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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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سياسة دولة قطر وتجربتها في الوساطة وتسوية المنازعات
Qatar's Policy and Experience in Mediation and Dispute Settlement

 حيث تبنت سياســة، تحو ًلا كبيــ ًرا في سياســتها الخارجية1995 شــهدت دولــة قطــر منذ عــام
،خارجية مستقلة ومحايدة نتيجة وقوعها في منطقة حيوية وجيوسياسية واقتصادية مهمة
 ومن منطلق.وفــي الوقــت ذاته تشــهد توترات بيــن القوى اإلقليميــة المؤثرة في المنطقــة
 انتهجت دولة،أهمية دور الوســاطة في حل المنازعات وإحالل الســام في منطقة مشتعلة
قطــر فــي سياســتها الخارجيــة نهج الحــوار والمســاعي الحميــدة والوســاطة والدبلوماســية
الوقائية والعمل على تسوية المنازعات واألزمات بالطرق السلمية وبكل حيادية واستقاللية
 وبذلك تأتي هذه الدراسة لتساهم في.ووفق أحكام القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة
تســليط الضــوء علــى سياســة دولة قطــر وتجربتها في الوســاطة وتســوية المنازعــات وإبراز
 مــن خــال توضيــح،جهودهــا ومســاهماتها ودورهــا الفاعــل خــال العشــرين ســنة الماضيــة
 وتســليط الضــوء على دراســات حالة،ســمات سياســتها الخارجيــة واســتراتيجيتها ومبادئهــا
.لبعض الوساطات القطرية السابقة
. تسوية المنازعات، القوة الناعمة، الوساطة، قطر:كلمات مفتاحية
Beginning in 1995, Qatar underwent a major transformation in its foreign policy,
adopting an independent and neutral foreign policy as a result of being located
in an important vital, geopolitical and economic region, with tensions between
the influential regional powers. Given the importance of mediation in resolving
disputes and bringing peace to a region raging in conflict, Qatar adopted a foreign
policy approach of dialogue, good offices, mediation, and preventive diplomacy,
and worked to settle disputes and crises peacefully, remaining impartial and
independent, in accordance with the provisions of international law and the
Charter of the United Nations. This study explores Qatar policy and experience in
mediation and dispute settlement and highlights its active role and contribution
over the past twenty years, by clarifying the features of its foreign policy, strategy,
and principles, and highlighting case studies of previous Qatari mediation.
Keywords: Qatar, Mediation, Soft Power, Conflict Resolution.
.* باحث قطري متخصص يف القانون الدويل والعالقات الدولية
Qatari Researcher Specializing in International Law and International Relations.
.** باحثة قطرية متخصصة يف العالقات والشؤون الدولية
Qatari Researcher Specializing in International Relations and Affairs.

8
مقدمة
تعترب دولة قطر واحــدة من أهم الــدول الفاعلة عىل الساحتني
اإلقليمية والدولية يف استعامل الدبلوماسية الوقائية والوساطة
واملساعي الحميدة أدا ًة فاعل ًة يف تسوية املنازعات اإلقليمية والدولية،
وال سيام خالل العقدين األخريين((( .فقد متكنت بهذه الجهود من
املساهمة يف حفظ األمن والسلم اإلقليميني والدوليني .ومنذ تويل
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاين ( )2013-1995مقاليد الحكم يف البالد
مستقل يف سياستها الخارجية؛ ما وضعها
ً
عام  ،1995تبنت منه ًجا
يف مكانة مميزة ،وال سيام عىل الصعيد الدبلومايس ،بل اعتربت هذا
النهج جز ًءا ال يتجزأ من دستورها الدائم(((.
وبعد تويل الشيخ متيم بن حمد آل ثاين مقاليد الحكم يف البالد
عام  ،2013أكد النهج الدبلومايس نفسه ،بل سعى لتعزيز هذا
الدور من خالل دعم العديد من جهود مبادرات السالم يف أماكن
عديدة من العامل ،وبذ ِل كثريٍ من املساعي الحميدة والوساطة لتسوية
مجموعة من املنازعات واألزمــات الدولية ،آخرها توقيع اتفاق
الدوحة للسالم يف أفغانستان بني الواليات املتحدة األمريكية وطالبان
يف الدوحة يف  29شباط /فرباير  .2020ومن ث ّم ،أصبحت الوساطة
رسخت قطر مكانتها
رك ًنا من أركان السياسة الخارجية لقطر .وهكذاّ ،
بوصفها دولة صانعة للسالم يف العامل ،عرب اسرتاتيجيات التحالفات
والرشاكات اإلقليمية والدولية والدبلوماسية الوقائية ،مستفيدة من
قوتها الناعمة التي أكسبتها القوة عىل الصعيد اإلقليمي ،وكونت
صورة ذهنية وعالمة مميزة لها يف هذا املجال(((.
ومع دخول قطر مجلس األمن عض ًوا غري دائم يف الفرتة ،(((2007–2006
أصبح دور الوساطة القطرية أكرث نشاطًا وحيويةً؛ فتنوعت بني التدخل
يف تسوية أزمات داخلية يف لبنان ،وأزمات وحروب أهلية يف اليمن
والسودان ،ومنازعات حدودية يف جيبويت وإرترييا ،وحروب أهلية
 1تعترب الدبلوماسية الوقائية من الجهود الهادفة إىل منع نشوب النزاعات بني األطراف،
ومنع أي خالفات قامئة من أن تتسع وتتحول إىل نزاعات.
 2تنص املادة السابعة من الدستور الدائم لدولة قطر عىل ما ييل" :السياسة الخارجية
لدولة قطر تقوم عىل مبدأ توطيد السلم واألمن الدوليني عن طريق تشجيع فض املنازعات
الدولية بالطرق السلمية ،ودعم حق الشعوب يف تقرير مصريها ،وعدم التدخل يف الشؤون
الداخلية للدول ،والتعاون مع األمم املحبة للسالم" .يُنظر :دولة قطر" ،الدستور الدائم لدولة
قطر ."2004/6/8 ،الجريدة الرسمية ،العدد  ،2005/6/8 ،6شوهد يف  ،2021/9/7يف:
https://bit.ly/3kXEN9C
3
Sultan Barakat, "Qatari Mediation: Between Ambition and
Achievement," Brookings, 10/11/2014, p. 58, accessed on 16/8/2021, at:
https://brook.gs/3x8I8GK
 4األمم املتحدة ،مجلس األمن" ،البلدان التي انتخبت لعضوية مجلس األمن :قامئة
بجميع الدول التي انتخبت لعضوية مجلس األمن مرة واحدة عىل األقل منذ عام ،"1946
شوهد يف  ،2021/8/16يفhttps://bit.ly/36Xlmqz :
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ذات طابع دويل كالحرب الدائرة يف أفغانستان .فقد خلقت هذه
الجهود وعمليات الوساطة التي عكفت عليها الدوحة صورة إقليمية
ودولية لقطر بوصفها وسيطًا معت ًربا وموثوقًا به يف تحقيق السلم
واألمن اإلقليميني والدوليني ،عىل الرغم من كونها واحدة من أصغر
دول الرشق األوسط من حيث املساحة الجغرافية والتعداد السكاين.
تعالج هذه الدراسة أدوار الوساطة القطرية من خالل مناقشة
سياسة دولة قطر وتجربتها يف الوساطة وتسوية املنازعات الدولية
ومساهامتها يف الحفاظ عىل السلم واألمن الدوليني .وسيجري ذلك من
خالل اإلجابة عن مجموعة من األسئلة الفرعية ،أهمها :ما اسرتاتيجية
الوساطة القطرية ودوافعها؟ وما آلية الوساطة القطرية يف الدول
املتنازعة؟ وما مستقبل الوساطة القطرية بعد الحصار؟
استند الباحثان يف هذه الدراسة إىل معلومات من مصادر أولية،
فضل عن جمع وتحليل املعلومات املستندة إىل املراجعة األدبية
ً
املكثفة واملتضمنة مجموعة من الكتب واملقاالت حول الوساطة.
وقد قُسمت الدراسة إىل خمسة أجزاء :يتناول الجزء األول السياسة
الخارجية القطرية ،يف حني يناقش الجزء الثاين دوافع استخدام
الوساطة خيا ًرا اسرتاتيجيًا لدولة قطر ،ويركز الجزء الثالث عىل توضيح
املبادئ األساسية لوساطة قطر املتضمنة قوتها الناعمة والدبلوماسية
اإلنسانية والتنموية واملحافظة عىل رسية املفاوضات وااللتزام
تحليل لبعض مناذج
مببادئ القانون الدويل ،بينام يتناول الجزء الرابع ً
الوساطة القطرية والتحديات التي واجهتها وكيفية التغلب عليها
كاليمن ،ولبنان ،والسودان ،وجيبويت وإرترييا ،وأفغانستان .أما الجزء
الخامس ،فيوضح مستقبل الوساطة القطرية بعد الحصار.

ً
أوال :سمات السياسة الخارجية القطرية
شهدت دولة قطر التي كانت ذات يوم إمارة ذات تأثري محدود عىل
تحول كب ًريا يف رشوط سياستها الداخلية والخارجية.
الساحة اإلقليمية ً
فدفعت مصادر الدخل الحيوية واالسرتاتيجية التي متلكها ،والتي تقع
يف منطقة حيوية واقتصادية وجيوسياسية مهمة ومتر يف الوقت نفسه
بحالة توتر شبه دائم بني بعض القوى اإلقليمية املؤثرة باملنطقة ،إىل
أن تتبنى سياسة مستقلة ومحايدة تؤمن بالحوار واملساعي الحميدة
والوساطة والدبلوماسية الوقائية وتسوية املنازعات واألزمات بالطرق
السلمية .كام أن قطر ليس لديها أطامع توسعية أو أجندة خفية،
ومن ث ّم لجأت الكثري من األطراف املعنية إىل قطر؛ نظ ًرا إىل نهجها
البارز ودورهــا يف تحقيق األمن واالستقرار والتنمية املستدامة
البرشية .كام تعمل وساطة قطر وفق أحكام القانون الدويل مع
املحافظة عىل رسية املفاوضات ،وتقوم كذلك سياساتها الخارجية عىل
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مبدأ الشفافية والصدقية واحرتام العادات والتقاليد واللغة والدين
والثقافة ألطراف النزاع((( ،إضافة إىل أن عدم حمل دولة قطر عبئًا
تاريخيًا مضطربًا مع دول الرصاعات ساهم يف أن يُنظر إىل الوسطاء
القطريني عىل أنهم وسطاء محايدون ،وال سيام يف لبنان والسودان،
وكذلك يف أفغانستان واليمن اللتني عانتا عالقات مضطربة مع الدول
ذات الثقل التقليدي باملنطقة .كام أن قطر ال تتنافس عىل تسوية
الرصاعات ،وإمنا تدعم أو تكمل األدوار السلمية التي يعكف املجتمع
الدويل عىل معالجتها ،فال تؤمن بسياسة املحاور وحالة االستقطاب
السيايس التي لها تداعيات خطرية عىل االستقرار اإلقليمي والعاملي،
بل تسعى إلقامة الرشاكات والتحالفات والتوافق اإلقليمي والدويل
يف الرصاع الذي تعكف عىل معالجته .ومن ث ّم ،يعكس قرار وضع
الوساطة يف قلب السياسة الخارجية وعي القيادة القطرية التي
سارت جن ًبا إىل جنب مع نحت سياسة خارجية مستقلة ومبتكرة(((.
فقد كانت إحدى اللبنات األوىل لهذه االسرتاتيجية تأسيس قناة
الجزيرة التي ساهمت يف دفع قطر إىل األضواء اإلقليمية والدولية؛
ما أدى إىل ضامن سمعة الدولة بصفتها الع ًبا مؤث ًرا يف سياسات
الرشق األوسط((( .وبناء عليه ،كسبت قطر ثقة املجتمع اإلقليمي
مقبول والعبًا أساسيًا يف األزمات والساحة
ً
والدويل ،وأصبحت وسيطًا
(((
الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية .

ثان ًيا :الوساطة بصفتها خيا ًرا
استراتيج ًيا لدولة قطر
نص عىل أن الوساطة هي
عىل الرغم من أن ميثاق األمم املتحدة ّ
(((
أحد السبل الرئيسة لحل النزاعات الدولية  ،فإن الكثري من املحللني
واملتابعني واألكادمييني يتساءلون عن األدوات التي استخدمتها
الدوحة للوصول إىل هذه املنزلة العاملية يف تسوية املنازعات الدولية
5
Sultan Barakat, "The Qatari Spring: Qatar's Emerging Role in
Peacemaking," Kuwait Programme on Development, Governance and
Globalisation in the Gulf States, no. 24 (July 2012), accessed on 16/8/2021,
at: https://bit.ly/2TB96Jv
6 Kristian Coates Ulrichsen, "Qatar's Mediation Initiatives," Policy Brief,
Norwegian Centre for Conflict Resolution (NOREF) (February 2013), p. 3,
accessed on 26/7/2021, at: https://bit.ly/3y4KQhW
7 "Qatar's Foreign Policy: Why It Matters for the Region," Fanack,
12/6/2017, accessed on 26/7/2021, at: https://bit.ly/374CsmF
" 8سعادة السفري الدكتور مطلق بن ماجد القحطاين يحارض حول 'سياسة وتجربة دولة
قطر يف الوساطة وحل النزاعات'" ،أخبار ،معهد الدوحة للدراسات العليا ،2021/1/13 ،شوهد
يف  ،2021/8/16يفhttps://bit.ly/3kSWoRp :
 9األمم املتحدة ،ميثاق األمم املتحدة ،الفصل السادس :حل املنازعات سلم ًيا ،شوهد يف
 ،2021/8/17يفhttps://bit.ly/2UqYVYo :

9
بإحدى أهم وسائلها وهي الوساطة( ،((1كام تساءلوا عن دوافع هذا
الدور ،وسبب النجاح القطري يف كثري من هذه امللفات السياسية
املعقدة( .((1ذلك أنه اتضح أن الدافع الرئيس لجهود الوساطة القطرية
هو خليط بني عدة عوامل؛ وهي اإلميان القاطع بالقوة الناعمة وقوة
القانون الدويل وسياسة الحياد اإليجايب ورضورة تحقيق السمعة
الدولية املرموقة( ،((1إضاف ًة إىل أسباب دينية وأخالقية دفعت قطر
نحو القيام بهذه الجهود الدبلوماسية واإلنسانية إلصالح ذات البني
من أجل تحقيق السالم واالستقرار .ث ّم إن املوقع الجغرايف لدولة قطر
ووقوعها بني قوتني متنافستني رئيستني :اململكة العربية السعودية
والجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،ال يرتك لها خيا ًرا سوى اتباع سياسة
خارجية مستقلة ومحايدة .لذا يعترب تبني الوساطة واملفاوضات
والدبلوماسية الوقائية وبناء السالم خيا ًرا اسرتاتيجيًا للمحافظة عىل
سيادة قطر واستقاللها السيايس(.((1
عالوة عىل ما سبق ،سعت دولة قطر لالحتفاظ بسياسة خارجية
مرنة تستند إىل حد بعيد إىل تعزيز السالم الدويل ،ويشري هنا مهران
كامرافا إىل أن الدبلوماسية القطرية جمعت بني القوتني الناعمة
والصلبة يف آن واحد لتصبح ما يسمى "القوة الذكية" التي توازن
بني املنفعة الرباغامتية واملبدأ اإلنساين واألخالقي( .((1يف حني يشري
عبد العزيز الحر وآخرون إىل أن الدبلوماسية القطرية تعمل مبا
يسمى "القوة املتداخلة"؛ من خالل اتباع نه ًجا يف عالقاتها الدولية
يسمح لها باستخدام أدوات ووسائل متعددة عىل جميع املستويات
(من النطاق املحيل إىل النطاق العاملي) لتأمني مصالحها االسرتاتيجية
وحامية سيادتها ومواردها .فمن أدوات القوة املستخدمة عىل سبيل
املثال ال الحرص" :االتفاقات األمنية ،وصفقات األسلحة ،والقواعد
العسكرية ،واالستثامرات الخارجية ،والتجارة ،واإلعالم ،والطريان،
واألحداث الدولية ،والرياضة ،والتعليم ،والوساطة ،واملساعدات
املالية ،والتعاون والرشاكات والتحالفات الدولية واإلقليمية" .وبذلك،
متكنت قطر من االستفادة من مواردها ،واستخدمتها عىل نح ٍو فعال
لرتسيخ االعرتاف الدويل وخلق عالمة شهرة وطنية مميزة تدعم
 10ت ُع ّرف الوساطة بأنها عملية مفاوضات تطوعية تتبع نه ًجا سلميًا إلدارة أو تسوية
النزاع من خالل سعي األطراف املتنازعة للحصول عىل املساعدة أو قبول عرض املساعدة من
قبل فرد ،أو منظمة ،أو دولة محايدة للوصول إىل حل وسط يف النزاع من خالل التأثري يف
تصور األطراف وتغيري سلوكهم دون اللجوء إىل العنف.
11 Mehran Kamrava, "Mediation and Qatari Foreign Policy," The Middle
East Journal, vol. 65, no. 4 (Autumn 2011), p. 542.
12 Ibid.
"13 Barakat, "The Qatari Spring.
14 Kamrava.

10
تحقيق أهداف سياستها الخارجية ،من خالل مزيج من أدوات القوة
لتصبح جهة فاعلة إقليمية وعاملية مؤثرة(.((1
عالوة عىل ما سبق ،أوضح سلطان بركات أن ضامن نجاح اسرتاتيجيات
أول،
السياسة الخارجية القطرية تم من خالل ثالثة عوامل أساسيةً :
الرثوة الهائلة والحوافز املادية التي تساهم يف تقليل مستوى الرصاع.
ثان ًيا ،اإلرادة القوية لسمو األمري ملامرسة هذا الدور .ثالثًا ،رؤية األمري
لتكون دولة قطر مبنزلة جرس بني الرشق األوسط والعامل الغريب(.((1
كام تضمنت الجوانب الرئيسة لسياسة الدولة الحفاظ عىل عالقات
مفتوحة مع مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة؛ ما يعني أن
تبحر قطر باستمرار يف حقل ألغام من العالقات الصعبة ،وال سيام
يف فرتة اضطرابات العامل العريب ،ولكن سياسة العالقات املفتوحة
مع الجامعات املعادية مل تحظ دامئًا بدعم بعض دول العامل العريب.
ويجادل بركات بأن الكثريين يرون أن ترصفات قطر غالبًا ما تكون
مثرية للجدل ومتضاربة( .((1فقد اتضح أن الوسيط الناجح هو الذي
يستطيع أن يتحدث مع الجميع .واتبعت قطر اسرتاتيجية تشكيل
رشاكات مع عدة دول من بينها الواليات املتحدة األمريكية يف تحقيق
السالم واالستقرار باعتامد الوساطة واملساعي الحميدة( .((1وقد وصفها
بركات بأنها اسرتاتيجية املناورة ،وهي تهدف إىل الحفاظ عىل عالقات
جيدة مع الجميع بغض النظر عن سياساتهم املتناقضة بعضهم تجاه
بعض( ،((1وال سيام إيران والسعودية؛ إذ متكنت الدوحة من سد
الفجوة ،داخل الخليج وخارجه ،يف الرشق األوسط الذي يزداد اشتعالً
بالنزاعات( .((2ويشري بركات إىل أن عالقات قطر مع مجموعة متضادة
من الدول والجهات الفاعلة ،مثل الواليات املتحدة األمريكية وإيران
وإرسائيل وحزب الله وحامس ونظام الرئيس السوداين عمر البشري
( )2019-1989يف السودان ،خلقت انطبا ًعا بأن الدوحة سعت للوقوف
فوق الخالف السيايس التقليدي وترسيخ نفسها بصفتها نو ًعا مختلفًا
من الفاعلني الدوليني .فعىل سبيل املثال كانت عالقات قطر معتدلة
15 Abdulaziz Al Horr et al., "Qatar's Global-Local Nexus: From Soft to
Nested Power?" in: M. Evren Tok, Lolwah Alkhater & Leslie A. Pal (eds.),
Policy-Making in a Transformative State (London: Palgrave Macmillan,
2016), pp. 347-365.
"16 Barakat, "The Qatari Spring.
17 Ibid.
"18 "Qatar's Foreign Policy.
"19 Barakat, "The Qatari Spring.
20
Anders Gulbrandsen, "Bridging the Gulf: Qatari Business
Diplomacy and Conflict Mediation," Master Dissertation, Georgetown
University, Washington, DC, 2010, pp. 26-32, accessed on 17/8/2021, at:
https://bit.ly/3gjWFe7
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مع الفصائل املختلفة يف لبنان ،ومن ث ّم كان يُنظر إىل قطر عىل أنها
الوسيط األمثل لحل األزمة اللبنانية عام  ،2008مقارن ًة بالدول األخرى
باملنطقة( .((2كام يجادل البعض بأنه من التناقض أن توقع الدوحة عىل
عدد كبري من االتفاقيات والتبادالت العسكرية الودية مع إيران أثناء
استضافتها القاعدة العسكرية األمريكية يف العديد .لك ّن سياسة الباب
املفتوح التي انتهجتها قطر تجاه طهران ،بالحفاظ عىل عالقات تعاون
قامئة عىل املصالح االقتصادية واالسرتاتيجية املتبادلة مع الحكومة
اإليرانية ،ساهمت يف تقليل التوترات اإلقليمية عرب مواصلة القادة
القطريني الحوار مع إيران واملساعدة يف تحقيق التوازن بني املصالح
اإليرانية واألمريكية املتنافسة(((2؛ إذ وفر ذلك لقطر استقاللية معقولة
يف سياساتها الخارجية(.((2

وقد تُفرس أيضً ا رغبة قطر يف االنخراط يف الوساطة الدولية بعدة
أسباب منها زيادة التأثري ،واكتساب القيمة والسمعة ،وأن تصبح الع ًبا
بارزًا يف مجال الوساطة عىل الساحة الدولية ،وفتح قنوات االتصال،
إضافة إىل تعزيز العالمة البارزة للدولة وبناء صورة دولية بصفتها
وسيطًا محاي ًدا ونزي ًها( .((2ويرى روسالن مينيش أن جهود الوساطة
القطرية تهدف أيضً ا إىل صون األمن يف الجوانب املالية واالقتصادية
للدولة ،فعىل سبيل املثال استثمرت دولة قطر بعد وساطة دارفور
"21 Barakat, "The Qatari Spring.
22 Bernd Kaussler, "Tracing Qatar's Foreign Policy Trajectory and
Its Impact on Regional Security," Research Paper, Arab Center for
Research and Policy Studies (September 2015), accessed on 17/8/2021, at:
https://bit.ly/3x2Rh4R
23 Gulbrandsen.
24 Esra Cavusoglu, "From Rise to Crisis: The Qatari Leadership," Turkish
Journal of Middle Eastern Studies, vol. 7, no. 1 (2020), accessed on 17/8/2021,
"at: https://bit.ly/3x5u3uZ; Barakat, "Qatari Mediation.
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بامتالك األرايض الزراعية لتحقيق برنامج األمن الغذايئ الوطني لدولة
قطر ،وبذلك تسعى الكتساب القوة الناعمة التي تساهم يف تقوية
رشعيتها ومكانتها( .((2كام يجادل العديد من املؤلفني أن مبادرات
الوساطة والسياسة الخارجية القطرية ودوافعها صممت عم ًدا لوضع
قطر عىل الخريطة العاملية( .((2ويبدو أن اتّباع نهج الوسيط املحايد
ضمن سياسة قطر الخارجية قد آىت مثاره إىل حد بعيد ،فيام يتعلق
بأمن قطر خاصة أثناء فرض الحصار الجائر.

وتحالفات اسرتاتيجية ورشاكات دولية وإقليمية .فالدبلوماسية القطرية
تعمل عىل حشد الدعم الدويل والتوافق اإلقليمي ،لحل هذه األزمات،
وإيجاد الضامنات الالزمة لتنفيذ اتفاقيات السالم واستدامتها(.((2

ً
ثالثا :المبادئ األساسية للوساطة
القطرية
تؤكد قطر أنه غالبًا ما يجري حل الرصاعات والنزاعات من خالل
جهود متعددة األطراف ،تدعم تحقيق األمن والعدالة واملصالحة عىل
نح ٍو مستدام كالقوة الناعمة ،والتنمية اإلنسانية والبرشية ،واإلنعاش
االقتصادي ،وااللتزام برسية املفاوضات ومببادئ القانون الدويل ،أثناء
عملية الوساطة واملفاوضات.

 .1القوة الناعمة
برزت سياسات قطر بوصفها مثالً ناج ًحا للقوة الناعمة التي متارسها
الدول الصغرية للتأثري يف السياسة الدولية ،بينام ميكن تفسري القوة
الدولية لقطر بأنها "قوة متداخلة" أي مزيج من القوتني الصلبة والناعمة
التي توضح قدرة الدولة عىل استخدام العديد من األدوات واملوارد عىل
املستويات املحلية واإلقليمية والدولية بهدف االستفادة منها لتحقيق
التأثري املطلوب .وفيام يتعلق بالوساطة القطرية ،سمح كل ما سبق
لدولة قطر وللمفاوضني القطريني بأن يتحلوا باملرونة الالزمة والقدرة
عىل التواصل مع أطراف الرصاع كافة ،من خالل دبلوماسية تسعى
للمحافظة عىل مسافة متساوية من الجميع مع فهم ملحوظ للحساسية
الثقافية ألطراف الرصاع املختلفة( .((2واعتمدت الدوحة نو ًعا آخر من
األسلوب الناعم ،يتمثّل يف العمل عىل تحقيق التوافق اإلقليمي والدويل
حول هذه النزاعات ،وذلك من خالل العمل ضمن سياسات شاملة
25 Ruslan Minich, "Conflict Mediation: The Qatari Experience," Historia
i Polityka, vol. 21, no. 14 (2015), pp. 121-133.
26
Stig Jarle Hansen (ed.), "Religion, Prestige and Windows of
"Opportunity? (Qatari Peace-Making and Foreign Policy Engagement),
Noragric Working Paper, no. 48, Department of International Environment
and Development Studies NORAGRIC (October 2013), accessed on
17/8/2021, at: https://bit.ly/2OXdU9A
 27الجمهورية الرتكية ،منظمة التعاون اإلسالمي ،تقرير موجز للمؤمتر الثالث للدول
األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي حول الوساطة ،2019/11/1 ،شوهد يف ،2021/8/17
يفhttps://bit.ly/3x0yAxn :

وفيام يتعلق بتأثري القوة الناعمة القطرية يف مساعي الوساطة
القطرية ،تجدر اإلشارة إىل أن أهم أمناطها متثلت يف قناة الجزيرة
وخطوط الطريان القطرية واملبادرات اإلنسانية القطرية واالستثامرات
الخارجية والتجارة والتحالفات والرشاكات الدولية .كام أن الرشاكات
يف مجال الطاقة مع العديد من الدول خلقت أوجه ترابط منحت
رئيسا للحفاظ عىل استقرار قطر
الجهات الخارجية الفاعلة سب ًبا ً
وأمنها؛ ما سهل عىل الدوحة مامرسة دورها بوصفها وسيطًا ،عىل
الرغم من التحديات التي مرت بها .ويضاف إىل هذه الرشاكات
السياسة الخارجية املبنية عىل التعاون املتبادل ،وإقامة التوازن بني
العالقات املتنافسة إقليم ًيا ودول ًيا ،والعمل بكل حيادية واستقاللية
وفق أحكام القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة.
لقد مكّن جميع ما سبق قطر من االنخراط يف مهامت الوساطة يف
العديد من امللفات باملنطقة؛ إذ تعتمد الدوحة يف وساطتها عىل اإلقناع،
وال تلجأ إىل استغالل الوضع السيايس أو االقتصادي أو االجتامعي الهش
يف مناطق الرصاع .كام تأخذ وساطتها يف االعتبار الظروف السياسية
واالجتامعية واالقتصادية والدينية والثقافية لألطراف؛ إذ تهدف هذه
الجهود إىل تسوية الرصاع وليس إدارته ،من دون فرض أي إمالءات
فضل عن االستثامر يف مشاريع التنمية املستدامة
عىل طرف ما( .((2هذا ً
28
29

"سعادة السفري الدكتور مطلق بن ماجد القحطاين يحارض".
املرجع نفسه.
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وبرامج إعادة اإلعامر يف مناطق النزاع .فأسفر اتباع هذا النهج عن
نتائج مميزة ،منحت قطر ثقة املجتمع الدويل بصفتها وسيطًا موثوقًا به،
أهلها للحصول عىل املرتبة األوىل يف مؤرش السالم العاملي عىل منطقة
الرشق األوسط واملرتبة السابعة والعرشين عىل مستوى العامل(.((3

 .2الدبلوماسية اإلنسانية والتنموية
متيزت قطر ،كام أسلفنا ،بقدرتها عىل الربط بني الوساطة والعمل
اإلنساين والتنمية املستدامة والدبلوماسية اإلنسانية؛ فساعدتها
إمكانياتها االقتصادية واملالية عىل تحمل نفقات عمليات الوساطة
والسالم والتنمية ،وتوفري الضامنات الالزمة لتنفيذ اتفاقات السالم التي
يتم التوصل إليها مع أطراف الرصاع .ففي بعض األحيان ،مل ِ
تكتف قطر
بدور الوساطة لتسوية النزاعات فحسب ،بل امتد عملها لتنفيذ برامج
تنموية مصاحبة التفاقيات السالم .وخري دليل عىل ذلك ما قامت
به بعد اعتامد "وثيقة الدوحة للسالم يف دارفور" عام  2011التي
وجدت ترحيبًا دوليًا واس ًعا(((3؛ إذ واصلت الدوحة جهودها اإلنسانية
والتنموية بتنفيذ العديد من الربامج التنموية عىل األرض السودانية
لحصد مثار هذا النجاح .ومل تقترص الربامج التنموية عىل دارفور ،بل
أ ّدت قطر أيضً ا الدور نفسه يف العديد من مناطق النزاع يف لبنان
وفلسطني .فعىل سبيل املثال متلك الدوحة تجربة طويلة يف فلسطني؛
ذلك أنها ساهمت عدة مرات يف تخفيف حدة الرصاع بني الفلسطينيني
وإرسائيل ،وال سيام يف قطاع غزة مع التعبري عن االستعداد الكامل
ملواصلة مسريتها يف تحقيق الوفاق الفلسطيني  -الفلسطيني من أجل
الوصول إىل اتفاق مصالحة شامل بينهم لتوحيد الصف الفلسطيني
يف الرصاع الفلسطيني  -اإلرسائييل ،والذي تأمل أن يتم من خالل
العودة إىل حدود  1967وحل الدولتني والقدس الرشقية عاصمة لدولة
فلسطني مع حق العودة لالجئني الفلسطينيني(.((3
كام تدرس الدوحة مع رشكائها الدوليني تنفيذ مشاريع تنموية
واجتامعية يف أفغانستان لدعم عملية السالم الداخلية بحسب
األولويات املحلية ،عند االنتهاء من عملية السالم والتوصل التفاق
بني الفرقاء األفغان.
30
Institute for Economics and Peace (IEP), Global Peace Index
2020, Measuring Peace in a Complex World, International Reports no. 21
(January 2021), accessed on 17/8/2021, at: https://bit.ly/3wZptx6
"31 Barakat, "The Qatari Spring.
 32دولة قطر ،وزارة الخارجية" ،السفري العامدي يعلن نجاح جهود دولة قطر
يف التوصل التفاق تهدئة يف قطاع غــزة" ،2020/8/31 ،شوهد يف  ،2021/8/17يف:
https://bit.ly/3x2hj73؛ "فتح وحامس توقعان إعالن الدوحة "،الجزيرة نت،2021/2/6 ،
شوهد يف  ،2021/8/17يفhttps://bit.ly/3zvqD4U :

وفيام يتعلق بدعم جهود السالم والوساطة والتنمية املستدامة يف
الدول التي تعاين الرصاعات ،فلدى قطر نهج واضح من عدة نوا ٍح.
فمن ناحية التعليم ،يظهر دور مؤسسة التعليم فوق الجميع تحت
رعاية سمو الشيخة موزا املسند ،واملعنية بالدفاع عن الحق يف
التعليم ،وال سيام يف مناطق النزاع بهدف التعايف من األعامل العدائية
وتعزيز االستقرار والتنمية؛ فقد تم تصميم برنامج معني بحامية
الحق يف التعليم يف ظل النزاعات وانعدام األمن .وتعمل املؤسسة
مع رشكاء كاألمم املتحدة وغريها من املؤسسات األكادميية العاملية
والهيئات الحكومية وغري الحكومية؛ وقد نتج من ذلك التحالف أن
تم يف عام  2018التصديق عىل إعالن املدارس اآلمنة مع عدد من
الدول ،بهدف رفع الوعي والتأثري يف السياسات الدولية التخاذ بعض
الخطوات امللموسة لتقديم أفضل وسائل الحامية للطالب واملعلمني
يف ظل النزاعات(.((3

 .3سرية المفاوضات
رسية املفاوضات من املبادئ األساسية األخرى التي تعتمد عليها
تعترب ّ
رئيسا يف
رصا ً
قطر يف وساطتها ومساعيها الحميدة .فالرسية تع ّد عن ً
املفاوضات؛ لعدة أسباب ،من أهمها عدم انكشاف املوقف التفاويض
ألي طرف ،والذي قد يضعه يف موقف سيايس حرج ويضعف من
موقفه التفاويض ،ما قد يؤدي إىل انهيار العملية التفاوضية أو فشلها.
ويصعب عىل الوسيط التحكم يف منع ترسيب املفاوضات أو انتهاك
أحد أطراف النزاع مبدأ الرسية أو التحكم يف تجاوزاتهم تجاه العملية
التفاوضية .ولكن من املهم أن ال يكون للوسيط أي دور يف ترسيب
مثل هذه املعلومات؛ فعدم الحفاظ عىل رسية املفاوضات يضعف
 33دولة قطر ،وزارة الخارجية" ،دولة قطر تجدد حرصها عىل حامية األطفال يف النزاعات
املسلحة" ،2018/7/11 ،شوهد يف  ،2021/8/17يفhttps://bit.ly/3iPyVho :

تاسارد
سياسة دولة قطر وتجربتها في الوساطة وتسوية المنازعات

صدقية الوسيط .فقد أشار ديفيد هوفامن إىل رضورة الحفاظ عىل
الرسية ،وهي تقوم عىل أمرين :األول ،الحفاظ عىل رسية عملية
الوساطة تجاه األطـراف خارج الوساطة .والثاين ،عندما يجتمع
الوسيط عىل انفراد مع أحد الطرفني يف سلسلة الجلسات الخاصة،
فإنه يكون محل ثقة عالية لديهام .وبذلك ،يفرتض الحفاظ عىل رسية
كل ما يقال يف الجلسة ،حتى إن كان ثني الحقيقة سيعزز قضية
التسوية ،مبعنى آخر يجب أن يتجنب الوسيط إجراء العملية بطريقة
قد ترض باملشاركني أو تزيد النزاع سو ًءا أو بطريقة قد تؤجج عداء
األطراف بعضها تجاه بعض(.((3
أشار جيمس وال وتيمويث ُدن إىل أنه عىل الرغم من بذل املشاركني
يف الوساطة أقىص جهدهم للحفاظ عىل الرسية ،فإن الوساطة قد ال
تكون دامئًا كذلك؛ لهذا قد يحجب املتنازعون أحيانًا بعض املعلومات
خوفًا من استخدامها الحقًا ضدهم( .((3ويشري إبراهيم العناين إىل
أن حرية اختيار أطراف النزاع للوسيط ،والحفاظ عىل رسية النزاع،
قد يساهامن يف حث الطرفني لتقديم تنازالت متبادلة يف مواقفهام
حتى يصال إىل نقطة التقاء وتسوية توافقية تريض جميع األطراف(.((3
وبناء عليه ،يفرتض أن تبدي األطراف املتنازعة حسن النية واملرونة
والتعاون إلنجاح الوساطة ،ويتطلب ذلك الثقة يف قدرة الوسيط
املختار وخربته ونزاهته ومهارته .ومن هذا املنطلق يتضح أن الدور
الذي مارسته قطر بالحفاظ عىل رسية وساطتها بني األطراف املتنازعة
يف الدول املعنية أكسبها هذه الصدقية.
ومن ناحية أخرى ،فإن الضغط اإلعالمي عىل طريف النزاع لتقديم
ترصيحات فيام يتعلق بالعملية التفاوضية ،وال سيام عندما يستدعي
األمر وقف العمليات القتالية أو خفض تصعيد حدة العنف ،قد
يؤدي إىل أن يخلط الطرفان بني ما ميكن الترصيح به وما ال ميكن
الترصيح به ،والذي قد يعترب ترسيبًا لرسية العملية التفاوضية .ومن
ث ّم ،قد تفشل العملية التفاوضية ويلقى اللوم عىل طريف النزاع
لعدم تحقيق التقدم املطلوب .ويف جميع األحوال ،يفرتض أن يتحىل
الوسيط باملهنية والكفاءة العالية يف معرفة كيفية التعامل مع وسائل
اإلعالم ،ووضع خطة وآلية مشرتكة مع طريف املفاوضات للعمل بهذه
الكيفية .فعىل سبيل املثال ،تدخل الوسطاء القطريون يف الكثري من
النزاعات واملفاوضات من دون اإلعالن عنها بصفة مبارشة أو غري
34 David A. Hoffman, "Ten Principles of Mediation Ethics," Alternatives
to the High Cost of Litigation, vol. 18, no. 8 (September 2000), pp. 147–169.
35 James A. Wall & Timothy C. Dunne, "Mediation Research: A Current
Review," Negotiation Journal, vol. 28, no. 2 (April 2012), pp. 217-244.
 36إبراهيم العناين ،التسوية السلمية للنزاعات الدولية (الدوحة :دار نرش جامعة
قطر.)2020 ،
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مبارشة ،كالحالة يف غامبيا يف عام  ،2017ويف ميامنار يف عام  ،2018ويف
منطقة آسيا الوسطى يف عام  ،2019ويف الخالف الرتيك – اليوناين يف
عام  .2020فعىل الرغم من أن الدوحة هي عاصمة اإلعالم املريئ من
خالل قناة الجزيرة ،مل ِ
تعط قطر أي تفاصيل عن كل هذه املساعي
وغريها من الجهود واملبادرات التي تعكف عليها وتجري إدارتها
بهدوء وخلف الكواليس بعي ًدا عن الدعاية اإلعالمية(.((3
يعزز ذلك مكانة قطر بوصفها وسيطًا نزي ًها ومحاي ًدا ،ميكن الوثوق
به أو اللجوء إليه أو القبول بدعوته للتوسط .ومن ث ّم يع ّد هذا البعد
مهم ،يجب ترسيخه
واالنطباع العام عن دور قطر وتُعد وساطتها أم ًرا ً
واملحافظة عليه بشتى الوسائل ،لتحقيق أكرب قدر من النتائج املرجوة
منه عىل املديني املتوسط والبعيد.

 .4االلتزام بقواعد القانون الدولي
تلتزم دولة قطر بتطبيق مبدأ االلتزام بقواعد القانون الدويل عندما
تقوم بالتيسري أو التوسط بني الفرقاء وأطراف النزاع؛ إذ تراعي اإلطار
الذي تنشئه قواعد القانون الدويل التي تحكم الوضع املعني ،وأهمها
اتفاقيات القانون الدويل اإلنساين ،والقانون الدويل لحقوق اإلنسان
والالجئني ،والقانون الدويل الجنايئ .ويسهم االتساق مع القانون
الدويل يف تعزيز مرشوعية العملية واستدامة اتفاق السالم ،ويساعد
كذلك يف تعبئة الدعم الدويل لتنفيذ اتفاق السالم.
وتنص املادة ( )4من اتفاقية الهاي لتسوية املنازعات الدولية( ((3عىل
أن مهمة الوسيط تتمحور حول تهدئة مشاعر االستياء ،والتوفيق بني
االدعاءات املتضادة بني املتنازعني ،بينام تنص املادة ( )5عىل أن مهامت
الوسيط تنتهي حني يعلن أحد أطراف النزاع أو الوسيط نفسه بأن
وساطته ومقرتحاته للتوفيق بني األطراف مل تلق القبول .ومن ث ّم،
تتحىل السياسة القطرية يف الوساطة بالوضوح واإلعراب عن سياساتها
وسيطًا وفق القبول الرصيح من طريف املفاوضات يف التوسط؛ ذلك أن
قطر ال تسعى لفرض إرادتها عىل الفرقاء وتلتزم بقواعد القانون الدويل،
وتعمل عىل وضع خيارات أخرى إلنهاء املفاوضات من خالل دعوة
الفرقاء إىل إحالة نزاعهم ،وال سيام عندما يغلب عليه الطابع الفني ،إىل
التحكيم أو القضاء الدويل وتسويته وفق أحكام القانون الدويل.
وتقوم الدوحة عاد ًة بتوثيق مخرجات وساطتها ،من خالل إحالة
اتفاقيات السالم أو مذكرات التفاهم التي تم التوصل إليها إىل
" 37سعادة السفري الدكتور مطلق بن ماجد القحطاين يحارض".
38
"Handbook on the Peaceful Settlement of Disputes between
States," United Nation Digital Library (1992), accessed on 17/8/2021, at:
https://bit.ly/3x5P6w7
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مجلس األمن بغية إصدارها كوثيقة رسمية من وثائق األمم املتحدة،
وبالنتيجة تضفي عليها الرشعية والقانونية الكاملة .كام تجدر اإلشارة
إىل أن دور الوسيط يتطور أثناء عملية الوساطة أو املفاوضات؛ فهو
ينتقل من مستضيف للمفاوضات إىل مسهل ثم إىل وسيط ويف بعض
األحيان إىل ُمحكّم .ويف هذا السياق ،تجدر اإلشارة إىل أن أهداف
التيسري والوساطة تعترب متشابهة إىل حد ما ،ولكن يكمن االختالف
امليس يف مساعدة مجموعة
يف أدوارهاً .
فضل عن ذلك ،يتمثل دور ّ
متنازعة عىل اتخاذ قرار وهدف مشرتك ،من خالل تسهيل وتحفيز
املناقشة املثمرة ملشكلة اسرتاتيجية بني األطراف املتنازعة والعمل
عىل أن تكون املناقشات بناءة قدر اإلمكان ،ملحاولة تحقيق تفاهامت
أفضل وتقريب وجهات النظر لتجنب املزيد من النزاعات املستقبلية،
فإن دور الوسيط يتمثل يف مساعدة األطراف املتنازعة للتوصل إىل
حل طوعي للنزاع ،من خالل الرتكيز عىل املصالح والخيارات العملية
والقانونية( .((3فمدى االلتزام مبخرجات املفاوضات يقع عىل عاتق
األطراف املتنازعة وحدها؛ إذ تشري املادة ( )6من اتفاقية الهاي لعام
 ((4(1907إىل أن غاية الوساطة هي تقديم النصح من دون فرض أي
قوة ملزمة عىل الطرفني ،ومن ث ّم يجب أن تلتزم األطراف بتنفيذ ما تم
االتفاق عليه .ذلك أ ّن دوافع املتنازعني ومدى استعدادهم والتزامهم
للتوصل إىل تسوية تؤثر كث ًريا يف نتائج الوساطة؛ فكلام زاد استعداد
املتنازعني لتسوية النزاع ،زادت احتاملية نجاح الوساطة وفاعليتها(.((4

رابعا :دراسات حالة من الوساطات
ً
القطرية السابقة :التحديات وآليات الحل
تواجه العديد من الدول العربية رصاعات داخلية معقدة وحقيقية،
وبذلك سيتناول هذا الجزء بالتحليل أهم حاالت الـراع التي
توسطت بها قطر ،وآليات فض النزاع التي جرى التعامل بها يف عدة
دول منها :اليمن ،ولبنان ،والسودان ،وأفغانستان ،وإرترييا وجيبويت.

 .1اليمن
اندلعت حرب متقطعة تسمى "الحروب الست" يف محافظة صعدة
شامل اليمن ،ويف املناطق املجاورة منذ عام 2004؛ فقد بدأ الرصاع
بني الحكومة اليمنية وجامعة الحويث بعد مقتل  3جنود يف مواجهة
39 Jacob Bercovitch & Su-Mi Lee, "Mediating International Conflicts:
Examining the Effectiveness of Directive Strategies," The International Journal
of Peace Studies (2013), accessed on 17/8/2021, at: https://bit.ly/3gjjQ8c
 40البنود  6-4من اتفاقية الهاي للتسوية السلمية للخالفات الدولية ،يُنظر:
""Handbook on the Peaceful Settlement of Disputes between States.
41 Bercovitch & Lee.
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مع أنصار "منتدى الشباب املؤمن" ،حينها أصدرت الحكومة قرا ًرا
بالقبض عىل رئيسها ،حسني الحويث ،ومن ث ّم أحاطت املنطقة التي
تحصن بها ،واندلع بها القتال حتى متكنت القوات الحكومية من قتله
مع عدد من أنصاره .ويف عام  2005اندلع الرصاع مجد ًدا ،ثم اشتد
بني رجال القبائل املوالية للحكومة ضد املسلحني القبليني الحوثيني،
وامتد القتال إىل خارج صعدة حتى وصل يف عام  2008إىل ضواحي
العاصمة صنعاء .فجذور الرصاع اليمني تتجسد يف تركيبة النظام
االجتامعي القائم عىل البعد القبيل ،والذي بدورة أثر يف الحالة
السياسية واألمنية يف اليمن(.((4
بدأت الجهود القطرية يف إيجاد حل للخالف بني حكومة الرئيس
اليمني عيل عبد الله صالح ( )2012-1990وجامعة الحوثيني يف عام
 ،2007أي بعد أكرث من ثالث سنوات من اندالع القتال بني الجانبني
يف عام  .2004وقد أسفرت تلك الجهود عن التوصل إىل إعالن وقف
إطالق النار بني الجانبني يف  16حزيران /يونيو  ،2007وتم التوقيع
عىل اتفاق السالم بينهام يف الدوحة يف  2شباط /فرباير .((4(2008
ولكن عملت بعض القوى ضمن طريف النزاع لصالح بعض دول
الجوار ليك تراكم مكاسبها ،وبالنتيجة سعت إلفشال الجهود القطرية
ألهداف قد تكون شخصية؛ ما تسبب يف استئناف القتال بني الجانبني
حتى نهاية عام  .2009وعىل الرغم من انتهاء دور الدوحة يف اليمن،
فإنها حاولت البناء مرة أخرى عىل ما تم إنجازه واستأنفت جهود
وساطتها مجد ًدا يف صيف  .2010وبالفعل ،كُلّلت تلك الجهود مرة
أخرى بالنجاح يف نهاية آب /أغسطس  2010بتوقيع الطرفني عىل
ٍ
اتفاق بتجديد التزامهام بهدن ٍة
ووقف للعمليات القتالية( ،((4إال أنه
يف الشهر نفسه وبالتزامن مع الجهود القطرية ،أعلنت السعودية
تعهدها باستثامر ما يقارب مليار دوالر يف املناطق التي ترضرت
بسبب الحرب بني الحكومة وجامعة الحوثيني( .((4وبحسب املراقبني،
كان لهذا اإلعالن السعودي تأثري سلبي يف الوساطة القطرية ،نتج
منه تغري يف املوقف اليمني من خالل إضافة نقطة سادسة جديدة
إىل النقاط الخمس املتفق عليها مسبقًا ،وهي العالقة بني السعودية
واليمن ،أو مبعنى آخر أن يكون للسعودية حق نقض االتفاق من
" 42حروب الحوثيني الست ..رؤية تاريخية" ،الجزيرة نت ،2009/10/21 ،شوهد يف
 ،2021/8/17يفhttps://bit.ly/3iPgrxG :
" 43اتفاق أويل بني اليمن والحوثيني" ،الجزيرة نت ،2010/8/26 ،شوهد يف ،2021/8/17
يفhttps://bit.ly/3zvuIGg :
44 Lucas Winter, "Conflict in Yemen: Simple People, Complicated
Circumstances," Middle East Policy, vol. 18, no. 1 (Spring 2011).
45 Ginny Hill & Gerd Nonneman, "Yemen, Saudi Arabia and the Gulf
States: Elite Politics, Street Protests and Regional Diplomacy," Briefing Paper,
Chatham House (May 2011), accessed on 17/8/2021, at: https://bit.ly/371T8ew
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عدمه .فبغض النظر عام سيقوم به طرفا النزاع يف مرحلة التنفيذ،
سواء يف الرتاجع عام تم االتفاق عليه أو بتأثري من دول الجوار يف
قرار االتفاق ،يعترب توقيع اتفاق السالم يف حد ذاته إنجازًا ونجا ًحا
للوساطة القطرية(.((4
وبذلك توقفت جهود الوساطة القطرية عند هذا الحد ،ودخل اليمن
يف نفق ثورات الربيع العريب عام  ،2011ودعم الحوثيون الثورة
اليمنية حتى سيطروا عىل صنعاء يف أيلول /سبتمرب  .2014ويف عام
 ،2015فرضت اإلقامة الجربية عىل الرئيس اليمني ،عبد ربه منصور
هادي ( ،)-2015وف ّر بعدها إىل عدن ومنها إىل الرياض .وتال ذلك
فرض مجلس األمن ووزارة الخزانة األمريكية عقوبات عىل الرئيس
اليمني السابق ،عيل عبد الله صالح ،وكبار قادة الحوثيني بسبب
عرقلتهم املرحلة االنتقالية التي شهدها اليمن( .((4ويف العام نفسه
وتحدي ًدا ،مع نهاية آذار /مارس  ،2015أعلنت السعودية بدء عملية
"عاصفة الحزم" "الستعادة الرشعية" ،وما زالت رحى الحرب مستمرة
يف اليمن ،وقد أصبحت أكرب كارثة إنسانية بحسب تقديرات األمم
املتحدة؛ إذ تجاوزت حدود الدولة اليمنية ،وأصبحت اليوم خط ًرا
حقيقيًا عىل أمن املنطقة وسالمتها( .((4ومن املهم أن تكون هناك
مبادرة لفتح قنوات اتصال بني السعودية وإيران؛ إليجاد حل لهذه
األزمة من ناحية سياسية بدعم من املجتمع الدويل.

 .2لبنان
تحول لبنان إلـى ساحة مكشوفة للرصاع اإلقليمي والدويل ،وقد بلغ
األمر ذروته يف  2كانون األول /ديسمرب  ،2004حينام تبنى مجلس
األمن القرار رقم  ،)2004( 1559والذي مبوجبة دعا إىل إجراء انتخابات
الرئاسة اللبنانية بصفة حرة وعادلة مع انسحاب جميع القوات
األجنبية من لبنان(((4؛ ومن ث ّم أنهى ذلك القرار الوصاية السورية عىل
لبنان .ويف  14شباط /فرباير  ،2005اغتيل رئيس الحكومة اللبنانية
رفيق الحريري الذي توىل رئاسة الحكومة خالل سنوات ()1998-1992
و()2004-2000؛ ما أدى إىل تبني مجلس األمن بعدها بشهرين القرار
رقم  ،)2005( 1595والذي مبوجبة تم إرسال فريق تحقيق دويل من
" 46سعادة السفري الدكتور مطلق بن ماجد القحطاين يحارض".
" 47مجلس األمن يفرض عقوبات عىل الرئيس اليمني السابق عيل عبد الله صالح وقياديني
حوثيني" ،فرانس  ،2014/11/8 ،24شوهد يف  ،2021/8/17يفhttps://bit.ly/3zAFUlg :
48 United Nations Children's Fund (UNICEF), "Yemen Crisis," accessed
on 17/8/2021, at: https://uni.cf/3yccGJe
49 United Nations, Security Council, Resolution 1559 (2004), Adopted by
the Security Council at its 5028th meeting, on 2 September 2004, accessed on
17/8/2021, at: https://bit.ly/3i5X04q

15
املحكمة الجنائية الدولية للتحقيق يف االغتيال( .((5ق ّدم الفريق بقيادة
القايض األملاين ديتليف ميليس  Detlev Mehlisنتائجه األولية ملجلس
األمن يف  20ترشين األول /أكتوبر؛ فأشار التقرير إىل تورط مسؤولني
سوريني ولبنانيني يف االغتيال .ومع دخول قطر مجلس األمن عض ًوا
غري دائم يف كانون الثاين /يناير ُ ،2006استبدل ميليس باملدعي العام
البلجييك سريج برامريتس  .Serge Brammertzوبعدها بعدة أشهر،
شنت إرسائيل حربها عىل لبنان يف صيف عام  ،2006وأ ّدت قطر دو ًرا
رئيسا لوقف تلك الحرب ،من خالل التفاوض مع الواليات املتحدة
ً
وفرنسا واألطراف اللبنانية األخرى .فبذلت الدوحة جهو ًدا حثيثة من
خالل قيادتها ودبلوماسيتها مع األطراف اللبنانية كافة ،وبعض القوى
اإلقليمية والدولية األخرى للتوصل إىل اعتامد قرار مجلس األمن رقم
 ،)2006( 1701والذي مبوجبه أوقفت الحرب اإلرسائيلية عىل لبنان(.((5
وبعدما اتفقت الحكومة اللبنانية واألمم املتحدة عىل إنشاء محكمة
خاصة يف لبنان عام  ،2007أحيلت االتفاقية إىل مجلس النواب اللبناين
للتصديق عليها ،إال أن رئيس مجلس النواب اللبناين نبيه بري رفض
دعوة املجلس إىل التصويت عليها ،وبنا ًء عىل طلب أغلب أعضاء
املجلس ورئيس الوزراء ،أحيل املوضوع مرة أخرى إىل مجلس األمن،
والذي بدوره اعتمد االتفاق مبوجب القرار رقم  ،)2007( 1757ومن
ث ّم أُنشئت املحكمة الخاصة بلبنان .ومع انتهاء متديد والية الرئيس
اللبناين إميل لحود ( )2007-1998يف ترشين الثاين /نوفمرب ،2007
والتي كانت السبب يف األزمة التي بدأت عام  ،((5(2004دخل لبنان يف
حالة من الفراغ الرئايس مع عجز الفرقاء اللبنانيني عن انتخاب رئيس
جديد ،وبلغ التوتر ذروته يف أيار /مايو بني معسكري  8و 14آذار(.((5
استمرت حالة االحتقان السيايس واالعتصام والفراغ الرئايس واألزمة
الحكومية يف لبنان من دون حل؛ فعىل الرغم من محاوالت بعض
الجهات العربية واإلقليمية والدولية إلقناع الفرقاء اللبنانيني بالجلوس
إىل طاولة الحوار ،فإن كل تلك الجهود مل يحالفها الحظ .وبذلك وبعد
مشاورات حثيثة مع األطراف الدولية واإلقليمية األخرى ،دخلت
الدوحة بثقلها السيايس يف مبادرة بدعوة األطراف اللبنانية كافة لعقد
 50األمم املتحدة ،مجلس األمن ،القرار  )2005( 1595الذي اتخــذه مجلــس األمــن
يف جلســته  ،5160املعقــودة يف  7نيســان /أبريــل  ،2005شوهد يف  ،2021/8/17يف:
https://bit.ly/3ry6Gbb
51 United Nations, Security Council, Resolution 1701 (2006), Adopted by
the Security Council at its 5511th meeting, on 11 August 2006, accessed on
17/8/2021, at: https://bit.ly/3x5vcBm
" 52إميل لحود" ،الجزيرة نت ،2011/5/10 ،شوهد يف  ،2021/8/17يفhttps://bit.ly/3i4s6JF :
 53زياد ماجد" ،االستنزاف القاتل :آفاق حزب الله يف املستنقع السوري" ،ورقات
تحليلية ،مركز الجزيرة للدراسات ،2015/6/11 ،شوهد يف ،2021/8/17 :يف:
https://bit.ly/3BHoNzN
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مؤمتر للحوار الوطني يف الدوحة خالل الفرتة  21-16أيار /مايو ،2008
مبشاركة أعضاء لجنة جامعة الدول العربية وأمينها العام بحكم
العالقات القطرية مع األطراف اللبنانية كافة ،وال سيام خالل حرب
لبنان ،إضافة إىل عالقة الدوحة مع طهران ودمشق اللتني كان لهام
ثقل سيايس يف الشأن اللبناين .وبعد مشاورات ومفاوضات مضنية
وحثيثة ،اتفق يف نهاية املطاف الفرقاء اللبنانيون عىل انتخاب رئيس
جديد ،وإق ـرار قانون االنتخاب ،وتشكيل حكومة جديدة .فقد
رحب اللبنانيون والكثري من القوى اإلقليمية والدولية ،ومنها إيران
والواليات املتحدة ،بهذا االتفاق الذي وظفت فيه قطر إمكانياتها
السياسية واالقتصادية وعالقاتها اإلقليمية والدولية لحل تلك األزمة.
وبذلك تم طي شهور من االحتقان السيايس يف لبنان ،وتجنب اندالع
حرب أهلية كادت أن تقع.
كام زار الشيخ حمد بن خليفة آل ثاين أحياء بريوت التي يسيطر
عليها حزب الله واملناطق املترضرة يف جنوب لبنان بعد حرب ،2006
وخصص نحو  300مليون دوالر أمرييك يف مشاريع إعادة اإلعامر
القطرية إلصالح وإعادة بناء املنازل واملرافق املترضرة .وال شك يف
أن الدعم املادي واملعنوي القطري للبنان عىل مر تلك السنوات،
وال سيام بعد هذه الحرب ،ساهم يف القبول بدولة قطر وسيطًا
محاي ًدا يسعى إلنهاء األزمات السياسية التي كانت تعصف بلبنان(.((5
فمن املهم العمل عىل إعادة االستقرار وإنهاء حالة االستقطاب
وسياسة املحاور يف املنطقة .ولعل تسوية الرصاع اإلقليمي بني طهران
والرياض ستكون له آثار إيجابية يف استقرار لبنان واملنطقة .ونرى،
اليوم وبعد أكرث من ثالثة عرش عا ًما تقريبًا ،تكرار حالة االحتقان
السيايس السابقة يف لبنان ،ولكن يف ظل ظروف وسياقات إقليمية
وسياسية مختلفة ،ومع ذلك ما زالت الدوحة تدعو جميع األطراف
اللبنانية إىل تغليب املصلحة الوطنية ،والتعجيل بتشكيل الحكومة،
مؤكد ًة أنها ستدعم رأب الصدع بني األطراف السياسية كافة ،متهي ًدا
لفتح الباب أمام مساهامت إعادة اإلعامر واملساعدات االقتصادية
لحل األزمة الراهنة يف لبنان(.((5

 .3السودان
يعتقد البعض أن الدور القطري يف التوسط لحل النزاع القائم يف
السودان ،وتحدي ًدا يف إقليم دارفور ،بدأ يف عام  ،((5(2008بينام بدأ هذا
54 Barakat, "Qatari Mediation," p. 58.
" 55مصادر خاصة للجزيرة نت :وزير الخارجية القطري التقى باسيل وهاتف الحريري
إليجاد توافق لبناين" ،الجزيرة نت ،2021/2/10 ،شوهد يف  ،2021/8/17يف:
https://bit.ly/3i4tqMD
56 Kamrava.
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الدور يتشكل منذ عام  ،2006أي منذ دخول دولة قطر يف مجلس األمن
عض ًوا غري دائم .وعىل الرغم من العالقة الشعبية القطرية  -السودانية
الحميمة ،منذ استقالل قطر يف عام  ،((5(1971فإن هذه الجهود ظهرت
رسم ًيا وللعلن يف عام  ،2008أي بعد بعض املحاوالت للتوصل إىل
اتفاق يف أديس أبابا يف عام  ،2004وأبوجا يف عام  .((5(2006فانطلقت
هذه الجهود بحشد الدعم الدويل يف عواصم الدول الدامئة العضوية
يف مجلس األمن وبعض عواصم الدول األفريقية واملنظامت الدولية
واإلقليمية ،وكللت بتوقيع "وثيقة الدوحة للسالم يف دارفور"( ((5يف
متوز /يوليو  ،2011حيث اعتمدها مجلس األمن والدستور السوداين(.((6
وقد تال ذلك إطالق صندوق دعم دارفور عام  ،2012وبدأت بذلك
لجنة متابعة تنفيذ "وثيقة الدوحة للسالم يف دارفور" لعقد اجتامعاتها
بني الدوحة والخرطوم دوريًا برئاسة قطر واألمم املتحدة(.((6
استمرت الجهود القطرية بالتعاون مع أملانيا واالتحاد األفريقي
لحث الفصائل التي مل توقع بعد عىل اتفاق الدوحة يف الدخول يف
مفاوضات بينها وبني الحكومة السودانية عىل أساس وثيقة الدوحة
مع إمكانية إثارة أي مواضيع أخرى مل تشملها الوثيقة( .((6وبالفعل
كللت هذه الجهود بالنجاح ،من خالل التوقيع عىل اتفاق إطاري بني
الحكومة السودانية وحركة العدل واملساواة وحركة تحرير السودان،
وبحضور الوسيط القطري يف برلني يف  6كانون األول /ديسمرب ،2018
حيث التزمت األطراف املوقعة باستئناف املفاوضات يف الدوحة(.((6
بدأت املشاورات يف الدوحة عىل هذا األساس وتم االستعداد لوضع
اللمسات األخرية الستئنافها بصفة رسمية يف  15كانون الثاين /يناير
 ،2019إال أنه اندلعت موجة من االحتجاجات ضد حكم الرئيس
السوداين عمر البشري ،وتطورت األحداث وامتدت املظاهرات لتصل
 57دولة قطر ،الديوان األمريي" ،تأسيس الدولة" ،شوهد يف  ،2021/8/17يف:
https://bit.ly/370Asf7
" 58أبــرز نقاط اتفاق سالم دارفــور املوقع" ،الجزيرة نت ،2006/5/6 ،شوهد يف
 ،2021/8/17يفhttps://bit.ly/2UIfNtU :
 59األمم املتحدة ،مجلس األمن" ،وثيقة الدوحة للسالم يف دارفور" ،شوهد يف ،2021/9/8
يفhttps://bit.ly/2YCB89F :
60 United Nations, Security Council, Resolution 2024 (2011), Adopted by
the Security Council at its 6683rd meeting, on 14 December 2011, accessed on
17/8/2021, at: https://bit.ly/3eYXiIi
" 61اجتامع بالدوحة ملناقشة سالم دارفــور" ،الجزيرة نت ،2018/7/12 ،شوهد يف
 ،2021/8/17يفhttps://bit.ly/3kX0ecc :
 62عبد الحميد عوض" ،الحكومة السودانية الجديدة تشكل فريقًا ملواجهة االنفالت
األمني والضائقة املعيشية" ،العريب الجديد ،2021/2/10 ،شوهد يف  ،2021/8/17يف:
https://bit.ly/3y5furp
 63دولة قطر ،وزارة الخارجية" ،قطر تشارك يف مراسم توقيع اتفاق ما قبل التفاوض
بني حكومة السودان وحركتي العدل واملساواة وتحرير السودان" ،2018/12/7 ،شوهد يف
 ،2021/8/17يفhttps://bit.ly/372ciB2 :
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إىل العاصمة السودانية ،وأدت يف نهاية املطاف إىل عزل البشري يف
 11نيسان /أبريل  2019وتشكيل مجلس انتقايل لحكم السودان.
وعىل الرغم من عزل البشري ،فإن الفرقاء السودانيني مل يتمكنوا من
الجلوس إىل طاولة املفاوضات يف الدوحة بحسب اتفاق برلني ،ودخل
السودان يف نفق آخر اتضح فيام بعد أن قوى إقليمية مل تكن مرحبة
بالدور القطري وتطمح إىل أن تكون السودان مغذية لبعض رصاعات
املنطقة ،ومنها الحرب يف اليمن وليبيا.
بعد ذلك ،قام املجتمع الدويل بقيادة الواليات املتحدة بتشكيل
مجموعة اتصال دولية ،ضمت مجموعة محددة من الدول لدعم
السودان ،الستئناف العملية السلمية السودانية ومبشاركة قرابة
عرشين دولة ومنظمة ،من بينها أربع دول عربية فقط ،وهي
السعودية واإلمارات ومرص وقطر .وبذلك استمرت قطر يف املشاركة
يف هذا املشاورات والجهود بكل فاعلية ،بل قام أيضً ا املسؤولون
القطريون بزيارة الخرطوم وجوبا وأديس أبابا لهذا الغرض إىل حني تم
التوقيع عىل اتفاق سالم السودان يف جوبا يف  31آب /أغسطس ،2020
وكانت قطر من ضمن الــدول القليلة التي شهدت توقيع هذا
االتفاق( .((6وقد تال ذلك االتفاق زيارة مسؤويل جنوب السودان
للدوحة ،إضافة إىل املسؤول السوداين األول عن املفاوضات ،والنائب
األول للمجلس السيادي السوداين محمد حمدان دقلو "حميديت"
يف أول زيــارة ملسؤول ســوداين للدوحة بعد سقوط نظام البشري
خالل شباط /فرباير  .((6(2021وعقدت عدة مشاورات مع القيادة
واملسؤولني القطريني حول تنفيذ اتفاق جوبا ،إدراكًا منهم للدور
القطري الفعال الذي ساهم يف تعزيز السالم والتنمية يف السودان
ويف إقليم دارفور.
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البعثة تقري ًرا بعد عودتها ،أكدت فيه أن املواجهة بني جيبويت وإرترييا
قد يكون لها تأثري سلبي كبري يف املنطقة بأكملها واملجتمع الدويل
األوسع ،مشري ًة إىل أن جيبويت انسحبت من املنطقة املتنازع عليها
بينام مل تفعل إرترييا ذلك؛ إذ مل تسمح الحكومة اإلرتريية لبعثة تقيص
الحقائق بالدخول إىل إرترييا .وبناء عليه ،أصدر مجلس األمن القرار
رقم  1872يف  14كانون الثاين /يناير  ،2009يحث فيه الطرفني عىل
تسوية النزاع سلم ًيا( .((6ولكن بسبب تعنت الجانب اإلرتريي ،فرض
مجلس األمن عقوبات عىل إرترييا يف  23كانون الثاين /ديسمرب 2009؛
لتقدميها الدعم للجامعات املسلحة التي تقوض السالم واملصالحة يف
الصومال ،وألنها مل تسحب قواتها يف أعقاب االشتباكات مع جيبويت،
وفرضت تلك العقوبات حظ ًرا عىل األسلحة ،وقيو ًدا عىل السفر،
وتجمي ًدا ألصول قياداتها السياسية والعسكرية(.((6
إضافة إىل ما سبق ،بجهود غري معلنة ومبسا ٍع بني الطرفني خالل
تلك الفرتة ،وافق الطرفان يف بداية حزيران /يونيو  ،2010عىل طلب
الوساطة القطرية ،ونتج من هذه الوساطة إرسال قوات حفظ
سالم قطرية يف املنطقة املتنازع عليها؛ ما أدى إىل انسحاب القوات
اإلرتريية من املناطق التي كانت تسيطر عليها .وبذلك نجحت
الوساطة القطرية يف الحفاظ عىل تحقيق األمن والسلم اإلقليمي يف
منطقة حيوية ،تقع أمام مسار بحري دويل حيوي للتجارة الدولية
واالقتصاد العاملي(.((6

 .4جيبوتي  -إرتيريا
نــشــب نــــزاع حــــدودي مــســلــح بــن جــيــبــويت وإرتـــريـــا يف
 10حزيران /يونيو  ،2008وعىل وجه الخصوص يف منطقه اسرتاتيجية
مطلة عىل باب املندب وهي جبل وجزيرة دمــرة( .((6وقد تطور
الرصاع حتى أصبح ضمن أجندة مجلس األمن؛ ما أدى إىل عقد
املجلس جلسة خاصة لهذا الغرض ،ترتب عليها إرسال بعثة تابعة
لألمم املتحدة إىل املنطقة املتنازع عليها لتقيص الحقائق .وقد أصدرت

ومن هذا املنطلق ،استمرت قوات حفظ السالم القطرية يف عملها
واستمر املفاوضون القطريون يف مشاوراتهم مع الجانبني لرتسيم
الحدود بني الدولتني ،والنظر يف إمكانية املوافقة عىل اللجوء إىل
التحكيم أو إىل القضاء الــدويل ،وكذلك تبادل أرسى الحرب بني
الجانبني .ويف آذار /مارس  ،2016أفرجت إرترييا عن أربعة أرسى
حرب جيبوتيني( ،((7وزار املسؤولون القطريون أرسى الحرب اإلرترييني
لدى جيبويت يف شباط /فرباير  ،2017متهي ًدا لنقلهم إىل املكان املناسب
لهم .لكن نظ ًرا إىل اندالع األزمة الخليجية يف حزيران /يونيو 2017
بعدها بثالثة أشهر ،ووقــوف جيبويت مع دول الحصار ،ألسباب
مجهولة وغري مربرة أدت إىل قطع عالقتها مع الدوحة ،سحبت
دولة قطر قوات حفظ السالم التابعة لها من املنطقة املتنازع عليها،
وهي نتيجة منطقية لهذا املوقف الجيبويت الخطري ،وحتى ال تتعرض

" 64السالم يف السودان :توقيع اتفاق لتقاسم السلطة بني الحكومة وجامعات مسلحة
متمردة" ،يب يب يس عريب ،2020/10/3 ،شوهد يف  ،2021/8/17يفhttps://bbc.in/3zs8Pb4 :
" 65حميديت يصل إىل الدوحة يف أول زيارة رسمية له لقطر "،الجزيرة نت،2021/1/30 ،
شوهد يف  ،2021/8/17يفhttps://bit.ly/3BJzUrY :
" 66التسلسل الزمني للنزاع عىل الحدود بني جيبويت وإريرتيا" ،الجزيرة نت،2017/6/17 ،
شوهد يف  ،2021/8/17يفhttps://bit.ly/2Veut3v :

67 United Nations, Security Council, Resolution 1862 (2009) Adopted by
the Security Council at its 6065th meeting, on 14 January 2009, accessed on
17/8/2021, at: https://bit.ly/3y6LyLy
68 Ibid.
" 69التسلسل الزمني للنزاع عىل الحدود بني جيبويت وإريرتيا".
 70املرجع نفسه.
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القوات القطرية للخطر( .((7ومن ث ّم ،أدى انسحاب القوات القطرية
إىل احتالل القوات اإلرتريية للمنطقة املتنازع عليها .وقد أعرب
مجلس األمن واالتحاد األفريقي عن قلقهام من التوتر الناجم عن
عودة الخالف بني جيبويت وإرترييا بعد انسحاب القوات القطرية؛
فقد دعا رئيس مفوضية االتحاد األفريقي ،موىس فيك Moussa Faki
( )-2017يف بيان له إىل "الهدوء وضبط النفس" ،كام دعا مجلس
األمن إىل رضورة تسوية النزاع سلم ًيا وفق أحكام القانون الدويل(.((7
يف حني قالت جيبويت يف مؤمتر صحايف إن "جيبويت بلد مسامل ويعطي
األولوية للحلول الدبلوماسية" ،و"إذا واصلت إريرتيا السعي إىل
حلول عسكرية فإن جيبويت جاهزة لهذا االحتامل"(.((7
واستجابة لدعوة السعودية ،التقى رئيسا كل من إرترييا وجيبويت يف
حاسم
مدينة جدة يف  17أيلول /سبتمرب  ،2018ولكن مل يكن اللقاء
ً
للنزاع ،ومل يعالج جذور األزمة القامئة بني الطرفني وأتت تلك الجهود
لدعم سياقات مختلفة يف ظل األزمة الخليجية والحرب الدائرة يف
اليمن وأزمة املوانئ( .((7وعىل الرغم من اجتامع جدة ،فإن رئيس
جيبويت إسامعيل عمر جييل ( )-1999استمر يف اإلشارة إىل أن إرترييا
تع ّد مصد ًرا لعدم االستقرار يف املنطقة .ويف ترشين األول /أكتوبر
 ،2020رفض جييل الدعوة التي وجهها إليه رئيس الوزراء اإلثيويب
آيب أحمد ( )-2018للقاء الرئيس اإلرتريي ،أسياس أفورقي (،)-1993
نتيجة عدم تحقيق تقدم يف الخالف الحدودي بني البلدين(.((7

 .5أفغانستان
حينام استولت حركة طالبان عىل كابل يف أيلول /سبتمرب ،1996
وأعلنت قيام إمارة أفغانستان اإلسالمية ،اعرتفت بها ثالث دول فقط،
هي السعودية واإلمــارات وباكستان .استمرت هذه العالقة حتى
سقوط طالبان بعد أحداث  11سبتمرب  2001يف الواليات املتحدة،
ورفضها تسليم قادة تنظيم القاعدة للواليات املتحدة ،وترتب عىل
ذلك غزو واحتالل قوات التحالف الدولية بقيادة الواليات املتحدة
وخصوصا أمينها
ألفغانستان .وبناء عليه ،تواصلت األمم املتحدة،
ً
العام كويف عنان  )2007-1997( Kofi Annanومبعوث األمم
" 71تأجج الخالف بني جيبويت وإريرتيا بعد انسحاب كتيبة قطرية واألمم املتحدة تدعو
لحل سلمي" ،فرانس  ،2017/6/20 ،24شوهد يف  ،2021/8/17يفhttps://bit.ly/3BGAK97 :
72 United Nations, Security Council, Resolution 1862 (2009).
" 73قلق أفريقي من تصاعد التوتر بني جيبويت وإريرتيا" ،الجزيرة نت،2017/6/17 ،
شوهد يف  ،2021/8/17يفhttps://bit.ly/3rBK7C8 :
" 74السعودية :امللك سلامن يرشف عىل توقيع اتفاق سالم 'إضايف' بني إثيوبيا وإريرتيا
بجدة" ،فرانس  ،2018/9/16 ،24شوهد يف  ،2021/8/17يفhttps://bit.ly/2WnhTzJ :
" 75الرئيس الجيبويت يرفض مقابلة الرئيس اإلرتري" ،إيرينا ،2020/10/21 ،شوهد يف
 ،2021/8/17يفhttps://bit.ly/3eVeui7 :
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املتحدة ألفغانستان األخرض اإلبراهيمي مع قطر ،وطلب الطرفان أن
تستضيف الدوحة املفاوضات ،إال أن القيادة القطرية اقرتحت أن
شامل ،مبعنى أن يشمل الفرقاء األفغان كافة .إال
يكون املؤمتر األفغاين ً
أن اإلبراهيمي رفض ذلك ،ومن ث ّم انتقل إىل بون يف أملانيا ،وأعقب ذلك
توقيع االتفاق بها يف كانون األول /ديسمرب  ،((7(2001مبشاركة الفرقاء
األفغان ،باستثناء طالبان .ويف عام  ،2006اعرتف اإلبراهيمي بأنه أخطأ
بعدم دعوة طالبان ملؤمتر بون؛ إذ بدأت طالبان مع عام  2007ببسط
سيطرتها عىل أماكن واسعة من األرايض األفغانية .وتبع ذلك تغيري يف
املواقف املتشددة الرافضة للحوار مع طالبان؛ فبدأت تنفتح قنوات
خلفية للحوار مع طالبان يف عام  ،2010إال أنها توقفت بسبب القبض
عىل عبد الغني برادار  Abdul Ghani Baradarأحد قادة طالبان
يف باكستان( .((7كام استمرت هذه الجهود بصفة رسية يف الدوحة ،إىل
حني اإلعالن عنها رسم ًيا عام 2013؛ إذ تواصلت املحاوالت واملساعي
القطرية لرأب الصدع األفغاين إىل حني وصول الرئيس األمرييك دونالد
ترامب  )2021-2017( Donald Trumpإىل السلطة يف عام .2017
ويف بداية عام  ،2018بدأت تلوح يف األفق آمال جديدة وحركة نحو
الرغبة يف تحقيق السالم يف أفغانستان؛ فكللت جهود الدوحة بالتعاون
مع إسالم أباد باتفاق وقف إطالق النار يف متوز /يوليو .((7(2018
ويف أيلول /سبتمرب  ،2018عني الرئيس ترامب ،زملاي خليل زاد
خاصا للواليات املتحدة األمريكية يف
 ،Zalmay Khalīlzādمبعوث ًا ً
أفغانستان ،وعقد اجتامعه األول مع طالبان وبصفة علنية ورسمية
يف الدوحة يف ترشين األول /أكتوبر  .2018يف حني كانت اإلمارات
والسعودية تسعيان لعقد هذه املفاوضات لديها بالتعاون مع
باكستان ،وال سيام أن هذه الدول هي نفسها التي كانت تعرتف
بطالبان قبل سقوط حكمها يف  .2001وعىل الرغم من تلك املحاوالت،
استأنفت املفاوضات مجراها مرة أخرى يف الدوحة يف ترشين األول/
نوفمرب ،واتفق عىل عقد جولة ثالثة يف الدوحة يف كانون األول/
ديسمرب ،إال أن الدوحة فوجئت برغبة الجانب األمــريك يف عقد
املحادثات يف أبوظبي ،وال سيام بعدما تلقت واشنطن تأكيدات من
الرياض وأبوظبي وإسالم أباد تفيد أنها قادرة عىل إقناع طالبان
بالجلوس مع وفد الحكومة األفغانية .وبالفعل شاركت طالبان يف ذلك
االجتامع ،إال أنها رفضت الجلوس مع وفد الحكومة األفغانية؛ ما أدى
إىل فشل تلك الجولة وعودة طالبان والوفد األمرييك إىل الدوحة يف
76 Bruce Riedel, "The mess in Afghanistan," Brookings, 4/3/2020,
accessed on 17/8/2021, at: https://brook.gs/3xRavJN
" 77املال برادر أحد مؤسيس حركة طالبان من السجن إىل مفاوضة األمريكيني" ،يب يب يس
عريب ،2019/2/25 ،شوهد يف  ،2021/8/17يفhttps://bbc.in/3zxV4Yk :
 78حميد الله محمد شاه" ،مفاوضات 'طالبان' وواشنطن :السيناريوهات املتوقعة"،
مركز الجزيرة للدراسات ،2019/4/8 ،شوهد يف  ،2021/8/17يفhttps://bit.ly/3l0zO9B :

تاسارد
سياسة دولة قطر وتجربتها في الوساطة وتسوية المنازعات

الشهر التايل .وبناء عليه ،توصلت اإلدارة األمريكية يف ذلك الوقت إىل
أنه ال مفر من العودة إىل الدوحة واعتامد النهج واألسلوب القطري يف
املفاوضات ،وعندها بدأت املفاوضات الحقيقية والرسمية بني الجانبني
يف  21كانون الثاين /يناير  .2019فقد اتفق الطرفان عىل تصور عام
حول شكل االتفاق أو عنارصه العامة ،كام صاحب املفاوضات انتقال
عبد الغني برادار إىل الدوحة وترؤسه املكتب السيايس( .((7وبذلك،
استمرت املفاوضات عدة جوالت ،وكللت بنجاح اتفاق األطراف عىل
عقد سالم تاريخي بني الجانبني يف الدوحة يف  29شباط /فرباير .2020
ووقف إلطالق النار
وتبع ذلك إطالق رساح آالف األرسى من الجانبنيٌ ،
خالل عيدي الفطر واألضحى .مهد ذلك االتفاق الطريق للمفاوضات
األفغانية – األفغانية ،التي بدأت يف الدوحة يف  12أيلول /سبتمرب .2020
فالتقي الفرقاء األفغان ،للمرة األوىل خالل العرشين سنة املاضية ،إال
أن هذه املفاوضات توقفت بعد عام كامل من التفاوض بني الجانبني
مبغادرة الرئيس األفغاين ،أرشف غني ،ودخول طالبان وسيطرتها عىل
كابل يف  15آب /أغسطس .2021
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وبذلك ،واصلت قطر مسريتها يف الوساطة وتسوية املنازعات من
خالل مساعيها الحميدة ،فتمكنت كام ذكر سابقًا من التوسط بني
طالبان والواليات املتحدة وجمع الفرقاء األفغان تحت مظلة واحدة
يف الدوحة يف عام  .2020وبناء عليه ،واصلت قطر مسارها وسيطًا
معت ًربا ،ميكن الوثوق به حتى خالل األزمة التي مرت بها .مبعنى آخر،
أثبتت أن سياستها املحورية والرباغامتية ساعدت يف معالجة الكثري
من األزمات اإلقليمية والدولية ،حتى وهي واقعة تحت الحصار.

خامسا :مستقبل الوساطة القطرية
ً
بعد الحصار
عانت قطر عدة أزمات مع جريانها؛ نتيجة اتباعها سياسات مستقلة،
فُهمت عىل أنها تتعارض مع توجهات دول املنطقة ،فوجدت نفسها
وسط حمالت مقاومة ملامرسة دورها اإلقليمي .فمنذ عام ،2013
وصول إىل الحصار الذي
واجهت الدوحة أزمة سحب السفراء املتكررة ً
مثال ح ًيا اختربت
فرض عليها يف حزيران /يونيو  .2017فكان الحصار ً
من خالله دولة قطر مرونتها يف مواجهة التحديات ودحض االفرتاءات
املختلقة عليها .واستطاعت قطر أن تتغلب عىل اآلثار السلبية
للحصار ،وفتح آفاق جديدة من التعاون السيايس واالقتصادي مع كثري
من الدول( .((8فتبنت قطر برسعة نه ًجا اسرتاتيجيًا لتحويل الظروف
الصعبة إىل مزايا ،من خالل متكني قدرات الدولة بعدة طرق منها:
تنويع االقتصاد ،والعالقات األمنية ،وتحسني قدرتها يف مجال الطاقة
الذي ساهم يف تطوير عالقاتها التجارية مع عدة حلفاء إقليميني مثل
تركيا وإيران وباكستان ،إضاف ًة إىل أنها حظيت بدعم عدد من الدول
األوروبية كاململكة املتحدة وأملانيا وفرنسا لرشاء املواد واالستثامرات
الضخمة .كام استطاعت الدوحة الحصول عىل مكانة حتمية؛ بسبب
قوتها يف مجال الطاقة وقدرتها املالية واستثامراتها التجارية يف الغرب.

ستستمر الدوحة يف تبني موقف محايد وب ّناء يف الوقت نفسه من
الرصاع اإليراين – السعودي ،ولعل املوقف القطري من بيان األمني
العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،نايف فالح الحجرف
( ،)-2020حول طلب دول املجلس من األمم املتحدة متديد الحظر
الدويل لألسلحة عىل إيران ،خري دليل عىل ذلك( .((8فقد بينت قطر
موقفها بأن موقفًا مثل هذا خاص ًة تجاه القضايا الحيوية يصدر عادة
من خالل اجتامعات وزراء خارجية املجلس وليس عرب بيانات األمني
العام ،والتي متثل رأي األمانة العامة .كام أن دولة قطر ال ترى أن
العقوبات األحادية تسفر عن نتائج إيجابية لحل األزمات ،وإمنا ترى
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80 Abdullah Baabood, Qatar's Resilience Strategy and Implications for
State-Society Relations (Roma: Istituto Affari Internazionali, 2017), p. 28.

" 81مسؤول قطري :مواقف مجلس التعاون تتخذ يف اجتامعات وزراء الخارجية وعالقاتنا
مع إيران يحكمها حسن الجوار" ،الجزيرة نت ،2020/8/11 ،شوهد يف  ،2021/8/17يف:
https://bit.ly/3kXbK7q

كام أرشنا سابقًا إىل أننا نعيش يف منطقة ملتهبة تعاين توت ًرا شبه
دائم ،وكذلك بسبب املوقع الجغرايف لدولة قطر بني قوتني متنافستني
رئيستني هام السعودية وإيران ،فقد يستدعي ذلك أن تكون هناك
مصلحة اسرتاتيجية لدولة قطر للدخول بصفة وسيط بني الجانبني،
وال سيام بالعمل بسياسة الحياد اإليجايب التي تتبعها الدوحة يف
عالقاتها الخارجية .وبذلك قد تقوم اليوم قطر بدور محوري ملعالجة
التناحر اإلقليمي بني الرياض وطهران.

20
أن حل األزمات يجب أن يكون من خالل الحوار .فدولة قطر أكدت
أنها تعترب إيران دولة جارة تربطها بها عالقات حسن الجوار ولها
موقف تثمنه الدوحة ،وال سيام خالل أزمة الحصار ،وبذلك تتطلع
قطر إىل عالقات جيدة مع الجميع وبني الجميع؛ ألن قضية األمن
شامل وحقيق ًيا يضم كل األطراف املعنية
اإلقليمي تتطلب حوا ًرا ً
باملنطقة وخاص ًة السعودية وإيران .كام أن الحوار يجب أن يكون
مبن ًيا عىل أحكام القانون الدويل واحرتام سيادة الدول بعدم التدخل
يف شؤونها الداخلية ،إضافة إىل أن قطر ملتزمة بقرارات مجلس األمن
ذات الصلة ومببدأ الحد من التسلح وجعل منطقة الرشق األوسط
منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل ،مع مراعاة حق الدول يف
االستخدام السلمي للطاقة النووية( .((8ونعتقد أن الواليات املتحدة
من املمكن أن تستفيد من استمرار دولة قطر يف عقد تحالفات
اسرتاتيجية وبراغامتية مع كل من تركيا وإيران ،مبا ينبئ أ ّن الدوحة
قد تكون لها أدوار دبلوماسية تقوم بها يف املستقبل لتعزيز األمن
اإلقليمي والدويل.

