطني ،تطالب بالحرب وتن ّدد مبواقف الصني الليّنة
تجاه الواليات املتحدة ،وتدعو إىل االقتداء والتعلم من الرئيس
الرويس فالدميري بوتني.
4.دعم أعداء الواليات املتحدة األمريكية؛ حيث أبانت  192حالة
صف اإلرهابيني ،و َوقف الباحث
عن مشاعر قوية للوقوف يف ّ
عند تعليق أحد املستخدمني "عاش الدن ،الطالب الجيّد ملاو".
5.استدعاء التاريخ لبناء هوية معادية للواليات املتحدة؛
وبالخصوص حادثتي تفجري السفارة واصطدام الطائرات ،وقد
ت ّم ع ّد  163حالة.
6.توجيه صفعة للواليات املتحدة والقوى املوالية لها؛ صفع الوجه
عم
هو تقنية متاحة ملستخدمي اإلنرتنت يف الصني للتعبري ّ
يختلج يف صدورهم ولإلشارة إىل التناقضات واألخطاء ،كام أ ّن
صفع الوجه يف الثقافة الصينية يوصف بأنه عمل عدايئ خطري
يستهدف تقويض سمعة اآلخرين ،وقد أشار املؤلف إىل وجود
 336حالة يف هذا الجانب.
7.إصــدار أحكام أخالقية حول حرب الواليات املتحدة عىل
اإلرهاب؛ مبجموع  239حالة ،وتركي ًزا عىل انتهاكات السالم
واالنسجام الدويل.
أ ّما الخطابات املؤيّدة للواليات املتحدة عىل موقع سينا ويبو،
فتنقسم فرعني:
1.استخدام كلامت حاقدة لبناء هوية مؤيّدة للواليات املتحدة:
مبجموع  74حالة ،فإضافة إىل مصطلح "حزب الخمسني سنت"
الشهري ،يت ّم وسم من يتحدث بكالم سخيف وغري طبيعي ويعاين
اضطرابًا يف التفكري بـ "الدماغ املكسور" ،أ ّما من يفعل أشياء
رشيرة من وراء غطاء الوطنية فيسمى يف تعليقات املستخدمني
بـ "لصوص الوطنية".
2.منارصة تف ّوق القيم األمريكية :أبدت  140حالة تثمينها قيم
االنفتاح والحرية واإلنسانية السائدة يف الواليات املتحدة.
أصدرت محكمة الشعب العليا والنيابة العليا قانونًا مشرتكًا ،بتاريخ
 9أيلول /سبتمرب  ،2013يح ّدد كيفية معالجة القضايا الجنائية
املتعلّقة بتبادل املعلومات عىل اإلنرتنت ،وهذا يف ضوء ارتفاع
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ملحوظ يف خطابات تح ّدي النظام عىل موقع سينا ويبو ،حيث أحىص
الكاتب  134حالة يف هذا اإلطار ،وقام بتقسيمها فئتني؛ تطالب الفئة
األوىل وسائل اإلعالم بالرتكيز عىل الشؤون الداخلية (الفساد ،واألمن
بدل
الغذايئ ،والتلوث البيئي ،ومشاكل اإلسكان والرعاية الصحية) ً
من الرتكيز عىل اإلرهاب ،وقد قُ ّدرت أعداد هذه الفئة بـ  86حالة
من أصل 134؛ أما الفئة الثانية فنادت برضورة إعادة تعريف مفهوم
اإلرهاب ،أل ّن العنف املنزيل وهدم البيوت من السلوكيات اإلرهابية
كذلك ،وأ ّن قسم اإلدارة الحرضية وفرق الهدم ومراكز الرشطة ينبغي
أن يشملها هي األخرى املفهوم األوسع لإلرهاب.