خاتمة
ال شك يف أن سياسة دولة قطر وتجربتها يف الوساطة وتسوية
املنازعات حافلة بالكثري من التجارب واإلنجازات ،وكذلك التحديات.
كام أن الدافع الرئيس لجهود الوساطة القطرية هو خليط بني
عدة عوامل :اإلميان الراسخ بالقوة الناعمة وقوة القانون الدويل
وتحقيق السمعة الدولية املرموقة يف هذا املجال .كام أنه ال شك يف
أن املبادرات واملساعي التي قامت وما زالت تقوم بها الدوحة ،يف
منازعات معقدة ومركبة ،قد زادت من تعقيدها وصعوبتها الظروف
التي مرت ومتر بها منطقة الرشق األوسط ،إضافة إىل سياسة املحاور
وحالة االستقطاب واالعتقاد أن دولة قطر تعترب دولة منافسة ،كمرص
يف الحالة السودانية أو السعودية واإلمارات يف الحالة اليمنية أو غريها
من القوى اإلقليمية األخرى كباكستان والهند يف الحالة األفغانية .كام
اتضحت تداعيات حصار قطر السلبية عىل النزاع الجيبويت  -اإلرتريي
التي أدت إىل توقف الوساطة القطرية يف النزاع الحدودي بينهام
وسحب قواتها من املناطق املتنازع عليها بني الجانبني.
إضافة إىل سعيها الدؤوب لتحقيق السلم واألمن الدوليني يف املنطقة،
أعلنت قطر من خالل مسؤوليها عن استعدادها للتوسط بني إيران
والسعودية من جهة ،وبني تركيا والسعودية من جهة أخرى ،وكذلك
بني طهران وواشنطن متى توافرت اإلرادة السياسة لدى الجانبني.
82
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مهم بني الواليات املتحدة
فقد أدت دولة قطر دو ًرا دبلوماس ًيا ً
وتركيا لتهدئة التوترات التي حصلت بني البلدين ،مع التأكيد أنه من
مصلحة الجميع أن تكون العالقات ودية بني هذه الدول ،خاصة بني
دول أساسية ورئيسة ،مثل السعودية وتركيا وإيران.
لهذه األسباب مجتمعةً ،عادة ما تتغلب دولة قطر عىل التحديات
التي تواجهها وتنجح يف أن تكون أكرث فاعلية عند معالجة النزاعات
اإلقليمية ودون اإلقليمية ،وال سيام يف السياقات التي تتشارك
فيها األطراف جميعها الثقافة واللغة و /أو الدين .فيمكن القول
إن ما مييز جهود دولة قطر هو متتعها بدرجة كبرية من الصدقية
والجدارة والثقة املتجذرة يف حيادها نتيجة عدم حملها إلرث تاريخي
(مثل االستعامر) أو استخدام القوة والتهديد .أضف إىل ذلك غياب
القوة الصلبة واستخدام القوة الناعمة يف السياسة الخارجية .مبعنى
آخر ،تقوم الوساطة القطرية عىل قوة اإلقناع والثقة املتبادلة بني
األطراف املعنية لتحقيق نتائج ناجحة وسليمة .فقد بذلت الدوحة
العناية الالزمة لتحقيق السالم والتنمية يف الدول وبني األطراف
املتنازعة بشهادة الجميع .يف حني يجادل البعض بأن الوساطة
القطرية غري حاسمة أو ينقصها عنرص مراقبة التقدم بعد نجاح
الوساطة وصعوبة اتباعها آلية املتابعة بتنفيذ ما تم االتفاق عليه
بني املتنازعني .ولكن هناك فرق بني نجاح املفاوضات ونجاح الوسيط
يف التقريب بني الفرقاء وبني مدى التزام أطراف الرصاع بتنفيذ
االتفاق عىل األرض؛ فذلك يقع عىل عاتق الفرقاء أنفسهم وليس
عىل الوسيط ،فعدم االلتزام باتفاقات السالم التي تتوصل إليها الدول
الوسيطة تعكس ضعف اإلرادة السياسية للفرقاء أو وجود تدخالت
من دول خارجية لعرقلة مسرية السالم.
وقد اهتمت قطر أيضً ا بتطوير مؤسسات الدولة للتعامل مع جهود
الوساطة ،وذلك عرب االستثامر يف تدريب كوادر دبلوماسية إلدارة
املفاوضات والوساطة بحرفية وفاعلية أكرب ،ويشمل ذلك التوثيق
وأرشفة عمليات الوساطة؛ إذ سيساهم ذلك يف فتح تاريخ بعض هذه
امللفات بخدمة الباحثني يف هذا املجال .كام أنه ألسباب سياسية أو
اسرتاتيجية قد ال يفصح املفاوضون القطريون عن كثري من التحديات
والعقبات التي واجهت الوساطة القطرية والوسطاء القطريني؛
بسبب بعض العراقيل التي وضعتها بعض الدول وخاص ًة دول الجوار
سواء قبل حصار قطر أو يف أثنائه ألسباب قد تكون معروفة وبعضها
غري معروف .فقد ال تدرك بعض هذه الدول حقيقتني هام أن نجاح
الدول يف مساعي املفاوضات ال يقاس بحجمها الجغرايف والدميوغرايف،
وإمنا بقدرتها وإميانها بدور املساعي الحميدة والوساطة أدا ًة ناجح ًة
يف تحقيق السالم واألمن اإلقليميني والدوليني.

تاسارد
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كام ال يخفى عىل أحد أن دولة قطر واجهت خالل الحصار أو األزمة
الخليجية تحديات جمة عىل مستويات عديدة سياسيًا واقتصاديًا،
إال أنها متكنت من تخطي هذه الصعوبات مبرونة وفاعلية ،ومتكنت
خالل األزمة من إيقاف سفك الدماء يف أفغانستان وجمع الفرقاء
األفغان يف مفاوضات السالم إىل جانب التدخل الدبلومايس الناجح
يف حل عدد من القضايا اإلقليمية بعضها ُمعلن وبعضها غري ُمعلن.
وبنا ًء عىل ذلك ،يجدر القول إن النتهاء األزمة (املصالحة الخليجية)
آثا ًرا إيجابية ال يستهان بها ،حيث سيعزز ذلك جهود الدبلوماسية
القطرية التي تأثرت بعض قضاياها جراء التوترات والتدخالت
اإلقليمية التي مرت بها بعض الدول يف املنطقة.
وبذلك ،وبعد أن تم تسليط الضوء عىل بعض مالمح تجربة قطر
وسياساتها يف الوساطة ،فقد تساعد تلك الحقائق الباحثني واملهتمني
عىل فهم بعض الجوانب املتعلقة بهذا الدور الذي قامت به الدوحة
يف عامل متغري وميلء بالتحديات اإلقليمية والدولية.
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 التوترات القائمة:مركزية إقليم الشرق في سالم السودان
والوقاية من تصاعد النزاع
The Centrality of the Eastern Region in Sudan's Peace:
Existing Tensions and Prevention of Escalation of Conflict
يمرُّ إقليم شرق السودان بمرحلة حرجة؛ إذ تتقاطع فيه خطوط التصدعات المحلية مع توترات
، تتبــع الدراســة تلــك التصدعــات وتقاطعاتها.القــرن األفريقــي واألطمــاع اإلقليميــة والدوليــة
أن شــرق الســودان
ّ  وتكمن فرضيتها األساســية في.بغــرض فهــم النــزاع فــي اإلقليم وتحليلــه
 تعزيــز/وأن إحالل
ّ ،يمثــل األولويــة والمدخــل الجغرافــي فــي عمليــة بنــاء الســام الســوداني
وتقدم
.الســام فــي هــذا اإلقليــم يرتبــط بعالقــة تبادليــة مــع أمــن القــرن األفريقــي واســتقراره
ّ
 وتستند.الدراسة أفكارًا أولية قد تسهم في رأب التصدعات من منطلق الدبلوماسية الوقائية
 والمقابــات الشــخصية مــع األكاديمييــن، واألدبيــات،إلــى مجموعــة مــن المصــادر األوليــة
 يضــاف إليهــا مخرجــات ورشــ َتي عمــل.المختصيــن والدبلوماســيين والفاعليــن الســودانيين
 وتستعين الدراسة في تأطير بعض جوانب التحليل.احتضنتا حوا ًرا سودان ًيا في المسار الثاني
،واألفكار المطروحة بمجموعة من النظريات والفرضيات المتقاطعة مع مجال دراسات النزاع
ّ
. والمتعارف عليه لدراسة بيئات النزاع المعقدة،"المركب
اتباعا لما يسمى "النهج
ً
. تحليل النزاع، الدبلوماسية الوقائية، القرن األفريقي، السودان:كلمات مفتاحية
Eastern Sudan is in a critical stage, where local fault lines intersect with Horn of Africa
tensions and regional and international ambitions. This study traces those fissures and
their intersections in order to understand and analyze the conflict in the region. Its basic
premise is that eastern Sudan represents the priority and geographical entry point in the
Sudanese peace-building process, and that the establishment/strengthening of peace
in this region is linked to a reciprocal relationship with the security and stability of the
Horn of Africa. The study presents preliminary ideas, in terms of preventive diplomacy,
that may contribute to healing the rifts. It is based on a combination of primary sources,
literature, and personal interviews with Sudanese academics, diplomats and other
actors. In addition, it builds on the outputs of two workshops from the Sudan Track II
Peace Dialogue Project. It frames some aspects of the analysis and ideas presented with
a set of theories and hypotheses that intersect with the field of conflict studies, following
the "combined approach," for studying complex conflict environments.
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مقدمة
لطاملا شهدت الساحة السودانية نزاعات وتوترات توزعت يف مختلف
أقاليم البالد ،كام أ ّن االضطرابات ليست َع َرضً ا طارئًا عىل القرن
األفريقي ،لك ّن السنوات األخرية شهدت تحوالت عدة عقّدت املشهد
وجذبت العبني جد ًدا إىل امليدان؛ ما استلزم إعادة تقييم ،ولو كان
جزئ ًيا ،لألوضاع.
بالتزامن مع تصاعد التنافس اإلقليمي والدويل يف سباقات االقتصاد
والتمدد االسرتاتيجي واألمني يف القرن األفريقي ،ومع تفاقم /نشوء
رصاعــات جديدة يف أنحاء املنطقة ،كانت حالة عدم االستقرار
السيايس يف السودان جلية للمراقب ،ال سيام باندالع الثورة السودانية
ففضل عن النزاعات الداخلية التي
ً
يف كانون األول /ديسمرب .2018
هي باألساس تحت املجهر ،بدت بعض النزاعات األخرى الكامنة
تغيل تحت السطح.
تحاج هذه الدراسة بأ ّن الديناميكيات املحلية واإلقليمية والدولية،
ّ
تجعل من إقليم رشق السودان نقطة تتالقى عندها مختلف خطوط
الصدع يف السودان متقاطعة مع توترات القرن األفريقي .وتكمن
فرضيتها األساسية يف أ ّن الرشق ميثل أولوي ًة يف عملية بناء السالم
السوداين ،وإحالل /تعزيز السالم يف هذا اإلقليم يرتبط بعالقة تبادلية
مع أمن القرن األفريقي واستقراره .يأيت تناول هذا املوضوع من
منطلق الدبلوماسية الوقائية ،أي من اندالع /تصاعد النزاعات ،ومبا
أ ّن الصعوبة يف التوجه إىل ذلك النوع من عمليات إدارة النزاع تكمن
يف استرشاف اندالعه وتطوره ،ال سيام مع كون األطراف الفاعلة عاد ًة
ما تتحرك وتتفاعل من أجل التسوية بناء عىل وجود آثار مبارشة
وواضحة للنزاع ،وحيث إ ّن خلق قناعة برضورة معالجة مشكلة ما
أول خلق قناع ٍة بوجود تلك املشكلة ،فإن هذه الدراسة تبدأ
يتطلب ً
أولً بتحليل بوادر تصاعد النزاعات وتتبع خطوط الصدع ،وذلك من
خالل تحليل األوضاع يف إقليم الرشق وبعض التقاطعات اإلقليمية
والدولية املارة عربه ،ومن ث ّم تحاول الدراسة طرح مجموع ٍة من
األفكار والخطوات املمكنة يف سبيل الحل وفقًا للوضع الراهن.
وتستند الدراسة يف فهمها وتحليلها للنزاع إىل مس ٍح وتحليلٍ لألدبيات
التي تتناول تاريخ اإلقليم وشؤونه املختلفة إىل جانب االستعانة بعدد
من أدبيات دراسات النزاع ذات العالقة ،واألدبيات يف الشأن السوداين
العام ،كام تعتمد يف تناولها املستجدات عىل إجراء مسح شامل
للمصادر األولية من أخبار وتقارير .وقد ُع ّزز التحليل يف الدراسة من
خالل إجراء عدد من املقابالت الشخصية شبه املبنية مع األكادمييني
املختصني والدبلوماسيني والفاعلني السودانيني ،واالستعانة مبخرجات
ورشة العمل التي عقدها مركز دراسات النزاع والعمل اإلنساين
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بالتعاون مع املركز األورويب السوداين لدراسات القرن األفريقي
بعنوان "حوار بناء السالم واإلعامر يف السودان" ،التي عقدت يف
الدوحة يف ترشين الثاين /نوفمرب  ،2019وورشة العمل اإللكرتونية
التي عقدها املركزان بالتعاون مع مؤسسة نيتكسوس إنرتناشيونال
 Netxéos Internationalضمن منتدى التمكني املدين والتنمية
املستدامة يف السودان يف أيار /مايو .2020
وتستعني الدراسة يف تأطري بعض جوانب تحليلها ويف رؤيتها لسبل
حلحلة األوضاع بعدد من النظريات والفرضيات املتقاطعة مع مجال
دراسات النزاع ،مثل نظرية "الحرمان النسبي االجتامعي" ،ومنوذجي
"املركز  -األطراف" و"تشكّل النزاع اإلقليمي"  ،وفرضية "الجريان
السيئني" ،ونظرية "مجمع األمن اإلقليمي" .وتأيت االستعانة بهذه
التوليفة النظرية املتعددة اتبا ًعا ملا يسمى "النهج املركّب" ،الذي
يُستخدم عىل نطاق واسع يف مجال األبحاث حول مناطق النزاعات؛
ملا له من فاعلية يف دراسة تلك البيئات املعقدة ،والتي ال ميكن دامئًا
جانب منها مبعزل عن بقية أجزاء املشهد(((.
معالجة ٍ

ً
أوال :حول شرق السودان :المكان
والتاريخ وجذور النزاع
يض ُّم إقليم رشق السودان والية البحر األحمر ووالية كسال ووالية
القضارف ،ويح ّده من الرشق البحر األحمر وإرترييا وإثيوبيا ،ومن
الشامل مرص ،وميتد جنوبًا إىل والية النيل األزرق ،بينام يصل غربًا
إىل تخوم نهر النيل (ينظر الخريطة)((( .ويق ّدر عدد سكانه بنحو
ستة ماليني نسمة من إثنيات متعددة ،النسبة األكرب منهم هم من
شعب "البجا" ،وهم قبائل غري عربية ،إىل جانب العديد من القبائل
العربية ،والبدو((( الذين قدموا من شبه الجزيرة العربية ،فضلً عن
النوبيني والدارفوريني ،وبعض القبائل التي تعود أصولها إىل غرب
أفريقيا ووسطها(((.
1 Sultan Barakat et al., "The Composite Approach: Research Design in the
Context of War and Armed Conflict," Third World Quarterly, vol. 23, no. 5
(October 2002), p. 991.
"2 John Young, "Eastern Sudan: Caught in a Web of External Interests,
Review of African Political Economy, vol. 33, no. 109 (September 2006),
pp. 594–595.
 3تع ّد قبيلة الرشايدة من أبرز القبائل التي ظلّت تحتفظ بالعادات والتقاليد العربية
القدمية منذ أن قدمت يف منتصف القرن التاسع عرش ،كام بقيت منغلقة عىل نفسها ،وذلك
حتى األعوام القليلة املاضية .وفيها انفتحت عىل املجتمع السوداين.
4 International Crisis Group, Sudan: Preserving Peace in the East,
Africa Report no. 209 (November 2013), accessed on 13/9/2021, at:
https://bit.ly/36UIhka
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خريطة أقاليم السودان

املصدر :من إعداد الباحثَني استنادًا إىل" :السودان :خريطة املدن" ،موقع خرائط السودان ،شوهد يف  ،2021/9/12يفhttps://bit.ly/3yPWGfI :

ورغم مستويات الفقر املرتفعة لسكانه ،فإنّه من أكرث األقاليم
السودانية ثرا ًء؛ فبحكم موقعه الجغرايف املتميز عىل البحر األحمر،
يتوفّر عىل مجموعة من أهم السكك الحديدية وشبكات الطرق،
ويحتوي عىل منجم ذهب كبري ،وأر ٍ
اض زراعية واسعة((( ،كام
تعترب مدينة بورتسودان امليناء البحري الرئيس للبالد ،فهي تصدر
من خالله معظم التجارة الخارجية ،ويف مقدمتها النفط .ولطاملا
اضطلعت الحكومة املركزية بتحصيل جميع العائدات من دون أن
تنعكس بوضوح عىل سكان اإلقليم ،وبالتوازي مع تكرار الجفاف
واملجاعات خالل ثالثة عقود مدمرة لسبل العيش الريفية؛ ما جعل
Young, p. 594.

5

كث ًريا من أهل الرشق يعتقدون أنه ال توجد عدالة يف توزيع املوارد،
ثم ازدادت محنتهم بالتنافس الحاد مع املهاجرين /الالجئني عىل
الوظائف والخدمات(((.
ويف ظل هذا التدهور االقتصادي ،وبالرتافق مع ضعف تأثري اإلقليم
ونفوذ أبنائه يف الحكومة ،أسس عدد من أبناء قبائل البجا ما يسمى
مؤمتر البجا الوطني عام  ،1958والذي هدف إىل النضال من أجل
التنمية ورفض التهميش((( ،ثم تح ّول املؤمتر إىل حزب سيايس عام
 ،1965لينكفئ الحقًا بصفة مؤقتة حينام حظر الرئيس السوداين
International Crisis Group, Sudan: Preserving Peace in the East, pp. 2-3.
Young, pp. 594-595.
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يف عام  2008كان نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل يف إقليم
رشق السودان هو األدىن عىل مستوى البالد من بعد إقليم دارفور،
وذلك بواقع  1748دوال ًرا أمريكيًا للرشق مقابل  3508دوالرات أمريكية
مثل ،و 2628للمنطقة الشاملية .ويكشف التقرير أيضً ا
للخرطوم ً
أ ّن مؤرش دليل التنمية البرشية Human Development Index,
 HDIلرشق السودان هو  0.552مقابل  0.706للخرطوم ،وهو يأيت يف
املرتبة الثانية الدنيا بعد إقليم دارفور (األدىن بواقع  )0.487ويساوي
تقريبًا مؤرش كردفان .كام يقدم التقرير مؤرشات مامثلة فيام يتعلق
بالخدمات الصحية والتعليمية؛ إذ نجد أن رشق السودان يأيت يف
املرتبة قبل األخرية يف املعدل املتوقع للحياة عند امليالد مقارن ًة بسائر
األقاليم( .((1وهو يأيت يف املرتبة األخرية يف معدالت التسجيل للتعليم
األسايس والثانوي(((1؛ ذلك أنه يف والية البحر األحمر يلتحق طفالن
فقط من كل خمسة أطفال مبدارس التعليم األسايس ،مقابل أكرث من
أربعة من كل خمسة أطفال يف واليتَي الجزيرة والخرطوم(.((1

األسبق ،جعفر النمريي ( ،)1985-1969األحزاب السياسية عام ،1969
ثم ليعود مجد ًدا إىل الساحة السياسية عام  ،1986يف السنة التالية
من االنقالب وخروج النمريي من السلطة((( .ويف منتصف التسعينيات
بدأت املجموعات املعارضة يف رشق السودان تطوير أجنحة عسكرية
بهدف مواجهة حكومة اإلنقاذ ،ال سيام مع اإلج ـراءات القمعية
التي كان عمر البشري ( )2019-1989قد اتخذها من إلغا ٍء للربملان
وحظر لألحزاب واعتقال للمعارضني ،فر ّدت تلك األجنحة باستهداف
عدد من املعدات العسكرية الحكومية ومعسكرات الجيش وقوافل
اإلمداد((( .ومع حلول عام  ،1999أنشأ عدد من أبناء قبيلة الرشايدة
حزب "األسود الحرة" ،استجابة لسياسات حكومية رأوا أن لها آثا ًرا
سلبية يف مصالحهم االقتصادية( .((1انضوت املجموعتان ،مؤمتر البجا
واألسود الحرة ،بعد ذلك تحت "جبهة الرشق" عام  ،2005حيث
دعم سياس ًيا ولوجست ًيا كب ًريا من إرترييا( ،((1التي
تلقّت الجبهة ً
كانت هي ذاتها املستضيف ملفاوضات السالم بني الجبهة والحكومة
السودانية يف العام نفسه .كام سبق إلثيوبيا كذلك دعم الحركات
املعارضة السودانية .ونتيجة لذلك ،نشأت تجاذبات بني تلك الدولتني
والسودان ،ال سيام مع قيام األخري بدوره بدعم املعارضة اإلرتريية .بعد
ذلك ،م ّرت املعارضة يف الرشق بتحوالت ومراحل عدة ،من دون أن
تحقق أهدافها( ،((1ثم خفت تأثريها يف الحياة السياسية وتراجع نفوذ
جبهة الرشق منذ انسحاب قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان
عام  2005من اإلقليم؛ حيث كانت الحركة تساهم يف نشاطات
املعارضة هناك تحت مظلة التجمع الوطني الدميقراطي( .((1وتتداخل
تاريخيًا أسباب النزاع واالضطرابات وجذورها برشق السودان ،فمن
املظامل التاريخية ،ومطالب التقاسم العادل للسلطة ،ومشاعر اإلقصاء
االجتامعي ،واالغرتاب السيايس والتهميش الدائم ،إىل سوء األوضاع
االقتصادية والتوزيع غري العادل للموارد ،وليس انتها ًء بنقص خدمات
التنمية وضعفها ،والتي ميكن مالحظتها من خالل املؤرشات الواردة
يف التقرير الوطني للتنمية البرشية يف السودان ،والصادر عام 2013
عن برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ United Nations Development
Programme؛ فعىل سبيل املثال ،توضح اإلحصائيات يف التقرير أنه

تفاقم لدى أهل الرشق شعورهم بعدم املساواة ،ليس بناء عىل
املظامل اإلثنية فحسب بل املظامل الجهوية أيضً ا .وميكن القول إ ّن تلك
املظامل أدت إىل بروز ما ميكن تشخيصه بالحرمان النسبي االجتامعي
 Group Relative Deprivationاملزمن لدى السكان ،ال سيام مع
ما سبقت اإلشارة إليه من غنى اإلقليم وروافعه االقتصادية املتعددة؛
وهو ما تؤيده ترصيحات متكررة لقادة البجا والرشايدة( .((1فالحرمان
النسبي االجتامعي هو حالة تنشأ نتيج ًة لـ "املقارنات االجتامعية
السلبية" باملجموعات األخرى املامثلة ،وهي تخلق شعو ًرا لدى عموم
أفراد املجتمع باإلحباط وعدم الرضا والغضب من وجود قصور يف
جوانب ،مثل الرفاهية واألمن والتقدير واملكانة ،يرون استحقاقهم
لها يف ظل تلك املقارنات ،والتي تخلُص إىل استنتاج وجود ظلمٍ يف
التوزيع .ويربط عدد من األبحاث هذه الحالة بنشوء التمرد وحركات
االحتجاج وغريها من السلوكيات التي تستهدف معالجة الوضع(((1؛
فتيد روبرت جور يرى ،يف كتابه ملاذا يتمرد البرش ،Why Men Rebel
أ ّن أثر تلك املشاعر السلبية املرتبطة بنظرية الحرمان النسبي قد يصل

8 International Crisis Group, Sudan: Preserving Peace in the East, p. 3.
9 Saskia Baas, "Low-Intensity Conflict in Eastern Sudan: A Comparative
Approach to the Development of Rebel Groups," Small Wars and Insurgencies,
vol. 24, no. 3 (July 2013), pp. 519-521.
10 Ibid.
 11كانت إرترييا كذلك نقطة انطالق ملختلف مجموعات املعارضة املسلحة يف الرشق
خالل التسعينيات .ينظر:
International Crisis Group, Sudan: Preserving Peace in the East, pp. 3-5.
12 Young, pp. 594-598.
13 Baas, p. 521.

 14برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،التقرير الوطني للتنمية البرشية يف السودان :جغرافية
السالم :وضع التنمية البرشية مرتك ًزا للسالم يف السودان (الخرطوم.)2013 :
 15املرجع نفسه ،ص .168
 16املرجع نفسه ،ص .55
17 Sara Pantuliano, "Comprehensive Peace? An Analysis of the Evolving
Tension in Eastern Sudan," Review of African Political Economy, vol. 33,
no. 110 (September 2006), pp. 709-711.
18 Xiang-Yu Chen, et al., "Effects of Relative Deprivation on Intention
to Rebel: A Multiple Mediation Model," Journal of Pacific Rim Psychology,
vol. 12 (February 2018), p. 1.
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إىل التصعيد واندالع العنف السيايس الجامعي عىل نطاق واسع(.((1
ويتعزز الربط بني ماهية األوضاع يف رشق السودان والحرمان النسبي
بصورة أكرب باالطالع عىل ما ذهب إليه جيمس أ .ديفيز الذي صاغ
النظرية منهجيًا للمرة األوىل؛ فقد أشار إىل أ ّن الحرمان النسبي
يرتبط بثالثة محددات رئيسة :أولها أ ّن الفرد /املجموعة تدرك
أن املجموعات األخرى املامثلة لها متلك ما تفتقده هي (يف هذه
الحالة السلطة والتنمية والرثوة واالعرتاف  ...إلخ) ،وثانيها وجود
رغبة لديه /لديها يف الحصول عىل ذلك املفتقد (وهو ما نلمسه
من مختلف التوترات وحركات التمرد يف الرشق والتي سبق التطرق
إليها أو حتى التي سيتم التطرق إليها الحقًا) ،وثالثها وجود شعور
باألهلية واالستحقاق لذلك املفتقد (وهو الحال يف الرشق خاصة مع
وجود عوامل الرثوات الطبيعية واملوقع الجيوسرتاتيجي والدميوغرافيا
وحتى مجرد االنتامء واملواطنة)(.((2
يف العموم ،مل يكن كثري من تلك الجذور وليد الحارض أو املايض
القريب ج ًدا؛ إذ يُرجعه البعض إىل السياسات االستعامرية أثناء
الحكم اإلنكليزي  -املرصي للسودان ( ،)1956-1899والتي أسهمت
يف تقويض الرفاه االقتصادي واالجتامعي ،وأثرت يف الحياة الريفية(.((2
واستمر تفاقم األوضاع؛ فحتى بعد أن لجأ كثري من السكان إىل املدن
الرئيسة ،فقدوا أيضً ا سبل عيشهم الجديدة ،بعد أن جرت ميكنة
حال لدى فئة الشباب املتعلم؛
ميناء بورتسودان .ومل يكن األمر أفضل ً
إذ مل يحصلوا عىل فرص عمل مناسبة ،وشعروا أ ّن انتامءهم اإلثني
كان سب ًبا للتمييز السلبي ضدهم عند تقدمهم إىل الوظائف.
واستمرت التوترات العرقية يف تهديد النسيج املجتمعي لإلقليم؛
مثل ،استاء البجا من نقل ملكيات كثري من األرايض
ففي والية كسال ً
الزراعية الكبرية إىل مالك من غري "السكان األصليني" ،وتعرضهم
لسلسلة من التمييز ضد ثقافتهم ولغتهم من مختلف الحكومات
الوطنية املتعاقبة( .((2ويف القضارف ،يعتقد أن إلغاء الحكومة
لإلدارة األهلية؛ أي نظم الحوكمة املحلية ،مطلع السبعينيات ،أدى
إىل تصاعد الرصاعات عىل األرايض بني املزارعني والرعاة ،إىل جانب
19 Ted Robin Gur, Why Men Rebel (New Jersey: Princeton University
Press, 1970).
20 James A Davis, "The Campus as a Frog Pond: An Application of
"the Theory of Relative Deprivation to Career Decisions of College Men,
American Journal of Sociology, vol. 1, no. 72 (1966), p. 34.
21 Pantuliano, p. 710.
22 Ibid., pp. 711-712.
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املشكلة ذاتها املتعلقة بنقل ملكية األرايض عىل حساب املجتمعات
الرعوية؛ ما أ ّجج التوتر اإلثني والقبيل(.((2
ومع حلول عام  ،2005كانت األمور تتجه نحو التسوية يف املنطقة؛
إذ برز لدى الحكومة اإلرتريية وحكومة الخرطوم عدد من الدوافع
رئيسا
إلصالح العالقات املشرتكة ،وحيث إ ّن إقليم الرشق كان ميدانًا ً
للنزاع بينهام ،فقد كان موقعه االسرتاتيجي الحيوي لتصدير واسترياد
النفط واألغذية واملواد الخام مح ّركًا وميدانًا كذلك إلصالح العالقات.
فضل عن أ ّن حزب املؤمتر الوطني كان قد توصل يف ذلك الوقت
هذا ً
إىل تفكيك التجمع الوطني الدميقراطي عرب إبرام اتفاقيات فردية
مع مختلف فصائله؛ ما أشعره أنه الوقت املناسب لتسوية ملف
الرشق وااللتفات إىل ســواه( .((2وقّعت حكومة الخرطوم يف كينيا
اتفاق السالم الشامل مع الحركة الشعبية لتحرير السودان يف مطلع
العام( ،((2ليتبعه يف ترشين األول /أكتوبر  2006توقيع اتفاقية سالم
رشق السودان بني حزب املؤمتر الوطني الحاكم وجبهة الرشق(،((2
يف العاصمة اإلرتريية أسمرة .تضمنت االتفاقية خططًا للتنمية يف
ونصت عىل مجموعة من الرتتيبات فيام يتعلق
واليات الرشق(ّ ،((2
بتوزيع الرثوة والسلطة وتقاسمهام( .((2وقد كانت البداية مشجعة
من حيث رفع حالة الطوارئ من جميع الواليات الرشقية ،وإطالق
رساح األرسى واملعتقلني السياسيني ،والبدء يف تنفيذ البنود املتعلقة
بالتنمية والعدالة السياسية واالنتقالية( .((2فاتجهت األوضاع إىل
االستقرار يف اإلقليم مؤقتًا ،ثم عادت لتتدهور تدريج ًيا( .((3رأى
كث ٌري من أبناء اإلقليم أنّه مل يكن لالتفاقية تأث ٌري تنموي ،ال سيام أ ّن
23 Yasin Abdalla, Eltayeb Elhadary & Narimah Samat, "Pastoral Land
Rights and Protracted Conflict in Eastern Sudan," The Journal of Pan African
Studies, vol. 4, no. 8 (April 2011), p. 4; Emile LeBrun (ed.), "Development
Deferred: Eastern Sudan after the ESPA," Small Arms Survey, Graduate
Institute of International and Development Studies-Geneva (May 2015), p. 9.
24 International Crisis Group, Sudan: Preserving Peace in the East, pp. 6-7.
25 LeBrun, pp. 6-7.
 26لالطالع عىل نص وثيقة اتفاق سالم رشق السودان ،ينظر :جمهورية السودان ،اتفاق
سالم رشق السودان بني حكومة السودان وجبهة رشق السودان (أسمرا،)2006/10/14 ،
شوهد يف  ،2021/9/13يفhttps://bit.ly/2UKY989 :
" 27توقيع اتفاقية السالم بني الخرطوم وجبهة الــرق بأسمرا" ،الجزيرة نت،
 ،2006/10/14شوهد يف  ،2021/9/13يفhttps://bit.ly/3kdUU44 :
28 International Crisis Group, Sudan: Preserving Peace in the East, p. 1.
29 Ibid., p. 10.
30 Ibid., p. 1.
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معدالت الفقر( ((3والبطالة استمرت يف االرتفاع( ،((3إضافة إىل توقف
أكرث من  55مصن ًعا (يف القطاعني العام والخاص) عن العمل وإغالق
فضل عن تصفية عدد من
أبوابها يف وجه القطاعات العاملية(ً ،((3
املؤسسات الكربى مثل "سودان الين" ،وهي من أقدم رشكات النقل
يف أفريقيا ،وترا ُجع املنتجات النباتية يف اإلقليم مثلام حدث يف والية
كسال "عقب انهيار مرشوعها الزراعي"( ،((3بينام أشارت نتائج بحث
نرشه مرشوع "مسح األسلحة الصغرية" أُجريت خالله مقابالت مع
أصحاب املصلحة يف اإلقليم إىل أ ّن املنطقة كانت تسري بالفعل نحو
التنمية ،ولكن عرب خطط غري عادلة إىل ٍ
حد بعيد ،وال تراعي مصالح
العامل والبسطاء(.((3

 31يذكر تقرير للبنك الدويل عام  ،2014أن حواىل  62.1يف املئة من سكان والية البحر
األحمر يرزحون تحت خط الفقر املعتدل (أي الفقر عند خط الفقر  3.20دوالرات أمريكية)،
مام يضعها يف مصاف الواليات السودانية ذات النسب األكرب يف الفقر املعتدل ،وهي كل من
وسط دارفور  67.5يف املئة ووالية جنوب كردفان  63.2يف املئة ووالية جنوب دارفور  62.8يف
املئة .ونسبتهم يف واليتي كسال والقضارف ال تعد منخفضة؛ إذ وصلت إىل  40.1يف املئة و36.4
يف املئة لكل منهام عىل التوايل يف العام ذاته .ينظر:
The World Bank, Sudan Programmatic Poverty Assessment: Poverty and
Inequality in Sudan: 2009-2014 (Washington: June 2019), accessed on
13/7/2021, at: https://bit.ly/3hAdlOA
 32يذكر أنه يف عام  ،2008قاربت نسبة الشباب خارج املدرسة (من عمر )24-15
العاطلني عن العمل يف إقليم رشق السودان حواىل  60يف املئة من الذكور (النسبة األعىل من
بعد إقليم دارفور) ،و 90يف املئة من اإلناث (النسبة األعىل مقارن ًة بسائر األقاليم السودانية).
ينظر :برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،ص .48
 33تتالت بعد ذلك إغالقات املصانع يف عموم السودان مبا فيه الرشق؛ فقد توقفت
 70يف املئة منها عن العمل عام  2015نظ ًرا إىل ما تعانيه من عدم استقرار توافر الطاقة
واالرتفاع النسبي للرضائب والرسوم الحكومية يف ظل املنافسة الشديدة للمنتج املستورد،
ينظر" :توقف  70باملئة من املصانع يف السودان" ،يب يب يس عريب ،2015/10/7 ،شوهد يف
 ،2021/9/13يفhttps://bbc.in/2TWpMeJ :
" 34أحداث عنف رشق السودان ..ما دالالتها؟ [صور]" ،الجزيرة مبارش،2019/11/20 ،
شوهد يف  ،2021/7/13يفhttps://bit.ly/3r4D8l4 :
35 LeBrun, p. 10.
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لقد كان املسؤولون السودانيون يع ّدون اتفاقية رشق السودان
منوذ ًجا ناج ًحا ،لك ّن عد ًدا من الناشطني السياسيني واملدنيني كانوا
متفقني عىل أنها ال تعكس تطلعات أهايل الرشق ،ال سيام أنه مل
يج ِر إرشاكهم يف صياغة محتواها .ورأى البعض أ ّن االتفاقية مل تكن
عمليًا سوى تعزيز لقبضة الحكومة املركزية يف اإلقليم؛ إذ عمدت
الحكومة بعد التوقيع إىل القمع األمني لالحتجاجات الشعبية ضد
التهميش( .((3كام أن هنالك من يرى أن االتفاقية يف حقيقة األمر مل
تكن سوى حلٍ وعربون لتحسني العالقات مع أسمرة(.((3

ثان ًيا :خطوط الصدع الداخلية
ميض نحو عقد ونصف من توقيع االتفاق ،يبدو الرشق
اليوم ،وبعد ّ
عىل وشك االنفجار ،وتصدّعاتٌ عدة ته ّدد بتصاعد التوتر .داخل ًيا،
استمرت جذوة النزاع تستعر تحت السطح طيلة سنني حتى بعد
توقيع اتفاقية 2006؛ نظ ًرا إىل ما وصفه البعض بإخفاق الحكومة
املركزية يف تطبيق كثري من البنود( .((3فقد رأوا أن االتفاق مل يكن
سيئًا يف حد ذاته ،لكنه مل يقض عىل جذور التوتر نظ ًرا إىل الفشل يف
تطبيق البنود املتعلقة بالشؤون االقتصادية من إنشاء صندوق إعادة
اإلعامر والتنمية ومدى تحقيق فوائد اقتصادية ملموسة للسكان،
عالو ًة عىل البنود الخاصة بإرشاك الرشقيني يف السلطة الترشيعية
والتنفيذية مبؤسسات الدولة ،والتطبيق الجزيئ لعمليات نزع السالح
والترسيح وإعادة الدمج وبعض األحكام األخرى( .((3ومثة من يرجع
تق ّوض االتفاقية إىل ما وصفه باستبعاد عدد من الفاعلني الرئيسني
يف الرشق من عمليات صنع القرار ،وعقد الصفقات واستاملة بعض
النخب عىل حساب األخرى ،والخالفات بني أحزاب الرشق ذات
األساس العرقي(.((4
تجلّت تبعات ذلك ،منذ أن أعلنت الجبهة الشعبية املتحدة للتحرير
والعدالة ،وهي جهة سياسية مدنية أنشئت حديثًا لتمثيل قبائل
البني عامر ،منتصف عام  ،2013تحركها إلطاحة النظام القائم.
36 Ibid., pp. 9-10.
 37أحمد حسني آدم (باحث وأكادميي وسيايس سوداين) ،مقابلة عرب برنامج "زووم"،
.2021/3/2
;38 International Crisis Group, Sudan: Preserving Peace in the East
سيدريك بارنيز" ،الحفاظ عىل السالم يف رشق السودان" ،الرشق األوسط،2013/12/10 ،
شوهد  ،2021/9/13يفhttps://bit.ly/3xyhSqi :
39 International Crisis Group, Sudan: Preserving Peace in the East, p. 1.
40 Munzoul Assal, "Six Years after the Eastern Sudan Peace Agreement:
An Assessment," in: Sørbø G.M. & Ahmed A.G.M. (eds.), Sudan Divided:
Continuing Conflict in a Contested State (New York: Palgrave Macmillan,
2013), pp. 141-142, 156-157.
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ويف حينها ،تداول البعض وجود اتصاالت وتحالفات بني الجامعات
الرشقية املسلحة وجامعات أخرى معارضة يف أنحاء البالد ،منها
حركات دارفور والحركة الشعبية وبعض األحزاب الشاملية .كام
تصاعدت دعواتٌ رصيحة لـ "تقرير املصري واالستقالل"( .((4لتتواىل
بعدها التوترات واألفعال االحتجاجية ضد "فشل الحكومة يف
الوفاء بالتزاماتها" املالية والسياسية( .((4وقد مثّل هذا إرث ًا ح ًيا من
التصدعات يف السالم الداخيل ،وارتبط عديد منها مبثيالتها يف مختلف
أقاليم البالد ،بدرجات متفاوتة.
ومن التصدعات املوروثة التي برزت مع تفاقمها ،يف ظل الظروف
الحالية ،طبيعة العالقة يف السودان بني املركز واألط ـراف ،والتي
اتسمت تاريخ ًيا بتهميش األطراف (ومنها الرشق) ،يف حني سعى
املركز لبسط سيطرته عليها من دون تحقيق ذلك فعل ًيا ومن دون
الحفاظ عىل إيجابية العالقة يف الوقت ذاته .بدأ هذا النمط من
العالقة أكرث حد ًة بعد االستقالل عام 1956؛ وهو ما قاد الحكومات
املتعاقبة إىل مختلف التسويات السياسية مبا فيها اتفاق الرشق
املذكور آنفًا( .((4لقد تك ّون لدى السودانيني يف األقاليم الطرفية
تصو ٌر يضعهم كـ "مهمشني" يف مواجهة النخبة (األطراف يف مواجهة
املركز) ،وتداخل ذلك أحيانًا مع التفسريات القبلية والدينية وحتى
األيديولوجية للتوزيع غري العادل للموارد والسلطة ،وللقصور
الشديد يف الحاجات األساسية والخدمات وحتى توزيع املساعدات
الخارجية؛ ما ضاعف من مخاوف التصعيد( .((4ومن أحد تجليات
منوذج (املركز  -األطراف) تحركات الرشقيني املتكررة ملنع بعض
تدخالت الحكومة املركزية ،كدعمها ملجموعات ما ضد أخرى أو
فرضها لشخصيات أو هياكل سلطة معينة عىل السكان املحليني
لتعزيز سيطرتها مام يقوض سلطة النخب املحلية( .((4ويرى البعض
تجل ًيا للنموذج فيام جرى خالل النصف الثاين من عام  2020مؤخ ًرا
يف أزمة وايل كسال (صالح عامر)؛ فقيام الحكومة املركزية بتنصيب
وا ٍل بالتعيني املبارش وكونه من قبيلة البني عامر أثار حفيظة عدة
41 International Crisis Group, Sudan: Preserving Peace in the East,
pp. 23-24.
42 LeBrun, pp. 6, 31-32.
43 Robert Collins, "Civil Wars in the Sudan," History Compass, vol. 5,
no. 6 (September 2007), pp. 1778-1805.
44 International Crisis Group, Sudan: Preserving Peace in the East; Jok
Madut Jok, Sudan: Race, Religion, and Violence (New York: Simon and
Schuster, 2015).
45
Bert Useem, "Center-Periphery Conflict: Elite and Popular
Involvement, in the Boston Anti-Busing Movement," Working Paper no. 224,
Center for Research on Social Organization (January 1981), accessed on
13/9/2021, at: https://bit.ly/3wD0Hm0
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اشتباكات أدت إىل وقوع قتىل وجرحى ،لتقوم
مكونات قبلية .فأشعل
الحكومة بعد ذلك بإعفائه باألمر املبارش كذلك ،فتندلع االحتجاجات
واالشتباكات مرة أخرى من جانب النوبيني( .((4هذه األحداث ،رغم
دليل عىل تنامي غضب أبناء الرشق
أبعادها القبلية ،تظهر أيضً ا ً
من تدخالت الحكومة املركزية؛ إذ رأوا أنها أصدرت قرار ٍ
ات سياسية
(((4
من دون الرجوع إليهم ،وأنها تدعم مجموعة دون أخرى  .وهذه
التهمة طاملا وجهت إىل الحكومة التي يرى الناقدون أن سياستها
ع ّمقت القبلية من خالل مثل هذه املامرسات ،كدعم الجنجويد يف
مثل .ويعتقد هؤالء أ ّن القبلية أو اإلثنية قد ال تكون أحيانًا
دارفور ً
السبب الفعيل للرصاع ،لكن يتم توظيفها فيه أو يتم اختالقه باألساس
لدعم مصالح ألفراد أو جهات ما( .((4ومن ث ّم ،فحتى بعد أن انتهت
مشكلة تعيني حكام اإلقليم من خارجه( ،((4ظهرت مشكلة املامرسة
السياسية غري الراشدة من املركز تجاه اإلقليم(.((5
ومن هنا تُطل التصدعات املتعلقة بالتوترات االجتامعية؛ فبالنظر
إىل ما نوقش آنفًا من أوضاع الرشق ،إضافة إىل كون مدن الرشق،
ال سيام مدينة بورتسودان ،إحدى أهم املدن التي اندلعت منها
ثورة كانون األول /ديسمرب  ،2018تبدو حالة الحرمان النسبي املشار
إليها تاريخ ًيا ال تزال جلي ًة لدى أهايل الرشق .فالناس يشعرون "بغنب
شديد تجاه الدولة" كام أشار أحد املستجيبني( ،((5وقد عربوا عنها
باستمرار االحتجاجات الشعبية الواسعة حتى اآلن ،واستمرار النظرة
السائدة املقارِنة بني توقعات االستحقاق وواقع الحال .ويف ظل
حالة عدم االستقرار ،طفت التجاذبات القبلية املحلية عىل السطح.
ومن مظاهر ذلك أحداث العنف التي اندلعت بني قبائل بني عامر
والقبائل النوبية ومل تتوقف إال بتدخل عسكري ،وبعدها تجدد النزاع
واالشتباكات املسلحة يف بورتسودان يف ترشين األول /نوفمرب 2019
بني البني عامر والهدندوة؛ نتيجة الخالف يف إقامة ندوة سياسية
" 46إعفاء وايل كسال 6 :قتىل يف اشتباكات بني محتجني وقوات األمن رشقي السودان"،
يب يب يس عريب ،2020/10/15 ،شوهد يف https://bbc.in/3yVyvML :2021/9/13
 47أحمد جامل" ،أسامة سعيد رئيس وفد مسار الرشق :أنصار البشري اختاروا بعناية رشق
السودان لخنق حكومة الثورة" ،العرب ،2020/10/23 ،شوهد يف  ،2021/7/13يف:
https://bit.ly/3i3cJ2T
 48عبد الوهاب األفندي (باحث وأكادميي ودبلومايس سوداين سابق) ،مقابلة شخصية،
معهد الدوحة للدراسات العليا2021/3/1 ،؛ عبد الله خالد (اسم مستعار ،ناشط شبايب يف
رشق السودان) ،مقابلة عرب الهاتف2021/2/21 ،؛ آدم.
 49سابقًا ،بحسب مصطفى عثامن األمني ،كانت الحكومة املركزية يف عهد البشري تقوم
بتعيني الوالة من خارج اإلقليم يف محاولة لتجنب املشاكل القبلية التي قد يثريها تعيني وا ٍل
من أحد مكوناته املحلية.
 50مصطفى عثامن األمني (باحث وأكادميي ووزير خارجية سوداين سابق) ،مقابلة عرب
برنامج "زووم".2021/2/21 ،
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لرئيس الجبهة الشعبية املتحدة األمني داؤود ،وهو من بني عامر(.((5
وقد كان مثة اشتباك سابق بني أبناء القبيلتني ،بخصوص احتفالية
استقبال األمني داؤود ،انتهى إىل توقيع ما يسمى اتفاق "القلد"(،((5
الذي ُم ّدد ستة أشهر إضافية( ،((5تالها متديدان آخران( .((5لقد و ّجه
البعض أصابع االتهام إىل نظام البشري وأجهزة دولته يف إشعال هذه
األحداث( ،((5لك ّن النزاع القبيل  -اإلثني بني الهدندوة والبني عامر ال
يفتأ يظهر إىل السطح من حني إىل آخر وبصورة مختلفة .وبطبيعة
الحال تلقي مثل هذه النزاعات واالضطرابات بظاللها عىل نسيج
املجتمع السوداين املتعدد األعراق ،إضافة إىل كونها متثل عامل جذب
لألطراف الخارجية التي قد ترغب يف استثامرها لخدمة مصالحها مبا
يهدد استقرار الوضع السيايس للبالد.
وقد تزايدت أيضً ا مظاهر التوتر الناشئة عن التدهور االقتصادي
املستمر يف واليــات الــرق بخاصة ،ليس آخرها ما اندلع يف
شباط /فرباير  2021من مظاهرات واشتباكات مع قوى األمن يف
والية القضارف ،يف استمرار لسلسلة االحتجاجات التي بدأت أواخر
عام  ،2018تعب ًريا عن الغضب الشعبي واتها ًما للحكومة "بالعجز
عن السيطرة عىل األوضاع االقتصادية" و"الفشل يف احتواء أزمة
املواصالت وتوزيع السلع التموينية والغذائية والــوقــود"( ،((5أو
االحتجاجات العنيفة املندلعة مطلع شباط /فرباير  2021يف كل من
بورتسودان يف والية البحر األحمر ووالية القضارف وأنحاء أخرى من
البالد بسبب تردي األوضاع االقتصادية ،وما أدى إليه من أزمة الخبز
وارتفاع أسعار السلع التموينية( ،((5إضاف ًة إىل ما أعلن عنه مطلع
كانون الثاين /يناير  2021من تشكيل عدد من األحزاب السياسية
" 52أحداث عنف رشق السودان ..ما دالالتها؟ [صور]".
 53مصطلح "القلد" هو املسمى الشعبي للصلح القبيل؛ "توقيع اتفاق 'صلح قبيل' رشقي
السودان عقب أعامل عنف" ،القدس العريب ،2019/11/20 ،شوهد يف  ،2021/9/13يف:
https://bit.ly/3ileZTB
 54جمهورية السودان ،مجلس الوزراء السوداين" ،مجلس الوزراء يستعرض إعداد املوازنة
العامة للعام املايل  ،2020ومتديد القلد" ،2019 ،شوهد يف  ،2021/9/13يف:
https://bit.ly/3wIopxC
" 55متديد اتفاق القلد بني النوبة والبني عامر بكسال للمرة الرابعة" ،وكالة السودان
لألنباء ،2020/9/22 ،شوهد يف  ،2021/9/13يفhttps://bit.ly/3AToW33 :
 56محمد جميل أحمد" ،ما وراء الفتنة يف رشق السودان" ،إندبندنت عربية،2019/9/1 ،
شوهد يف  ،2021/9/13يفhttps://bit.ly/2VxfB0l :
" 57السودان ..تأجيل إعالن الحكومة ومظاهرات بالخرطوم والقضارف احتجا ًجا عىل تردي
االقتصاد" ،الجزيرة نت ،2021/2/3 ،شوهد يف  ،2021/9/13يفhttps://bit.ly/2UCw2rT :
" 58مظاهرات طالبية ببورتسودان احتجا ًجا عىل أزمة الخبز" ،وكالة السودان لألنباء،
 ،2021/2/9شوهد يف  ،2021/9/13يفhttps://bit.ly/3kbKaD4 :؛ "الشارع السوداين يغيل:
شح الوقود والتضخم يدفعان اآلالف إىل االحتجاج" ،العريب الجديد ،2021/2/10 ،شوهد يف
ّ
 ،2021/9/13يفhttps://bit.ly/3nwkdjk :
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واملنظامت املدنية يف اإلقليم تحالفًا جدي ًدا "للمطالبة بـرفع التهميش
السيايس واالقتصادي عن رشقي البالد"(.((5
ويف وقت كان يفرتض أن يكون سع ًيا إلرســاء السالم يف اإلقليم
وترسيخه ،عرب إضافة مسار الرشق يف مفاوضات جوبا( ،((6ظهرت
نزاعات داخلية بني املجموعات املشاركة بسبب خالفات تتعلق
بالتمثيل( .((6وقد بذلت محاوالت متتالية لحلحلة األزمة( ،((6كان منها
عقد مؤمتر رشق السودان التشاوري يف قرص الرئاسة يف العاصمة
منتصف كانون الثاين /يناير  .2020وقد تجاهل هذا املؤمتر يف حد
ذاته مقاطعة اإلدارات األهلية من والية البحر األحمر له(((6؛ إذ اكتفى
مجلس السيادة بحضور ممثيل والية كسال ووالية القضارف ،رغم
أ ّن هدف املؤمتر هو التنسيق لرؤية مشرتكة ملسار الرشق يف قضايا
اإلقليم مثل الحكم والتنمية واملصالحات القبلية وغريها( .((6تبادلت
األطراف االتهامات يف حينها ،وحذّرت القيادات املقاطعة يف مذكرة
الرفض من أ ّن اإلرصار عىل مترير أجندة املؤمتر ،مع حضور آخرين
فتيل إلشعال الرصاعات .ويف
باعتبارهم ممثلني للرشق ،قد يكون ً
املذكّرة ذاتها ،التي وقّعها ثالثون من نُظّار القبائل الرئيسة ومجموعة
من العمد واألعيانُ ،و ّجهت انتقاداتٌ إىل الحكومة والجبهة الثورية
والوسطاء يف جوبا لعدم استجابتهم ملطالب عدم فتح املسار(.((6
ويف ظل ما سبق ،تم استئناف مفاوضات مسار الرشق ،ليتم بعدها
ممثل عن
توقيع ما أشري إليه باتفاق السالم النهايئ ،حيث وقّعه ً
الرشق رئيس مؤمتر البجا املعارض ،أسامة سعيد ،ورئيس الجبهة
الشعبية املتحدة ،خالد إدريس .وقد ضم االتفاق ما رآه مراقبون
بنو ًدا تعالج اإلشكاالت التاريخية وقضايا التهميش االقتصادي
والتنموي والسيايس( ،((6لكن رغم تغطيته مختلف القضايا الحيوية
 59طالل إسامعيل" ،تشكيل تحالف جديد لـ 'رفع التهميش' عن رشق السودان" ،وكالة
األناضول ،2021/1/2 ،شوهد يف  ،2021/9/13يفhttps://bit.ly/3efNEAV :
" 60ارتباك مفاوضات السالم السودانية يف جوبا يرشع الباب أمام مزيد من الوسطاء"،
العرب ،2019/12/23 ،شوهد يف  ،2021/9/13يفhttps://bit.ly/3i2j2nz :
" 61رصاعات الفصائل تهدد مفاوضات السالم السودانية يف جوبا" ،الرشق األوسط،
 ،2019/12/17شوهد يف  ،2021/9/13يفhttps://bit.ly/36yMxrC :
" 62جوبا ..تعليق مفاوضات مسار رشقي السودان  3أسابيع" ،وكالة األناضول،
 ،2019/12/23شوهد يف  ،2021/9/13يفhttps://bit.ly/3yPgksc :
 63أحمد فضل" ،مؤمتر رشق السودان ..هل يشعل الفتنة أم يخمدها؟" ،الجزيرة نت،
 ،2020/1/16شوهد يف  ،2021/9/13يفhttps://bit.ly/3yXjIS1 :؛ أحمد فضل" ،تب ّناه 'كيان'
مثري للجدل ..أي مكاسب التفاق 'مسار الشامل' بالسودان؟" ،الجزيرة نت،2020/1/26 ،
شوهد يف  ،2021/9/13يفhttps://bit.ly/3wAeJFi :
 64فضل" ،مؤمتر رشق السودان ..هل يشعل الفتنة أم يخمدها؟".
 65املرجع نفسه.
" 66جوبا ..الحكومة السودانية و'مسار الرشق' يوقعان اتفاقًا نهائ ًيا للسالم" ،وكالة
األناضول ،2020/2/21 ،شوهد يف  ،2021/9/13يفhttps://bit.ly/36EO1R3 :
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لإلقليم ،فإ ّن املخاوف ظلت تتنامى بشأن ما قد ينتج من عدم
التمثيل الكامل ملكوناته .وهي مخاوف كانت حارضة منذ بدايات
الحوار حول عملية السالم ،حني شدد ممثلو الحركات واألحزاب
عىل أ ّن إرشاك املجتمع املدين ،مبختلف فئاته يف العملية السياسية
السلمية ،رشط رضوري لنجاحها واستدامتها ،وضامن لدعمهم ،حيث
يحقق ملكيتهم لها .لذا ،فغياب هذا الرشط يف جوبا واالستعاضة
عن الزعامء الشعبيني وعن املشاركة الواسعة للمكونات السياسية
واألهلية بـ "مجموعات جديدة" ليس لها قاعدة وسند شعبي ٍ
كاف
وأشخاص غري واسعي التأثري كممثلني للرشق يُع ّد مهد ًدا أساس ًيا
لنجاح االتفاق ،ال سيام مع أهمية مكانة نظام القبائل يف اإلقليم(.((6
وقد ذهب البعض إىل أبعد من ذلك ،باإلشارة إىل أ ّن هذه االتفاقية
تسببت يف تعقد األوضاع أكرث من حلحلتها؛ ففقدان رشوط امللكية
والشمول يف كل مراحلها ،سيجعل منها اتفاقية فوقية تتجاهل
الجذور وتخلق نزاعات عرب استعداء جهات ذات جامهريية واسعة
لصالح جهات أخرى .وينطبق هذا بالخصوص ،عندما يجري التفاوض
مع شخوص متثل املجموعات املسلحة والتي غال ًبا ال تكون ممثلة
للرشيحة األوسع ،ومن ثم فتحقيق مطالبها يف املشاركة يف الحكم
مثل لن يعالج مطالب املشاركة(.((6
ً
هذا بخالف املخاوف بشأن عدم تقديم االتفاق لجدو ٍل زمني للتنفيذ،
وخشية الوقوع يف اإلخفاقات ذاتها التي أدت إىل فشل اتفاقية عام
2006؛ ما قد ينذر بتصعيدات خطرية .وبالفعل ،فاالحتجاجات مل
امليض يف التوقيع؛ إذ أغلق محتجون من فصائل من
تتوقف مع
ّ
الجبهة الثورية ومن مؤيدي املجلس األعىل لنظارة وعموديات البجا
محطة الحاويات يف ميناء بورتسودان ،وقطعوا طرق اإلمداد بينه
وبني العاصمة ،مهددين بالتصعيد ،ومتهمني الحكومة بالخضوع
ملصالح جهات خارجية يف هذا املسار لها مطامع يف امليناء( ،((6يف
مقابل اتهامات آخرين إلرترييا بتأجيج هذا الرصاع عرب حلفائها
خدمة لتوجهاتها( .((7وكانت هناك أيضً ا اعرتاضات تخص حتى
محتوى االتفاقية؛ إذ أشار ناظر الهدندوة ،سيد محمد األمني ترك،
تحصل عليه إقليم
إىل أ ّن "ما ناله إقليم الرشق أقل بكثري من الذي ّ
دارفور وإقليم جنوب كردفان وإقليم جنوب النيل األزرق" ،موض ًحا
أن األمر يبدو عىل نحو يدعو فيه االتفاق أهايل الرشق إىل االتجاه إىل
 67األمني؛ خالد؛ حامد عيل التيجاين (باحث وأكادميي سوداين) ،مقابلة عرب برنامج
"زووم".2021/3/3 ،
 68آدم؛ األفندي.
" 69رفضً ا لألجندة الخارجية بالتدخل يف اتفاق سالم السودان بجوبا ..محتجون يغلقون
ميناء بورتسودان" ،الجزيرة نت ،2020/10/5 ،شوهد يف  ،2021/9/13يف:
https://bit.ly/3B0SefV
 70جامل.
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العنف بغية تحقيق مطالبهم تأس ًيا باألقاليم األخرى( ،((7وهي الفكرة
ذاتها التي حذّر من نشوئها عدد من املشاركني يف "حوار بناء السالم
واإلعامر يف السودان"(.((7
وتتزايد خطورة مختلف التوترات السابقة؛ بسبب إمكانية تأثريها
يف الوضع السيايس واالقتصادي للبالد كافة ،ال سيام أ ّن سواحل رشق
السودان هي الواجهة البحرية الوحيدة لها ،وغياب االستقرار فيها
قد يعني انقطا ًعا عن التحكم يف املنافذ البحرية التي ترتبط بحركة
االسترياد والتصدير وباألمن والسياسة .كام تتفاقم املخاوف؛ بسبب
دعوات حق تقرير املصري ،والتي لها جذورها التاريخية ،حتى إن كان
مثة من يرى أنها ليست سوى "مكايدة /مناورة سياسية" غري ممكنة
التطبيق ألسباب متعلقة بغياب اإلجامع وعدم كفاية املوارد .لكنها
تبقى خطرية ،ال سيام أ ّن القوميات املكونة للرشق ليست بعيدة
عن تلك املكونة لبقية أقطار السودان ،ويف الوقت ذاته متتد بعضها
إىل الدول املجاورة مثل إثيوبيا وإرترييا اللتني لهام أطامع توسعية
يف بعض أرايض اإلقليم( .((7أضف إىل كل هذا أ ّن الوضع االقتصادي
السوداين املتدهور عمو ًما ال يحتمل مزي ًدا من التصدعات والتصعيد،
يف ظل استمرار انخفاض الناتج املحيل اإلجاميل وارتفاع نسب التضخم
التي وصلت عام  2020إىل  81يف املئة عىل أقل تقدير ،بخالف تأثري
جائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد )19-واإلجراءات االحرتازية
عىل النشاطات االقتصادية ونسب البطالة(.((7

ً
ثالثا :أطماع وتجاذبات إقليمية ودولية
ميثّل السودان نقطة التقاء عدد من الرصاعات اإلقليمية والدولية
يرتدد صداها خاصة يف إقليم رشق السودان ،مثلام تشتبك تلك
الرصاعات وتتداخل يف أحيان عديدة مع التوترات الداخلية ،كام
اتضح من الخلفية التاريخية ،وكام سيتضح فيام ييل ،وبصورة خاصة
يف ما شهده السودان مؤخ ًرا من تنافس إقليمي اسرتاتيجي اقتصادي
وسيايس وأيديولوجي بني املحور السعودي – اإلمارايت  -املرصي من
جهة ،والقطري  -الرتيك من جهة أخرى ،ال سيام بعد اندالع األزمة
 71الشفيع خرض سعيد" ،دروس أخرى من 'هدندوة' رشق السودان" ،القدس العريب،
 ،2021/3/7شوهد يف  ،2021/9/13يفhttps://bit.ly/3ed5wwm :
" 72تقرير موجز حول حوار بناء السالم واإلعامر يف السودان" ،مركز دراسات النزاع
والعمل اإلنساين.2019/11/29 ،
 73أحمد فضل" ،بني املحركات والكوابح ..هذه أسباب بعث النزعات االنفصالية برشق
السودان من جديد" ،الجزيرة نت ،2020/10/12 ،شوهد يف  ،2021/9/13يف:
https://bit.ly/3k9XEiQ
 74خالد عثامن الفيل" ،التداعيات االجتامعية واالقتصادية لفريوس كورونا املستجد يف
السودان" ،تحليل سياسات ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2020/10/22 ،شوهد
يف  ،2021/9/13يفhttps://bit.ly/3yS2RzP :
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الخليجية يف  5حزيران /يونيو  .2017مثلت املوانئ السودانية
العنوان الرئيس للتنافس االقتصادي واالسرتاتيجي ،ال سيام يف ظل
مبادرة الحزام والطريق الصينية التي يرى فيها كثريون مستقبل
املنطقة ،كام مثّل التسابق العريب واإلرسائييل مع إيران عىل النفوذ
مهم أيضً ا .ليست الصورة واضحة إثر توقيع
يف البحر األحمر ً
عامل ً
اتفاقية املصالحة الخليجية يف العال ،مطلع كانون الثاين /يناير ،2021
لكن الواضح أن من شأن مثل هذه السباقات العمل عىل تأجيج
واستغالل النزاعات املحلية من بعض األطراف ،وتحويل اإلقليم إىل
ميدانٍ لتصفية حسابات إقليمية ودولية ،ال سيام مع وجود اتهامات
متبادلة بني املكونات الداخلية بالتعاون مع مختلف املحاور التي
تستثمر يف مظامل الناس ويف النزاع الداخيل ،ما يعقد كل األوضاع
(.((7
االقتصادية واألمنية والسياسية

ومن األمثلة عىل التصدعات املتعلقة مبا يسمى "حرب املوانئ"،
محاوالت كال املحورين ،ال سيام اإلمارات العربية املتحدة ،حيازة
تأثري ما يف ميناء "بورتسودان" ،ضمن تنافسهام ،إىل جانب الدول
الكربى ،خالل السنوات األخرية ،عىل التحكم يف أكرب عدد من املوانئ
قرب مضيق باب املندب( .((7وبالفعل ،فقد سبق أن تسبب اتفاق
الحكومة السودانية مع رشكة خدمات محطات الحاويات الدولية
الفلبينية ،International Container Terminal Services
ومقرها يف ديب ،لتشغيل ميناء بورتسودان وإدارته ،يف إرضاب عامل
" 75أحداث عنف رشق السودان ..ما دالالتها؟ [صور]"؛ آدم.
" 76سيطرة اإلمارات عىل املوانئ ..طموح اقتصادي أم مرشوع سيايس؟" ،الخليج أون
الين ،2020/1/13 ،شوهد يف  ،2021/9/13يفhttps://bit.ly/2UIfK0D:
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املرفأ السودانيني الذين وجدوا فيه خط ًرا يهدد وظائفهم( .((7إثر ذلك،
اضطرت الحكومة إىل تعليق االتفاق نظ ًرا إىل تهديد حركة الصادرات
والواردات بسبب اإلرضاب( ،((7ومن ثم قامت بإلغاء العقد قانون ًيا،
لكونه مينح دولة أجنبية سيطرة عىل رشيان حيوي وحساس للبالد(.((7
الحقًا ،يف مطلع عام  ،2020عاودت اإلمارات محاوالتها لالستحواذ عىل
امليناء ،مستغل ًة يف سبيل ذلك عالقاتها يف واشنطن إلزالة السودان من
قامئة الدول الراعية لإلرهاب ،مقابل منحها موانئ السودان( .((8ومن
الجدير ذكره هنا أ ّن موقف بعض النخب السودانية من محاولة
االستحواذ أو االستثامر مبني عىل قناعتهم بأنها محاولة لالستثامر
يف تحييد امليناء أو املنافسني أكرث من كونها استثام ًرا يف تطويره.
فمحاوالت تجيري امليناء ملوانئ ديب العاملية ال تشتمل عىل جدوى
اقتصادية تعود عليها ،وإمنا هدفها فقط احتكار موانئ البحر األحمر
ومنع األطراف األخرى من االستثامر فيها ملنافسة موانئها .فديب
تدير خمسة موانئ يف البحر األحمر ،إىل جانب محاوالتها تشغيل
بعض املوانئ اإلرتريية أيضً ا .ومن ث ّم ،فبورتسودان لن ميثل سوى
عبء إضايف من دون مردود اقتصادي مجزٍ ،يف ظل محدودية حجم
التجارة املتداولة يف املنطقة ،والتي ال تتجاوز  5-3ماليني حاوية.
كام أن رفض السودانيني االستحواذ عىل امليناء يرجع إىل إدراكهم أ ّن
الرشكات التي أتت سابقًا مل تقدم شيئًا يذكر للميناء ،وأل ّن تجربتهم
مع الخصخصة يف البالد ترتبط بضعف املعايري وقلة التطوير وغياب
الشفافية وعدم وضوح تفاصيلها خاصة يف قطاع النقل .وهو ما ّ
يدل
عىل معقولية هذا التخ ّوف ،فيام يخص هيئة موانئ ديب ،باإلشارة إىل
تعاقدها عام  2008لتشغيل مينا َءي املكال وعدن يف اليمن؛ حيث
كان معدل املناولة يف محطة حاويات عدن يقارب  700ألف حاوية
يف العام ،ووعدت الهيئة برفعه إىل  1.5مليون حاوية يف العام بحلول
 ،2012لكن ما حدث هو أ ّن املعدل هبط إىل  146ألف فقط عام
 ،2011أي بعد ثالث سنوات من االتفاق ،وهو ما أغضب اليمنيني
وجعلهم يتهمون موانئ ديب بتحييد ميناء عدن االسرتاتيجي لصالح
ميناء جبل عيل(.((8
" 77اإلمــارات تفجر أزمة يف ميناء بورتسودان" ،الــرق ،2019/2/21 ،شوهد يف
 ،2021/7/14يفhttps://bit.ly/3B1Q8wn :
 78أحمد فضل" ،بقرار من البشري ..عقد الرشكة الفلبينية إلدارة أكرب موانئ السودان يف
مهب الريح "،الجزيرة نت ،2019/3/9 ،شوهد يف  ،2021/9/13يفhttps://bit.ly/2UNSVZl :
" 79عسكر السودان يعلقون عقد رشكة فلبينية إلدارة ميناء بورتسودان" ،الجزيرة نت،
 ،2019/4/24شوهد يف  ،2021/9/13يفhttps://bit.ly/3i6uXki :
 80محمد املنشاوي" ،رشكة موانئ ديب تعود لواشنطن من بوابة السودان" ،الجزيرة نت،
 ،2020/1/11شوهد يف  ،2021/9/13يفhttps://bit.ly/2UbkrjJ :
 81أمني موىس الحاج (أكادميي متخصص باقتصاديات النقل البحري واملدير التجاري
األسبق للموانئ البحرية يف السودان) ،مقابلة عرب برنامج "زووم".2021/3/24 ،

تاسارد
مركزية إقليم الشرق في سالم السودان :التوترات القائمة والوقاية من تصاعد النزاع

كام قد ُو ّجهت اتهامات إىل اإلمارات بخوض سباق املوانئ بالوكالة
لصالح الواليات املتحدة األمريكية وإرسائيل؛ نظ ًرا إىل االهتامم اإلرسائييل
القديم بهذا املمر املايئ منذ حرب ترشين األول /أكتوبر .1974
جاءت هذه االتهامات بقرينة حضور إرسائيل يف جزيريت "دهلك"
و"أبو فاطمة" املقابلتني لسواحل إرترييا ،والقريبتني نو ًعا ما من
جزيرة /ميناء سواكن( .((8وكانت تركيا قد حصلت يف أواخر عام 2017
عىل حق ترميمها وإعادة تأهيلها سياح ًيا ،مقابل االستفادة منها مدة
محددة .وهذا االستثامر الرتيك يف سواكن مثّل كذلك خطوة مستفزة
للمحور املضاد وحلفائه؛ ذلك أ ّن الجزيرة هي امليناء السوداين األقرب
فضل عن قربها من بورتسودان(.((8
إىل ميناء جدة االسرتاتيجي(ً ،((8
وعطفًا عىل األمثلة اآلنفة الذكر ،فاملوانئ السودانية متثل حتى اليوم
أحد أهم خطوط التصدعات اإلقليمية والدولية التي متر عرب الرشق،
وعدم استتباب الوضع بخصوصها قد ينعكس سلب ًيا عىل األمن وحركة
املالحة يف البحر األحمر.
ويربز عامل جديد داخيل بالتشابك مع هذه التوترات الخارجية،
وهو تأثري حالة العسكرة الكبرية يف الساحة السياسية السودانية
عىل القرار فيام يخص قضايا مامثلة؛ إذ أدى تحويل موضوع ثقايف،
اقتصادي ،سيايس ،كمرشوع سواكن ،إىل إشاعة عسكرية لخسارة
فرص عمل واستثامرات كبرية كان ميكن أن تعود بنفع كبري عىل
سكان اإلقليم املتدهور اقتصاديًا( .((8حدث ذلك ،عقب إطاحة
الرئيس السوداين السابق البشري يف نيسان /أبريل  ،2020وصعود
املجلس العسكري إىل رأس السلطة .فقد خاض عدد من الصحف
الرتكية واملرصية والناشطني السودانيني نقاشً ا حول مصري االتفاق،
ال سيام أن اإلعالم املرصي سبق أن و ّجه اتهامات إىل الخرطوم بأنها
تفتح بذلك موانئها لتهريب ونقل سالح "اإلرهابيني" إىل مرص( .((8وقد
نفى الجانب الرتيك حينها كل األنباء عن إمكانية إلغاء االتفاقية(،((8
لكن القاهرة استمرت يف الضغط لتعليقها خشية تهديدها ملصالحها
 82أحمد فضل" ،الوجود اإلمارايت بالسودان ..استثامرات تحت املساءلة" ،الجزيرة نت،
 ،2018/11/30شوهد يف  ،2021/9/13يفhttps://bit.ly/3r6QGwm :
" 83هذه هي جزيرة 'سواكن' التي منحتها السودان لرتكيا" ،النهار ،2017/12/27 ،شوهد
يف  ،2021/9/13يفhttps://bit.ly/3kijFMy :
" 84تركيا تح ّول سواكن السودانية إىل مركز سياحي" ،روسيا اليوم ،2018/1/24 ،شوهد
يف  ،2021/9/13يفhttps://bit.ly/3xEvwIl :
 85وفقًا للحاج ،املرشوع الرتيك يف سواكن هو مرشوع ذو معايري سياحية بالدرجة األوىل،
وقد شهد بالفعل ترميم كثري من اآلثار بواسطته ،وليس مثة أي إنشاءات أو حتى تفكري إلقامة
قاعدة عسكرية تركية هناك.
" 86جزيرة سواكن :ما مصري االتفاق الرتيك السوداين حولها بعد اإلطاحة بالبشري؟" ،يب يب
يس عريب ،2017/12/30 ،شوهد يف  ،2021/9/13يفhttps://bbc.in/2U2NlTc :
" 87تركيا تعلق عىل اتفاقية جزيرة سواكن السودانية" ،الجزيرة نت،2019/4/24 ،
شوهد يف  ،2021/9/13يفhttps://bit.ly/3yWIeTm :
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أخريا يف وقت الحق( .((8مثل هذه
ومصالح حلفائها( ،((8حتى تم ذلك ً
األجواء ليس من شأنها التأثري يف املناخ االستثامري ،أو االقتصادي،
املرتبط باالستقرار فحسب ،بل حتى إثارة النزاعات أو تأجيجها عىل
املستويني الدويل واملحيل الذي تعرب عنه خالفات اإلدارات األهلية
ورؤوس األموال املستفيدة من بقاء املوانئ عىل وضعها الحايل(.((9
عالوة عىل ذلك ،بالتأمل يف اتفاق التطبيع السوداين  -اإلرسائييل املعلن
عنه يف  23ترشين األول /أكتوبر  ،2020وإبرامه مث ًنا سياسيًا لرفع
السودان من قامئة الدولة الراعية لإلرهاب ،نجد أن ذلك يف حقيقته
ميثل جز ًءا من ديناميات النزاع اإليراين /الفلسطيني  -اإلرسائييل ،ال
دعم ملصلحة السودان ،وأ ّن له صدى يف رشق البالد؛
قربا َن مودة أو ً
إذ تقطع إرسائيل بالتطبيع الطريق القديم الذي كانت تعربه السفن
اإليرانية نحو غزة مار ًة باملوانئ السودانية عىل سواحل اإلقليم بدعم
من نظام البشري بحسب االتهامات اإلرسائيلية .لذا فال مناص من
اشتباك خطوة كهذه مع الشأن السوداين الداخيل ،حيث استغلت
إرسائيل حالة الالاستقرار والوضع الهش للدفع بفئة من السودانيني
للمسارعة بالتطبيع ،لرفع البالد من قامئة الدول الداعمة لإلرهاب(.((9
وقد سبق أن ُحذر من خطر خطوة كهذه عىل االستقرار الداخيل،
وزيادة تصدعه( ،((9وكونها تهدد بفقدان الحكومة يف هذه املرحلة
االنتقالية لدعم الشارع( ،((9ال سيام أن غالبية السودانيني يبدون مواقف
غري متوافقة مع القرار .فوفقًا لنتائج املؤرش العريب  2020/2019عرب
 79يف املئة من السودانيني عن معارضتهم العرتاف بالدهم بإرسائيل،
بينام وافق  13يف املئة فقط ،وتجنب الباقون اإلجابة( .((9ومن ث ّم،
فخطوة كهذه تعقّد العالقات التي تبدو تبادلية بني نزاعات الخارج
والداخل ،وتنذر مبضاعفات غري محسوبة قد تنعكس يف اإلقليم.
 88مروة شبنم أوروتش" ،من املنزعج من وجود تركيا يف جزيرة سواكن" ،ترك برس،
 ،2019/5/11شوهد يف  ،2021/7/14يفhttps://bit.ly/3eh3Rpp :
89 David H. Shinn, "The Red Sea: A Magnet for Outside Powers Vying
for its Control," The African Report, 27/11/2020, accessed on 13/9/2021, at:
https://bit.ly/3hzBtRs
 90األمني؛ خالد؛ التيجاين.
91 "Sudan-Israel Relations Agreed, Donald Trump Announces," BBC,
24/10/2020, accessed on 13/9/2021, at: https://bbc.in/3ATQzZA
92 Payton Knopf & Jeffrey Feltman, "Normalizing Sudan-Israel Relations
now is a Dangerous Game," Brookings, 24/9/2020, accessed on 13/9/2021, at:
https://brook.gs/3AYRUyh
"?93 Sultan Barakat, "What is behind the Talk of Sudan-Israel Normalisation
Al Jazeera, 6/2/2020, accessed on 13/9/2021, at: https://bit.ly/3r9d20m
 94املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،املؤرش العريب  2020/2019يف نقاط ،برنامج
قياس الرأي العام العريب (الدوحة :ترشين األول /أكتوبر  ،)2020شوهد يف  ،2021/9/13يف:
https://bit.ly/3xIB58P
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من ناحية أخرى ،ميكن الربط بني التوتر يف الرشق والسودان عمو ًما
وبني التصدعات يف الجوار اإلقليمي (القرن األفريقي)؛ فوفقًا للنموذج
النظري "تشكّل النزاع اإلقليمي" ،Regional Conflict Formation
فإن النزاع العنيف عىل مستوى إقليم ما عادة ما يكون نتيجة مزيج
متشابك من النزاعات الداخلية (املحلية) يف دول اإلقليم والنزاعات
فيام بينها؛ ما يعقد عملية تسوية تلك النزاعات وميأسس حالة
النزاعات العنيفة يف اإلقليم .وهذا عادة ما يحدث نتيجة ألحد
أشكال النشاطات العنيفة املستمرة مثل :الحرب األهلية ،والنزاعات
الحدودية ،والتدخالت يف البلدان األخرى ضمن اإلقليم ذاته( .((9ويف
حالة السودان والقرن األفريقي ،نجد أن هذه األشكال الثالثة حارضة،
ٍ
بدرجات مختلفة .كذلك ،ووفقًا لفرضية "الجريان السيئني"
وإن كان
 ،Bad Neighborsغالبًا ما تتمدد النزاعات والحروب األهلية القامئة
يف دولة ما أو حالة عدم االستقرار املتمثلة يف انهيار الدولة أو فشلها
إىل الدول املجاورة لها؛ إذ تجتاز الحدود ألسباب متعددة ،مثل أن
يلجأ الطرف الضعيف يف النزاع إىل استقطاب حليف من الدول
املجاورة ،أو أن يكون مثة نوع من األسباب البنيوية املتمثلة يف طبيعة
املجتمعات القاطنة عىل حدود البلدين (من حيث العرق أو الدين
مثل) ،أو سهولة تهريب األسلحة عرب الحدود الرخوة ،أو أن يس ّهل
ً
ذلك لجوء القوات املسلحة املعبّأة إىل استهداف الدولة املجاورة.
وقد يرجع األمر إىل أ ّن تلك النزاعات غال ًبا ما تص ّدر الالجئني إىل دول
الجوار؛ ما قد يشعل فتيل التوترات والنزاعات ألسباب اجتامعية أو
فمثل سبق أن ارتبطت الحرب بتدفق الالجئني يف حالة
اقتصاديةً .
كمبوديا والوس وفيتنام ،أو يف حالة نيكاراغوا والسلفادور ،كام قد
أثرت الحرب يف أفغانستان يف كل من كشمري وطاجيكستان ،وولّد
النزاع يف الشيشان تداعيات ع ّدة يف دول الجوار( .((9وبحسب مايرون
ويرن فالقرن األفريقي يعد أحد تلك "األحياء السيئة"( .((9وكام يشري
آيدين صالحيان ،فإ ّن تحليل الوضع يف دولة ما ال ميكن أن يكون يف
معز ٍل عن دول الجوار ،ويف حالة وجود جامعات مسلحة قادرة عىل
عبور الحدود ،فمن شأن ذلك إطالة أمد النزاع ال خلقه فقط ،إضافة
95 Raimo Väyrynen, "Regional Conflict Formations: An Intractable
Problem of International Relations," Journal of Peace Research, vol. 21, no. 4
(1984), p. 344.
96
Zaryab Iqbal & Harvey Starr, "Bad Neighbors: Failed States
and Their Consequences," Conflict Management and Peace Science,
vol. 25, no. 4 (December 2008), p. 319; Myron Weiner, "Bad Neighbors, Bad
Neighborhoods: An Inquiry into the Causes of Refugee Flows," International
Security, vol. 21, no. 1 (Summer 1996), pp. 28-29.
97 Ibid., p. 27.
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إىل تهديد العالقات بني تلك الدول؛ ما قد يؤدي إىل أزمات دولية(.((9
وبصفة عامة ،يتضاعف الخطر يف حالة عدم استقرار الوضع املحيل
بدرجة كافية ملقاومة آثار هذا النوع من الجوار(.((9
يف إطار هذه الفرضية ،ميكن القول إ ّن وجود إقليم الرشق عىل
الحدود مع إثيوبيا وإرترييا أدى إىل أن يكون محط توترات عدة
بينهام وبني السودان ،ال سيام خالل التسعينيات( .((10قامت الحكومة
السودانية بعد ذلك بإعادة حساباتها ،وسعت إلرساء السالم معهام،
وذلــك عرب املصالحة السودانية  -اإلرتريية عام  ،2005واتفاق
سالم رشق السودان عام  ،2006ومجموعة من معاهدات التعاون
االقتصادي واللوجستي عام  ،2011حامي ًة ملصالحها االسرتاتيجية يف
إقليم الرشق .لكن منذ مطلع عام  ،2018تجددت التوترات وتبادل
االتهامات بني السودان وإرترييا ،و َح ّرك السودان تعزيزات عسكرية
من الجيش وقوات الدعم الرسيع نحو والية كسال ،بهدف حامية
الحدود ،كام كان قد أغلق معابره الحدودية قبل ذلك مع إرترييا خوفًا
من تهديدات محتملة نفتها األخرية( .((10ويف حزيران /يونيو ،2020
برزت من جديد اتهامات ألسمرة بدعم قيادات سودانية محلية
واستقطابها وخدمة مصالحها عرب تعزيز مكانة "حلفائها"( .((10أما
عن إثيوبيا ،فرغم اضطالعها عام  2019بدور الوساطة بني تحالف
املعارضة واملجلس العسكري االنتقايل لتحديد الهياكل الحكومية
خالل الفرتة االنتقالية يف السودان( ،((10ونجاحها يف إعادتهام إىل طاولة
املفاوضات( ،((10فإ ّن مشكل ًة حدودي ًة ظلت قابلة لالنفجار يف أي وقت
بينها وبني السودان( .((10فالبلدان يختلفان منذ مطلع القرن العرشين
يف أحقية أي منهام يف منطقة الفشقة بوالية القضارف السودانية عىل
الحدود مع شامل غرب أمهرة اإلثيوبية( ،((10والتي حكمت معاهدات
الحقبة االستعامرية بها للسودان فيام تحتج إثيوبيا مبلكيتها بكون
98 Idean Salehyan, "Transnational Rebels: Neighboring States as Sanctuary
for Rebel Groups," World Politics, vol. 59, no. 2 (2007), pp. 241-242.
99 Iqbal & Starr, p. 319.
100 LeBrun, pp. 25-26.
" 101العالقات السودانية اإلريرتية ..محطات الهدوء والتوتر" ،الجزيرة نت،2018/1/15 ،
شوهد يف  ،2021/9/13يفhttps://bit.ly/3xIBAjd :
" 102من املستفيدون من تأجيج الرصاع القبيل يف رشق السودان؟ "،يت آر يت عريب،
 ،2020/6/30شوهد يف  ،2021/9/13يفhttps://bit.ly/3r5AjjO :
" 103األزمة يف السودان :املعارضة توافق عىل مقرتح الوسيط اإلثيويب بشأن املجلس
السيادي" ،يب يب يس عريب ،2019/6/23 ،شوهد يف  ،2021/9/13يفhttps://bbc.in/36x2ZIY :
" 104السودان ..جهود الوساطة اإلثيوبية تنجح ودول تدفع نحو "حكم عسكري" ،يت آر
يت عريب ،2019/6/12 ،شوهد يف  ،2021/9/13يفhttps://bit.ly/3xGCfS7 :
105 Mulatu Wubneh, "This Land Is My Land: The Ethio-Sudan Boundary
and the Need to Rectify Arbitrary Colonial Boundaries," Journal of
Contemporary African Studies, vol. 33, no. 4 (2015), p. 441.
106 Ibid., p. 448.
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سكانها من املزارعني اإلثيوبيني( .((10ومع استمرار الشد والجذب
ٌ
اشتباك حدودي بني املواطنني
خالل العقود التالية للحكم ،أفىض
السودانيني والفالحني اإلثيوبيني إىل توغل أولئك الفالحني يف املنطقة
الزراعية( ،((10ليتوافق الطرفان بعدها عىل االعرتاف بالحدود القانونية
مع سامح السودان ببقاء الفالحني كنوع من "الحدود الناعمة"(.((10
ثم اتفقا الحقًا عرب اللجنة السودانية  -اإلثيوبية املشرتكة عىل إعادة
 44كيلومرتًا مرب ًعا من املنطقة إىل السودان (تبلغ مساحة الفشقة
نحو  250كيلوم ًرتا مرب ًعا) ،وذلك إثر موقف السودان املؤيد لبناء
سد النهضة يف إثيوبيا( .((11واستمرت متثالت فرضية "الجار السيئ"
تلك ،فبعد عامني ،مع تكرار التجاذبات اتهم الجانب السوداين نظريه
اإلثيويب بالتقاعس عن وقف االعتداءات التي نفذتها ميليشيات
إثيوبية مسلحة داخل أرايض السودان عرب الرشيط الحدودي(.((11
ومن جديد ،كان الطرفان يف عام  2017يختلفان يف عملية ترسيم
املنطقة ،والتي توقفت يف العام التايل ،وظهرت مطالبات من بعض
السياسيني السودانيني بإعالن الحرب رغم استبعاد الحكومة السودانية
اللجوء إىل السالح( .((11وبعد إخراج جبهة تحرير تيغراي من دائرة
الحكم يف إثيوبيا ،ارتفعت األصــوات املعرتضة هناك بخصوص
االتفاقات السابقة( ،((11وعادت املحاوالت يف شباط /فرباير 2019
لتعزيز العالقات وحل املشكلة( ،((11وذلك قبيل عزل البشري .وبتويل
عبد الله حمدوك رئاسة الوزراء يف  21آب /أغسطس  ،2019عاود
إثارة القضية نهاية عام  2020مع الجانب اإلثيويب ،لكن مل يصال إىل
اتفاق ،ونتج من ذلك اندالع اشتباكات حدودية جديدة(((11؛ لتظل
األزمة قامئة بال حل جذري حتى اللحظة.
 107أليكس دي وال" ،إثيوبيا والسودان :ملاذا تتنازعان عىل منطقة الفشقة؟" ،يب يب يس
عريب ،2021/1/4 ،شوهد يف  ،2021/9/13يفhttps://bbc.in/2T7zMkG :
108 Alemayehu Erkihun, "The Boundary Tensions and Frontier Claims
between Ethiopia and the Sudan, 1950s-1974: The Case of Sätit-Humära and
Mätäma," International Journal of History and Cultural Studies, vol. 5, no. 4
(2019), p. 8.
 109دي وال.
كيلومرتا من إثيوبيا مكافأة لتأييده
 110سيد خميس" ،الصفقة ..السودان يسرتد 44
ً
'سد النهضة'" ،الوطن ،2013/12/13 ،شوهد يف  ،2021/9/13يفhttps://bit.ly/3r9NwIh :
" 111السودان وإثيوبيا ..حسابات املصالح تخفف احتقانات الحدود" ،العرب،
 ،2015/11/24شوهد يف  ،2021/9/13يفhttps://bit.ly/3yX2x2M :
 112أحمد يونس" ،رئيس الوزراء اإلثيويب يبدأ اليوم زيارة إىل السودان وزير الداخلية
يستبعد مواجهة حدودية مع أديس أبابا" ،الرشق األوسط ،2015/5/2 ،شوهد يف ،2021/9/13
يفhttps://bit.ly/3rfVjEv :
 113دي وال.
" 114البشري وأحمد يبحثان تشكيل 'قوات مشرتكة لحامية الحدود' بني السودان
وإثيوبيا" ،روسيا اليوم ،2019/2/11 ،شوهد يف  ،2021/9/13يفhttps://bit.ly/3ejzM8D :
 115دي وال.
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واقرتبت حالة التوتر يف املنطقة من مرحلة الغليان بربوز النزاع يف
إقليم تيغراي عىل الحدود اإلثيوبية  -السودانية .فبعد وصول آيب
أحمد إىل رئاسة الحكومة يف  ،2018عكف عىل "تطهري" أركان السلطة
من املنتمني إىل جبهة تحرير شعب تيغراي ،والذين كانوا يهيمنون
عىل البالد عقو ًدا قبل حالة االضطرابات التي شهدتها .أدى ذلك يف
نهاية املطاف إىل اشتعال االشتباكات املسلحة يف اإلقليم بني قوات
الحكومة الفدرالية والجبهة( .((11تبادل الطرفان االتهامات ،ونتج
من القتال مئات الضحايا وعرشات اآلالف من الالجئني الذي عربوا
الحدود إىل السودان( .((11ورغم أن النزاع إثيويب  -إثيويب ،فإن موقعه
عىل حدود الرشق يجعله يؤثر ويتأثر بالديناميكيات السياسية يف
السودان ،ونظ ًرا إىل الحالة املعقدة لهذه الرصاعات ،يُحتمل متدد
آثارها إىل أجزاء أوسع من القرن األفريقي.
بدايةً ،باتت املوجات الكبرية من الالجئني املنضمني إىل أولئك
املوجودين سابقًا يف الرشق ،تشكل تهدي ًدا إضافيًا لالستقرار؛ إذ
إن وترية النزوح بحسب املتحدث باسم املفوضية السامية لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني "تهدد باستنزاف القدرة الحالية عىل تقديم
املساعدات"( .((11ويأيت هذا بالتزامن مع أزمات اقتصادية طاحنة
يعيشها سكان الرشق أنفسهم ،وأزمات عرقية وقبلية تدور رحاها
يف اإلقليم وإن مل يكن ذلك بطاقتها القصوى .ولعل املخاوف يف هذه
النقطة تحدي ًدا تربز أثناء معرفة أ ّن أهم القبائل يف تيغراي تستوطن
يف كل من السودان وإرترييا كذلك ،وأن مثة مجموعات مشرتكة
أصل يف
عابرة للحدود؛ ما ينذر بأ ّن أراضيهام الحدودية مشمولة ً
الرصاع( ،((11ويف حال استمراره فمن غري املستبعد اندالع مواجهات
مسلحة عربها ،ال سيام مع انتشار السالح الذي ي ّدعي البعض أن
إمداداته تأيت عرب األرايض السودانية ،ما يشكل تهدي ًدا أمن ًيا للمنطقة
برمتها ،تظهر بوادره يف القتال الذي حدث مبنطقة "حمرية" ذات
الحدود املشرتكة مع تيغراي والسودان( .((12هذا بخالف احتاملية
" 116النزاع بني إقليم تيغراي والحكومة الفدرالية اإلثيوبية :أسبابه ومآالته" ،تقدير
موقف ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2020/11/15 ،شوهد يف  ،2021/9/13يف:
https://bit.ly/3wEHkZS
117 Jason Burke, "Fears of Regional Conflict in Horn of Africa after
Rocket Attacks on Eritrea," The Guardian, 15/11/2020, accessed on
13/9/2021, at: https://bit.ly/39IyAc3
 118باسيليوه موتاهي" ،أزمــة تيغراي :ملــاذا متثل املعارك يف تيغراي تهديدًا
للدول املجاورة إلثيوبيا؟" ،يب يب يس عريب ،2020/11/15 ،شوهد يف  ،2021/9/13يف:
https://bbc.in/3xEeOJr
 119آدم؛ األفندي؛ وكذلك:
Mohammed Amin, "New Regional Tensions Threaten Sudan's Fragile
Democratic Transition," Middle East Eye, 22/11/2020, accessed on 13/9/2021,
at: https://bit.ly/3oH0UBN
120 Burke.

36
انتقال عنارص الجبهة لتنشط من مواقع داخل حدود الرشق .أضف
إىل ذلك تبعات تكرار ما ترتب عىل عدم استقرار الحدود بني البلدين
من ضبط كميات من األسلحة والعمالت املزورة والحشيش يف والية
كسال مطلع آذار /مارس  .((12(2021كذلك مثة مخاوف من أ ّن النزاع
قد امتد بالفعل إىل إرترييا ذات الحدود املشرتكة معهام ،ال سيام مع
عدائها األزيل لجبهة تحرير شعب تيغراي( ،((12والهجوم الصاروخي
الذي ات ُهمت الجبهة بش ّنه عىل املطار يف أسمرة ،والذي بررته باتهام
األخرية بدعم القوات اإلثيوبية يف قتالها ضدها لوجستيًا وعسكريًا(،((12
ال سيام بوجود تحالف بني أسمرة وأديس أبابا منذ اتفاقية السالم
األخرية بينهام عام  .((12(2018وبالفعل ،أقر رئيس الوزراء اإلثيويب آيب
أحمد يف  23آذار /مارس  2021بوجود قوات إرتريية يف تيغراي ،كام
رصح بخصوص الجنود اإلرترييني مبا نصه "بغض النظر عن املبالغة
ّ
يف دعاية الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ،فإن أي جندي مسؤول عن
اغتصاب نسائنا ونهب املجتمعات يف املنطقة سيحاسب ،ألن مهمتهم
هي الحامية"( .((12وعالوة عىل ما سبق ،فإن وجود عالقة تاريخية
بني التيغراي والبني عامر ،ومواجهتهام للقمع يف إرترييا وإثيوبيا،
سيتسببان يف مزيد من التوتر لدى املكونات االجتامعية يف الرشق،
ورمبا يؤثران يف القوى العاملية ونشاطات الزراعة(.((12
كام أن املخاوف قامئة إىل حد ما من دخول مرص وأزمة سد النهضة
طرفًا إضافيًا يف النزاع عرب انحيازها إىل تيغراي ورق َة ضغط عىل
الجانب اإلثيويب .وهنا يظهر من جديد تأثري التوترات الداخلية يف
السودان؛ فالحديث عن تضاد املواقف العسكرية  -املدنية ،بخصوص
تيغراي ،سيعني نقطة تشابك جديدة بني ما هو شأن سوداين داخيل
وما هو إقليمي ،بني داعم للحكومة وداعمٍ للجبهة( .((12يضاف هذا
إىل الصدع اآلخر الذي برز مؤخ ًرا ،بانتشار القوات السودانية يف
الفشقة عىل الحدود مع إثيوبيا ،بعد اتهامها املبارش للقوات اإلثيوبية
استغالل للوضع امللتهب
ً
باالعتداء عىل أفرادها ،وهو ما رأته إثيوبيا
يف تيغراي( ،((12مثّل هذا نقطة ساخنة متجددة أخرى لتقاطع خطوط
" 121ضبط كميات من األسلحة والعمالت املزورة بوالية كسال" ،راكوبة،2021/3/3 ،
شوهد يف  ،2021/9/14يفhttps://bit.ly/3xGE4yr :
 122موتاهي.
123 Burke.
" 124النزاع بني إقليم تيغراي والحكومة الفدرالية اإلثيوبية :أسبابه ومآالته".
" 125رئيس الوزراء اإلثيويب يقر للمرة األوىل بوجود قوات إريرتية يف إقليم تيغراي" ،يب يب
يس عريب ،2021/3/3 ،شوهد يف  ،2021/9/13يفhttps://bbc.in/3B3egik :
 126األمني.
" 127النزاع بني إقليم تيغراي والحكومة الفدرالية اإلثيوبية :أسبابه ومآالته".
" 128إثيوبيا تنتقد سلوك السودان 'غري الودي' مع افتتاح مناقشات إلعادة ترسيم
الحدود" ،فرانس  ،2020/12/22 ،24شوهد يف  ،2021/9/13يفhttps://bit.ly/3ATWjT8 :
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الصدع اإلقليمية واملحلية ،خاصة مع فشل املفاوضات يف مؤمتر القمة
اإلقليمي يف كانون األول /ديسمرب  2020يف الوصول إىل اتفاق(.((12
تلك اآلراء التي مفادها أ ّن السودان يستخدم نزاع تيغراي ورق ًة
للضغط بشأن الفشقة ،وسد النهضة( ،((13تستند إىل قدرة السودان
عىل التحكم يف إغالق الحدود أو فتحها بني تيغراي وواليات الرشق
(كسال والقضارف) ،باعتبارهام النافذة اللوجستية الوحيدة له مع
العامل ،أي مع اإلمدادات من ذخرية ووقود وحتى الغذاء؛ ما يعني
فيصل يف تطورات النزاع وتداعياته
ً
أن موقف السودان سيكون
عىل املنطقة.

لكن تبقى حقيقة أن عالقة النظام السوداين بالجبهة مل تعد بق ّوتها
السابقة حني كان البشري عىل رأس السلطة ،وأن تأثري الجبهة يف
عامل مهدئًا إىل حد ما ،وأثره ملحوظ يف ضبط
الخرطوم قد تراجعً ،
(((13
الجانب السوداين للحدود حتى اآلن رغم املناوشات املتبادلة .
لكن يبقى أيضً ا إرثٌ كبري من النزاعات بني البلدين وتدخالتهام يف
النزاعات الداخلية لكل منهام عىل مدى الثامنينيات والتسعينيات(.((13
قد يهدد استمرار النزاع وتداعياته عىل حدود رشق السودان
بتدهو ٍر أكرب لألوضاع االقتصادية للنظام السوداين وجبهة الرشق
أصل ظروفًا سيئة؛ فهو سيؤثر يف نشاطات الزراعة
اللذين يعانيان ً
" 129السودان وإثيوبيا ..نذر حرب أم متويه عىل مشاكل داخلية؟" ،دويتشه فيله،
 ،2021/1/20شوهد يف  ،2021/9/13يفhttps://bit.ly/3ejTAZs :
130 Nizar Manek & Mohamed Kheir Omer, "In Ethiopia's Civil War,
Sudan Will Decide the Outcome," Foreign Policy, 14/11/2020, accessed on
13/9/2021, at: https://bit.ly/3oFAQa7
131 Ibid.
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يف املنطقة والتجارة املتبادلة ،عالوة عىل التدهور األمني وانفالت
الحدود وموجات التهجري والنزوح .قد يهدد هذا كله بتفجر األوضاع
يف سائر البلدين وفيام بينهام ،مبا يف ذلك التداعيات التي قد تنشأ
عن ذهاب إقليم تيغراي إىل خيار االنفصال ،وهو حق مينحه له
الدستور الفدرايل(.((13
وبالعودة إىل الحديث عن خطوط الصدع الدولية واإلقليمية األوسع،
سنجد أنّها تستفيد وتتمدد يف فراغات هذه التصدعات عىل حدود
فمثل نجد أن أطرافًا خليجية استغلت النزاعات
السودان الرشقيةً .
املختلفة يف املنطقة لتأسيس مناطق نفوذ وتأثري ،وخاضت عربها ما
ٍ
اتهامات
ميكن وصفه بحروب الوكالة( ،((13كام وجه إليها ناشطون
بإشعال النزاع القبيل يف اإلقليم بهدف "تقويض صمود عامل
املوانئ ،عرب إنهاك مجتمعاتهم يف رصاعات مستمرة"( .((13كذلك
فعلت أطر ٌاف دولية مثل الصني وروسيا والواليات املتحدة واالتحاد
األورويب ،ومنها التحرك الرويس األخري بعقد اتفاقية إلقامة قاعدة
عسكرية للبحرية الروسية عىل الساحل السوداين ،تتم عن طريقها
عمليات التموين والصيانة واإلمداد ،مقابل حصول السودان عىل
السالح الرويس ،األمر الذي يعزز نفوذ روسيا يف املنطقة ،إىل جانب
اقتحامها سوق السالح فيها ،والذي قد ينذر يف حد ذاته بتأجيج
القتال .ومع استمرار النزاعات يف اإلقليم وعىل حدوده ،تتنامى
املخاوف من إغراء مستفيدين آخرين وجذبهم ،واندالع مزيد من
الرصاعات وتأجيجها(.((13

رابعا :في سبيل رأب التص ّدعات
ً
يف إطــار ما سبق استعراضه من معطيات تتعلق بالتص ّدعات
املحلية واإلقليمية والدولية ،يف إقليم الرشق السوداين وحدوده
املضطربة ،فضً ال عن التأثري املتبادل بينها عرب استغالل مختلف
األطراف للنزاعات واألزمات األخرى ،ميكننا املحا ّجة بأن الوضع يف
رشق السودان يستحق اعتباره منوذ ًجا وميدانًا ملامرسة الدبلوماسية
الوقائية (من النزاعات ومن تصعيدها) ،وبأن من الرضوري الرتكيز
يف بناء السالم السوداين عىل إقليم الرشق باعتباره األولوية الراهنة
واملدخل الجغرايف األهم للسالم يف البالد حال ًيا ،عىل الرغم من وجود
" 133النزاع بني إقليم تيغراي والحكومة الفدرالية اإلثيوبية :أسبابه ومآالته".
134 Abdeta Dribssa Beyene, "The Horn of Africa and the Gulf: Shifting
Power Plays in the Red Sea," The Africa Report, 16/11/2020, accessed on
13/9/2021, at: https://bit.ly/3soT4PA
" 135من املستفيدون من تأجيج الرصاع القبيل يف رشق السودان؟".
'" 136القاعدة' البحرية الروسية يف السودان :ماذا نعرف عنها؟" ،يب يب يس عريب،
 ،2020/12/10شوهد يف  ،2021/9/13يفhttps://bbc.in/3klhwzx :
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ففضل عن ترابطها مع سائر
ً
نزاعات ثانية مستمرة يف أقاليم أخرى.
النزاعات السودانية ،فإ ّن تدهور النزاعات يف الرشق سيمثل كارثة
تلقي بظاللها عىل سائر البالد التي ليس لديها منافذ بحرية ،يف وقت
مير السودان مبرحل ٍة انتقالية لن تحتمل سلسلة "الدومينو" التي
ستبدأ يف التهاوي إن حدث ذلك .وكل هذا ليس مبعزل عن القرن
األفريقي وأزماته ،مؤث ًرا ومتأث ًرا.
من هنا ،ميكن التقدم خطو ًة إىل األمام ،للبحث يف الحلول املمكنة؛
وألن السيناريو معقد ومتشابك ،فالحل ال ميكن أن يقترص عىل
املستوى الداخيل .فرأب التصدعات ال بد أن يكون من خالل
العمل عىل خطة متكاملة لعملية ســام متعددة املسارات
 ،Multitrack Peace Processبحيث تشمل مسارات محلية،
شعبية ومتوسطة ورفيعة املستوى ،وأخرى إقليمية ودولية .وهذا
بطبيعة الحال سيتطلب إرشاك مختلف األطراف يف العملية لتعزيز
فرص نجاحها .نعم ،عىل السودان األخذ بزمام املبادرة والقيادة ،لكن
ال بد أيضً ا من الدعوة أو االستعانة بتدخالت األصدقاء وأصحاب
املصلحة ،وذلك لرأب تلك التصدعات املتشابكة بصورة منفصلة،
ولكنها متزامنة وينعكس بعضها عىل بعض.
وتأيت الحلول املقرتحة هنا باألساس من منطلق الوقاية من نشوء
النزاعات وتصعيدها ،ال سيام أنه إذا ما حدث هذا ،فإن مقدار
التكلفة والجهد املطلوب للتسوية سيساوي أضعاف ما هو
مطلوب لجهود الوقاية ،مثلام حدث يف حالة دارفور حني كان مثة
مؤرشات واضحة لقرب اندالع النزاع ،لكن مل يتم إعارتها االهتامم
الكايف؛ ما أدى إىل تفجره وامتداد تأثريه داخليًا وخارجيًا .وتهدف
عمليات الوقاية من النزاع إىل "منع ظهور الرصاعات العنيفة ،أو
منع الرصاعات الجارية من االنتشار ،أو منع إعادة ظهور العنف يف
هذه الرصاعات" ،إىل جانب سعيها لتقليل الخسائر ووصول جميع
األطراف إىل حالة الربح  .((13(Win-win Situationوعادة ما يتم
ذلك من خالل "مراقبة العالمات التحذيرية املبكرة ،وتطوير أجندات
للتحرك املبكر ،واستدعاء األطراف املعنية ،وتطبيق إجراءات معينة،
واستدامة التحرك الجامعي"(.((13
داخليًا ،يف إقليم الرشق ،ميكن اقرتاح البدء برتكيز االهتامم عىل نزع
فتيل مختلف القضايا ،عرب توجيه اهتامم الناس إىل الشؤون املتعلقة
مدخل لبناء السالم ،ذلك أن هذه
ً
بتحسني االقتصاد وتحقيق الرفاه
 137سامي إبراهيم الخزندار ،إدارة الرصاعات وفض املنازعات :إطار نظري (الدوحة:
مركز الجزيرة للدراسات؛ بريوت :الدار العربية للعلوم نارشون ،)2014 ،ص .241-238
 138بيرت فالنستني ،مدخل إىل فهم تسوية الرصاعات :الحرب والسالم والنظام العاملي
(عامن :املركز العلمي للدراسات السياسية ،)2005 ،ص .368
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الشؤون تبدو مهيمنة عىل مآالت مختلف النزاعات والقضايا األخرى
يف اإلقليم ،أو تؤثر فيها عىل أقل تقدير؛ إذ ترتبط بكل من قضايا
التنازع حول السلطة والرثوة وقضايا التنازع بخصوص مسار الرشق
والحكومة املركزية ،وحتى القضايا املتعلقة باملوانئ داخليًا وخارجيًا.
وهذا يعني بالرضورة الرتكيز عىل نشاطات بناء السالم الداخلية،
ال سيام النشاطات التنموية ،مبختلف مستوياتها .وميكن ملس األثر
اإليجايب الفعيل للرفاه والتنمية يف اإلقليم يف ما شهده من حالة استقرار
نسبي يف املدة  2018-2006نتيج ًة لتنفيذ عدد من املشاريع التنموية
والخدمية واالقتصادية بواسطة التمويل الذي قدمه مؤمتر الكويت
لتنمية رشق السودان الذي عقد يف كانون األول /ديسمرب .((13(2010
ويعزز هذه الفكرة ما أظهرته نتائج "حوار بناء السالم واإلعامر يف
السودان" الذي ُعقد مبشاركة واسعة من مختلف أصحاب املصلحة
(سياسيون وممثلو منظامت املجتمع املدين والحركات املسلحة
والنازحون والالجئون وسودانيو املهجر واألكادمييون والحقوقيون
ومسؤولون حكوميون) ،حيث ركّز املشاركون حديثهم بصورة
استثنائية عىل الحقوق االقتصادية بوصفها أحد أهم محاور العدالة
االنتقالية يف السودان ،وأنها متثل أولوية يف عملية بناء السالم يف
املناطق املهمشة واملترضرة من النزاعات يف البالد .وتطرقوا إىل
رضورة توجيه ميزانية الحرب إىل مجاالت التنمية والتعليم والصحة،
وتشجيع القطاع الخاص عىل االستثامر ،وتوفري فرص عمل جديدة،
انطالقًا من أ ّن "معاناة الناس تجعلهم يبقون يف إطار الجو النفيس
للرصاع"( ،((14ومن ث ّم ،تساهم يف استمراره بنيويًا .ومن وجهة نظر
خارجية كذلك ،ففي ترصيح للمبعوث الفرنيس الخاص للسودان
وجنوب السودان ،جان ميشيل دومون ،Jean-Michel Dumond
ُحل املشكلة االقتصادية ،فإ ّن عملية االنتقال
حذر من أنّه إذا ما مل ت ّ
(((14
والتغيري ستكون بر ّمتها "يف خطر حقيقي" .
مدخل لنزع
ً
ومن املهم التأكيد عىل كون اقرتاح االقتصاد والتنمية
فتيل التوترات ال يعني بحال تجاهل رفع التهميش يف الجوانب األخرى
بالتوازي؛ وذلك "من أجل بناء أساس متكامل للسالم املحيل"( .((14يف
حني يشري حامد عيل التيجاين إىل أ ّن املفتاح يكمن يف معادلة مشرتكة
تضمن ح ًدا أدىن من االستقرار واملصالحة مع إطالق برامج التنمية؛
وذلك الستحالة دفع عجلة االقتصاد دون هذا الحد األدىن ،وأن يتم
 139األمني.
" 140تقرير موجز حول حوار بناء السالم واإلعامر يف السودان".
 141ينظر تقرير موجز حول" :منتدى التمكني املدين والتنمية املستدامة يف السودان"
(ورشة عرب اإلنرتنت) ،مركز دراسات النزاع والعمل اإلنساين يف الدوحة بالتعاون مع املركز
األورويب-السوداين لدراسات السالم يف القرن األفريقي يف الخرطوم ومؤسسة نيتكسوس
إنرتناشيونال يف باريس( .2020/3/29 ،غري منشور)
 142األمني.
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تركيز التنمية أولً عىل ما يالمس حياة الناس اليومية( .((14ويتفق
يحاج بأن النزاع يفاقم سوء األحوال االقتصادية
األفندي مع هذا؛ إذ ّ
وأن موارد الرشق األساسية من تجارة ومعادن تتطلب سال ًما مستق ًرا
الستغاللها ،مستدلًّ عىل ذلك باستخدام البجا تعطيل امليناء وإغالق
الطريق الدائري الذي يربطه بوسط السودان وطريق عطربة الرئيس
يف إطار اسرتاتيجية للضغط يف نزاعهم بخصوص تعيني وايل كسال(.((14
لكن بصفة عامة ،ال ميكن الفصل بني ما هو اقتصادي وتأثريه يف ما هو
سيايس وثقايف أو اجتامعي؛ إذ إن عدم معالجة الشؤون االقتصادية
والوضع االقتصادي املتدهور يؤدي إىل "عدم االستقرار السيايس
والثقايف وإىل الترشذم الوطني ،ويص ّعب من عملية إدارة املجتمعات"،
ومع نشوء حركات معارضة "للدفاع عن مصالح األقليات الثقافية أو
اللغوية أو العرقية أو تلك التي متيزت بالتعرض الضطرابات اقتصادية"،
فإ ّن األزمات آنفة الذكر متيض يف طريقها إىل مزيد من التفاقم(.((14
وتب ًعا ملا أفاد به عدد من املشاركني يف "حوار بناء السالم واإلعامر
يف السودان" ،فإن عموم عمليات السالم يف البالد ،مبا فيها املتعلقة
باالقتصاد والتنمية ،ال بد لها أن تتم من خالل الجهات املنوطة بها،
ال من خالل اللجوء إىل السلطة العسكرية عىل حساب تعزيز الحكم
املدين( ،((14وذلك بالتوازي مع تفعيل مؤسسات الدولة املدنية ،وترشيد
الخطاب الحكومي ألهايل الرشق عرب إيقاف لهجة التهديد العسكري
والخطاب القبيل( .((14وال بد من تفعيل بنود االتفاقيات السابقة
الخاصة بالرشق ،واملتعلقة بإلغاء التهميش والتح ّول إىل الالمركزية
يف الحكم وتوزيع املقدرات والفرص ،بالرتكيز عىل أهمية تحويل كل
املناطق /الفئات يف السودان إىل "مركز" مع التحذير من أ ّن استمرار
الوضع الحايل (طبيعة عالقة املركز  -األطراف) هو أمر غري صحي من
جهة السالم واالستقرار يف البالد( .((14ولعل املرسوم الدستوري الصادر
يف  4آذار /مارس  ،2021بخصوص إنشاء نظام الحكم اإلقليمي
(الفدرايل) ،يُع ّد فرص ًة جيدة لتفعيل التحرك يف هذا االتجاه؛ إذ طاملا
طالب السودانيون يف الواليات املهمشة بهذا التغيري(.((14
أساسا يف نزاعات املنطقة
رصا ً
عالوة عىل ذلك ،يربز االقتصاد بوصفه عن ً
من خالل األزمات املتعاقبة املتعلقة باستثامر موانئ اإلقليم ،والتي إن
143
144

التيجاين.
األفندي.

145

Väyrynen, p. 345.
" 146تقرير موجز حول حوار بناء السالم واإلعامر يف السودان".
 147أرشف عبد الحي (باحث وأكادميي سوداين) ،مقابلة عرب برنامج "زووم".2021/3/3 ،
" 148تقرير موجز حول حوار بناء السالم واإلعامر يف السودان".
" 149تنفيذًا التفاق جوبا ..السودان يتح ّول إىل نظام الحكم الفيدرايل" ،التلفزيون
العريب ،2021/3/4 ،شوهد يف  ،2021/9/13يفhttps://bit.ly/36F8GEG :
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ٍ
تحركات جادة وعاجلة ،فمن الصعب
مل يجر العمل عىل تسويتها عرب
فضل عن أثرها يف االقتصاد السوداين.
يستتب فيهً ،
تص ّور أ ّن السالم
ّ
هذه األزمات ذات طبيعة مشرتكة محلية وخارجية ،لذا فإن حلها قد
ال يكون ممك ًنا من دون إرشاك أطراف خارجية ،وهذا يف حد ذاته
ال ميثل مشكلة ،ال سيام يف ظل اإلمكانات املحلية الحالية .لك ّن املهم
يف هذا الصدد هو إيجاد صيغة لتلك الرشاكات التنموية يف اإلدارة
والتمويل ،بحيث تحفظ للدولة سيادتها ،وتضمن رقابتها عىل جميع
املنافذ ،والفائدة العائدة عليها وعىل مواطنيها .فإىل جانب التأكيد
عىل أهمية جذب االستثامرات األجنبية وأثرها يف حلحلة األوضاع،
ينبغي التأكيد عىل أن األهم هو كيفية إدارة تلك االستثامرات وما
قد ينشأ عنها من نزاعات .وقد سبق أن أشار املشاركون يف "حوار
بناء السالم واإلعامر يف السودان" إىل هذه النقطة تحدي ًدا( .((15ووفقًا
للمختصني ،ميكن تحقيق ذلك عرب إيجاد رشاكات مع القطاع الخاص
أو الرشكات من دون الوقوع يف "فخ" تأجري امليناء عرشات السنوات،
فيام يشكل خط ًرا عىل األمن الوطني والقومي ويستنزف مقدرات
الدولة .ويكون ذلك مقرتنًا لألهمية بوضع خطة محكمة وشفافة
للرشاكة /االستثامر تأخذ يف االعتبار الحفاظ عىل أوضاع أهايل اإلقليم
والعامل وموظفي امليناء من الرشق وسائر البالد وتعزيزها ،والذين
أساسا من تاريخهم وحياتهم ومستقبلهم ،عرب توفري
يرون فيه جز ًءا ً
تأهيل مناسب وتفعيل برامج التدريب .وهذا ضمن خطة لبناء الثقة
بني األهايل والدولة( ،((15مع التشديد عىل مراعاة االحتياجات اآلنية
خصوصا أ ّن النظام الحايل ال ينضوي عىل أمان وظيفي ٍ
كاف،
للعامل،
ً
وهي مسؤولية يجب التعاون بشأنها بني الدولة املركزية واإلقليم.
وميكن مالحظة أثر تجاهل ما سبق بالنظر يف نتيجة العقد الذي سبق
إبرامه مع الرشكة الفلبينية إلدارة ميناء بورتسودان الجنويب وتشغيله،
والذي أدى إىل اشتعال االحتجاجات؛ إذ رأى السودانيون أن خروج
امليناء عن اإلدارة السودانية يعني تفكك هيئة املوانئ وترشيد آالف
العامل واملهندسني املحليني يف مقابل خدمة مصالح دول بعينها
وأغراضها ،وأن مثل هذه االستثامرات ليس سوى "محاصصات
فوقية"( ،((15وحرمان ألهل الرشق من مصدر إيرادات رئيس ،يف ظل
انعدام مرافق اقتصادية ونشاطات صناعية كبرية يف اإلقليم( .((15لك ّن
إلغاء العقد وانعدام بديل للحل أثّرا يف األداء العام للميناء يف إجراءات
االسترياد والتصدير ،لوجود قصور يف تجهيزاته اللوجستية والتشغيلية
تعجز الحكومة املركزية عن توفري التمويل الالزم لتعويضه ،وهو ما
150
151
152
153

"تقرير موجز حول حوار بناء السالم واإلعامر يف السودان".
التيجاين؛ األفندي؛ األمني؛ آدم.
عبد الله خالد.
الحاج.
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بشح السلع وارتفاع
كان له يف نهاية املطاف تداعيات خطرية تتعلق ّ
أسعارها ،واللجوء إىل موانئ بديلة من خارج البالد(.((15

وما يُعد محوريًا هنا أيضً ا إذا ما أراد السودان إلقليمه الرشقي ،أن
يغدو إحدى املنصات الرئيسة للقرن األفريقي ،هو الحرص عىل
تجنب الوقوع يف سياسات االستقطاب اإلقليمية أو الدولية ومحارصة
نفسه وسط أي تحالف يف املنطقة ،ال سيام أنّه مع الرتكيبة الحالية
للدولة يف السودان ،وما قد يشوبها من توترات ،فإن الخيار األمثل
يبدو يف البقاء عىل الحياد واالستفادة من كل الفرص املتاحة ،مبا
يخدم رفاه املنطقة واستقرارها وأمنها ،بحيث يجري السعي لتحويل
الحضور الدويل واإلقليمي إىل حضور إيجايب يساهم يف إحالل السالم،
عوضً ا عن تعقيد النزاعات ومفاقمتها.
ويف هذا السياق ،لعل من املمكن للسودان أن يستفيد من تجربة
جيبويت يف ما يخص الحفاظ عىل السيادة املحلية وتجنب االستقطاب
لدى اللجوء إىل االستثامرات الخارجية أو حتى االتفاقيات االسرتاتيجية
مثل بناء قواعد عسكرية؛ حيث اتجهت جيبويت إىل خيار تعدد
املمولني واملستثمرين األجانب غري املنحرص يف محو ٍر بعينه ،فموقعها
االسرتاتيجي يجذب مختلف األطراف اإلقليمية والدولية ،وهي تحتاج
إىل العائ َدين املادي واالسرتاتيجي ،إال أنها مل تقترص عىل فتح املجال
لطرف دون األطراف األخرى .وبالفعل أسست فيها قواعد لكل من
الصني وفرنسا والواليات املتحدة؛ ما مكّنها من أن تكون سيدة قرارها
أثناء نشوء خالف مع اإلمارات ً
مثل يف صفقة تطوير امليناء(.((15
 154نازك شامم" ،أزمة ميناء 'بورتسودان' تضيق وفرة السلع بأسواق السودان" ،التقارير،
وكالة األناضول ،2020/12/4 ،شوهد يف  ،2021/9/13يفhttps://bit.ly/3ra5D0N :
155 Alex de Waal, "The Red Sea: 'A Vital Artery for the World
Economy'," The Africa Report, 13/11/2020, accessed on 13/9/2021, at:
https://bit.ly/2M6AsDl
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لعل من املمكن استثامر ما حدث من تقارب خليجي ،وذلك مبوجب
بيان قمة العال ،يف بناء السالم ومنع النزاعات يف القرن األفريقي؛
باعتباره أيضً ا إحدى ساحات املواجهة الخليجية ،حيث متثل املصالحة
فرصة لبناء السالم وفتح أبواب الحوار من أجل حل القضايا العالقة
والتفكري يف سبل التعاون املشرتك بدلً من التنافس .ولعل الفرصة
سانحة يف ظل هذا الوضع للسعي إلعــادة تفعيل املرشوعات
االستثامرية الزراعية املتوقفة ،منذ عام  ،2015يف األرايض الشاسعة
لسد أعايل نهري ستيت وعطربة يف رشقي اإلقليم( .((15ويف العموم،
فأي مشاريع استثامرية ينبغي أن ترتافق مع وضع قوانني واضحة
لالستثامر وتوفري األمن الالزم لحاميته ،ملنح الثقة للمستثمرين
ومتكني السودان من دخول املنافسة مع الدول املحيطة بصفته أحد
مراكز الجذب االستثامرية يف املرحلة املقبلة(.((15
وكام أسلفنا ،فإ ّن هذه املنطقة االسرتاتيجية بطبيعتها نظ ًرا إىل موقعها
الجغرايف والظروف الحالية هي محط أنظار مختلف القوى الدولية
واإلقليمية ،من خالل تطلّعها إىل موضع قدم فيها عىل اختالف
املآرب .كام أنه من غري الواقعي تج ّنب ذلك ،ال سيام مع االحتياجات
املالية الكبرية للدول الواقعة ضمنها والتي تدفعها بدورها إىل
استقطاب دعم تلك القوى( .((15وبناء عليه ،يبقى لدول املنطقة،
ال سيام السودان ،السعي لالنخراط يف منظمة خاصة للعمل املشرتك
عىل تنسيق تلك االستثامرات ،مبا يخدم مصلحتها جمي ًعا ،ويحافظ
عىل السالم واالستقرار باملنطقة ،ومينحها موقع قو ٍة تفاوض ًيا عىل
قدم املساواة مع األطراف الخارجية؛ ما يساعد يف توجيه استثامراتها
وتوظيفها يف التنمية ،ومنع استغالل النزاعات املحلية أو تأجيجها
يف سبيل تحقيق املكاسب .وهذه املقرتحات السابقة واملرتبطة
باالقتصاد متثّل أفعال منع وقايئ للنزاعات عىل املدى القصري ،وأفعال
منع بنيوي عىل املدى األطول كذلك يف آنٍ واحد.
ومن املنطلق ذاته ،رضورة اضطالع دول املنطقة بإدارة النزاعات فيها
وتحويلها؛ فإن ذلك ال بد أن يتم عرب منظامت إقليمية ،ال عرب جهات
فاعلة عسكرية .ففي السنوات األخــرة ،تسبب تهميش املنظامت
اإلقليمية ملصلحة تلك الجهات أو حلفائها ،يف قمع الدميقراطية من
فمثل أعطت مرص
ناحية ،وتقويض عمليات السالم من ناحية أخرى(ً .((15
– الحليفة للشق العسكري يف السلطة  -إشارات للسودان باستعدادها
لدعمه عسكريًا ضد إثيوبيا ،مثل املناورات العسكرية املشرتكة بينهام
 156أحمد فضل" ،سودان ما بعد الثورة ..فخاخ االقتصاد تحارص حمدوك" ،الجزيرة نت،
 ،2019/8/26شوهد يف  ،2021/9/13يفhttps://bit.ly/3ekXqli :
 157األمني.
158 Beyene.
159 Ibid.
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التي جرت يف أيار /مايو  .2021ورأى التيجاين أن هذا ٍ
آت من منطلق
املصلحة املرصية يف استمرار توتر عالقات السودان بجارتها اإلثيوبية
ألجل أزمة سد النهضة ،وأنه ال يخدم السودان وال يخدم حل األزمة
فعل ًيا .ورأى يف املوقف العسكري السوداين حينها يف التمرتس عىل
الحدود نو ًعا من محاولة خلق بطوالت شعبوية لدى عموم السودانيني،
ميل إىل التهدئة .وأشار التيجاين
بينام بدا الشق املدين يف املقابل أكرث ً
يف هذا الصدد إىل أ ّن من املمكن تحقيق التهدئة واستمراريتها ،عرب
الحفاظ عىل نوع من الحدود الرخوة التي متر عربها النشاطات
االقتصادية الفردية ،ويتم تبادل املنافع من دون التخيل عن معامل
الرتسيم األساسية يف ظل عدم الحاجة إىل ترسيم كامل(.((16
وبــالــعــودة إىل الحديث عــن املنظامت اإلقليمية امله ّمشة،
نذكر أن الهيئة الحكومية الدولية املعنية بالتنمية "إيغاد"
،Intergovernmental Authority on Development, IGAD
والتي جرى تأسيسها عام  1996لتخلف سالفتها الهيئة الحكومية
الدولية املعنية بالجفاف والتنمية "إيغاد" Intergovernmental
 Authority on Drought and Development, IGADDبعد
توسيع نطاق عملها ليشمل التعاون اإلقليمي يف السالم واألمن،
أُ ِ
نشئت ضمن رؤية تضعها يف مقدمة الجهات املعنية بتحقيق السالم
والتنمية املستدامة يف املنطقة( .((16وكانت الفكرة من ذلك تجنب
املنافسة السالبة من خارج اإلقليم ،والتنسيق لقاعدة تعاونية(.((16
وانطالقًا من هذا ،ومن منظو ٍر مثايل ،ال بد إليغاد من الدفاع عمو ًما
أكرث عن دورها وموقعها يف اإلقليم ،واالضطالع مبا يرتتب عليها
مبوجبه ،بالتوازي مع توجه دول اإلقليم لها بصفتها قبلة أوىل لحلحلة
نزاعاتها وتخفيفها .وعىل سبيل املثال ،ميثل النزاع يف تيغراي أولوية
يف هذا الصدد؛ إذ رغم رفض آيب أحمد سابقًا دعوات وقف إطالق
النار التي تلقّاها من جهات دولية وأممية مثل الواليات املتحدة
واألمم املتحدة وبعض دول أوروبا( ،((16ورفضه محاوالت وساطتها
بادعاء مخالفتها "أحد العنارص األساسية للنظام القانوين الدويل وهو
مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة"(،((16
فإ ّن نطاق والية إيغاد ،إضافة إىل التصعيد الحاصل وتفاقم الوضع
 160التيجاين؛ األمني.
161 IGAD, "What We Do," accessed on 13/9/2021, at: https://bit.ly/3r9ApqH
 162التيجاين؛ األمني.
163 Burke.
164 Jason Burke, "Ethiopian PM Rebuffs Mediation Attempts as Tigray
Deadline Nears," The Guardian, 25/11/2020, accessed on 13/9/2021, at:
https://bit.ly/2KPDWK1
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اإلنساين ،يفرتض أن مينح فرص ًة لهذه املنظمة شبه اإلقليمية لتدارك
الوضع ،خاصة أ ّن نطاق النزاع مل يعد داخل ًيا مطلقًا ،نتيجة اتهامات
متبادلة مفادها أ ّن إرترييا وجبهة تحرير شعب تيغراي ش ّنتا
هجامت( ،((16ثم االعرتاف اإلثيويب واإلرتريي الرصيح بوجود قوات
فضل عن بروز التوتر الحدودي واألمني
إرتريية مقاتلة يف تيغراي(ً ،((16
يف رشق السودان نتيجة لتلك الحرب.
ومام يعزز أهمية هذه الدعوة إىل التحرك الجاد للمنظامت
اإلقليمية ،هو ما تشري إليه نظرية مجمع األمــن اإلقليمي
 ،Regional Security Complex Theory, RSCTوالتي تدور
حول فكرة مفادها أن عدوى التهديدات األمنية عادة ما تترسب
عرب املسافات القصرية (املناطق /الدول القريبة) أكرث من ترسبها إىل
املناطق /الدول األبعد ،ولذا فإنه عادة ما يعتمد أمن دول ٍة ما يف
إقليم ما بعضها عىل بعض ،فيام يعرف بـ "املجمعات اإلقليمية".
ومن هذا املنطلق ،فإن درجة التعاون لحفظ األمن عادة ما تكون
أشد كثافة بني الفاعلني يف داخل ذلك املجمع( .((16وبنا ًء عىل املادة
نصت عىل "اتخاذ تدابري جامعية
18أ من اتفاقية  ،1996والتي ّ
فعالة للقضاء عىل التهديدات للتعاون اإلقليمي والسالم واالستقرار"
و"إنشاء آلية فعالة للتشاور والتعاون من أجل التسوية السلمية
للخالفات والنزاعات"( ،((16وباعتبار رئيس الوزراء السوداين حمدوك
يتوىل رئاسة إيغاد الدورة الراهنة ،فقد يكون سعيه لتحرك دبلومايس
رفيع املستوى ممك ًنا يف مختلف نزاعات املنطقة ،مدفو ًعا مبصلحة
بالده يف حلحلتها وفقًا ملا سبق .لك ّن هذا سيتطلب من السودان
إظهار مزيد من الحياد عرب التوقف عن الترصيحات الخطرة بدعم
جانب دون آخر( ،((16وسيتطلب أيضً ا ضغوطًا وتحركات دبلوماسية
أوسع ورشاكــات قوية لدعم املبادرات السودانية( .((17ال بد من
165 Burke, "Fears of Regional Conflict in Horn of Africa after Rocket
"Attacks on Eritrea.
" 166الرصاع يف تيغراي :إريرتيا تعرتف مبشاركة قواتها يف القتال يف اإلقليم اإلثيويب" ،يب يب
يس عريب ،2021/4/17 ،شوهد يف  ،2021/9/13يفhttps://bbc.in/3hFTaP8 :
167 Barry Buzan et al., Regions and Powers: The Structure of International
Security (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), p. 4.
168 Sally Healy, "Seeking Peace and Security in the Horn of Africa:
"The Contribution of the Inter-Governmental Authority on Development,
International Affairs, vol. 87, no. 1 (January 2011), pp. 106-109.
169 "In Addis Ababa, Sudan PM Announces IGAD Summit on
Tigray Crisis," Al Jazeera, 13/12/2020, accessed on 14/9/2021, at:
https://bit.ly/2U63wPG
 170األفندي؛ آدم.
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التوقف عن حرص دور إيغاد يف الجانب اإلنساين ،كام يحدث اآلن،
بدلً من معالجة جذور األزمة إليقاف سبب النزيف من األساس(.((17
عىل الجانب اآلخر ،ويف ظل وجود السودان يف وضع ضعيف ،ورمبا
غري محايد يف اآلن نفسه بالنسبة إىل نزاعات عدة ،مثة من يرى أ ّن
التدخل اإلقليمي األكرث واقعية أو صاحب الفرصة األكرب هو وساطة
االتحاد األفريقي ذي الرشاكات األممية القوية ،وأ ّن مثل هذه
النزاعات القامئة حال ًيا هي تحدي ًدا ما يتطلب من االتحاد تفعيل
شعاره األسايس "إسكات البنادق"( ،((17عرب مفوضية السالم واألمن
التي أنشأها عام  .((17(2000فرغم النقد املوجه إىل تلك الرشاكة
لالتحاد األفريقي مع األمم املتحدة ،حيث يُنظر إليها منوذ ًجا لعالقة
األب  -االبن ،لصالح هيمنة الثانية عىل األوىل أو استغاللها لها أحيانًا،
فإن الرشاكة ذاتها تضفي ميز ًة لالتحاد األفريقي؛ إذ "متنح األمم
املتحدة لالتحاد األفريقي صوت ًا عامل ًيا ومنصة دولية" إىل جانب تأثريه
اإلقليمي ،وهي توافر فرصة لالتحاد للتأثري يف عمليات صنع القرار
األممية مثلام يحدث العكس(.((17
لقد سبق أن أثبت االتحاد األفريقي فاعليته يف الوساطة بصفته مظلّة
منجِزة ،لك ّن نجاحاته تلك كانت دامئًا مقرتنة بالعمل املشرتك مع
دولة ذات قدرات تقنية ومادية وذات خربة نوعية يف الوصول إىل
قبول عا ًما ،مثل الرنويج أو
حلول مستدامة ،ويف الوقت ذاته متتلك ً
قطر .وهذه األخرية تحدي ًدا ،لها سابقة مميزة يف التعاون مع االتحاد
األفريقي يف دارفور .واليوم ،قد تكون الفرصة سانحة لتكرار هذا
التعاون يف النزاعات األخرى يف املنطقة ،ال سيام مع عودة العالقات
من جديد للتقارب بني الدوحة والخرطوم ،وزيارة نائب رئيس مجلس
السيادة السوداين محمد حمدان دقلو (حميديت) الدوحة يف كانون
فضل عن بيان العال وانعكاساته يف العالقات
الثاين /يناير ً ،((17(2021
السياسية بني قطر والدول الخليجية األخرى وحلفائها ،والتعاون
املرصي القطري ،والعالقات القطرية  -اإلثيوبية السابقة .إن تدخل
االتحاد األفريقي للوساطة مع وجود رشاكة كاملذكورة هنا ،من شأنه
171 Afolake Oyinloye, "Igad Summit in Djibouti, Devoted to Ethiopia, the
Kenya-Somalia Dispute," Africa News, 21/12/2020, accessed on 15/7/2021, at:
https://bit.ly/3B1mJ5H
 172آدم.
 173األمني.
174 Thomas Kwasi Tieku & Tanzeel F. Hakak, "A Curious Case of Hybrid
Paternalism: Conceptualizing the Relationship Between the UN and AU on
Peace and Security," African Conflict and Peacebuilding Review, vol. 4, no. 2
(2014), p. 131.
" 175حميديت يزور قطر تأكيدًا عىل عمق العالقات" ،التلفزيون العريب،2021/1/30 ،
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أن يساعد يف تجنبه االنتقادات التي تلحق آلية عمله يف التدخالت؛
حيث مينحه ذلك استقاللية أكرب ،عرب تجاوز مشكلة املوارد والقدرات
املحدودة التي تؤدي إىل التبعيّة بسبب اعتامده عىل الدعم املنفرد
لألمم املتحدة(.((17

أخ ًريا ،فيام يخص عمليات الوساطة ،يجدر التنبّه إىل أ ّن مثة اهتام ًما
كب ًريا حاليًا بالسودان والقرن األفريقي ،يرتتب عليه طرح عروض
للتوسط ،غالبيتها عابرة وزائفة أو ال متتلك املقومات األساسية
عديدة ّ
العامة للوساطة الناجحة .وهنا يكمن التح ّدي ،ذلك أ ّن تقديم عرض
ما ال يعني بالرضورة نجاح العملية أو حتى جديتها يف األصل ،ومن ث ّم
ينبغي للسودان الحرص عىل تحليل هذه العروض ودراستها استنا ًدا
إىل أسس علمية وخرباتية ،والتأكّد من متاشيها وتحقيقها للمصلحة
العامة للسودان عىل املدى األبعد.

خاتمة
مي ّر إقليم الرشق مبرحلة حرجة؛ إذ تجتمع فيه التوترات املحلية،
املوروثة واملستجدة ،من حيث التهميش السيايس واالقتصادي
والتوترات االجتامعية املبنية عىل حالة من الحرمان النسبي وعالقة
املركز  -األطراف .وهي تتقاطع مع التجاذبات واألطامع اإلقليمية
والدولية ،واملرتبطة بالتنافس االقتصادي والجيوسيايس واالسرتاتيجي
وحتى األيديولوجي ،ومع تلك املتعلقة بالنزاعات مع دول الجوار
وفيها .ورغم تعقُّد األوضاع ،فإ ّن الوقت مل يفت بعد لوضع خطة
لتدخلٍ وقايئ عاجل؛ إذ بات من الرضوري الرتكيز عىل عمليات السالم
الالزمة لنزع فتيل التوترات يف اإلقليم ،وقاي ًة من االنفجار املحتمل
لألوضاع ،ومن انعكاسات ذلك عىل االستقرار يف السودان ،ويف القرن
Tieku & Hakak, p. 151.
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األفريقي ككل ،وفقًا لنموذج "تشكّل النزاع اإلقليمي" .هذا التدخل
الوقايئ هو مسؤولية منوطة بالحكومة السودانية باألساس ،لك ّنه
يحتاج إىل التعاون الدبلومايس مع مجمع األمن اإلقليمي املتمثل
بدول القرن األفريقي ،ومع أطراف خارجية دولية ،لديها القدرة عىل
تقديم الدعم املادي والتقني للعملية؛ وذلك من منطلق أ ّن النزاع
املسلح ،إذا ما اندلع ،لن يقترص تأثريه عىل أمن السودان واستقراره
ومصالحه فحسب ،فقد يتمدد إىل الخارج ،كام أ ّن تكلفة جهود
الوقاية تظل ضئيلة  -مهام كربت  -مقارن ًة بتكلفة التسوية .وقد
قدمت الدراسة عد ًدا من االقرتاحات األوليّة ،من أجل البدء يف رأب
التصدعات املحلية (يف اإلقليم) وتلك املتقاطعة معها.
داخل ًيا ،يبدو أ ّن إيالء الجوانب االقتصادية وجوانب الرفاه والخدمات
خاصا،
والتنمية ،التي تؤثر مبارشة يف حياة سكان اإلقليم ،اهتام ًما ً
مدخل رسي ًعا مناس ًبا لنزع فتيل مختلف القضايا التي تشغل
ً
سيكون
األهايل وتذيك دوافع النزاع .هذا إىل جانب تفعيل إلغاء التهميش
بأشكاله ،والتوجه نحو الالمركزية ،والحرص عىل عدم متدد السلطة
العسكرية عىل ما هو مدين .وال بد للحكومة السودانية أن تنأى
بنفسها عن سياسة املحاور ،وتركز اهتاممها عىل تحويل االهتامم
والتنافس الدويل واإلقليمي السلبي إىل تعاون – وحتى تنافس
إيجايب  -مو ّجه إىل خدمة التنمية ،عرب جذب االستثامرات والرشاكات
الخارجية املدروسة الجدوى واملتعددة ،مع ترشيد إدارتها وتوفري
مناخ استثامري آمن وعقود محكمة تراعي مصالح اإلقليم واألهايل،
فضل عن السيادة واملصلحة العامة للبالد .كذلك ،ال بد للخرطوم من
ً
أن تسعى لتعزيز موقعها التفاويض املستقل ،وتفعيل موقعها عىل
رأس إيغاد خدمة للسالم يف املنطقة ،وتخفيض حدة التوتر مع الجوار
واالستعاضة عن ذلك بخلق قنوات مبارشة للتعاون املشرتك من أجل
الحفاظ عىل مصالح القرن األفريقي ،والتي تتعارض مع استمرار حالة
أي من دول املنطقة.
التوتر والنزاعات القامئة يف ٍ
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 إعادة إنتاج األقليات اإلثنية:الديمقراطية التوافقية في العراق
والدينية واللغوية بوصفها أقليات سياسية
Consociational Democracy in Iraq: Reproducing Ethnic,
Religious, and Linguistic Minorities as Political Minorities

 الذي ٔانتجته العملية السياسية في العراق ما بعد،تجادل هذه الدراسة بٔان النظام السياسي
 ســــاهم في ٕاعادة ٕانتاج األقليات اإلثنية والدينية واللغوية ضمن هوية سياسية واحدة،2003
 وغدت. مــن دون أخــذ تعــدد التوجهــات الفكريــة داخل تلــك األقليات في االعتبــار،ومتجانســة
ً
 بعد أن كانت أقليات اجتماعية فحسب في عهد الحزب الواحد،سياسية
ٔاقليات
األقليات
هذه
ُ
ٍ
 وكانــت غيــر قــادرة علــى التغييــر ٔاو التٔاثيــر فــــي عمليــــة صناعــــة القــــرارات،2003قبــل عــام
 ومــــن ضمنهــــا الممارســــة االنتخابيــــة، إن الممارســــة السياســــية فــي العــــراق.السياســــية
 بما فيها األقليــات اإلثنيــة والدينية، ظلــت قائمــة علــى ٔاســاس إعــادة ٕانتــاج الجماعات،عموما
ً
، ئاتي المكون (الطائفة، بمعنى ٓاخر. ولم تتحول ٕالى ممارســة سياســية حقيقية،واللغوية
 وقد فرَض هذا الواقع السياســــي.ثــم ئاتي بعــد ذلك البرنامج السياســــي
ّ ، ٕالــخ) أو ًال... اإلثنيــة
ً
 يتمثل في التصويــــت لمصلحــة قوائمها اإلثنيــة،ســــلوكا سياســًــيا
على ٔاتباع تلك األقليات
. على غرار أتباع المكونات الكبرى،والدينيــة واللغويــة
. األقليات، الديمقراطية التوافقية، العراق:كلمات مفتاحية
This study argues that the political system resulting from the post-2003 political
process in Iraq contributed to the reproduction of ethnic, religious and linguistic
minorities within a homogeneous political identity, without taking into account
the multiplicity of ideological orientations within the minorities themselves. These
minorities have become political minorities, but they are powerless and unable to
change or influence the political decision-making process in Iraq. This means that
political practice in Iraq, including general electoral practice, remained a practice
based on the reproduction of ethnic, religious and linguistic minorities, and did
not turn into a real political practice. In other words, the identity marker (sect,
ethnicity, etc.) comes before the political manifesto. This political reality imposed
on ethnic, religious and linguistic minorities a political behaviour represented
in voting for their ethnic, religious and linguistic parties, just as they were in the
one-party era.
Keywords: Iraq, Consociational Democracy, Minorities.
. الواليات املتحدة، متبي، جامعة والية أريزونا، برنامج دراسة العدالة االجتامعية،مدرس وباحث دكتوراه
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الديمقراطية التوافقية :تقديم
يف بلد كالعراق ،ال فاعلية ملؤسساته غري الرسمية ،كمؤسسات املجتمع
املدين ،يف صناعة القرار السيايس ،يصبح التنافس عىل الدخول يف
مؤسسات الدولة الرسمية ومجالسها الترشيعية اله ّم األوحد لدى كل
مكونات املجتمع اإلثنية والدينية واللغوية .ليس هذا التنافس من
أجل التمثيل السيايس فحسب؛ إذ ميكن أن ميثل خيارها السيايس عرب
غريها ،بل أيضً ا من أجل ضامن وجودها املكونايت داخل بنية صناعة
القرار يف البلد.
رمبا يرى بعضنا أن الدميقراطية التوافقية ،يف العراق ما بعد ،2003
قد وضعت األقليات يف نسقها التمثييل الصحيح وأنصفتها بـ " كوتا"
ثابتة يف املجلس الترشيعي ،وهو ما قد يُعترب "متيي ًزا إيجاب ًيا" لها.
لكن هذه الدراسة تعرض زاوية نظ ٍر أخرى ،فهي ال تحاكم النيات يف
تطبيق نظام التمثيل النسبي وكوتا األقليات ،بل تسلط الضوء عىل
اآلثار السلبية التي لحقت بتلك األقليات من جراء تطبيق هذا النوع
من الدميقراطية.
لقد ساهمت الدميقراطية التوافقية يف خنق األقليات ،وأعادت إنتاجها
بوصفها أقليات سياسية ،بعدما كانت أقليات إثنية ولغوية ودينية.
قبل عام  ،2003يف ظل عدم وجود انتخابات ويف ظل الغياب التام
ملفاهيم سياسية كالحرية والدميقراطية ،مل تكن األقليات يف العراق
تشعر بأنها أقليات سياسية ،ما دامت الدولة العراقية كانت مرهونة
كلها بخيار سيايس واحد؛ هو خيار حزب البعث الحاكم الذي وضع
جميع مكونات املجتمع العراقي يف خانة اإلرادة السياسية املسلوبة،
التي ليس لها سوى التسليم بقرارات القيادة العليا وقتئذ.
وبعد سقوط نظام البعث يف عام  ،2003وتجربة حكم الدميقراطية
التوافقية الذي تاله ،هيمنت أحزاب املكونات (طوائف وأعراق) عىل
املشهد السيايس يف العراق ،وصارت العملية السياسية محض تنافس
مكونايت يسوقها هدف واحد هو تأمني مصالح الطائفة أو العرق
قبل مصالح البلد العليا .ويف ظل االستقطابات الطائفية والعرقية
الحادة ،التي تشهدها الساحة السياسية يف العراق ،ويف ظل وجود
أحزاب متثل مكوناتها وطوائفها وعدم وجود حركات سياسية عابرة
للطائفية حقًا (إال ما ندر) ،صار عىل األقليات أن تعيد رص صفوفها
هي األخرى ،وخلق هوية مكوناتية خاصة بها تؤهلها للدخول يف
تنافس مع الهويات الطائفية واإلثنية الرئيسة التي تب ّنت نظام
التمثيل النسبي هذا (أو ما يعرف باملحاصصة عىل املستوى الشعبي
يف العراق) ،ورعته .وألن من الصعب عىل هذه األقليات الحصول عىل
أي مقعد انتخايب ،سواء يف مجلس النواب أم يف مجالس املحافظات،
نظ ًرا إىل قلة عددها وتشتتها عىل مجمل األرض العراقية ،فقد صارت
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تطالب بكوتا محددة يف املؤسسات الترشيعية تضمن لها صوت ًا
ووجو ًدا داخل مؤسسة الدولة الرسمية عمو ًما.
لقد ُو ِض َعت األقليات يف العراق بني خيارين ال ثالث لهام :إما
التصويت ملمثل األقلية برصف النظر عن كفاءته لضامن وجودها
داخل املؤسسة الترشيعية ،أو التصويت لربنامج سيايس تقدمه قامئة
أخرى .ويف كلتا الحالتني ،صارت تلك األقليات تعاين اغرتابًا نفس ًيا يف
اندماجها مع املزاج السيايس العام يف البالد .فهي تعيش لحظتني يف
آنٍ م ًعا ،لحظة اندماج مع النظام السيايس ،لكن يف الوقت ذاته لحظة
اغرتاب نفيس حاد نظ ًرا إىل عدم وجود بديل بالنسبة إليها.
ويف ضوء ما ورد ،فإن هذه الدراسة تجادل بأن النظام السيايس الذي
أنتجته العملية السياسية يف العراق ما بعد  ،2003قد ساهم يف
إعادة إنتاج الهوية األقلوية ،ال بوصفها هوية مكوناتية فحسب ،وإمنا
بوصفها أيضً ا هوية سياسية واحدة ومتجانسة ،Homogeneous
من دون أن يؤخذ يف االعتبار تعدد التوجهات الفكرية داخل تلك
األقليات نفسها .ومن ث ّم مل تعد تلك األقليات أقليات مكوناتية فقط،
كام كانت يف زمن الحزب الواحد قبل عام  ،2003بل غدت أيضً ا
أقليات سياسية عاجزة وغري قادرة عىل التغيري أو التأثري يف عملية
صناعة القرارات الحيوية يف البلد.
ولتحقيق ذلك ،تنقسم هذه الدراسة خمسة أقسام رئيسة .جاء
القسم األول منها بعنوان "نبذة مبسطة عن الدميقراطية التوافقية"،
وفيه عرض مبسط عن نظام الدميقراطية التوافقية وأهم ما جاء
بشأنها من آراء مؤيدة ومعارضة .أما القسم الثاين الذي جاء بعنوان
"التمثيل السيايس لألقليات :نظام الكوتا" ،فيتحدث عن نظام الكوتا
يف متثيل األقليات ،وكيف خلق حاج ًزا نفس ًيا بني الدولة وأقلياتها
ٍ
جامعات غري قادرة عىل الوصول إىل املؤسسات الترشيعية
بوصفها
"تص َّدقت" بها عليها املكونات
بنفسها وعددها وإمنا باملقاعد التي َ
الكربى يف البلد .يف هذا القسم مثة عرض ألهم اآلراء التي ناقشت
إيجابيات نظام الكوتا وسلبياته.
وجاء القسم الثالث بعنوان "السلوك السيايس لألقليات :مقاربة
نفسية" ،وهو أحد املوضوعني األساسيني لفكرة هذه الدراسة؛
إذ يقدم مقاربة نفسية للسلوك السيايس ،مبا يف ذلك السلوك
االنتخايب لألقليات ،اعتام ًدا عىل تحليل فرانز فانون Frantz Fanon
( )1961-1925لسلوك األفارقة السود يف املجتمعات الغربية البيضاء،
ويبني كيف صنع العراق ما بعد  2003حدو ًدا نفسية بينه وبني
األقليات ،ما جعلها تعاين "اندما ًجا بطعم االغرتاب" .إنه االندماج ذاته
الذي يفرض عليها القبول مبوقع األقلية السياسية بوصفها الوسيلة
الوحيدة إلثبات وجودها يف ظل هذا النظام الحايل ،حتى لو كان هذا
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الوجود مرشوطًا بوجود اآلخر (األغلبية) .يرشح هذا القسم الوضع
ٍ
أقليات سياسية إىل جانب كونها
النفيس العام الذي صنع من األقليات
أقليات مكوناتية بعد أن قايض النظام التوافقي فردانيتها وتوجهاتها
املتعددة بهوية سياسية واحدة اختارها لها.
وأما القسم الرابع ،الذي جاء بعنوان "السلوك السيايس ألحزاب
األقليات :مقاربة غرامشوية" ،فيسلط الضوء ،باالعتامد عىل تحليل
غراميش ملفاهيم مهمة كالهيمنة والكتلة التاريخية الكربى واملنطق
السليم الشائع ،عىل السلوك السيايس ألحزاب األقليات هذه املرة،
وعىل كيفية تحول هذا السلوك إىل هيمنة داخل هيمنة كربى بعد أن
أغلقت الدميقراطية املكوناتية املجال االجتامعي للسياسة وحرصت
الفعل الحزيب داخل الحدود املكوناتية يك تنعدم إمكانية قيام قوة
اجتامعية عابرة للمكونات تهدد الهيمنة الحالية .ففي الوقت الذي
تعرف فيه أحزاب األقليات جي ًدا أن الدميقراطية التوافقية صنعت
من مكوناتها أقليات سياسية إىل األبد ،فإنها تتمنى ّأل تصوت
جامهريها ألحزاب وطنية عابرة للمكونات ومقاوِمة لهذا النوع من
الدميقراطية ،ما دام هذا األمر سيقوض جوهر وجودها هي األخرى.
فهي أيضً ا ال تريد خسارة موقعها ومكاسبها السياسية التي حققتها
يف ظل نظام مكونايت مثل النظام التوافقي العراقي .هذه األحزاب
رشيكة ألحزاب املكونات الكربى يف جعل مكوناتها أقليات سياسية
مدى الحياة .أما القسم الخامس واألخري ،فيقدم خالصة البحث ،وفيه
إعادة تذكري مبحتويات الدراسة وفكرتها الرئيسة وأهم االستنتاجات
التي توصلت إليها.

ً
أوال :نبذة مبسطة عن الديمقراطية
التوافقية
ال بــد مــن الــتــذكــر بـــأن فــكــرة الــدميــق ـراطــيــة التوافقية
 ،Consociational Democracyومبدأ رشاكــة السلطة
حل
 ،Power-Sharingكانا قد ُوجِــدا يف األســاس بوصفهام ًّ
للمجتمعات املنقسمة التي يصعب فيها بناء نظام دميقراطي
حقيقي قائم عىل مبدإ األغلبية السياسية .يعترب آريند ليبهارت األب
املؤسس ملفهوم الدميقراطية التوافقية بعد ك ّم الكتب واملقاالت
التي نرشها مداف ًعا عن هذه الفكرة ومعت ًربا إياها األنسب لحل
مشكلة املجتمعات املنقسمة .يعتقد ليبهارت أن هذا النظام من
أفضل األنظمة التي يف استطاعتها استيعاب التنوع االجتامعي الحاد،
وخلق ما يسمى "توافق النخب" املمثلة ملكوناتها يف دولة يحكمها
دستور وعملية دميقراطية .ففي كتابه التفكري يف الدميقراطية :رشاكة
السلطة وحكم األغلبية يف النظرية واملامرسة ،يخلص ليبهارت إىل
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أن الدميقراطية ،بصيغة األغلبية السياسية ،ليست قادرة عىل ضبط
االستقرار وصناعة سالم مجتمعي مستدام يف املجتمعات التي تعاين
انقسا ًما إثنيًا أو طائفيًا أو قوميًا؛ ذلك أن الرصاع يف أصله وطبيعته
مختلف عن الرصاعات السياسية االعتيادية .إنه رصاع عىل الهيمنة،
يحاول فيه كل مكون فرض ثقافته وتصوراته عىل الدولة بكليتها،
وال يقبل بأن يكون تاب ًعا ملكون آخر .ليست التسوية سهلة يف رصاع
كهذا ،ما مل تضمن تلك املكونات حصصها ونفوذها داخل حجرة
الحكم((( .لهذا يدعو ليبهارت إىل اعتامد صيغة من صيغ الدميقراطية
حل ملشكلة النزاعات املحلية بني مكونات الدولة الواحدة.
التوافقية ً
يف هذا النظام يجتمع ممثلو املكونات املتنازعة تحت سقف الدولة،
شكل املشاركة السياسية وصيغتها
مصالح تلك املكونات َ
وتحدد
ُ
النهائية مبا يدعم استقرار الدولة ويخلق توازنًا مكوناتيًا مطلوبًا
للتغلب عىل أسباب النزاع ونتائجه.
وبعكس ليبهارت ،يرى دونالد هورويتز ثالث مشكالت خطرية يف
الدميقراطية التوافقية ،أثبت العديد من التجارب أنها غري قابلة
للتسوية أو االستيعاب .واملشكالت الثالث هي مشكلة التبني،
ومشكلة التدهور (أو االنحطاط) ،وأخ ًريا مشكلة الجمود((( .يتساءل
هورويتز :تحت أي رشوط ميكن للمكونات املتنافسة أن تتبنى مبدأ
التوافق؟ وهل تتغري تلك الرشوط بتغري الظروف؟ ويجادل بأن مبدأ
التوافق يخضع يف األساس لرشوط املقايضة عىل مصالح املكونات بني
نخب السياسة املتحالفة ،وأن هذه املقايضة غالبًا ما تخضع لظروف
معينة تكون فيها األغلبية ضعيفة ومستعدة للتفاوض مع األقلية
والقبول بالحلول الوسطى .ومع ذلك فإن تلك الظروف لن تبقى
عىل حالها؛ ألن املنطق يقول إن األغلبية تريد حكم األغلبية دامئًا،
واألقلية يف كل األحوال تبحث عن ضامنات لها ضد حكم األغلبية
ذاك .وحني تتغري الظروف ومتلك األغلبية القوة الكافية ،فإن االتفاق
غال ًبا ما ينتهي ،وتنهار أسس ذلك النظام بفوىض أشد رشاسة من ذي
قبل ،كام حدث مع القبارصة اليونان عام .(((1963
أما املشكلة الثانية ،فهي مشكلة التدهور (االنحطاط) التي يقدمها
هوروفيتز عىل أنها املشكلة األكرث تعقي ًدا يف أنظمة الدميقراطية
حل لرصاع املكونات
التوافقية .لقد ُوضع هذا النظام يف األساس بوصفه ً
داخل البلد الواحد ،لكنه قد يكون أحد أسباب اندالعه مجد ًدا .وعىل
الرغم من أن هورويتز يعتقد أن هذه املشكلة تحصل بكرثة يف األنظمة
1 Arend Lijphart, Thinking about Democracy: Power Sharing and Majority
Rule in Theory and Practice (London/ New York: Routledge, 2008).
"2 Donald L. Horowitz, "Ethnic Power Sharing: Three Big Problems,
Journal of Democracy, vol. 25, no. 2 (2014), pp. 5-20.
3 Ibid., p. 8.
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التوافقية ذات مبدأ القامئة الكبرية متداخلة املكونات Interethnic
 ،Coalitionوليس يف نظام قوائم املكونات املنفصلة ،إال أنه ال يفرق
كث ًريا بني االثنني ما دام النظامان توافقيَني وينتهيان إىل النتيجة ذاتها
يف النهاية؛ فأنظمة التوافق ،التي تتفق فيها بعض املكونات عىل
دخول االنتخابات يف قامئة واحدة كبرية ،عاد ًة ما تقود إىل ما يسميه
هورويتز التدهور ،وهو أن يزداد جمهور بعض املكونات أو ينقص يف
منطقة نفوذ املكون اآلخر الحليف بسبب حوافز مادية أو معنوية ،أو
بسبب قوانني انتخابية ُو ِض َعت وفق مقاسات الطرف األقوى .ومبرور
الوقت ،فإن مقاعد املكونات تتأثر زياد ًة أو نقصانًا ،فيخضع التحالف
برمته لفك ارتباط تدريجي يؤدي إىل تدهور األوضاع وخروج الحليف
الخارس من التحالف نحو خيارات أش ّد قسوة إلعادة التوازن إىل
نصابه .قد يعيد الحليف (املكون) الخارس النظر يف خياراته ،ويتخذ
أكرثها دموية هذه املرة يك يجرب املكون املهيمن عىل الجلوس إىل
طاولة التفاوض مر ًة أخرى والقبول مبقايضة جديدة ورشوط جديدة،
والتجربة املاليزية أمنوذج((( .وال يتطور هذا النظام نحو نظام األغلبية
السياسية ،بل يتدهور يف غالب األحيان وينحط نحو خيارات تقوض
دميقراطية البلد من أساسها.
أخ ًريا ،يتحدث هورويتز عن الجمود  Immobilismالذي يصنعه هذا
النظام يف ثنايا الدولة ومؤسساتها ،يف حال عدم انهيار التوافق ،وبقاء
تحالف نخب املكونات قامئًا بنجاح ،فعند هورويتز ،مستوى آخر من
الفشل يضاف إىل هذا النظام ،حني تصبح مؤسسات الدولة مشلولة
وغري قادرة عىل القيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه مواطنيها ،ألنها
مرهونة برضا نخب املكونات املتحالفة أو عدم رضاها ،ما مينح األقلية
تلب األغلبية مطالبها،
الحق يف االعرتاض لتعطيل الدولة برمتها إن مل ّ
َرض به
بينام ال تستطيع األقلية مترير قانونٍ معني هي األخرى ما مل ت َ
األغلبية أولً ((( .يدور مثل هذا النظام يف دائرة مغلقة من الجمود
والشللية ،وليس يف استطاعته بناء دولة حديثة منسجمة وغري مفككة
ما دامت املكونات تجيد لعبة ّيل الذراع ،وال تحبذ الخروج منها خشية
أن تضعف ويضعف معها جمهورها ومكونها .ليس هناك إرادة أو
رغبة لدى النخب يف الخروج من هذا النظام؛ ألنها ال تضمن نظا ًما
آخر يلبي مصالحها مثل هذا النظام ،وألن وجودها قائم يف األساس
عىل وجود نظام كهذا ،وبذلك تبقى الدولة مفككة ومنقسمة طائفيًا،
ودينيًا ،وإثنيًا عىل مستوى نخبها وقواعدها إىل ٍ
وقت غري معلوم.
وعىل الرغم أن نظرية ليبهارت عن الدميقراطية التوافقية تبدو
مقنعة يف ظاهرها ،فإننا إزاء نظرية ضبابية ،ليس فيها معايري واضحة
Ibid., pp. 10-11.
Ibid., p. 12.
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غي الكثري من رشوط نظريته
لذلك النجاح .فليبهارت نفسه كان قد ّ
واشرتاطاتها ،عند كل تناول جديد لتجربة توافقية جديدة يف دو ٍل
أخرى غري دولته (هولندا) ودولة بلجيكا .يف كتابه الطائفة ،الطائفية،
الطوائف املتخيلة ،يتعرض عزمي بشارة بيشء من التفصيل لفكرة
ليبهارت األساسية حول مفهوم الدميقراطية التوافقية وكيف إنها،
بسبب عدم ثبات ليبهارت عىل رشوط معيارية محددة ميكننا تتبعها
يف تحديد نجاح النظرية أو فشلها يف التطبيق ،ليست نظرية ثابتة،
بل "مجرد وسيلة (قد تنجح ،وقد تخفق) يف منع الحرب األهلية []...
إنها مبنزلة تعميامت من حاالت عينية ،ال تلبث أن ت ُ َع َّدل كل مرة من
جديد ،بنا ًء عىل حاالت عينية أخرى .وهي غالبًا ما تخفق يف التنبؤ
بسلوك النخب والجمهور(((" .الحق ،إننا أمام نظرية تدعو ملا يُعرف
بـ "رشاكة السلطة" ،وهو املفهوم الذي يستخدمه ليبهارت نفسه
بطريقة تبادلية  Interchangeablyمع مفهومه األساس "الدميقراطية
التوافقية" ،بني الجامعات االجتامعية املتنافسة يك متنع انزالق البلد
اطي يستند إىل املواطنة(((.
إىل ٍ
حرب أهلية ،ولسنا أمام نظامٍ دميقر ٍ

لقد َموضَ ع نظام الدميقراطية التوافقية العراقي ،رغم ضبابية التطبيق
املواقف
يف العراق وافرتاقه عن أسسه النظرية يف كثري من التفاصيل(((،
َ
السياسية للمكونات ،مبا فيها األقليات ،داخل املجال املكونايت فقط
(اإلثني ،الطائفي ،الديني  ...إلخ)؛ مبعنى أنه أغلق أمامها املجال
االجتامعي العام للسياسة ليصنع منها أدا ًة غري قادرة عىل التأثري
 6عزمي بشارة ،الطائفة ،الطائفية ،الطوائف املتخيلة (الدوحة :املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات ،)2018 ،الفقرتان  34و( 37نسخة كندل اإللكرتونية).
 7للمزيد يف هذا الخصوص ،يُنظَر :املرجع نفسه .يقدم عزمي بشارة يف هذا الفصل
مراجعة مهمة ملفهوم الدميقراطية التوافقية وكيف أنها ليست دميقراطية باملعنى املعروف
وإمنا اقتسام سلطة بني أطراف اجتامعية متخاصمة لتجنب الحرب األهلية.
 8حارث حسن" ،التجربة التوافقية يف العراق :النظرية والتطبيق والنتائج" ،سياسات
عربية ،العدد ( 23ترشين الثاين /نوفمرب  ،)2016ص .53-39
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والتأثر خارج محيطها املكونايت .عالوة عىل ذلك ،تجاهل هذا النظام
كل االختالفات الفكرية بني أفراد املكونات (األقليات منهم) ،وكأنهم
كتلة متجانسة موحدة هدفها التمثيل السيايس يف مؤسسات الدولة
الترشيعية ،يف حني أنهم ،مثل أي جامعة أخرى يف أي مكان آخر
أغلبي ًة كانت أم أقلية ،ليسوا متامثلني يف خياراتهم السياسية ،بل
هم خليط من أفراد ذوي توجهات فكرية مختلفة :دينية ،وليربالية،
ويسارية ،وقومية  ...إلخ ،إضافة إىل خالفاتهم الجندرية وأولويات
برامج النساء التي ال تتطابق مع برامج الرجال بالرضورة.
وبناء عليه ،فقد منح هذا الواقع السيايس األقليات هوية وهمية
مشكلة ال تعرب عن هويتها "األصلية" ،فأصبحت من ث ّم أسري ًة ملرسح
صممه لها آخــرون ،وكان عليها التامهي معه والقبول بقواعده
منفصل
ً
ورشوطه .لقد صار وجودها مرشوطًا بحضور "اآلخر" وليس
عنه .هذه رمبا إحدى أبرز مساوئ نظام التمثيل النسبي؛ إذ يرمي،
من حيث ال يقصد أحيانًا ،إىل نوع من أنواع الجوهرانية عندما
يقرتح ،باالعتامد عىل املظهر أو لون البرشة أو العرق أو الطائفة،
أن مثة طبيعة جوهرية تربط جميع أفـراد املكون الواحد عىل
مستقبل .فتكلفة تطبيق
ً
السواء ،وال ميكن هذه الطبيعة أن تتغري
هذا النظام عالية؛ ألنه قد يدفع األحزاب والناس إىل تبني سياسات
الهوية ،وذلك ما قد يشجع عىل الفرقة واالنقسام االجتامعي ،ويجعل
املكونات االجتامعية تلتصق بهوياتها الفرعية ،بدلً من الهوية
الوطنية الجامعة(((.