مناقشة أفكار الكتاب
يفتح الكتاب نافذ ًة لفهم الصني من الداخل ،ويَع ُد بتجاوز مث ّبطات
االنعزالية واملحافظة والطهارة التي حالت دون تواصل مج ّمعات
الصني البحثية مع املجال األوسع للرسديات األنكلوسكسونية ،وقد
ب َدت الصني يف املؤلَّف أشد تعقي ًدا من أن توصف ،كام هو شائع،
باملنضبطة واملخضعة ،ال يتوقّف ذلك عىل مناكفات قطبَي مستعميل
اإلنرتنت وق ّراء الصحيفتني ،بل يتع ّداهام إىل ما ُد ّون يف تصدير الكتاب
"إىل من يعانون النشاطات اإلرهابية ومن يعانون األعامل العسكرية
ملكافحة اإلرهاب ،وأولئك الذين يت ّم خداعهم يف الخطابات اإلرهابية
يف الواليات املتحدة والصني وأوروبا وأفغانستان والعراق وإرسائيل
وفلسطني وسورية وليبيا ومناطق أخرى"((( .والحكومة الصينية غري
مستثناة من هذه اآلفة ،سواء ُسلّطت عليها أو قامت بتوظيفها
تغيت الصني ،ها أنا
خطاب ًيا ،وكأ ّن لسان حال املؤلّف يقول :لقد ّ
ذا أنتقدها من الداخل ،وبات من املعيب َو ْسمها بدولة ذات حكم
دكتاتوري شمويل ،يف الواقع هي دولة تجمع بني املج َدين :الدكتاتورية
والرأساملية(((؛ وليس بالرضورة أن تكون دكتاتورية متشددة ،إ ْذ
قاد االستبداد الناعم بكني إىل تحقيق مكسب االنضامم إىل منظمة
التجارة العاملية سنة  2001أثناء ما ُعرف بفرتة العرص الليربايل الذي
املحي أن متتلك الصني
ّ
جسده تشو رونغ جي؛ رغم ذلك يبدو من ّ
هذه القدرة الهائلة يف التعايش مع متناقضاتها .لقد ذُك َر يف أ ّول
بريد إلكرتوين أُرسل من الصني إىل أملانيا سنة " 1987عرب سور الصني
2 Ning An, Confucian Geopolitics: Chinese Geopolitical Imaginations of the
US War on Terror (Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd, 2020), p. v.
 3العبارة لعزمي بشارة يف :عزمي بشارة" ،جرب الخواطر يف زمن املخاطر :الناس والوباء"،
مقاالت ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2020/4/20 ،شوهد يف  ،2020/5/27يف:
https://bit.ly/3tgigqN
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كل ركن يف العامل" ،لكن بعد عقدين من
العظيم ،ميكننا أن نصل إىل ّ
(((
الزمن سعت بكني ملنع ذلك عىل وجه التحديد .
وسط هذه املنطقة الرمادية تتعايش إجراءات املؤسسة اإلدارية مع
إجراءات السوق ،حيث تقود سجاالتهام املتعددة إىل االعتقاد بصحة
املزاعم التي تربط نجاح مساعي اإلصالح يف الصني بتعزيز القيود
عىل السلطة والقضاء عىل الفساد ،فكام يقول لينني "سلطة من دون
ٍ
حتم إىل
انحطاط غري مق ّيد"((( .لذلك تجد الحكومة
قيود ،تؤ ّدي ً
الصينية نفسها أمام مطالبات بإعطاء وسائل اإلعالم ،مبا فيها اإلنرتنت،
كامل يف فضح الفساد ،وبوزن ال يقل قيمة عن مرشوع "إنرتنت
دو ًرا ً
زائد"  Internet plusالذي يزعم مهندسه يل كيكيانغ أنّه يؤ ّدي دو ًرا
محوريًا يف ضامن النم ّو املستق ّر لالقتصاد الصيني(((.

ددعلالا
رياني /يناثلا نوناكوناك

من الناحية املنهجية ،ال ميكن التغافل عن نزعة إثنوغرافية حديثة
يف الكتاب ،فكام يقال أتاحت اإلنرتنت لإلثنوغرايف أن يَصف
أماك َن ليست باألماكن ،حيث إ ّن االعتامد عىل طريقة األرشفة عرب
الويب والوصول من خالل الوسائط اإلعالمية إىل الثقافات الفرعية
للمجتمعات لهام تأثريات واضحة يف دراسة املامرسات وأمناط التعبري
وطرق التفكري ،وسيصبح يف مقدور الغرباء التواصل مع ما كان
يوسم ،قبل عرص اإلنرتنت ،بأنه متامسك ومنغلق وغري قابل إلجراء
الدراسات امليدانية((( .رغم ذلك تربز إىل الواجهة أسئلة أخالقية من
قبيل :أوظف الباحث اإلنرتنت وسيطًا وأداة بحث أم كانت موضو ًعا
وهدفًا يف ح ّد ذاتها؟ وهل غاىل يف توظيف سلطته البحثية لتقرير ما
عم قد تؤول أو تحيل
هو أخالقي وما هو غري ذلك؟
ّ
وبغض النظر ّ
إليه هذه التساؤالت فإ ّن الكتاب يعترب مساهمة جا ّدة يف الربط بني
مجالَني ب ِقيا متباع َدين فرت ٍ
ات طويل ًة من الزمن ،وهام الجيوبوليتيك
وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال.