ثان ًيا :التمثيل السياسي لألقليات:
نظام الكوتا
تتمثل إحدى أهم مشكالت الدميقراطية أنها نظام يعرب عن رأي
فعال يف عملية
األغلبية ،مبا ال يسمح أحيانًا لألقليات بأن تصبح طرفًا ً
صنع القرار السيايس .وتغدو املشكلة أكرث تعقي ًدا يف املجتمعات
الهشة التي تعاين انقسا ًما عموديًا يف بنيتها االجتامعية؛ إذ إن
األحزاب السياسية يف مجتمعات كهذه غال ًبا ما تكون أحزابًا ممثلة
لطوائفها ومكوناتها وليست أحزابًا سياسية وطنية عابرة للمكونات.
ويف النتيجة ،فليس مثة من ميثل األقليات يف بنية تلك الكتل الحزبية،
حتى لو وجد بعض من مرشحي األقليات يف هذه الكتل؛ فوجود
هؤالء متام ٍه متا ًما مع سياسة تلك الكتل وتوجهاتها .يف مثل هذه
املجتمعات املنقسمة ،يصبح من الصعب ،إن مل يكن من املستحيل،
9 Jane Mansbridge, "Should Blacks Represent Blacks and Women
Represent Women? A contingent 'Yes'," The Journal of Politics, vol. 61, no. 3
(August 1999), pp. 628-657.
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وصول األقليات إىل مؤسسات القرار السيايس الرسمية؛ نظ ًرا إىل أن
املامرسة االنتخابية هي ،يف الغالب ،مامرسة مكوناتية تصوت فيها
الجامهري ملمثيل مكوناتها وليس لربامج سياسية.
وليك تنقذ الدميقراطية التوافقية نفسها من ورطة النقص الحاد
يف التمثيل السيايس لألقليات ،عملت بنظام الكوتا لتحدد عد ًدا
معي ًنا من املقاعد الترشيعية للمكونات "الصغرى" ،بحسب حجمها
ونسبتها يف املجتمع .وهي بهذا إمنا تريد ضامن متثيل سيايس لها
داخل املؤسسة الحكومية ،ما دام ليس يف مقدورها الحصول عىل
ذلك بأصواتها القليلة تلك .هناك آليات متعددة لتطبيق نظام الكوتا
وضامن متثيل األقليات يف املؤسسات الترشيعية وفقًا لتجارب كل بلد
وسياقه السيايس .ولعل األكرث شهر ًة ثالث آليات تستخدمها دول عدة
يف انتخاباتها الترشيعية :حجز مقاعد محددة لألقليات عرب ترشح
أتباعها يف قوائم انتخابية خاصة بهم ،وحجز مقاعد محددة لهم عرب
ترشحهم ضمن قوائم الكتل األخرى (مثلام يحصل مع متثيل النساء
يف العراق ضمن تسلسل معني له ّن يف القوائم االنتخابية لضامن
صعودهن إىل الربملان) ،وحجز مقاعد محددة لهم يصلون إليها عرب
انتخابات خاصة مغلقة عىل مناطق وجودهم الكثيف(.((1
وبرصف النظر عن آليات الكوتا وتفاصيلها وتعدد تصاميمها ،فإنها
تسعى كلها لهدف واحد هو ضامن حضور األقليات وتأثريها يف القرار
السيايس العام يف البلد؛ فاملهم ليس حضورها يف مقاعد محددة ،بل
مدى تأثري ذلك الحضور يف املناخ السيايس ومناقشة قضايا البالد
الرئيسة ،وال سيام تلك التي متس الحياة اليومية ألبناء األقليات
أنفسهم .لكن هل يف استطاعة الكوتا أن تضمن لهم ذلك حقًا؟ يف
هذا السياق ،تقول كريستينا إيزابيل زوبر ،يف معرض مقارنتها بني
أنظمة كوتا متعددة ونظام الكوتا لألقليات يف البوسنة والهرسك،
مهم لألقليات يف املؤسسات الرسمية
إن هذا النظام يضمن حضو ًرا ً
املهمة .ولكنه ال يضمن فاعلية ذلك الحضور ،وال يجعله مؤث ًرا تأث ًريا
ملحوظًا يف صناعة التغيري أو مجاراة األحزاب السياسية الكبرية يف
اسرتاتيجياتها العامة لبناء الدولة؛ فهو غالبًا ما يكون حضو ًرا رقميًا
بسيطًا وغري مؤثر ،بل رسعان ما يتامهى مع سياسات الكتل املهيمنة
فيضيع معه حق التمثيل الحقيقي لألقليات( .((1ويحدث األمر نفسه
مع متثيل النساء عرب الكوتا ،ويف هذا اإلطار ،يقول بار زيرتبريج إن
نظام الكوتا عزز حضور املرأة يف املؤسسات الرسمية ،وط ّور من
10 Mona Lena Krook & Par Zetterberg, "Electoral Quotas and Political
Representation: Comparative Perspectives," International Political Science
Review, vol. 35, no. 1 (2014), pp. 3-11.
11 Christina Isabel Zuber, "Reserved Seats, Political Parties, and Minority
Representation," Ethnopolitics, vol. 14, no. 4 (2015), pp. 390-403.
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قدراتها السياسية سلوكًا ومامرسة ،إال أنه ال ميكن تعميم هذه
املكتسبات اإليجابية عىل كل املجتمعات التي تطبق هذا النظام؛
فلكل مجتمع ظروفه ،وما نجح يف مجتمع قد ال ينجح يف مجتمع
آخر .تبقى املشكلة األكرب يف هذا التمثيل أنه متثيل رقمي ال يسمح
للمرأة ،يف أحيان كثرية ،بأن تغري الواقع "الرجايل" املهيمن عىل عامل
السياسة( .((1تشاطره ميالين هيوز الرأي يف ذلك متا ًما ،حني تصل إىل
نتيجة مفادها أن نظام الكوتا ،عىل الرغم من أنه استوعب جز ًءا
من العنرص النسايئ يف البنية الترشيعية يف محاولة تهدف إىل عدالة
جندرية ،فإن سياسات الكوتا نفسها ليست عملية وليست قادرة عىل
كرس سيادة الرجل عىل مهمة الترشيع الوطني العام( .((1وما ينطبق
عىل كوتا املرأة ينطبق عىل كوتا األقليات أيضً ا.
ويف مقالتها املوسومة "ال ِعرق واإلثنية والسلوك السيايس" ،تنتهي
عايدة جست إىل استنتاج مهم؛ إذ تقول ،عرب بحثها يف حاالت التمثيل
السيايس لألقليات اإلثنية يف بعض بلدان أوروبا وأمريكا الشاملية ،إن
(خصوصا املهاجرة منها) غالبًا ما تكون غري مهتمة بالسياسة
األقليات
ً
رمبا لشعورها باليأس من التغيري ،ولكنها إن دعمت فإمنا تدعم ،عىل
نح ٍو ملحوظ ،األحزاب اليسارية التي عاد ًة ما تهتم مبصالح األقليات
مقارن ًة بأحزاب اليمني( .((1ذلك يعني أن اهتامم تلك األقليات
بالتصويت لربامج اليساريني أكرث من اهتاممها بالتصويت مل َن ميثل
مكونها سواء أكان بالكوتا أم من دونها .هذه مفارقة الفتة ،ميكن
التأسيس عليها نظريًا لصالح فكرة دميقراطية األغلبية السياسية يف
مواجهة الدميقراطية التوافقية ونظامها للكوتا ،مع مالحظة أن الكوتا
ليست يف الدميقراطيات التوافقية فقط ،بل هي مطبقة أحيانًا يف
بعض األنظمة التي تتبع مبدأ األغلبية السياسية يف دميقراطيتها .مع
هذا النوع من الدميقراطيات أيضً ا ،تستخدم بعض األنظمة الكوتا
يف نظامها االنتخايب ،لضامن عدالة التمثيل لكل مكوناتها املجتمعية
يف سياستها العابرة للمكونات .ويتمثّل الفارق يف مثل هذه األنظمة
يف أنها مل تش َّيد عىل أساس عرقي أو طائفي توافقي ،بل شُ يدت
عىل أحزاب سياسية عابرة للمكونات ،وما تطبيقها الكوتا إال لضامن
حضور األقليات والنساء يف تلك السياسة العابرة للمكونات ،وليس
لرتسيخ فكرة العرق أو الطائفة يف بنية مؤسسات الدولة.
12
Par Zetterberg, "Do Gender Quotas Foster Women's Political
Engagement?" Political Research Quarterly, vol. 62, no. 4 (December 2009),
pp. 715-730.
13 Melanie M. Hughes, "Intersectionality, Quotas, and Minority Women's
Political Representation Worldwide," American Political Science Review,
vol. 105, no. 03 (2011), pp. 604-620.
14 Aida Just, "Race, Ethnicity, and Political Behavior," in: W.R. Thompson
(ed.), Oxford Research Encyclopedia of Politics (Oxford: Oxford University
Press, 2017).
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تتمثل مشكلة نظام الكوتا يف الدميقراطيات التوافقية بأنه يفضح
املسافة النفسية التي تضعها الدولة بكليتها بينها وبني أقلياتها ،يف
الوقت الذي تحاول فيه ضامن مقاعد محددة لها .والنقاش هنا عن
ٍ
بصوت عال أحيانًا ،أن نظام
شعور األقليات ،وإن مل يكن مسمو ًعا
الكوتا يقول يف طياته أال إمكانية ملشاركة األقليات يف صناعة القرار
السيايس بنفسها وإمنا باملقاعد التي "تتصدق" عليها بها األطراف
أصيل من بنية الدولة
مكمل وليس ً
املهيمنة .تبدو األقليات هنا جز ًءا ً
بكليتها .تلك هي الحدود النفسية التي يصنعها نظام كهذا بني الدولة
وأبنائها من األقليات .مع ذلك فإن معضلة العراق الرئيسة ،من وجهة
نظري ،ليست يف الكوتا ذاتها ،بل يف يشء أكرب وأش ّد تعقي ًدا منها هو
ذلك النظام التوافقي "التحاصيص" الذي حكم بنية العملية السياسية
منذ عام  ،2003وصنع لألقليات ،أحزابًا وجامهري ،مصائرها ومساراتها
رغم عنها.
السياسية ً

ً
ثالثا :السلوك السياسي لألقليات:
مقاربة نفسية
أحد أهم محركات هذا السلوك هو الحاجز النفيس الذي صنعه النظام
بني أبناء األقليات و"دميقراطية" دولتهم املفرتضة ،فمثلام أن ذلك
رئيسا يف شعور األقليات باإلحباط واليأس
الحاجز النفيس كان ً
فاعل ً
من أي تغيري حقيقي يخص حضورها السيايس يف البلد ،فإنه يصبح
فاعل ومحركًا أساسيًا لتفاعلها مع هذا النظام وقبولها برشوطه
أيضً ا ً
واشرتاطاته (اندماج بطعم االغرتاب كام سنأيت عىل ذلك الحقًا).
ال بديل لألقليات من القبول بالوصفة التي كتبها لها املهيمنون عىل
السلطة ،واالندماج التام يف بنيتها لتحقيق الذات وفق رشوط األغلبية
نفسها .ولعل أفضل من كتب عن هذه املفارقة فرانز فانون يف كتابه
برشة سوداء ،أقنعة بيضاء ،الذي يحاول فيه تحليل "عقدة الدونية"
لدى ذوي البرشة السوداء يف فرنسا .إن كل ما ميلكه األسود هو لون
برشته ،وليس عليه سوى املغامرة بسواده حينام يدرك خيا َريه االثنني
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فقط :خيار االندماج يف املجتمع الفرنيس األبيض وفقدان خصوصيته
الثقافية واملكوناتية ،ومن ث ّم فقدان وجوده بوصفه أسود ،وخيار
االغرتاب عن ذلك املجتمع واالنعزال والتهميش وعدم املساهمة
يف صناعة مستقبل يلفه وأبناءه إىل األبد .الخيار األول صعب ألنه
سيفقده هويته واحرتام أبناء مكونه .أما الثاين ،فهو أش ّد صعوبة
ألنه سيبقيه أقلية هامشية ليس يف استطاعتها تغيري ما ميكن تغيريه
يف بنية األبيض السياسية والفكرية واالجتامعية؛ فاألسود ،من وجهة
نظر السود ،إما أن يكون أسود نق ًيا أو أبيض منحرفًا ،يف حني أنه
يبقى يف عني البيض أسود همج ًيا مهام اندمج(.((1
تلك هي املفارقة التي يعانيها بعض السود يف مجتمعاتهم .اندماجهم
يف مجتمع البيض ال يعطيهم امتياز البيض وال يؤهلهم ألن يكونوا
أشخاصا غري سود ،بقدر ما يجردهم من وجودهم املعنوي والنفيس
ً
اب من نو ٍع ثان،
رت
اغ
هو
االندماج
هذا
األسود.
مكونهم
أبناء
لدى
ٌ
ال يقل سو ًءا عن اغرتاب االنعزال وعدم مخالطة البيض .يعاين الفرد
األسود هنا عصابًا نفسيًا رهيبًا وحري ًة بني أن يبقى أس ًريا لقيم مكونه
ويعيش إىل األبد مع ما ربّته عليه عائلته منذ صغره ،وأن يزحف نحو
رضا" ويق ّر بدونيته أمام فوقية الرجل األبيض ،دونية
مجتمع "أكرث تح ً
هي صنيعة البيض وليس صفة السود بأنفسهم .تنزع هذه املعادلة
املعقدة عن الرجل األسود فردانيته ،حني ال تتيح له سوى خيار
البقاء مع العائلة (املكون األسود "الهمجي") ،أو تركها والذهاب نحو
املجتمع (قيم األبيض "املتحرض") :العائلة الفرد املجتمع(.((1
يقول فانون إن األسود ال يكتشف معادلة االضطراب هذه حني يبقى
ضمن عائلته وحاضنته االجتامعية .لكنه رسعان ما يكتشفها حني
يتواصل مع األبيض ،ويدرك أن عليه حينها االختيار بني أن يرفض
سلوك األبيض الفوقي ويقاومه ،وأن يتبنى ذلك السلوك ويتنصل
من برشته السوداء ،وأي خيار يتخذه سيحتم عليه إيجاد كل صفات
الحسن والجامل يف خياره هذا ،بينام سيلصق كل ما هو قبيح وسيئ
بالخيار اآلخر .هذا عصاب نفيس يجعل املرء قلقًا وغري مستقر نفس ًيا.
فلرنَ ما يقوله فانون يف عالج هذا العصاب النفيس:
متلبسا
"كلام عرفت أن األسود هو رمز الخطيئة ،قبضت عىل نفيس
ً
بكره األسود .لكنني رسعان ما أكتشف أنني أنا أسود .هناك طريقان
للخروج من هذا الرصاع :إما أن أطلب من اآلخرين تجاهل لون
برشيت أو أن أعرفهم بها ،وحينها سأحاول إيجاد قيم ملا هو سيئ
ما دمت اعرتفت بال شعور مني أن األسود لون الرش .وليك أنهي هذا
15 Frantz Fanon, Black Skin, White Masks, Charles Lam Markmann
(Trans.) (London: Pluto Press, 2008).
16 Ibid., p. 115.
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حل صدام ًيا غري صحي يعيش
يل فيه أن أختار ً
الوضع العصايب الذي ع ّ
لدي سيناريو واح ًدا هو
عىل األوهام والعدائية والوحشية ،فإن ّ
التعايل عىل هذه الدراما العبثية التي وضعني فيها اآلخرون ،ورفض
هذين الخيارين غري املقبولني حتى ميكنني الوصول ،أنا اإلنسان ،إىل
الكونية"(.((1
لقد قفز فانون من مركب السود والبيض واكتشف طريقًا آخر يعالج
حل مثاليًا لهذه
فيه عصابه النفيس ،طريق اإلنسانية الكونية بوصفه ً
املعضلة .لكن السؤال األهم هنا هو :هل يف إمكان جميع الناس،
سو ًدا وبيضً ا ،أن يكونوا مثله؟ إن أرادوا ذلك فال بد لهم من أن يكونوا
فانون :أن يقرؤوا ما قرأه ،وأن ميروا مبا مر به هو ذاته .إنه ملن املحال
أن ينطبق هذا عىل جميع البرش بالتأكيد .وما يهمني هنا من كالم
فانون تلك املقاربة النفسية التي اعتمدها يف تحليله سلوكيات السود
النفسية يف مجتمع يهيمن عليه البيض .هذه املقاربة النفسية ذاتها
تنطبق عىل وضع األقليات يف العراق مع بعض الفروق هنا وهناك.
لقد كانت األقليات يف زمن النظام البعثي ،الذي ال يجرؤ فيه أحد
عىل الخوض يف السياسة ،أقليات مكوناتية لديها همومها التاريخية
واللغوية والفكرية يف الغالب .لكن رسعان ما اكتشفت أنها أقليات
سياسية أيضً ا يف العراق ما بعد  ،2003الذي وضع بعضها يف مواجهة
ٍ
بعض يف العملية السياسية التوافقية .لقد فقدت األقلية فردانيتها يف
ظل النظام التوافقي ،وحارت بني خيارين ال ثالث لهام :إما امليض مع
خيار "العائلة" ،أي التصويت البن املكون برصف النظر عن كفاءته
لغرض الحفاظ عىل الحضور الربملاين ،أو الخروج إىل "املجتمع"
واختيار مرشح ينتمي إىل قوائم أخرى ،ومن ث ّم فقدان ذلك الحضور
املعنوي املهم .لقد صنع كال الخيارين من األقليات أقليات سياسية
غري قادرة عىل التأثري يف بنية املؤسسة الرسمية؛ إذ إن تصويتها سواء
أكان البن املكون أم ال ،وسواء أكان بكوتا أم من دونها ،لن يجلب
لهم سوى عدد قليل ج ًدا من املقاعد الربملانية التي لن تستطيع،
عىل أي حال ،منافسة قوائم املكونات الكربى يف املجتمع العراقي.
أما سلوك األقليات السيايس ،واالنتخايب منه عىل وجه الخصوص ،فال
تحدده طبيعة التنافس الحزيب والسيايس بل الوضع النفيس العام
مثل
الذي وضعتها فيه العملية السياسية .ما معنى أن تكون مسيح ًيا ً
يف بلد مثل العراق ويف نظام توافقي مثل نظامه؟ عليك أن متارس
مسيحيتك ليس يف الكنيسة فقط بل يف السياسة أيضً ا ،فأنت من ث ّم
لست علامنيًا أو يساريًا أو قوميًا أو شيوعيًا أو ليرباليًا بل مسيحي
فقط .تلك هي الصفة التي عليك قبولها واالستسالم لها إن أردت أن
فاعل يف عمليته السياسية .بهذا
تصبح جز ًءا من بلدك العراق ،جز ًءا ً
Ibid., p. 153.
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الخيار ،يدرك املسيحي أن ليس يف وسعه أن يصبح أغلبية سياسية
يو ًما ما ،بل سيبقى حبيس مسيحيته التي لن يتعدى تأثريها السيايس
حجمها ونسبتها يف املجتمع العراقي.
لقد صاغت العملية السياسية يف العراق هوية املسيحيني السياسية،
وحرصتها يف مكونهم الديني ليتحولوا إىل كتلة متامثلة يفقد فيها
األفراد نزعتهم الفردانية لصالح هوية الطائفة الكلية .ليس هناك خيار
سوى القبول بهذا األمر ،والدخول إىل العمل السيايس باسم املكون
ال باسم التوجهات السياسية ألفراده ،وإال فلن يكون هناك حضور
مسيحي مهم يف العملية السياسية .هكذا أصبحت العملية السياسية
هنا أدا ًة من أدوات صناعة االختالف  ،Difference-makingومل
ناجم
تعد الهوية ،كام تجادل ريتا دامون،
"أساسا للذات ،بل أث ًرا ً
ً
عن عملية إنتاج تلك الذات عرب معاين االختالف .هذه الهوية ،يف
بدل من كونها مرادفًا للفرد .ببساطة ،الهوية
املحصلة ،رمز لالختالف ً
هنا هي االختالف"( .((1وليست األقليات العراقية مختلفة هنا ألنها
مختلفة ثقاف ًيا أو جوهران ًيا بذاتها ،بل ألن "السيستم" أنتجها لتكون
مختلفة؛ إذ إن االختالف هنا "ال ميكن إرجاعه إىل الثقافة ،بل إنه
يشري دو ًما إىل السلطة .االختالف هنا أداة وأثر للسلطة ،وليس وجو ًدا
جوهريًا أو كيانًا غري فاعل"( .((1عىل الفرد أن يتخىل عن فردانيته
وهويته الفكرية الخاصة لصالح هوية جامعية إثنية أو طائفية،
يك يندمج يف "السيستم" التوافقي ،وإال صار مغرتبًا وشاذًا يف نظر
"اآلخــر" .هذا االندماج اغرتاب من نوع آخر ،نوع يشبه اغرتاب
العامل عن املنتج الذي يصنعه بيده يف املجتمع الرأساميل .وبالعودة
إىل تحليل كارل ماركس لنمط اإلنتاج ،فإنه كلام زاد إنتاج العامل يف
نظام اإلنتاج الرأساميل ،صار أكرث اغرتابًا عن منتجه ما دام هذا املنتج
ليس له بل للرأساميل مالك وسائل اإلنتاج( .((2وباستخدام املقاربة
ذاتها ،ميكننا القول إنه كلام اندمجت األقليات يف "السيستم" السيايس
التوافقي ،اغرتبت عن هويتها ما دامت مل تُنتَج لألقليات بل أُنتجت
لِـ "السيستم" الذي يطلبها منها.
ال يستطيع املسيحي ،وكذلك بقية األقليات ،رفض هذا األمر أو
مقاومته ،وال ميكنه أيضً ا القبول به إال عىل مضض ،وبذا فهو يعيش
موافق رافض (اندماج مبعنى االغرتاب) .ومثلام
الحالتني يف آنٍ م ًعا:
ٌ
قالها ذلك الشاب املسيحي العراقي بلغته العفوية" :أحيانًا أجد
نفيس هنا [يقصد يف بلده العراق] .لكن يف أغلب األوقات ال أشعر أن
18
Rita Dhamoon, Identity/ Difference Politics: How Difference is
Produced, and Why it Matters (Vancouver: UBC Press, 2010), p. 11.
19 Ibid., p. 12.
20 Karl Marx & Friedrich Engels, The Marx-Engels Reader, Robert C.
Tucker (ed.) (New York: W. W. Norton, 1978), pp. 52–103.
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يل مكانًا ،مبعنى أن الوضع ال يتناسب مع عميل وتفكريي وما أسعى
لتطويره بنفيس"( .((2تشاطره الرأي فتاة مسيحية عراقية بالقول" :لدى
املسيحيني شعور بأن الدولة تتحول إىل دينية ،وال يستطيع املسيحي
أن يعيش فيها ،وحتى املسلم العلامين ال يستطيع أن يعيش فيها"(.((2
هذا العصاب النفيس هو ما يحدد السلوك السيايس واالنتخايب
لألقليات ،وهو ما يدفعهم نفس ًيا للقبول مبوقع األدىن من اآلخر نظ ًرا
إىل عدم وجود خيارات أخرى تنهي هذه املعضلة الوجودية لصالح
نظام وطني غري طائفي .إنها معادلة ظاملة تشبه كث ًريا معادلة السود
يف املجتمعات البيضاء التي تحدث عنها فانون؛ إذ ال ميلك السود
غري القبول بالهوية "الدونية الهمجية" ،التي يصنفهم بها البيض
إن هم اختاروا االندماج يف مجتمع البيض ،أو االغرتاب والعزلة
داخل حيز البرشة السوداء وفقدان إمكانية التأثري والتأثر باملحيط
االجتامعي العام للدولة .ولو تفحصنا سلوك السود وخياراتهم يف تلك
املجتمعات ،فسنجدها كلها صنيعة هيمنة الطبقة البيضاء يف النهاية،
فالحاجز النفيس ،الذي وضعه البيض بينهم وبني السود ،هو الذي
خلق خيا َر السود :االغرتاب أو االندماج (واألخري أيضً ا اغرتاب من نوع
آخر كام فصلنا سابقًا) ،وكالهام رد فعل أو انعكاس للوضع النفيس
العام الذي يعيشه السود يف مجتمعاتهم البيضاء.

رابعا :السلوك السياسي ألحزاب
ً
األقليات :مقاربة غرامشوية
لقد استيقظت األقليات العراقية بعد التاسع من نيسان /أبريل 2003
عىل واقع سيايس جديد مل تألفه من قبل؛ واقع يرتبط ارتباطًا ميكانيك ًيا
بفكرة املكونات االجتامعية .ففي الوقت الذي يُفرتض فيه أن تكون
األحزاب السياسية الوطنية نواة لتشكيل املامرسة الدميقراطية يف
العراق ،كانت املكونات هي الرافد األهم للعمل الحزيب ،مبعنى أن
األحزاب السياسية بعد سقوط البعث صارت متثل مكوناتها بدلً من
متثيل برنامج وطني عام .ومل يعد أمام املكونات "الصغرى" ،التي مل
يكن يُعرف للكثري منها أي نشاط سيايس داخل البلد باسم مكوناتها،
أو عىل األقل مل يكن نشاطها السيايس بارزًا وملحوظًا داخل حدود
العراق ،سوى أن تقوم هي األخرى بتنظيم صفوفها وتشكيل أحزاب
سياسية متثّلها ومتثّل مصالحها يف حفلة التنافسات الطائفية تلك.
نعم ،مثة بعض األح ـزاب التي مثلت األقليات يف جسم املعارضة
السياسية لنظام البعث السابق إبان وجودها يف املهجر ،مثل الحركة
'" 21داعش ليست السبب الوحيد' ..هجرات مستمرة للمسيحيني من العراق" ،الحرة،
 ،2020/11/22شوهد يف  ،2021/8/26يفhttps://arbne.ws/3DlzZmP :
 22املرجع نفسه.
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رصا عن
الدميقراطية اآلشورية والجبهة الرتكامنية .لكنني أتحدث ح ً
انفجار هذه الظاهرة عىل مستوى املامرسة السياسية داخل حدود
فمثل ،شكل األيزيديون بعد عام  ،2003يف ظل سلطة االئتالف
العراقً ،
املؤقتة ومجلس الحكم ،حزبًا سياس ًيا باسم "الحركة األيزيدية من أجل
حزب أيزيدي آخر يف سنجار اسمه "حزب
اإلصالح والتقدم" انبثق منه ٌ
التقدم األيزيدي"( .((2وكذلك الشبك شكلوا "تجمع الشبك الدميقراطي"
و"تجمع أحرار الشبك" ،أما الرتكامن فشكلوا "حزب الحق الرتكامين
القومي" و"حزب العدالة الرتكامنية" إضافة إىل ثالثة أحزاب كانت
أصل يف املهجر إبان حكم البعث هي حزب االتحاد اإلسالمي
موجودة ً
(((2
لرتكامن العراق ،وحركة الوفاء الرتكامنية ،والجبهة الرتكامنية  .وشكل
الكرد الفيليون من جانبهم عدة حركات وتجمعات وتحالفات خاصة
مبكونهم االجتامعي بعد عام  ،2003منها التجمع الوطني للكرد
الشيعة ،وحركة املسلمني الفيليني ،ومنظمة الكرد الفيليني األحرار،
والتجمع الفييل اإلسالمي ،واالتحاد اإلسالمي لكرد العراق الفيليني،
واالتحاد الدميقراطي الكردي الفييل ،واملؤمتر الوطني العام للكرد
الفيليني( .((2ومل يكن ليحدث هذا االنفجار املكونايت لوال أن العملية
السياسية الطائفية دفعت إليه وشجعت عليه.
 23سعد سلوم ،حامية األقليات الدينية واإلثنية واللغوية يف العراق :دراسة تحليلية يف
األطر الدولية واإلقليمية والوطنية (النجف :جامعة الكوفة ،)2017 ،ص .190
 24املرجع نفسه ،ص .195-194 ،192
 25الباحث عىل اطالع ومعرفة بهذه الحركات وشخصياتها؛ نظ ًرا إىل قربه من بعض
قياداتها وحضوره مؤمترات افتتاح معظم هذه األحزاب ،بل مشاركته يف الكثري من فعاليات
تلك الحركات وقتئذ.
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لقد مثل نظام الدميقراطية التوافقية يف العراق داف ًعا أساس ًيا للمكونات
الكربى والصغرى نحو االنغالق والتكور عىل نفسها سياسيًا .املشكلة
هنا أكرث تعقي ًدا من إعادة إنتاج األقليات وجعلها أقليات سياسية؛
املشكلة يف سلب قدرة تلك املكونات عىل إعادة صياغة املرشوع
مستقبل ،وذلك بسبب غلق املجال االجتامعي
ً
السيايس العام للبلد
للسياسة ،فالعمل السيايس عمو ًما ال ينفصل عن العمل االجتامعي،
وقدرة األحـزاب عىل استيعاب املوقف االجتامعي وتهذيبه من
خالل اخرتاق الفضاءات االجتامعية املختلفة والرتكيز عىل الحدود
الدنيا للتوافق هو ما يصنع املوقف السيايس يف النهاية .إن املجال
االجتامعي للسياسة ال يعرتف بالحدود املكوناتية ،بل باملصالح
املشرتكة بني املكونات املتجاورة واملتداخلة والتي ميكن استثامرها
يف صناعة هوية وطنية واحدة تعزز قيم الفرد والجامعة عىل ٍ
حد
سواء .وحني تنغلق األحزاب عىل مكوناتها ،فإنها تخرس فرصة صناعة
املوقف االجتامعي املوحد ،فتخرس معها القدرة عىل خلق إجامع
سيايس وطني وأغلبية سياسية تحقق مصالح الدولة العليا مبا فيها
مكوناتها االجتامعية .قد ال تكون هناك مصلحة ألحزاب املكونات
الكربى يف خلق موقف اجتامعي موحد وإجــاع سيايس وطني
كهذا ،ألن يف ذلك تهدي ًدا حقيق ًيا لوجودها ورشعيتها وهيمنتها عىل
السلطة ،ذلك الوجود املرشوط بإدامة االنقسامات املجتمعية ملا له
من مصلحة يف إعادة انتخابها وبقائها يف سلطتها اعتام ًدا عىل أصوات
أبناء مكوناتها (طوائفها وإثنياتها) .هذا األمر مفهوم ج ًّدا بالنسبة إىل
أحزاب املكونات الكربى يف عملية توافقية مكوناتية كعملية العراق
السياسية .لكن ُرب سائل يسأل :لِ َم تنخرط أحزاب األقليات يف لعبة
مكوناتية كهذه ،وهي تعرف أنها الخارس األكرب فيها؟
جبت
الجواب هو أن أحزاب األقليات اصطفت مع نظام كهذا؛ ألنها أُ ِ َ
عليه ،ليس مبعنى أنه فُر َِض عليها بالقوة ،بل مبعنى أنه مل يوجد
لديها خيار آخر ،ولو قُدر لها االختيار فستختار بالتأكيد نظا ًما سياسيًا
غري توافقي ما دامت املترضر األكرب من الدميقراطية التوافقية.
مثل هذا النظام (الدميقراطية التوافقية) يُش ِعر األقليات بقلق
وجودي  ،Existential Anxietyليس املقصود بالرضورة وجودها
املادي /الجسدي ،بل وجودها املعنوي والثقايف .وحني تحل فكرة
األغلبية املكوناتية محل األغلبية السياسية ،فإن األقلية لغ ًة وثقاف ًة
وعرقًا وعقيدة تقع تحت رحمة املكون األكرب الذي ال يشاركها هذه
الخصائص .لهذا السبب فإن األقليات تنحاز إىل أنظمة علامنية
وطنية تتشكل حكوماتها وفق األغلبية السياسية ال وفق التوافقات
املكوناتية ،تلك التوافقات التي لن تسمح لألقليات بأن تكون مؤثرة يف
املشهد السيايس والترشيعي يف البالد .من هنا يصبح تصويت األقليات
ألحزاب وطنية غري طائفية مفهو ًما ج ًّدا ،ويصبح سلوكها االنتخايب
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سلوكًا سياس ًّيا بحتًا تحدده برامج األحزاب السياسية ال خلفياتها
املكوناتية .هذه هي القاعدة املنطقية لسلوك األقليات السيايس
واالنتخايب .لكن العراق مل يشهد مثل هذا السلوك لدى أغلبية أفراد
األقليات ،والسبب يعود إىل املامرسة "السياسية" ألحزاب األقليات
نفسها هذه املرة ،فحتى لو ُو ِج َدت تحالفات انتخابية وطنية ،وهي
موجودة بالتأكيد عىل قلتها ،فإن أحزاب األقليات ال ميكنها أن تثقف
ناسها النتخاب تلك القوائم وإال فقدت هي األخرى رشط وجودها
كحال أحزاب املكونات الكربى .وسلوك أحزاب األقليات هذا جزء من
السلوك العام ألحزاب العراق بكليته ،وال ميكن فصله عن السياق
الطائفي الكالين للنظام السيايس إال بتفكيك بنية النظام نفسه.
لذلك ،متارس أحزاب األقليات التخويف والتهويل ذاته لجمهورها،
وتدفع إىل الخيار املكونايت ودميومة املامرسة االنتخابية املكوناتية
عىل حساب املامرسة االنتخابية السياسية.
لهذا السبب ،فإن مشكلة األقليات يف العراق (مجتم ًعا وليس قادة
سياسيني) مركبة من مست َويني :هيمنة أحزاب املكونات الكربى عىل
املرشوع السيايس يف املستوى األول ،وعدم رغبة أحزاب األقليات
يف كرس تلك الهيمنة ،أو عىل األقل تح ّديها ،من خالل عدم الحث
عىل انتخاب قوائم وطنية يف املستوى الثاين .وبكلامت أخرى ،فإنه
ال أحزاب املكونات الكربى تريد الخروج من الدميقراطية التوافقية
"التحاصصية" ،وال أحزاب األقليات ترغب يف مغادرة لعبة املكونات
هذه ،عىل الرغم من أن األخرية هي األكرث ترض ًرا من هذه اللعبة،
ما دامت مكوناتها قد تحولت إىل أقليات سياسية إىل األبد .ولعل من
املفيد هنا االطالع عىل املوقف الذي أدىل به ائتالف الرافدين ،الذي
يتزعمه السيايس املسيحي يونادم كنا إىل صحيفة العرب اللندنية قبيل
انتخابات عام  ،2018والذي مفاده "أن التحالف مع الطرف األقوى
يف البالد سيحقق مصلحة املكون املسيحي أفضل مام لو بقي خارج
التحالفات ،إذ إن مترير القوانني املهمة للمسيحيني يحتاج إىل تحالف
سيايس كبري"( .((2يكشف هذا الترصيح املهم كيف أن الدميقراطية
التوافقية وحصص املكونات قد صنعت من هذه األقليات أقليات
سياسية لن تستطيع التأثري يف العملية الترشيعية ما مل تتحالف مع
قامئة سياسية كربى.
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فعل
وإغالق املجال االجتامعي العام أمامها .السياسة هنا ليست ً
له القدرة عىل استيعاب الديناميات االجتامعية وتنظيم نتائجها
وتطويرها لبناء دولة حديثة ،بل هي مجرد أداة امتناع تحافظ عىل
الوضع الراهن ومتنع النظام الطائفي ،بشقيه اإلثني واملذهبي ،من
أي "انهيار إيجايب" .إنها ليست أداة تغيري هنا بل ماكنة إنتاج مستمر
للثقافة املكوناتية (الطائفية ،اإلثنية ،الدينية ،اللغوية ...إلخ) حتى
يستمر االنقسام الطائفي واإلثني ،ويستمر معه تصويت جامهري تلك
الطوائف واإلثنيات ألحزابها الطائفية واإلثنية .ففي كل مرة تقرتب
فيها االنتخابات ،تبدأ أحزاب املكونات حملة تخويف وتحريض
شديدين ضد اآلخر يك تضمن أصوات أتباعها ووالءهم لها .مثال
عىل ذلك ،ما قاله الشيخ املعمم عامر الكفييش ،وهو أحد أعضاء
حزب الدعوة اإلسالمية يف العراق ،يف فيديو له انترش عىل مواقع
التواصل االجتامعي قبل أعوام ،يحرض فيه ضد العلامنيني واملدنيني
والشيوعيني بوصفهم ملحدين ومفسدين ينرشون مبادئ الكفر
واإللحاد يف البلد ،وبوصفهم مصدر تهديد للقيم اإلسالمية يف املجتمع
العراقي( .((2هنا تتحول املامرسة االنتخابية إىل ذلك العنف الرمزي
الذي يسبق دو ًما العنف الجسدي ويربره ،والهدف هو إرهاب أعداء
أول ،واالستمرار يف التشبث بالسلطة عرب خطاب
وهميني مفرتضني ً
الكراهية والتخويف ثان ًيا.
سيطرت البنية الذهنية الطائفية ،بشقيها اإلثني واملذهبي ،عىل
مجمل السلوك السيايس ألحزاب املكونات مبا فيها أحزاب األقليات
وجامهريها ،وصار الحديث عن مفاهيم كالحرية واملدنية واملواطنة
نشازًا عند قاعدة كبرية من الناس .كل ذلك بسبب سيطرة األحزاب
املكوناتية (الطائفية منها عىل وجه الخصوص) عىل مقدرات السلطة،
وهيمنتها عىل الدولة مبالها وإعالمها وسالحها منذ عام  .2003إن
محاولة كرس هذه الهيمنة وخلق هيمنة أخرى ليست مهمة سهلة يف
ظل تغ ّول الفكرة الطائفية ،بشقيها اإلثني واملذهبي ،يف أجهزة الدولة
القانونية والثقافية ،وانعكاساتها العميقة يف املجتمع العراقي .لكنها
ليست مهمة مستحيلة يف الوقت ذاته ،فالهيمنة يف النهاية ليست
بنا ًء صل ًبا ال يُكرس ،بل هي صريورة سائلة تتغري باستمرار كلام تغريت
الظروف الطبيعية وتغريت معها تحالفات القوى يف املجال االجتامعي
للعمل السيايس.

مع ذلك ،ما زالت املامرسة السياسية يف العراق مامرسة مكوناتية
تدعو فيها األغلبية من أحزاب املكونات الكربى والصغرى  -وال أقول
كلها طب ًعا  -أنصارها إىل االنتخاب عىل أساس الخلفيات املكوناتية
ال الربامج السياسية ،وهكذا تم حرص السياسة داخل حدود املكونات،

يتمثل األمر عند أنطونيو غراميش بأنه تكتيك ،يبدأ من مساحته
االجتامعية عرب تحالفات القوى التابعة واملهمشة التي يجمعها
هدف اسرتاتيجي واحد وطويل األمد .إن الهيمنة ،كام يراها غراميش،

 26مصطفى حبيب" ،خارطة التحالفات االنتخابية تعكس واقع املسيحيني يف العراق"،
العرب ،2018/3/17 ،شوهد يف  ،2021/8/26يفhttps://bit.ly/2UQZkUc :

" 27عامر الكفييش يجيز بقتل العلامنيني والشيوعيني واملدنيني .هؤالء أصعب من داعش
يجب قتالهم" ،يوتيوب ،2018/3/6 ،شوهد يف  ،2021/8/26يفhttps://bit.ly/3kqHyQn :
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ال تعني قدرة الفكرة السائدة يف الحفاظ عىل سيادتها وسلطتها عىل
األفكار األخرى دامئًا ،بل هي صريورة مستمرة متغرية ناتجة من
رصاع نقيضني تاريخيني تتبدل مراكزهام باستمرار حني تتقن قواها
املؤثرة التكتيكات الالزمة لتحريك الفئات االجتامعية املهمشة نحو
هدف اسرتاتيجي واحد ،وهو تشكيل ما يسميه "الكتلة التاريخية
الجديدة"( .((2فالعالقة الجدلية بني القوى املهيمنة والقوى املهمشة
هي عالقة ثابتة وصارمة ،عالقة السيد بالعبد ،ما دامت تلك القوى
املهمشة مفككة ومتباعدة وغري متحالفة فيام بينها ،يف حني تتخلخل
تلك العالقة (عالقة السيد بالعبد) وتتخلخل معها العالقات الفوقية
املنتجة لقوى الهيمنة من األعىل عندما تتحالف القوى املهمشة من
األسفل وتتحد عىل فكرة جديدة قابلة للتطبيق ومنا ِهضة للطبقة
املهيمنة .الهيمنة هنا ذات طبيعة سائلة وغري متامسكة ،وما يجعلها
تبدو متامسكة وصلبة هو تفكك القوى التابعة واملهمشة وكسلها
تجاه املحاولة .هذا التفاعل والتنافر املستمر بني قوى املجتمع
مبجمله هو مركب الهيمنة ومادتها ،وال ميكن فهم فكرة الهيمنة
عند غراميش عىل أنها تعني فقط َمن ميلك سلطة السياسة والثقافة
واالقتصاد يف البلد .هذا فهم سطحي لصورة واحدة من صور الهيمنة
وليس لها كلها ،تلك الصورة التي يسميها غراميش تحدي ًدا السيطرة
 ،Dominationوليس الهيمنة  ،Hegemonyعىل الرغم من أنه
يستخدم املصطلحني بصورة تبادلية يف أحيان عديدة .وباختصار،
ليس مثة هيمنة واحدة (سياسية ،ثقافية ،اقتصادية ...إلخ) مبعناها
الثابت والصلب ،بل مثة هيمنتان سائلتان يف ٍ
وقت واحد تتصارعان
لركوب ظهر التاريخ كلام سنحت الظروف لهام.
يعب بدقة
إن ما تقوله ليزا لو  Lisa Lawيف األسطر القليلة التالية ّ
رصا إىل العملية التي
عن رؤية غراميش للهيمنة" :الهيمنة ال تشري ح ً
28 Antonio Gramsci, Selections from The Prison Notebooks of Antonio
Gramsci, Quintin Hoare & Geoffrey Nowell-Smith (Trans.) (London:
ElecBook, 1999).
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متارس مبوجبها الطبقة املهيمنة نفوذها ،وإمنا تشري أيضً ا إىل السياق
الذي تنظم فيه قوى األقلية نفسها وتصارع الطبقة املهيمنة املوجودة.
الحقيقة بالنسبة إىل أي هيمنة هي أنها ليست نهائية ومطلقة .عند
غراميش ،الهيمنة مفهوم يشري إىل السياقني االجتامعيني م ًعا :السياق
الذي تحاول فيه الطبقة املهيمنة الحفاظ عىل هيمنتها ،والسياق
اآلخر الذي تتشكل فيه قوى جديدة تتحدى هذه الهيمنة .وجود
الهيمنة املمثلة ملصالح طبق ٍة ما غري منفصل عن وجود القوى التابعة
اآلخذة يف التشكل واالنبثاق .يصح القول إن الهيمنة ال تعني فقط
ذلك السياق السيايس الذي تشكل فيه قوى معينة نفسها بوصفها
أغلبية (األنا) يف عالقتها مع قوى تابعة ت ُعرف باألقلية (اآلخر) ،بل أيضً ا
السياق الذي قد تتحالف فيها قوى 'اآلخر' بعضها مع بعض وتشكل
أغلبية جديدة تُعرف بالهيمنة املضادة .]...[ Counter Hegemony
لدينا اآلن صورة واضحة عن مفهوم الهيمنة ليس مبعناها الشائع
والسائد 'صيانة الهيمنة'  ،Hegemony-maintenanceبل مبعناها
اآلخر امل ُه َمل 'صناعة الهيمنة' .((2("Hegemony-creation
نحن إذًا أمام هيمنتني إن صح القول :هيمنة موجودة حقًا وأخرى
مضادة آخذة يف التشكل .ما يجعل الثانية (الهيمنة املضادة) مؤثرة
وقريبة من إسقاط األوىل هو حجم املساحة االجتامعية التي تعمل
فيها القوى التابعة ،فكلام كان املجال االجتامعي للسياسة مفتو ًحا
ومتنو ًعا ،زادت فرصة القوى التابعة يف تشكيل كتلتها التاريخية
الجديدة وفرض هيمنتها عىل الهيمنة الحالية .وأخ ًريا ،ال ميكن أن
تنبثق الهيمنة املضادة هذه وتُ ا َرس إال "بواسطة حزب"( .((3كان
من املمكن أن تقوم أحزاب األقليات مبثل هذا الدور ،أو عىل األقل
أن تقاوم ،برشاسة أكرب ،سطو أحزاب املكونات الكربى عىل متثيل
املكونات األقلوية ،ذلك السطو الذي جرى عرب الدفع بأفراد تابعني
لها من تلك األقليات نفسها للرتشح عىل قوائم الكوتا الخاصة بهم(.((3
لكن ما حصل هو أن أحزاب األقليات هذه قد سقطت يف ما يسميه
غراميش "الثورة السلبية أو غري الفاعلة" Passive Revolution؛ إذ
إن هيمنتها مل تعد هيمنة مضادة ،بل صارت هيمنة تشبه تلك التي
"ميارسها قسم من مجموعة اجتامعية عىل كامل املجموعة ،وليس
املجموعة عىل قوى أخرى"( .((3أحزاب األقليات اليوم رشيك أساس
29 Julie Rivkin & Michael Ryan (eds.), Literary Theory: An Anthology
(Oxford: Blackwell Publishing, 2004), p. 1036.
30 Gramsci, p. 203.
 31يتحدث التقرير الصحايف التايل عىل موقع "كركوك اآلن" عن أحد أسباب ضياع التمثيل
ٍ
شخصيات تابعة لها لتمثيل تلك األقليات
الحقيقي لألقليات بسبب ترشيح أحزاب املكونات الكربى
عىل قوائم الكوتا ،ينظر :عامر عزيز" ،مقاعد كوتا املكونات بني مخاوف التشتت وطمع األحزاب
الكبرية" ،كركوك اآلن ،2020/5/7 ،شوهد يف  ،2021/8/26يفhttps://bit.ly/2WpUKfY :
32 Gramsci, p. 288.
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ألحزاب املكونات الكربى يف جعل مكوناتها ضعيفة ،مهمشة ،وأقلية
سياسية؛ ذلك أنها استسلمت لتلك األحزاب اإلثنية والطائفية الكبرية،
وضحت باستقاللية مجتمعاتها لصالح ما يصفه غراميش بــ "الهيمنة
الفكرية للطبقة الحاكمة"(.((3
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قد يعتقد أحد أن الهيمنة يف العراق نتاج الدميوغرافيا وليس األفكار،
وأن حديث غراميش كان عن هيمنة أفكار الطبقة يف املجتمعات
الرأساملية الغربية ،وال عالقة له باإلثنيات والطوائف .والحق ،أن
غراميش مل يتحدث عن اإلثنيات والطوائف ،ولكنه يف الوقت ذاته مل
يكن يحرص األفكار يف الطبقة قط .كان يراها نتاج خلطة معقدة من
تداخل الطبقة والدين والثقافة واأليديولوجيا والسياسة والجامعة
االجتامعية ،بل إن الخالف األكرب بينه وبني ماركس يعود إىل أن
األخري قد أرجع األفكار إىل الطبقة وحرصها بها بوصفها خصوصية
طبقية  ،Class-specificبينام وضعها غراميش يف إطار أوسع وع ّدها
خصوصية تاريخية  .History-specificوهذا يعني أن غراميش
ال يرى األفكار محصورة يف طبقة ما ،وال يرجعها إىل االقتصاد بصورة
خطية ،بل يعتربها نتاج سريورة معقدة لتلك األفكار التي تشكلت
أصل ،ومتّت صياغتها بطريقة جديدة
عقب تفكيك أفكار قامئة ً
لتكسب قبولً اجتامع ًيا واس ًعا وتصبح هي املنطق السليم والشائع
( Common Senseبتعبري غراميش) يف مسار تشكيل الهيمنة
مثل ،ليست أفكارهم متا ًما ،بل هي مزيج
املضادة .فأفكار الربوليتارياً ،
من عدة اتجاهات فكرية ومنها أفكار الربجوازية ذاتها ،والرصاع إىل
حد ما ليس بني هذه األفكار ،بل بني َمن ميثلها حقًا .األفكار ،عند
غراميش ،أكرب من الطبقة؛ فهو ولوي آلتوسري Louis Althusser
وستيوارت هول  Stuart Hallعارضوا اختزالية ماركس االقتصادية
Marx's Economic Reductionism؛ بوصفها أحادية البعد وغري
دقيقة يف وصف واقع اجتامعي أش ّد تعقي ًدا من االقتصاد وأكرب من
فكرة الطبقة ،واقع يتداخل فيه الديني والسيايس واأليديولوجي
والثقايف باالقتصادي إىل درجة ال تصمد فيها الطبقة بوصفها وحد ًة
واحدة ومتامثلة دو ًما وإىل األبد .يرضب هول أمثلة بليغة عىل عدم
انسجام الطبقة هذا مثل ذلك الذي حصل يف جنوب أفريقيا ،حيث
استمر تحالف الطبقة الربجوازية الحاكمة البيضاء مع الطبقة الفقرية
العاملة البيضاء ضد ذوي البرشة السوداء (العرق هو الحاسم هنا
وليس الطبقة) ،وكذلك التحالفات املهمة بني خليط من الطبقات
والقوى االجتامعية يف نضالها ضد االستعامر ونخبته الحاكمة من
أجل االستقالل وتأسيس ما يعرف اليوم بدول ما بعد الكولونيالية(.((3

نعم ،مل يكتب غراميش عن اإلثنية والعرق والطائفة بعناوينها
عند تحليله للهيمنة ،بل باملفهوم الذي وسعه عن مجال تشكل
األيديولوجيا وعدم اختزالها يف الطبقة واالقتصاد .لقد صاغ لنا نظرية
ميكننا االستفادة منها يف تحليل اإلثنية والطائفة بوصفها أيديولوجيا
سياسية .لقد تحدث غراميش نفسه عن سياق تطور األفكار يف
"الغرب" بوصفه هوية جغرافية هنا ،وليس هوية طبقية مرهونة
بنمط اإلنتاج الرأساميل ،هوية جغرافية أصبحت هي املجال الجديد
للسياسة( .((3هو نفسه أيضً ا الذي قال "إن االعتقادات الشعبية
واألفكار التي من جنسها هي القوى املادية نفسها" التي تشكل
األساس لفلسفة التطبيق العميل( .((3وهنا استفاد ستيوارت هول من
هذا التحليل الذي تخلص من االختزالية االقتصادية /الطبقية ،فأدخل
مفهوم "الهيمنة" يف حيز جديد هو حيز الدراسات العرقية واإلثنية،
ما دامت هذه "االعتقادات الشعبية" تشمل اتجاهات عدة :كالدين،
والثقافة ،والطائفة ،والعرق ،واإلثنية ،والعنرصية ...إلخ .وحتى لو
رصا من
كانت الهيمنة هنا نتاج األفكار ،فإن هذه األفكار ال تنشأ ح ً
الطبقة ،بل من سياق معقد يتداخل فيه عدد من املجاالت السياسية
واالجتامعية واالقتصادية واألخالقية واأليديولوجية ،مبا فيها اإلثنية
والدين والطائفة طب ًعا .وهي ،أي هذه املجاالت ،ال تتسيد وحدها
مبعزل عن الدميوغرافيا ،بل هي مرهونة بها يف أحيانٍ عدة ،كتلك
األفكار املرهونة بــ "الكتلة التاريخية الكربى" .الهيمنة "ال تُ ا َرس
يف الحقول االقتصادية واإلدارية فقط" ،كام يقول هول" ،بل تحيط
أيضً ا باملجاالت الحرجة للقيادة الفكرية ،واألخالقية ،والقيمية،
والثقافية"( .((3ويف استطاعتنا إدراج الطائفة والدين واإلثنية بوصفها
أيديولوجيات سياسية تحت مظلة الفكري واألخالقي والقيمي
والثقايف ،لنخلص إىل حقيقة ُمفادها أن هذه التشكالت (الطائفة،
والدين ،واإلثنية) هي يف النهاية أفكار مهيمنة اليوم يف العراق ،سواء
فرضتها الدميوغرافيا أم مل تفرضها .وبكلامت أخرى ،فإن الهيمنة ،وإن
كانت نتاج الدميوغرافيا يف العراق ،مل تكن ومل تنشأ إال عرب األفكار
أصل ،إذ مل تهيمن أحزاب اإلسالم السيايس الشيعي عىل الواقع
ً
السيايس يف العراق عرب تفضيلها فقهها وعقيدتها ومذهبها عىل اآلخر،
بل عرب الدفاع عن صيغة سياسية معينة تخدم مصالحها وأهدافها
يف السلطة .ثم إن هذه األحزاب مل تهيمن بسبب حجم مكونها
االجتامعي ،عىل أهمية هذه النقطة طب ًعا ،بل بسبب قبول األطراف
وصف َة الحكم القامئة عىل التمثيل
املكوناتية األخرى (السنة والكرد) ْ
النسبي ،هذا التمثيل الذي يجعل مكون هذه األحزاب الشيعية يف

33 Ibid., p. 372.
34 Stuart Hall, "Gramsci's Relevance for the Study of Race and
Ethnicity," Journal of Communication Inquiry, vol. 10, no. 2 (1986), pp. 5-27.
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صدارة املكونات األخرى يف املؤسسة التنفيذية والترشيعية والقضائية
تب ًعا للحجوم الدميوغرافية يف العراق .ويف النتيجة ،فالتمثيل النسبي
هنا فكرة مهيمنة برصف النظر عن كونها نتاج الدميوغرافيا أو نتاج
"الكتلة التاريخية الكربى" ،فاالثنان (املكون الدميوغرايف يف العراق
والكتلة التاريخية الكربى عند غراميش) ،ال يختلفان ،عند التحليل،
يف حقيقة أنهام ليسا وجودين متامسكني وصلبني جوهريًا وإىل األبد،
بل هام من الكيانات االجتامعية واأليديولوجية السائلة التي تتغري
وتتشكل باستمرار .وبنا ًء عليه ،يقول هول إن االختالفات العرقية
واإلثنية [والطائفية ،يضيف الباحث] ميكنها أن تتشكل هي األخرى
"عىل هيئة خصومات أيديولوجية وسياسية واقتصادية"( .((3وهو أمر
يشبه أيضً ا ما يقوله عزمي بشارة عن الطائفية كيف أنها تتحول إىل
"بنى وعالقات اجتامعية مفروضة عىل الفرد حتى لو يكن طائف ًيا
 ...إذ أصبحت البنية الطائفية تحدد كل نواحي الحياة يف لبنان
وشامل ايرلندا؛ فعربها يعيش الناس طبقاتهم االجتامعية وهويتهم
’الجندرية‘ وأماكن اقامتهم ومدافنهم .تعني الطائفية يف هذه الحالة
مجموعة من التحديدات التي يتأثر بها وعي الفرد لذاته وأمناط
سلوكه وعالقات التبادل االجتامعية والسياسية يف حياته"( ،((3لينتهي
بشارة إىل خالصة مهمة للغاية ويضعها عنوانًا لقسم من أقسام
فصول كتابه مفادها أن الطائفية املتخيّلة (وهو املفهوم الذي يطلقه
عىل الطائفة عندما تتحول يف ذهن الطائفيني إىل جامعة متخيلة
أكرب من كونها مجتم ًعا مذهب ًيا محل ًيا) ،كام أن اإلثنية ،تتحول هي
األخرى إىل "بنية اجتامعية فكرية مهيمنة عىل األفراد"( .((4مبعنى
أن األعراق والطوائف ميكنها أن تتحول إىل ما يشبه الطبقة ،فتسلك
يف املجتمعات املنقسمة عرق ًيا وطائف ًيا سلوك الطبقة يف املجتمعات
الرأساملية املنقسمة طبق ًيا .هنا فحسب تتحول الهيمنة من هيمنة
الطبقة إىل هيمنة العرق أو الطائفة ،أو باألحرى هيمنة أفكار العرق
أو الطائفة ،وهنا تكمن مرونة فكرة غراميش وإمكانية توظيفها يف
مجاالت تحليل أخرى ،كام يستخلص هول الذي قال عن غراميش إنه
املفكر الذي "يثبت ،عند الفحص الدقيق ،عىل الرغم من مركزيته
األوروبية  Eurocentricفيام يبدو ،أنه أحد أكرث منتجي األفكار
الجديدة والنامذج والتنظريات املثمرة ،بقدر ما هو أحد أقل منتجي
األفكار الجديدة شهر ًة وسهولة فهمٍ يف الدراسات املعارصة للظاهرة
االجتامعية املبنية عرق ًيا"(.((4
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ليس مثة حل يف كرس هذه الهيمنة ،سواء يف املجتمعات الغربية
املنقسمة طبقيًا أم يف املجتمع العراقي املنقسم طائفيًا وإثنيًا ،سوى
بفتح املجال االجتامعي للسياسة ،وبث األفكار أفقيًا بني الجامعات
االجتامعية املختلفة .وال نقصد بكرس الهيمنة يف املجتمع العراقي
هيمن َة إثني ٍة أو طائف ٍة أقلية عىل إثنية أو طائفة أغلبية ،بل نعني بها
هيمنة أفكار وطنية جامعة تدعو إليها الجامعات املهمشة والتابعة،
ومنها األقليات اإلثنية والطائفية ،لتخرتق بها الفضاءات املكوناتية
والدميوغرافية األخرى ،وتحظى بقبول مجتمعي واسع يؤهل تلك
األفكار ألن تصبح املنطق السليم والشائع الجديد .هذا األمر مرهون
باملجال االجتامعي املفتوح لألحزاب ،ومنها أحزاب األقليات تحدي ًدا؛
باعتبار أحـزاب املكونات الكربى مستفيدة من الوضع الراهن
وال يهمها فتح املجال االجتامعي هذا .لكن ،هل مثة مجال اجتامعي
مفتوح ومتنوع ألحزاب األقليات يف العراق؟ اإلجابة قط ًعا ال ،والسبب
ليس فقط نظام الدميقراطية التوافقية ،وال أحزاب املكونات الكربى
املهيمنة  -عىل أهمية هاتني النقطتني  -وإمنا السبب أيضً ا أحزاب
األقليات نفسها .رمبا تريد هذه األحزاب حقًا إنهاء الوضع السيايس
الشاذ الذي جعلها أقليات سياسية إىل جانب كونها أقليات مكوناتية.
حتم ال ترغب يف خسارة مكاسبها السياسية الحالية وامتياز
لكنها ً
متثيلها مكوناتها يف الوقت ذاته .هي فشلت ،غال ًبا ،يف أن تجمع
أبناء مكوناتها خلفها ،فكيف ستنجح يف اخرتاق املجال االجتامعي
لباقي املكونات!
يقول سعد سلوم ،يف كتابه حامية األقليات ،يف معرض حديثه
عن املكون الرتكامين يف العراق" ،وكام هو واضح من املقابالت
التي أجريت مع ممثلني للرتكامن ،فإن عدم التنسيق بني التيارات
السياسية الرتكامنية لتوحيد املطالب ترك أثره عىل فاعلية مشاركتهم
السياسية ،ويرى السيد محمد مهدي البيايت أن الحركات واألحزاب
والشخصيات الرتكامنية تتحمل مسؤولية كبرية بسبب عدم قدرتها
عىل تشكيل مرشوع تركامين موحد ،خوفًا من فقدان امتيازات بعض
نخبها السياسية مع األحزاب الكبرية"( .((4ينطبق هذا األمر عىل الكثري
من أحزاب األقليات األخرى التي استوعبتها أحزاب املكونات الكربى،
وصار وجودها مرشوطًا بوجود األخرية وهيمنتها.
متارس أحزاب األقليات هنا هيمنة داخل هيمنة كربى؛ هيمنة عىل
مكونها داخل هيمنة أخرى هي هيمنة القوى الكربى عىل البلد برمته.
أي إنها ،مثلام وصف غراميش هيمنة مثيالتها آنفًا ،هيمنة "ميارسها
قسم من مجموعة اجتامعية عىل كامل املجموعة ،وليس املجموعة
عىل قوى أخرى" ،فالعالقة املعقدة بني أحزاب األقليات وأحزاب
42
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املكونات الكربى عالقة تخادم تفرض سلوكًا سياس ًيا عىل األوىل يف
مكونها هو ذاته السلوك السيايس للثانية مع رشائح املجتمع العراقي
عمو ًما .وهكذا فمن الصعب تجزئة الهيمنة هنا إىل هيمنتني :هيمنة
سلطوية موجودة (أحزاب املكونات الكربى) وأخرى مضادة آخذة
يف التشكل (أحزاب األقليات) ،ألنهام واحد يف خطهام ومصالحهام.
وإذا ما تفككت العالقة بني هاتني الهيمنتني (عالقة السيد بالعبد)
فستتفكك معها ،ولو جزئيًا ،العالقات الفوقية املنتجة لهيمنة أحزاب
املكونات الكربى .هذه املعادلة الجدلية واملعقدة أغلقت الفضاء
االجتامعي الواسع للسياسة متا ًما ،وجعلت مهمة األحزاب السياسية
مهمة مكوناتية بحتة هدفها متثيل املكونات والتفاوض عىل أكرب كمية
ممكنة من املكاسب املكوناتية عىل حساب املصالح الوطنية العليا.
ليس يف مقدور أحزاب األقليات مقاومة هيمنة الفكرة الطائفية
(بشقيها اإلثني واملذهبي) التي يرسخها النظام السيايس الحايل ،وذلك
ألن الفضاء االجتامعي للسياسة مغلق عىل املكونات ،ومن الصعب
اخرتاقه لتشكيل تحالفات وطنية عابرة لتلك املكونات ومنافسة لقوى
فضل عن أن هذه األحزاب األقلوية غري مستعدة
الهيمنة الحالية؛ ً
للمغامرة مبكاسبها السياسية التي حققتها يف ظل الدميقراطية
التوافقية "التحاصصية" ،وأن أي دعوة منها ملقاومة النظام الحايل
هي دعوة ملقاومة وجودها هي األخرى وتفكيكه .لذا ،فإن أحزاب
ٍ
أقليات سياسية وليس
األقليات جزء ورشيك أساس يف جعل األقليات
مكوناتية فقط ،وذلك من خالل مشاركتها ،راغبة أو مرغمة ،يف
العملية املكوناتية العراقية املسامة بالدميقراطية التوافقية.

خاتمة
ال تقدم هذه الدراسة رؤية تشاؤمية لواقع عراقي ال ميكن إصالحه،
إمنا هي استعراض لدوافع األقليات ومحركاتها للمشاركة يف العملية
السياسية .لقد عرضت مفهوم الدميقراطية التوافقية وكيفية مساهمتها
أساسا للعمل السيايس يف العراق ما بعد
يف ترسيخ مفهوم املكون ً
 ،2003إضاف ًة إىل مسؤوليتها يف غلق املجال االجتامعي للسياسة
وحرص املامرسة السياسية يف حدودها املكوناتية .ثم استعرضت أهم
ما كتب عن نظام الكوتا من مؤيدين ومعارضني ،وكيف أن الكوتا
ساهمت ،يف طياتها ،يف صناعة الحاجز النفيس بني الدولة وأقلياتها
ما دامت تضمر العلم بعدم قدرة األقليات عىل الوصول إىل املؤسسة
الترشيعية من دون أن "تتصدق" قوى األغلبية عليها مبقاعد محددة.
حللنا ،يف هذه الدراسة ،السلوك السيايس لكل من األقليات وأحزاب
األقليات عرب مقاربة نفسية لألوىل وغرامشوية للثانية؛ لنصل إىل
أول ،أن األقليات أُجربت عىل انتخاب
استنتاجني مهمني مفادهامً :
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أحزابها املكوناتية ألنها ال متلك خيا ًرا آخر؛ فالخيار اآلخر ،بالنسبة
إليها ،هو انتخاب مرشح من خارج املكون (أو مرشح من مكونها عىل
قامئة انتخابية أخرى يصعب فيها وصول األقلية إىل مجلس النواب)،
ومن ثم يؤدي هذا إىل خسارة الوجود املعنوي للمكون داخل
مؤسسة الترشيع الحكومي .لذا ،فالسلوك السيايس لألقلية أيضً ا
سلوك مكونايت ال يختلف عن سلوك املكونات الكربى يف السياسة
إال يف كونه خيا ًرا مفروضً ا عليها وليس أمامها خيا ٌر آخر غريه .ثانيًا،
أن سلوك أحزاب األقليات السيايس ال ينفصل هو اآلخر عن جوهر
سلوك أحزاب املكونات الكربى من حيث دعوتها جامه َريها النتخابها
بدل من انتخاب أحزاب وطنية عابرة للمكونات ودعمها،
ودعمها ً
وسلوكها هذا يرجع أيضً ا إىل أمرين أساسيني :األول ،عدم قدرتها عىل
اخرتاق الفضاء االجتامعي للمكونات األخرى ومحاولة صناعة كتلة
اجتامعية كبرية ميكنها أن تكون نوا ًة "لكتلة تاريخية جديدة" تتحدى
هيمنة النظام الطائفي الحايل بشقيه املذهبي واإلثني .ثان ًيا ،أنها
حتى لو رغبت يف مقاومة هذا النظام الطائفي الذي جعلها أقلية
سياسية إىل جانب كونها أقلية مكوناتية ،فإنها غري مستعدة لتثقيف
جامهريها يف هذا االتجاه؛ ألنها ،ببساطة شديدة ،غري مستعدة
للتضحية مبوقعها ومكاسبها السياسية التي حققتها يف ظل العملية
السياسية املكوناتية طوال كل هذه الفرتة.
لقد صارت هذه األحزاب جز ًءا من بنية النظام نفسه ،وهيمنة داخل
هيمنة كربى ،وليس لديها سوى العمل عىل الخطاب التخويفي ذاته
وتقدميه إىل مكوناتها من أجل ضامن أصواتها كام تفعل أحزاب
املكونات الكربى .وهكذا يف النهاية ،تحولت األقليات املكوناتية
يف العراق (اإلثنية ،والدينية ،واللغوية) ،بفعل دميقراطية التمثيل
النسبي (املحاصصة بلغتها الشائعة) وهيمنة املكونات الكربى
وسلوك تلك األقليات السيايس هي وأحزابها نفسها ،إىل أقليات
سياسية عاجزة عن تحقيق أي تغيري حقيقي ومؤثر للبلد عىل نحو
عام وملكوناتها عىل نحو خاص .وما مل تُفكك بنية النظام املكونايت
نفسه من خالل هدم الحدود االجتامعية بني املكونات وفتح املجال
ٍ
تحالف جديد
االجتامعي أمام أحزاب وطنية غري مكوناتية لصنع
منافس للهيمنة الحالية ،فلن يتغري السلوك السيايس (ومنه االنتخايب)
حاسم يف صناعة قدر
لألحزاب وجامهريها ،وسيبقى العامل املكونايت
ً
العراق السيايس ،وستبقى عمليته السياسية عملية مكوناتية بحتة،
فضل عن أن األقليات يف العراق ستصري وإىل األبد أقليات سياسية غري
ً
مؤثرة بعد أن كانت سابقًا أقليات مكوناتية فقط.
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 تجربة تحول ديمقراطي في سياق فشل اقتصادي:الجزائر
Algeria: Democratic Transition in the Context of Economic Failure
تحــاول هــذه الدراســة أن تعيد مناقشــة تجربة االنفتاح السياســي في الجزائــر ضمن المقوالت
 وتنطلق من مس ّلمة مفادها أن االنتقال من نظام.التحليلية والتفسيرية لالقتصاد السياسي
شــمولي تســلطي إلى نظام ديمقراطي يفترض االنتقال من اقتصاد ريعي مرتبط بالسوق
 إلى اقتصاد منتج يقوم على اســتغالل البرجوازية،الخارجيــة وتهيمــن عليه الجماعات الريعية
 وتجــادل بــأن تجربــة االنتقــال الديمقراطي في.الوطنيــة لليــد العاملــة المحليــة لخلــق الثروة
الجزائر تعثرت بســبب إفشــال الجماعات الريعية التحول الرأســمالي الذي كان في إمكانه أن
. والطبقــة العمالية، البرجوازيــة:يســمح بنشــوء طرفــي المعادلــة الديمقراطيــة األساســيين
ّ
المتحكمــة فــي االقتصــاد الريعــي كانــت ســتتقبل إصالحــات
أن النخــب السياســية
ّ وتب ّيــن
 ولكــن ليــس إصالحــات اقتصاديــة يمكــن أن تــؤدي إلــى إعــادة النظــر فــي عالقــات،سياســية
 كان إفشال اإلصالحات، وفي هذا الصدد.الهيمنة داخل المجتمع وتحريره من قبضة السلطة
مقدمة لتعطيل مســار االنتقال
)1991-1989( االقتصاديــة التي جاءت بهــا حكومة حمروش
ّ
الديمقراطــي ومنــع تطــور مجتمــع مدني قــادر على اكتســاب اســتقالليته تجاه الســلطة من
. واستقاللية الدولة الجزائرية تجاه السوق العالمية من جهة أخرى،جهة
 برنامج التصحيح، التحول الرأسمالي، التحول الديمقراطي، الديمقراطية:كلمات مفتاحية
. حكومة اإلصالحيين،الهيكلي
This study reassesses the experience of political openness in Algeria within the analytical
and explanatory categories of political economy. It is built on the premise that the transition
from a totalitarian authoritarian regime to a democratic one presupposes the transition
from a rentier economy linked to the external market and dominated by rentier groups, to a
productive economy based on the national bourgeoisie exploitation of local labour to create
wealth. The study argues that the experience of democratic transition in Algeria faltered
due to the failure of the rentier groups to undergo capitalist transformation that could have
allowed the emergence of the two main sides of the democratic equation: the bourgeoisie
and the working class. The political elites that control the rentier economy were willing to
accept political but not economic reforms that could have led to a reconsideration of the
hegemonic relations within society and liberated it from the grip of power. In this regard,
the failure of the economic reforms introduced by the Hamrouche government (19891991) was a prelude to the disruption of the democratic transition and prevention of the
development of a civil society capable of gaining its independence from authority and, on
the other hand, the independence of the Algerian state from the global market.

Keywords: Democracy, Democratic Transition, Capitalist Transition, Structural
Adjustment Program, Reformist Government.
Professor of Political Sociology, University of Setif 2, Setif, Algeria.
Email: drisnouri@hotmail.fr

. الجزائر، سطيف،2  جامعة ملني دباغني – سطيف،أستاذ علم االجتامع السيايس

*

تاسارد
الجزائر :تجربة تحول ديمقراطي في سياق فشل اقتصادي

مقدمة
أفضت األزمة االقتصادية واالجتامعية ،التي دخلت فيها الجزائر
منذ منتصف مثانينيات القرن العرشين ،إىل اندالع ثورة شعبية يف
 5ترشين األول /أكتوبر  1988خرج فيها الجزائريون منتفضني ضد
غالء املعيشة ،وندرة السلع األساسية ،والبطالة ،والفساد ،ومطالبني
بإصالحات سياسية شاملة .وقد واجهت السلطة املظاهرات بالعنف
يف البداية((( ،إال أنها أطلقت برنام ًجا إصالحيا شاملً انتهى إىل إقرار
دستور جديد يف  23شباط /فرباير  1989أقر التعددية السياسية
والنقابية والليربالية االقتصادية .شكليًا ،يف اإلمكان القول ،حتى لحظة
إنجاز هذه الدراسة ،إن ما يسمى يف العلوم السياسية ويف أدبيات
التحول الدميقراطي تحدي ًدا بـ "االستثناء العريب" سيصبح شيئًا من
املايض ،مع أنه ليس مثة ضامنة تاريخية لذلك باعتبار الجزائر بل ًدا
وفعل عرفت الجزائر ،خالل الفرتة
تحول دميقراطيًاً ،
عربيًا أخذ يعرف ً
 1992-1989حياة سياسية تعددية نُظمت فيها انتخابات محلية
وبرملانية حصلت فيها املعارضة (الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ ،وجبهة
القوى االشرتاكية) عىل أغلبية املقاعد(((.
ولكن السلطة يف الجزائر آنذاك رأت يف نتائج الدور األول لالنتخابات
الترشيعية (الربملانية) يف كانون األول /ديسمرب  ،1991التي حصدت
فيها الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ  188مقع ًدا من أصل  228مقع ًدا ،خط ًرا
وجوديًا عىل الدولة والنظام ،فتدخلت يف  12كانون الثاين /يناير
 ،1992وأوقفت املسار االنتخايب رافضة إجراء الدور الثاين ،وشكلت
مجلس حكم يتكون من شخصيات مدنية وعسكرية (املجلس األعىل
للدولة) أعاد ترتيب املشهد السيايس لحظر الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ،
فضل عن إعالن حالة الطوارئ.
ً
بعد ثالث سنوات من ذلك ،ويف مناخ ساده العنف املسلح ،عادت
السلطة إىل املسار االنتخايب ،فبدأت يف تنظيم انتخابات رئاسية
عام  ،1995أسفرت عن وصول الرئيس الجزائري اليمني زروال
 1تشري بعض املصادر غري الرسمية إىل سقوط أكرث من  500قتيل.
 2لالطالع عىل هذه التجربة السياسية القصرية ،نوجه القارئ إىل آخر ما صدر حولها،
وهي دراسة للباحثة مريم آيت عودية ،حملت عنوان "التجربة الدميقراطية يف الجزائر:
 ،"1992-1988وقد صدرت باللغة الفرنسية .وتكمن أهميتها العلمية يف حجم الوثائق
واملحاورات ونوعية الشخصيات التي تحدثت إليها الباحثة ،ينظر:
Myriam Ait-Aoudia, L'expérience démocratique algérienne 1988-1992 (Paris:
Presses de Sciences Po, 2015).
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( )1999-1995إىل الحكم ،ثم استفتاء عىل الدستور يف عام ،(((1996
وانتخابات ترشيعية يف عام  1997أفرزت التجمع الوطني الدميقراطي
قو ًة سياسية أوىل بعد أشهر فقط من تأسيسه .ومنذ تلك الفرتة إىل
يومنا هذا مل يفلت الربملان من بني أيدي الحزبني املتحالفني مع
السلطة ،وهام التجمع الوطني الدميقراطي ،وجبهة التحرير الوطني.
يبدو أن تجربة التحول الدميقراطي املجهضة ،التي عرفتها الجزائر،
رسعان ما تناستها العلوم السياسية العربية ونظريات التحول
الدميقراطي حينام واجهت فجأة ثورات الربيع العريب أواخر عام
 2010ومطلع عام  2011يف مرحلة أوىل ،ثم االنقالب عليها يف مرحلة
طويل ليدعو إىل مراجعة كل ما كتب حول
ثانية ،إذ مل ينتظر بعضها ً
الجذور الرأساملية للدميقراطية ،وحول "االستثناء التسلطي العريب"،
واستعصاء الدولة الريعية عىل الدمقرطة؛ أي حول كل ما سامه
عزمي بشارة "املسألة العربية"((( .يف عام  ،2012بعد عام واحد من
اندالع الثورات العربية ،نقرأ يف مجلة العلوم السياسية الفرنسية
مقالً للباحث الجزائري محمد حشاموي((( يدعو فيه إىل رضورة
مراجعة "الرباديغم الريعي" ،باعتبار ما حدث يف مرص وتونس يُفند
املقوالت التي يقوم عليها هذا الرباديغم  .Paradigmأما ما كتب يف
الدوريات العربية فمن الصعب إحصاؤه ،يف حني نظمت عرشات
الندوات واملؤمترات حول الثورة والتحول الدميقراطي والربيع العريب
وغريها من املواضيع ذات الصلة(((.
 3أدخلت تعديالت جديدة عىل دستور التعددية عام  ،1996من بينها إقرار غرفة ثانية يف
الربملان الجزائري ،سميت مبجلس األمة ،يعني الرئيس ثلثًا من أعضائه (الثلث الرئايس) ،والباقي
ينتخبهم الناخبون املحليون رسيًا عىل مستوى الوالية والبلدية ،وبالنظر إىل الوظيفة الرقابية
التي ُمنحت ملجلس األمة ،حيث ال تعتمد قوانني الربملان إال إذا وافقت عليها أغلبية أعضائه،
اعترب دستور  1996دستور الرتاجع عن االنفتاح ،ألنه أفرغ مؤسسة الربملان من أي سلطة
سياسية فعلية .نوجه القارئ يف هذا الصدد إىل دراسة ميدانية للباحث محمد حشاموي حول
التمثيل النيايب والوساطة الزبونية يف الجزائر ،ينظر :محمد حشاموي" ،التمثيل السـيايس يف
الجزائر :بني عالقات الزبونية والنهب  ،"2002-1997نقد :مجلة الدراسات والنقد االجتامعي،
العددان  ،)2004( 20-19ص  .87-11أما بخصوص دستور  ،1996فيمكن االطالع عليه عىل
موقع مجلس األمة الجزائري ،شوهد يف  ،2021/8/30يفhttps://bit.ly/3x70zM2 :
 4يف كتابه يف املسألة العربية ،يحدد عزمي بشارة ست قضايا أساسية تُستحرض بوصفها
معيقات أبدية وجوهرانية للدميقراطية يف العامل العريب ،وهي عىل النحو اآليت :الدميقراطية
والدولة الريعية ،والثقافة عائقًا ،وإشكالية القبيلة والدولة ،والقومية والدين وإشكالية
الهوية ،واملواطنة بني التجانس والتعدد ،والدميقراطية ،والجامعة السياسية والهوية .وقد
فصل يف هذا الكتاب .يُنظر :عزمي بشارة ،يف املسألة العربية :مقدمة لبيان
خصص لكل قضية ً
دميقراطي عريب ،ط ( 3بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية.)2014 ،
5
Mohammed Hachemaoui, "La rente entrave-t-elle vraiment la
démocratie? Réexamen critique des théories de 'l'État rentier' et de la
'malédiction des ressources'," Revue française de sciences politiques, vol. 62,
no. 2 (2012), pp. 207-230.
 6قد يكون املؤمتر السنوي للتحول الدميقراطي ،الذي ينظمه املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات منذ عام  ،2011األهم عىل اإلطالق ،وميكن العودة إىل أعامل دوراته يف:
https://bit.ly/3rJI1k0
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لكن ،بعد التطور املأساوي الذي آلت إليه األمور يف معظم البلدان
العربية التي عرفت ثورات ،باستثناء تونس ،اندفع كل املتحمسني
واملتفائلني إىل البحث عن كبش فداء لتربير "االنحراف" ،وبالرسعة
نفسها ،التي ُرميت بها كل األدبيات املتعلقة بتفسري "االستثناء
عامل
العريب" ،وجدت العلوم السياسية العربية يف التدخل الخارجي ً
رسا أساس ًيا ،ليس لدميومة االستبداد وتقوية أرضيته فحسب،
مف ً
وبدل من أن تتم مراجعة املوقف
بل إلفشال التحول الدميقراطيً .
النظري انطالقًا من االستثناء التونيس ،باعتبار تونس البلد الوحيد
الذي مل يعرف حتى اآلن ثور ًة مضادة وال انحرافًا نحو حرب أهلية،
رئيسا للتحول
فضل النقاش استحضار العامل الخارجي معوقًا ً
الدميقراطي انطالقًا مام حصل يف مرص ،وليبيا ،واليمن ،وسورية ،التي
تدخل فيها بعض دول الخليج العريب ٌ
ودول غربية لدعم الثورات
املضادة واألنظمة التقليدية أو لعسكرة الحراك السيايس ،من دون
االهتامم مبا يكفي بالرشوط التاريخية والنظرية الستحضار العامل
الخارجي يف مناقشة التحول الدميقراطي يف سياق عريب.
عىل خلفية "الدرس الجزائري" ،وإميانًا بأنه ال ميكن استبعاد دور
العامل الخارجي اإلقليمي والدويل يف دعم االستبداد وقوى الثورة
املضادة ،وبرضورة االنتباه إىل أن امتناع القوى الخارجية عن دعم
االستبداد ال يعني بالرضورة حدوث تحول دميقراطي ،وأنه يجب
التمييز بني تفسري مرتكزات االستبداد ورشوط التحول الدميقراطي؛
تفرتض هذه الدراسة أن ارتباط املجتمعات العربية اقتصاديًا بالريع،
مبختلف أنواعه ،هو أحد أهم أسباب تعرث التحول الدميقراطي ،ألن
هذا األخري مرتبط بدوره بالتحول اقتصاديًا نحو الرأساملية املنتجة.
وتدرك الجامعات الريعية((( أن فقدان السلطة ،يعني فقدان كل
االمتيازات االقتصادية التي تتمتع بها ،ولهذا ،تعمل عىل إجهاض كل
تحول نحو الرأساملية املنتجة وتفادي الخضوع لقوانني السوق.
 7نقصد بالجامعات الريعية ،يف هذه الدراسة ،شبكات املصالح التي تشكلت داخل قلب
الدولة باستغالل النفوذ والسلطة ،لتأسيس رشكات عائلية أو رشكات مع األصدقاء ،تتخصص
أساسا يف التجارة الخارجية والصفقات العمومية ،ومتارس تأث ًريا كب ًريا يف عملية صنع القرار
ً
يف خدمة مصالحها وإضعاف منافسيها .وتستمد قوتها من نفوذها السيايس وموقعها داخل
أجهزة السلطة ،ونقطة ضعفها تكمن يف طبيعة األنشطة التي تخصص فيها ،والتي تتميز
باملضاربة ،وتحتاج دامئًا إىل نسج عالقات قوية داخل السلطة للحصول عىل امتيازات ت ُقيص
املنافسني وتخرجهم من السوق .وقد رفع الرئيس الجزائري محمد بوضياف (كانون الثاين/
يناير  -حزيران /يونيو  )1992شعار مكافحة املافيا املالية والسياسية حني وصل إىل السلطة،
معت ًربا أنها السبب الرئيس يف الوضع الذي آلت إليه الجزائر .لكنه تعرض لالغتيال بعد ستة
أشهر فقط من تقلده منصب رئيس املجلس األعىل للدولة ،الهيئة التي استحدثت لتسيري
الدولة بعد إلغاء انتخابات كانون األول /ديسمرب  ،1991واستقالة /إقالة الرئيس الجزائري
الشاذيل بن جديد ( .)1992-1979حول الريعيني ،والجامعات الريعية ،ينظر:
Smail Goumeziane, Le pouvoir des rentiers: Essai sur l'histoire de la rente et
des rentiers des origines à nos jours (Paris: Méditerranée; Alger: EDIF, 2000).
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ولفحص هذه الفرضية ،نعتمد عىل مقاربة من االقتصاد السيايس،
حيث يقدم لنا جهازًا مفاهيميًا يستطيع إدراك العالقة التاريخية
بني السيايس واالقتصادي .ويسمح لنا وض ُع مفهوم الدميقراطية يف
السياق التاريخي الذي نشأ فيه أول مرة بإدراك أبعاده الربجوازية
وعالقته بالتسوية التاريخية بني رأس املال والعمل ،يف حني أن مقاربة
االقتصاد السيايس لتجربة التحول الدميقراطي يف الجزائر تتيح لنا
فهم رهانات السلطة السياسية يف سياق اقتصاد ريعي ،وتساعد كل
من مفاهيم النقابة ،والحقوق النقابية ،والقوى العاملية يف فهم
"االستثناء التونيس" وتفسريه يف أعقاب ثورات الربيع العريب ،والفشل
الجزائري يف مطلع تسعينيات القرن املايض.
سنتفحص تجربة االنفتاح السيايس واالقتصادي املتعرث يف الجزائر،
لنحاول عربها أن نخترب صحة املقولة التي تستند إليها فرضيتنا بأن
التحول الدميقراطي مرشوط بتحول نحو الرأساملية املنتجة ،أي
تحول يف القواعد املوضوعية إلعادة اإلنتاج املادي للمجتمع ،وفشل
االنفتاح (و /أو إفشاله) هو إجهاض للتحول الدميقراطي .ولكن قبل
ذلك يجب أن نبني عالقة هذه الفرضية بالعامل الخارجي معوقًا أو
مسهل للتحول الدميقراطي.
ً

ً
أوال :العالقات الدولية والتحول
الرأسمالي والتحول الديمقراطي
يختلف السياق التاريخي ،الذي تطورت فيه الدميقراطية الحديثة
خالل القرن الثامن عرش يف أوروبا الغربية ،عن السياق الجديد الذي
تجري فيه عمليات التحول الدميقراطي خارج أوروبا .لقد تشكلت
الدولة القومية يف أوروبا قبل عوملة االقتصاد ،وتطور السوق محليًا
(الحامل التاريخي للدميقراطية الربجوازية واملجتمع املدين) ،عىل
نحو طبيعي نسبيًا ،من دون وجود أسواق خارجية تنافسه وتخنقه
بالحدة التي تخنق بها األسواق العاملية اقتصادات دول الجنوب يف
عرصنا الحايل.
أما املجتمعات العربية ،التي كان معظمها تحت وطأة االستعامر
األورويب (الرأساميل) ،فقد عرفت تأثريات السوق الرأساملية الغربية
فيها ،وهي ال تزال يف مرحلة ما قبل الدولة الحديثة .إنها مجتمعات
تحولت بعد ذلك إىل دول تعيش تحت انعكاسات التقسيم الدويل
للعمل ،بني مركز غريب منتج للسلع والخدمات ،ومحيط وأطراف
مستهلكة ومصدرة للمواد األولــيــة .لقد بحث املفكر األملــاين
طويل يف هذه اإلشكالية ،وهو من الذين
ً
هارمتوت إلسنهانس
ما زالوا يتمسكون بقوة بفكرة ارتباط التحول نحو الدميقراطية
بنجاح التحول إىل الرأساملية ،وقد بحث يف معوقات هذا التحول

تاسارد
الجزائر :تجربة تحول ديمقراطي في سياق فشل اقتصادي

يف البلدان العربية وبلدان الجنوب ،وتوصل إىل أن اإلشكال يكمن
يف غياب تصور لالنتقال باالقتصاد من طابعه الريعي إىل اقتصاد
رأساميل منتج((( ،ومقاومة الجامعات الريعية لكل مبادرات االنفتاح
االقتصادي خارج ما يدعى مجازيًا رأساملية األحباب أو املحاسيب
 ،(((Capitalisme des copainsوقد كتب يف هذا الصدد أن
"التوجه نحو تخصص الشامل يف تطوير الرأساملية ،واكتفاء الجنوب
بتحمل انعكاسات دخول العالقات االقتصادية واالجتامعية للسوق
إىل املجتمعات املحلية من دون تحويل خصائص الرأساملية إليها
(وبالخصوص خاصية خلق القدرة عىل التفاوض للقوى العاملية)،
قد أدى إىل زيــادة حدة اإلفقار ،ومن ثم انسداد التحول نحو
الرأساملية( ."((1ويوافق سمري أمني هذه الفكرة ،عىل الرغم من
تقدميه تصو ًرا مخالفًا ملا يجب القيام به ،إذ كتب يف مناظرة له مع
برهان غليون "أعتقد أن هناك سب ًبا واض ًحا لغياب الدميقراطية يف
جميع مناطق رأساملية األطراف ،وهو سبب يجب البحث عنه يف
خصوصيات الرتاكم الرأساميل املتامهية هنا مع رأساملية 'متوحشة'
بــالــرورة ،عىل عكس ظــروف الرتاكم يف املراكز التي أنتجت
رشوطًا موضوعية أتاحت تحقيق حلول اجتامعية وسطى بني رأس
املال والعمل(."((1
هذا التقسيم الدويل للعمل هو أحد األسباب التي جعلت البلدان
العربية ،ال سيام بلدان الجنوب ،عاجزة عن إحداث تحول اقتصادي
نحو الرأساملية؛ إذ إن ارتباطها بالسوق العاملية جعل اقتصاداتها
عاجزة عن املنافسة وعن خلق فائض يف القيمة .إن العامل اليوم
مهيكل حول العوملة والسوق التي تتبادل فيها املجتمعات املدنية
املحلية ما تنتجه من سلع وخدمات ،ومقدار استقاللية مجتمع
 8طرح هذه الفكرة يف فرتة مبكرة حينام كان يشتغل مع عامل االجتامع الجزائري جياليل
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مــدين( ((1عن السوق العاملية يرتبط مبقدار مساهمته يف اإلنتاج
العاملي للرثوة ،وهذا ما يجعل عملية التحول نحو الرأساملية
بالنسبة إىل بلدان الجنوب أم ًرا بالغ التعقيد باعتبار التنافس مل يعد
داخليًا ومحليًا بني الدولة واملجتمع ،وبني جامعات اجتامعية ذات
مصالح متصادمة ومتداخلة ،بل بني دول متفوقة ومهيمنة اقتصاديًا
وعسكريًا ،وأخرى تابعة لها هيكل ًيا .أي إن املجتمعات هذه تواجه
خصمني ،هام :السلطة السياسية وهامش االستقاللية الذي تحظى
به بسبب امتالكها للريوع ،والسوق العاملية التي ربطها بها التاريخ
واألنظمة السياسية املحلية التي تعوق مامرسات ُها صعود برجوازية
وطنية منتجة.
مرت دولة القانون بفرتة طويلة من االستبداد املطلق تشكّل خاللها
مركز سيايس مستقل ذو سيادة .برز ذلك يف مرحلة امللكيات املطلقة
يف أوروبــا ،وتطور الحقًا إىل دولة – أمة بعد معاهدة ويستفاليا
عام  .1648إحدى معضالت دول الجنوب اليوم عدم قدرتها عىل
املحافظة عىل سيادتها السياسية واالقتصادية إىل أن تصبح قادرة عىل
املنافسة دول ًيا ،أي عدم قدرتها عىل االستفادة من عزلة دولية عىل
غرار ما فعلته اليابان والواليات املتحدة يف القرن التاسع عرش .لقد
تم دمجها يف النظام الدويل الويستفايل عشية ميالدها من دون أن
تكتمل فيها صريورة حيازة السيادة الداخلية واالستقاللية الخارجية.
إنها حلقة مفرغة ،باعتبار أن عوملة االقتصاد والفجوة الهائلة بني
الشامل والجنوب تجعل الحفاظ عىل السيادة أم ًرا غري ممكن ،يف حني
أول إىل اكتامل رشوط
أن الدفع نحو التطور إىل دولة القانون يحتاج ً
تحقيق السيادة مبختلف أشكالها ،مبا فيها األمن الغذايئ واالقتصادي.
ما من مصلحة للدول الرأساملية الكربى يف فقدان أسواقها التقليدية،
بل ما من استعداد لديها للسامح بذلك ،واملنطقة العربية هي من
بني هذه األسواق الكربى التي ترصف إليها السلع ،وتجلب منها املواد
األولية وعىل رأسها منتوجات الطاقة .وتعمل هذه الدول الرأساملية
مبختلف الوسائل للحفاظ عىل هذه العالقة التجارية غري املتكافئة
مع الدول العربية من خالل تدعيم األنظمة السياسية التي تحفظ
لها مصالحها يف الوصول إىل األسواق ومصادر الطاقة ،وهو ما يعني
 12نعرف املجتمع املدين هنا بأنه املجتمع كله ،ويستند هذا التعريف إىل أدبيات
االقتصاديني اإلنكليز الذين كانوا ينظرون إىل املجتمع املدين عىل أنه املجتمع االقتصادي
(الربجوازية عىل نحو أسايس) .وينقسم كل مجتمع إىل :مجتمع مدين ومجتمع سيايس .الثاين
يشمل النظام السيايس عمو ًما ،يف حني أن كل ما ليس مبجتمع سيايس هو مجتمع مدين .يف
النظام االقتصادي الرأساميل ،ليست الدولة هي التي تنتج السلع والخدمات ،بل املجتمع
املدين الذي يتشكل من أرباب العمل والعامل .وبقدر ما يستقل املجتمع املدين املحيل
عن الخارج ،يف ضامن أمنه الغذايئ وازدهاره االقتصادي ،يستطيع تقييد السلطة السياسية
املحلية ،وجعلها أكرث دميقراطية .أما إذا كانت السلطة السياسية وسيطًا بني السوق العاملية
أول :بالسلطة
واملجتمع املدين املحيل ،فإن هذا األخري يجد نفسه مرتبطًا عىل نحو مزدوجً :
السياسية ،وثان ًيا :بالسوق العاملية التي يتم ّون منها.
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الحفاظ عىل الطابع الريعي القتصاداتها أطول فرتة ممكنة ،حتى وإن
استلزم األمر ض ّخ أموال يف االقتصادات املحلية عىل شكل مساعدات
أو قروض مرشوطة يف فرتات انهيار أسعار النفط ،أو يف فرتات األزمات
األمنية التي تضعف إيرادات السياحة .وبحسب إلسنهانس ،فإن هذا
العامل هو أحد أشكال خنق التحول الدميقراطي يف املنطقة ،ألن
تدعيم االقتصادات الريعية واألنظمة السياسية املحلية يعني إعاقة
التحول نحو الرأساملية ،أي منع القوى العاملية من اكتساب القدرة
التفاوضية أمام الدولة لتغيري طبيعة العالقة السياسية بني الدولة
واملجتمع ،فيقول" :إن الدول النامية هي دول ما قبل رأساملية،
ألن دخول عالقة السوق إليها من الخارج أدى إىل تقوية العالقات
الريعية فرتة أطول ،وانعكس ذلك بشدة عىل عملية خلق مناصب
شغل جديدة كافية إلعطاء قوة تفاوضية للجامهري الشعبية"(.((1
إننا ال ندافع هنا عن نظرية التبعية بصيغتها الشعبوية( ،((1وهي
التي كانت انعكاساتها وخيمة عىل تصورات النخب الثورية العربية
يف مرحلة ما بعد االستقالل للشأن االقتصادي التي ال نختلف معها
يف التأكيد عىل وجود تبعية للغرب ،ليس فقط اقتصاديًا ،بل يف
كل املجاالت األخرى .لكننا نختلف معها يف تصور طريقة التعامل
مع هذه التبعية للتخلص منها ،ويف تصور تبعاتها وانعكاساتها
السياسية عىل التحول الدميقراطي والتحول االقتصادي( .((1وألسباب
أساسا باملايض االستعامري ،انغرست صورة سلبية
تاريخية متعلقة ً
عن الرأساملية يف املخيال االجتامعي "العاملثالثي" ،واملخيال
السيايس لنخبها التي استلمت السلطة بعد االستقالل .لقد تم
(((1
استيعاب الرأساملية من خالل العالقة التاريخية بني "األنديجان"
و"الكولون" (املستوطنون) من جهة ،ومن خالل الصورة التي روج
13 Elsenhans, p. 35.
 14يسميها لهواري عدي باأليديولوجيا "العاملثالثية" ،التي تتصور أن الغرب حقق تفوقه
االقتصادي بسبب نهبه ثروات العامل الثالث ،وليس بفضل العمل ،وخلق القيمة املضافة.
 15تختزل نظرية التبعية التخلف يف الشأن االقتصادي ،وتتصور هذا األخري مجموعة من
اإلجراءات التقنية املحضة التي ميكن تداركها ،ولهذا اعتقدت أنه يف اإلمكان "تنمية التخلف"
عن طريق تأميم وسائل اإلنتاج ووضع الدولة اليد عليها .لقد انتهى املناخ الدويل العدايئ غري
املتوازن بتحويل هذه الدول إىل زبائن لدى دول غربية ،يتلقون الحامية واملساعدة مقابل
إبقائهم عىل وظيفتهم سوقًا للرشكات الرأساملية الكربى .وانطالقًا من هنا ،يرفض برتران
بادي نظرية التبعية بنسختها االقتصادوية ،ويشدد عىل أبعادها السياسية ،وعىل دور النخب
القومية يف تكريسها ،ينظر :برتران بادي ،الدولة املستوردة :تغريب النظام السيايس ،ترجمة
لطيف فرج ،مراجعة عومرية سلطاين (القاهرة :مدارات لألبحاث والنرش ،)2016 ،ص .48–39
 16األنديجان ترجمة حرفية لـ  ،Les indigènesوهي الصفة القانونية التي أطلقها
الفرنسيون عىل سكان مستعمراتهمُ .سن هذا القانون أول مرة يف الجزائر عام  ،1881وتم
تعميمه عىل باقي املستعمرات عام  .1887يقوم هذا القانون عىل مبدأ (الفصل العنرصي)
 إذا ما أردنا استخدام هذا التعبري بأثر رجعي  -بني الفرنسيني والسكان املحليني ،حيثيفرض رشوطًا عنرصية عليهم لالستفادة من الجنسية الفرنسية والحقوق املرتبطة بهم.
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لها االتحاد السوفيايت من جهة أخرى ،وهي صورة تطابقت بقوة مع
املخيال االجتامعي (لألنديجان) والثقافة التقليدية ما قبل الرأساملية.
وكذلك ،وهذا هو األهم يف نظرنا ،توافقت مع اسرتاتيجيات النخب
السياسية يف الحفاظ عىل السلطة ،إذ قدمت نسخة بدائية عن
الرأساملية يف الخطاب السيايس واأليديولوجي عىل أنها "استغالل
لإلنسان من قبل أخيه اإلنسان" ،وأن االشرتاكية هي الحل من حيث
إن الدولة تضمن العدالة االجتامعية .لقد اعتقد القوميون العرب أن
الغرب تط ّور بفعل نهبه لرثوات بلدان الجنوب واستغالله لسكانها،
وأن تأميم هذه الرثوات وتعبئتها للقيام بعملية التنمية يكفيان
لتدارك الفجوة( .((1مل يكن مثة وعي بالثورة الجذرية التي حصلت يف
االقتصاد السيايس منذ آدم سميث ،)1790-1723( Adam Smith
والتي جعلت من العمل املصدر الوحيد والرشعي لرتاكم الثورة ،ومل
يكن مثة كذلك وعي بوجود اختالف كبري بني االنعكاسات االجتامعية
والسياسية للرأساملية داخل املجتمع ،وعالقة البلدان الرأساملية
بالدول الناشئة بعد االستعامر.
يف ظل هذه التصورات ،أفضت نظرية التبعية إىل هيمنة الدولة عىل
فشل
االقتصاد ومحاربتها السوق بأدوات سياسية ،وكانت النتيجة ً
اقتصاديًا وسياس ًيا انتهى بفتح األسواق املحلية أمام الرشكات األجنبية
وظهور "طبقة  -دولــة" تحتكر السيطرة عىل مفاصل االقتصاد
وقنوات توزيع الريع( .((1ولهذا ،ال التنمية االقتصادية تحققت،
وال هي تجنبت الوقوع فريسة للنيوليربالية .لقد ثأرت السوق
بطريقة وحشية من خصومها يف النظم السياسية الثورية العربية،
وأجربت االنفتاح السيايس الذي أُقر هنا وهناك عىل أن يكون مجرد
واجهة حداثوية الستمرار النظام القديم ،واالنفتاح االقتصادي لصالح
الرشكات املتعددة الجنسيات وممثيل مصالحها محل ًيا.
 17يف خطاب للرئيس الجزائري هواري بومدين ( ،)1978-1976مبناسبة املؤمتر الثالث
لالتحاد العام للعامل الجزائريني املنعقد يف  5أيار /مايو  ،1969قال حول رشوط التصنيع:
"إن االستعامر مل يرتك لنا صناعة ألنه كان ينهب مواردنا األولية وينقلها إىل فرنسا لتصنيع
بالده ،وبعد حصولنا عىل االستقالل أصبح يتهكم علينا [ ]...وتساءلت يف بداية كالمي عام إذا
كانت رشوط التصنيع متوفرة يف الجزائر ،فأقول إن رشوط التصنيع متوفرة يف الجزائر ،فام
هي إذن هذه الرشوط؟ إنها املواد الخام واملواد األولية ،وبالدنا كام تعلمون غنية بالحديد
والزنك والرصاص [ ]...ورشوط التصنيع أيها اإلخوة هي الطاقة ،وقد رزق الله بالدنا بكميات
هائلة من البرتول والغاز [ ]...ومن هذه الرشوط أيضً ا اليد العاملة ،وهي متوفرة لدينا بكرثة
حيث العديد من أبناء شعبنا ال يعملون" ،ينظر :خطب الرئيس بومدين 19 :جوان – 1965
 19جوان  ،1970ج ( 3الجزائر :منشورات وزارة اإلعالم والثقافة ،)1970 ،ص .49
 18توجد أدبيات كثرية حول السياسات االقتصادية للدول العربية ما بعد االستقالل،
ويكاد ينتهي الجاد منها إىل النتيجة نفسها :سقوط االقتصاد املخطط بني أيدي برجوازية
الدولة (جياليل اليابس) ،أو برجوازية األحباب واألصدقاء (إيريك جوب ،إيفان إيفيكوفيتش)،
أو إىل ظهور طبقة الدولة (هارمتوت إلسنهانس) ،ينظر :إيفان إيفوكوفيتش" ،ربيع 2011
املرصي" ،ترجمة سناء بوزيدة ،نقد :مجلة الدراسات والنقد االجتامعي ،العدد ( 29خريف-
شتاء  ،)2011ص 70-31؛ رشيد أوعيىس" ،الطبقات املتوسطة الجزائرية" ،نقد :مجلة
الدراسات والنقد االجتامعي ،العدد ( 36آذار /مارس-نيسان /أبريل  ،)2018ص .42–5
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( ،)1831-1770وكارل ماركس  ،)1883-1818( Karl Marxوجان
جاك روسو  ،)1778-1712( Jean-Jacques Rousseauوجون
لوك  ،)1704-1632( John Lockeومونتيسكيو Montesquieu
( ،)1755-1689وغريهم من فالسفة أوروبا األنوار ،مع العودة إىل
أفالطون وأرسطو والدميقراطية اليونانية لتفسري جذورها األوروبية.