كان املؤلّف اختزاليًا إىل ح ّد بعيد أثناء ترشيحه لعودة الكونفوشيوسية
إىل الصني يف الثامنينيات ،حيث أخرجها يف صورة الرجل األخري
املنترص ،وهو ما يتناقض مع حقيقة الخارطة الفسيفسائية التي باتت
واق ًعا مفروضً ا عىل الحزب الحاكم ذاته؛ إ ْذ تتع ّرض الكونفوشيوسية
النتقادات متواصلة من املاويني والليرباليني ،وتُدان بأنها إقطاعية
وغري علمية وتكريس للظالمية الثقافية ،بل املر ّجح أ ّن إزالة متثال
كونفوشيوس من ميدان تيامنان سنة  2011كان بإيعا ٍز من يساريني
ذوي نفوذ يف مدرسة الحزب املركزية(((.

يُخرب الكتاب بأ ّن هناك ما يكفي من دعائم داخلية للقول بأ ّن الصني
تتح ّول ،وإذا تح ّولت فإ ّن انعكاسات ذلك ستمت ّد ال محالة إىل العامل
تكتفي الصني بإرسال مضامني ق ّوتها إىل املهيمن فحسب،
بأرسه؛ لن
َ
بل ستكون فرصة ومنوذ ًجا تحاكيه الدول النامية يف مسائل الرصاع بني
العوملة والخصوصية والحوار بني اقتصاد السوق وتب ّني الدميقراطية(((.

 4ملزيد من املعلومات ينظر:
Carl Minzer, End of An Era: How China's Authoritarian Revival is
Undermining its Rise (Oxford: Oxford University Press, 2018).
5 Ronghua Shen & Sheng Cao, Modernization of Government Governance
in China (Singapore: Palgrave Macmillan, 2020), p. 274.
 6ملزيد من املعلومات ينظر:
Ibid., p. vi.
ٍ
ملزيد من املعلومات ينظر:
7
Qin Pang, State-Society Relations and Confucian Revivalism in Contemporary
China (Singapore: Palgrave Macmillan, 2019).

 8ملزيد من املعلومات ينظر:
Howard Lune & Bruce L. Berg, Qualitative Research Methods for Social
Sciences, 9th edition (London: Pearson Education Limited, 2017).
 9محمد حميش" ،صعود الصني من منظور مغاير :نظرية التعقد وأوهام العقالنيني"،
مجلة العلوم اإلنسانية لجامعة أم البواقي ،مج  ،6العدد ( 2كانون األول /ديسمرب ،)2019
ص .30-21
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مجلة سياسات عربية مجلة محكّمة تصدر عن املركز العريب لألبحاث ودراســة السياسات .تحمل الرقم الدويل
كل
املعياري ( .)ISSN: 2307-1583وقد صدر عددها األول يف آذار /مارس  .2013وهي مجلة محكّمة تصدر مرة واحدة ّ
شهرين ،ولها هيئة تحرير اختصاصية وهيئة استشارية دولية فاعلة ترشف عىل عملها .وتستند إىل ميثاق أخالقي لقواعد النرش
فيها والعالقة بينها وبني الباحثني .وبعد ثالث سنوات من الخربة ،والتفاعل مع املختصني واملهتمني ،صدر خاللها من املجلة
مثانية عرش عد ًدا ،أعادت املجلة هيكلة نفسها مبا يتوافق مع املواصفات الشكلية واملوضوعية للمجالت الدولية املحكّمة .كام
تستند إىل الئحة داخلية تنظّم عمل التحكيم ،وإىل الئحة معتمدة باملحكمني يف االختصاصات كافة.
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 ّإل بشكل استثنايئ ،وبعد أن يع ّدها الباحث من جديد للنرش
يف املجلة ،ويف هذه الحالة عىل الباحث أن يشري إىل ذلك ،ويق ّدم بيانات وافية عن عنوان األطروحة وتاريخ مناقشتها
واملؤسسة التي جرت فيها املناقشة.
•أن يقع البحث يف مجال أهداف املجلة واهتامماتها البحثية.