عىل هذه الخلفية ،سنناقش فشل تجربة االنتقال الدميقراطي يف
الجزائر ،ولكننا قبل ذلك نحتاج إىل تقديم املزيد من التوضيح بشأن
مفهوم الدميقراطية ،وهذا بسبب االلتباس الكبري الذي ما زال يسوده.

ثان ًيا :حول مفهوم الديمقراطية
ال ميكن استيعاب العالقة بني التحول نحو الرأساملية والتحول
إىل الدميقراطية إال بتقديم مزيد من التوضيحات بشأن مفهوم
الدميقراطية .هذا األخــر ،يالحظ أنه ليس واض ًحا بالقدر الذي
يسهل عملية استخدامه مفهو ًما تحليل ًيا وتفسرييًا لتطور العالقة
بني الرأساملية ودولة القانون .وعىل غرار مفاهيم أخرى مرتبطة
به ،مثل املجتمع املدين ،والفضاء العمومي ،والحرية السياسية،
والعلمنة ،وغري ذلك ،تُال َحظ هيمنة مقاربات ثقافوية مقتطعة من
الظروف التاريخية التي أنتجتها ،وانتهت إىل الخلط بني السبب
والنتيجة ،عىل حد تعبري عزمي بشارة حينام وصف نظريات التحول
الدميقراطي بـ "البائسة"( ،((1أو انتهت إىل إقامة عالقة سببية آلية
متوهمة (باإليجاب أو السلب) بني الثقافة والدميقراطية ،والدين
والدميقراطية ،واإلسالم والعلمنة ،واإلسالم واالستبداد ،وغريها من
املواضيع التي لقيت روا ًجا كب ًريا يف اإلعال َمني الغريب والعريب.

 .1الديمقراطية ظاهرة مرتبطة بالحداثة
غال ًبا ما تُقَدم الحداثة ،يف الكتب املدرسية للطلبة يف الجامعات العربية،
عىل أنها نظرية فكرية وفلسفية سياسية أنتجها مفكرو عرص األنوار
وفالسفته ،ولهذا يطغى عىل مؤلفات الحداثة والدميقراطية رسد أفكار
منظّرين من أمثال جورج هيغل Georg Wilhelm Friedrich Hegel
19

بشارة ،ص .106-73

ويال َحظ أن العلوم االجتامعية العربية قد تخلت منذ عقود عن
االقتصاد السيايس واألنرثوبولوجيا يف بناء موضوعاتها البحثية ،أو
يف تحليل ما يحدث حولها من تحوالت عميقة ومتسارعة .وميكن
القول ،من دون مبالغة ،إن النقاش السيايس واألكادميي حول
الدميقراطية والتحول الدميقراطي هو أكرب ضحية لهذا الطالق بني
العلوم االجتامعية واالقتصاد السيايس واألنرثوبولوجيا( ،((2إذ ف ََص َل
النقاش حولها بني الدميقراطية ورشوط تحقيقها التاريخية ،وظل
يقدمها بوصفها فكر ًة مثالية مطلقة يُفرتض أن تستجيب لها النظم
السياسية بحكم مثاليتها ،وهو ما اختزل مطالب الحركات الثورية
واملعارضة العربية يف الشأن السيايس باملشاركة أحزابًا يف السلطة من
دون التأكيد عىل الحريات االقتصادية ،أي من دون استيعاب الحامل
املادي املوضوعي لتحقيق تلك الحريات .وتستند مناقشتنا يف هذه
الدراسة ملفهوم الدميقراطية إىل املقدمات اآلتية:
•إن مضمون "الدميقراطية" يف التاريخ اليوناين ليس نفسه يف
الحداثة ،وال عالقة لدميقراطية القرنني  18و 19مبا كان يجري يف
أثينا اليونانية قبل امليالد؛ إذ إن دميقراطية أثينا ظاهر ٌة ما قبل
حداثية وما قبل دولتية ،كانت حارضة بأشكال ومسميات أخرى
حتى يف مجتمعات بدائية غري يونانية( .((2إن دميقراطية الحداثة
أساسا بوضع قيود قانونية ومؤسسية عىل مامرسة
مرتبطة ً
السلطة السياسية ،يف حني أن دميقراطية أثينا هي أقرب إىل
الشورى بني مجموعة من الناس يعرف بعضهم بعضً ا يف املدينة.
 20من أهم املؤرشات امليدانية عىل هذا الطالق بني العلوم االجتامعية واالقتصاد السيايس
فصل كليات العلوم االقتصادية عن كليات العلوم االجتامعية واإلنسانية يف الجامعات
العربية ،إذ مل تعد تدرس علوم االقتصاد واالقتصاد السيايس بوصفها فر ًعا من فروع علوم
اإلنسان واملجتمع ،بل غرقت يف االقتصادوية الكمية الصامء ،يف حني فقد االقتصادي صبغته
السياسية واالجتامعية بالنسبة إىل الباحثني يف العلوم االجتامعية .وحسب التقرير ،الذي أعده
املجلس العريب للعلوم االجتامعية يف بريوت حول وضعية العلوم االجتامعية يف العامل العريب،
لوحظ وجود أكرث من  124مركز ٍ
متخصصا يف العلوم االجتامعية ،و 5يف األنرثوبولوجيا،
بحث
ً
و 54يف علم االجتامع ،ومل يوجد أي مركز بحث يف االقتصاد السيايس ،وال يف علم االجتامع
السيايس .ومع مالحظة الحضور املكثف لعلم االجتامع ،إال أن التخصصات املفتوحة يف داخله
هي يف التنظيم والعمل وإدارة املوارد البرشية أو علم اجتامع التنمية.
 21ميكن أن نأخذ ،عىل سبيل املثال ،منط تسيري شؤون القرية القبائلية يف شامل أفريقيا
بوصفه أحد مناذج الدميقراطية ما قبل الحديثة ،حيث كانت تسري القرية (أو العرش) عن
طريق مجلس يسمى (تاجامعث) ،أي الجمعية ،تكون فيها جميع العائالت ممثلة ولو شكليًا،
وتتخذ القرارات بالتداول والتشاور .هذه ليست دميقراطية ،بل هي شكل ما قبل دولتي
لتسيري الجامعة االجتامعية.
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•ميكن التأريخ للحداثة ودولة القانون من دون العودة إىل الفكر
اليوناين ،بل من دون املغاالة يف رشح أفكار روسو ،وتوماس هوبز
 ،)1679-1588( Thomas Hobbesوماركس ،وآدم سميث،
فعل ما نجده يف مؤلفات مرجعية حول الحداثة نذكر
وهو ً
من بينها كتاب نوربرت إلياس يف ديناميكية الغرب( ،((2وكتاب
بارينغتون مور  )2005-1913( Barrington Mooreاألصول
االجتامعية للدكتاتورية والدميقراطية( ،((2وكتاب هيلتون روت
بناء الدولة الحديثة يف أوروبا(.((2

حل للمشكلة الطائفية
•الدميقراطية الحديثة مل تنشأ بوصفها ً
حل للرصاع
والقبلية والتعددية اإلثنية يف املجتمع ،بل بوصفها ً
والتناقض املوجود بني رأس املال (الربجوازية) ،والعمل (القوى
العاملية) .لقد ُحلت الرصاعات الدينية والطائفية واإلثنية،
ولو نسب ًيا ،يف إطار الدولة التسلطية بأشكال ووسائل مختلفة،
ووصول إىل حد إعادة تشكيل
ً
ابتدا ًء باستعامل القوة والعنف،
حدود الدولة – األمة الجغرافية واإلثنية والعرقية ،مرو ًرا بتأثري
السوق يف الرابط االجتامعي داخل مجتمع متعدد اإلثنيات
والطوائف الدينية.

 .2الديمقراطية ورأس المال والعمل
إن ما يجعل الدميقراطية ظاهرة حديثة /حداثية ،هو ارتباط
ظهورها بتطور الرأساملية أو نضجها ،وارتباط اشتغالها برشوط
اشتغال النظام االقتصادي الرأساميل .الدميقراطية هي إفراز لتطور
الرأساملية ،والدولة الحديثة هي تطور للسوق إذا ما أردنا استعارة
عبارة عدي لهواري( ،((2وال ميكن فهم منط اشتغالها من دون العودة
إىل فهم منط اشتغال الرأساملية يف حد ذاتها ،وقد ربط لهواري ،يف
كتابه الدولة :مقاربة منهجية وسوسيولوجية ،بني اشتغال "التسوية
الدميقراطية" والرشوط التاريخية والسياسية  -االجتامعية الشتغال
قانون القيمة( ،((2وهو املوقف نفسه الذي نجده يف الفكر االقتصادي
الحديث منذ آدم سميث إىل غاية إلسنهانس.
22 Elias Norbert, La dynamique de l'occident (Paris: Calmann-Lévy, 1975).
 23بارينجتون مور ،األصول االجتامعية للدكتاتورية والدميقراطية ،ترجمة أحمد محمود
(بريوت :املنظمة العربية للرتجمة.)2008 ،
24 Hilton L. Root, La construction de l'Etat moderne en Europe, la France
et l'Angleterre (Paris: PUF, 1994).
25 Lahouari Addi, L'impasse du populisme (Algeria: Entreprise nationale
du livre, 1990), p. 11.
26
Lahouari Addi, Etat et pouvoir: Approche méthodologique et
sociologique (Algeria: Office des publications universitaires, 1991), p. 89.

ويف الحقيقة ،أشارت العلوم السياسية والسوسيولوجية العربية،
ولكن باحتشام ،إىل عالقة الربجوازية بالدميقراطية ،ولكن مل تذهب
إىل حد ربط الثانية باألوىل وجعلها رشطًا رضوريًا إلنتاجها .إنها
تستحرضها فقط بوصفها معلوم ًة تاريخية عند التأريخ للدميقراطية
عىل نحو عاجل ،وبــدلً من إقامة عالقة رشطية بينهام ،كث ًريا
ما حاولت اللف والدوران والتلفيق مثلام فعل فكر النهضة مع عالقة
الحداثة باإلسالم(.((2
وألسباب تاريخية ،اصطبغت الثقافة السياسية العربية باأليديولوجيا
الشعبوية ،حيث شعارات املساواة والعدالة االجتامعية تسبق التطلع
إىل الدميقراطية والحرية ،ولهذا ليس من السهل أن يواجه السيايس
العريب جامهريه بخطاب ليربايل من دون أن يخاف من أن تلصق به
تهمة خدمة مصالح اإلمربيالية العاملية .إنها لحظة التقاء النهضة
مع الحداثة الغربية نفسها ،لكن ٍ
بتحد جديد وشعار جديد وسياق
جديد ،وإنه الرتدد نفسه يعاد إنتاجه ،والتلفيق نفسه أيضً ا حدث
وما زال يحدث .رمبا يفرس هذا مطالبة األحزاب العربية ،ال سيام
يف البلدان التي عرفت تعددية حزبية ،بالحرية السياسية ونزاهة
االنتخابات من دون املطالبة بالحرية االقتصادية ورفع السلطة يدها
عن االقتصاد وخصخصة القطاع االقتصادي العام الذي ميثل القاعدة
االجتامعية والوعاء السيايس لألنظمة التسلطية العربية .إن السيايس
العريب ليفكر يف الحرية السياسية من دون أن يستطيع إدراك رشوط
تحققها وإنتاجها ،ومن دون أن مييز بني كون الحرية قيم ًة أخالقية
قابل للمامرسة والتحقيق يف ظل
وفكر ًة فلسفية ،وكونها حقًا سياس ًيا ً
رشوط تاريخية محددة(.((2
 27راجع عىل سبيل املثال النقاشات حول املجتمع املدين ودوره يف تحقيق الدميقراطية،
والتي نرشت يف :سعيد بنسعيد العلوي [وآخرون] ،املجتمع املدين يف الوطن العريب ودوره يف
تحقيق الدميقراطية :بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة
العربية (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية.)1992 ،
 28نستعري هذا التشبيه من :عزمي بشارة ،مقالة يف الحرية (الدوحة /بريوت :املركز
العريب لألبحاث ودراسة السياسات.)2016 ،
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تبدو الدميقراطية الحديثة كام لو أنها ظاهرة برجوازية رأساملية،
ألن رشوط تحقيقها وأدوات إعادة إنتاجها مرتبطة بنمط اإلنتاج
الرأساميل وليس بالفلسفة الليربالية .جاءت هذه األخرية لترشعنها
وتقدمها نظري ًة سياسية واجتامعية ،ولكنها يف الحقيقة نظرية يف
االقتصاد السيايس .كتب بارينغتون مور حول أسبقية الربجوازية
والرأساملية عىل الفلسفة الليربالية اآليت" :يف إنجلرتا ،وقبل آدم
سميث بزمن بعيد ،بدأت جامعات متناثرة من اإلنجليز ،تقيم يف
الريف ،بقبول املصلحة الذاتية والحرية االقتصادية عىل أنها األساس
الطبيعي للمجتمع اإلنساين"(.((2
وبالنظر إىل تاريخ أوروبا الغربية ،مهد دولة القانون ،يتجىل أن
الربجوازية يف مسار تطورها وتراكم ثروتها أدركت بالتجربة أن العائق
األكرب أمامها هو السلطة السياسية بشكلها التقليدي الباترميونيايل
 ،Patrimonialوأنه ال ميكن يف ظلها أن تضمن املحافظة عىل رشوط
اشتغال قانون القيمة ،أي مسار العمل الذي يسمح بتحقيق فائض
يف القيمة ،وهذا هو السبب تحدي ًدا الذي كان وراء إرصار الربجوازية
عىل الضغط لتغيري شكل السلطة السياسية وجعله يتوافق مع رشوط
اشتغال قانون القيمة .تحقق هذا مبحاربة السلطات الفرعية التي
تفرض رضائب واقتطاعات إضافية غري قانونية وغري رشعية عىل
النشاط االقتصادي الربجوازي ،وتقييد السلطة عن طريق الفصل بني
السلطات والرقابة الربملانية ،واملشاركة يف انتخاب املسؤولني لعهدة
محددة ،ولكن أيضً ا مع احتفاظ الربجوازية بحقها يف استغالل قوة
العمل داخل املصنع.
الربجوازية ليست طبقة دميقراطية بحكم ثقافتها ،ولكن بوصفها
قوة اجتامعية صاعدة مستقلة عن السلطة (سلطة امللك واإلقطاع)،
وخالل سعيها للحفاظ عىل وترية معينة من تراكم رأس املال انتهت إىل
إنتاج ديناميكيتني كانتا منعرجني حاسمني يف صريورة الحداثة ،هام:
•ديناميكية أوىل متعلقة ببناء مؤسسات سياسية مضادة للسلطة
وموازنة لها (الفصل بني السلطات ،والتمثيل السيايس).

•وديناميكية خلق املجتمع املدين التي يتحرر فيها املجتمع من
هيمنة السلطة السياسية عليه.
ولكن ،ملاذا الربجوازية ،يف أوج نفوذها وقوتها االقتصادية والسياسية،
مل ت ُ ِعد إنتاج النمط الباترميونيايل للسلطة؟
تكمن اإلجابة يف أن الربجوازية مل تكن تنظر إىل السلطة السياسية
بوصفها غاي ًة يف حد ذاتها ،بل تحاول فقط أن تجعل السلطة متوافقة
ُخل باشتغال قانون القيمة .ويف اللحظة
مع مصالح رأس املال وال ت ّ
29
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التاريخية التي نضجت فيها الربجوازية ،واستطاعت أن تتحول إىل
طبقة يف حد ذاتها ،كانت قد أحدثت تحوالت بنيوية يف املجتمعات
األوروبية أهمها القضاء عىل البطالة ،وخلق ندرة يف اليد العاملة،
وخلق سوق صبغت التبادالت االجتامعية مبنطقها .إن القاعدة
االجتامعية التي كانت تقوم عليها امللكية األرستقراطية اإلقطاعية
ليست هي ذاتها متا ًما قاعدة الدولة الربجوازية .امللكية اإلقطاعية
كانت مستقلة عن املجتمع ،وكان مسار تراكم الرثوة عندها يعتمد
عىل اإلقطاع ،يف حني أن مسار الرتاكم الرأساميل يعتمد عىل اإلنتاج
باستغالل قوة العمل .ومصالح املجتمع الربجوازي مرتبطة مبارشة
بالطبقة العاملة التي يشرتي منها قوة العمل بأجر يسمح له بتحقيق
األربــاح .إن رشوط استمرار هذه العالقة بني رأس املال والعمل
هي ما سيعرف الحقًا بالتسوية الدميقراطية .لقد قامت الربجوازية
بزحزحة عالقة االستغالل من الحقل السيايس (إقطاعية) إىل داخل
املصنع ،فتنازلت للعامل عن حقوق سياسية ثم اجتامعية مقابل حقها
يف رشاء قوة العمل ،وبذلك حولت العمل إىل سلعة مستقلة عن كيان
الفرد ،قابلة للبيع والرشاء يف السوق؛ لكن يف مقابل االعرتاف لكيان
العامل باملساواة مع الربجوازي يف الحقوق السياسية .الربجوازية،
بتثمينها قو َة العمل وارتباط تراكم ثروتها به ،حولت العامل إىل قوة
اجتامعية سياسية تتمتع بقدرة تفاوضية.
بقي لنا أن نعرف اآلن :من أين تستمد الحركات العاملية قوتها
التفاوضية؟ وكيف أصبحت قوة سياسية ال ميكن تحييدها؟ وملاذا
تحولت الطبقات العاملية يف أوروبا الغربية إىل قوة سياسية ،يف حني
عجزت عن ذلك يف السياق العريب؟
هذه من األسئلة املهمة التي مل تناقش مبا يكفي يف األدبيات العربية
التي تناولت التحول الدميقراطي .إنها تفكر يف الدميقراطية بوصفها
أفكا ًرا فلسفية و ُم ًثل عليا تفرض نفسها عىل /ويف املجتمع مع مرور
الزمن بحكم كونها ُم ًثل عليا متجاوزة .عىل سبيل املثال ،فكّر برهان
غليون يف الدميقراطية عىل أنها نشأت من رصاع أيديولوجي بني الدين
والسياسة ،وأن سبب غيابها يف العامل العريب هو سوء فهم العالقة بني
التيارات اإلسالمية والدولة العلامنية .وعىل الرغم من مرور عقود
عىل هذه الفكرة ،التي تكرست أكرث مع ترويج أمريكا والغرب عمو ًما
لفكرة حقوق اإلنسان والدميقراطية ،واالختزاالت التي أُوجدت بني
اإلسالم والعنف واالستبداد ،فإن الخطاب األكادميي والسيايس ال يكاد
يتحرك قيد أمنلة .إننا نجد كات ًبا مثل محمد عابد الجابري يستعمل
"تأجيل الدميقراطية( ((3من طرف النخب القومية العربية بعد
 30محمد عابد الجابري ،الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،سلسلة كتاب يف جريدة 95
(لندن :مؤسسة محمد بن عيىس الجابر؛ باريس :اليونسكو.)2006 ،
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االستقالل" ،ويقول إنه "ما من مربر اآلن لهذا التأجيل" .هذه فكرة
رائجة كث ًريا يف الفكر العريب ،وتعكس نظرة التاريخية للدميقراطية،
كام لو أن الحكام العرب هم من رفضوا منح الدميقراطية لشعوبهم،
أو كام لو أنها كانت فكرة مطروحة عىل الطاولة ،واتُّفق عىل تأجيلها
ألسباب جيوسياسية وتنموية .إنه تصور السيايس للسيايس ،أي النظر
إىل السلطة عىل أنها توافق حول الخري العام للمجتمع ،وهذه نظرة
ما قبل حداثية ،تنظر إىل املجتمع عىل أنه جامعة اجتامعية واحدة
متجانسة ،وليس أفرا ًدا متنافسني عىل املوارد املادية والرمزية.
استند االنفتاح ،الذي ُشِع فيه يف بعض البلدان العربية تحت
ضغط أزمة اقتصادية خانقة ،عىل نحو مبارش أو غري مبارش ،إىل هذه
الرؤية للدميقراطية ،وهي إقرار مجموعة من الحقوق والحريات يف
الدستور ،وإقرار االنتخابات والتعددية الحزبية ،وال حاجة إىل أن
نذكر مجد ًدا أن هذا االنفتاح كان يف صالح األنظمة القامئة ،التي
عرفت كيف ترمم واجهتها من أجل إبطال مفعول ضغوط املنظامت
الدولية وتهديدات الواليات املتحدة األمريكية ومساوماتها .أما
الحقوق االقتصادية ،والتفكري يف االنتقال نحو اقتصاد رأساميل منتج،
واملطالبة بتحرير االقتصاد من اإلقطاعيات العائلية ومام يوصف
أصل عىل
مجازيًا بـ "رأساملية األحباب" ،فتلك مسائل مل يفكر فيها ً
أنها جزء من الدميقراطية إال عىل نح ٍو هاميش( .((3وبطبيعة الحال،
مثة ما يربر هذا التناقض يف طرح مسألة الدميقراطية يف العامل العريب؛
فالسياق الريعي ال ميكن أن ينتج وعيًا بالدميقراطية خارج الوصفات
الجاهزة التي يتداولها اإلعالم والخطاب السيايس ،ولهذا ظلت كل
املطالب الدميقراطية املنتجة داخل هذا السياق ال يخرج أغلبها عن
دمقرطة الوصول إىل الريع ،وهو ما فهمته األنظمة واستجابت له
مبقادير مختلفة حسب الزمان واملكان(.((3
وإضافة إىل ما استعرضناه حول األصــول الربجوازية والرأساملية
للدميقراطية ،يقدم إلسنهانس( ((3تحليلً دقيقًا لعالقة التحول الدميقراطي
 31هذا إن مل نقل تم تصويرها عىل أنها تهديد للدميقراطية والعدالة االجتامعية .مل تطرح
األحزاب السياسية مسألة الحريات االقتصادية ،وفكرت يف الدميقراطية من دون وضع الدولة
الريعية محل إدانة وتساؤل ،ينظر :نوري دريس" ،املجتمع املدين يف الجزائر :اقتصاد سيايس
لتجربة انفتاح دميقراطي غري مكتملة" ،سياسات عربية ،العدد ( 19آذار /مارس .)2016
 32نذكر هنا عىل سبيل املثال ال الحرص ،موقف بعض األحزاب املسامة دميقراطية يف
الجزائر من إصالحات حكومة مولود حمروش ( ،)1991-1989فحزب التجمع من أجل
الثقافة والدميقراطية ،كان من الداعني إىل إعادة جدولة الديون ،ووقف مع قرارات الجيش
يف وقف املسار االنتخايب ،وشارك يف كل حكومات الرتاجع عن االنفتاح .بحسب شهادة غازي
حيدويس ،فإن معظم الصحف (املستقلة) ،التي منحتها حكومة حمروش الحق يف الحياة،
وقفت مع النظام يف معركته ضد اإلصالحيني واإلصالحات االقتصادية ،ينظر:
Hidouci Ghazi, La libéralisation inachevée (Paris: La Découverte, 1995), p. 235.
33 Hartmut Elsenhans, "Révolution démocratique, révolution bourgeoise,
révolution arabe: L'économie politique d'un possible succès," Naqd, no. 29
(2011), pp. 51-61.
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بالتحول االقتصادي نحو الرأساملية ،وكيف حققت القوى العاملية
(أي املجتمع) القدرة عىل التفاوض ،فيقول إن مثة عالقة قوية بني
الدميقراطية وتشبّع سوق العمل ،ونقصد بهذا األخري ندرة اليد العاملة
وانخفاض البطالة إىل مستويات دنيا رشط أن يكون هذا التشبّع يف سياق
إنتاج رأساميل ،ألن املعادلة قد تتحقق يف ظروف أخرى وال تنتج تسوية
دميقراطية( .((3ويتوافق هذا الطرح مع ما كتبه عدي لهواري حني قال:
"إن دول العامل الثالث ،التي تحتل الربجوازية فيها السلطة ،ال ميكن أن
تعرف حياة دميقراطية عىل غرار املجتمعات الغربية [ ]...يف هذه البلدان
حيث الحركات العاملية ضعيفة ،يعاين قانون فائض القيمة العجز بسبب
طبيعة األنشطة االقتصادية (صناعة تركيبية ،فالحة مضارباتية ،ارتباط
التجارة بالعالقات الدولية  ...إلخ) ،وهي كلها عوامل قادرة عىل تفسري
أسباب غياب الدميقراطية .وإذا كانت الربجوازية ذات طابع تهيمن عليه
التجارة أو الزراعة ،وإذا كان الهامش األكرب من رأس املال االجتامعي
يقع عىل هامش اإلنتاج أو حافته أو كان ضعيف االنخراط داخل حقل
اإلنتاج ،فالنتيجة هي أن الحركة العاملية لن يكون لديها تأثري مبارش يف
إعادة إنتاج رأس املال وتراكمه ،وذلك ما مينعها من احتالل موقع قوة
ميكنها من انتزاع فضاءات للحريات العامة"(.((3
يف ضوء هذا الفهم للدميقراطية ،الذي ال شك يف أن فيه الكثري من
االختصار الذي يربره عدم اتساع حجم الدراسة للمزيد من التفصيل،
سنحاول العودة إىل ظروف فشل التحول الدميقراطي يف الجزائر
وأسبابه ،معتقدين أنه م ّر من الوقت ما يكفي الستجامع الصورة
كاملة حول الظروف التاريخية التي حدث فيها االنفتاح من جهة،
ووقع فيها إفشاله وإفراغه من محتواه ورهاناته من جهة أخرى.
سنسرتشد مبا يحدث اليوم يف تونس وبقية البلدان العربية من انفتاح
وتح ّول ّ
أول ملاذا ميكن الحديث عن استثناء
وتعث ،ولهذا سنوضح ً
تونيس؟ وما الغاية منه منهج ًيا ونظريًا؟

ً
ثالثا :حول االستثناء التونسي
أول أن نؤكد أن ما نعتربه استثنا ًء يف تونس يبقى مجرد حكم
يجب ً
عىل اللحظة الراهنة ،وما من ضامنات حول استمرار هذا االستثناء.
إ ّن وصفنا هذا مؤسس عىل مجموعة من العنارص التي تم استقاؤها
من قراءات تاريخية للتحول الدميقراطي ،ومقارنات بني تجارب
تحول ناجحة وفاشلة ،وعنارص مرتبطة باملجتمع التونيس وتركيبته
 34نشري هنا إىل تلك الدول التي تستورد العاملة من الخارج بسبب النمو االقتصادي
املتسارع الناتج من ارتفاع املداخيل الريعية ،أو إىل تلك الدول التي تقوم بخلق مناصب شغل
سياسية يف قطاعات غري منتجة (اإلدارة والخدمات) ويتم دفع أجور سياسية لها.
35 Addi, Etat et pouvoir, p. 94.
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االجتامعية وبنيته االقتصادية .وال شك يف أنها عنارص غري دقيقة،
لكنها كافية يف نظرنا لبناء فرضية بحثية ومنوذج للمقارنة .وتكمن
استثنائية التجربة التونسية فيام ييل:
•إنها التجربة الوحيدة التي مل تعرف إىل هذه اللحظة ثورة
مضادة (كام يف اليمن ومرص) ،أو انحرافًا نحو العنف والحرب
األهلية (كام يف ليبيا وسورية واليمن).
•عىل خالف ثورات الربيع العريب األخرى ،يالحظ يف تونس أن
الدور األسايس قام به تنظيم نقايب عاميل هو االتحاد العام
التونيس للشغل( ،((3وهو تنظيم نقايب مستقل مهيكل له جذور
تاريخية تعود إىل سنوات العرشينيات من القرن العرشين .يف
حني أن الثورة يف كل من مرص وليبيا وسورية واليمن قادتها
حركات سياسية غري منظمة ،أو ساهمت فيها تنظيامت حزبية
تقليدية .ومن وجهة النظر هذه ،فإن التجربة التونسية هي
الوحيدة التي اتصفت بالصفات ذاتها التي صبغت ثورات
أوروبا الرشقية التي قادتها حركات عاملية (بولندا عىل سبيل
املثال قادتها حركة تضامن) .وعمو ًما ،فإن النقابات العاملية
قادرة عىل حشد أنصار وجامهري من أكرث من تيار أيديولوجي.
لقد بدت الثورة يف مرص كأنها "إخوانية" ،وقد استُخدمت هذه
الحجة لإلطاحة بها واالنقالب عليها .ثم إن وعاء النقابة هو
وعاء عاميل ميتلك القدرة عىل الضغط والتفاوض ،يف حني أن
الوعاء الحزيب ليس بالرضورة كذلك.
•عىل خالف الجزائر ،ساهمت الحركة النقابية يف تونس يف بناء
الدولة التونسية( ((3بالقدر نفسه الذي ساهمت فيه الحركات
السياسية األخــرى ،وطــوال عقود األحادية يف عهد الرئيس
الحبيب بورقيبة ( )1987-1957والرئيس زين العابدين بن عيل
( ،)2011-1987كان االتحاد العام التونيس للشغل هو القوة
االجتامعية والسياسية األساسية املوازنة لحزب السلطة.
•املجتمع التونيس هو املجتمع األكــر متدنًا (نسبة سكان
املدن)( ((3من باقي الحاالت األخرى املذكورة سابقًا ،وهو أيضً ا
أخريا حول االتحاد العام التونيس للشغل ،مقال :مولدي األحمر،
 36من أهم ما صدر ً
"النشاط النقايب وتحديات املرحلة االنتقالية يف سياق 'الربيع العريب' :مثال االتحاد العام
التونيس للشغل" ،سياسات عربية ،العدد ( 30كانون الثاين /يناير .)2018
"37 Najet Mizouni, "L'UGTT, moteur de la révolution tunisienne,
Tumultes, vol. 1-2, no. 38-39 (2012), pp. 71-91.
 38بحسب اإلحصاء السكاين لعام  ،2014يشكل سكان املدن يف تونس نحو  68يف املئة
من مجموع السكان ،ينظر :الجمهورية التونسية ،وزارة الشؤون االجتامعية ،التعداد العام
للسكان والسكنى  :2014أهم املؤرشات (تونس ،)2014 :شوهد يف  ،2021/8/30يف:
https://bit.ly/3j8pbiH
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تجانسا دين ًيا (اإلسالم السني) وعرق ًيا ولغويًا .إنه مجتمع
األكرث
ً
ال يعاين انقسامات قبلية وعرقية ،وال دينية طائفية .ولذا فإن
الدولة-األمة يف تونس ناضجة إىل حد بعيد مقارنة بالعراق
وليبيا واليمن.

•االقتصاد التونيس هو األكرث رأساملية من بني باقي االقتصادات
األخرى املذكورة سابقًا ،وهو الوحيد تقريبًا الذي ال تحرض فيه
الريوع بنسبة كبرية بخالف ليبيا ومرص واليمن ،وبدرجة أقل
سورية .لكن هذا ال يعني أن مؤرشات االقتصاد الكيل التونيس
إيجابية ،فنحن نستعمل هذه الحجة هنا للتأكيد عىل ارتباط
مهم من
رصا ً
االقتصاد التونيس بالطبقة العاملة بوصفها عن ً
عنارص وسائل اإلنتاج وتراكم رأس املال ،أي توافر ما يسميه
إلسنهانس "رشوط تحقق القدرة التفاوضية للطبقة العاملة".
عىل كل حال ،واستنا ًدا إىل ما سبق ،ستكون هذه هي الحجة
الرئيسة لهذه الدراسة ،إذ تفرتض أن أهم رشط لتحقيق تحول
دميقراطي هو النجاح النسبي للتحول نحو الرأساملية املنتجة
التي سوف تعزز التحول الدميقراطي ،وهنا مكمن األمل يف نجاح
التجربة التونسية سواء يف هذه الدورة ،أو يف دورات أخرى.

رابعا :الجزائر :تجربة تحول ديمقراطي
ً
متعثرة
ملاذا مل يؤ ِّد االنفتاح السيايس واالقتصادي ،الذي أُقر يف الجزائر منذ
شباط /فرباير  ،1989إىل إنتاج نخب سياسية جديدة يف السلطة ومنط
تراكم جديد للرثوة؟ وملاذا كان االنفتاح يف صالح النخب القدمية
التي تهيمن عىل السلطة منذ االستقالل إىل اليوم؟ وملاذا عجز دستور
االنفتاح عن إحداث قطيعة سياسية واقتصادية؟
غال ًبا ما يتم التأريخ لفشل تجربة التحول الدميقراطي يف الجزائر
بالعودة إىل الثاين عرش من كانون الثاين /يناير  ،1992حني قام
الجيش بإلغاء نتائج الدور األول من االنتخابات الترشيعية التي
فازت فيها الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ بأغلب املقاعد .لكن قلام يُشار
إىل حدث آخر أكرث أهمية يف نظرنا ،وقع قبل ستة أشهر من ذلك،
يف  4حزيران /يونيو  ،1991حني أقالت السلطة ما ُعرف بحكومة
اإلصالحيني التي قادها مولود حمروش ( ،)1991-1989وتعيني
حكومة جديدة برئاسة سيد أحمد غزايل ( ،)1992-1991كُلفت
ظاهريًا بالتحضري لالنتخابات النيابية ،وقامت عمليًا بإلغاء معظم
إصالحات حمروش االقتصادية مقابل االحتفاظ (ولو دستوريًا) بجزء
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من إجراءات االنفتاح السيايس( .((3إنه انقالب اقتصادي عىل حزمة
اإلصالحات التي كانت ستضع ،عىل األمد املتوسط ،ح ًدا لهيمنة
السلطة عىل االقتصاد.
يتجىل من خالل العودة إىل املسار االنتخايب بد ًءا من عام ،1995
من دون العودة إىل استكامل اإلصالحات االقتصادية التي ألغيت
عام  ،1991أن رهان النظام األكرب كان داخل الحقل االقتصادي ،وأن
أساسا عرب استمرار رقابة الدولة عىل االقتصاد.
االحتفاظ بالسلطة مير ً
ويتبني كذلك أن إجراءات الرتاجع عن االنفتاح االقتصادي ،التي رشعت
فيها حكومة أحمد غزايل واستكملتها حكومة بلعيد عبد السالم
( ،)1993-1992ال تقل أهمية عن وقف املسار االنتخايب ،بل ورمبا
هو الرتاجع األهم الذي مكّن السلطة من إبطال مفعول التعددية.
صحيح أن جزائر ما بعد عام  1989ليست هي ما قبله ،وصحيح أن
هامشً ا واس ًعا من الحريات قد تحقق شكل ًيا عىل األقل .لكن املثري
للقلق هو إفراغ دستور التعددية من كل مضامينه السياسية وتعطيل
دوره يف إنتاج نخب جديدة يف السلطة ،ويف خلق ديناميكية تداول
سلمي عليها .يف رأينا هنا يجب عىل نظريات التحول الدميقراطي أن
درسا تاريخيًا لبناء فرضيات
تتخذ من تجربة متعرثة ُمبطَلَة املفعول ً
جديدة ،أو إلعادة اختبار املقوالت النظرية التي تأسست عليها.

ددعلالا  51ددعلااجملا  51 -ددعلادعلا
Issue 51 - Volume 9 - July  2021

لذلك ،فإننا نعتقد هنا أن الظروف التاريخية التي حالت دون أن
تتشكل مؤسسات سياسية وقوى اجتامعية قادرة عىل وضع قيود
للسلطة السياسية قبل عام  1989استمرت ومل تتزعزع ،فحني
استشعر النظام السيايس خطر إصالحات حكومة مولود حمروش
تدخّل وأوقف الجانب االقتصادي منها متهي ًدا لتجميد الجانب
السيايس .إن اإلصالحات السياسية ال تشكل تحديًا ملصالح النظام ما مل
ِ
تأت بحزب معارض إىل السلطة ،يف حني أن اإلصالحات االقتصادية،
رشا للجامعات
التي تستعرضها الدراسة ،تشكل تحديًا وتهدي ًدا مبا ً
الريعية ،ومفعولها آين ومبارش .سيكون من املفيد أن نذكّر بأهم هذه
اإلصالحات ومدى أهميتها يف تعزيز التحول نحو الرأساملية املنتجة.

ملاذا تراجع النظام السيايس الجزائري عن اإلصالحات االقتصادية
التي كانت تهدف إىل القطيعة مع االقتصاد الريعي واالنتقال إىل
اقتصاد السوق املنتج ،واحتفظ بإجراءات االنفتاح السيايس؟ ملاذا
تحقق التحول الدميقراطي يف املجتمعات التي استطاعت االنتقال
نحو الرأساملية املنتجة ،ومل ينجح يف املجتمعات التي مل يتزعزع
اقتصادها الريعي؟ نحن ندرك أن من الصعب أن نختزل النجاح يف
هذا العنرص تحدي ًدا ،أو عىل األقل من الصعب أن نربهن عىل وجود
عالقة ميكانيكية بني التحول الرأساميل والتحول الدميقراطي مبعادلة
رياضية تقنع الجميع كام هو الحال بالنسبة إىل التنظريات التي تربط
بني الثقافة والدميقراطية ،وهذا بسبب أن االنعكاسات السياسية
لالنتقال نحو الرأساملية تظهر بعد فرتة طويلة نسبيًا ،بعكس الثورات
الشعبية التي قد تُسقط أنظمة بني ليلة وضحاها وتشكل خريطة
سياسية جديدة عىل الفور .لكن هذا التساؤل يعيد النقاش إىل الواقع،
والتجارب بعينها تؤكد صحة املقوالت التاريخية التي تربط بني
الدميقراطية والرأساملية ،وهذا ما ذهب إليه الكثري من األدبيات التي
أرخت للحداثة والدميقراطية ودولة القانون ،وقد أرشنا إليها سابقًا.

 .1تجربة حكومة اإلصالحيين1991-1989 :
تشكلت حكومة اإلصالحيني يف أيلول /سبتمرب  ،1989وكان برنامجها
املعلن يتمثل يف إيجاد حل لألزمة االقتصادية والسياسية واالجتامعية
التي ظهرت عقب األزمة النفطية عام  ،1986حني انهارت أسعار
النفط إىل ستة دوالرات أمريكية للربميل الواحد .ويف إثر ذلك ،قامت
حكومة حمروش بعملني متوازيني هام :أولً  ،إصالحات اقتصادية
لالنتقال إىل منط جديد من تراكم الرثوة ،ما يعني التحول إىل اقتصاد
السوق؛ وثان ًيا ،إصالحات سياسية تضع ح ًدا لألحادية الحزبية والنقابية
واإلعالمية .لقد فهم فريق اإلصالحيني أن املنطق السيايس والزبوين يف
تسيري االقتصاد هو سبب فشل القطاع العمومي ،ولهذا أقر ثالثة
إصالحات أساسية( ((4كانت يف نظرنا السبب املبارش يف إقالته بعد أن
اكتشف أصحاب القرار أن مصالحهم املالية والسياسية باتت يف خطر.

 39نتحدث هنا عن االحتفاظ بإجراءات االنفتاح السيايس ألنه مل يتم حل كل األحزاب
السياسية األخرى وحظرها ،وال غلق الصحف الخاصة ،وال تجميد عمل النقابات العاملية
املستقلة عدا تلك التي كانت تابعة للجبهة اإلسالمية لإلنقاذ.
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تاسارد
الجزائر :تجربة تحول ديمقراطي في سياق فشل اقتصادي

•إقرار قانون نقد وقرض جديد مينح استقاللية مطلقة للبنك
املركزي الجزائري ،وذلك من أجل وقف مامرسات السلطة يف
اللجوء إىل طبع النقود من دون مقابل اقتصادي لسد العجز يف
املوازنة ،والتالعب بقيمة رصف الدينار الجزائري.
•منح االستقاللية االقتصادية للمؤسسات العمومية ،ومنع أشكال
التدخل السيايس واالقتصادي كاف ًة يف تسيريها ،بهدف وقف
التوظيف السيايس واالجتامعي للعامل (التكدس الوظيفي)
أموال ضخمة من
الذي كان سب ًبا يف عجزها املزمن واستهالكها ً
خزينة الدولة.

•تحرير التجارة الخارجية من قبضة الدولة ،من أجل القضاء عىل
اللوبيات املحلية والدولية التي استنزفت خزينة الدولة بالفساد
والعموالت واالحتكار.
مل تنزعج السلطة من االنفتاح السيايس بقدر ما انزعجت من هذه
اإلجراءات التي كانت تهدف إىل تحقيق اآليت:
•تفكيك أسس النظام السيايس الريعي الذي كان يستعمل
مداخيل املحروقات لرشاء رشعية اجتامعية سياسية عرب توظيفها
مبنطق سيايس داخل الحقل االقتصادي ،وهو األمر الذي أدى إىل
اإلخالل بكل التوازنات العامة لالقتصاد الجزائري ،وجعله عاج ًزا
متا ًما عن توفري أبسط السلع للسوق املحلية ،ومن ثم انتهى إىل
تكريس التبعية للسوق العاملية.

•تفكيك األسس القانونية واملؤسسية للنظام (الباترميونيايل)
الزبوين ،الذي يستخدم مداخيل النفط لتحييد املجتمع سياسيًا،
ومنع تشكل مجتمع مدين من خالل محاربة السوق وبرقرطة
 Bureaucratisationاملجتمع ،ونسج الشبكات الزبونية
ورعايتها داخل الجسم االجتامعي.
يتضح من خالل إلغاء هذه اإلصالحات أن السلطة تقاوم االنتقال
نحو منط جديد لرتاكم الرثوة يقوم عىل استغالل قوة العمل ،مقابل
االعرتاف للعامل بحقوق سياسية ونقابية واجتامعية واقتصادية.
والتطورات التي حدثت بعد ذلك أكدت أن السلطة مل تكن مستعدة
لقبول تحول دميقراطي أو رأساميل .يف الواقع كانت السلطة تعتقد
أن حكومة اإلصالحيني لن تجرؤ عىل الذهاب بعي ًدا إىل حد تفكيك
البنية التحتية للنظام ،وأنها عىل غرار سابقتها ستكتفي بإجراءات
تقنية تعيد التوازن إىل ميزانية الدولة يف انتظار عودة أسعار النفط
للصعود من جديد .كانت السلطة ترفض أن تنظر إىل أن سبب
األزمة االقتصادية هو املنطق السيايس الريعي يف تسيري االقتصاد
وليس انخفاض أسعار املحروقات يف السوق العاملية ،ولهذا ،فإن
فشل التحول الدميقراطي يف الجزائر سببه أيضً ا الفشل يف التحرر
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من التبعية لالقتصاد الريعي ،ومقاومة الجامعات الريعية لكل
أشكال اإلصالح واالنتقال نحو اقتصاد سوق منتج .مل تعرف حكومة
اإلصالحيني كيف تضمن التوفيق بني اإلصالح االقتصادي والسيايس
وحفظ مصالح الجامعات النافذة يف كل مفاصل الدولة ،ليك تتجنب
مقاومة اإلصالح والتحول املزدوج.
وكخالصة بسيطة ،ميكن اإلجابة عن سؤالنا السابق حول أسباب فشل
تجربة التحول ،بعدم امتالك املجتمع الجزائري آنذاك (وإىل غاية
اليوم) وسائل تحصيل استقالليته عن الدولة ،ووسائل تقييد السلطة
السياسية القامئة التي استفادت من قروض أجنبية بنحو  8مليارات
دوالر أمرييك يف عام  ،1991ونحو  4مليارات دوالر أمرييك بني عامي
 1994و ((4(1996يف مرحلة أوىل ،ثم استفادت من عودة أسعار النفط
إىل االرتفاع بد ًءا من عام  ((4(1999يف مرحلة ثانية؛ من دون أن ننىس
تفكيك النسيج الصناعي والزراعي بعد تطبيق برنامج إعادة الهيكلة
وجدولة الديون ،وتأثري العنف املسلح واإلرهــاب .أي باستمرار
الطابع الريعي لالقتصاد الجزائري ،سواء أكان عىل شكل مداخيل
مبارشة من صادرات النفط والغاز ،أم عىل شكل قروض خارجية
استعملتها السلطة يف تخفيف الضغط عليها وتجنب التفاوض مع
القوى العاملية.

 .2استمرار البنية الريعية لالقتصاد
تشكلت الدميقراطية تاريخ ًيا يف ظل تطور الرأساملية ونضجها
ووضعها ح ًّدا للبطالة ،ما ح ّول العامل إىل قوة اجتامعية وسياسية.
لكن ما يال َحظ ،يف تجربة االنفتاح يف الجزائر ،أن الدستور التعددي
قد أُقر يف ظروف أزمة اقتصادية خانقة ارتفعت فيها نسبة البطالة،
وتدهورت فيها القدرة الرشائية للطبقة الوسطى .يف الحقيقة ،إن لجوء
السلطة إىل الجيش لوقف املسار االنتخايب ال يكفي لتفسري أسباب
فشل تجربة التحول الدميقراطي ،فالسؤال سيبقى مطرو ًحا بصيغة
أخرى ويف ظرف آخر :ملاذا مل يستطع املجتمع أن يضع قيو ًدا عىل
هذه السلطة؟ قد نجيب هنا بالقول إن السلطة لجأت إىل االستخدام
املفرط للقمع والقوة .لكن كيف نفرس فوز حزب التجمع الوطني
الدميقراطي يف االنتخابات الترشيعية عام  ،1997وهو الذي تأسس
 41ينظر :حيدويس غازي ،الجزائر :التحرير الناقص ،ترجمة خليل أحمد خليل (بريوت:
دار الطليعة ،)1997 ،ص  .146وملزيد من التفصيل ،ينظر:
Omar Benderra, "Economie Algerienne 1986-1998: Les réseaux aux
commandes de l'Etat," Analyse, Algeria-Watch (Décembre 2009), accessed
on 30/8/2021, at: https://bit.ly/3CA9clw; Omar Benderra, "les réseaux au
pouvoir: Effondrement de l'Etat et prédation," Confluences méditerranée,
no. 45 (2003), pp. 81-94.
42 Ouchichi, p. 158.
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يف العام نفسه؟ وكيف نفرس عودة حزب جبهة التحرير الوطني
إىل الواجهة السياسية بد ًءا من عام 2002؟ سنسقط يف السطحية
إذا ما اعتربنا أن التزوير وحده ٍ
كاف لتفسري فوز أحزاب السلطة
يف جميع االستحقاقات االنتخابية .التزوير نتيجة وليس سب ًبا ،وهو
يعب عن ضعف آليات الرقابة عىل السلطة واإلدارة .رمبا يفرس حدث ًا
ّ
تاريخ ًيا (فوز حزب ما بالسلطة يف لحظة معينة) .لكنه لن يفرس
ديناميكية تاريخية طويلة املدى (استمرار النظام منذ االستقالل).
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•انتشار الفساد داخــل الجهاز البريوقراطي للدولة بسبب
مركزية التسيري ،وعدم استقاللية القضاء ،وانتشار املحاباة
واملحسوبية والتبذير.

•تدمري القطاع الزراعي بسبب سياسة الصناعات املصنعة التي
استقطبت ماليني الفالحني من الريف الجزائري البائس إىل
ضواحي املدن التي أقيمت فيها مجمعات صناعية عمالقة.
هذا إضافة إىل سياسة الثورة الزراعية التي انتزعت األرض من
ملكها ،وحولتهم إىل مجرد موظفني فيها .والنتيجة هي أن
ّ
الجزائر بد ًءا من عام  1978بدأت تستورد من السوق العاملية
معظم احتياجاتها من املواد الغذائية والصناعية عىل حد سواء.
•تحطيم القطاع الخاص رغم أنه كان يساهم بشكل مهم يف
اإلنتاج الداخيل الخام ،فميثاق عام  1976منع القطاع االقتصادي
الخاص من النشاط ،وب ّرر ذلك أيديولوجيًا.

•تَشكّل شبكات زبونية واسعة اغتنت من استغالل نفوذها يف
اإلدارة والجيش والجامرك ،وراحت تستعمل كل وسائل الضغط
عىل الدولة لتفسح لها املجال للنشاط يف التجارة واألعامل بد ًءا
من عام .1982

إن الظروف التاريخية االقتصادية والسياسية ،التي أُقرت فيها
التعددية الحزبية ،مل تكن تسمح بوضع قيود أمام السلطة السياسية،
بسبب استمرار هيمنة الدولة عىل االقتصاد وضعف تشكّل املجتمع
املــدين .لقد أدت املامرسات االقتصادية للدولة الجزائرية ،منذ
االستقالل إىل غاية ترشين األول /أكتوبر  ،1988إىل انعكاسات كارثية
عىل تطور املجتمع الجزائري الحقًا ،نلخصها فيام ييل(:((4
•فشل اقتصادي عىل املستويات كافة ،حيث ُهدرت أموال طائلة
من مداخيل النفط والغاز يف قطاع عمومي غري منتج عجز حتى
عن توفري أبسط السلع يف السوق املحلية ،واستهلك ماليني
الدوالرات األمريكية يف عملية مسح ديون دورية للمؤسسات
العمومية من دون تقديم أي حصيلة.
مثل:
 43لالطالع عىل حصيلة شاملة لالقتصاد الجزائري خالل هذه املرحلة ،ينظر ً
Omar Akalay, "L'économie algérienne, de l'ère des réformes 1989-1991 à celle
de l'ajustement structurel 1994-1998," in: Ahmed Mahiou & Jean-Robert
Henry (eds.), Où va l'Algérie? (Aix en Provence: Institut de recherches et
d'études sur les mondes arabes et musulmans; Paris: Karthala, 2003), pp.
179-204; Abderrahmane Mebtoul, "Bilan des politiques économiques de
1963 à 2010," in: Taib Hafsi (ed.), Le développement économique de l'Algérie
(Alger: Casbah Édition, 2011).

•ارتفاع عجز امليزانية العامة للدولة ،ودخول الجزائر يف فخ
املديونية الخارجية التي بلغت يف عام  1988نحو  27مليار
دوالر أمرييك مع خدمة فوائد ال َديْن التي بلغت نحو  70يف املئة.
وببلوغ ترشين األول /أكتوبر  1988تراكمت األزمات ،من بينها:
انخفاض إنتاجية املؤسسات العمومية ،وعجزها املايل املزمن،
وانخفاض عائدات الجزائر من العملة الصعبة بسبب انهيار أسعار
املحروقات منذ عام  ،1985وارتفاع مديونية الجزائر ،وارتفاع البطالة
إىل أكرث من  25يف املئة ،والنقص الحاد يف السلع األساسية وارتفاع
أسعارها يف السوق السوداء .كل هذا مع ارتفاع وترية االحتجاجات
االجتامعية منذ عام  ،1986وتزايد انتشار التيارات األيديولوجية مثل
الحركة اإلسالمية ،والحركة الثقافية الرببرية(.((4
عىل هذه الخلفية أُقر االنفتاح السيايس واالقتصادي يف دستور عام
 ،1989ويال َحظ جي ًدا أنه جاء عىل خلفية أزمة اقتصادية واجتامعية،
حيث إن الدولة مبجرد انخفاض عائداتها من العملة الصعبة،
أصبحت عاجزة عن صيانة الرشعية الثورية التي كانت ترتكز عليها.
 44يشري الباحثان طاهر سعود وعبد الحليم مهور باشا إىل أن الجزائر عرفت تصاعدًا
أكرب يف الحركات االحتجاجية منذ عام  1982بسبب ضغوط اإلصالحات الهيكلية التي ُشع
يف تنفيذها آنذاك ،وإىل تنوع حركات االحتجاج من عاملية إىل إسالمية وثقافية .ينظر:
طاهر سعود وعبد الحليم مهور باشا" ،املدينة الجزائرية والحراك االحتجاجي :مقاربة
سوسيولوجية" ،عمران ،العدد ( 18خريف  )2016ص .126-93
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بدل
إن االقتصاد طوال تلك السنني كان يستعمل مور ًدا سياس ًيا ،إذ ً
من توفري الرشوط الرضورية لتطور السوق ،قامت السلطة بإحالل
الجهاز البريوقراطي محل السوق بوصفها وسيطًا بني الدولة واملجتمع
من جهة ،وبوصفها وسيطًا بني السوق العاملية واملجتمع الجزائري من
جهة أخرى .وعىل غرار النخب املاركسية السوفياتية ،مل تدرك النخب
السياسية العاملثالثية اآلفاق التاريخية التي ميكن أن تفتحها السوق
الرأساملية املراقبة من قبل الدولة ،وال كانت تحسب حسابًا ملآالت
االقتصاد املمركَز .إنها نخب افتقرت إىل الحس باآلفاق التاريخية عىل
حد تعبري لهواري عدي.
رفع الرئيس الجزائري هواري بومدين ( )1978-1976خطابًا ضد
اإلمربيالية والرأساملية ،واعتقد أن السبيل ملواجهتهام هي مراقبة
االقتصاد ودولنته حتى تستطيع الجزائر أن تستقل بقراراتها السياسية
واالقتصادية .مل يتصور أن القاعدة االقتصادية الضخمة التي أنشأها
سوف تنهار ،وأن الجزائر سوف تستورد كل يشء من السوق العاملية.
ويف الوقت الذي كان فيه الرئيس هواري بومدين ،والرئيس املرصي
جامل عبد النارص ( ،)1970-1956والرئيس العراقي صدام حسني
( )2003-1979يحاربون رأس املال الخاص ،ويؤسسون قاعدة
صناعية ضخمة من الصناعات املصنعة ،كان نظراؤهم يف كوريا
الجنوبية وتايوان وماليزيا يشجعون القطاع الخاص ،ويوفرون له
الرشوط السياسية واالقتصادية لينمو( .((4لقد أدار بومدين ظهره
يسي املؤسسات االقتصادية
لقوانني االقتصاد السيايس ،وأراد أن ّ
بقرارات وشعارات سياسية بريوقراطية ،مثلام أدار أيضً ا ظهره
لنظام األسعار الدويل ،واستعمل مداخيل املحروقات لدعم السلع
والخدمات متحديًا بذلك أحد أهم مبادئ االقتصاد( :السعر تحدده
قوانني العرض والطلب) ،وال ميكن أن يكون أدىن من تكاليف
اإلنتاج .طاملا توافر فائض يف مداخيل الدولة من تصدير املحروقات،
سيستطيع النظام تحدي قوانني السوق .لكن مبجرد أن تنقص هذه
املداخيل فستكرش السوق عن أنيابها ،وتثأر من الطبقات األكرث
هشاشة من ذوي الدخول الثابتة الذين سيجدون قدرتهم الرشائية
تتآكل ومستواهم املعييش ينحدر إىل ما دون خط الفقر ،ويف املقابل
ستتيح للجامعات املتموقعة جي ًدا داخل اإلدارة تحقيق ثروات طائلة
 45مييز يوسف بن عبد الله بني الدولة التنموية  Développementalisteوالدولة
الريعية  ،L'Etat rentierويف حني اختارت البلدان العربية منوذج الدولة الريعية ،الذي
تحتكر فيه كل العمليات االقتصادية ويهيمن القطاع العام ،اختارت بلدان رشق آسيا
النموذج التنموي الذي تكتفي فيه الدولة بتوفري رشوط ازدهار القطاع الخاص ،ويقدم بن
عبد الله مناذج عن هذه التجارب املختلفة :كوريا واليابان مقابل الجزائر ومرص .وقد انتهت
الدولة التنموية إىل الدميقراطية ،يف حني سقطت الدولة الريعية بني أنياب السوق العاملية
النيوليربالية ،ينظر:
Youcef Benabdellah, "Etat développementaliste vs état rentier: Qu'en est-il en
Algérie?" Naqd, vol. 1, no. 36 (March-April 2008), pp. 75-119.
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عرب استغاللها نفوذَها للتحكم يف دائرة توزيع السلع التي أضحت
نادرة يف السوق السوداء .مل يدرك بومدين أن تحدي قوانني السوق
واالقتصاد السيايس يعني تحضري املجتمع الجزائري ألن يكون فريسة
سائغة لصندوق النقد الدويل  IMFوالبنك الدويل  ،WBاللذين كانا
يرتصدان تهاوي أسعار النفط لالنقضاض.
التقى َهوس الحفاظ عىل السلطة مع الجهل بقوانني السوق يف لحظة
تضخم عائدات النفط ،فعمل النظام عىل منع كافة أشكال التعبري
النقايب املستقل ،وفرض أحادية نقابية متثلت يف االتحاد العام للعامل
ُ
امليثاق الوطني لعام  1976مهمتَه بالسعي
الجزائريني الذي حدد
(((4
إىل تطوير الوعي السيايس والتكوين األيديولوجي للعامل  .وقد
اعتقدت النخب السياسية الحاكمة أن نظام اإلنتاج الرأساميل والقطاع
الخاص فقط هام اللذان يف حاجة إىل النقابات املستقلة ،ألنها هي
التي تدافع عن العامل ضد االستغالل .أما القطاع العمومي ،فهو
ملك للعامل ،وال حاجة به إىل نقابات مستقلة تدافع عنه؛ فالدولة
وبدل من أن تدافع النقابة
دولة العامل ،واملؤسسات ملك للشعبً ،
عن العامل ،فإنها تقوم برتبيتهم وتأديبهم وتعبئتهم خلف الخيارات
عب امليثاق الوطني عن هذه الفكرة كام
األيديولوجية للسلطة .وقد ّ
ييل" :العهد هو عهد التسيري االشرتايك للمؤسسات والثورة الزراعية
وإنجاز الخطط الوطنية ،وهكذا مل تعد النقابة ،بفضل توسيع
القاعدة االقتصادية لالشرتاكية ،وسيلة للنضال ضد دولة مستغلة ،بل
أصبحت جز ًءا ال يتجزأ من السلطة القامئة يف نطاق دولة اشرتاكية
تخدم العامل والفالحني"(.((4
تستند اآللية التي يشتغل بها مسار العمل داخل املصنع الرأساميل
إىل معادلة متكافئة بني رأس املال وقوة العمل .إن العامل الحديث
ليس عب ًدا ،بل هو فر ٌد صاحب حق وموضوع قانون عىل حد تعبري
كانط ،فمنذ اللحظة التي أدركت فيها القوى العاملية أنها عنرص
أسايس يف منط اإلنتاج والرتاكم الرأساميل ،استعملت هذه السلطة
للتفاوض حول رشوط العمل واألجر يف البداية ،ثم حول َمأسسة
هذه الحقوق عىل املستوى السيايس الحقًا .إن الحق يف اإلرضاب،
الذي يتمتع به العامل ،هو نفسه الذي يستعمله رب العمل للضغط
مبني
عىل العامل لتحسني اإلنتاجية ،إذ ال يربطه بهم إال عقد عمل ّ
عىل أجر مقابل حجم معني متفق عليه من اإلنتاج ،وما عدا ذلك،
ليس للعامل أي حسابات أخرى غري اقتصادية يقدمونها لرب العمل،
وينطبق األمر نفسه عىل رب العمل يف عالقته بعامله .لقد اشرتى رب
 46جبهة التحرير الوطني ،امليثاق الوطني ( 1976الجزائر :مطبعة املعهد الرتبوي
الوطني ،)1976 ،ص .69
 47املرجع نفسه.
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العمل من العامل قوة عملهم فحسب ومل يشرت منهم الوالء السيايس،
أصل ،ألن فضاء تحقيق األرباح هو املصنع،
فهو ليس يف حاجة إليه ً
وهذا ما ميكن تسميته بزحزحة عالقة االستغالل من الحقل السيايس
إىل داخل أسوار املصنع.
املسي من طرف الدولة ،تظهر الحركات النقابية
يف االقتصاد
َّ
خصم سياس ًيا للنظام الحاكم ،ولهذا يرفض لها االستقاللية ،ثم إنه
ً
(((4
يرفض للمؤسسات االقتصادية أن تتمتع بسلطة اقتصادية أيضً ا ،
ومقابل هذا الرفض يفقد النظام السيايس واالقتصادي قدرته عىل
الضغط عىل العامل من أجل احرتام عقد العمل تجنبًا ألن تتحول
الخالفات االقتصادية إىل خالفات سياسية يستغلها (أعداء النظام)(.((4
لقد ضحى النظام السيايس مبصالح املؤسسة االقتصادية من أجل
الحفاظ عىل مصالحه السياسية ،ما يعني ضامن عمل للجميع،
وعدم الضغط عىل العامل ،وعدم تطبيق القانون ضد املتغيبني عن
العمل .وقد مكنته مداخيل النفط تارة ،واللجوء إىل طبع النقود
عىل نحو اعتباطي تارة أخرى ،من سد العجز الهيكيل الذي تعانيه
مؤسسات القطاع العمومي ،وضامن تسديد أجور العامل ،وتأمني
نفقات التسيري والتجهيز التي توفرها خزينة الدولة عىل شكل قروض
ال تسرتد.
وهكذا ،بانهيار أسعار النفط يف السوق العاملية ،اكتشفت السلطة
أنه مل يعد يف مقدورها تح ّمل تكلفة التسيري السيايس واالجتامعي
للمؤسسات االقتصادية ،فعمدت إىل القيام بعدة إصالحات انتهت
كلها بالفشل ألنها إصالحات تدير ظهرها لقوانني السوق ،وتستند
إىل تصور ساذج لالقتصاد ،يجمع بني النظرة األخالقية والفهم
السطحي للامركسية.
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هو مقدمة لفقدان كل أشكال السيادة األخرى ،وال ينجح تحول
دميقراطي واقتصادي تحت ضغوط مؤسسات أجنبية ،أي من دون
اكتامل السيادة مبعناها الشامل.

 .3انفتاح تحت شروط صندوق النقد الدولي
بعد األحداث التي عرفتها الجزائر يف ترشين األول /أكتوبر ،1988
أدركت السلطة رضورة اإلصــاح ،فأتت بفريق اإلصالحيني الذي
أدرك بدوره أنه ما من سبيل لتنفيذ اإلصالحات االقتصادية من
دون تفكيك النظام السيايس الريعي ،وكانت الفرصة مناسبة مبا أن
املداخيل الريعية تعيش أسوأ أيامها .ويف الواقع ،كان منطق اشتغال
النظام السيايس مطابقًا لنمط اشتغال االقتصاد الجزائري الريعي،
وتفكيك أحدهام يعني تفكيك اآلخر .لكن بروز األزمة االقتصادية
إىل العلن ،وتهديدها السل َم االجتامعي ،أجربا أصحاب القرار الفعليني
عىل قبول اإلصالحات االقتصادية ،التي أق ّرتها حكومة حمروش
األوىل ( )1990-1989والثانية ( .)1991-1990كان أصحاب القرار
يبحثون عمن يخرجهم من انعكاسات أزمة عام  1986عرب إجراءات
تكنوقراطية بحتة.
لقد دخلت الجزائر إىل التعددية بجيوب فارغة وخزينة مفلسة،
حيث كان النظام يضع إحدى عينيه عىل االنتخابات وترميم الرشعية،
والعني األخرى عىل خزينة الدولة الفارغة املثقلة بالديون .وخالل
فرتة اإلفالس غري املعلن لخزينة الدولة ،قبلت السلطة بتنظيم
انتخابات تعددية .لكنها رسعان ما قامت بإلغاء نتائجها التي
مل تكن يف صالحها ،ثم ما إن حصلت عىل قروض من املؤسسات
املالية الدولية ،برشوط قاسية ،حتى استعادت زمام املبادرة ،وقامت
بتنظيم انتخابات رئاسية عام  ،1995فاز فيها مرشحها اليمني زروال
(.)1999-1995

وإذا كانت مداخيل النفط الضخمة قد سمحت للنظام بتجنب
الخضوع سياسيًا للقوى العاملية ،أو عىل األقل بقبول تسويات معها،
فإنها مبجرد انهيار األسعار يف السوق العاملية دفعته إىل السقوط
فريسة سهلة بني أنياب الهيئات املالية الدولية املتحكمة يف االقتصاد
العاملي :صندوق النقد الدويل ،والقوى األجنبية املانحة .وبالنسبة
إىل السلطة ،أن تتفاوض مع مؤسسات مالية دولية حول قروض،
أفضل من أن تتفاوض مع الطبقات العاملية لتشرتي منها قوة عمل
حقيقية مقابل متثيل سيايس حقيقي .إن فقدان السيادة االقتصادية

ويف عام  ،1996بعد أن تراجع خطر انهيار الدولة ،قام النظام السيايس
الجزائري بإقرار دستور جديد ميكن القول إنه دستور الرتاجع عن
االنفتاح ،بسبب الحواجز الدستورية واملؤسسية التي وضعها أمام
أي مفاجأة انتخابية تأيت باملعارضة إىل الربملان .لقد هيّأ نفسه جي ًدا
تحسبًا ألي طارئ ،ألنه مل يكن مستع ًدا لتنفيذ انقالبَني سياسيني يف
عرشية واحدة.

 48نستخدم مفهوم السلطة االقتصادية للمؤسسة مبعنى صالحياتها يف تحديد :حجم
القوة العاملة ،وحجم االستثامرات ،وأسعار املنتجات ،والنظام الداخيل للمؤسسة ،وعالقات
العمل  ...إلخ.
49 Lahouari Addi, "Forme néo-patrimoniale de l'Etat et secteur public en
Algérie," in: Lahouari Addi, Habib El Malki & Jean-Claude Santucci, Etat et
développement dans le monde arabe (Paris: CNRS, 1990).

كانت تكلفة تجميد اإلصالحات االقتصادية يف مرحلة أوىل ،ثم إلغائها
نهائيًا يف مرحلة ثانية مع حكومة رئيس الوزراء بلعيد عبد السالم
( )1993-1992مرتفعة ج ًدا .وبرفضها الحرية االقتصادية للمؤسسات
العمومية ،واستقاللية بنك الجزائر ،والتوقف عن طبع النقود
اعتباط ًيا ،ومراجعة سياسة دعم األسعار ،وجدت الحكومة نفسها،
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يف مطلع عام  ،1994مفلسة وعاجزة عن تسديد التزاماتها الداخلية،
ال سيام رواتب العامل؛ والخارجية ،ال سيام الديون وخدمتها .ولذلك،
كانت أمام خيارين ،هام :إما التخيل عن رشاء السلم االجتامعي الذي
كان سالح السلطة الضارب يف معركتها ضد اإلرهاب ،وإما الرضوخ
لصندوق النقد الدويل من أجل إعادة جدولة ديون الجزائر ،وقد
كان األخري مرفوضً ا منذ بداية األزمة االقتصادية يف نهاية مثانينيات
القرن املايض .لكن هذه املرة ،كان هامش مناورة السلطة ضيقًا،
ألن أسعار النفط يف األسواق العاملية مل تتحسن ،ففي عام 1991
ارتفعت إىل نحو  21دوال ًرا أمريك ًيا ،وبلغت يف عام  1993نحو 17
دوال ًرا أمريك ًيا ،لتصل يف عام  1994إىل نحو  15دوال ًرا أمريك ًيا ،وبات
من غري املمكن تح ّمل التكلفة السياسية االجتامعية الباهظة ،ولهذا
مل يكن يف مقدورها تجنب الرضوخ لرشوط صندوق النقد الدويل
مقابل الحصول عىل قروض إضافية وإعادة جدولة الديون.

 .4انعكاسات برنامج التصحيح الهيكلي
على مسار التحول الديمقراطي
نظريًا ،يفرتض أن يكون برنامج اإلصالح الهيكيل ،الذي فرضته الهيئات
عامل
املالية الدولية عىل الكثري من البلدان العاملثالثية املدينة لهاً ،
يساهم يف االنتقال نحو الليربالية االقتصادية من خالل فرض النجاعة
االقتصادية معيا ًرا أساس ًيا يف التسيري.
لكن ،استنا ًدا إىل ما طرحناه سابقًا عن الرشوط املوضوعية الشتغال
التسوية الدميقراطية ،فإن تزامن فرض هذا الربنامج مع تحول
سيايس (انفتاح سيايس) ،قد أدى إىل نسف الحد األدىن من الرشوط
املوضوعية لنجاح هذا التحول .إن ما يحتاج إليه نجاح التحول هو
معدل منخفض من البطالة ،وقدرة املجتمع املدين املحيل عىل إعادة
أول ،وعن السوق
إنتاج نفسه ماديًا باستقاللية عن السلطة السياسية ً
العاملية ثان ًيا ،وهذه العنارص مل تكن متوافرة آنذاك.
وتعرض الدراسة يف هذا السياق ،أهم اإلجراءات التي فرضها هذا
إجامل يف ضبط عجز املوازنة
ً
الربنامج عىل الجزائر ،والتي تتمثل
العامة ،من خالل(:((5
•املزيد من الرصامة يف إعداد امليزانية والسياسة املالية للدولة.

•تخفيض قيمة العملة الوطنية أمام الدوالر األمرييك ،والعمالت
الرئيسة األخرى.
•تحرير التجارة الخارجية ،بهدف وضع حد الحتكار الدولة لها
من جهة ،ورفع القيود املفروضة عىل الواردات من جهة أخرى.
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للمزيد من التفاصيل حول هذه النقاط ،ينظر.Oucichi, pp. 179-183. :

•تحرير األسعار ورفع الدعم عنها تدريج ًيا.

•خصخصة املؤسسات العمومية ،وفتح املجال أمام القطاع الخاص.
إننا ال نحتاج إىل الكثري من الخربة االقتصادية ليك نعي آثار هذه
أي مدى ميكن
التوجيهات يف عملية تحول اقتصادي  -سيايس ،وإىل ّ
أن تفيض هذه اإلجراءات إىل إخراج اقتصاد متخلف ومنهك ،ودولة
عاجزة مال ًيا وهشة مؤسس ًيا من األزمة؟ لكن السؤال األهم هو ذلك
املرتبط مبوضوعنا :هل ميكن أن ينجح تحول سيايس نحو الدميقراطية
يف ظل هذه الرشوط املفروضة من الخارج عىل الجزائر؟
بالنظر إىل املنطق ،الذي يحكم العالقات الدولية ،سيكون من الصعب
قبول االعتقاد بأن الهيئات املالية الدولية املانحة ،ال سيام صندوق
تحول اقتصاديًا وسياسيًا فعليًا يف الجزائر ،أو يف
النقد الدويل ،تريد ً
غريها .يف الواقع ،ومن خالل الرشوط التي ُوضعت من أجل إعادة
تبي أنها كانت تهدف بالدرجة األوىل إىل ضامن
جدولة ديون الجزائرّ ،
الهيئات املالية الدولية استعادة قروضها وتحصيل الفوائد منها ،وهذا
عرب فتح السوق الجزائرية مبارشة أمام السلع األجنبية ،وتقليص
الدعم االجتامعي من أجل تقليص نفقات الدولة .وتبني شهادات كل
من محافظ بنك الجزائر عبد الرحمن حاج نارص (،((5()1992–1989
ووزيــر االقتصاد واملالية غازي حيدويس ( ،)1991-1989ووزير
الخزينة محمد بن بيتور ( ،((5()1995-1994أن الهيئات املانحة كانت
تسعى إىل الحصول عىل ضامنات الستعادة قروضها ،وتحصيل فوائد
الخدمة عىل الدين التي بلغت يف بعض السنوات  70يف املئة ،ومل
تكن ته ّمها االنعكاسات االجتامعية والسياسية لرشوط برنامج إعادة
الهيكلة .إنها رشكات تجارية مالية ال أكرث وال أقل(.((5
وعىل الرغم من قساوة برنامج إعادة الهيكلة يف املدة ،1998-1994
فإن النظام مل يستشعر أنه يهدد مصالحه السياسية واالقتصادية
املبارشة ،أو أنه يؤدي عىل املدى القصري أو البعيد إىل إنتاج قوى
اجتامعية جديدة ميكن أن تضع قيو ًدا مؤسسية أمام السلطة .لقد
فهم جي ًدا أن املانحني الدوليني مل ينزعجوا من وقف املسار االنتخايب
بقدر ما انزعجوا من برنامج اإلصالحات االقتصادية التي أقرتها
حكومة حمروش ،مبا أنها كانت تهدف يف املدى البعيد إىل فك ارتباط
ُعني عبد الرحمن حاج نارص محافظًا لبنك الجزائر عام  ،1989بوصفه أحد الفاعلني
51
يف حكومة اإلصالحيني ،لعهدة متتد ست سنوات .لكن متت إقالته مع حكومة اإلصالحيني يف
حزيران /يونيو  .1991لالطالع عىل شهادته ،ينظر:
Abderrahmane Hadj-Nacer, La martingale algérienne: Réflexions sur une
crise (Alger: Editions Barzahk, 2011).
52 Ahmed Ben Bitour, Radioscopie d'une gouvernance algérienne (Alger:
EDIF, 2011 [2000]), pp. 125, 126, 127.
 53ينظر املراجع املذكورة يف الهامش رقم  44يف هذه الدراسة.
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الدولة الجزائرية باملحروقات والسوق الدولية من جهة ،وفك ارتباط
املجتمع بالنظام الريعي من جهة أخرى .يف حني تح ّدث حيدويس
بكثري من الدقة عن املقاومة الرشسة الداخلية والخارجية ،ال سيام من
طرف فرنسا ،إلصالحات حكومة حمروش ،وال يستبعد وجود عالقة
بني القرض الذي قدمته للجزائر بقيمة  8مليارات دوالر أمرييك وإقالة
الحكومة( ،((5فبعد أقل من شهر من منح القرض ،أُقيلت الحكومة،
وشُ كلت حكومة جديدة قادت عملية "توبة نصوح" عن اإلصالحات
انتهت بسقوط الجزائر مجد ًدا بني أيدي املانحني الدوليني ،والرضوخ
لرشوط برنامج إعادة جدولة الديون وإعادة الهيكلة.
يف أقل من  5سنوات ،ويف جولتني متتاليتني ،سمحت القروض
الخارجية للنظام السيايس الجزائري بتجنب القبول بإصالحات
اقتصادية وسياسية عميقة من شأنها أن تعيد النظر ،يف املستقبل
القريب ،يف عالقات القوة ومنط تراكم الرثوة يف املجتمع .القرض األول
سمح للنظام بتجميد حزمة اإلصالحات الجذرية لحكومة حمروش
يف أيار /مايو  ،1991يف حني سمح له الثاين يف املدة 1999-1995
بتج ّنب االنهيار أمام رضبات الجامعات املسلحة من جهة ،وإزالة
آثار إصالحات حمروش من جهة أخرى .وأمام مصالحه االقتصادية،
ما كان ألي يشء أن يردع النظام :لقد قبل برشوط إعادة جدولة
الديون ،ثم أىت برجل "بومديني" هو بلعيد عبد السالم ليمسح آثار
اإلصالح الحمرويش .أما ما كان يحدث يف الساحة السياسية من مترد
وعنف ،فلم يكن مقلقًا ما دامت املربرات كافية الستعامل العنف
املفرط ضد الخصوم ،ولصناعة حلفاء فيام يسمى "املجتمع املدين"
(أحزاب ،صحف ،جمعيات  ...إلخ).
ومع حلول عام  ،1999بدأت أسعار النفط يف الصعود يف األسواق
العاملية بقو ٍة جعلت املانحني الدوليني يغضون الطرف عن تراجع
النظام عن اإلصالحات املفروضة يف برنامج إعادة الهيكلة .ومل يعد
مهم ما دامت مداخيل النفط تسمح لهم باسرتجاع ديونهم
األمر ً
والفوائد املرتتبة عليها ،وما دامت الحواجز املفروضة عىل التجارة
الخارجية قد ُرفعت.
وجاءت أحداث الحادي عرش من سبتمرب  2001لرتفع الحرج نهائ ًيا
عن النظام يف معركته ضد اإلرهاب ،وليتحول إىل رشيك دويل يعرض
غض الطرف عن تراجعه املطلق
تجربته عىل البلدان الغربية مقابل ّ
عن اإلصالحات السياسية ،واكتفائه بدميقراطية شكلية قامئة عىل
عبادة الشخص الواحد ،كام برز يف عهد الرئيس الجزائري عبد العزيز
بوتفليقة ( .)2019-1999وقد امتلك النظام رشعية أمنية جديدة
تضاف إىل الرشعية الثورية التي عرف كيف يرممها بأموال النفط،
Ghazi, pp. 239, 240.
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سمحت له بتجنب الربيع العريب مؤقتًا ،وإبطال مفعول الدميقراطية
الشكلية التي يعيد صياغة قواعدها عشية كل موعد انتخايب بحسب
الظروف الداخلية والخارجية.