بأي لغة من اللغات ،رشط
•تهتم املجلة بنرش مراجعات نقدية للكتب املهمة التي صدرت حديثًا يف مجاالت اختصاصها ّ
ألّ يكون قد مىض عىل صدورها أكرث من ثالث سنوات .يرتاوح حجم املراجعة بني  5000-4500كلمة ،وتخضع لقواعد
تحكيم األبحاث يف املركز العريب.
•يراوح عدد كلامت البحث ،مبا يف ذلك املراجع يف اإلحاالت املرجعية والهوامش اإليضاحية ،والقامئة البيبليوغرافية
وكلامت الجداول يف حال وجودها ،وامللحقات يف حال وجودها ،بني  8000-6000كلمة ،وللمجلة أن تنرش ،بحسب
تقديراتها وبصورة استثنائية ،بعض البحوث والدراسات التي تتجاوز هذا العدد من الكلامت.
•يف حال وجود مخططات أو أشكال أو معادالت أو رسوم بيانية أو جداول ،ينبغي إرسالها بالطريقة التي استغلت بها يف
ترسل صو ًرا.
األصل بحسب برنام َجي اكسل( )Excelأو وورد( ،)Wordوال تقبل األشكال والرسوم والجداول التي َ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ملحق 2
أخالقيات النشر في مجالت المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات

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

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

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

•احرتام قاعدة عدم التمييز :يق ّيم املح ّررون واملراجعون املا ّدة البحثية بحسب محتواها الفكري ،مع مراعاة مبدأ عدم
التمييز عىل أساس العرق أو الجنس االجتامعي أو املعتقد الديني أو الفلسفة السياسية للكاتب.

•قاعدة عدم تضارب املصالح بني املحررين والباحث ،سواء كان ذلك نتيجة عالقة تنافسية أو تعاونية أو عالقات أخرى أو
الصلة بالبحث.
املؤسسات ذات ّ
روابط مع ّ
أي مؤلّف من املؤلّفني ،أو الرشكات ،أو ّ
أي من أعضاء هيئتها أو املحررين املواد غري املنشورة التي يتضمنها البحث امل ُحال
•تتقيد املجالت بعدم جواز استخدام ّ
عىل املجلة يف بحوثهم الخاصة.
•النسخة النهائية للبحث والتعديالت :تعرض املجلة النسخة املحررة شبه النهائية من البحث بصيغة  PDFعىل الباحث
ٍ
تصحيحات أو تصويبات
أي تعديالت مه ّمة أو إضافات عىل البحثّ ،إل ما كان من
قبل النرش .ويف هذه املرحلة ،ال ت ُقبل ّ
أو تعديالت طفيفة؛ وذلك ضمن ٍ
أمد زمني وجيز ج ًدا ت ُح ّدده رسالة املجلة إىل الباحث.
•حقوق امللكية الفكرية :ميلك املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات حقوق امللكية الفكرية بالنسبة إىل املقاالت
املنشورة يف مجالته العلمية املحكّمة ،وال يجوز إعادة نرشها جزئ ًّيا أو كلّ ًيا ،سوا ٌء باللغة العربية أو ترجمتها إىل لغات
أجنبية ،من دون إذنٍ خطي رصيح من املركز العريب.
كامل بالحصول عىل إذن الدورية األجنبية النارشة ،وباحرتام حقوق
•تتقيد مجالت املركز يف نرشها ملقاالت مرتجمة تقيّ ًدا ً
امللكية الفكرية.
مجلت املركز العريب مب ّجانية النرش ،وتُعفي الباحثني واملؤلّفني من جميع رسوم النرش.
•املجانية .تلتزم ّ
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دعوة للكتابة
تدعو دورية "سياسات عربية" األكاديميين والباحثين وسائر الكتّاب المهتمين بشؤون
السياسات للكتابة على صفحاتها .تقبل الدورية األبحاث النظرية والتطبيقية
المكتوبة باللغة العربية ،كما تفتح صفحاتها ً
أيضا لمراجعات الكتب ،وللحوار الجاد
حول ما ينشر فيها من موضوعات .تخضع كل المواد التي تصل إلى "سياسات
عربية" للتحكيم من جانب مختصين من األكاديميين .ولذلك تتوقع هذه الدورية ممن
ّ
المحكمون من مالحظات .فاتباع التقاليد
يكتبون إليها االلتزام بمعاييرها ،وبما يبديه
المؤسسيّة ،على محدوديتها ،هو الذي يسمح بتراكم التّجربة واحترام
العلمية
ّ
المعايير العلميّة ،وضمان جودة المادة التي تصل إلى القراء .تهدف هذه الدورية إلى
التضحية
أن تكون طيّعة الفهم لدى المختصين وغير المختصين من القراء ،من دون
ِ
برصانة المضمون.
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 120دوال ًر
دوالا ًراأمريكيً

األمريكية.
القارةاألمريكية.
لألفراداديفيفالقارة
أمريكا ًيالألفر
دوالا ًراأمريك ًي
 120دوال ًر

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