خاتمة
يسمح لنا تفحص تجربة التحول الدميقراطي املتعرثة يف الجزائر
باستخالص الكثري من الدروس بالنسبة إىل العلوم االجتامعية بصفة
عامة ،ونظريات التحول الدميقراطي بصفة خاصة.
• يتعلق الدرس األول بعدم فاعلية أي تحول دميقراطي من
دون تحول اقتصادي نحو الرأساملية الخالقة املنتجة للرثوة.
إن التحول املج ّزأ (املختزل يف اعتامد األحزاب السياسية وإقرار
االنتخابات) ما هو إال فرصة جديدة لرتميم واجهة النظام
التسلطي ،ورسعــان ما ينتهي إىل متييع الساحة السياسية،
وإخراج املجتمع من السياسة ومن االهتامم بالشأن العام،
حيث يتحول الحزب السيايس إىل رشكة تتفاوض عىل مصالح
مادية مبارشة مع السلطة مقابل منحها اعتام ًدا وبعض
املناصب .لقد أظهرت التجربة الجزائرية أن رهانات النظام
يف املحافظة عىل السلطة كانت داخل الحقل االقتصادي ،وأن
إحكامه القبضة عىل االقتصاد سمح له بإبطال مفعول التعددية
الحزبية يف إنتاج بديل يف السلطة .وحدها الربجوازية املستقلة
عن السلطة ،والتي تنشط يف اإلنتاج الصناعي ،هي القادرة عىل
وضع قيود قانونية ومؤسسية أمام السلطة السياسية ،وإجبارها
عىل تقديم حصيلة أمام الناخبني .إن الدميقراطية الحديثة تعني
قدرة املجتمع عىل فرض قيود مؤسسية وقانونية عىل السلطة
السياسية ،وبهذا املعنى فهي نتاج لتسوية تاريخية بني رأس
املال والعمل .أما األطراف التي لها مصلحة فيها فتتمثل يف
أرباب العمل املنتجني للرثوة ،والطبقة العاملة التي تبيع قوة
عملها يف مناخ سيايس وقانوين يحمي حقوقها .وبقدر ما ترتبط
الدولة بالجهد اإلنتاجي للطبقة العاملة ،فإنها تكون مجربة عىل
الخضوع للمجتمع من جهة ،واالستقاللية عن السوق العاملية
وضغط القوى األجنبية من جهة أخرى.
• يتعلق الدرس الثاين باآلفاق التاريخية لالقتصادات الريعية
واالشرتاكية .إن قوانني االقتصاد السيايس موضوعية وال ميكن
تجاهلها أو تح ّديها .إن العمل املنتج وإقحام الجامهري يف سوق
العمل هام السبيل الوحيدة لخلق الرثوة وتحقيق االستقاللية
االقتصادية واألمن الغذايئ واملحافظة عىل السيادة الوطنية.
وهذه املعادلة ال ميكن أن تتحقق إال ضمن الرشوط السياسية

تاسارد
الجزائر :تجربة تحول ديمقراطي في سياق فشل اقتصادي

والتاريخية والقانونية الشتغال قانون فائض القيمة الذي
يعني الرأساملية املنتجة .وما مل يتم تحصيل الحقوق النقابية
للعامل ،ونضال أرباب العمل من أجل استقاللية االقتصادي
عن السيايس ،وما ينج ّر عن ذلك من تحوالت هيكلية داخل
البناء االجتامعي والعالقات االجتامعية ،فإنه ال ميكن ملسار
العمل واإلنتاج أن يشتغل .ومن هنا ،فإن تحدي قوانني السوق
باستعامل السلطة السياسية ،والجهاز البريوقراطي ،وأموال
الريع ،هو الذي أوصل الدول العربية الريعية إىل السقوط
فريس ًة سهل ًة للمديونية الخارجية يف مرحلة أوىل ،ثم إلمالءات
صندوق النقد الدويل والبنك الدويل يف مرحلة ثانية .إن الريع
مورد خارجي يُضعف املجتمع ويح ّيده ويزيد التبعية للعامل
الخارجي ،ويه ِّيئ له الظروف املناسبة ،يف حني أن الدميقراطية
ال ميكن أن تحصل إال داخل سوق وطنية إنتاجية ،حيث موازنة
الدولة تتأىت من أموال دافعي الرضائب الذين سيطالبون مقابل
ذلك باملشاركة يف السلطة ،ومامرسة الرقابة عليها ،ومنعها من
اإلخالل بقوانني السوق.

• يتعلق الدرس الثالث برشوط صندوق النقد الدويل ،التي تبدو
تصب يف صالح االنتقال نحو اقتصاد السوق .لكن ،نظ ًرا إىل
كأنها ّ
السياق الذي نعيشه اليوم من عوملة االقتصاد الشاملة وهيمنة
الرشكات املتعددة الجنسيات عليه ،فغالبًا ما ينتهي تطبيق
رشوط هذه الهيئات املالية إىل فتح األسواق أمام النيوليربالية
املتوحشة التي تزيد من إفقار املجتمعات العربية وتبعيتها .لقد
تفاوضت تونس ومرص ،أو هام حتى لحظة إنجاز هذا البحث
يف طريق التفاوض للحصول عىل قروض ،ومن املحتمل أن يؤثر
هذا بشدة يف تجربة التحول الدميقراطي يف تونس ،ويقوي
الثورة املضادة يف مرص .لقد أدت قروض صندوق النقد الدويل
واملساعدات الخارجية ،التي منحتها بعض دول الخليج ،ال سيام
اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة ،دو ًرا
حاسم يف ترميم النظم التسلطية وإفقار املجتمعات وإنهاكها
ً
يف مقاومة األنظمة التسلطية ،فدخول كتلة نقدية ضخمة إىل
االقتصاد املحيل عن طريق القروض مينح هامش استقاللية
للنظم القامئة ،ويضعف القدرات التفاوضية للحركات النقابية،
أو يدعم الجهاز القمعي للثورة املضادة ،ومينحها هامش مناورة
أوسع لتلبية الحد األدىن من احتياجات السكان عن طريق
االسترياد الذي يتحكم فيه زبائن النظام من دون الخضوع
ملطالبهم السياسية .إن التحول نحو الرأساملية اإلنتاجية يتوقف
عىل إعطاء سلطة التفاوض للجامهري ،وهو أمر غري مطروح
إطالقًا لدى الطبقات املهيمنة صاحبة االمتيازات ،ولهذا تفضل
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بدل من
هذه الطبقة أن تقامر( ((5باملصالح االقتصادية لألمة ً
أمل يف طفرة نفطية جديدة.
الرضوخ لقوانني االقتصاد السيايس ً
أخ ًريا ،إن النضال السيايس من أجل التحول الدميقراطي غري ٍ
كاف
ما مل يرافقه نضال آخر للتحرر من التبعية للدولة الريعية .هذه
األخرية ،بحكم تعريفها ،غري قابلة للدمقرطة( ،((5ألن الدميقراطية
تتوافق مع تسوية بني رأس املال والعمل ،يف حني أن الدولة الريعية
ال تعيد إنتاج نفسها باستغالل قوة العمل ،بل بربط نفسها بالسوق
العاملية مبارشةً .إن رهان التحول الدميقراطي يجب أن يكون أيضً ا
رهان تحول رأساميل ،ألن الدميقراطية تشرتط رقعة جغرافية ذات
سيادة كاملة ملامرستها ،والسيادة اليوم ال ميكن أن تتجزأ عن السيادة
االقتصادية يف ظل عامل معومل.

 55نستخدم كلمة "تقامر" باملعنى الذي استخدمه مدير البنك املركزي يف حكومة
اإلصالحيني ،السيد عبد الرحمن حاج نارص يف كتابه املقامرة الجزائرية ،الذي يبني فيه كيف
يقامر املسؤولون الجزائريون مبصالح البلد لصالح الرشكات األجنبية .يُنظر.Hadj-Nacer :
 56ال يتسع املجال للتفصيل يف خصائص الدولة الريعية .مثة أدبيات ضخمة حول هذا
املوضوع ،وقد سبق أن أنجزنا أطروحة دكتوراه حول املجتمع املدين والدولة الريعية ميكن
القارئ أن يراجعها للتعمق أكرث يف مفاهيم :الدولة الريعية ،االقتصاد الريعي ،املامرسات
الريعية ،البارادايم الريعي ،املجتمع املدين .ينظر :نوري دريس" ،املامرسات الريعية ،الزبونية
السياسية وإشكالية املجتمع املدين يف الجزائر املعارصة :مقاربة سوسيولوجية لعالقة
الدولة – املجتمع" ،أطروحة دكتوراه ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية ،جامعة محمد ملني
 -سطيف ،2016 ،شوهد يف  ،2021/8/30يفhttps://bit.ly/3sW9gIy :
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:جدلية العالقة السببية بين الحرية السياسية والحرية االقتصادية
نموذجا
العالم العربي
ً
The Issue of Causal Link between Political Freedom and
Economic Freedom: Evidence from the Arab World
تُعد العالقة السببية بين الحرية االقتصادية والحرية السياسية من العالقات المتشعبة والمثيرة
 ولإلســهام في إغنــاء النقاش األكاديمــي حول هذه.لالهتمــام فــي حقــول العلــوم االجتماعية
 وال ســيما اختبار،اعتمادا علــى أدوات االقتصاد القياســي
 حاولنــا دراســة الحالــة العربية،المســألة
ً
 ظهر أن التفاعالت بين الحرية االقتصادية والحرية السياسية،واستنادا إلى نتائج الدراسة
.السببية
ً
 وال،عموما مــع األطروحة التــي دافع عنهــا المفكــرون الليبراليون
ـى
ـ
ش
تتما
ـي
ـ
ب
العر
ـم
ـ
ل
فــي العا
ً
 والتي تفيد بوجود عالقة سببية أحادية تتجه من المتغير،سيما ميلتون فريدمان وفريدريك هايك
 غير أن الواقع، وقد يبدو أن هذه النتيجة بديهية في سياق عربي متحول.األول نحو المتغير الثاني
 فصحيــح أن الحرية االقتصاديــة تضمن التحــرر وبناء "الــذات" الوطنية،يبــدو أشــد تعقيـ ًـدا وتركي ًبــا
 لكنهــا ال تُفهــم بمعــزل عــن الحريــة السياســية وســياقاتها،وتحقيــق شــروط الرفاهيــة لألفــراد
. على عكس المجتمع العصباني المق ّيد،االجتماعية وبنياتها الثقافية
. العالم العربي، السببية، الحرية االقتصادية، الحرية السياسية:كلمات مفتاحية
The causal link between economic and political freedom is a complex and interesting
debate in the domain of social sciences. To enrich the academic debate on this issue,
we have examined the Arab context based on econometric instruments, especially
the test of causality. Based on the results of the study, the interactions between
economic and political freedom in the Arab world appear to be generally in line with
the thesis strongly defended by liberal thinkers, in particular Milton Friedman and
Frederick Hayek, that there is a unilinear causality in which the first variable leads
to the second. This result may seem self-evident in a transformed Arab context,
but the reality seems to be more complex. Economic freedom indeed guarantees
freedom, the constructing of the national identity and the conditions necessary to
ensure individual well-being. However, such freedom is not understood in isolation
from political freedom and its social context interactions and cultural structures, in
contrast with restricted collective consciousness.
Keywords: Political Freedom, Economic Freedom, Causality, Arab World.
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مقدمة
شهدت املنطقة العربية ،يف العقدين الثاين والثالث من القرن الحادي
والعرشين ،محاوالت للتغيري والتغيري املضاد يف سياق اتسم بتحوالت
اجتامعية ودميوغرافية وسلوكية عميقة؛ وكان من البديهي أن تثري
جدل واس ًعا داخل الدوائر األكادميية واألوساط البحثية
هذه املحاوالت ً
املهتمة بالعلوم االجتامعية يف الوطن العريب ،ذلك ألنها رفعت من
وترية النقاش حول األعطاب التي تشوب عملية التنمية ،وكذلك حول
مسار اإلصالحات االقتصادية والسياسية ،التي انخرط فيها الكثري من
الدول العربية منذ تسعينيات القرن العرشين ،وتناغمها.
مر مسلسل اإلصالحات يف بعض الدول العربية بثالث مراحل رئيسة؛
فخالل املرحلة األوىل ،التي ظهرت يف فرتة مثانينيات القرن املايض ،كان
االهتامم منص ًّبا عىل الجانب االقتصادي فحسب ،وال سيام استعادة
التوازنات املاكرو-اقتصادية ،وإعادة هيكلة النظام االقتصادي ليتالءم
مع مقتضيات اقتصاد السوق .وخالل املرحلة الثانية ،التي ظهرت
يف تسعينيات القرن املايض ،انتقل االهتامم إىل الجانب املؤسيس،
وال سيام القواعد الرسمية (أي القوانني االقتصادية) التي تنظم
املعامالت االقتصادية الهادفة إىل تقليل حالة عدم اليقني ،ووضع
الحوافز املناسبة لبناء ما أعلن عنه من منظومة اقتصادية رشيدة
وشفافة وتنافسية .وخالل املرحلة الثالثة التي ظهرت بداية األلفية
الثالثة ،وتحت ضغط الشارع والخوف من املجهول ،فُتحت ورش
ٍ
إصالحات سياسية ودستورية يف بعض الدول العربية (كاملغرب
مثل) بهدف تحقيق انتقال دميقراطي وفقًا للتطلعات املجتمعية.
ً
لكن رسعان ما تبني أن تلك اإلصالحات كانت ظرفية بعدما أخمدت
الثورات العربية التي بدأت يف أواخر عام .2010
صحيح أن اإلصالحات االقتصادية واملؤسسية ،التي تبنتها معظم
الدول العربية ،أدت إىل تحسن نسبي يف مناخ األعامل ،وساهمت
يف الرفع التدريجي ملستوى الحرية االقتصادية ،غري أنها يف املقابل
ساهمت يف اتساع دائرة الفوارق االجتامعية التي تشكل مصدر
اختالل ميس االستقرار والسلم االجتامعي .وإذا أضفنا إىل هذا الواقع
الجديد اتساع دائرة البطالة يف أوساط الشباب عمو ًما ويف أوساط
خصوصا ،وتأخ َر مسار االنتقال الدميقراطي الحقيقي
الشباب املتعلم
ً
يف الوطن العريب أو تعرثه ،فإننا نحصل عىل بيئة مواتية لتوليد
تأت من خالل حركات
االضطرابات االجتامعية والسياسية ،وهو ما ّ
احتجاجية ضخمة شملت تدريج ًيا ،وبدرجات مختلفة ،حواىل نصف
الدول التي تشكل جامعة الدول العربية.
وإضافة إىل الكرامة والعدالة االجتامعية ،طالبت الجامهري العربية
بالحرية ،مع العلم أن هذه الجامهري اتخذت يف البداية ،وعىل نحو
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عام ،الطابع السيايس؛ أي املطالب الدميقراطية باملعنى الواسع ،وهذا
أمر مرشوع يف بيئة عاملية تتميز بالدينامية والتحول الرسيع .ومع
ذلك ،وباالستناد إىل تحليل أعمق وأشمل لألحداث ،يتضح أن هذه
الجامهري كانت تتطلع أيضً ا إىل تصحيح مسار القوانني املنظمة
للحقوق والحريات االقتصادية من خالل توجيهها نحو متكني الناس من
التوفر عىل الوسائل املادية الرضورية لحياة أفضل ،وضامن كرامتهم
واستقالليتهم يف سياق العدالة واإلنصاف .لقد ثارت الجامهري العربية
ضد املامرسات التي تؤثر سلب ًيا يف وضعهم االقتصادي واملعييش،
وال سيام الفساد واملحسوبية والزبونية واقتصاد الريع.
من هنا نستحرض مدى أهمية دراسة العالقة السببية بني الحرية
االقتصادية ،والحرية السياسية ،يف سياق عريب متقلب يتسم بالتعقيد
وعدم اليقني .فهل الحرية االقتصادية تسبب الحرية السياسية ،أو
تعد مسببًا لها؟ لإلجابة عن هذا السؤال املحوري ارتأينا استخدام
أدوات االقتصاد القيايس ،وال سيام اختبار السببية Causality Test
الذي يجمع بني املنهجني االستقرايئ واالستنباطي ،والذي يستند إىل
مبدأين أساسيني ،هام :أن السبب يسبق املعلول أو يعارصه ،وأن
السلسلة الزمنية السببية تحوي معلومات حول املسبب.
تحيل "الحرية السياسية" إىل إمكانية التحرك يف املجالني السيايس
واملدين من دون إكراه أو قمع من طرف السلطة الحكومية مبختلف
أجهزتها الردعية ،وغالبًا ما يرتبط هذا املفهوم بالعوامل التي تساهم
يف صريورة الدميقراطية مثل حرية التعبري ،والحق يف التصويت،
وحرية الصحافة ،وحرية التنقل واإلقامة ،وحرية التفكري ،وحرية
التجمع والتكتل ،وحرية الولوج إىل الوظيفة العمومية باعتامد مبدأ
تكافؤ الفرص .يف هذا السياق ،يرى عامل االقتصاد أمارتيا سن ()-1933
أن الحرية السياسية هي مجموعة من اإلمكانيات املتاحة لألفراد
سواء لالختيار بني مختلف األحزاب السياسية من أجل التصويت،
أو من أجل تحديد من سيحكم وعىل أساس أي مبدأ سيتم ذلك(((.
أما "الحرية االقتصادية" فتشري ،من وجهة نظر املدرسة الليربالية،
إىل كل ما يرتبط باالستقالل الذايت لألفراد وفقًا لقيمهم وأهدافهم
الشخصية ،حيث متثل الفرص املتاحة ألي فرد من أجل استخدام
املوارد االقتصادية لغايات استهالكية وإنتاجية وتبادلية من دون
الخضوع ألي إكراهات ،مثل القوة أو الرسقة أو االحتيال((( .وإضافة
إىل وظيفتها املؤسسية ،تؤدي هذه الحرية وظيفة فردية ،حيث متكن
1 Amartya Sen, Development as Freedom (New York: Oxford University
Press, 1999), p. 38.
2 James Gwartneya & Robert Lawsonb, "The Concept and Measurement
of Economic Freedom," European Journal of Political Economy, vol. 19, no. 3
(September 2003), p. 406.

ددعلالا  51ددعلااجملا  51 -ددعلادعلا

82

Issue 51 - Volume 9 - July  2021

من مامرسة أنشطة اقتصادية من دون قيود ،وتخلق سوقًا تضمن
انتقال السلع واألشخاص والرساميل من دون حواجز ،كام متكن أيضً ا
من الحق يف نقل امللكية بشكل طوعي ،والحق يف التعاقد ،وتعد
املنافسة الحرة أهم آلية لتنظيم العالقات االقتصادية بني األفراد داخل
املجتمع ،بينام يقترص دور الدولة عىل التنظيم والتشجيع والحامية.
لإلحاطة مبختلف جوانب هذا املوضوع ،قُسم محتوى هذه الدراسة
إىل محورين رئيسني .يقدم األول جر ًدا ألهم األدبيات املتعلقة
بالعالقة السببية بني الحرية االقتصادية والحرية السياسية .أما الثاين،
فيرشح اإلطار املنهجي ،ويعرض أهم النتائج التي توصلت إليها
الدراسة .وأخ ًريا ،تقدم الخامتة أهم االستنتاجات املنبثقة من هذه
الدراسة مع بعض التوصيات ذات الطبيعة السياسية.

ملا له من دور يف تعزيز الحرية االقتصادية؛ وأن أفضل نظام سيايس
هو الدميقراطية الليربالية ألنه يضمن لألفراد أكرب قدر ممكن من
الحرية السياسية .لذا أكد هايك أن الحرية االقتصادية هي وسيلة ال
غنى عنها لتحقيق الحرية السياسية ،ففي كتابه الشهري الطريق إىل
قائل" :لقد تخلينا تدريج ًيا عن الحرية االقتصادية،
العبودية ،كتب ً
التي من دونها مل يكن للحرية الشخصية والسياسية أي وجود"(((.
ومبا أن الدميقراطية ليست معصومة عن الخطأ ،فقد ذهب إىل حد
تفضيل الدكتاتورية الليربالية عىل الدميقراطية الشمولية طاملا أنها
تؤيد الحرية االقتصادية حسب فهمه.

ً
أوال :في العالقة السببية بين الحرية
االقتصادية والحرية السياسية
شكلت العالقة السببية بني الحرية االقتصادية والحرية السياسية
موضوع نقاش نظري وإمربيقي عميق يف األوساط البحثية .وعىل
الرغم من غنى هذا النقاش ،مل يحصل توافق حول اتجاه السببية
بني هذين املتغريين ،فبينام يرى بعض الباحثني أن الحرية السياسية
تعترب رشطًا أساسيًا لتعزيز الحرية االقتصادية ،يدافع آخرون عن
فكرة مفادها أن الحرية االقتصادية ميكن أن تساهم يف خلق ظروف
مواتية ألي انفتاح سيايس ودميقراطي.

ً
ً
مسبقا
شرطا
 .1الحرية االقتصادية بوصفها
للحرية السياسية
تب ّنت مجموعة من املفكرين والباحثني ،يف حقول العلوم االجتامعية،
املنتمني إىل املدرسة الليربالية فكرة العالقة السببية التقليدية التي
تتجه من الحرية االقتصادية إىل الحرية السياسية .ويعترب فريدريك
باستيا ( )1850-1801من االقتصاديني األوائل الذين تناولوا هذا
قائل" :االقتصاد السيايس يأيت قبل السياسة؛
التوجه ،حيث كتب ً
عىل األول أن يبني إذا كانت املصالح اإلنسانية متجانسة (األطروحة
الليربالية) أو متعارضة (األطروحة االشرتاكية) ،وهو ما يجب عىل
الثانية إدراكه قبل تحديد اختصاصات الحكومة"((( .ويف االتجاه
نفسه ،تحدث الفيلسوف واالقتصادي النمساوي فريدريك فون
هايك  )1992-1899( Friedrich Hayekعن أهمية كلتا الحريتني،
معت ًربا أن أفضل نظام اقتصادي هو اقتصاد السوق وليس الرأساملية،

ويف مقال نُرش سنة  ،1959دافع عامل االجتامع األمــريك سيمور
مارتن ليبسيت ( )2006-1922عن الفكرة نفسها ،مؤك ًدا أن الحرية
االقتصادية ترفع من احتامل إرساء أسس مجتمع ناضج سياسيًا من
خالل تعزيز روح املبادرة والقدرة التنافسية اللتني تساهامن يف زيادة
مستوى الدخل القومي ،وتحسني مستوى عيش السكان؛ وهذا من
شأنه أن يُحدث تغي ًريا تدريج ًيا يف الهياكل االجتامعية يف ظل التحول
الصناعي مع ما يرتتب عىل ذلك من ظهور طبقة متوسطة كربى،
وت ََب ُجز  Embourgeoisementجز ٍء من املجتمع ،وهام رشطان
أساسيان لتحقيق تطلعات املجتمع يف الحياة الدميقراطية ،وجعل
النخب االستبدادية أكرث قابلية لفكرة التغيري الدميقراطي؛ ويؤمن

3

4

Frederic Bastia, La loi (Paris: Institut Coppet, 2011 [1850]), p. 37.

Friedrich A. Hayek, La route de la servitude (Paris: PUF, 1985), p. 17.
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ليبسيت بأنه "كلام زادت الدولة غنى ،كانت فرصتها أكرب للمحافظة
عىل الدميقراطية"(((.
من املنظور نفسهّ ،بي االقتصادي األمــريك ميلتون فريدمان
 )2006-1912( Milton Friedmanيف كتابه الرأساملية والحرية،
أن الحرية السياسية ظهرت بعد توطيد دعائم املؤسسات الرأساملية،
وظهور األسواق الحرة ،وهو يرى أن "اليد الخفية" تضمن الحامية
األكرب للحريات الفردية ،وأن آليات اقتصاد السوق توفر بطبيعتها
قيو ًدا عىل سلطة الدولة ،وقد أرص عىل أن "الحرية السياسية مل توجد
 ولن توجد  -من دون جرعة أكرب من الحرية االقتصادية"((( ،مضيفًاأن هناك إجام ًعا ،عرب التاريخ ،حول هذه العالقة السببية ،حيث ال
يوجد أي مجتمع يف أي زمانٍ وأي مكان يتمتع بقدر كبري من الحرية
السياسية ،إال إذا كان يعتمد عىل آليات السوق التي تعمل عىل
تنظيم أغلب أنشطته االقتصادية((( .ومع ذلك ،يعرتف فريدمان بأن
العالقة السببية بني الحريتني مركبة وشديدة التعقيد.
ومن جهته ،أكد املفكر األمرييك صمويل هنتنغتون ()2008-1927
عىل أن مسلسل التحول إىل الرأساملية ونظام اقتصاد السوق يع ّد
متري ًنا صعبًا يحتاج إىل قدرات وسنوات طويلة من العمل الجاد
تحت نظام قمعي ،وغالبًا ما ينتهي إىل تحول سيايس مجتمعي
حقيقي يؤدي إىل تعزيز الحريات السياسية يف زمن قيايس .ويرى
هنتنغتون أن التنمية االقتصادية واالجتامعية ال تتفقان بالرضورة
مع الدميقراطية((( ،ومن ث ّم ،فإن االنخراط يف التحول السيايس ،قبل
االنتهاء من تقوية الحريات االقتصادية ،يع ّد مغامرة غري محسوبة
العواقب ،ألنه يخلق ج ًّوا من عدم اليقني يساعد مختلف جامعات
الضغط الشعبية عىل تنظيم صفوفها ،والتحرك من أجل عرقلة التحول
إىل نظام اقتصاد السوق ،ثم إن تزامن التحولَني السيايس واالقتصادي
يبدو صعب التحقيق يف غياب حكومة تحظى بتأييد شعبي قوي،
(((

5 Seymour Martin Lipset, "Some Social Requisites of Democracy:
Economic Development and Political Legitimacy," The American Political
;Science Review, vol. 53, no. 1 (March 1959), pp. 69-105

خالد عثامن الفيل" ،سياسات التحرير االقتصادي وأثره يف العالقات املدنية – العسكرية:
حاالت عربية مختارة" ،سياسات عرب ّية ،العدد ( 44أيار /مايو  ،)2020ص .39

6
Milton Friedman, Capitalism and Freedom (Chicago: Chicago
University Press, 2002), p. 8.
"7 Ian Vásquez, "The Central Role of Economic Freedom in Democracy,
Issues of Democracy (December 2005), accessed on 25/8/2021, at:
https://bit.ly/3rseNFi
8 Samuel Phillips Huntington, The Third Wave: Democratization in the
Late Twentieth Century (Norman: University of Oklahoma Press, 1993).
9 Samuel Phillips Huntington, "Democracy's Third Wave," Journal of
Democracy, vol. 2, no. 2 (Spring 1991), p. 30.

وتقدر عىل اتخاذ قرارات مؤسسية جريئة ورسيعة من أجل إنجاح
االنتقال نحو اقتصاد السوق ،ومعالجة اآلثار السلبية التي قد تنجم
عن ذلك ،يف الوقت نفسه.
وعىل غرار هنتنغتون ،يقرتح الباحثان األمريكيان راكيل فرنانديز وداين
رودريك( ((1تقوية حقوق امللكية االقتصادية ،وإدخال اإلصالحات
االقتصادية الرضورية قبل االنخراط يف مسلسل االنفتاح السيايس؛
وقد علال هذا املوقف بكون الحرية االقتصادية ته ّم ،يف املقام األول،
النخب ،أي أصحاب األمالك واملستثمرين .أما الحرية السياسية فته ّم
أساسا الجامهري ،ومن هنا يتضح أن البدء يف منح مزيد من الحقوق
ً
السياسية من شأنه تقوية صفوف الجامهري ،ودفعها إىل تقويض
إج ـراءات التحرر االقتصادي بسبب الخوف من آثارها السلبية
املحتملة يف مستقبلهم .فعىل سبيل املثال ،غالبًا ما يعارض العامل
مسلسل خصخصة الرشكات العمومية حتى لو كانوا يدركون أن هذه
العملية قد تفيدهم عىل املدى الطويل ،نظ ًرا إىل عدم استعدادهم
للتخيل عن مكاسبهم واالنخراط يف تطوير مهاراتهم الفردية ،ومن
ثم ،العمل أكرث بعد اإلصالح ،ثم إن األفراد يف النظام الدميقراطي
غال ًبا ما مييلون إىل استغالل االستحقاقات االنتخابية للضغط عىل
السياسيني قصد الحصول عىل مزيد من االمتيازات من دون االكرتاث
لإلكراهات االقتصادية .ويُع ّد تراجع ثقة رجال األعامل من بني النتائج
املحتملة ملثل هذه السلوكات ،حيث يضطر الكثري منهم إىل إرجاء
استثامراتهم أو نقلها اىل أماكن أخرى ،وهو ما من شأنه أن يفرض
تكاليف باهظة عىل بقية مكونات املجتمع.
وقد ذهب جون بيلسون يف هذا االتجاه حني أشار إىل أن "التنمية
االقتصادية متكّن عنارص املجتمع الديناميكية من أن تصبح مستقلة
عن الحكومة سواء عىل املستوى االقتصادي أو عىل مستوى الوضع
االجتامعي ،وهو ما يساعد عىل تعزيز الدميقراطية"( .((1ويعتقد
غيريمو أودونيل  )2011-1936( Guillermo O'donnellأن التحول
االقتصادي يع ّد ضام ًنا للتحول الدميقراطي ،بل إن غياب الحريات
رشا للدميقراطية.
االقتصادية يشكل تهدي ًدا مبا ً
وعىل املستوى اإلمربيقي ،حاول بعض الباحثني التحقق من فرضية
هايك وفريدمان من خالل استعامل أدوات االقتصاد القيايس .ويف
10 Raquel Fernandez & Dani Rodrik, "Resistance to Reform: Status Quo
Bias in the Presence of Individual- specific Uncertainty," American Economic
Review, vol. 81, no. 5 (December 1991), pp. 1146–1155.
"11 John F. O. Bilson, "Civil Liberty-An Econometric Investigation,
Kyklos: International Review for Social Sciences, vol. 35, no. 1 (February
1982), pp. 94-114.

84
هذا الصدد ،توصل روبرت لوسون وجيف كالرك( ،((1باالعتامد عىل
بيانات مجمعة ملئة وثالثة وعرشين بل ًدا خالل املدة ،2005-1970
إىل نتيجة مفادها أن نجاح التحول الدميقراطي رهني مبستوى الحرية
االقتصادية التي يتمتع بها األفراد .هذه النتيجة نفسها ،أكدها الباحث
الرتيك حسن كريمانوغلو( ((1يف دراسة شملت تسع عرشة دولة ،حيث
دليل عمل ًيا عىل أن معظم الدول املكونة للعينة ،وهي أربع
ق ّدم ً
عرشة دولة ،نجحت يف تطوير اقتصاداتها من خالل توسيع هامش
الحرية االقتصادية عىل حساب الحرية السياسية.
وقد سبق لعامل االقتصاد األمرييك روبرت بارو( ((1أن تحقق من هذه
العالقة السببية يف تسعينيات القرن العرشين ،مع التأكيد عىل أنها
ليست مبارشة بل متر عرب قناة النمو االقتصادي ،أي إن الحرية
االقتصادية ال تؤدي إىل الحرية السياسية ،إال إذا أنتجت من ًوا اقتصاديًا
ينعكس إيجاب ًيا عىل حياة األفراد.
وبناء عىل معطيات بعض الدول الصاعدة يف جنوب رشق آسيا وأمريكا
الالتينية ،بينت شان هينغ يش أن الحرية االقتصادية املتجسدة
يف األســواق الحرة كانت رشطًــا أساس ًيا إلطــاق مسار املسلسل
الدميقراطي يف دول مثل كوريا الجنوبية وإندونيسيا وتشييل(،((1
حيث تحولت األنظمة االستبدادية تدريج ًيا إىل أنظمة دميقراطية
حقيقية مع تحسني جودة املؤسسات االقتصادية ،واعتامد آليات
اقتصاد السوق ،وقد أكدت الباحثة أن النجاح االقتصادي املرتتب
عىل ذلك ساهم ،عىل نحو كبري ،يف إنتاج طبقة وسطى حيوية أدت
دور الجرس الطبيعي بني املجتمع وعامل السياسة .أما يف دول أخرى
مثل سنغافورة ،فقد فشلت الحرية االقتصادية يف إنتاج مؤسسات
سياسية دميقراطية مبفهومها الغريب ،نظ ًرا إىل وضعها االستثنايئ
املتمثل يف صغر حجمها ،واحتوائها عىل نسيج سكاين متعدد األعراق،
وتب ّنيها النموذج الهيكيل الذي تؤدي مبوجبه الدولة دو ًرا استباق ًيا يف
تحديد مسار التحوالت الهيكلية ،وهيمنة حزب وحيد عىل دواليب
الحياة السياسية.
12 Robert Lawson & Jeff Clark, "Examining the Hayek-Friedman
Hypothesis on Economic and Political Freedom," Journal of Economic
Behavior & Organization, vol. 74, no. 3 (June 2010), pp. 230-239.
13 Hasan Kirmanoğlu, "Political Freedom and Economic Well-being: A
Causal Analysis," ECOMOD Annual Meeting, Istanbul, 3-5/7/2003, pp. 1-10,
accessed on 25/8/2021, at: https://bit.ly/3Cr9vzG
14 Robert Barro, "Democracy and Growth," Journal of Economic Growth,
vol. 1, no. 1 (March 1996), pp. 1-27.
15 Chan Heng Chee, "Democracy: Evolution and Implementation; An
Asian Perspective," in: Robert Bartley et al., Democracy and Capitalism:
Asian and American Perspectives (Singapore: Institute of Southeast Asian
Studies, 1993), pp. 1-27.
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وبني األكادميي الدمناريك يورغ سورنسن  Georg Sørensenأن
السلطوية تتمتع بقد ٍر كبري من الشعبية يف رشق آسيا ،ففي دراسة
مسحية شملت اليابان ،وهونغ كونغ ،وكوريا الجنوبية ،والصني،
ومنغوليا ،والفلبني ،وتايوان ،وتايلند ،كشف هذا الباحث عن شيوع
ثقافة انعدام الثقة باملؤسسات الدميقراطية ،وشيوع النظرة النقدية
ألداء الدميقراطيات ،فيام يتصل بالفساد واحرتام القانون والنظام
والتنمية االقتصادية والعدالة(.((1
وخالصة القول إن أنصار املدرسة الليربالية الجديدة يدافعون عن
الفكرة القائلة بأن اإلصالحات االقتصادية الرضورية للتنمية ال ميكن أن
تعرف طريقها نحو النجاح إال تحت مظلة نظام سيايس سلطوي قادر
عىل قمع الحركات املعارضة املختلفة (احتجاجات نقابية ،احتجاجات
اجتامعية ،واحتجاجات سياسية) ،التي قد تفشل التحول االقتصادي
املأمول ،ومن ث ّم يكون "القمع املحدد زمنيًا" هو الثمن الذي يجب عىل
الشعوب أن تدفعه مقابل الحصول عىل الحرية السياسية والكرامة.

ً
شرطا أساس ًيا
 .2الحرية السياسية بوصفها
لرفع القيود عن الحرية االقتصادية
تناولت مجموعة ثانية من املفكرين والباحثني فكرة العالقة السببية
العكسية ،أي املتجهة من الحرية السياسية إىل الحرية االقتصادية،
ففي بداية القرن التاسع عــر ،كــان جــورج بنتهام George
 )1884-1800( Benthamوالفالسفة الراديكاليون يعتربون الحرية
السياسية ضام ًنا لكل حرية اقتصادية ،ثم إنهم كانوا يعتقدون أن
القيود املفروضة آنذاك كانت تح ّد من حركة الجامهري ،وبناء عليه،
لو أتاح اإلصالح السيايس حق التصويت لعامة أفراد الشعب لفعلوا
ما يخدم مصالحهم ،أي دعم اختيار مسار التحرير االقتصادي باملعنى
الشائع "دعه يعمل ،دعه مي ّر" ،وقد شاطره املفكر الفرنيس بينجامني
كونستان ( ((1()1830-1767هذا الرأي يف كتابه "دروس يف السياسة
الدستورية" ،حيث أشاد بالحرية السياسية ،وطالب األفراد بعدم
التخيل عنها ألنها تضمن لهم حريتهم يف مجالهم الخاص ،إال أن
تصوره للدميقراطية ظل مرتبطًا بنظام الحكم التمثييل الربجوازي،
مثل أن حق التصويت يجب أن يقترص عىل دافعي رضيبة
فهو يعتقد ً
(((1
االقرتاع ،أي املالكني والطبقة الربجوازية .
 16يورغ سورنسن ،إعادة النظر يف النظام الدويل الجديد ،ترجمة أسامة الغزويل ،سلسلة
عامل املعرفة ( 480الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،)2020 ،ص .257
17 Benjamin Constant, "De la liberté des Anciens comparée à celle
des Modernes," in: Benjamin Constant, Œuvres politiques, texte établi par
Charles Louandre (Paris: Librairies-éditeurs, 1874 [1819]), p. 284.
 18عبد الوهاب الك ّيايل ،موسوعة السياسة ،ج ( 5بريوت :املؤسسة العربية للدراسات
والنرش ،)1985 ،ص .275
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أما الفيلسوف األمرييك املعروف جون رولز ( ،)2002-1921فقد
اعرتف ضمن نظريته حول العدالة بسم ّو الحرية السياسية وعدالتها،
حيث اعتربها مبنزلة أداة مؤسسية مهمة تحفظ وتدعم منظومة
الحريات األساسية األخرى مبا فيها الحرية االقتصادية يف سياق الدولة
الحديثة(((1؛ وقد شكل التيار املساوايت ،الذي قاده رولز ،نو ًعا من
التمرد عىل الليربالية الكالسيكية ،وال سيام من منظور تصورها لعالقة
الفرد بالجامعة ،حيث دافع عن الدور املحوري للبنية االجتامعية يف
تحديد مفهوم الحرية ومساحتها ،كام دافع عن التالزم بني الحرية
والعدالة مبا يخدم الصالح العام؛ ويف هذا اإلطار أكد عىل أن املساواة
تقتيض أن ال يؤثر األصل االجتامعي سلب ًيا يف مستقبل األفراد ،بحيث
ينبغي الجمع بني الحرية االقتصادية التي يستفيد منها من هم أكرث
حظًا ،ودعم الترشيعات والقوانني التي تسمح بتحسني وضعية من
هم أقل حظًا (مبدأ املساواة يف الفرص).
ويف كتابه الشهري االقتصاد واملجتمع املنشور أول مرة سنة ،1922
يرى عامل االجتامع األملاين ماكس فيرب ( ((2()1920-1864أن وجود
نظام دميقراطي أمر أسايس لتحديد الخيارات االقتصادية املثىل ،ألن
ذلك من شأنه أن يقلل من مخاطر عدم االستقرار السيايس ،وال سيام
أثناء عملية تداول السلطة املؤطرة دستوريًا من خالل مجموعة
من القواعد والقوانني ،وهو ما ال ينطبق عىل األنظمة االستبدادية.
وشدد فيرب عىل أن الدميقراطية هي يف آنٍ واحد نظام عقالين حر
ومنظومة لرشعنة الهيمنة البريوقراطية الرضورية بغرض منو األنشطة
التجارية والصناعية ،فاإلدارة الفعالة لألعامل ،يف املجتمعات املنظمة
مثل ،تحتاج إىل وسط سيايس وقانوين متوقع السلوك ،كام تحتاج
ً
إىل جهاز إداري لتنفيذ القرارات واإلجراءات وفق هيكل تنظيمي
هرمي فعال(.((2
ويرى دارون أسيموغلو وآخرون( ،((2أن املؤسسات االقتصادية الجيدة
مبعناها الحديث ،أي مجموع القواعد االقتصادية التي تحرص
عىل ضامن أمن حقوق امللكية والعقود ،تظهر وتتطور مع وجود
مؤسسات دميقراطية من قوانني وترشيعات ونظم وأعراف تنظم
19 John Rawls, Justice et Démocratie (Paris: Éditions du Seuil, 1987),
p. 165.
20 Max Weber, Economy and Society, Guenther Roth & Claus Wittich
(eds.) (London: University of California Press, 1978), p. 1469.
21 Jean-Yves Capul & Olivier Garnier, Dictionnaire d'Économie et de
Sciences sociales (Paris: Hatier, 2015), p. 696.
22 Daron Acemoglu, Simon Johnson & James Robinson, "Institutions
& as the Fundamental Cause of Long-Run Growth," in: Philippe Aghion
Steven Durlauf (eds.), Handbook of Economic Growth (Amsterdam: NorthHolland, 2005).
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املشاركة السياسية ،وتح ّد من سلطة النخبة الحاكمة ،ويف غياب هذا
الرشط األسايس ،مييل أعضاء هذه النخبة إىل بناء مؤسسات اقتصادية
تعظم مكاسبهم الشخصية عىل حساب املصلحة العامة للمجتمع؛
ومن هنا يتضح أن اتساع نطاق املشاركة السياسية من شأنه أن
يرفع من جودة املؤسسات االقتصادية ،ومن ثم ،حامية حقوق
امللكية الخاصة.
ويف السياق نفسه ،يعتقد جوزي تافاريس ورومان واتشيارغ أن
السياسات االقتصادية الليربالية تحتاج إىل الرشعية الدميقراطية إطا ًرا
أنسب إلدارة النزاعات االجتامعية التي قد تنتج من عملية التحرير
مثل) ،وأنها تقلل من احتامل
االقتصادي (إعــادة توزيع الدخل ً
نشوب الفنت والحروب األهلية .ويرى الباحثان أن النظام االستبدادي
يستطيع تفادي بعض النزاعات عىل املدى القصري .لكنه ال ميتلك
املؤسسات املناسبة لحلها عند الرضورة(.((2
وقد شدد املفكر االقتصادي الهندي أمارتيا سن عىل أهمية الحرية
السياسية من خالل وصفها باألولوية اإلجرائية ،واعتبارها مصدر تفوق
عام(((2؛ وهو يرى ،يف إطار أطروحته "التنمية كحرية" ،أن فرض قيود
شديدة عىل املشاركة السياسية من شأنه أن "يقوض إىل حد بعيد
الفرص املتاحة لألفراد الستخدام املوارد االقتصادية ألغراض االستهالك
واإلنتاج والتبادل"( ،((2بل إنه ذهب إىل حد تقديس الحرية السياسية
حني أكد أن تربيرها ال يرتبط بآثارها يف الجانب االقتصادي فقط ،بل
بقيمتها الجوهرية التي تجعل منها حرية إنسانية وكونية( .((2وعىل
يبت بشكل قاطع يف طبيعة
الرغم من هذا املوقف القوي ،فإن سن مل ّ
العالقة السببية بني الحرية االقتصادية والحرية السياسية ،إذ يعتقد
أن كلتا الحريتني متالزمتان وتتفاعالن فيام بينهام باستمرار بوصفهام
عامل محف ًزا للتنمية ،وأن تعزيز أي منهام يعني تعزيز األخرى.
ً
ويف السياق العريب ،يُع ّد عزمي بشارة ،وعبد الله العروي ،ومحمد
عابد الجابري ( ،)2010-1935من أبرز املدافعني عن سمو الحرية
السياسية ،فمن وجهة نظر الجابري ،تحيل الدميقراطية ،يف الوطن
العريب يف املقام األول ،إىل الحرية السياسية حتى يتمكن املواطنون
من أداء واجبهم االنتخايب ،وتحيل ،يف املقام الثاين ،إىل الحرية
23 Joseph Tavares & Romain Wacziarg, "How Democracy Affects
Growth," European Economic Review, vol. 45, no. 8 (August 2001),
pp. 1341-1378.
24 Sen, pp. 65, 148.
25 Amartya Sen, Un nouveau Modèle Economique: Développement,
Justice, Liberté (Paris: Odile Jacob, 2003), p. 59.
 26رضوان برويس" ،جدلية العالقة بني الدميقراطية والتنمية :نحو مقاربة غري معيارية"،
املستقبل العريب ،العدد ( 409آذار /مارس  ،)2013ص .23
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االقتصادية الليربالية حتى يتمكن كل شخص من القيام بنشاطه
االقتصادي حسب وسائله وإمكانياته(.((2
والحرية عند عزمي بشارة هي يف الوعي ويف املامرسة اإلنسانية،
وليست يف الكون القائم خارج الوعي اإلنساين( .((2ويويص بشارة
بأهمية تطوير مفاهيم "حرية اإلرادة" و"الحرية السياسية" و"الحرية
املدنية" وغريها( ،((2وهو يرى أن مامرسة الحريات السياسية عىل
أنها حرياتٌ مدنية ت ُرتجم إىل حرية سياسية من خالل مامرسة حق
ٌ
وحقوق سياسية تنظم
التنظيم السيايس والدعوة إىل دعمه وتأييده،
مامرسة التأثري بد ًءا مبامرسة حق االنتخاب وحق الرتشح ،اللذين
يتطلبان درجة من املسؤولية عن هذه الحرية( ،((3مع العلم أن هذه
املسؤولية مقرونة بالوعي واإلدراك لرشوط مامرسة الحرية وتبعات
خيارات اإلنسان ذي اإلرادة الحرة.
ويرى عبد الله العروي( ((3أ ّن املامرسة السياسية يف العامل العريب
حتم عرب تحرير املجتمع ،وأن حرية
تلح عىل أن تحرير الفرد مير ً
الفكر مرتبطة بالحرية السياسية ،وهذه مرتبطة بالحرية االجتامعية
واالقتصادية؛ وكلام توسعت املامرسة وع ّمت التجربة انترشت املقولة
أول دعوة سياسية ثم نظرية
املاركسية عىل حساب املقولة الليرباليةً :
فلسفية ،بعد أن يُعاد ربط تلك املقولة بجذورها الهيغلية؛ ويف
أول ،والحرية االقتصادية يق ّر
سياق الرتابطات بني الحرية السياسية ً
العروي( ((3بأن تق ّدم علم االقتصاد يدل ،يف حد ذاته ،عىل إرادة
تحررية عميقة .إال أن االقتصاد وحده ال يضمن التحرر ،بل يعطي
فقط وسائل التحرر يف ظروف معينة .ال بد إذًا من تحقيق تلك
الظروف السياسية والثقافية والنفسية ،فعلم االقتصاد ال يكفي
وحده إلنارة طريق الحرية الفعلية ،وال بد من مساعدة العلوم
االجتامعية األخرى.
عمو ًما ،حــاول العديد من الباحثني املنتمني إىل حقل العلوم
االجتامعية تقديم أدلة إمربيقية عىل وجود عالقة سببية ذات اتجاه
واحد من الحرية السياسية إىل الحرية االقتصادية ،ومن بني هؤالء
الجابري ،يف غامر السياسة :فك ًرا ومامرسة ،ج ( 1بريوت :الشبكة العربية
 27محمد عابد
ٍ
لألبحاث والنرش ،)2009 ،ص .310
 28عزمي بشارة ،مقالة يف الحرية (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ،)2016 ،ص .56-55
 29املرجع نفسه ،ص .107
 30املرجع نفسه ،ص .110-109
 31عبد الله العروي ،مفهوم الحرية (الدار البيضاء /بريوت :املركز الثقايف العريب،)1983 ،
ص .77
 32املرجع نفسه ،ص .96
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نذكر كريستوفر كالك وآخرين( ((3الذين قاموا بتحليل تأثري مستوى
الحرية السياسية وامتدادها الزمني يف مؤرش مؤسسات حقوق
امللكية ،باستخدام بيانات طولية  Panel Dataشملت  123دولة
خالل املدة  .2005-1970وقد بينت نتائج هذه الدراسة أن التحول
الدميقراطي يوفر ضامنات أحسن لحامية حقوق امللكية الفردية عىل
املدى الطويل ،ثم إن االمتداد الزمني للتجربة الدميقراطية يعترب
عامل مساع ًدا عىل انبثاق مؤسسات اقتصادية جيدة.
ً
وباالعتامد عىل اختبار سببية غرانجر  ،Granger Causalityقام يي
فينغ( ((3بدراسة شملت مجموعة من البلدان املتقدمة والسائرة يف
طريق النمو خالل املدة  ،1995-1975وقد خلصت إىل أن الحرية
السياسية ت ُن ّمي الحرية االقتصادية ،وأن العكس غري صحيح؛ وباستعامل
توصل
تحليل االنحدار الخطي ّ ،Standard Regression Analysis
جون داوسون( ((3إىل وجود دليل قيايس قوي عىل أن الحرية السياسية
تسبب الحرية االقتصادية ،يف حني أن دليل السببية العكسية يشوبه
الضعف والغموض.
عمو ًما ،يرى املدافعون عن فكرة أسبقية (أو أولوية) الحرية السياسية
عىل الحرية االقتصادية أن األوىل تع ّد أصل باقي الحريات ورشط
تحققها بحسب تعبري مونتسكيو ،)1755-1689( Montesquieu
ومن دونها تتعذر مامرسة حرية التملك التي تعترب عامد الحرية
وتأسيسا عىل هذه الفكرة ميكن القول إن مكونات
االقتصادية؛
ً
الحرية السياسية ،مثل حرية الرأي والتفكري واملعتقد والتصويت
والرتشيح وتأسيس األحزاب والجمعيات ،ليست حريات مهمة يف
حد ذاتها ،لكنها رضورية لحامية حرية األفراد يف متابعة مصالحهم
االقتصادية والتنصيص عليها قانونيًا ،ودعمها وتأطريها ومتتينها.

ثان ًيا :قياس العالقة السببية بين
الحرية السياسية والحرية االقتصادية
كام متّت اإلشارة سلفًا ،اهتم العديد من الدراسات اإلمربيقية بقياس
العالقة السببية بني الحرية السياسية والحرية االقتصادية يف سياقات
متعددة ومختلفة ،غري أن نصيب املنطقة العربية (بوصفها كيانًا
33 Christopher Clague et al., "Property and Contract Rights under
Democracy and Dictatorship," Journal of Economic Growth, vol. 1, no. 2
(June 1996), pp. 243-276.
34 Yi Feng, Democracy, Governance, and Economic Performance: Theory
and Evidence (Cambridge/ London: The MIT Press, 2003).
"35 John Dawson, "Causality in the Freedom–Growth Relationship,
European Journal of Political Economy, vol. 19, no. 3 (September 2003),
pp. 479– 495.
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واح ًدا) من هذه الدراسات ال يكاد يُذكر ،ومن هنا تربز أهمية القيام
بهذا التمرين يف السياق العريب اسرتشا ًدا باإلطارين النظري واملنهجي
للدراسات السابقة.

تق ّر عكس ذلك ،وسيجري اختبار هاتني الفرضيتني من خالل تقدير
املعادلة التالية:

 .1منهجية الدراسة والبيانات المستخدمة
تع ّد السببية  Causalityمن املفاهيم املهمة التي تم اعتامدها يف
حقول العلوم االجتامعية ،وتدل عىل الروابط املمكنة بني ظاهرتني،
حيث تسبب الواحدة منها (وتسمى السبب أو العلة) الظاهر َة
األخرى (وتسمى املس ّبب أو املعلول) ،ورغم الطابع الفلسفي املعقد
لهذا املفهوم ،فقد حاول بعض علامء االقتصاد القيايس بناء مناذج
رياضية من أجل تحديد طبيعة العالقة السببية واتجاهها يف إطار
تحليل السالسل الزمنية ،ويعترب اختبار سببية غرانجر األكرث شيو ًعا
استعامل يف أوساط الباحثني ،بيد أن تطبيقه رهني بتحقق
ً
واألكرث
رشطني متالزمني يصعب استيفاؤهام ،وهام :ثبات السلسلة أو
استقراريتها ،والتكامل املشرتك ،وهو ما دفع الباحثني االقتصاديني،
من بينهم إيلينا دمييرتيسكو وكريستوفر هورالن( ((3إىل تطوير منوذج
أكرث مرونة وأكرث واقعية.

حيث:

يف هذه الورقة البحثية ،نقرتح القيام باختبار العالقة السببية
بني الحرية السياسية والحرية االقتصادية باالعتامد عىل منوذج
دمييرتيسكو وهورالن نظ ًرا إىل عدم تجانس بياناتنا املجمعة ،ومن
ثم ،استحالة استخدام الطريقة التقليدية التي اقرتحها غرانجر ،ثم إن
هذا النموذج يتوافق مع استعامل بيانات السالسل الزمنية القطعية
ذات العينات الصغرية ،كام هو الحال يف دراستنا هذه ،والتي تغطي
 16بل ًدا عرب ًيا خالل  15سنة.
وطبقًا لهذا النموذج ،فإن متغ ًريا معي ًنا وليكن  ،Xيسبب متغ ًريا آخر
وليكن  ،Yإذا كان من املمكن التنبؤ بشكل أفضل بالقيم الحالية
للمتغري  Yباستخدام القيم السابقة للمتغري  Xعام ميكن أن يكون
عليه الحال فيام لو مل يتم الرجوع إىل هذه القيم .وميكن طرح
أربعة احتامالت التجاهات السببية :اتجاه أحادي السببية من Y
إىل  ،Xواتجاه أحادي السببية من  Xإىل  ،Yوسببية ثنائية االتجاه،
وأخ ًريا انعدام السببية أو االستقاللية؛ ومن هنا ينبغي وضع فرضيتني
واختبارهام :فرضية العدم أو الفرضية الصفرية التي تشري إىل عدم
وجود أي عالقة سببية دالة بني املتغريين ،والفرضية البديلة التي
36 Elena-Ivona Dumitrescu & Christophe Hurlin, "Testing for Granger
non-Causality in Heterogeneous Panels," Economic Modelling, vol. 29, no. 4
(July 2012), pp. 1450-1460.

ميثل عدد فرتات التباطؤ الكافية إللغاء االرتباط الذايت لحد الخطأ.
ميثل معلمة االنحدار الذايت.
ميثل معلامت االنحدار التي تتغري من بلد إىل آخر.

ميثل الحد العشوايئ لكل بلد  iخالل السنة . t

وقد تم الحصول عىل البيانات املتعلقة بالحرية االقتصادية من خالل
قاعدة بيانات مؤسسة هرييتج األمريكية ،((3(American Heritage
رشا مرك ًبا باالعتامد عىل عرشة متغريات،
حيث طورت هذه األخرية مؤ ً
وهي :حرية األعامل (عدد املساطر ورسعتها وتكاليفها) ،وحرية
التجارة (الحواجز السعرية والالسعرية) ،والحرية الجبائية (العبء
الرضيبي) ،وحجم الحكومة (ثقل اإلنفاق العمومي) ،والحرية
النقدية (مراقبة األسعار ومستوى التضخم) ،وحرية االستثامر
(حدة القيود املفروضة عىل تدفق الرساميل األجنبية) ،والحرية
املالية (القيود عىل الخدمات املالية ،ومدى صعوبة االشتغال يف
املجال املرصيف ،إلخ) ،وحقوق امللكية (تدخل الدولة يف القضاء،
عدم احرتام قانون امللكية ،نزع امللكية ،إلخ) ،والحرية من الفساد
(مؤرش متثل الفساد الذي تنرشه سنويًا منظمة الشفافية الدولية
 ،)Transparency Internationalوحرية العمل (الحد األدىن
لألجور ،درجة مراقبة الدولة لسوق العمل ،وغري ذلك).
ويأخذ كل متغري قيم ًة معينة عىل سلّمٍ من صفر إىل  100نقطة ،مع
تحسن مستوى
العلم أنه كلام كانت النقطة
ّ
املحصل عليها مرتفعةَّ ،
مثل متغري حرية االستثامر ،فالنقطة
الحرية االقتصادية ،فإذا أخذنا ً
القصوى ( )100تشري إىل انعدام أي قيود عىل االستثامر ،بينام تحيل
النقطة األدىن ( )0إىل وجود قيود قصوى عىل هذا املتغري ،وانطالقًا من
التقديرات املعطاة لكل متغري من املتغريات العرشة املذكورة ،ميكن
احتساب نقطة متوسطة من أجل تقويم مستوى الحرية االقتصادية
الكلية التي تراوح بني صفر و .100ويبني الجدول ( )1توزيع الحرية
االقتصادية الكلية من خالل النقطة املحسوبة.
أما البيانات املتعلقة بالحرية السياسية ،فقد تم استقاؤها من قاعدة
بيانات املنظمة غري الحكومية فريدوم هاوس  Freedom Houseالتي
37

لزيارة املوقع اإللكرتوين ملؤسسة هرييتج ،ينظرwww.heritage.org :
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الجدول ()1
توزيع الحرية االقتصادية من خالل النقطة املحسوبة
من  0إىل 49.9

من  50إىل 59.9

من  60إىل 69.9

من 70إىل 79.9

من  80إىل 100

النقطة

حرية مقموعة

حرية شبه مقموعة

حرية معتدلة

حرية نسبية

حرية تامة

مستوى الحرية

املصدر :إعداد الباحثني استنادًا إىل:
"2021 Index of Economic Freedom," Heritage, accessed on 25/8/2021, at: https://herit.ag/3AhoRVq

دأبت ،منذ عام  ،1973عىل نرش مؤرش مركب للحرية السياسية يف كل
بلدان العامل عىل أساس احرتام القيم الدميقراطية والحقوق املدنية(.((3
فالحقوق السياسية ترتبط بسري العملية االنتخابية ،والتعددية
واملشاركة السياسية ،واألداء الحكومي ،أما الحقوق املدنية فتضم
أربع فئات هي :حرية التعبري واملعتقد ،وحقوق منظامت املجتمع
املدين ،وسيادة القانون ،واالستقاللية الشخصية والحقوق الفردية.
وترتكز منهجية احتساب هذا املؤرش عىل منح نقاط تراوح بني 0
و 40ملجموع املعايري املحددة للحقوق السياسية ،والباقي أي 60
نقطة ح ًّدا أقىص للمعايري املعتمدة لقياس الحقوق املدنية .وكلام
تحسن مستوى الحرية السياسية بحيث يتم تصنيف
ارتفع املؤرشَّ ،
الدول إىل ثالث مجموعات :الدول ذات الحرية التامة ،والدول ذات
الحرية الجزئية ،والدول غري الحرة كام هو موضح يف الجدول (.)2

وتهم البيانات التي ُجمعت من  16دولة عربية هي :املغرب،
وتونس ،والجزائر ،والسعودية ،ومرص ،وموريتانيا ،والسودان،
والعراق ،وعامن ،والبحرين ،وقطر ،واإلمــارات العربية املتحدة،
ولبنان ،واألردن ،والكويت ،وجزر القمر( ،((3وتغطي البيانات املجمعة
املدة .2019-1999

 .2عرض نتائج الدراسة ومناقشتها
رشي الحرية
يف البداية ال بد من اإلشــارة إىل أن قراءة تطور مؤ َ
االقتصادية والحرية السياسية ،يف الدول العربية املعنية بهذه الدراسة
منذ عام  ،1999مكنت من استخالص ثالث مالحظات أساسية .تشري
املالحظة األوىل إىل عدم تجانس عينة الدراسة ،سواء عىل مستوى
الحرية السياسية أو عىل مستوى الحرية االقتصادية ،ففيام يخص

الجدول ()2
توزيع الحرية السياسية

الحقوق املدنية

النقط

5-0

11-6

17-12

23-18

29-24

35-30

40-36

60-53

جزئية

جزئية

جزئية

تامة

تامة

تامة

تامة

52-44

جزئية

جزئية

جزئية

جزئية

تامة

تامة

تامة

43-35

جزئية

جزئية

جزئية

جزئية

جزئية

تامة

تامة

34-26

منعدمة

جزئية

جزئية

جزئية

جزئية

جزئية

تامة

25-17

منعدمة

منعدمة

جزئية

جزئية

جزئية

جزئية

جزئية

16-8

منعدمة

منعدمة

منعدمة

جزئية

جزئية

جزئية

جزئية

7-0

منعدمة

منعدمة

منعدمة

منعدمة

جزئية

جزئية

جزئية

املصدر :إعداد الباحثني استنادًا إىل:
"Freedom in the World," Freedom House, accessed on 25/8/2021, at: https://bit.ly/2WfCkyZ

38

ميكن زيارة املوقع اإللكرتوين ملؤسسة فريدوم هاوس يفhttps://freedomhouse.org :

ست دول عربية من هذه الدراسة بسبب االفتقار إىل البيانات اإلحصائية
 39ت ّم استثناء ّ
املحيّنة املتعلقة بها ،ويتعلق األمر بسورية وليبيا واليمن والصومال وفلسطني وجيبويت.
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الشكل ()1
تطور الحرية االقتصادية يف الدول العربية يف املدة 2019-1999
دول ذات حرية معتدلة

دول ذات حرية نسبية

دول ذات حرية مقموعة

دول ذات حرية مقموعة نسب ًيا

املصدر :إعداد الباحثَني استنادًا إىل قاعدة بيانات فريدوم هاوس:
"Freedom in the World," Freedom House, accessed on 25/8/2021, at: https://bit.ly/2WfCkyZ

الحرية االقتصادية ،وكام يوضح الشكل ( ،)1فإن غالبية الدول
العربية ما زالت تنئ تحت وطأة القمع االقتصادي النسبي أو التام،
وتأيت عىل رأس الدول العربية التي تنعم بحرية اقتصادية نسبية كل
من قطر ،واإلمارات العربية املتحدة ،والبحرين ،فيام تتذيل ثالث
دول الرتتيب ،هي :السودان والعراق وجزر القمر ،مع التذكري بأنه
مل تتمكن أي دولة عربية من الوجود ضمن نادي الدول التي تتمتع
بحرية اقتصادية كاملة أو مطلقة.
تنطبق املالحظة نفسها تقري ًبا عىل الحرية السياسية .صحيح أن
بعض الدول ،مثل لبنان واألردن والكويت واملغرب وجزر القمر،
استطاعت بناء مناذج سياسية متقدمة ومنفتحة نسبيًا انطالقًا من
واقعها االجتامعي ،ما جعلها تتبوأ مرتبة الدول "الحرة جزئيًا" ،إال

أن غالبية الدول العربية مل تتقدم مبا فيه الكفاية يف مجال الحقوق
والحريات السياسية ،إذ ما زالت تصنف يف خانة الدول غري الحرة،
ومتثّل تونس استثناء عربيًا من خالل نجاحها يف تأمني مسار سيايس
وحقوقي جعلها ترتقي رسي ًعا يف ترتيب الحرية السياسية ،إذ انتقلت
من دولة قمعية قبل الثورة إىل دولة حرة جزئ ًيا ،قبل أن تصبح دولة
حرة متا ًما ابتدا ًء من سنة .2015
وتتعلق املالحظة الثانية بخلفيات إطالق مسلسل اإلصالحات الهادفة
إىل توسيع هامش الحريات يف املنطقة العربية ،فقد بينت التجارب
السابقة أن هذه العملية ال تنبع من إرادة مستقلة ومسؤولة للنخب
الحاكمة ،بل تتحكم فيها توازنات املصالح الداخلية والضغوط التي
متارسها القوى الخارجية ،فباستثناء بعض دول الخليج ،مثل قطر،
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الشكل ()2
تطور الحرية السياسية يف الدول العربية يف املدة 2019-1999
دول حرة أو حرة جزئيًا

دول غري حرة

املصدر:
Ibid.

والكويت ،واإلمــارات ،التي استطاعت تحسني مستوى الحرية
االقتصادية عىل نحو إرادي ،فإن باقي الــدول العربية خضعت
ورضخت لضغوط املؤسسات املالية الدولية ،ثم إن إطالق مبادرة
االنفتاح السيايس ،وتوسيع مساحة الحرية السياسية يف بعض الدول
العربية هو نتيجة طبيعية ملطالب الحركات االحتجاجية التي
اجتاحت املنطقة العربية يف أواخر عام .2010
أما املالحظة الثالثة ،فتخص مسار الحريتني االقتصادية والسياسية يف
السياق العريب ،فإذا كان مسار الحرية االقتصادية قد انطلق مبك ًرا،
وال سيام يف مثانينيات القرن العرشين ،وسجل نو ًعا من التحسن
التدريجي  -ولو أنه بطيء  -يف جل الدول العربية يف إطار مسلسل
إصالحات تدعمها املؤسسات املالية الدولية ،فإن مسار الحرية
السياسية تأرجح بني بوادر االنفراج واألمل التي جسدها الربيع
العريب ،ومشاعر الرتاجع واليأس التي خيمت عىل املجتمع العريب
بعيد وصول الرئيس األمرييك السابق دونالد ترامب Donald Trump
( )2021-2017إىل سدة الحكم يف الواليات املتحدة األمريكية سنة
فجل اإلصالحات السياسية اتخذت طاب ًعا
 .2017وعىل كل حالّ ،
وقائ ًيا  ،Prophylactic Reformوهي عملية مدروسة تهدف
أساسا إىل اتقاء غضب الشعب يف وقت الشدة ،وال سيام يف أوقات
ً
األزمات االقتصادية.

وبغرض التأكد من تجانس البيانات املجمعة أو عدم تجانسها،
قُمنا بتحليل التباين األحــادي (أنوفا) الــذي يرمز له اختصا ًرا
 ،Analysis Of Variance, ANOVAوهو اختبار معميل يهدف
إىل مقارنة متوسطات كل متغري عىل حدة من أجل اإلقرار بوجود
فروق بني الدول املكونة للعينة أو عدم وجودها ،ولهذه الغاية يتم
إجراء اختبار فيرش ملقارنة املتوسطات مع وجود فرضيتني :الفرضية
الصفرية أو فرضية العدم  H0والفرضية البديلة  ،H1حيث تشري
الفرضية األوىل إىل أن الفرق بني متوسط الحرية يف بلد ما واملتوسط
العام هو صفر ،ويعرض الجدول ( )3نتائج هذا االختبار املطبق عىل
متغري الحرية السياسية:
يتضح ،من خالل قراءة الجدول ( ،)3أن قيمة احتامل قبول فرضية
العدم أقل بكثري من مستوى املعنوية البالغ  5يف املئة ،ومن ثم،
فليس لها داللة ومغزى إحصايئ ،وعىل هذا األساس يتم رفض هذه
الفرضية وقبول الفرضية البديلة التي تشري إىل وجود فوارق جوهرية
يف متوسطات الحرية السياسية بني الدول العربية موضوع الدراسة.
وكام يوضح الجدول ( ،)4يالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية بني
الدول العربية فيام يخص مستوى الحرية االقتصادية ،حيث بلغت
وس ّجل مستوى معنوية (قيمة احتاملية)
قيمة  Fاملحسوبة ُ ،53.44
أقل من املستوى املطلوب ( ،)0.05ومن هنا تم تأكيد رفض الفرضية
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الجدول ()3
نتائج تحليل التباين (أنوفا) للحرية السياسية
مصدر التغيري

درجة حرية

إجامليات املربعات

متوسط املربعات

إحصائية
F

القيمة االحتاملية

التغيري البيني
التغيري الداخيل

15
320

5.175838
0.511235

0.345056
0.001598

215.9828

0.000000

املجموع

335

5.687073

املصدر :التحليل اإلحصايئ من إعداد الباحثني ،استنادًا إىل قاعدة بيانات فريدوم هاوس:
"Freedom in the World," Freedom House, accessed on 25/8/2021, at: https://bit.ly/2WfCkyZ

الجدول ()4
نتائج تحليل التباين (أنوفا) للحرية االقتصادية
مصدر التغيري

درجة حرية

إجامليات املربعات

متوسط املربعات

إحصائية
F

القيمة االحتاملية

التغيري البيني
التغيري الداخيل

15
320

4.487391
4.487391

0.299159
0.005597

53.44743

0.0000000

املجموع

335

6.278515

* ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية أقل أو يساوي .0.05
املصدر :من إعداد الباحثني استنادًا إىل قاعدة بيانات مؤسسة هرييتج:
"2021 Index of Economic Freedom," Heritage, accessed on 25/8/2021, at: https://herit.ag/3AhoRVq

الصفرية واستبدالها بالفرضية البديلة التي تنص عىل عدم تجانس
الدول العربية فيام يتصل بتباين بيانات الحرية االقتصادية.
وبهدف تجاوز معضلة عدم تجانس التباين يف البيانات املتعلقة
بالحرية السياسية والحرية االقتصادية ،قمنا بتحويل سلسلة البيانات
األولية من خالل حساب قيمة انحراف كل مشاهدة عن متوسطها
الحسايب وفق اآليت:

حيث إن:

ميثالن عىل التوايل متغري الحرية السياسية
و
ميثالن عىل
و
ومتغري الحرية االقتصادية لكل دولة i؛
التوايل متوسط انحراف قيمة الحرية السياسية والحرية االقتصادية
و
عن متوسطهام الحسايب لكل دولة  iخالل السنة t؛
يرمزان عىل التوايل إىل املتوسط الحسايب للحرية السياسية والحرية
االقتصادية الخاص بكل دولة .i
وقبل إجراء اختبارات السببية بني املتغريين قيد الدراسة ،قمنا
بالتحقق من استقرارية أو سكون السالسل الزمنية املتعلقة بكل
متغري عىل حدة ،والتي تحيل إىل اختبار مدى تذبذب قيمها حول
وسط حسايب ثابت وتباين مستقل عن الزمن ،ولهذا الغرض التجأنا
إىل طريقة  ،Intrusion Prevention System, IPSوالتي تؤدي إىل
نتائج جيدة من حيث القدرة عىل االختبار حتى يف حالة العينات
الصغرية كام هو الحال يف هذه الدراسة.
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الجدول ()5
نتائج استقرارية متغريات الدراسة
املؤسسات السياسية
اختبار IPS

املؤسسات االقتصادية

اإلحصائية املحسوبة

القيمة االحتاملية

اإلحصائية املحسوبة

القيمة االحتاملية

0.86888

0.8075

1.65563

0.0489

املصدر :إعداد الباحثني استنا ًد إىل:
Ibid.; "Freedom in the World," Freedom House, accessed on 25/8/2021, at: https://bit.ly/2WfCkyZ

الجدول ()6
نتائج اختبار العالقة السببية بني الحرية االقتصادية والحرية السياسية
الفرضية الصفرية

إحصائية
W-Stat

إحصائية
Zbar-Stat

القيمة االحتاملية

الحرية السياسية ال تسبب الحرية االقتصادية

4.51976

0.87054

0.3840

الحرية االقتصادية ال تسبب الحرية السياسية

6.88297

3.28208

0.0010

املصدر :إعداد الباحثني استنادًا إىل قاعديت بيانات مؤسسة هرييتج وفريدوم هاوس.

وتشري النتائج الــواردة يف الجدول ( )5إىل أن السالسل الزمنية
للمتغ َريين ،أي الحرية السياسية والحرية االقتصادية ،مستقرة يف
مستويَيهام ،وبناء عليه ،فالسلسلتان الزمنيتان كلتاهام متكاملتان
من الدرجة األوىل .ويُع ّد هذا التمرين رشطًا رضوريًا إلجراء اختبار
السببية ،وإال فلن نستطيع التحقق من وجود عالقة إحصائية بني
املتغ َريين موضوع الدراسة عىل املدى الطويل.
كام سبقت اإلشارة ،فقد وقع االختيار عىل اختبار السببية ،2012
ونقدم يف الجدول ( )6نتائج هذا االختبار.
املتحصل عليها ،نرفض فرضية العدم أو الفرضية
بناء عىل النتائج
ّ
الصفرية التي تشري إىل أ ّن الحرية االقتصادية ال تسبب الحرية
السياسية عند مستوى داللة أو معنوية  Significance Levelواحد
يف املئة ،أي إن العكس هو الصحيح ،فالحرية االقتصادية تسبب
الحرية السياسية .يف املقابل ،نقبل الفرضية الصفرية التي تُق ّر بأن
الحرية السياسية ال تسبب الحرية االقتصادية يف املنطقة العربية
(قيمة احتاملية تساوي  38.4يف املئة).
وبغرض دعم هذه النتيجة ،ارتأينا اختبار اتجاه السببية من خالل
تحليل السالسل الزمنية الفردية الخاصة بكل دولة من الدول العربية

امل ُشكّلة لعينة الدراسة ،وبناء عليه يعرض الجدول ( )7نتائج هذا
االختبار باالعتامد عىل اختبار فيرش .Fisher Test
من خالل قراءة الجدول ( )7يتضح أن نتائج اختبار العالقة السببية
بني الحرية االقتصادية والحرية السياسية عىل صعيد كل دولة عربية
تتوافق مع ما أفرزه منوذج البيانات الطولية أو البانل Panel Model؛
فمن جهة أوىل ،فإن الفرضية الصفرية مرفوضة يف كل الدول العربية
امل ُشكّلة لعينة الدراسة عند مستوى داللة  10يف املئة ،أي إن الحرية
السياسية ال تسبب الحرية االقتصادية يف هذه الدول؛ ومن جهة
ثانيةّ ،بي اختبار غرانجر أن فرضية العالقة السببية املتجهة من
الحرية االقتصادية نحو الحرية السياسية صحيحة يف معظم الدول
العربية عند مستوى داللة  10يف املئة؛ وذلك يف  7دول من أصل ،16
هي :تونس ولبنان والسعودية والبحرين وقطر وعامن واإلمارات،
تبدو محايدة إزاء هذه الفرضية.
ميكن تفسري هذه االستثناءات بالظروف الخاصة بكل دولة أو مجموعة
مثل ،ال سيام منذ "ثورة الياسمني" أواخر عام ،2010
دول ،ففي تونس ً
انخرطت الطبقة السياسية الحاكمة يف بناء املؤسسات الدميقراطية؛
تحسن تدريجي يف مستوى الحرية السياسية ،غري أن
ما ساهم يف ّ
هذا التمرين الدميقراطي كان بطيئًا ،واستهلك كث ًريا من الوقت عىل
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الجدول ()7
نتائج اختبار العالقة السببية بني الحرية االقتصادية والحرية السياسية عىل صعيد كل دولة عربية عىل حدة
الفرضية الصفرية:
الحرية االقتصادية ال تسبب الحرية السياسية

الفرضية الصفرية:
الحرية السياسية ال تسبب الحرية االقتصادية
الدول

إحصائية F

القيمة االحتاملية

الدول

إحصائية F

القيمة االحتاملية

الجزائر

0.54941

0.4687

الجزائر

3.36710

0.0841

البحرين

2.57479

0.1270

البحرين

0.75432

0.3972

جزر القمر

1.45035

0.2450

جزر القمر

4.48178

0.0493

مرص

0.63488

0.4366

مرص

6.69269

0.0192

العراق

0.07618

0.7859

العراق

9.01119

0.0080

األردن

0.23269

0.6357

األردن

3.34732

0.0876

الكويت

2.71659

0.1177

الكويت

3.28706

0.0895

لبنان

0.28383

0.6011

لبنان

0.48738

0.4945

موريتانيا

0.79854

0.3840

موريتانيا

3.72818

0.0704

املغرب

0.00297

0.9572

املغرب

5.35732

0.0334

عامن

1.35300

0.2608

عامن

2.57479

0.1270

قطر

1.31052

0.2682

قطر

0.35678

0.5582

السعودية

0.05307

0.8206

السعودية

3.00051

0.1013

السودان

0.74231

0.38342

السودان

3.06865

0.0978

تونس

2.88038

0.1079

تونس

0.06183

0.8066

اإلمارات العربية

0.25516

0.6199

اإلمارات العربية

0.78854

0.3740

املصدر :املرجع نفسه.

حساب إصالح املؤسسات االقتصادية ،أي القواعد املنظمة للحياة
االقتصادية ومزاولة األعامل .أما يف لبنان الذي كان وما زال مرضب
املثل يف مامرسة الحريات بكل أشكالها ،فيبدو أن مسلسل الحرية
السياسية ال تحركه بالرضورة آلة الحرية االقتصادية عىل الرغم من
تطورها النسبي مقارنة بباقي الدول العربية غري النفطية ،بل هو
نتاج الدميقراطية التوافقية التي يقوم عليها النظام السيايس اللبناين
املنبثق من اتفاق الطائف؛ وأخ ًريا ،فإن دول الخليج ،ما عدا دولة
الكويت ،تشكل استثنا ًء عرب ًيا .لقد قطعت هذه الدول أشواطًا
مهمة فيام يتعلق بحقوق امللكية ،والنظام القانوين لألعامل ،وتنظيم
النشاط االقتصادي والسياسة النقدية ،غري أن هذا التطور اإليجايب يف
مستوى الحرية االقتصادية مل يكن يف نظرنا نتيجة إلنجازات معينة
عىل صعيد الحقوق السياسية والحريات املدنية التي ظلت محدودة
يف أغلب املجتمعات الخليجية ،بل نتيجة لعوامل موضوعية ناجمة
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عن طبيعة األنشطة االقتصادية املهيمنة ،وال سيام توافر البرتول
والغاز بكميات كبرية ،مع ما ترتب عىل ذلك من حضور وازن للقوى
الخارجية الكربى ،وال سيام الواليات املتحدة األمريكية التي نرى أنها
متيل إىل مامشاة أنظمة سياسية سلطوية تحمي األسواق الحرة عىل
أنظمة دميقراطية تعيد تصميم (نظام) األسواق ،ومن ثم ،تغليب
البعد االقتصادي عىل البعد السيايس متاش ًيا مع مبادئ الليربالية
الجديدة ،وحفاظًا عىل مصالحها االسرتاتيجية يف املنطقة.
عمو ًما تتوافق نتيجة هذه الدراسة الكمية نسبيًا مع األطروحة
النظرية التي دافع عنها بعض املفكرين الليرباليني ،وال سيام ميلتون
فريدمان وفريدريك هايك ،والتي تفيد بأن الحرية االقتصادية ت ُع ّد
وسيلة ال غنى عنها لتمهيد الطريق أمام تحقيق الحرية السياسية،
وكام ورد يف التقرير السنوي حول الحرية االقتصادية يف العامل العريب
لسنة  ،2019يبدو أن من شأن توسيع هامش الحرية االقتصادية
حسن مستوى حياة الناس وتحريرهم من االتكالية أو التبعية،
أن يُ ّ
(((4
وامليض بهم نحو الحريات األخرى ونحو الدميقراطية .
ّ
وبغض النظر عن هذه املقاربة الكمية للعالقة بني الحرية السياسية
والحرية االقتصادية ،التي يكتنفها نوع من اللبس بحكم الطابع
الفلسفي واألخالقي ملفهوم الحرية ،وأيضً ا بحكم التحفظات التي
أثريت حول اختبار غرانجر( ،((4ميكن القول إن الحالة العربية تتسم
عمو ًما بالتعقيد والرتكيب ،فمن خالل تحليل واقع املجتمع العريب،
يتضح أن جملة من العوامل البنيوية املتشابكة رمبا أعاقت انبثاق
الحرية السياسية وتعزيزها ،فعىل املستوى االقتصادي ،يُعترب النمو
االقتصادي والتوزيع العادل ،أو عىل األقل النسبي املتقارب بني فئات
املجتمع للرثوة ،من الرشوط الرضورية ولكن غري الكافية لتعزيز
مستوى الحرية السياسية ،وهام رشطان غري متوافرين جميعهام
يف معظم املجتمعات العربية ،ففي الدول العربية غري الخليجية
ظل معدل النمو االقتصادي دون املستوى املطلوب وغري شامل
للجميع ،وذلك ما مل يساعد عىل بلوغ الغايات املنشودة مبا فيها
تسهيل التحوالت االجتامعية والثقافية الرضورية لتوسيع هامش
مامرسة الحرية السياسية وبناء املؤسسات الدميقراطية .أما يف الدول
العربية الخليجية ،وعىل الرغم من الرخاء االقتصادي الذي تحقق
خالل السنوات األخرية ،فإن هذا الرشط الرضوري للتحرر السيايس مل
يواكبه تحديث يف املجتمع وتشكيل ثقافة سياسية حاضنة ملنظومة
40 Salem Ben Nasser Al Ismaily, Miguel Cervantes & Fred McMahon,
Economic Freedom of the Arab World: 2019 Annual Report (Frazer Institute:
2019), p. 2.
41 Mariusz Maziarz, "A Review of the Granger-Causality Fallacy," The
Journal of Philosophical Economics, vol. 8, no. 2 (2015), pp. 86–105.
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من القيم تؤسس ملجتمع يقوم عىل التفكري النقدي ،فإذا استثنينا
التجربة الناجحة نسبيًا يف الكويت ،فإن املجتمعات الخليجية
ما زالت تنظر إىل الحرية السياسية عىل أنها سلعة كاملية يف ظل
استغالل اإليرادات النفطية الضخمة ،للرفع من مؤرشات الشعور
بالرفاه لدى األفراد ،ويف الوقت نفسه تعزيز هيمنة العائالت الحاكمة
عىل مفاصل الدولة وجعلها إحدى أهم أدوات الحكم(.((4
فعىل الرغم من أن الزعامء العرب ليسوا مبخلوقات استثنائية ،فإنهم
متكنوا عرب سياسة القمع والبطش تارة ،وسياسة التجهيل والتشويش
عىل العقل والحفاظ عىل تقليد "الدولة الرعوية" الريعية التوزيعية
تارة أخرى من إخضاع ماليني الناس البسطاء وتدجينهم ،وال سيام
خالل فرتات العوز والفقر الشديد ،ويف هذه الظروف ميكن أن نفهم
أن سبب وجود الحرية (أو عدم وجود الحرية) السياسية يف البلدان
العربية ال ميكن استيعابه خارج اإلنسان بل داخله .إن األفراد،
الذين يخضعون إراديًا لنظام الحكم التسلطي ،يصبحون صانعني
لعبوديتهم .أما أولئك الذين يخضعون لهم مكرهني ،فغالبًا ما تتولد
لديهم شخصية مأزومة ،ومشاعر اإلحباط قد تنتهي بثورات شعبية
كام حدث خالل الربيع العريب يف عام .2011
إن الحرية السياسية تستوجب أيضً ا وجود الثقة وثقافة التوافق،
فمن جهة أوىل ،يجب عىل كل فرد احرتام رأي اآلخرين وحقوقهم
يف التعبري ،ومتكينهم من االستفادة من االمتيازات نفسها واالمتثال
للواجبات نفسها ،إال أن العكس هو الذي مييز العالقات بني األفراد
والجامعات يف كثري من املجتمعات العربية .ومن جهة أخرى ،يعترب
وعامل محد ًدا للدميقراطية،
ً
التوافق مكونًا أساسيًا للسوق املفتوحة
وهي نظام سيايس يقوم عىل التوافق وليس عىل اإللزام ،كام أنها
وسيلة لفض املنازعات التي متيز معظم املجتمعات ،وعىل الرغم من
ذلك فإن فكرة الوفاق يف البلدان العربية تبدو خارجة عن نطاق
املكونني العقيل والثقايف لألفراد ،ولهذا فإن الرصاع وعدم القدرة عىل
تق ّبل املعارضني يظالن هام القاعدة ،وذلك ما يؤدي يف الغالب إىل
حلول إقصائية وغري عادلة.

خاتمة
يبدو أن التفاعالت والرتابطات بني الحرية االقتصادية والحرية
السياسية يف العامل العريب تتامىش عمو ًما مع األطروحة التي دافع
خصوصا ميلتون فريدمان وفريدريك
عنها بعض املفكرين الليرباليني
ً
 42دحامن عبد الحق" ،دور النفط يف تشكيل البنية التحتية السياسية للماملك
الخليجية" ،املجلة الجزائرية للسياسات العا ّمة ،العدد ( 2ترشين األول /أكتوبر ،)2014
ص .183-155
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هايك ،والتي تفيد بوجود عالقة سببية أحادية تتجه من املتغري األول
نحو املتغري الثاين ،فباالعتامد عىل أدوات االقتصاد القيايس لبيانات
البانل ،بي ّنا أن الحرية االقتصادية يف الدول العربية املكونة لعينة
الدراسة (وهي  16دولة) تسبب الحرية السياسية ،والعكس غري
صحيح .غري أن هذه النتيجة تبقى نسبية نو ًعا ما يف ظل وجود
تفاوتات بني الدول العربية فيام يخص اتجاه السببية وح ّدتها.
إن تعزيز مستوى الحرية االقتصادية يف السياق العريب يُع ّد أحد
الرشوط الدنيا إلنجاح مسلسل التحرر السيايس ،فالسامح للناس
باتخاذ قراراتهم بأنفسهم من دون إكراه وباحرتام تام للقوانني،
ال يساهم يف خلق الرثوة فحسب ،بل يخلق أيضً ا الرشوط املادية
والسلوكية للحرية السياسية ،وقد ال يتم ذلك عىل نحو مبارش بل
عرب قناة الرخاء االقتصادي ،ذلك أن الحرية االقتصادية تساعد األفراد
يف توجيه حياتهم بأنفسهم ،كام تساعد عىل الرفع من روح املقاولة
والتمكني الشخيص وأخذ املبادرة بكل استقاللية ،وهي عوامل ال غنى
عنها بهدف ترسيع وترية النمو االقتصادي الرضوري وتحسني فرص
الحياة للجميع من دون متييز ،ومن ثم ،خلق الظروف املوضوعية
لالرتقاء بالعملية السياسية إىل مستوى ناضج وعقالين .وتتجىل هذه
أساسا يف بناء طبقة وسطى متينة وداعمة للتحول السيايس
الظروف ً
والتامسك االجتامعي ،وانبثاق نخبة جديدة من الدميقراطيني
مستقل وقاد ًرا
ً
الحقيقيني تؤمن باالختالف ،وتشكل مجتم ًعا مدنيًا
عىل القيام بأدوار توعوية وتنويرية.
ورغم أن اختبار السببية قد أظهر أن الحرية االقتصادية تؤدي دور
القاطرة يف تعزيز الحرية السياسية يف السياق العريب ،فإ ّن الواقع يبدو
أشد تعقي ًدا ،ويتسم بنوع من املفارقة ،فمن جهة تم استغالل شعار
الحرية االقتصادية لتقوية رأساملية املحاسيب Crony Capitalism
التي تنشأ نتيجة زواج املال والسياسة بطرق غري رشعية ،بهدف
تحقيق مصالح اقتصادية خاصة ،إذ تم استبدال سيطرة نخب قريبة
من دوائر الحكم عىل االقتصاد عن طريق امتيازات حكومية ممنوحة
خارج القواعد املنظمة للسوق بسيطرة النخب نفسها عىل االقتصاد
يف إطار آليات السوق ،ولكن بطرق ملتوية وطفيلية (كالتسرت عىل
املعلومات ،وانتشار املحسوبية والزبونية  ...إلخ)؛ ومن جهة ثانية،
ومن خالل إطالق مبادرات إصالحية انتقائية متعددة ،حاول صناع
القرار السيايس ،يف كثري من الدول العربية ،إيهام الرأي العام بحسن
ن ّياتهم تجاه التخلص من العيوب التي تشوب النظام االقتصادي
القائم ،غري أنهم يف الواقع أبقوا عىل السلوكات نفسها ،وحافظوا
تقري ًبا عىل التوجهات نفسها ،رمبا خوفًا من أن يؤدي أي مجهود
إصالحي حقيقي إىل تقليص الفوارق االجتامعية وظهور طبقة
وسطى مثقفة ،مع ما ميثله ذلك من تهديد ملصالح املنتفعني من

95
بقاء األمور عىل حالها؛ فكلام ازداد الرخاء االقتصادي والوعي الثقايف
لألفراد ،ارتفع سقف املطالب املتعلقة بالحرية السياسية ،ومن ثم،
طرح قضايا رشعية األنظمة العربية ذاتها ومرشوعيتها ،كمجابهة
(جديدة) بني املجتمع السيايس من جهة واملجتمع املدين بكل أطيافه
من جهة أخرى.
وإذا أضفنا إىل هذه املفارقة هيمنة النظام األبوي ،وتفيش ظاهرة
العصبية يف جزء كبري من املجتمع العريب ،وتدجني املجتمع املدين،
وترسيخ األنظمة العربية للتسلطية ،فإننا نحصل عىل بيئة غري مواتية
ألي تحرر أو انعتاق سيايس إرادي وانتقال دميقراطي سلس وسلمي،
ومن هنا تربز أهمية االلتزام األخالقي للنخب الحاكمة يف الحد من
ظاهرة رأساملية املحاسيب وإطالق مسلسل إصالحات اقتصادية
ومؤسسية عميقة وجذرية تصب يف تطوير منوذج اقتصادي منتج
عدل وإنصافًا يفيض عىل املدى املتوسط إىل بناء أسس تحول
وأكرث ً
دميقراطي مجتمعي متوافق عليه.

 ددعلادعلا51 -  ددعلااجملا51 ددعلالا
Issue 51 - Volume 9 - July  2021

Bastia, Frederic. La loi. Paris: Institut Coppet, 2011 [1850].
Bilson, John F. O. "Civil Liberty-An Econometric
Investigation." Kyklos: International Review for
Social Sciences. vol. 35, no. 1 (February 1982).
Capul, Jean-Yves & Olivier Garnier. Dictionnaire
d'Économie et de Sciences sociales. Paris:
Hatier, 2015.
Clague, Christopher et al., "Property and Contract Rights
under Democracy and Dictatorship." Journal of
Economic Growth. vol. 1, no. 2 (June 1996).

96
المراجع
العربية
 نحو مقاربة: "جدلية العالقة بني الدميقراطية والتنمية. رضوان،برويس
.)2013  مارس/ (آذار409  العدد. املستقبل العريب."غري معيارية
 املركز العريب: بريوت/ الدوحة. مقالة يف الحرية. عزمي،بشارة
.2016 ،لألبحاث ودراسة السياسات
: بريوت. فك ًرا ومامرسة: يف غامر السياسة. محمد عابد،الجابري
.2009 ،الشبكة العربية لألبحاث والنرش

Constant, Benjamin. Œuvres politiques. Texte établi par Charles
Louandre. Paris: Librairies-éditeurs, 1874 [1819].

 ترجمة أسامة. إعادة النظر يف النظام الدويل الجديد. يورغ،سورنسن
 املجلس الوطني: الكويت.480  سلسلة عامل املعرفة.الغزويل
.2020 ،للثقافة والفنون واآلداب

Dawson, John. "Causality in the Freedom–Growth
Relationship." European Journal of Political
Economy. vol. 19, no. 3 (September 2003).

 "دور النفط يف تشكيل البنية التحتية السياسية. دحامن،عبد الحق
. املجلة الجزائرية للسياسات العامة."للماملك الخليجية
.)2014  أكتوبر/ (ترشين األول2 العدد

Dumitrescu, Elena-Ivona & Christophe Hurlin. "Testing
for Granger non-Causality in Heterogeneous Panels."
Economic Modelling. vol. 29, no. 4 (July 2012).

 املركز الثقايف: بريوت/ الدار البيضاء. مفهوم الحرية. عبد الله،العروي
.1983 ،العريب

Feng, Yi. Democracy, Governance, and Economic
Performance: Theory and Evidence. Cambridge/
London: The MIT Press, 2003.
Fernandez, Raquel & Dani Rodrik. "Resistance to Reform:
Status Quo Bias in the Presence of Individualspecific Uncertainty." American Economic Review.
vol. 81, no. 5 (December 1991).
Friedman, Milton. Capitalism and Freedom. Chicago:
Chicago University Press, 2002.
Gwartneya, James & Robert Lawsonb. "The Concept and
Measurement of Economic Freedom." European Journal
of Political Economy. vol. 19, no. 3 (September 2003).
Hayek, Friedrich A. La route de la servitude. Paris:
PUF, 1985.
Huntington, Samuel Phillips. "Democracy's Third Wave."
Journal of Democracy. vol. 2, no. 2 (Spring 1991).

 "سياسات التحرير االقتصادي وأثره يف العالقات. خالد عثامن،الفيل
. سياسات عربية." حاالت عربية مختارة:املدنية – العسكرية
.)2020  مايو/ (أيار44 العدد
 املؤسسة العربية: بريوت. موسوعة السياسة. عبد الوهاب،الكيايل
.1985 ،للدراسات والنرش

األجنبية
Aghion, Philippe & Steven Durlauf (eds.). Handbook of
Economic Growth. Amsterdam: North-Holland, 2005.
Al Ismaily, Salem Ben Nasser, Miguel Cervantes & Fred
McMahon. Economic Freedom of the Arab World:
2019 Annual Report. Frazer Institute: 2019.
Barro, Robert. "Democracy and Growth." Journal of
Economic Growth. vol. 1, no. 1 (March 1996).
Bartley, Robert et al. Democracy and Capitalism: Asian
and American Perspectives. Singapore: Institute of
Southeast Asian Studies, 1993.

97
مراجع إضافية
-1989(  دروس يف الكوليج دو فرانس. عن الدولة. بيار،بورديو
 املركز العريب: بريوت/ الدوحة. ترجمة نصري مروة.)1992
.2016 ،لألبحاث ودراسة السياسات
 مج. تبني." آكلة الحريات السياسية: "العصبيات. فريدريك،معتوق
.)2016  (صيف17  العدد،5
 ماذا يستفيد العرب من. االنتقال إىل الدميقراطية. عيل الدين،هالل
 املجلس: الكويت.479 تجارب اآلخرين؟ سلسلة عامل املعرفة
.2019 ،الوطني للثقافة والفنون واآلداب
Dollar, David & Aart Kraay, "Growth is Good for
the Poor." Journal of Economic Growth. vol. 7,
no. 3 (September 2002).

تاسارد
 العالم العربي نموذجً ا:جدلية العالقة السببية بين الحرية السياسية والحرية االقتصادية

_______. The Third Wave: Democratization in the
Late Twentieth Century. Norman: University of
Oklahoma Press, 1993.
Kirmanoğlu, Hasan. "Political Freedom and Economic
Well-being: A Causal Analysis." ECOMOD Annual
Meeting, Istanbul. 3-5/7/2003. at: https://bit.ly/3Cr9vzG
Lawson, Robert & Jeff Clark. "Examining the HayekFriedman Hypothesis on Economic and Political
Freedom." Journal of Economic Behavior
& Organization. vol. 74, no. 3 (June 2010).
Lipset, Seymour Martin. "Some Social Requisites of
Democracy: Economic Development and Political
Legitimacy." The American Political Science Review.
vol. 53, no. 1 (March 1959).
Maziarz, Mariusz. "A Review of the Granger-Causality
Fallacy." The Journal of Philosophical Economics.
vol. 8, no. 2 (2015).
Rawls, John. Justice et Démocratie. Paris: Éditions du
Seuil, 1987.
Sen, Amartya. Development as Freedom. New York:
Oxford University Press, 1999.
_______. Un nouveau modèle économique: Développement,
Justice, Liberté. Paris: Odile Jacob, 2003.
Tavares, Joseph & Romain Wacziarg. "How Democracy
Affects Growth." European Economic Review. vol.
45, no. 8 (August 2001).
Vásquez, Ian. "The Central Role of Economic Freedom
in Democracy." Issues of Democracy (December
2005). at: https://bit.ly/3rseNFi
Weber, Max. Economy and Society. Guenther Roth
& Claus Wittich (eds.). London: University of
California Press, 1978.

صـدر حديـ ًثا

تـأليف :دالل البزري.

يساريون لبنانيون في زمنهم
صدر عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،في سلسلة مذكرات وشهادات ،كتاب لدالل
البزري بعنوان يساريون لبنانيون في زمنهم .يتألف الكتاب من  368صفحة ،ويُعنى بيساريين
ً
سيرة وممارسة وفك ًرا
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character of central-local ties.
Keywords: Centralization, Decentralization, Power, Authority, Concentration, Devolution,
Max Weber.
. كانربا، جامعة أسرتاليا الوطنية، كلية العلوم السياسية والتغري االجتامعي،* أستاذ العلوم السياسية
Professor, Department of Political Science and Social Change, Australian National University, Canberra.
Algerian Translator.
.** مرتجمة جزائرية
Email: omriasoltani@gmail.com
:*** هذا النص ترجمة لدراسة
Paul D. Hutchcroft, "Centralization and Decentralization in Administration and Politics: Assessing Territorial Dimensions of
Authority and Power," Governance: An International Journal of Policy and Administration, vol. 14, no. 1 (January 2001), pp. 23-53.

ددعلالا  51ددعلااجملا  51 -ددعلادعلا

102

Issue 51 - Volume 9 - July  2021

مقدمة

(((

يف العقود األخرية ،اعتُربت المركزية الوظائف الحكومية ويف أحيان عدة
"فكر ًة عرصي ًة ج ًدا" ،و"أحدثَ صيحات املوضة" ،و"موضة عرصنا"(((.
وألن هذا التوجه حظي بالتأييد يف األوساط األكادميية كام عىل مستوى
السياسات ،يسعى العديد من البلدان لتنفيذ برامج الالمركزية باعتبارها
وسائل لتعزيز األهداف الدميقراطية واإلمنائية عىل حد سواء .ووفقًا
لدراسة أجراها البنك الدويل عام  ،1994فإن ثالث ًا وستني من أصل خمس
وسبعني من الدول النامية يف العامل وتلك التي متر مبراحل انتقالية ،والتي
يزيد عدد سكانها عىل خمسة ماليني ،أعلنت أنها انخرطت يف جهود
نقل السلطة السياسية إىل وحدات حكومية محلية((( .ويوضح الري
داميوند أن هذه "املوجة من الالمركزية السياسية املنترشة يف جميع
أنحاء العامل منذ السبعينيات نتجت من مجموعة متنوعة من الضغوط،
منها األداء الحكومي الضعيف ،والتوسع الحرضي ،واالنتقال الدميقراطي،
والتحوالت يف اسرتاتيجيات املانحني الدوليني ،واملطالب املجتمعية"(((.
ولسوء الحظ ،يبدو أن العديد من هذه املبادرات تستند ،يف الغالب،
إىل اإلميان بنجاعتها أكرث من استنادها إىل أسس مفاهيمية قوية أو
تحليل دقيق للتجارب التاريخية واملقارنة .ويف حني ك ّرس املنظّرون
الكالسيكيون ،أمثال ماكس فيرب  ،)1920-1864( Max Weberاهتام ًما
كب ًريا لألبعاد املكانية للسلطة والقوة ،نرى أن البحوث السياسية الحديثة
ركزت جهودها عىل عالقات القوة داخل مؤسسات معينة وبني الطبقات
االجتامعية الرئيسة أكرث من تركيزها عىل عالقات القوة التي متتد عرب
األقاليم .ويقدم الباحثون املختصون يف دراسات تشكُل الدولة استبصارات
 1أود أن أشكر برنامج الزمالة الدولية ملا بعد الدكتوراه  ACLS/ SSRCNEHولجنة أبحاث كلية
الدراسات العليا بجامعة ويسكونسن لدعم البحث والكتابة يف هذه الدراسة .وأنا ممنت ،فيام يتصل
لكل من بينديكت أندرسون ،والري داميوند ،ودونالد
بالتعليقات التي أسهمت يف األفكار الواردة فيهٍّ ،
إميرسون ،وإدوارد فريدمان ،وإدنا البرا هوتشكروفت  ،Edna Labra Hutchcroftوأتول كوهيل
 ،Atul Kohliوديفيد ليني  ،David Lehenyومايكل مايل  ،Michael Malleyوكيم نينه ،Kim Ninh
وسوزان روز أكرمان  ،Susan Rose-Ackermanوإدوارد شاتز  ،Edward Schatzوجيمس سكوت،
وجون سيدل  ،John Sidelوغراهام ويلسون ،وكروفورد يونغ  ،Crawford Youngواملحكّمني املغفلة
أسامؤهم يف دورية  ،Governanceوأعضاء ندوة خريجي ربيع  1999حول تشكيل الدولة والعالقات
كل من غوندولني
بني الدولة واملجتمع يف جنوب رشق آسيا .كام حظيتُ مبساعدة بحثية ق ّيمة من لدن ٍّ
بفيس  Gwendolyn Bevisوسيدرك جورد  Cedric Jourdeوراشيل دميوتس .Rachel DeMotts
وإن كان مثة من أخطاء وردت ،فهي بطبيعة الحال تقع تحت طائلة مسؤوليتي الخاصة.
2 Irving Kristol, "Decentralization for What?" The Public Interest, vol. 11
(Spring 1968), p. 19; Diana Conyers, "Decentralization: The Latest Fashion
in Development Administration?" Public Administration and Development,
vol. 3, no. 2 (April-June 1983), pp. 97-109.
3 William Dillinger, Decentralization and Its Implications for Urban
Service Delivery, Urban Management Programme (Washington, DC: The
World Bank, 1994).
4 Larry Diamond, "Nigeria: The Uncivic Society and the Descent into
Praetorianism," in: Larry Diamond, Juan Linz & Seymour Martin Lipset
(eds.), Politics in Developing Countries (Boulder, CO: Lynne Rienner
Publishers, 1995), pp. 121-122.

ق ّيمة بشأن العمليات التاريخية للمركزية ،لكن املفردات املفاهيمية
املستخدمة لوصف تعقيدات املركزية والالمركزية يف الدول القامئة تفتقر
إىل صياغة جيدة .ويف ذلك أشار جيمس فيسلر يف عام  1965إىل أنه يف
حني "تبدو الالمركزية مصطل ًحا بسيطًا ،فإن هذا املظهر مضلل وغال ًبا
ما يؤدي إىل عالجات مبسطة يجري تعميمها عىل نطاق واسع ج ًدا،
ٍ
ملشكالت ملموسة
تبدأ من موقف نظري جامد يحدد إجابات مسبقة
الطابع [ ]...ال بد من أن تكون أدواتُ التحليل املستخدمة أكرث وضو ًحا
مام نريد"((( .وبعد عقدين من الزمن ،الحظ باحث آخر أن "الجميع
يعرف تقري ًبا ما تعنيه 'الالمركزية' ،لكن تعريفها بدقة يثري مشكالت،
ٍ
سياقات شديدة
ألنه ميكن استخدامها بعد ٍد من الطرائق املختلفة ويف
االختالف"((( .واليوم أيضً ا ،ولسوء الحظ ،مل تقدم الدراسات األكادميية
بع ُد إطا ًرا شاملً يساعد املحللني واملامرسني يف مجال التنمية يف تقييم
العالقات املركزية  -املحلية وإصالحها .ومع استمرار الجهود املبذولة يف
إطار الالمركزية يف جميع أنحاء العامل ،يبدو من األهمية أن يضع علامء
ٍ
إصالحات حقيقية للعامل.
السياسة إرشادات تحليلية أوضح ألجل
ودومنا إنكار للنتائج اإليجابية الهائلة التي تتيحها الالمركزية ،ليس
اإلميان بنجاعتها وحده ٍ
أساسا للمبادرات السياسية الحالية .ويف
بكاف ً
الواقع ،أظهرت التجارب الحديثة يف أماكن متباينة كالربازيل وروسيا
أن اسرتاتيجيات نقل السلطة إىل كيان أدىن ميكن أن يكون لها يف بعض
عواقب معيبة ج ًدا((( .ومثلام سنب ّي يف هذه الدراسة ،يجب
األحيان
ُ
"5 James W. Fesler, "Approaches to the Understanding of Decentralization,
The Journal of Politics, vol. 27, no. 3 (August 1965), p. 536.
6 Conyers, p. 187.
 7يف الربازيل ،أُلقي اللوم عىل تجاوزات الالمركزية بسبب االختالالت املالية الشديدة التي
أسهمت بصورة أساسية يف املشكالت االقتصادية األخرية ،ينظر:
Larry Diamond, Developing Democracy: Toward Consolidation (Baltimore,
MD: The Johns Hopkins University Press, 1999), p. 137; Larry Rohter, "Brazil's
Economic Crisis Pits President Against Governors," The New York Times,
25/1/1999, accessed on 24/8/2021, at: https://nyti.ms/3AMU4QL; Eliza Willis,
Christopher da C.B. Garman & Stephan Haggard, "The Politics of Decentralization
in Latin America," Latin American Research Review, vol. 34, no. 1 (1999), p. 23.
ٍ
شخصيات محوري ًة يف الشبكات
لقد تحدّى املحافظون ،ورؤساء البلديات ،وهم من ميثّلون
االنتخابية التي تعكس القوة املحلية عىل املستوى الوطني ،سلط َة املسؤولني التنفيذيني
الوطنيني عىل نح ٍو متواتر .واجتاحت مشكالت العنف الريفي العديد من املناطق ،وارتُهنت
برامج اإلصالح الزراعي التي أقرتها الحكومة املركزية بإرادة املالك املحليني وفرقهم الخاصة
من الرجال املسلحني ،أو "البيستولريوس"  ،Pistoleirosينظر:
Human Rights Watch, The Struggle for Land in Brazil: Rural Violence Con
tinues, An Americas Watch Report (New York: Human Rights Watch, 1992),
accessed on 24/8/2021, at: https://bit.ly/3ARxsOS
قلق بشأن "إضفاء
يف روسياّ ،
حل محل التفاؤل املبكر بشأن نقل السلطة إىل املقاطعات ٌ
الطابع اإلقليمي عىل التسلطية" :فقد برع القادة املحليون بقوة يف تسليح جامعات املعارضة،
والتالعب بالعمليات الدميقراطية (خاصة يف املناطق الريفية) ،وتجاهل التوجيهات السياسية
الصادرة عن املركز ،وحجب اإليرادات القادمة منه ،وااللتفاف عىل العمليات الدستورية ،ينظر:
Henry Hale, "The Regionalization of Autocracy in Russia," Policy
Memo, no. 42, Ponars Eurasia, 23/7/2012, accessed on 24/8/2021, at:
https://bit.ly/3xUULWq; Kathryn Stoner-Weiss, "Central Weakness and
"Provincial Autonomy: Observations on the Devolution Process in Russia,
Post-Soviet Affairs, vol. 15, no. 1 (1999).
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محل الوصفات الجاهزة ،ال سيام حني يتحدى
يحل التحليل الرصني ّ
أن ّ
زعامء محليون أقوياء سلط َة الدولة املركزية بصورة ف ّعالة .سنسعى
من خالل استخالص استبصارات مهمة من األدبيات التي تُعنى بتشكُل
الدولة ،واإلدارة العامة ،والعالقات بني الدولة واملجتمع ،والهياكل
الدميقراطية ،إىل توفري إطار تحلييل أوضح لفهم املركزية والالمركزية يف
الهياكل اإلدارية والسياسية يف األنظمة السياسية التاريخية واملعارصة
م ًعا .وقبل التمكّن من صياغة مبادرات الالمركزية بالصورة املناسبة
أو تقييم تأثريها يف التنمية والدميقراطية ،من الرضوري أولً تحديد
املقصود مبصطل َحي "املركزية" و"الالمركزية" بصورة أوضح .وليس
الهدف هنا تقديم دليل للسياسة ،أو الحكم عىل تأثري الالمركزية
يف التنمية والدميقراطية ،بل بناء مفردات مفاهيمية أقوى لوصف
تعقيدات املركزية والالمركزية وتحليلها يف اإلدارة والسياسة.
أبدأ تحلييل بالتمييز بني جانبني شائعني من املركزية والالمركزية :ما هو
موجود منها يف املجال اإلداري؛ داخل البريوقراطيات املدنية والعسكرية،
وما هو موجود منها يف املجال السيايس؛ ضمن الهيئات الترشيعية،
واالنتخابات ،واألحزاب السياسية ،وأنظمة املحسوبية  ...إلخ.
فصل
يفحص القسم األول من هذه الدراسة "تقسيم العمل" الذي َ
منذ فرتة طويلة بني التحليالت الخاصة بالهياكل اإلدارية من جهة،
والسياسية من جهة أخرى ،ويطور التمييز األسايس بني السلطة
والقوة بوصفه وسيلة للدفع بتحليلٍ لألنظمة السياسية  -اإلدارية
يكون أكرث اتسا ًعا .أما يف القسم الثاين ،فأبني إطار عملٍ أول ًيا لدراسة
املركزية والالمركزية يف مجال اإلدارة ،يف حني أبني يف القسم الثالث
إطا َر عملٍ أوليًا لفحص املركزية والالمركزية يف مجال السياسة .ويف
كل حالة من هذه ،أُبرهن عىل وجوب مراعاة مجموعة متنوعة من
العوامل عند تحديد الدرجة التي ميكن فيها اعتبار نظامٍ سيايس ما
أكرث مركزية أو المركزية .والنتيجة هي متواليتان متاميزتان تلخصان
العوامل املختلفة املعنية ،وتوفران وسائل إرشادية تساعد عىل إظهار
املركزية والالمركزية يف كل مجال .وميكّن هذا التحليل من تجاوز
التعميامت العامة املعتادة بشأن املركزية أو الالمركزية يف النظام
السيايس برمته ،وتطوير وسائل أكرث تعقي ًدا من الناحية املفاهيمية
للتمييز بني أبعاد املجال اإلداري املتعلقة باإلقليم من تلك املوجودة
يف املجال السيايس.
يجمع القسم الرابع من هذه الدراسة بني املتواليتني ،اإلدارية
والسياسية ،يف مصفوفة واحدة تسمح بتحليل التفاعل املعقّد
املوجود بني املجالني ،ونتابع فيه تقديم ٍ
عرض شاملٍ إلمكانية تطبيق
هذا اإلطار األويل عىل نطاقٍ واسع من األنظمة السياسية .ويف حني
أنه من غري املمكن فحص جميع الطرائق التي تتفاعل بها هذه
البنى ،فإن املقاربة الواردة يف تحلييل تتسم بشمولية أكرب ،وتوفر
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أدوات تحليلية أكرث دقة ملن يسعون لتقييم الظروف التي تسهم
فيها الالمركزية بصورة واقعية يف تحقيق أهداف دميقراطية وتنموية
مهمة .ويف القسم الخامس ،أعتمد عىل إطار العمل الخاص يب ألجادل
بأن اسرتاتيجيات نقل السلطة إىل مستويات المركزية تنطوي عىل
مشكالت ،خاص ًة يف البيئات التي يتمتع فيها الزعامء املحليون بسلطة
كبرية يف املقاطعات ،وال ينبغي أب ًدا تجربتها من دون تحليل دقيق
للطابع املوجود سلفًا للعالقات املركزية املحلية .وسأقرتح يف الخامتة
مسار ٍ
ات أخرى للبحث ،وأؤكد عىل رضورة استكامل املالحظات
العامة بفحص تاريخي معمق للديناميات اإلقليمية للسياسة واإلدارة
يف الحاالت الفردية .وإين آلمل ،من خالل تشجيع تطوير إطار
مفاهيمي أوضح ،أن أسهم يف الجهود املبذولة لتحليل العالقات بني
العاصمة واملقاطعة وإعادة تشكيلها ،يف أماكن متباينة عرب العامل.
قبل متابعة هذه الدراسة ،مثة من املحاذير اثنان مهامن أوردهام
بالرتتيب .أولً  ،يف حني يقترص تركيز هذا التحليل عىل التعقيدات
املتصلة باإلقليم يف املجالني اإلداري والسيايس ،أجدين مدركًا متا ًما أ ّن
فحص أي نظام سيايس يتطلب اهتام ًما رصي ًنا بالكيفية التي متارس
جذب
بها الروابط االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،بدورها ،ضغو َط ٍ
وطر ٍد مركزيني تختلف بصورة واسعة يف كثري من األحيان مبرور الزمن.
قد يكون من الحكمة أن يتبنى الدارسون الحريصون لبلد معني وجه َة
نظ ٍر أكرث اتسا ًعا ،وعدم االهتامم باملجاالت اإلدارية والسياسية فحسب،
مبسائل كالتوزيع اإلقليمي للنشاط االقتصادي والقدرة عىل
َ
بل أيضً ا
(((
تحصيل اإليـرادات  ،والدرجة التي تتقاطع فيها الحدود السياسية
اإلدارية مع الفروق اإلثنية ،واألساس اإلقليمي للمطالب اإلثنية يف
الدول املتعددة القوميات واملجتمعات التعددية ،والجوانب اإلقليمية
ملبادرات السياسة التي تهدف إىل التوفيق بني التنوع اإلثني((( .ثانيًا ،ال
تحاول هذه الدراسة ،بالتأكيد ،حل املشكالت التي غالبًا ما تكون بالغة
8 R.J. Bennett, Geography of Public Finance: Welfare Under Fiscal
Federalism and Local Government Finance (London/ Methuen: Routledge
Kegan & Paul, 1980); M. Malley, "Resource Distribution, State Coherence,
"and the Changing Level of Political Centralization in Indonesia, 1950-1997,
Ph.D. Dissertation, University of Wisconsin-Madison, Wisconsin, 1999
(Unpublished); Anwar Shah, "The Reform of Intergovernmental Fiscal
Relations in Developing and Emerging Market Economies," Policy and
Research Series, no. 23, The World Bank (June 1994), accessed on 24/8/2021,
at: https://bit.ly/3sql85p; Charles Tilly, Coercion, Capital, and European
States, AD 990–1992 (Cambridge: Blackwell Publishers, 1992).
9
Walker Connor, Ethnonationalism: The Quest for Understanding
(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994); Yash Ghai, "Decentralization
and the Accommodation of Ethnic Diversity," in: Crawford Young (ed.), Ethnic
Diversity and Public Policy: A Comparative Inquiry (New York: St. Martin's
Press, 1998); Donald L. Horowitz, Ethnic Groups in Conflict (Berkeley, CA:
University of California Press, 1985).
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الصعوبة ،واملرتبطة بتحديد املوقع الذي يجب أن يوضع فيه نظام
حكم معني يف املتواليتَني (أو املصفوفة الواحدة) .ومثلام هو الحال مع
مفاهيم استقاللية الدولة وقدرة الدولة( ،((1يسعى هذا اإلطار األويل
مناهج لإلتيان بقياس
إىل رسم الخطوط املفاهيمية ،لكنه ال يقرتح
َ
محدد .ونحن نرحب مبحاوالت أخرى تق ّدم مثل هذه الدقة ،لكني
أعتقد أن ب .س .سميث كان محقًا يف تأكيده أن قياس الالمركزية
(وينبغي أن نضيف املركزية أيضً ا) "ال ميكن أن يكون متري ًنا يتسم
بالدقة؛ بل ينبغي إصدار أحكام تقريبية فحسب"(.((1

املسندة إىل األفراد بصفتهم الرسمية ،يف حني تتجه الثانية إىل تحليل
الوسائل غري الرسمية التي يسعى شاغلوها من خاللها إىل "القيم،
واملصالح ،واألهداف التي يختارونها" ،والتي قد تتباين مع الهياكل
الرسمية للسلطة( .((1وقد شدد تحليل ماكس فيرب لألمناط املثالية
عىل أن الهياكل الرسمية للسلطة ستقوض من شبكات القوة مع
الظهور التدريجي للدولة ذات السمة القانونية العقالنية ،وتكون
"البريوقراطية هي الوسيلة لتحويل الفعل االجتامعي إىل عملٍ منظمٍ
عىل نحو عقالين [ ]...وحيثام تصري اإلدارة بريوقراطية بالكامل ،يكون
نظام الهيمنة الناتج عمل ًيا غري قابل للتقويض"( .((1كام يزعم أن هذه
الهيمنة ف ّعالة ج ًدا ،بحيث "ال يستطيع [الـ]بريوقراطي الفردي أن
يخرج من الجهاز الذي جرى تسخريه فيه [[ ]...و]هو خاضع لنشاطه
خالل كينونته االقتصادية واأليديولوجية برمتها"(.((1

لدى علامء اإلدارة العامة وعلامء السياسة الكثري من املشرتكات يف
تفاعل ضعيفًا
موضوعات املركزية والالمركزية ،لك ّن ،ولسوء الحظ ،مثة ً
ج ًدا بني مجاالت العمل يف ٍّ
كل منهام .وقد أوضح جيمس فيسلر(،((1
يف تحليله الثاقب لالمركزية عام  ،1965أ ّن "تقسيم العمل الذي تط ّور
يف تخصص العلوم السياسية مييل إىل الفصل بني من يدرسون اإلدارة
العامة والقانون اإلداري من جهة ،وأولئك الذين يدرسون األحزاب
السياسية والرأي العام والسلوك االنتخايب واملؤسسات والعمليات
الترشيعية ،من جهة أخرى" .ولألسف ،يستمر هذا التقسيم يف إظهار
املشكالت نفسها التي الحظها فيسلر قبل ثالثة عقود ،بحيث "تحجب
كل مجموعة األهمي َة التي ميكن أن تسهم فيها املجموعة األخرى"،
و"تثبط من إمكانية تكوين باحثني ميكنهم العمل عىل املزج ،وعىل
وجه التحديد ،بني النتائج واملقاربات يف املجالني"(.((1

لكن العامل الحقيقي قائم عىل تفاعل مستمر بني السلطة والقوة .قد
ميكن تصور الهياكل اإلدارية مبفردات رسمية ألغراض تفسريية ،لكن
الجيل أنها مشبع ٌة دو ًما ،وإن بدرجات متفاوتة ،بشبكات غري رسمية
تكشف عن دينامياتها الخاصة .لقد ق ّدم رودولف ورودولف تصوي ًبا
لغياب االهتامم باألهداف الشخصية يف تراث فيرب؛ فركّزا عىل الدرجة
التي تتخلل بها شبكات القوة غري الرسمية والخصائص الباترميونيالية
 ،Patrimonialالبنى الرسمي َة للسلطة املوجودة حتى يف املنظامت
البريوقراطية الحديثة؛ إذ يف واقع األمر" ،يستوطن الرصاع عىل
السلطة [ ]...داخل العالقات اإلداريــة"( .((1وكلام كانت الخصائص
الباترميونيالية أقوى ،أدى هذا الرصاع عىل القوة إىل تقويض العقالنية
الرسمية لبنى السلطة( .((1ومنذ أكرث من خمسة وعرشين عا ًما ،الحظ

ً
أوال :تفسير االنقسام بين السياسي
واإلداري (وتجسير الهوة بينهما)

ولغرض تعزيز التحليل وجعله أكرث دقة واتسا ًعا عرب جانبي هذا
االنقسام الطويل األمد ،من املهم إلقاء الضوء عىل التمييز األسايس
بني السلطة والقوة .بعبارة بسيطة ،تشري األوىل إىل األدوار الرسمية
10 Theda Skocpol, "Bringing the State Back In: Strategies of Analysis in
Current Research," in: Peter B. Evans, Dietrich Rueschemeyer & Theda Skocpol
(eds.), Bringing the State Back In (Cambridge: Cambridge University Press, 1985).
11 B.C. Smith, "Measuring Decentralisation," in: George W. Jones (ed.),
New Approaches to the Study of Central-Local Government Relationships
(Cambridge: Cambridge University Press, 2008).
12 Fesler, p. 533.
 13يوفر عمل فيسلر بعضً ا من أهم األسس التي يقوم عليها هذا التحليل .لكنه وكام
سرنى ،ترك بعض األسئلة املهمة من دون إجابة .ومن املهم أيضً ا التأكيد أنني أتفق بشدة
فيام ييل من تحليل مع كوهني وبيرتسون بشأن الحاجة إىل البناء عىل األدبيات السابقة بصورة
أكرب ،لغرض صياغة تحليل ذي صلة بالحارض .وهام يؤكدان أ ّن "استبعاد األدبيات القدمية
عمل مشوبًا بالعجز وغري
والبدء من جديد ،عىل النحو الشائع يف منتصف التسعينيات ،يبدو ً
صائب يف الوقت نفسه" ،ينظر.Ibid. :

14 Lloyd I. Rudolph, & S.H. Rudolph, "Authority and Power in
Bureaucratic and Patrimonial Administration: A Revisionist Interpretation of
Weber on Bureaucracy," World Politics, vol. 31, no. 2 (January 1979), p. 198.
15 Max Weber, Economy and Society, vol. II. (Berkeley, CA: University of
California Press, 1978), p. 987.
16 Ibid., pp. 987-988.
17 Rudolph & Rudolph, p. 208.
18 James C. Scott, "Patron-Client Politics and Political Change in Southeast
Asia," American Political Science Review, vol. 66, no. 1 (March 1972), p. 92.
وكام يساعد عمل مايكل مان عىل توفري تحليل أوضح ألصول التمييز بني السلطة والقوة،
ويلقي الضوء عىل الطرائق التي سبقت بها عملي ُة البحث عن السلطة تطوي َر بنى السلطة
وإضفاء الطابع املؤسيس عليها .كتب مان أنّ" :القوة الدافعة للمجتمع البرشي ليست
املأسسة؛ بل التاريخ مشتق من دوافع ال تتوقف تتولد عنها شبكات متنوعة من عالقات
القوة املمتدة والكثيفة" .إضافة إىل ذلك ،فإن أهم هذه الشبكات تخص املصادر األربعة
الرئيسة للقوة :أيديولوجية ،واقتصادية ،وعسكرية ،وسياسية .ومنها تنتج املأسسة ،لكن
تكوين الشبكة يتفوق عليها باستمرار؛ فداخل "فجوات" املؤسسات يستمر بال هوادة ،ميال ُد
شبكات جديدة للقوة ،ينظر:
Michael Mann, The Sources of Social Power, vol. 1: A History of Power from
the Beginning to AD 1760 (Cambridge: Cambridge University Press, 1986),
pp. 15-16, 537.
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جيمس سكوت يف جنوب رشق آسيا ،أن "[الـ]مؤسسات التي تبدو يف
ظاهرها حديثة ،كالبريوقراطيات واألحزاب السياسية  ...إلخ ،غالبًا ما
ت َخرتقها ،وعىل نحو كامل ،شبكاتٌ غري رسمية من عالقات الراعي –
الزبون ،فينتهي األمر إىل تقويض البنية الرسمية للسلطة"(.((1
يتح ّمل طرفَا االنقسام اإلداري  -السيايس املسؤولي َة عن أوجه القصور
يف التحليل الحايل ،إذ غال ًبا ما يركّز علامء اإلدارة العامة يف البلدان
النامية اهتاممهم عىل الهياكل اإلداريــة الرسمية ،وليس لديهم
الكثري ليقولوه عن الشبكات غري الرسمية للسلطة وتأثري املؤسسات
الدميقراطية يف طرائق االشتغال الداخيل يف البريوقراطية .ويف أقىص
االحتامالت املمكنة ،ال يتيح هذا األمر سوى فهمٍ لعمل الهياكل
اإلدارية التي تتمتع بدرجة عالية من السلطة القانونية العقالنية
وتعمل يف سياق سيايس تسلطي .ومن نافلة القول إن هذه ليست
فئ ًة رئيسة تتميز بها البلدان النامية الحالية :فال تزال العنارص
الباترميونيالية قوية ج ًدا يف العديد من األماكن ،وقد قلصت "املوجة
الثالثة" من الدمقرطة عدد األنظمة التسلطية عىل نحو بعيد( .((2لكن،
ومثلام سنوضحه يف الصفحات التالية ،أسهم املجال الفرعي لإلدارة
العامة ،بصورة الفتة ،يف إلقاء الضوء عىل الفرق الواضح بني نوعني
رئيسني من الالمركزية اإلدارية؛ هام الالتركيز Deconcentration
ونقل السلطة .Devolution
يدرك الدارسون املختصون يف الهيئات الترشيعية واالنتخابات
واألحـزاب وأنظمة املحسوبية ،عمو ًما ،أن مهامتهم تنطوي عىل
فضل عن التفاعالت املعقدة
إيالء السلطة والقوة اهتام ًما دقيقًاً ،
بني االثنني .لكنهم وإن أثبتوا نجا ًحا يف القبض عىل فكرة أ ّن تحليل
الهياكل الرسمية للسلطة ال يشتمل إال عىل عنرص محدود من عامل
النشاط السيايس (أي إن الحكومة ال تساوي السياسة عىل سبيل
املثال) ،فإن عدم االهتامم العام الذي يواجهون به األبعا َد اإلقليمية
للقوة والسلطة ال يدعو إىل الكثري من التثمني .لقد الحظ آرثر
ماس يف عام  1959أن هؤالء إمنا مييلون إىل الرتكيز عىل "التقسيم
 19عند تحليل التمييز بني السلطة والقوة ،من املهم التأكيد أنه ال ينبغي أن نتوقع
ارتباطًا واض ًحا بني كل من السلطة واإلدارة وبني القوة والسياسة .تستند الهياكل اإلدارية
إىل مفاهيم السلطة الرسمية ،لكنها تحتوي داخلها ،بوجه عام ،عىل شبكات كثيفة من القوة
(خاصة حني تكون السامت الباترميونيالية واضحة جدًا) .وترتكز الهياكل السياسية أيضً ا عىل
مفاهيم قوية للسلطة الرسمية (كالسلطة الدستورية ،والسلطة الترشيعية ،والسلطة التي قد
تطالب بها قيادة حزب سيايس عىل أعضاء الحزب عىل سبيل املثال) ،ولكن  -مثلام يوحي به
مصطلح "سياسة القوة"  -يُحتمل أن يكون السعي إىل القوة يف الهياكل السياسية أقل عرضة
لقيود مأسسة السلطة مقارنة بالسعي إليها يف الهياكل اإلدارية.
 20من اإلنصاف القول إن معظم علامء اإلدارة العامة ال يصلون إىل هذه الحدود
القصوى .لكنهم ال مييلون رغم ذلك إىل إعطاء صورة شاملة للتفاعالت املعقدة بني السلطة
والقوة داخل األنظمة السياسية  -اإلدارية ،ينظر:
Samuel P. Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth
Century (Norman, OK: University of Oklahoma Press, 1991).
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يقسم الحكم بني املسؤولني والهيئات
العام للسلطات" (أي كيف َّ
قسم
الرسمية يف املركز) بدلً من "التقسيم املناطقي" (أي كيف يُ َّ
الحكم بني الوحدات اإلقليمية)( .((2باختصار ،مل ينجح علامء اإلدارة
العامة وال علامء السياسة حتى اآلن يف بناء ٍ
أمناط مقارنة واضحة
لوصف كيفية تنظيم النظم السياسية – اإلدارية (بوصفها مجموعات
معقدة من هياكل السلطة وبنى القوة) ،وإعــادة تنظيمها عىل
املستويات اإلقليمية.
يف القسمني التاليني ،سأعمل عىل تطوير متواليتَني متامي َزتني من
املركزية /الالمركزية اإلدارية والسياسية ،وأرشع يف القسم الذي
يليهام يف وضع املتواليتني م ًعا بطريقة تسمح بتحليل التفاعالت
الشديدة التباين بني هذين املجالني .ومثلام سرنى ،ميكن بناء متوالية
من املركزية اإلدارية مقابل الالمركزية ،تستند إىل تقلي َدين نظريَني
ناد ًرا ما يكونان مرتابطني عىل الرغم من الصلة الوثيقة الكامنة
بينهام؛ هام تكوين الدولة واإلدارة العامة .وعىل النقيض من ذلك،
فإن األساس الذي ميكن من خالله تقديم تص ُّور مفاهيمي ملتوالية
عامة من املركزية والالمركزية السياسية يبدو غري متطور بصورة
الفتة لالنتباه.

ثان ًيا :المركزية والالمركزية في اإلدارة
شدد الباحثون يف دراسات تشكُل الدولة عىل الصلة التي ال تنفصم
بني عملية املركزة اإلدارية وابتكار الدول الحديثة ذاتها .ويؤكد مان
يف مناقشة يعتمد فيها اعتام ًدا كب ًريا عىل فيرب ،كيف قامت الدولة
الحديثة مبرور الزمن عىل "[تجسيد] املركزية ،باملعنى الذي يحيل
إىل أ ّن العالقات السياسية تش ُّع من املركز وإليه ،لتغطي [ ]...منطقة
محددة إقليم ًيا متا َرس فيها [ ]...درج ٌة معينة من س ّن القواعد امللزمة
واملوثوقة ،مدعوم ًة ببعض القوة املادية املنظمة"( .((2أما تشارلز تييل،
ويف معادلته الكالسيكية عن صنع الحرب وبناء الدولة يف أوروبا،
فيلقي الضوء عىل منط عام "أدى فيه استخراج وسائل الحرب والرصا ُع
21 Arthur Maass, "Division of Powers: An Areal Analysis," in: Arthur
Maass (ed.), Area and Power: A Theory of Local Government (Glencoe: Free
Press, 1959).
بدل من ذلك،
ال يعني األمر استبعاد الرؤى العديدة يف أدبيات الفدرالية املقارنة .بل يتعلقً ،
بالتأكيد عىل الحاجة إىل فهم أسايس أكرث ملصطلحي "املركزية" و"الالمركزية" .عىل أي حال،
ومثلام يتفق العديد من علامء الفدرالية املقارنة ،ال يويل التميي ُز بني األنظمة الوحدوية
والفدرالية التباين الهائل املوجود داخل كل فئة من هذه الفئات ،أو التداخل الكبري بينهام
أي أهمية ت ُذكر ،ينظر:
Brian C. Smith, Decentralization: The Territorial Dimension of the State
(Winchester: George Allen & Unwin, 1985), pp. 12-15.
22 Mann, p. 55.
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عليها إىل إنشاء الهياكل التنظيمية املركزية للدول"( .((2ويف مرحلة
مبكرة يف جنوب رشق آسيا الحديثة ،يرشح فيكتور ليربمان كيف
ميكن مالحظة "اتجاه تاريخي عاملي ،وإ ْن كان عرضيًا وغري متحققٍ
بصورة كاملة [ ]...للنزول مبستوى الدول ذات الحدود املستقلة
إىل وحدات فرعية ،والوحدات الفرعية إىل مقاطعات ،واملقاطعات
إىل وضع إداري ميكن مقارنته باملركز اإلمرباطوري الخاضع ملراقبة
كثيفة"( .((2تاريخيًا ،غالبًا ما ثبت أن الفشل يف تعديل الهياكل
اإلدارية لتلبية متطلبات املنافسة بني الدول كان مدم ًرا؛ إذ يف واقع
ِ
احتامالت النجاح (أي إن عدد
األمر ،فاقت احتامالت الفشل بكثري
الدول التي اختفت كان أكرث من تلك التي صمدت).
تُويل هذه املجموعة من األدبيات أيضً ا تقنيات تاريخية محددة
إلنشاء أجهزة إدارية مركزية اهتام ًما دقيقًا( .((2لقد كانت االسرتاتيجية
الفعالة الوحيدة ملركزية الحكام هي نظام املحافظات ،وهو نظام
مسؤول
ً
حاكم
ُقسم فيه الحكوم ُة الوطنية البال َد إىل مناطق ،وتضع ً
"ت ّ
كل منها" .ويوضح فيسلر أن املحافظ "ميثل الحكومة
عىل رأس ٍّ
بأكملها ،وجمي ُع الفاعلني املتخصصني يف امليدان داخل املنطقة هم
تحت إرشافه"؛ "إنه 'ملك صغري'"( .((2ويف حني متيز نظام املحافظات
بأنه أكرث ارتباطًا باإلصالحات النابليونية ،صار الحقًا النم َط السائ َد
لإلدارة يف البيئات االستعامرية ،وقد ُعرث عليه مؤخ ًرا يف العديد من
البيئات التسلطية ما بعد الكولونيالية ،ويُعترب أشد فاعلية يف إنجاز
املهامت األساسية؛ كفرض وصيانة القانون والنظام العام واستخراج
اإليرادات واملوارد(.((2
سواء أ َجرى تب ّني أنظمة املحافظات أم ال ،مثة مجموعة من الطرائق
األخرى التي قد تسعى الدول الحديثة من خاللها إىل فرض سلطتها
مكتب مركزي ،وهو
اإلدارية يف جميع أنحاء اإلقليم؛ فغال ًبا ما يشغل
ٌ
عادة وزارة الداخلية ،مكان ًة رائدة بني الوكاالت الوطنية األخرى،
23 Tilly, p. 15.
24
Victor Lieberman, "Local Integration and Eurasian Analogies:
Structuring Southeast Asian History, c. 1350-c. 1830," Modern Asian Studies,
vol. 27, no. 3 (July 1993), p. 485.
25 James Scott, Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve
the Human Condition (New Haven, CT: Yale University Press, 1998); Tilly,
pp. 100, 114; Weber, p. 1042.
26 James W. Fesler, "Centralization and Decentralization," in: D.L. Sills (ed.),
International Encyclopedia of the Social Sciences, vol. 2 (New York: Macmillan,
"1968), p. 374; James W. Fesler, "The Political Role of Field Administration,
in: Ferrel Heady & Sybil L. Stokes (eds.), Papers in Comparative Public
Administration (Ann Arbor, MI: University of Michigan, 1962).
27 Thomas M. Callaghy, The State-Society Struggle: Zaire in Comparative
Perspective (New York: Columbia University Press, 1984), p. 106.
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بحكم اختصاصه الذي يفوق الوحدات الحكومية ذات املستوى األدىن
يف جميع أنحاء البالد .وحني ت ُجرى التعيينات للمناصب املحلية ،فإن
الدولة املركزية عادة ما تفضّ ل األشخاص الذين ليس لديهم ارتباطاتٌ
وثيقة مبجال مسؤولياتهم (وليس من املرجح لهم أن يكتسبوا
مثلها) .ولضامن والئهم للمركز ،قد يتم اختيارهم من مناطق أخرى
و /أو تلقينهم ثقاف َة نخب ٍة بريوقراطية متميز ًة ج ًدا من املجموعات
املجتمعية التي سيديرونها .وستحاول الدولة املركزية أيضً ا ،وبوجه
تناوب بني األفراد عىل ٍ
أساس منتظم ،وتحاول القيام بذلك
عام ،إجرا َء ٍ
عند أول ملمح يشري إىل أن املسؤول يسعى إىل بناء هيمن ٍة محلية.
أخ ًريا ،ستسعى الدولة املركزية إىل توفري إرش ٍ
اف منتظم ومكثف عىل
خاصا لضامن أ ّن مسؤولني موالني
الحكومات املحلية ،وتبذل جه ًدا ً
أي يشء ذي صلة باإليرادات والقدرة
للعاصمة يتحكّمون بعناية يف ّ
القرسية .ويُحتمل أن يتض ّمن أحد عنارص هذا اإلرشاف سلط َة عزل
ومعاقبة املسؤولني املحليني الذين يُعترب سلوكهم غري الئقٍ أو مه ِّد ًدا،
لسبب أو آلخر .ومن الشائع أيضً ا أن يطلب املركز من املسؤولني
َ
الحصول عىل إذنٍ مسبق ملامرسة مجموع ٍة من املهامت
املحليني
رص عىل إلغاء
التي يجري تنفيذها عىل املستوى املحيل ،وميكنه أن ي ّ
األحكام واإلجراءات التي ال يوافق عليها أو ِ
نقضها.
يف الطرف اآلخر من املتوالية ،مثة أنواع مختلفة من األنظمة السياسية
غري املمركزة إداريًا .وميكن لذلك أن ينتج ،من الناحية الواقعية ،من
ٍ
نقص يف التكامل داخل النظام السيايس ،أو من تفكُّكه .ويقدم تحليل
ٍ
توصيفات قيّم ًة لبعض أكرث الطرائق
فيرب عن النزعة الباترميونيالية
شيو ًعا التي ميكن أن تعاين بسببها األنظم ُة السياسية االنقسام ،وعىل
نحو ف ّعال ج ًدا ،بسبب املصالح الشخصية ملن يسيطرون عىل عمل
الجهاز اإلداري ،مثلام هو الحال حني تكون النخب قادرة عىل احتكار
السيطرة عىل املناصب الحكومية املحلية و"بسط السلطة التي
متارسها سلفًا عىل أتباعها لتشمل جميع السكان يف منطقة معينة"(.((2
إ ّن أكرث ما يهدد أي حاكم مركزي ،من الناحية املنطقية ،هو اجتامع
القوة االقتصادية والعسكرية يف يد مسؤول منطقة واحد؛ ال سيام يف
محتمل عىل نحو متزايد،
ً
املناطق الطرفية ،وقد يصري هذا االستقالل
(((2
وميكن يف كثري من األحيان توارثه من جيل إىل جيل  ،وقد كتب
فيرب أن "الحاكم يف النظام الباترميونيايل ال يجرؤ يف كل األحوال عىل
تدمري هذه السلطات املحلية املستقلة املوروثة"(((3؛ وأنه للقيام
28 Thomas Ertman, Birth of the Leviathan: Building States and Regimes
in Medieval and Early Modern Europe (Cambridge: Cambridge University
Press, 1997), p. 8.
29 Weber, pp. 1044, 1051.
30 Ibid., p. 1055.
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بذلك ينبغي له أن ميتلك "هيئة إدارية خاصة به ميكنها أن تحل
محلها" .وبصورة عامة ،يؤدي الخوف من املقاومة واالفتقار إىل
جهاز بديل إىل اتجاه الحكام املركزيني إىل التسوية مع مثل هؤالء
األعيان املحليني(.((3

لقد ُر ِّوج يف العقود األخرية ٍ
ٍ
مختلف ج ًدا من الالمركزية اإلدارية
لنمط
يف مجموعة متنوعة من السياقات ،ال سيام يف الدول النامية؛ وهي
المركزية منظمة ومخطَّط لها بحكم القانون ،ال بحكم الواقع .ومييز
علامء اإلدارة العامة عمو ًما بني نوعني رئيسني من الالمركزية اإلدارية
عىل طول الخطوط اإلقليمية (حتى لو كانت التعريفات الدقيقة
متيل إىل االختالف من باحث إىل آخر) .النوع األول هو الالتركيز،
وينطوي عىل نقل وظائف وأعباء عملٍ معينة داخل املنظمة من
الحكومة املركزية إىل مكاتبها اإلقليمية أو املحلية ،وتحتفظ العاصمة
بالجزء األكرب من السلطة عىل مضمون السياسات حتى يف حالة
ُمنحت املكاتب امليدانية والوكالء بعض السلطة التقديرية بشأن
كيفية تنفيذ هذه السياسات (كأ ْن يكون لضابط الرشطة املحيل
أن يقرر ما إذا كان س ُيلقي القبض عىل متهمٍ أم ال عىل سبيل
نقل أكرث اتسا ًعا
املثال) .أما النوع الثاين فهو نقل السلطة؛ ويتضمن ً
لسلطة صنع القرار واملسؤولية إىل الوحدات املحلية يف الحكومة
(وهي يف العادة املناطق ،املقاطعات ،و /أو البلديات) ،وعاد ًة ما
يكون املركز االعتباري لهذه الهيئات املحلية مضمونًا من الناحية
Ibid., pp. 1040, 1058.

31

الدستورية يف النظام الفدرايل ،وممنو ًحا من الناحية الترشيعية يف
نظام الحكم املوحد(.((3
وكذلك يتطلّب تحليل نزع املركزية بحكم القانون ،أيضً ا ،فه َم
الطريقة األساسية التي جرى وسيجري بها تقسيم الهياكل اإلدارية
من الناحية اإلقليمية .ويوضح فيسلر أن "كل الدول لديها حكومة
وطنية وحكومات محلية باستثناء الدول الصغرى" ،وأ ّن لدى معظمها
مستوى متوسطًا واح ًدا عىل األقل من املقاطعات ،أو الواليات ،أو
املناطق( .((3وعىل هذا النحو ،فإن املسألة املهمة ذات الصلة
بالالمركزية ،سواء أكانت الالتركيز أم نقل السلطة ،إمنا تتضمن تحديد
املستوى الذي ينبغي تعزيزه ،فيكون من املمكن متا ًما عىل سبيل
املثال ،أن يؤدي "الالتركيز" إىل بناء املقاطعات عىل حساب املستويني
الوطني والبلدي للحكومة .وهذه العملية قد تفتقر إىل اسم يصفها،
لكنها موجودة بوصفها واق ًعا إمربيق ًيا(.((3
يتعلق أحد االعتبارات املهمة األخرى يف تقييم الجهود املبذولة إلضفاء
الالمركزية عىل الهياكل اإلدارية مبا يشري إليه فيسلر بإيجاز عىل أنه
"املنطقة" يف مقابل "الوظيفة" .ومثلام يجادل ،مثة توترات متأصلة
وعاملية وغري قابلة للضبط بني "طريقتني مختلفتني عىل نحو الفت
الكل وفقَها" :التخصص القائم عىل
لتحديد األجزاء التي ميكن تقسيم ّ
املنطقة (كام هو الحال يف أنظمة املحافظات ،حيث يكون املحافظون
مسؤولني عن تنفيذ جميع جوانب السياسة الوطنية داخل وحداتهم
دون الوطنية)؛ والتخصص القائم عىل الوظيفة (حني يحتفظ كل
 32مثة فئة ثالثة من الالمركزية اإلدارية هي التفويض  ،Delegationوهي أقل أهمية
لهذه الدراسة ألنها متيل إىل أن تكون أقل صلة باألبعاد اإلقليمية للسلطة .تختلف التعريفات
اختالفًا كب ًريا بني العلامء الثالثة املذكورين يف هذه الفقرة؛ فيعرفه كوهني وبيرتسون بأنه نقل
املهامت إىل الرشكات اململوكة للدولة ،أو رشكات التنمية اإلقليمية ،أو الرشكات الخاصة ،ينظر:
Dennis A. Rondinelli, "Implementing Decentralization Programmes in Asia:
A Comparative Analysis," Public Administration and Development, vol. 3,
no. 3 (1983), p. 198; John Cohen & Stephen Peterson, "Methodological Issues
in the Analysis of Decentralization," Development Discussion Paper, no. 555,
Harvard Institute for International Development (1996), p. 10; Harry Blair,
"Assessing Democratic Decentralization: A CDIE Concept Paper," Paper
prepared for U.S. Agency for International Development, Bureau for Policy
and Program Coordination, Center for Development Information and
Evaluation, Program and Operations Assessment Division (1995), p. 3.
33 James W. Fesler, "The Basic Theoretical Question: How to Relate Area
and Function," in: Leigh E. Grosenick (ed.), The Administration of the New
Federalism: Objectives and Issues (Washington, DC: American Society for
Public Administration, 1973), p. 4.
غري مالئم) لهذه العملية هو "إضفاء املستوى
 34قد يكون املصطلح املفيد (وإ ْن كان َ
الوسيط  ."Midlevelizationينظر عىل سبيل املثال التحليل الذي قدمه روبرت بوتنام لفكرة
تقوية املناطق يف إيطاليا:
Robert D. Putnam, Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern
Italy (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993), pp. 18-62.
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قسم وطني مبوظفيه امليدانيني من املتخصصني ،واملسؤولني عن
تنفيذ الربامج الخاصة بهذا القسم واملحددة وظيفيًا يف جميع أنحاء
البالد)( .((3وتوجد أشكال ٍ
تعارض بني املنطقة والوظيفة داخل أي نظام
(بقطع النظر عن أي اتجاه قد يكون مسيط ًرا فيه) ،كام ميكن العثور
عىل تنويعات عدة تجمع بني عنارص كال النموذجني الرئيسني(.((3
وستناقش اآلثار املرتتبة عىل هذا التمييز مبزيد من التفصيل يف
الصفحات التالية؛ ومع حاجتنا إىل مزيد من البحث املقارن ،أفرتض
هنا أن تأثري الالمركزية التي تتم بحكم القانون يف نظامٍ يستند إىل
املنطقة بصورة أساسية ،يختلف ،ويف نوا ٍح جوهرية متا ًما ،عن نظريه
املستند يف أساسه إىل الوظيفة.
توفر هذه االستبصارات املستمدة من أدبيات تشكُل الدولة واإلدارة
ِ
األدوات املفاهيمية لبناء متوالية توضيحية ،توضع من خاللها
العامة،
األبعا ُد اإلقليمية للهياكل اإلدارية يف منظو ٍر مقارن .ويرشح فيسلر أن
مثة قطبني نهائيني يف طريف املتوالية ال وجود لهام يف العامل الحقيقي،
بحيث "تنتهي الالمركزية الكاملة إىل تاليش الدولة ،يف حني أن
املركزية الكلية ستُع ّرض قدر َة الدولة عىل أداء وظائفها للخطر"(.((3
ويال َحظ كذلك أننا نفتقر إىل مصطل ٍح محدد يصف مرك َز املتوالية،
وكذا متوالية "املركزية  -الالمركزية" إجــالً ( .((3ومع ذلك ،تكمن
الفائدة يف فكرة املتوالية يف قدرتها عىل التقاط التنويعات القامئة يف
أنظم ٍة إدارية معينة (سواء أكانت عرب وطنية أم ذات طبيعة تاريخية
يف الدولة الواحدة) .وميكن التغلب عىل أوجه القصور املعجمية هذه
أي نظام ،ومن منظور مقارن،
إىل حد بعيد من خالل مالحظة أن َّ
هو إما مركزي إىل ح ٍّد ما ،أو المركزي إىل ح ٍّد ما .وألنه من غري
تعب هذه األحكام عن "مترين دقيق" عىل النحو الذي
املحتمل أن ّ
سبق توضيحه ،من األهمية أن ت ُبنى هذه األخرية عىل دراسة متأنية
للخصوصيات التاريخية يف أي نظام سيايس.
عند بناء متوالي ٍة تلخص العوامل املختلفة التي نوقشت سابقًا ،ميكننا
القول إنه يف الجانب املركزي تكمن أنظمة املحافظات ،وتقع يف
اتجاه الجانب الالمركزي األنظم ُة اإلدارية ذات "سلطات باترميونيالية
محلية" قوية ومستقلة ،و /أو أنظم ٌة تتميز مبستويات عالية من نقل
السلطة واملسؤولية (وليس محض التركيز) إىل املستوى املحيل (وليس
فقط إىل مستوى املقاطعة) .وعند إجراء املزيد من التقييامت ،ال بد
من دراسة للدرجة اإلجاملية التي تستطيع بها الحكومات املركزية
Fesler, "The Basic Theoretical Question," p. 4.
Ibid., pp. 4-6.
Fesler, "Centralization and Decentralization," p. 371.
Ibid.
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وسائل مثل:
َ
فرض سلطتها اإلدارية عىل املناطق واملحليات من خالل
 .1إنشاء وزارات للداخلية تكون قوية وفعالة؛  .2القدر ُة عىل تعيني
املوظفني وتدويرهم وضامن والئهم (ومن ثم الحيلولة دون نشوء
أشكال هيمنة محلية)؛  .3القدر ُة عىل التحكم يف نشاطات الوحدات
واملسؤولني اإلقليميني واملحليني و /أو اإلرشاف عليها ،ال سيام يف
األمور املالية ومجال القوة القرسية (أو بعبارة أبسط ،يجب النظر
يف من يتحكم يف األموال واألسلحة) .ومن املهم التأكيد عىل أن وضع
تحليل تاريخيًا مقارنًا دقيقًا.
نظام إداري معني يف املتوالية يتطلب ً
ولو كان العامل يتألف من الحكومات التسلطية فقط ،ألتاحت
املتوالية اإلدارية إطا ًرا مناس ًبا لتقييم األبعاد اإلقليمية لنظام سيايس
معني عمو ًما .لكن الحصول عىل صورة أكرث اتسا ًعا عن درجة املركزية
أو الالمركزية يف األنظمة الحكومية الحالية يف معظمها ،يقتيض دراس ًة
تشمل عنارصها اإلدارية والسياسية م ًعا.

ً
ثالثا :المركزية والالمركزية
في السياسة
شكّلت أطر اإلدارة العامة عمو ًما نقط َة انطالق يف الحاالت التي
حاول فيها العلامء دراسة الجوانب السياسية للمركزية والالمركزية.
وقد اشتغل علامء "الالمركزية الدميقراطية" عىل وجه خاص عىل
تعديل املفاهيم اإلداريــة لتشمل االهتامم بالهيئات املنتخَبة
واملشاركة الشعبية عىل املستوى املحيل .ونعرث عىل مثل هذه
املقاربة يف تحليلَني سياسيَني حديثَني لالمركزية ،أحدهام أُنجز
لفائدة البنك الدويل ،واآلخر لفائدة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
United States Agency for International Development,
( USAIDوكلتاهام وكالتان مانحتان تولّتا زمام املبادرة يف تعزيز

ةمجرتم ةسارد
المركزية والالمركزية في اإلدارة والسياسة :تقييم األبعاد اإلقليمية للسلطة والقوة

الالمركزية يف البلدان النامية) .يف النموذج األول ،استخدم جيمس
مانور مصطلح "نقل السلطة" أو "الالمركزية الدميقراطية" لوصف
"نقل املوارد والسلطة (واملهامت غالبًا) إىل السلطات ذات املستوى
األدىن التي تكون مستقل ًة عن املستويات الحكومية العليا بصورة
كبرية أو كلية ،و'دميقراطية' عىل نح ٍو ما وإىل درجة معينة" .ويع ّد
انتخاب املسؤولني املحليني هو الشكل االعتيادي للدميقراطية املحلية،
لكنها قد تشمل أيضً ا ترتيبات أخرى غري اعتيادية من شأنها أن تعزز
من املشاركة الشعبية عىل املستوى املحيل(.((3
يف النموذج الثاين ،ع ّدل هاري بلري مفاهيم اإلدارة العامة ،مثل
الالمركزية ونقل السلطة" ،لتشمل العنارص [الرئيسة] للدميقراطية"،
وأهم عنرص منها هو الحكومات دون الوطنية التي تخضع للمساءلة
الشعبية والقريبة من املواطن (سواء من خالل االنتخابات ،أو
جامعات الضغط ،أو النشاطات الحقوقية)( .((4وقد كتب أن التصنيف
رص دميقراطي،
أي عن ٍ
التقليدي لالمركزية "ال ينطوي بالرضورة عىل ّ
وهذا أم ٌر مفهوم متا ًما بالنظر إىل أنها ظهرت إىل الوجود بوصفها
جز ًءا من النظرية واملامرسة املرتبطة باإلدارة العامة ،وحتى قبل
ٍ
رئيسا يف أجندة التنمية
وقت طويل من ظهور الدميقراطية مكونًا ً
الدولية يف منتصف مثانينيات القرن املايض [ ]...ويف حني يحيل بديل
نقل السلطة إىل درج ٍة معينة من الدميقراطية ،فإنه ال يتطلب عىل
اإلطالق أن تتشكّل بطريقة دميقراطية ،الهيئاتُ املحلية التي تتلقى
سلط ًة المركزية جديدة(.((4
ولغرض "تعديل" التصنيف القديم وتعزيز "صنع القرار داخل
الحكومات املحلية املنتخبة دميقراطيًا" ،يستخدم بلري مصطل َحي
"الالمركزية الدميقراطية" و"الحكم املحيل الدميقراطي"(.((4
متثل هذه التحليالت م ًعا ،وبصورة منفصلة ،قفز ًة نوعية مقارن ًة
بالكثري من أدبيات اإلدارة العامة التي سبقتها .لكنها وفيام يتصل
مبسألة الدمج بني األبعاد املكانية للهياكل السياسية وأدبيات أكرث
تطو ًرا عن األبعاد املكانية للهياكل اإلدارية ،تواجه ثالث مشكالت
39 James Manor, The Political Economy of Democratic Decentralization
(Washington, DC: The World Bank, 1999), pp. 6-8.
40 Harry Blair, "Supporting Democratic Local Governance: Lessons from
International Donor Experience- Initial Concepts and Some Preliminary
Findings," Paper prepared for the annual meeting of the American Political
Science Association, San Francisco, 29/8-1/9/1996, p. 4.
41 Ibid.
42 Ibid.
يُع َّرف هذا األخري بأنه "نظام يت ّم فيه نقل السلطة إىل هيئات محلية تكون مسؤولة ومتاحة
ملواطنيها ،والذين يتمتعون بدورهم بحقوق اإلنسان والحقوق القانونية الكاملة يف مامرسة
الحرية السياسية" ،ينظر.Ibid. :

109
أول ،غال ًبا ما ينتهي الهدف الالفت املتمثل يف تعديل أطر
أساسيةً .
اإلدارة العامة لتتضمن الجوانب السياسية لالمركزية إىل الخلط بني
املجاالت املتاميزة للمركزية /الالمركزية اإلدارية والسياسية (وإ ْن كان
بينها تفاعالتٌ وثيقة) .ومثلام تسعى هذه الدراسة لتوضيحه ،فإن
الحل التحلييل إمنا يكمن أولً يف تص ُّور متواليتَني منفصلتَني (إحداهام
َّ
يف املجال اإلداري واألخرى يف املجال السيايس) ،ثم تقييم مجموعة
واسعة من االسرتاتيجيات والنتائج التي تنشأ من التفاعل املعقد بني
هذين املجالني .وترتبط املشكلة الثانية ارتباطًا وثيقًا باملشكلة األوىل؛
ففي الرغبة يف تعزيز "الالمركزية الدميقراطية" مييل كال التحليلني
إىل الرتكيز عىل وجود الدميقراطية عىل املستوى املحيل وطابعها،
ويتجاهالن إىل ح ٍّد بعيد البيئة السياسية الوطنية التي توجد فيها
مثل هذه الهياكل( .((4ومثلام أجادل يف الصفحات التالية ،يتطلب
ُ
تحليل دقيقًا
ً
بناء متوالية من املركزية مقابل الالمركزية السياسية
للمؤسسات السياسية عىل املستويني املحيل والوطني.
املشكلة الثالثة يف أدبيات "الالمركزية الدميقراطية" هي يف وجود
ارتباط ضمني  -ورصيح أحيانًا  -بني الدميقراطية والالمركزية .ويلخص
أحد الباحثني يف الالمركزية الدميقراطية هذا املنطق بالقول إنه "كلام
كانت حكوم ٌة متثيلي ٌة ما أقرب إىل مواطني املجتمع ،مكانيًا وماديًا،
اقرتبت أكرث من الدميقراطية 'الحقيقية'" .وعىل العكس من ذلك" ،كلام
كانت الحكومة التمثيلية أبعد عن املواطنني وأصعب يف بلوغها ،كانت
أقل دميقراطية"( .((4وإذا كان الهدف هو بناء تحليلٍ بدلً من إشاعة
اعتقا ٍد معني ،فمن الرضوري تجاوز االرتباط ما بني التسلطية واملركزية
وبني الدميقراطية والالمركزية( ،((4إذ ميكن عىل سبيل املثال أن يكون
النظام التسلطي الذي ميزقه رصاع أمراء الحرب أقل مركزية بكثري من
الناحيتني اإلدارية والسياسية ،مقارن ًة بالعديد من الدميقراطيات التي
تعمل عىل نحو جيد .ومن املهم أيضً ا أن نتذكر أن العمل املركزي كان
رضوريًا يف الجنوب األمرييك قبل جيلٍ مىض ،ملواجهة املصالح املحلية
 43ويبدو أنها ليست مشكلة جديدة ،فمنذ فرتة طويلة ،أعرب ج .بولبيت عن أسفه من
أن "الحكومة املحلية ت ُدرس يف العلوم السياسية وكأنها تعمل يف فراغ .وعمو ًما ،ال ُينح كثري
اهتامم لعالقة الحكومة املحلية بالنظام السيايس العام الذي تستوطنه" ،ينظر:
"J. G. Bulpitt, "Participation and Local Government: Territorial Democracy,
;in: G. Parry (ed.), Participation in Politics (Totowa, NJ: Rowan & Littlefield
Manchester: Manchester University Press, 1972), p. 281.
44 Joel Barkan, Decentralization, Democratization, Deja Vu? Lessons from
Anglophone Africa (Unpublished manuscript).
 45ال أعتزم استبعاد االعتبارات املعيارية من التحليل يف انتقادي لعنرص اإلميان الكبري
الذي يسود مناقشة هذه القضايا .من الواضح أن األهداف املعيارية ستكون يف قلب أي
بدل من ذلك ،التشجي ُع عىل
تشكيل أو إعادة تشكيل للهياكل الحكومية .وإن هديف لَ ُهوً ،
تطوير أساس تحلييل أقوى ميكن عىل أساسه اتخاذ مثل هذه األحكام املعيارية ،ينظر:
Desmond King & Gerry Stoker (eds.), Rethinking Local Democracy (London:
MacMillan Press, 1996).
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التي استخدمت خطاب "حقوق الواليات" للح ّد من الحقوق املدنية
وإدامة الهياكل االنتخابية غري الدميقراطية( .((4ويف حني تؤدي عملية
الالمركزية أحيانًا إىل تعزيز الدميقراطية ،فإن من السهل ج ًدا تص ّور
"الالمركزية التسلطية" يف األوضاع التي تُنقل فيها السلطة إىل جيوب
تسلطية عىل املستوى املحيل .وعىل العكس من ذلك ،قد تؤدي
بعض
املركزية إىل تعزيز التسلطية أحيانًا ،يف حني ميكن أن تكون ُ
التدابري املركزية (ومثلام سيجري تحليله مبزيد من التفصيل الحقًا)،
قو ًة فعال ًة إلرساء الدميقراطية يف بعض األحيان(.((4
بعد توضيحنا قيود املقاربات السابقة عىل النحو املذكور ،ميكن اآلن
دراسة أكرث األمناط يف الهياكل السياسية ارتباطًا باملركزية وأكرثها
ارتباطًا بالالمركزية ،ثم الرشوع يف بناء متوالية من املركزية والالمركزية
السياسية تكون قادرة عىل تلخيص العوامل الرئيسة املتض َّمنة ،ومن
ث ّم تقديم ٍ
عرض بياين للتنويعات عرب الوطنية والتاريخية .وسأفعل
ذلك من خالل تقديم سلسل ٍة من األسئلة املفيدة يف تحليل أنظمة
سياسية خاصة ،ويف التحرك نحو الهدف املقارن املتمثل يف وضع
األنظمة السياسية عىل متوالية متتد من األشد مركز ًة إىل األشد
المركزة .ومن املهم التأكيد عىل الطابع األويل لهذا التحقيق البحثي؛
ضعف التصور الحايل لألبعاد اإلقليمية للسياسة الكث َري
إذ يستلزم ُ
من التوضيحات النظرية ،ولن ميكنني يف النهاية سوى اقرتاح إطار
عمل للتحليل ،سيكون أول ًيا ويتطلب االختبار والتنقيح عرب إجراء
ٍ
بحوث مقارنة(.((4
46 Stephen Holmes & Cass R. Sunstein, The Cost of Rights: Why Liberty
Depends on Taxes (New York: Norton & Company, 1999), pp. 56-57.
 47يجادل بول أبليبي ،بقوة ،بأن العالقة بني الدميقراطية والالمركزية "ليست محددة
بأي حال ،فيشري إىل أن اإلمرباطوريات اعتُربت المركزيةً" يف فرضها سلطتها عىل منطقة
واسعة ،لكنها مل تكن دميقراطية .كذلك يرفض مصطلح "الالمركزية الدميقراطية" كونها تروج
لـ "االفرتاض [ ]...أن الالمركزية تعزز الدميقراطية بشكل بديهي" ،وأنها تديم "الفكرة الشائعة
إىل حد ما بني مواطني الدول الدميقراطية بأن "املركزية" رش يف حني أن "الالمركزية" خري.
ويحث بدلً من ذلك عىل استخدام مصطلح "الدميقراطية الالمركزية" ،ألنه وهاهنا متا ًما،
أول من خالل إنشاء مؤسسة حاكمة مركزية مصممة
"يفرتض أن الدميقراطية قد تحققت ً
للعمل تحت سيطرة شعبية" .كام يرى وجوب الحفاظ عىل هذه املؤسسات املركزية إذا أري َد
للدميقراطية أن تستمر يف االستجابة الحتياجات األمة إجاملً  .ويؤكد فيسلر باملثل عىل أن
الحكومات املحلية والوطنية تتخذ أشكالً متنوعة وأ ْن ليس ألي منهام "دافع محدد يجعلها
تنحو تجاه الشكل الدميقراطي"؛ كام يؤكد بولبيت بإرصار أن "محل اتخاذ القرار ال يخربنا بكل
يشء عن طبيعة القرارات املتخذة" ،ينظر:
Paul H. Appleby, Big Democracy (New York: Alfred E. Knopf, 1945), pp. 451, 443,
447; Fesler, "Approaches to the Understanding of Decentralization," pp. 299, 545.
 48بسبب ضعف األسس النظرية التي يجب أن يرتكز عليها تحليل األبعاد اإلقليمية
للسياسة ،ينتظم هذا النقاش عىل نحو مختلف متا ًما عن تحليل املجال اإلداري الوارد سابقًا.
فبدلً من التشجيع عىل تكامل جديد بني األطر القامئة سلفًا ،عىل النحو املذكور ،أسعى إىل
بناء إطار جديد من خالل إجراء مس ٍح واسع النطاق ملجموعة من الطرائق التي قد تعزز بها
جوانب معين ٌة من النظام السيايس ،إما املركزية أو الالمركزية.
ُ
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تب ًعا للمالحظات السابقة ،يتطلب تحليل مركزية نظام سيايس
فحص مجموع ٍة من العوامل السياسية
معني يف مقابل المركزيته َ
املحلية والوطنية .وللبدء ،ميكننا االسرتشاد بأفكار علامء "الالمركزية
الدميقراطية" والرتكيز الذي أولوه لطبيعة السياسة املحلية ،وطرح
األسئلة التالية:
عي املديرون التنفيذيون املحليون من جانب املركز أم
1.هل يُ َّ
يُنتخبون عن طريق التصويت الشعبي؟ مام ذُكر يف الصفحات
السابقة ،فإن الشاغل الرئيس لإلدارة العامة هو درجة التفويض
يف سلطة اتخاذ القرار املمنوحة للمستوى املحيل .ومن وجهة
نظ ٍر سياسية ،يجب استكامل ذلك باهتاممٍ دقيق بطابع الحكومة
املحلية .ويُفرتض أن يكون املسؤولون املحليون املع ّينون من
جانب املركز جز ًءا من التسلسل الهرمي الوطني األوسع الذي
ميتد من العاصمة إىل األطراف ،خاص ًة إذا كانوا عرض ًة لسهولة
نقلهم من جانب املركز (يف الواقع ،قد تكون ذهنيتهم أقرب إىل
البريوقراطي منها إىل السيايس) .وعىل النقيض من ذلك ،يتمتع
املسؤولون املنتخبون عن طريق التصويت الشعبي بقدرة أكرب
عىل متثيل املصالح املحلية .ومع ذلك ،ميكن يف كل حالة أن تعمل
الديناميات السياسية األخرى عىل مواجهة هذه التعميامت؛
املعي القادر عىل السيطرة عىل موارد انتخابية و /أو
فاملوظف َّ
قرسية مهمة ،قد تكون لديه ،عىل سبيل املثال ،قدرة تفاوضية
كبرية يف مواجهة املركز .وعىل العكس من ذلك ،ميكن تحييد ميول
املسؤولني املنتخبني نحو دعم املصالح املحلية من خالل التأثري
ذي الطابع املركزي الذي ميارسه الحزب السيايس املنتَمى إليه(.((4
2.هل مثة آليات فعالة للمشاركة الشعبية عىل املستوى املحيل،
سواء من خالل االنتخابات أو وسائل أقل تقليدية (كاالبتكارات
املؤسسية الهادفة إىل تشجيع املساهمة املتأتية عرب املنظامت
غري الحكومية أو الشعبية عىل سبيل املثال)؟ ميكن أن نتوقع
ٍ
مستويات عالي ًة من املشاركة بهدف املساعدة يف الجهود
املبذولة لتعزيز املصالح املحلية تجاه املركز ،وميكن لوسائل
إعالم محلية مستقلة ومتطورة بطبيعة الحال أن تساعد عىل
نحو بعيد يف تنمية املشاركة الشعبية عىل املستوى املحيل.
3.هل مثة هيئات ترشيعية ،بلدية ،وعىل مستوى املحافظات
والواليات ،و /أو إقليمية ،تتمتع بسلطة كبرية لصنع القرار؟
فهم دقيقًا للديناميات السياسية يف أوضاع معينة ،وذلك
 49تتطلب هذه األحكام ً
مثلام يوضح ريتشارد سنايدر يف تحليله "املساءلة التصاعدية" Upward Accountability
و"املسؤولية التنازلية"  Downward Responsibilityللحكام يف املكسيك ،ينظر:
Richard Snyder, "After Neoliberalism: The Politics of Reregulation in
Mexico," World Politics, vol. 51, no. 2 (1999), pp. 88-186.
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إذ كلام زاد نطاق سلطات صنع القرار املحلية هذه ،صارت
هذه الهيئات مؤسسية ،وزادت املصالح املحلية التي تؤكد لها
احتياجاتها الخاصة يف مقابل احتياجات املركز.
4.يف مستوى أقل رسمية ،هل مثة تركيز للقوة السوسيو-اقتصادية
و /أو القرسية يف أيدي األعيان املحليني والزعامء ،وكيف يؤثر
أصحاب السلطة هؤالء يف ما يبدو أنه الطابع الدميقراطي
للمؤسسات؟ وعىل وج ٍه خاص ،إىل أي ح ّد يؤثر أصحاب
السلطة املحليون يف انتخاب أعضاء املجالس الترشيعية،
واملحافظني ،ورؤساء البلديات وأعضاء املجالس املحلية؟ إذ
كلام زاد تركيز السلطة املحلية ،زادت صعوبة قيام املركز بفرض
إرادته عىل املحليات واملناطق .وتجدر اإلشارة إىل أن فيرب قد
توقّع أن الجمع بني األدوار االقتصادية والقرسية لدى األفراد
يعزز االتجاه نحو الالمركزية .وإضافة إىل الرتكيز عىل طبيعة
السياسات املحلية والهياكل السياسية ،من الرضوري أيضً ا النظر
يف الطابع اإلقليمي للسياسة الوطنية.
5.هل مثة هيئة ترشيعية وطنية تتمتع بسلط ٍة كبرية يف اتخاذ
القرار؟ من الواضح متا ًما أن النظام السيايس الذي ترتكز فيه
السلطة يف الهيئة التنفيذية هو أكرث مركزية من الناحية السياسية
مقارنة بالنظام السيايس الذي تقتسم فيه السلط َة الهيئتان
التنفيذية والترشيعية .ومع أن مثل هذا املعيار ،بطبيعته ،ال
يهتم باألبعاد اإلقليمية للسلطة ،فإ ّن إمكانية متثيل املصالح
اإلقليمية املتنوعة تزداد بالتأكيد من خالل وجود هيئة ترشيعية
تؤدي وظيفتها .ويالحظ فيسلر أن الحكومات الدميقراطية تُبدي
عىل العموم "سم ًة المركزية ملحوظة" تظهر يف أ ّن "ألعضاء
املجالس الترشيعية 'الوطنية' قاعدتهم السياسية يف الدوائر
االنتخابية املحلية"( .((5ومن الرضوري الذهاب إىل أبعد من ذلك
وتقييم درجة "السمة املحلية" التي أضافتها الهياكل الدميقراطية
الوطنية .وتستكشف األسئلة الثالثة التالية كيف يؤثر الشكل
والطابع املميز للمجالس الترشيعية واألنظمة االنتخابية يف
الروابط بني أعضاء املجالس الترشيعية ودوائرهم االنتخابية.
6.إذا كانت مثة هيئات ترشيعية ف ّعالة ،فهل تعمل ضمن نظام
برملاين أم رئايس؟ فوفقًا للصحايف الربيطاين والرت باغيهوت
 ،)1877-1826( Walter Bagehotفإن النظام الربملاين الربيطاين
"يخضع ملبدأ سلط ٍة واحدة ذات سيادة كإطار عام"؛ يف حني
يقوم النظام الرئايس األمرييك عىل "مبدأ وجود العديد من
Fesler, "Approaches to the Understanding of Decentralization," p. 554.
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السلطات السيادية"( .((5ويوضح هنتنغتون أن الربملان الربيطاين،
"التمثيل الجامعي لألمة" ،يف حني يُنظر إىل
َ
يُعترب بالنتيجة،
الكونغرس األمــريك عىل أنه "مجموعة من ممثيل الدوائر
الفردية"( .((5وميكن العثور أيضً ا يف النظام الرئايس األمرييك
ومنذ فرتة طويلة عىل "سم ٍة محلية مكثفة" ترفضها الربملانات
يف وستمنسرت :حيث يُفرتض أن ميثل الرئيس مصالح املجتمع
أساسا
بر ّمته ،يف حني ترتبط والءات أعضاء املجالس الترشيعية ً
بدوائرهم االنتخابية( .((5وخالصة القول :تزداد إمكانية متثيل
يقسم
املصالح اإلقليمية املتنوعة عمو ًما من خالل نظامٍ رئايس ّ
السلطة الترشيعية بني فروع مختلفة.
7.هل أعضاء املجالس الترشيعية الوطنية منتخبون أم معينون؟
يبدو من الواضح متا ًما أنه ،ومع ثبات ما دون ذلك من العنارص
األخرى ،سيكون لدى الذين يع ّينهم املركز وال ٌء للشواغل املحلية
أقل بكثري من أولئك الذين يتم انتخابهم.
8.إىل أي ح ّد ينص النظام االنتخايب عىل متثيل املصالح املحلية أو
اإلقليمية يف الهيئة الترشيعية الوطنية؟ إذ ال يوفر نظام التمثيل
النسبي الذي تكون فيه الدولة بأكملها دائر ًة انتخابية واحدة
أي نطاقٍ رسمي لتمثيل املصالح املحلية أو اإلقليمية( .وإضافة
إىل ذلك ،تتم تقوية امليول تجاه املركز إىل درجة أن الحزب
الوطني هو الذي يحدد اختيار املرشحني وترتيبهم يف نظام
التمثيل النسبي) .ويوفر نظام التعددية االنتخابية القائم عىل
الدائرة الفردية ،من جهة أخرى ،إمكانية كبرية لتمثيل املصالح
املحلية واإلقليمية.
9.هل األحزاب السياسية منظمة عىل أسس وطنية أم محلية/
إقليمية ،وما مستوى متاسكها الداخيل؟ سيكون لألحزاب
السياسية املنظمة عىل املستوى الوطني ،خاصة إذا كانت
متامسكة ومنضبطة بصورة جيدة ،القدر ُة عىل العمل بوصفها
قوة مركزية وكابحة للميول املحلية ،وأحد األمثلة عىل ذلك هو
االتحاد السوفيايت تحت رئاسة خروتشوف :فعىل الرغم من أن
جمهوريات االتحاد كانت مستقلة من الناحية الرسمية مع
وجود اتجاه نحو الالمركزية اإلدارية ،ساعد االعتامد عىل الحزب
السيايس املهيمن عىل مستوى االتحاد (الذي يعمل وفقًا ملبادئ
51 Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies (New
Haven, CT/ London: Yale University Press, 1968), p. 111.
52 Ibid., p. 108.
53 Ibid.
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"املركزية الدميقراطية") يف "احتواء امليول نحو التفكك"(.((5
وتقدم نيجرييا يف وقت مبكر من مرحلة ما بعد االستقالل تباي ًنا
ملحوظًا ،حيث ظلت "الهوية الوثيقة ما بني املنطقة ،والحزب،
واإلثنية" التي تأسست يف السنوات االستعامرية املتأخرة ،إرث ًا
إشكاليًا بعد عام  .((5(1960ومل يتحقق الظهور النهايئ ألحزاب
قادر ٍة عىل املطالبة بدعمٍ إقليمي أوس َع تدريجيًا إال من خالل
جهو ٍد واعية ج ًدا لتغيري األمناط التاريخية الراسخة(.((5
	10.إىل أي مدى تبدو الهياكل اإلداريــة يف مأمن من سياسات
املحسوبية الحزبية؟ حني تتغلغل محسوبية الحزب ومغامنه
بصورة ف ّعالة يف الهياكل اإلدارية ،قد تختلف طبيعة الروابط
املركزية املحلية اختالفًا كب ًريا عن تلك املوجودة يف البيئات
التي "يدعم فيها الناخبون االستقاللي َة البريوقراطية"(.((5
ويوضح بوتنام أن مامرسات املحسوبية يف إيطاليا "سمحت
للنخب املحلية والنواب الوطنيني باملساومة عىل املصالح
املحلية يف مواجهة التوجيهات الوطنية نظري الدعم االنتخايب
والربملاين .وقد كانت القنوات السياسية نحو املركز أكرث أهمي ًة
من القنوات اإلدارية"( .((5وباملثل ،شجعت األحزاب السياسية
األمريكية القامئة عىل املحسوبية يف أواخر القرن التاسع عرش
عىل "التشتت الواسع للمنافع الخاصة نزولً يف اتجاه املناطق
املحلية ،يف وقت تزايدت فيه التفاعالت االجتامعية والرصاعات
االقتصادية الوطنية النطاق بصورة الفتة"( .((5باختصار ،قد توفر
األنظمة السياسية الدميقراطية ،التي متثّل فيها املحسوبية مك ّونًا
سبل غري رسمية مهمة لتعزيز املصالح املحلية ،وتقوض
قويًاً ،
يف الوقت نفسه قدرة اإلرشاف املنوطة باملركز .ويوضح شيفرت
أن للتوقيت التاريخي إلنشاء البريوقراطيات الحديثة وظهور
املشاركة السياسية الجامهريية أهمية حاسمة يف تحديد القوة
النسبية لـ "الدائرة االنتخابية ذات االستقاللية البريوقراطية" يف
مقابل "دائرة انتخابية قامئة عىل املحسوبية" .ولتوضيح حجته
الدقيقة بعبارات أبسط ،إذا كان تشكُّل "الدائرة االنتخابية ذات
54 Merle Fainsod, How Russia Is Ruled (Cambridge, MA: Harvard
University Press, 1963), pp. 27, 126, 222.
55 Diamond, "Nigeria: The Uncivic Society and the Descent into
Praetorianism," p. 422.
56 Ibid., pp. 91-417.
57 Martin Shefter, Political Parties and the State: The American Historical
Experience (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994), p. 28.
58 Putnam, p. 19.
59 Stephen Skowronek, Building a New American State: The Expansion
of National Administrative Capacities, 1877-1920 (Cambridge: Cambridge
University Press, 1982), p. 39.
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االستقاللية البريوقراطية" قد سبق التعبئة الجامهريية للناخبني
(كام هو الحال يف أملانيا) ،فمن غري املرجح أن تسيطر األحزاب
عىل الهياكل اإلدارية عرب املغانم واملحسوبية؛ فإذا ما انعكس
الرتتيب الزمني (كام يف إيطاليا) ،كانت الهياكل اإلدارية التي
تعاين املحسوبية هي النتيجة املحتملة(.((6
باستخدام هذا اإلطار ،ميكن فحص السامت الخاصة لنظام سيايس
معني وتحديد موضعه تقريبًا يف متوالية متتد من شديد املركزية نسبيًا
يف مقابل شديد الالمركزية نسبيًا .وكام يف حالة متوالية املركزية/
تحليل
ً
الالمركزية اإلداريــة ،يتطلب هذا التحديد ،بطبيعة الحال،
تاريخ ًيا مقارنًا دقيقًا( .((6بوجه عام ،ميكن أن نتوقع أن النظام السيايس
عايل املركزية ينطوي عىل الجمع بني مجموعة من امليزات كام ييل:
 .1املسؤولون املحليون واإلقليميون يع ّينهم املركز؛  .2مثة القليل من
السبل للمشاركة السياسية عىل املستوى املحيل؛  .3تفتقر الوحدات
دون الوطنية إىل هيئات ترشيعية خاصة بها؛  .4غياب رؤساء محليني
يتح َّد ْون سلطة املركز؛  .5ترتكز سلطة اتخاذ القرار يف السلطة التنفيذية
يف العاصمة (أو ،يف حالة ما إذا ُوجدت هيئة ترشيعية وطنية ،فليس
لها رأي حقيقي يُذكر)؛  .6تُنشَ أ الهيئة الترشيعية (بافرتاض وجودها)
بوصفها جز ًءا من بنية برملانية ال رئاسية؛  .7نسبة كبرية من أعضاء
املجالس الترشيعية الوطنية يع ّينها املركز؛  .8مثة نظام انتخايب نسبي
حزب سيايس وطني)؛
(حيث يحدد أسام َء املرشحني ضمن هذا النظام ٌ
 .9جميع األحزاب السياسية ذات نطاق وطني ،وقادرة عىل تنفيذ
القرارات واالسرتاتيجيات عىل املستوى الوطني يف جميع أنحاء البالد؛
 .10البريوقراطية يف مأمن متا ًما من أنظمة املحسوبية.
عىل العكس من ذلك ،ميكن التوقّع أن النظام السيايس شديد
الالمركزية سينطوي عىل مزيج كبري من امليزات التالية .1 :يُنتخب
املسؤولون املحليون واإلقليميون عرب التصويت الشعبي؛  .2مثة
العديد من الوسائل املؤسسية الجيدة التي ميكن للمشاركة السياسية
عىل املستوى املحيل أن تزدهر من خاللها؛  .3لدى وحدات الحكم
املحيل هيئاتٌ ترشيعية راسخة قادرة عىل تأكيد مصالحها تجاه
املركز؛  .4يف جميع أنحاء املقاطعات ،يتحدى الرؤساء املحليون ممن
 60وال يعني ذلك أن وجود "الدائرة االنتخابية ذات االستقاللية البريوقراطية" يرتبط
بالرضورة بنظام سيايس مركزي .فقد يكون داخل الهياكل اإلدارية يف واقع األمر تفويض
قانوين كبري للسلطة واملسؤولية نحو املستوى املحيل .ترتكز الفكرة ،بدلً من ذلك ،عىل
أن املطالب الخاصة لألحزاب السياسية حيال البريوقراطيات قد توفر وسائل مهمة لتعزيز
رصا ممي ًزا لالمركزية السياسية.
املصالح املحلية؛ وإذا ما فعلت ذلك ،يجب تصنيف األمر عن ً
 61من غري الرضوري أن تكون كل هذه املؤرشات حارضة حتى يُص َّنف نظام معني بوصفه
"شديد املركزية" أو "شديد الالمركزية" يف املتوالية السياسية .يف الواقع ،من املحتمل أن تكون
بعض عنارص اإلطار املذكور سابقًا غري متسقة فيام بينها .عىل سبيل املثال ،من الصعب تص ّور
نظام سيايس تحظى فيه املشاركة الشعبية مبستوى عا ٍل مع وجود زعامء محليني يحظون
مبستوى عا ٍل من القوة القرسية.
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ت ُرتك يف أيديهم قدراتٌ اجتامعية واقتصادية وقرسية سلط َة الدولة
املركزية؛  .5مثة هيئة ترشيعية وطنية تحظى بسلطة واسعة يف اتخاذ
القرار؛  .6الهيئة الترشيعية هي أحد فروع النظام الرئايس؛  .7جميع
أعضاء املجالس الترشيعية الوطنية منتخبون وليسوا معيّنني؛  .8مثة
نظام انتخايب تعددي قائم عىل الدوائر الفردية؛  .9جميع األحزاب
السياسية هي ذات نطاق محيل ،وليس لديها سيطرة تُذكر عىل
نظام العضوية فيها أو عىل املرشحني وأصحاب املناصب الذين
مناصب باسمها؛  .10تتعرض
يرشحون أنفسهم لالنتخابات ويتولون
َ
(((6
البريوقراطيات لالخرتاق من أنظمة املحسوبية .

رابعا :تحليل اإلداري والسياسي
ً
(ودمجهما)
ومثلام حاججنا يف بداية هذه الدراسة ،متيل التحليالت الخاصة
باملجاالت اإلدارية والسياسية إىل التعايش م ًعا من دون أن يوجد
بينهام اشتباك؛ فاليوم أيضً ا ال يزال من املمكن العثور عىل "[إهامل]
التفاعل بني اإلدارة وعنارص أخرى من النظام السيايس" نفسه الذي
تأسف له فيسلر قبل ثالثة عقود( .((6ومثالً عىل الحاجة إىل تحليل
ّ
هذا التفاعل ،يوضح فيسلر أنه "من املتصور أن األجزاء الترشيعية
والسياسية الالمركزية من النظام تجعل السامت املركزية للجزء اإلداري
منه غري مهمة تقري ًبا" .وال يبدو أن فيسلر قد تب ّنى إطا ًرا يسمح
مبقاربة أكرث اتسا ًعا ،لكنه يؤكد أن الدراس َة املحدودة ألجزاء معينة
فقط من نظامٍ سيايس إداري محدد هو "طريق ٌة غري كافية بجالء،
لقياس درجة املركزية أو الالمركزية يف النظام الحكومي برمته"(.((6
بعبارة أخرى ،عىل الرغم من أن فيسلر يُظهر وعيًا كب ًريا بالتفاعل
املستمر الحاصل بني السياسة واإلدارة ،يبدو أنه مل يقدم منوذ ًجا
قاد ًرا عىل الدمج بني الفاعلني الرئيسني كاملسؤولني املنتخبني (رؤساء
خمسا
 62عىل عكس التأكيدات القائلة إن املركزية مرتبطة بالتسلطية ،يجب مالحظة أن ً
فقط من الخصائص العرش لنظام سيايس شديد املركزية هي يف جوهرها معادية للدميقراطية
(الخصائص األوىل والثانية والثالثة والخامسة والسابعة عىل وجه التحديد) .أما الخمس
األخرى فمتوافقة متا ًما مع املبادئ الدميقراطية .وعىل عكس التأكيدات القائلة إن الالمركزية
مرتبطة بالدميقراطية ،تجدر اإلشارة إىل أن إحدى الخصائص العرش للنظام السيايس شديد
الالمركزية  -الرابعة والخاصة بهيمنة الزعامء املحليني  -هي يف جوهرها معادية للدميقراطية،
وأن أخرى – التاسعة؛ املتعلقة باألحزاب السياسية الضعيفة ذات القاعدة اإلقليمية  -من
املحتمل أنها تعزز دميقراطية معيبة جدًا .ستتم مناقشة مشكلة الزعامء املحليني عىل نحو
أكرب يف الصفحات التالية .وعن الكيفية التي تسهم بها األحزاب الضعيفة يف مشكالت الحكم
يف البيئات الدميقراطية ،ينظر:
Huntington, Political Order in Changing Societies; Atul Kohli, Democracy and
Discontent: India's Growing Crisis of Governability (Cambridge: Cambridge
University Press, 1990).
63 Fesler, "Centralization and Decentralization," p. 376.
64 Fesler, "Approaches to the Understanding of Decentralization," p. 554.
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البلديات ،واملحافظون ،وأعضاء املجالس الترشيعية الوطنية واملحلية)
واملؤسسات التمثيلية ،واألحزاب السياسية وشبكات املحسوبية التي
ترتبط بها( .((6إضافة إىل ذلك ،يبدو أن تأكيداته القيّمة عن رضورة
إجراء دراسة متزامنة للمؤسسات اإلدارية والسياسية م ًعا ،مل تُدمج
يف استبصاراته الرائدة بشأن التمييز األسايس بني املنطقة والوظيفة.
تكامل
باالنطالق من حيث توقّف فيسلر ،يوفر هذا التحليل إطا ًرا أكرث ً
ميكن من خالله فهم الكيفية التي تسهم من خاللها الهياكل اإلدارية
أوضحت
والسياسية يف األبعاد اإلقليمية لألنظمة السياسية .ومثلام
ُ
سابقًا ،فإن الخطوة األوىل هي يف تص ُّور متواليتني متاميزتني من
املركزية يف مقابل الالمركزية ،تخص إحداهام املجال اإلداري ،وتخص
األخرى املجال السيايس .والخطوة التالية هي دمجهام ،ألغراض
توضيحية ،يف مصفوفة بسيطة مثنى مثنى (مع املركزية اإلدارية
يف مقابل الالمركزية اإلدارية عىل املحور األفقي واملركزية السياسية
يف مقابل الالمركزية السياسية عىل املحور الرأيس) .ويف املتواليتني
تحليل تاريخ ًيا مقارنًا دقيقًا،
ً
م ًعا ،يتطلب وضع الحاالت يف مواقعها
وستكون مثة صعوبات متأصلة يف بلوغ الدقة .ومبا أنه من غري املمكن
فحص جميع الطرائق التي تتفاعل بها الهياكل اإلدارية والسياسية،
نقدم يف هذه املصفوفة بعض األمثلة التي تم تطويرها بإيجاز كام
سييل ،وذلك بغرض توضيح الدرجة الواسعة من التباين القائم بينها.
حل الصعوبات اإلمربيقية ،فإن
وحتى لو مل ينت ِه هذا التحليل إىل ّ
تفكيك التحليل الخاص باملجالني اإلداري والسيايس ثم تجميعه الحقًا
يدفع ذلك يف اتجاه وضوح مفاهيمي أكرب بشأن مسائل املركزية
والالمركزية .وميكن هذا التحليل أن يتجاوز التعميامت الشاملة
إجامل ،ومييز عىل
ً
الشائعة االستخدام عن طبيعة النظام السيايس
نحو أوضح األبعاد اإلقليمية للمجال اإلداري من تلك املوجودة يف
املجال السيايس .وباستخدام هذه املصفوفة ،ميكن مناقشة نوعني
متاميزين من نقاط التباين :ما يوجد منها بني الدول ،وما يوجد داخل
الدولة نفسها عرب فرتات زمنية .وعند إجراء مثل هذه املقارنات ،ال
القبض عىل جميع عنارص
بد من مالحظة أن هذه املصفوفة ال ت ّدعي َ
االختالف يف األنظمة السياسية  -اإلدارية .وإضافة إىل ذلك ،ومثلام
أكدتُ يف بداية هذه الدراسة ،فإن التحليل الشامل بحق ،لألبعاد
اإلقليمية ألي نظام سيايس ،من املهم ألّ يكتفي بفحص الهياكل
اإلدارية والسياسية ،بل يفحص التأثري الذي ت ُحدثه البنى االقتصادية
والخصائص االجتامعية والثقافية أيضً ا.
 65وباملثل ،تبدأ دراسة مو َّجهة ملسؤويل البلدان النامية ،أجرتها األمم املتحدة عام ،1962
بالتأكيد العام والشائع عىل أن "نظام الالمركزية لبلد ما هو فسيفساء مكونة من العديد من
العنارص" اإلدارية والسياسية .لكنها متيض مع ذلك ،يف الرتكيز عىل األول أكرث من الثاين ،وال
توفر إطا ًرا لفحص التفاعل بني االثنني.
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أشد مركزية نسب ًيا

أشد المركزية نسب ًيا
اإلدارة

أشد مركزية نسب ًيا

إندونيسيا يف حقبة سوهارتو
الصني منذ 1979

الصومال ما بعد عام 1991

رص مهم ج ًدا
رص رئيس آخر أُغفل يف هذه املصفوفة ،وهو عن ٌ
مثة عن ٌ
لكنه غالبًا ما يجري إهامله عند الحديث عن التاميز بني األنظمة
السياسية  -اإلدارية؛ الكائن بني أكرث األنظمة اإلدارية بريوقراطية
كل من أملانيا
نسبيًا وأكرثها باترميونيالية نسبيًا .فإذا ما حاولنا إدراج ٍّ
الحديثة ونيجرييا الحديثة م ًعا يف هذه املصفوفة ،فسيكون من
الرضوري عدم تجاهل هذا االختالف األسايس يف طبيعة أنظمتهام
اإلدارية( .((6ومثلام يؤكده التحليل السابق ،متلك الدول القامئة عىل
الرشعية العقالنية قدر ًة أكرب عىل مراقبة األطراف والتحكم فيها
مقارنة بتلك التي تتمتع بسامت باترميونيالية قوية(.((6
 66ميكن التع ّرف إىل هذا االختالف من خالل بناء منوذج ثاليث األبعاد ،لكن هذه النامذج
غري مالمئة بطبيعتها عند إعادة صياغتها عىل الصفحة املطبوعة ثنائية األبعاد.
 67وتجدر اإلشارة أيضً ا إىل أن املقارنة عرب الوطنية معقدة بسبب التباين الكبري املحتمل
بني فاعلية الدولة واملتمثلة يف .1 :درجة املركزية والالمركزية اإلدارية؛  .2مدى تأثري املسؤولني
والهيئات السياسية باعتبارها عوامل يف املركزية أو الالمركزية؛  .3الدرجة التي تبلغها هيمنة
الخصائص "العقالنية" أو "الباترميونيالية" .ومثلام هو حال األحكام املتعلقة باستقاللية
الدولة وقدرتها ،يجب توخي الحذر الشديد عند توصيف األبعاد اإلقليمية لنظام إداري
سيايس كامل .وال يدّعي هذا التحليل أنه حل مثل هذه الصعوبات ،بل فقط شذب الفروق
املفاهيمية الالزمة إلصدار مثل هذه األحكام.

تايلند الدميقراطية

أشد المركزية نسب ًيا

الفلبني الدميقراطية

الربازيل التسلطية

السيــــــــــاسة

بريطانيا يف حقبة تاترش

مع اليرس الذي يتيحه إدراك هذه الصعوبات ،من املمكن اآلن إجراء
مس ٍح موجز لألمثلة الواردة يف املصفوفة( .((6يف الربع العلوي األيرس،
مثة حاالت تكون فيها الهياكل اإلدارية والسياسية شديدة املركزية.
وإذا ركزنا عىل الفرتة التي أعقبت توطيد سوهارتو لـ "النظام
الجديد"( ((6يف السبعينيات ،فمن الواضح متا ًما أن إندونيسيا ميكن
أن توضع يف الربع األعىل من الجهة اليرسى :فنجد هياكل تتكون
من محافظات تعمل تحت إرشاف وزارة قوية للداخلية (حيث
خدم العديد من ضباط الجيش كمحافظني) والتي تضمن درج ًة
عالية من الرقابة اإلدارية انطالقًا من جاكرتا ،يرافقها والء املوظفني
املدنيني قرسيًّا للنظام .كام أن مثة العديد من جوانب النظام السيايس
تتوجه بقوة نحو طرف النهاية يف املتوالية حيث املركزية الشديدة:
فنعرث عىل مسؤولني محليني وإقليميني مع ّينني (أي غري منتخبني)،
 68وألن هذه األمثلة معروضة بإيجاز ،بهدف أسايس هو توضيح مجموعة واسعة
حتم من إجحاف يشمل
من االختالفات ،نقدم للقارئ اعتذارنا املسبق عام ينتج منها ً
الواقع اإلمربيقي.
 New Regime 69هو االسم الذي أطلقه الرئيس اإلندونييس محمد سوهارتو
( )1998-1967عىل فرتة حكمة؛ متيي ًزا من فرتة حكم الرئيس السابق ،أحمد سوكارنو
( ،)1967-1945التي ُسميت بالنظام القديم( .املرتجمة)
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ٍ
ومجالس محلية ضعيفة ،ودرجة
وفرص ضعيفة للمشاركة الشعبية،
َ
منخفضة من سلطة األعيان ،وسلطة قرار هشة يحظى بها برملا ٌن
وطني به أقلية معتربة من األعضاء املعينني ونظام التمثيل النسبي
بالنسبة إىل املنتخبني ،وأحزاب سياسية مقيدة وشديدة املركزية(.((7
سببي واضح بني املركزية والتسلطية ،من
ولتوضيح غياب ارتباط
ّ
املهم أيضً ا اإلشارة إىل أن بريطانيا العظمى الدميقراطية يف عهد
مارغريت تاترش تبدو مناسبة متا ًما للربع األيرس العلوي ،حتى
لو مل تشكّل حال ًة تقع يف أقىص الطيف .ومن الناحية التاريخية،
كانت العنارص الرئيسة للنظام السيايس الربيطاين شديدة املركزية،
بد ًءا من املبدأ األسايس لـ "السيادة الربملانية" امتدا ًدا إىل األحزاب
السياسية املتامسكة واملركزية ،إضافة إىل "الدائرة االنتخابية ذات
االستقاللية البريوقراطية" التي استبق ظهورها متديد حق االقرتاع
العام( .((7وقد جرت موازنة ذلك بتقليد قوي من املشاركة السياسية
املحلية ،ومسؤولني محليني منتخبني ،ومجالس محلية راسخة .وعىل
املستوى اإلداري ،ال تحظى بريطانيا كلها برتاث قوي يقوم عىل نظام
املحافظات ،وتتمتع الحكومات املحلية بدور راسخ وسلطة تقديرية
كبرية بشأن اإليرادات واإلنفاق املحيل .ومع ذلك كله ،رشعت لندن،
خالل الثامنينيات ،يف التدخل عىل نطاق أوسع يف العديد من املسائل
التي كانت تخضع للسيطرة عىل املستوى املحيل يف السابق ،ال سيام
يف الشؤون املالية( .((7وكجزء من هذا "الهجوم عىل الحكومة املحلية"،
فقد أُلغي ثلثها( .((7ويف صلة ذلك باملصفوفة ،فإن إصالحات تاترش
نقلت بريطانيا أعىل وإىل جهة اليسار يف آن واحد.
ومن األمثلة عىل دو ٍل تقع يف الربع األمين العلوي نجد الصني ما بعد
عام  ،1979حيث استمر وجود مستوى عا ٍل من املركزية السياسية
وسط عملية الالمركزية اإلدارية؛ إذ يحتفظ مسؤولو الحزب الشيوعي
بدو ٍر مهيمن يف تحديد السياسة الوطنية ،ومثة قيو ٌد مستمرة عىل
املشاركة السياسية املحلية ،وال يزال نطاق سلطة الهيئات الترشيعية
مقي ًدا ج ًدا .ويف حني نعرث عىل العديد من الطرائق التي يتغري بها
النظام السيايس عىل املستويني الوطني واملحيل ،تظل األولوي ُة الرئيسة
للقيادة هي بناء قوة الحزب مع الحفاظ عىل إحكام السيطرة عىل
70 Malley.
71 Shefter, p. 51.
;)72 Tony Byrne, Local Government in Britain (London: Penguin, 1990
John Stewart, "Developments in Central-Local Relations in England and
Wales," International Review of Administrative Sciences, vol. 53, no. 4 (1987),
pp. 483-505.
 73لالطالع عىل مناقشة حادة بشأن ازدراء مارغريت تاترش Margaret Thatcher
( )1990-1979للحكومة املحلية ودعمها للسياسات املركزية ،ينظر.Byrne, p. 347 :
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طبيعة اإلصالح السيايس ورسعته( .((7لكن وعىل املستوى اإلداري،
نعرث عىل درجة عالية من الالمركزية "[دفعت] السلط َة التقديرية
يف اتخاذ القرار واملسؤولية املالية إىل أسفل ،بعي ًدا عن الوزارات
واملكاتب املركزية يف بكني ،ويف اتجاه املستويات املتوسطة والدنيا
من التسلسل الهرمي يف الدولة"( .((7إن العالقات بني املستوى املركزي
واملستويات دون الوطنية للحكومة "مل تتغري بشكل كبري فحسب ،بل
تغريت أيضً ا بطرائق يصعب الرتاجع عنها"(.((7
باالنتقال إىل الربع السفيل األيرس ،نعرث عىل مزيج من املركزية
اإلدارية والالمركزية السياسية .وهذه ليست حال ًة غري عادية؛ فمثلام
لوحظ سابقًا ،يستخدم فيسلر هذا املثال يف حثه عىل مزيد من
االهتامم بالتفاعل بني اإلدارة والسياسة داخل "النظام الحكومي
الشامل" .وضمن هذا الربع ،ميكن العثور عىل البلدان التي يقوم فيها
املسؤولون املركزيون بتعزيز اإلجراءات الرسمية التي تسعى لتشجيع
املزيد من املسؤولية أمام املركز ،لكن الصالحيات التي تحظى بها
هيئ ٌة ترشيعية ذات ٍ
أساس إقليمي قوي ونظام راسخ للمحسوبية
السياسية تعني هيمن ًة لألمناط الالمركزية للسلطة ،وتقدم الربازيل
مثال مفي ًدا يف هذا الصدد .فمن
يف عهد التسلطية (ً )1985-1964
الناحية اإلدارية ،شهدت هذه املرحلة مركزي ًة عىل مستوى التمويل
وصنع السياسات وزيادة تدخل برازيليا عىل مستوى الدولة( .((7لكن
القصة تبدو أشد تعقي ًدا عىل املستوى السيايس؛ فعىل عكس بعض
النظراء التسلطيني اآلخرين يف أي مكان آخر يف القارة ،أبقى الحكام
العسكريون الربازيليون عىل الهيئات الترشيعية ،وأجروا انتخابات
لجميع املكاتب املحلية والعديد من املناصب الحكومية والوطنية.
ومع أن القيود الصارمة عىل سلطة املسؤولني والهيئات املنتخبة
استمرت بطبيعة الحال ،فإ ّن وجودها املستمر وفّر العديد من الفرص
التي صمدت من خاللها النخب ُة السياسية التقليدية .ومثلام يوضح
هاكوبيان ،فإن هذه النخبة "سيطرت عىل الشبكة االنتخابية الوطنية
للحزب املوايل للحكومة ،والذي كان يف حد ذاته مزي ًجا تخرتقه
74 Minxin Pei, "Is China Democratizing?" Foreign Affairs, vol. 77, no. 1
(1998), pp. 68-82.
75 Vivienne Shue, "State Power and Social Organization in China," in: Joel
Samuel Migdal, Atul Kohli & Vivienne Shue (eds.), State Power and Social
Forces: Domination and Transformation in the Third World (Cambridge:
Cambridge University Press, 1994), p. 73.
76 Gabriella Montinola, Yingyi Qian & Barry R. Weingast, "Federalism,
Chinese Style: The Political Basis for Economic Success in China," World
Politics, vol. 48, no. 1 (1995), p. 53.
77 F. Hagopian, "Traditional Politics Against State Transformation in
Brazil," in: Migdal, Kohli & Shue (eds.), p. 44; Riordan Roett, Brazil: Politics in
a Patrimonial Society (Westport, CT/ London: Praeger Publishers, 1999), p. 6.
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شبكات الدعم الخاصة للزعامء املحليني وأوليغارشية الدولة" .لقد
عززت جوانب مهمة من اسرتاتيجيات القادة العسكريني يف واقع
األمر من موقع األوليغارشية(.((7
أما الحالة الثانية فهي تايلند الدميقراطية يف الوقت الحايل ،حيث
أدى الصعود األخري للزعامة املحلية إىل تحريك البالد من أعىل
اليسار إىل الربع السفيل األيرس .ففي أواخر القرن التاسع عرش،
جعل امللك شواللونغكورن )1910-1868( Chulalongkorn
من اململكة مركزي ًة من خالل اعتامد نظام املحافظات ،وسيطر
البريوقراطيون املدنيون والعسكريون يف بانكوك عىل اململكة إىل ٍ
حد
بعيد يف أوائل سنوات ما بعد الحرب ،إىل درجة أن البالد ُوسمت
بـ "النظام البريوقراطي"( .((7ويف حني ظلت الهياكل اإلدارية مركزي ًة
متا ًما ،فقد أدت قدر ُة "العرابني الريفيني" عىل اغتنام فرص برملانية
جديدة يف السنوات األخرية إىل تحويل سلطة سياسية كبرية بعي ًدا عن
بانكوك ويف اتجاه املقاطعات( ،((8بل حتى املواقع املعزولة سابقًا يف
وكاالت صنع السياسة االقتصادية المسها تغلغل التأثري الذي ميارسه
الربملانيون ورجال األعامل اإلقليميون(.((8
أخـ ًرا ،يف الربع األمين السفيل من املصفوفة ،نجد البلدان التي
المركزية فيها يف كل من السياسة واإلدارة .وأقىص مثال يف هذه الحالة
هو الصومال ما بعد عام  ،1991حيث فشلت الدولة املنهارة يف
تجسيد املركزية (ميكن العودة إىل مناقشة مان عن الدولة الحديثة)
وهي تواجه بشدة قوة العشائر املدججة بالسالح ،حتى إن العاصمة
نفسها طغت عليها "الفوىض والالنظام"( .((8وضمن هذا الربع أيضً ا،
ولكن ليس يف أقصاه بأي حال (أي إنها تقع إىل أعىل وإىل اليسار
إىل حد بعيد) نجد الفلبني بعد عام  1986تاريخ سقوط فرديناند
ماركوس؛ إذ غال ًبا ما تطلّبت الهياكل اإلدارية الفلبينية يف فرتة ما
بعد الحرب موافق ًة مركزية حتى عىل أقل القرارات املحلية أهمية،
لكن ما ِمن تراث يف نظام املحافظات ،ولدى املركز قدر ٌة ضعيفة
78 Hagopian, pp. 49-53.
79 Fred W. Riggs, Thailand: The Modernization of a Bureaucratic Polity
(Honolulu: East-West Center Press, 1966).
"80 Benedict R. O'G Anderson, "Murder and Progress in Modern Siam,
New Left Review, vol. 181 (May-June 1990), pp. 33-48; John T. Sidel, "Siam
and Its Twin? Democratization and Bossism in Contemporary Thailand and
the Philippines," IDS Bulletin, vol. 27, no. 2 (April 1996), pp. 56-63.
81 Pasuk Phongpaichit & Chris Baker, Thailand: Economy and Politics
(Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1995).
82 H. M. Adam, "Somalia: A Terrible Beauty Being Born?" in: William
Zartman (ed.), Collapsed States: The Disintegration and Restoration of
Legitimate Authority (Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 1995), p. 78.
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عىل اإلرشاف عىل املسؤولني اإلقليميني واملحليني( .((8وحتى مع هذا
الرتاث الضعيف للمركزية ،فقد نقلت مبادرة الالمركزية الشاملة منذ
عام  1991مسؤولي ًة وسلط ًة معتربة من مانيال إىل وحدات الحكومة
املحلية .ويف الجانب السيايس ،تتمتع الفلبني بالعديد من السامت
الرئيسة للنظام الالمركزي :كانتخاب املسؤولني املحليني ،ومجالس
مقاطعات راسخة ،وتقليد قوي من الزعامة املحلية ،وهيئة ترشيعية
حازمة يف كثري من األحيان تعمل يف نظام رئايس ،ونظام تعددية
انتخابية قائم عىل الدائرة الفردية (ملجلس النواب) ،وأحزاب ذات
مؤسسية ضعيفة (لكنها تنتظم أغلب الوقت تقريبًا عىل أساس
الخطوط الوطنية بدلً من اإلقليمية) ،ونظام قائمٍ عىل املحسوبية
طويل األمد ميارس الكونغرس من خالله قد ًرا كب ًريا من السيطرة
عىل البريوقراطية(.((8

خامسا :الكشف عن الالمركزية
ً
سعيت من خالل هذا املسح لألجزاء األربعة يف املصفوفة إىل
ُ
توضيح درجة التباين الكبري املوجود يف التفاعل بني األنظمة اإلدارية
والسياسية .ويف الوقت نفسه ،مثة درس أكرث عمومية ينبثق من إطار
العمل هذا؛ إذ اعتام ًدا عىل موقع الدولة داخل املصفوفة ،قد يكون
رضر اسرتاتيجيات الالمركزية أكرث من نفعها؛ فتكون اسرتاتيجيات
الالمركزية منطقية ج ًدا ،بطبيعة الحال ،يف السياسات التي سبق أن
عرفت املركزية إداريًا وسياس ًيا .لقد كان من شأن نقل السلطة إىل
الحكومات املحلية الذي أحدثته حكومة العامل برئاسة توين بلري
أن دفع بريطانيا العظمى إىل ميني املصفوفة؛ وأدى إنشاء املجالس
اإلقليمية إىل تحريكها يف اتجاه أسفل املصفوفة (إىل موقع أكرث
المركزية من الناحية السياسية مام كانت عليه يف سنوات ما قبل
تاترش .وأدت اإلصالحات اإلدارية يف أواخر سنوات حكم سوهارتو إىل
نقل إندونيسيا إىل ميني املصفوفة إىل حد ما ،ومن شأن اإلصالحات
83 P.D. Hutchcroft, "Colonial Masters, National Politicos, and Provincial
Lords: Central Authority and Local Autonomy in the American Philippines,
1900-1913," Journal of Asian Studies, vol. 59, no. 2 (2000), pp. 277-306.
84 Ibid.
يتألف مجلس الشيوخ الفلبيني من أربعة وعرشين عض ًوا يُنتخبون عىل املستوى الوطني.
مثل ذلك َ
املجال لشيوع ذهنية الهيمنة والنفوذ ذاتها كام لدى مجلس النواب ،لكنه
وال يفتح ُ
ينتج عددًا كب ًريا من املنافسني املحتملني للرئيس الحايل ،ومن ث ّم يشجع عىل ظهور معارضة
شديدة وحاسمة للرئاسة يف كثري من األحيان .فيام يتعلق بالزعامات يف الفلبني ،ومنوذج
الزعامات بصفة عامة ،ينظر:
John T. Sidel, Capital, Coercion, and Crime: Bossism in the Philippines
(Stanford, CA: Stanford University Press, 1999).
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الواسعة التي اعتُمدت يف فرتة ما بعد سوهارتو تحريك البالد نحو
موقع أقل مركزية بكثري عىل املتوالية السياسية(.((8

يف املقابل ،مثة أهمية خاصة السرتاتيجيات الالمركزية يف البلدان التي
تقع يف الجزء السفيل من املصفوفة ،وخاصة إذا كانت .1 :يف الربع
ٍ
سامت باترميونيالي ًة عىل نحو
األمين السفيل؛ و /أو  .2ت ُظهر هياكلُها
بعيد .بعبارة بسيطة "ال ميكن أن تكون مثة المركزية سليمة حتى
تسبقها مركزية يف البداية"( .((8وحيث ميارس الزعامء املحليون سلط ًة
قرسية كبرية ،قد ينتهي األمر إىل تعزيز القوى املعادية للدميقراطية،
يف حني قد تعزز بعض إجراءات املركزية (كتقييد الجيوش الخاصة)
الدميقراطي َة يف واقع الحال .وباملثل ،قد تعوق الربامج التي ال تنتهي
إلّ إىل تقوية أولئك الذين يحتكرون املوارد املحلية إىل إعاقة األهداف
التنموية ،بحيث تكون الحكومة املركزية هي املؤسسة الوحيدة يف
الدولة بأكملها القادرة عىل إضفاء الطابع الدميقراطي عىل مسألة
بلوغ املوارد عىل املستوى املحيل.
إن قرار الالمركزية ،إداريًا و /أو سياسيًا ،يف نظام سيايس ،هو عملية
مصالح متنوعة كالقادة عىل
سياسية بطبيعتها ،تشمل عمو ًما
َ
املستوى الوطني ،والسياسيني املتنافسني ،والبريوقراطيني املركزيني،
والقادة املحليني ،واملانحني الخارجيني .لكن من الناحية املثالية،
85 Malley; Diarmid O'Sullivan, "Indonesia's Regions Experience a Rush
of Power," Financial Times, 27/4/2000.
86 Appleby, p. 46.
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ينبغي أن تستند اسرتاتيجيات الالمركزية إىل فهمٍ قوي للطابع
املوجود سلفًا للروابط ما بني العاصمة والريف .ولسوء الحظ ،غالبًا
ما تؤدي "املوضة" الحالية لالمركزية إىل االفرتاض أنها ٌ
هدف ذو قيمة
فشل يف التقييم املناسب للنظام
يف حد ذاته ،ويكون مثة ،يف الغالبٌ ،
السيايس – اإلداري الخاضع لإلصالح ،ويعود سبب ذلك جزئ ًيا إىل
ضعف املفردات املفاهيمية السائدة .ولألسف ،يجب أن يك َّرر اليوم
تعليق فيسلر الساخر بشأن بعض الدوافع غري املحسوبة؛ إذ يقول:
"إن الالمركزية ليست مطلقة متا ًما ،وليست خالصة متا ًما ،وال هي
بالخري الذي يُعفي عامل السياسة من مسؤوليته متبن ًّيا مبدأ أنه 'كلام
زادت الالمركزية ،كان ذلك أفضل'"( .((8وبالنسبة إىل املصفوفة ،من
املهم معرفة الربع الذي تقع فيه الدولة قبل تحديد ما إذا كان ينبغي
امليض يف الالمركزية؛ فإذا ما تقرر العمل بها (ومثة بالتأكيد العديد
من املواقع التي ميكن فيها لتوليفات مختلفة من الالمركزية اإلدارية
والسياسية أن تعزز أهدافًا دميقراطية وتنموية ق ّيمة) ،فال بد حينها
من تحديد أفضل طريقة إلنجازها.
سيجد الكثريون ،بطبيعة الحال ،أن التأكيد عىل أن املركزية ميكنها
يف بعض الحاالت أن تعزز بالفعل من الدميقراطية هو فكرة
تنطوي عىل إشكالية .يقدم داميوند يف كتابه تطوير الدميقراطية
 Developing Democracyما ميكن اعتباره "حالة الالمركزية" األفضل
حجية واألكرث وضو ًحا ضمن األدبيات السائدة ،وفيه يستعرض خمس
طرائق ميكن من خاللها "تعميق الالمركزية وترسيخ الدميقراطية يف
الدول الكربى" وذلك من خالل :رعاية القيم الدميقراطية ،وزيادة
املساءلة واالستجابة للمصالح املحلية ،وتوفري قنوات جديدة للوصول
إىل أولئك الذين تع ّرضوا للتهميش يف السابق ،وتعزيز قدرة الحكومة
املركزية عىل الرقابة ،وإتاحة الفرص للمعارضة للحصول عىل جزء من
السلطة السياسية( .((8ثم ينتقل بعد ذلك إىل االعرتاف بخمسة "مآزق
لالمركزية"( ،((8منها قدرتها عىل :إنشاء الجيوب املحلية للتسلطية
أو تعميقها ،وتشجيع التعصب تجاه األقليات ،وتفاقم الالمساواة،
والتشجيع عىل الهدر والتبذير ،وتنمية وعي عرقي أو وطني أكرب(.((9
ويشري أيضً ا إىل أن الالمركزية تواجه العديد من التحديات املهمة،
منها ضعف قدرات الدولة عىل جميع املستويات ،والجدوى املالية
الهشة لوحدات الحكومة املحلية ،وصعوبات يف تحديد الحجم
األمثل للحكومة املحلية ،ومشكالت تتعلق بالتغلب عىل موروثات
Fesler, "Approaches to the Understanding of Decentralization," p. 549.
Diamond, Developing Democracy: Toward Consolidation, pp. 121-132.
Ibid., p. 132.
Ibid., pp. 132-138, 57-155.
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التسلطية( .((9ويف خضم هذا التحليل املتوازن بعناية ،يُجيل بوضوح
شديد كيف أن الالمركزية ليست دواء لكل داء ،مركّ ًزا عىل حالة
الربازيل بعد عام  1985باعتبارها مظه ًرا بارزًا للفشل(.((9
ومع ذلك ،فإن تحليل داميوند برمته يقوم بوضوح عىل افرتاض
أن الالمركزية هي االسرتاتيجية الصحيحة .وحتى مع اعرتافه بأن
الالمركزية قد تؤدي إىل تفاقم مشكالت كبرية كـ "جيوب التسلطية"،
فإن الحجة العكسية التي يقدمها (وهي أن تدابري املركزية قد
تؤدي يف واقع األمر إىل نتائج فضىل يف بعض الحاالت) تحظى مع
األسف بحجية ضعيفة .بعبارة أخرى ،يصل داميوند بالتحليل إىل ما
هو أبعد من مقولة اإلميان بالصالحية التامة الذي يتبناه غريه من
دعاة الالمركزية ،إال أن وصفاته تصطبغ ببعض ألوان هذا الطابع
االعتقادي .فهو يشري ضم ًنا إىل أن "الثقافة والسياسة" قد ال تتآلفان
دو ًما مع نقل السلطة ،لكنه يؤكد عمو ًما أن "الحل ملزالق الالمركزية
وأمراضها ليس املركزية ،بل التمكني" ،وذلك من خالل مشاركة محلية
أوسع وإجراءات حكومية شفافة وصحافة حرة ،وكذلك "التوازن"
لضامن أن الحكومات املركزية ميكن أن تتدخل عىل املستوى دون
الوطني لحامية حقوق األقليات وسيادة القانون( .((9كام يخلص إىل أن
"الحكومة املركزية قد تكون فعالة أو ال تكون ،لكنها يف جوهرها أقل
دميقراطية .وميكن للحكومة أن تكون قادرة عىل االستجابة ،ومتثيلية،
وخاضعة للمساءلة حقًا؛ فقط إذا جرى نقل السلطة السياسية فيام
يخص بعض القضايا والوظائف الحكومية إىل مستويات أدىن ،منتخبة
بطريقة دميقراطية(."((9
صحيح أن جوانب معينة من املركزية تتالءم بوضوح مع التسلطية
(مثلام توضحه الحالة القصوى للمركزية السياسية املذكورة سابقًا).
ومع ذلك ،تتوافق جوانب أخرى من املركزية متا ًما مع املبادئ
الدميقراطية ،كطابع املركز السيايس الذي متثله الحكومة الربملانية،
والنظم االنتخابية النسبية ،واألحزاب السياسية الوطنية املتامسكة.
وإضافة إىل ذلك ،قد يُظهر نظا ٌم سيايس شديد الالمركزية ،من
ٍ
سامت غري دميقراطية بصورة الفتة ،أبرزها انتشار
الناحية السياسية،
الزعامات املحلية .ويف هذه الحاالت ،قد يكون من الرضوري معارضة
االعتقاد النظري السائد واالع ـراف بأن بعض إج ـراءات املركزية
رضورية لعملية الدمقرطة.
Ibid., pp. 138-145.
Ibid., p. 160.
Ibid., pp. 120, 137.
Ibid., p. 195.
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ويؤكد فيسلر أن العمل املركزي هو مفتاح النجاح حتى حني تكون
الالمركزية هي االسرتاتيجية املختارة" :من أكرث جوانب الالمركزية
إثار ًة للفضول هي املسؤولية التي يجب أن تتحملها الحكومة الوطنية
لضامن تحقيق األهداف التي من املفرتض أن تخدمها الالمركزية،
وفق ما تقول به النظرية .فغالبًا ما يكون الترشيع الوطني ،الذي
يعلو عىل االعرتاضات املحلية ويتم تنفيذه عرب إجـراءات إدارية
وطنية ،مطلوبًا إلضفاء الطابع الدميقراطي عىل اختيار املسؤولني
ٍ
وحدات حكومية محلية قابلة للحياة وفق الحجم
املحليني ،وإنشاء
واملوارد وتن ُّوع املصالح التي ت ُعد رشوطًا مسبقة للحكم الذايت املحيل
الفعال ،وتعيني املوظفني املهرة وتدريبهم لإلدارة املحلية ،والح ّد من
الفساد وتنظيم املامرسات املالية ،وتوفري اإلعانات من اإليرادات
الوطنية قصد املساعدة يف متويل الجامعات األشد فق ًرا .وغالبًا ما
يجري تجاوز التناقض القائم هنا من خالل فكرة االحتفاء بأن األمر
كله هو من أجل هدف جيد هو الالمركزية"(.((9
وقد يصعب التغلب عىل املهامت املطروحة يف حالة البلدان التي بدأت
اسرتاتيجيات الالمركزية دومنا قاعدة صلبة من املركزية املسبقة(.((9
ومن ناحية تقنية إىل ح ٍّد ما ،تتطلب الصياغة االسرتاتيجية ملبادرات
الالمركزية أيضً ا النظر يف متييز فيسلر األسايس بني املنطقة والوظيفة؛
فتأثري الالمركزية اإلداريــة يف نظام قائم عىل املنطقة يف املقام
فرصا آلليات املشاركة السياسية املحلية تختلف عن
األول سيوفر ً
الالمركزية اإلدارية يف نظام يقوم عىل الوظائف .ولنتذكر أن نظام
املحافظات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتسلطية :إذ ميثل املحافظ الحكومة
بأكملها داخل منطقة ما ،واملهامت الرئيسة التي يضطلع بها عمو ًما
هي استخراج اإليرادات والحفاظ عىل القانون والنظام العام .ويوفر
نقل السلطة داخل نظام املحافظات وسائل جاهزة ميكن من خاللها
للهياكل الدميقراطية املحلية أن تتوىل املسؤوليات "العامة" التي كان
يرشف عليها املحافظ يف السابق؛ وال متنع الالمركزية يف النظام القائم
عىل الوظيفة املشاركة السياسية املحلية ،لكنها ستشمل بالرضورة
رشيحة أضيق من املواطنني (عىل نحو ما يوجد يف مجالس املواطنني
التابعة ملحافظات األرايض يف الواليات املتحدة عىل سبيل املثال).
ومن املفارقات املالحظة أن نظام املحافظات قد يكون الشكل األكرث
95 Fesler, "Approaches to the Understanding of Decentralization," p. 549.
 96يوافق داميوند عىل أن الدول املركزية الضعيفة متثل تحديات كبرية أمام الالمركزية،
لكنه ال مييض قد ًما يف تقديم تحذير لزعامء هذه الدول ممن قد يفكرون يف اسرتاتيجيات
الالمركزية .وفقط فيام يتعلق بـ "عدد قليل من البلدان كالربازيل" ،يقرتح أن تعزيز قدرة
الدولة يعتمد عىل تقوية املركز مقابل املستويات دون الوطنية للحكومات ،ينظر:
Diamond, Developing Democracy: Toward Consolidation, p. 139.
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أساسا ممتازًا لظهور الدميقراطية
تطو ًرا للمركزية اإلدارية ويوفّر ً
املحلية الحقًا.
وبقطع النظر عن الظروف التاريخية الدقيقة التي سبقت عملية
الالمركزية ،يجب االعرتاف بأن ظهور الهياكل املحلية للحكم ال
ميكن تحليله بصورة منفصلة عن تلك التي نشأت يف املركز .ومثلام
يجادل فرانسيسكو كيالبريغ يف تحليله للدميقراطيات الغربية ،فإن
تطوير الحكومة املحلية وكذلك زيادة اهتامم الحكومة املركزية
بالشؤون املحلية كانا جز ًءا من التوسع التاريخي العام لهياكل
الدولة .ويف هذه العملية" ،صارت الحكومة املحلية أشد ارتباطًا
مبجال الحكومة املركزية"( ،((9إذ يَعترب العالقات بني الحكومة املركزية
والجامعات املحلية نظا ًما مرتابطًا للحكم ،ليرشع يف إلقاء الضوء عىل
ثالث مجموعات من القيم التي تكمن وراء مفهوم الحكم الذايت:
 .1منح املجتمعات املحلية الحرية  -أو االستقاللية  -لتحديد أولوياتها
الخاصة؛  .2تشجيع املشاركة النشطة للمواطنني يف الشؤون املحلية،
"[كهدف] يف حد ذاته و[كــأداة] لتعزيز الدميقراطية يف املجتمع
إجاملً "؛  .3تعزيز الكفاءة باالعتامد جزئيًا عىل مبدأ أن املجتمعات
املحلية سيكون لديها قدرة أكرب عىل التعامل مع القضايا ذات الطابع
املحيل( .((9ومع ذلك ،فإن هذه القيم تتنافس باستمرار مع الحاجة
إىل "توجيه مركزي" لدعم األهداف الوطنية :كدعم سيادة القانون،
وضامن استخدام األموال العامة بكفاءة ،وتعزيز املساواة بني املناطق،
والحفاظ عىل استقرار االقتصاد الكيل (أي مواجهة اإلرساف املتأيت
من الحكومات املحلية)( .((9ويذكرنا كيالبريغ ،من ث ّم ،أنه فيام يتصل
بتشكيل العالقات بني العاصمة والريف ال توجد إجابات سهلة ،وما
من نقطة ميكن عندها تحقيق توازن ثابت بني السلطة والقوة(.((10

"97 Francesco Kjellberg, "The Changing Values of Local Government,
The Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 540,
no. 1 (1995), p. 43.
98 Ibid., p. 45.
 99ميكن العثور عىل تأييد ملفهوم "التوجيه املركزي"  Central Steeringيف أعامل جون
ستيوارت مل ،الذي يشار إليه يف الغالب بوصفه مؤيدًا قويًا لإلدارة الالمركزية" :ينبغي أن يكون
العمل الرئيس للسلطة املركزية هو إعطاء التعليامت ،أما السلطة املحلية فتنفيذها [ ]...ألننا
حني نرغب يف الحصول عىل مدرسة جيدة؛ لن نستبعد املعلم" ،ينظر.118-Stewart, pp. 19 :
وعىل املنوال نفسه ،خلص هوملز وسنشتاين إىل أن "املعاملة املتساوية أمام القانون ال ميكن
تأمينها عىل إقليم شاسع من دون فاعليات  Agenciesبريوقراطية ممركزة فعالة وذات صدقية
نسبيًا قادرة عىل خلق الحقوق وإنفاذها" .عن التهديدات التي قد تشكلها الالمركزية عىل
أهداف االقتصاد الكيل وأهداف أخرى ،ينظر.Holmes & Sunstein, p. 58 :
100 Ibid., pp. 40-50.

خاتمة
تواجه جميع الدول الدميقراطية املعضلة ذاتها ،وهي :كيفية تشكيل
أنظمتها السياسية  -اإلداريــة بطرائق تعزز قيم الحكم املحيل
وأهداف املجتمع الوطني يف الوقت ذاته .وصارت الالمركزية بالنسبة
إىل الكثريين وصف ًة موحدة ال بد من االعتامد عليها عرب مجموعة
سعيت يف هذه الدراسة
واسعة ومتنوعة من السياقات الوطنية .لقد
ُ
إىل تطوير إطار عمل مبديئ ينقل النقاش بعي ًدا عن مقوالت اإلميان
بالصالحية وما تخلّفه من أفكار ،نحو تقييم ّ
أدق لألبعاد اإلقليمية
لكل من السلطة والقوة .وباالعتامد عىل مجاالت علمية متنوعة،
بدأتُ ببناء متواليتني متاميزتني من املركزية يف مقابل الالمركزية،
إحداهام خاصة باملجال اإلداري ،واألخرى تتعلق باملجال السيايس.
تقسيم قديم األمد للعمل بني
حاولت التغلب عىل ما اعتُرب
لقد
ُ
ً
دراسة كل من النظم اإلدارية والنظم السياسية ،وذلك من خالل دمج
املتواليتني يف إطار واحد قادر عىل إظهار العنارص الحاسمة يف التفاعل
بني هذين املجالني .وال يشجع هذا اإلطار عىل إجراء مقارنة أكرث دقة
لالختالفات الهائلة املوجودة يف األبعاد اإلقليمية لألنظمة السياسية
 اإلداريــة فحسب ،بل يلقي الضوء أيضً ا عىل الحاجة البسيطة(وامله َملة يف الغالب) إىل تشكيل اسرتاتيجيات لإلصالح تتوافق بعناية
مع طابع العالقات املوجودة سلفًا بني املركز والجامعات املحلية .ويف
هذا أوضح تحليليًا أنه حني ميارس الزعامء املحليون قد ًرا كب ًريا من
القوة القرسية والسوسيو  -اقتصادية يف املقاطعات ،ال بد حينها من
التعامل مع اسرتاتيجيات نقل السلطة بحذر شديد.
إن قضايا املركزية والالمركزية معقدة بالفعل ،ومن املستحيل
إثبات الطرائق غري القابلة للحرص التي تتفاعل بها الهياكل اإلدارية
والسياسية فعليًا عىل طول الخطوط اإلقليمية .لذلك ،ال يسعى
التحليل الذي تقدمه هذه الدراسة إىل إنكار هذه التعقيدات
عرب إنشاء منوذج شحيح ال عالقة له بالواقع اإلمربيقي؛ بل كانت
بدل من ذلك هي إنشاء إطار عمل مفاهيمي أويل
اسرتاتيجيتي ً
يهدف إىل توفري مفردات مفاهيمية أوضح لتحليل التباين الكبري
انصب هديف عىل تعزيز التقييم
املوجود فعليًا .وإضافة إىل ذلك،
ّ
الدقيق للظروف التي ميكن أن تسهم فيها الالمركزية عىل نحو واقعي
يف تحقيق أهداف دميقراطية وتنموية مهمة .ومثة حاجة إىل مزيد
من البحث من أجل تحديد أفضل للوزن واألهمية النسبية لعنارص
التباين عىل املتواليتني ومبزيد من التفصيل (حتى مع احتامل أن يظل
القياس الدقيق هدفًا بعيد املنال) ،ولفهم طابع التفاعل املتباين ج ًدا
بني املجالني عىل نحو أفضل .واألهم من ذلك كله ،يتطلب هذا اإلطار
األويل للتحليل اختبا ًرا وتنقي ًحا يتيحه بحثٌ دقيق قائم عىل أسس
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صـدر حديـ ًثا

تـأليف :بالل عوض سالمة.

في معنى األرض :استعادة الذات الفلسطينية
صدر عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات كتاب في معنى األرض :استعادة الذات
الفلسطينية ،يهتم فيه مؤلفه بالل عوض سالمة بمسألة األرض وأهميتها للفلسطيني ،باعتبارها
القاعدة اإلنتاجية التي فقدها بالتطهير العرقي في عام  ،1948والقيمة المعنوية والرمزية والثقافية
لكرامته ،وكيف أن الفلسطيني فقد القدرة على إعادة إنتاج ذاته ومصيره ومستقبله بفقدانه شروط
إنتاجه ،فاستعاض عن األرض بالمنظومة القيمية والثقافية والرمزية واالجتماعية التي ساعدته
ً
موثقا
في مراحل عدة في الصمود والنضال .يتألف هذا الكتاب ( 208صفحات بالقطع الوسط،
ومفهرسا) من مقدمة وخاتمة ،وبينهما خمسة فصول.
ً
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اتجاهات الرأي العام الجزائري نحو الثقة بمؤسسة الجيش
)2020-2011(
Algerian Public Confidence in the Military as an Institution
(2011-2020)

 باالســتناد إلى نتائج،يبحث هذا التقرير في اتجاهات الرأي العام الجزائري نحو الثقة بالجيش
 ويحــاول أن يفســر آراء،2020/2019-2011 اســتطالعات المؤشــر العربــي فــي المــدة
ّ
يغطي تقري ًبا النصف الثاني من
 وذلك بوضعها في ســياقها التاريخي الذي،المســتجيبين
 ويخلص. وما بعده،2019  فبرايــر22 مرحلــة حكــم الرئيــس عبد العزيز بوتفليقــة ومرحلة حراك
 وأن ارتفــاع نســبة الثقــة وتدنّيهــا،إلــى أن الجيــش يحافــظ علــى ثقــة غالبيــة المســتجيبين
 إضافة إلى،محكومــان بالتصــور المجتمعي بوجود دور ٍ يقوم به الجيش فــي عملية التغيير
.2020/2019 أساسا على توجهات الرأي العام في استطالع
عامل غياب القمع الذي سيطر
ً
أن المستجيبين
ّ  يكشف التقرير،وفي سياق المقارنة بين الثقة بالجيش والمؤسسات األخرى
يع ّبرون عن عدم ثقتهم باألحزاب السياســية والمؤسســات المنتخبة والحكومة في مقابل
.ثقتهم بالقضاء
. المؤشر العربي، حراك فبراير، الثقة، الجزائر، الجيش:كلمات مفتاحية
This report reviews Algerian public confidence in the army based on the results of
the Arab Opinion Index from 2011- 2019/2020 and places the respondents’ opinions in their historical context, which roughly spans the second half of President
Abdelaziz Bouteflika’s rule and the rise of the Hirak popular movement in February 2019. It concludes that the army still enjoys the confidence of the majority of
respondents, and that levels of confidence are governed by the societal perception
of a role played by the army in the transition process, in addition to the absence
of repression. Comparing trust in the army with other institutions, the report
reveals that respondents express a lack of confidence in political parties, elected
institutions, and the government in contrast to high confidence in the judiciary.
Keywords: The Army, Algeria, Public Confidence, The Hirak Movement, Arab
Opinion Index.
. الدوحة، جامعة لوسيل، كلية الرتبية واآلداب،مدرس العلوم السياسية والعالقات الدولية
Teaching Assistant in Political Science and International Relations, Faculty of Education and Art, Lusail University, Doha.
Email: belguettaa@lu.edu.qa
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مقدمة
تحظى مؤسسة الجيش يف الجزائر مبكانة مم ّيزة عىل املستويني
املجتمعي والسيايس؛ فمن جهة هو جيش شعبي يت ّم االنتساب إليه
والرتقي يف هرميته عرب التجنيد اإلجباري أو االلتحاق الطوعي املفتوح
للراغبني يف العمل يف الق ّوات املسلحة من دون رشوط طبقية أو
سياسية أو جهوية .ومن جه ٍة أخرى ،يُنظر إليه كونه مؤسس الدولة
باعتباره امتدا ًدا لجيش التحرير الوطني الذراع العسكرية لجبهة
التحرير الوطني اللذَين خاضَ ا م ًعا حرب االستقالل ض ّد االستعامر
الفرنيس ( .((()1962-1954ومع الدولة الوطنية قام الجيش بأدوار
سياسية وتنموية((( وقمعية لحامية النظام الحاكم.
عىل الرغم من األدوار القمعية التي أ ّداها الجيش الجزائري ،خاصة يف
املدة 1999-1988؛ أي يف سياق أحداث  5ترشين األول /أكتوبر ،1988
وطوال سنوات العرشية السوداء التي أعقبت إقرار التعددية السياسية
وسبقت وصول عبد العزيز بوتفليقة إىل السلطة (،((()2019-1999
أي تغيري نوعي يف طبيعة نظام الحكم(((،
وعمل قياداته عىل كبح ّ
عامل
فإ ّن مؤسسة الجيش تحظى مبستويات عالية من الثقة يغذّيها َ
الرشعية التاريخية املحيطة بالجيش قبل بناء الدولة الوطنية ،وطبيعته
الشعبية يف دولة االستقالل التي كانت مبنزلة بوتقة انصهرت فيها
الطبقات والخلفيات املجتمعية كافة (مجاهدون مدنيون ومنشقون
عن جيش االحتاللِ ،
مدينيون وريفيون ،فرنكوفونيون وناطقون
بالعربية ،أمازيغ وعرب ،متعلمون وغري متعلمني ،وغري ذلك).
يهدف التقرير إىل تحليل اتجاهات الــرأي العام الجزائري نحو
مسألة الثقة باملؤسسة العسكرية بناء عىل نتائج استطالعات املؤرش
العريب للسنوات  2011و 2013/2012و 2014و 2015و2016
و( 2020/2019باستثناء نتائج استطالع  2018/2017كونه مل يتناول
الجزائر)؛ وذلك بهدف تفسري آراء املستجيبني عرب وضعها يف سياقها
السيايس العام؛ وللكشف تحليل ًيا عن النمط الغالب من اإلجابات
خالل هذه املدة ،والتي تشمل تقري ًبا النصف الثاين من مرحلة حكم
1 Flavien Bourrat, "L'Armée algérienne: Un État Dans l'État?" Les Champs
de Mars, vol. 1, no. 23 (2012), p. 22.
 2الطاهر سعود" ،أدوار الجيش يف مراحل االنتقال يف الجزائر" ،يف :الجيش والسياسة يف
مرحلة التحول الدميقراطي يف الوطن العريب (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ،)2019 ،ص .807
 3رشيد تلمساين" ،الجزائر يف عهد بوتفليقة :الفتنة األهلية واملصالحة الوطنية" ،أوراق
كارنيغي ،العدد  ،7مركز كارنيغي الرشق األوسط (كانون الثاين /يناير  ،)2008شوهد يف
 ،2021/1/19يفhttp://bit.ly/2Xx3d0u :
 4ينظر :بلقاسم القطعة" ،دور الجيش املتغري يف املشهد السيايس الجزائري :من صعود
بوتفليقة إىل رئاسة تبون" ،تحليل سياسات ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،
 ،2020/11/9شوهد يف  ،2021/1/14يفhttps://bit.ly/3hOSaXL :
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عبد العزيز بوتفليقة ،إضافة إىل تغطيته آراء الناس يف سياق حراك
 22فرباير  2019وما بعده ،وصولً إىل انتخاب عبد املجيد تبون أ ّول
رئيس بعد موجة االحتجاجات يف  12كانون األول /ديسمرب .2019
يتضمن التقرير ثالثة محاور؛ يتناول األول الع ّينة واملجال الزمني الذي
تغطّيه االستطالعات .ويتتبع الثاين اتجاهات آراء املستجيبني نحو
الثقة بالجيش قبل حراك فرباير  .2019أ ّما املحور الثالث فهو تحليل
لنتائج استطالع  ،2020/2019يف سياق الحراك االحتجاجي ومآالته.

العيّنة والمجال الزمني
يالحظ من خالل البيانات الواردة يف الجدول ،أن التقرير يعتمد عىل
(((
نتائج استطالعات املؤرش العريب لألعوام  (((2011و2013/2012
و(((2014و (((2015و (((2016و ،((1(2020/2019مع استثناء نتائج
استطالع  2018/2017كونه مل يتطرق إىل الجزائر .ويبلغ حجم الع ّينة
املمثلة للجزائر  1200مستجيب ومستجيبة يف استطالع ،2011
وتوسع بواقع  300مستجيب ومستجيبة يف باقي االستطالعات
ّ
صح النظر إىل نتائج استطالعات املؤرش
وإن
الجدول.
يف
املذكورة
ّ
العريب يف املدة  2020/2019-2011بعيون التحقيب التاريخي،
فيمكننا تقسيم النتائج إىل خمسة سياقات رئيسة مؤث ّرة يف توجهات
الرأي العام نحو الثقة مبؤسسة الجيش؛ هي سياق املوجة األوىل من
الربيع العريب ( ،)2011وسياق مآالت ثورات الربيع العريب خارج ًيا
وإصالحات بوتفليقة السياسية يف الداخل ( ،)2013/2012وسياق
الوالية الرئاسية الرابعة لبوتفليقة ( ،)2014وسياق الرصاع بني الجيش
والرئاسة من جهة واملخابرات من جهة أخرى ( )2015و(،)2016
وصولً إىل التحضري للوالية الخامسة لبوتفليقة وحراك فرباير ومآالته
( .)2020/2019نعالج السياقات األربعة األوىل يف املحور الثاين ،يف
يعب
حني نخصص املحور الثالث لتحليل استطالع  ،2020/2019الذي ّ
عن آراء املستجيبني يف سياقٍ احتجاجي.
 5ينظر :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،املؤرش العريب  ،2011آذار /مارس ،2012
شوهد يف  ،2021/1/19يفhttps://cutt.ly/LjO6ryO :
 6ينظر :املركز العريب لألبحاث ودراســة السياسات ،املؤرش العريب ،2013/2012
حزيران /يونيو  ،2013شوهد يف  ،2021/1/19يفhttps://cutt.ly/sjO6hAA :
 7ينظر :املــركــز الــعــريب لألبحاث ودراســـة السياسات ،املــؤرش الــعــريب ،2014
أيلول /سبتمرب  ،2014شوهد يف  ،2021/1/19يفhttps://cutt.ly/tjO6bdx :
 8ينظر :املــركــز الــعــريب لألبحاث ودراســـة السياسات ،املــؤرش الــعــريب ،2015
كانون األ ّول /ديسمرب  ،2015شوهد يف  ،2021/1/19يفhttps://cutt.ly/ajO6RQP :
 9ينظر :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،املؤرش العريب  ،2016آذار /مارس ،2017
شوهد يف  ،2021/1/19يفhttps://cutt.ly/BjO6P0e :
 10ينظر :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،املؤرش العريب  2020/2019يف نقاط،
ترشين األ ّول /أكتوبر  ،2020شوهد يف  ،2021/1/19يفhttps://cutt.ly/ojO6LwZ :

يبرعلا رشؤملا

129

اتجاهات الرأي العام الجزائري نحو الثقة بمؤسسة الجيش ()2020-2011

جدول يوضح حجم العينة يف الجزائر وتواريخ إجراء استطالعات
املؤرش العريب
السنة

حجم الع ّينة

تاريخ البدء

تاريخ االنتهاء

2011

1200

2011/5/15

2011/5/28

2013/2012

1500

2012/11/28

2012/12/15

2014

1500

2014/2/19

2014/3/8

2015

1500

2015/6/7

2015/6/19

2016

1500

2016/9/23

2016/10/17

2020/2019

1500

2020/5/25

2020/7/20

املصدر :إعداد الباحث ،اعتامدًا عىل بيانات املؤرش العريب.

الثقة بالجيش ما قبل حراك
فبراير 2019
يلتقط استطالع املؤرش العريب ،بناء عىل بيانات الشكل ( ،)1منطًا من
االستجابة يسوده التغري والتذبذب( ((1يف ثقة املستجيبني؛ يُع َّب عنها
إذا ما فهمت يف سياقها التاريخي بثنائية األمل  -خيبة األمل .ففي
استطالع  2011ق ّدرت نسبة ثقة املستجيبني بالجيش بـ  %61يف
عبوا عن
مقابل  %30من اإلجابات املعربة عن عدم الثقة و %9م ّمن ّ
عدم معرفتهم أو رفضهم اإلجابة؛ وال ميكن فهم هذه اإلجابات ّإل
بقراءتها مصحوب ًة باستطالع  2013/2012الذي انخفضت فيه نسبة
الثقة بالجيش إىل  ،%56وعرفت نسبة عدم الثقة أعىل معدالتها
ضمن املجال الزمني  ،2020/2019-2011أي  ،%38إضافة إىل تراجع
املعبة عن رفضها اإلجابة من  %9إىل  .%6وإذَا ما اعتربنا
نسبة الفئة ّ
أنّه ساد مناخ من األمل يف التغيري تشجعه إىل ح ٍّد بعيد التجربة
التونسية خالل عام  ،2011قد يكون عن طريق تدخل الجيش ،ت ُفهم
مسألة انخفاض الثقة وارتفاع عدم الثقة مبؤسسة الجيش تعب ًريا عن
خيبة أملٍ يف هذا الدور ،عىل اعتبار النظرة املجتمعية إىل الجيش
بوصفه املؤسسة األقوى يف البالد والقادرة عىل التأثري يف الرئاسة
واملخابرات واألحزاب الكربى.
يكشف استطالعا  2011و 2013/2012عن قراءة مجتمعية لدور
الجيش وموقعه يف النظام السيايس ،كام يكشفان عن توقعات املجتمع
 11وهي املالحظة ذاتها التي توصلت إليها الباحثة دانا الكرد يف سياق نتائج تحليلها
بيانات الجزائر والسودان؛ ينظر :دانا الكرد" ،الجيش يف الرأي العام :بيانات من الجزائر
والسودان" ،سياسات عربية ،العدد ( 39متوز /يوليو  ،)2019ص .110

الشكل ()1
ثقة املستجيبني الجزائريني بالجيش يف استطالعات
 ،2011و ،2013/2012و ،2014و ،2015و ،2016و2020/2019

املصدر :إعداد الباحث ،اعتامدًا عىل بيانات املؤرش العريب.

من هذه املؤسسة؛ خاص ًة أ ّن الجزائر عرفت حركة احتجاجية واسعة
يف سياق املوجة األوىل للربيع العريب عرفت إعالم ًيا باحتجاجات
"الزيت والسكّر" وانتهت بإصالحات سياسية ومشاريع تنموية قام
بها نظام بوتفليقة ،إضافة إىل أنه أطلق وعو ًدا بتخلّيه عن السلطة
السياسية وتسليمها لنخبة سياسية شابّة.
وضمن ثنائية األمل  -خيبة األمل عادت مستويات الثقة إىل االرتفاع
من جديد وبوترية عالية يف استطالع  ،2014الذي ارتفعت فيه
نسبة الثقة بالجيش من  %56إىل  ،%81وانخفضت نسبة عدم
الثقة من  %38إىل  ،%18واملالحظ إضافة إىل ما سبق انخفاض
املعبين عن عدم معرفتهم أو
مثري لالهتامم يف نسبة املستجيبني ّ
رفضهم اإلجابة من  %6إىل  .%1وتكررت هذه النسبة كذلك يف
استطالع  .2020/2019تُفهم نسبة الثقة العالية مبؤسسة الجيش
يف استطالع  2014كذلك من منطلق التوقعات السياسية للمجتمع
من الجيش ،وقدرته عىل إحداث تغيري عىل مستوى نظام الحكم يف
ٍ
كإخالف للوعد الذي
سياق الوالية الرابعة لبوتفليقة ،والتي اعتربت
أطلقه بشأن التغيري؛ وقد ترافقت هذه املرحلة مع حركة احتجاجية
واسعة متركزت باألساس يف الجزائر العاصمة .كان من املنتظر يف هذه
املرحلة أن يبادر الجيش بدفع الرئاسة إىل إصالح سيايس ينظّم خروج
بوتفليقة من الساحة السياسية .وعىل عكس مشاعر األمل املجتمعية
من دو ٍر كهذا تقوم به قيادة الجيش ،عملت هذه األخرية عىل دعم
بوتفليقة ،ليس بالصمت عن ترشيح األحزاب الكربى له فقط ،وإنّ ا
أيضً ا بإسناده بق ّوة يف معركته ض ّد قائد املخابرات الجرنال توفيق
(محمد مدين) الذي أُقيل الحقًا.

130
من البديهي أن ترتافق نسبة الثقة العالية مبؤسسة الجيش يف استطالع
ٍ
انخفاض يف نسبة عدم الثقة ( %81مقابل  ،)%18لك ّن املثري
 2014مع
لالهتامم يف هذا الصدد ،هو ترافق ارتفاع مستوى الثقة مع انخفاض
ويعب
كبري يف نسبة اإلجابات املعربة عن عدم املعرفة /رفض اإلجابةّ .
ذلك عن ظاهرتني رئيستني؛ تتمثل األوىل بأ ّن الفهم املجتمعي للتغيري
يفرتض دامئًا وجود دو ٍر يقوم به الجيش ،وتكمن الثانية يف أ ّن ال ّناس
ميل للتعبري عن آرائهم يف الوضع السيايس بوضوح (أثق/
يكونون أشد ً
علم أ ّن هذا النمط تك ّرر ،إضافة إىل سياق
ال أثق) يف سياق األزماتً ،
الوالية الرابعة لبوتفليقة عام  2014ويف سياق رصاع الرئاسة مع
املخابرات عا َمي  2015و ،2016وكذا يف سياق حراك فرباير .2020/2019
عادت خيبة األمل تسيطر عىل آراء املستجيبني يف استطالع 2015؛
حيث انخفضت نسبة الثقة بالجيش من  %81إىل  ،%67وارتفعت
نسبة عدم الثقة من  %18إىل  ،%31مع ارتفاع نسبة اإلجابات
املعبة عن عدم املعرفة /رفض اإلجابة من  %1إىل  .%2وبعد قراءة
ِّ
شاملة الستطالعات  2011و 2013/2012و 2014و 2015و2016
و ،2020/2019يُع ّد استطال َعا  2014و 2015األكرث تعب ًريا عن مشاعر
خيبة أمل من دو ٍر يؤديه الجيش يف إحداث تغيري سيايس إيجايب ،إذ
عرفت الثقة أكرب نسبة انخفاض ق ّدرت بـ  14نقطة مقارنة بـ  5نقاط
يف األعوام  2013/2012و ،2011و 9نقاط يف عا َمي  2016و.2015
يرتافق هذا مع تسجيل أه ّم ارتفاع يف نسبة عدم الثقة ،من %18
يف استطالع  ،2014إىل  %31يف استطالع  ،2015أي بواقع  13نقطة،
وهو أعىل مستوى انخفاض ضمن املجال الزمني .2020/2019-2011
املعبة عن عدم املعرفة /رفض اإلجابة فقد ارتفعت من
أ ّما األصوات ّ
 %1يف عام  2014إىل  %2يف عام  ،2015وهو ارتفاع طفيف يع ّزز
ميل إىل التعبري عن مواقفهم بوضوح بشأن
فرضية أ ّن ال ّناس أش ّد ً
الجيش أثناء األزمات ،باعتبار أ ّن الوالية الرابعة لبوتفليقة وما رافقها
من احتجاجات كانت مبنزلة أزمة سياسية.
ارتفعت نسبة الثقة بالجيش يف استطالع  2016مقارنة باستطالع
 ،2015من  %67إىل  ،%76كام عرفت نسبة عدم الثقة انخفاضً ا من
املعبة عن عدم املعرفة/
 %31إىل %22؛ يف حني بقيت نسبة األصوات ِّ
رفض اإلجابة عند مستوى  .%2رمبا يُعزى هذا االرتفاع امللموس إىل
أساسا
املناخ السائد يف الجزائر يف مرحلة  ،2016-2015والذي يتعلّق ً
بأن رئاسة الجمهورية أقالت مدير املخابرات الجرنال توفيق ،وذلك
بدعمٍ من قيادة الجيش يف إعادة إنتاج للمدة  2006-1999بصورة
جديدة ،حيث دعمت املخابرات الرئاسة يف معركتها ض ّد "الجرناالت"
النافذين .ويف هذا السياق الذي عرف استقطابًا حا ًّدا وحمالت إعالمية
غري مسبوقة قادها حزب جبهة التحرير نيابة عن الرئاسة والجيش ض ّد
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مدير املخابرات( ،((1برز الجيش من جديد بوصفه ق ّوة وازنة وقادرة
عىل إحداث تغيري يف شكل النظام السيايس عرب إلحاق املخابرات
مبؤسسة الرئاسة وتعيني الجرنال بشري طرطاق عىل رأسها(.((1
ال ّ
شك يف أ ّن املستجيبني يف الجزائر ال ميلكون معلومات غزيرة
عن جهاز املخابرات نظ ًرا إىل طبيعته الغامضة وابتعاد قياداته عن
اإلعالم؛ وبسبب سمعة مدير املخابرات مجتمع ًيا ،ينزع الناس إىل
دعم الجيش وقيادته يف مقابل قيادة جهاز املخابرات .وعىل عكس
هذا الجهاز ،ميلك الناس معطيات ومعلومات وتص ّورات وتوقعات
أكرث بشأن الجيش وقياداته؛ إذ إنّه حارض يف اإلعالم والتعليم والرموز
الوطنية والتاريخ أكرث من جهاز املخابرات عىل الرغم من اعتامد
بوتفليقة عليه ،إضاف ًة إىل الرشطة (وزارة الداخلية)( ،((1يف التدابري
القمعية .يبدو أ ّن تص ّورات الناس بخصوص الجيش واملخابرات
كل مؤسسة هي التي تح ّدد نسبة الثقة بالجيش يف
وتوقعاتهم من ّ
سياق رصاعه مع املخابرات يف املدة .2016-2015

تحليل النتائج في سياق حراك
فبراير  2019ومآالته
وفقًا للتوقعات املجتمعية ذاتها من مؤسسة الجيش ،عرفت نسبة
الثقة ارتفا ًعا ملحوظًا يف استطالع 2020/2019؛ إذ بلغت أعىل
مستوياتها ضمن املجال الزمني  2020/2019-2011أي ما يعادل
 %87من املستجيبني ،يف حني عرفت نسبة عدم الثقة أدىن مستوياتها
ضمن املجال ذاته مبا يعادل %12؛ يضاف إىل ذلك تقلّص نسبة
املعبة عن عدم املعرفة /رفض اإلجابة إىل  ،%1وهي النسبة
اإلجابات ّ
ذاتها التي س ّجلها املؤرش العريب يف سياق الوالية الرابعة لعبد العزيز
بوتفليقة عام  .2014تع ّزز نتيجة استطالع  2020/2019فرضية ميل
الناس إىل تقديم إجابات واضحة يف سياقات األزمة واالحتجاجات.
ولعل املحدد الرئيس لهذه النسبة العالية من الثقة طوال عرش
ّ
سنوات هو مسألة القمع؛ حيث إ ّن املجتمع اخترب خالل حراك فرباير
 2019استعداد الجيش ملامرسة أدوا ٍر قمعية بهدف حامية السلطة
القامئة كام حدث يف سياق احتجاجات ترشين األول /أكتوبر 1988
وطوال سنوات العرشية السوداء .وعىل عكس التوقّعات التي ينتجها
" 12سعيداين يتهم الجرنال توفيق مبحاولة منع بوتفليقة من الرتشح" ،الخرب،2014/2/3 ،
شوهد يف  ،2020/9/9يفhttps://bit.ly/3imep6x :
 13ينظر" :من هو الجرنال 'طرطاق' رئيس املخابرات الجزائرية الجديد؟" ،فرانس ،24
 ،2015/9/14شوهد يف  ،2021/1/19يفhttps://cutt.ly/CjPkokr :
14 Rachid Tlemçani, "Policing Algeria under Bouteflika: From Police
State to Civil State," in: Yahia H. Zoubir (ed.), The Politics of Algeria: Domestic
Issues and International Relations (Oxfordshire/ New York: Routledge, 2020).
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التحالف الظاهري بني قائد هيئة األركان أحمد قايد صالح وعبد
تتمسك بالرئاسة ،ومل متارس
العزيز بوتفليقة ،فإ ّن قيادة الجيش مل ّ
أدوا ًرا قمعية مبارشة تجاه املحتجني.
إضافة إىل مسألة القمع ،تتح ّدد النسبة العالية من الثقة التي
حصل عليها الجيش بدوره اإليجايب إىل ح ّد ما يف الحراك؛ وكذا
غياب مؤسسات قــادرة عىل منافسة الجيش يف عملية تحشيد
الناس وجمعهم عىل موقف متامسك من قضية معينة؛ حيث إ ّن
تعب يف األنظمة
املجلس الشعبي الوطني واألحزاب السياسية ،التي ّ
الدميقراطية عن مطالب ال ّناس وتوقعاتهم ،ال تحظى بثقة املستجيبني
كام يظهر يف الشكلني ( )2و(.)3
الشكل ()2
ثقة املستجيبني الجزائريني باملجلس الشعبي الوطني (النواب)
يف استطالعات  ،2011و ،2013/2012و ،2014و ،2015و،2016
و2020/2019

يوضح الشكالن ( )2و( )3أ ّن النسب العالية للثقة بالجيش يف
املعبة
سياق حراك فرباير ترافقت مع نسب متدنية يف األصوات ّ
عن ثقتها باملجلس الشعبي الوطني واألح ـزاب السياسية؛ ففي
املعبة عن
الوقت الذي حصل فيه الجيش عىل  %87من األصوات ّ
الثقة ،حصل املجلس الشعبي الوطني عىل  ،%39يف حني حصلت
املعبة عن عدم
األحزاب السياسية عىل  .%36أ ّما نسبة األصوات ّ
الثقة فتق ّدر بـ  %12بالنسبة إىل الجيش و %59و %62بالنسبة إىل
املجلس الشعبي الوطني واألحزاب السياسية عىل التوايل .ويف ما
املعبة عن عدم املعرفة /رفض اإلجابة فهي متقاربة
ّ
يخص اإلجابات ّ
( %1بالنسبة إىل الجيش ،و %2بالنسبة إىل املجلس الشعبي الوطني
واألحزاب السياسية).
ينظر الرأي العام إىل األحزاب السياسية والربملان بوصفها امتدا ًدا
لنظام بوتفليقة وتجسي ًدا مؤسس ًيا للفساد؛ حيث تسيطر أحزاب
التحالف الرئايس الداعم التقليدي لبوتفليقة عىل الربملان؛ وقد
كشفت محاكامت بعض رموز هذه األح ـزاب عن حجم الفساد
املرتبط بعمليات إعداد القوائم االنتخابية واالنتخاب .وعىل الرغم
من االرتباط التاريخي بني الجيش وحزب جبهة التحرير الوطني
الحزب الحاكم يف الجزائر ،والتقاء موقف األحزاب الكبرية مع موقف
الجيش طوال سنوات حكم بوتفليقة السابقة للحراك ،2019-1999
فإ ّن املستجيبني يفصلون بني موقفهم اإليجايب من مؤسسة الجيش
واملوقف السلبي من املجلس الشعبي الوطني واألحزاب السياسية.

املصدر :املرجع نفسه.

وعىل عكس التباين امللحوظ يف مستويات الثقة بني الجيش والن ّواب
واألحزاب ،ترتافق نسب الثقة العالية مبؤسسة الجيش يف سياق حراك
تخص الثقة بجهاز القضاء ،كام يوضح الشكل (.)4
فرباير مع نسب قريبة ّ

الشكل ()3
ثقة املستجيبني الجزائريني باألحزاب السياسية يف استطالعات
 ،2011و ،2013/2012و ،2014و ،2015و ،2016و2020/2019

الشكل ()4
ثقة املستجيبني الجزائريني بجهاز القضاء يف استطالعات
 ،2011و ،2013/2012و ،2014و ،2015و ،2016و2020/2019

املصدر :املرجع نفسه.

املصدر :املرجع نفسه.
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رفع الجيش يف سياق االحتجاجات وما بعدها شعار محاربة الفساد
ومالحقة رموز نظام بوتفليقة ألسباب تتعلق بتهم بالفساد وأخرى
أمنيّة؛ األمر الذي يجعل الجيش والقضاء يف املوقع نفسه بالنسبة
إىل املستجيبني ،إذ حصل كالهام عىل نسب عالية من الثقة يف
استطالع  .2020/2019ويالحظ أ ّن جهاز القضاء حصل عىل نسبة
ثقة تق ّدر بـ  ،%79وهي أعىل نسبة ثقة يس ّجلها ضمن املجال
املعبة عن عدم الثقة
الزمني  ،2020-2011يف حني ق ّدرت اإلجابات ّ
بنحو  ،%21وهي أقل نسبة حصل عليها القضاء ضمن املجال نفسه.
واملثري لالهتامم يف مسألة الثقة بجهاز القضاء يف استطالع 2020/2019
املعبة عن عدم املعرفة /رفض اإلجابة ،وت ّربره
هو غياب اإلجابات ّ
مشاعر التفاؤل التي سادت الشارع حول مكافحة الفساد الذي يع ّد
السمة الغالبة عىل إدارة بوتفليقة؛ والتي تح ّول رموزها إىل مالحقني
يخص
تبثّ وسائل اإلعالم الرسمية
والخاصة أنباء محاكامتهم .يف ما ّ
ّ
املعبة عن عدم الثقة بالقضاء ( ،)%12فهي تعكس إىل ح ٍّد
النسبة ّ
ما األصوات الرافضة للمالحقات األمنية التي تع ّرض لها بعض رموز
حراك فرباير.
الشكل ()5
ثقة املستجيبني الجزائريني بالحكومة يف استطالعات
 ،2011و ،2013/2012و ،2014و ،2015و ،2016و2020/2019

املصدر :املرجع نفسه.

وكام يفصل املستجيبون يف استطالع  2020/2019بني الثقة بالجيش
فصل بينه وبني
والثقة بحلفائه من األحزاب املسيطرة عىل الربملان ،يال َحظ ٌ
الحكومة التي يدعمها كام يوضح الشكل ()5؛ حيث تحظى الحكومة بنسبة
املعبة عن
ثقة تق ّدر بـ  ،%57بينام حصلت عىل نسبة  %43من األصوات ّ
املعبة عن عدم املعرفة /رفض اإلجابة.
عدم الثقة ،مع غياب األصوات ّ
نالحظ أ ّن الحراك رفع نسبة الثقة بالحكومة مقارن ًة باستطال َعي 2015
و( 2016من  %52و %50إىل  )%57يف حني تدنّت نسبة املستجيبني

غري الواثقني بالحكومة من  %47و %50يف استطال َعي  2015و2016
عىل التوايل إىل  %43يف استطالع  .2020/2019ومع ذلك ،تبقى ثقة
املستجيبني بالحكومة منخفضة مقارن ًة بالثقة مبؤسسة الجيش عىل
الرغم من كون هذا األخري يع ّد الداعم األه ّم والوحيد لها نظ ًرا إىل
موازين القوى يف النظام السيايس الجزائري الحايل مقارن ًة بفرتة حكم
بوتفليقة الذي كانت تحظى حكوماته بدعم الجيش واملخابرات أو
أحدهام وفقًا للسياق التاريخي وتوازن السلطة ،إضافة إىل دعم
األحزاب الكربى لها (أحزاب التحالف الرئايس).
ُفس نسب الثقة املتدنية بالحكومة مقارن ًة بالجيش باالعتقاد السائد
ت َّ
مجتمع ًيا يف تبعية أ ّول حكومة بعد الحراك للجيش بسبب دعم
األخري املسار االنتخايب من دون مساحة للنقاش السيايس الحزيب أو
التأسيس لقواعد تنافس دميقراطي بني النخب؛ وبنزوع ال ّناس إىل رفع
سقف توقعاتهم من الحكومات التي تتشكّل عقب حركة احتجاجية
مطالبة بالتغيري السيايس .يسيطر عىل توقعات الناس الهواجس
السوسيو-اقتصادية وقضايا التنمية والولوج إىل سوق العمل ،إضافة
إىل االنطباع بحدوث تغيريات إيجابية يف الصحة والتعليم والسكن
فضل عن اعتقادهم يف حدوث وثبة نحو مستويات
والخدمات؛ هذا ً
متق ّدمة من الحريات الفردية والجامعية ّ
وفك القيود عن اإلعالم.
جري يف الفرتة
وإذا أخذنا يف االعتبار أ ّن استطالع  2020/2019أُ َ
 25أيار /مايو  20 -متوز /يوليو  ،2020فإ ّن انطباعات املستجيبني
حول الحكومة تضع نصب عينيها استجابتها لجائحة فريوس كورونا
املستجد (كوفيد )19-والقرارات التي اتخذتها يف إطار ذلك ،من غلق
الحدود وفرض القيود عىل الحركة؛ إضاف ًة إىل تأثري الجائحة وإدارتها
دخل ثابتًا،
يف الفئات االجتامعية الهشّ ة خاص ًة تلك التي ال متلك ً
تفس هذه املعطيات إذًا (التبعية
أو تعتمد عىل مداخيل يوميةّ .
للجيش ،وتوقعات ما بعد الحراك ،والجائحة وإدارتها) ،إىل ح ٍّد ما،
موقف املستجيبني من الحكومة.

نتائج
يحافظ الجيش عىل ثقة أغلبية املستجيبني طوال الفرتة 2020-2011؛
لك ّن هذه الثقة محكومة ،إضافة إىل التاريخ ومسألة الرشعية ،بتص ّو ٍر
مجتمعي واقعي حول وجود دو ٍر ميكن أن يؤ ّديه الجيش يف أي عملية
تغيري عىل مستوى بنية النظام الحاكم .وكام توضح االستطالعات،
يتشكّل منط غالب من اإلجابات يُفهم ضمن ثنائية األمل  -خيبة
تعب استطالعات  2011و 2014و 2016و 2020/2019عن
األمل؛ إذ ّ
يعب استطالعا
وجود تطلعٍ إىل أدوا ٍر تغيريية إيجابية للجيش ،يف حني ّ
 2013/2012و 2015عن خيبة أملٍ حيث إ ّن الجيش أ ّدى دو ًرا يف
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حامية النظام ،فهو قد قام يف عام  2014بدعم الوالية الرابعة لعبد
العزيز بوتفليقة ،وساند الرئاسة يف معركتها ض ّد املخابرات يف عا َمي
 2015و.2016
املعب عنها يف استطالع
ال تتح ّدد نسبة الثقة العالية بالجيش ّ
 2020/2019مبسألتَي الرشعية املجتمعية للجيش والتوقعات حول
دوره يف الحياة السياسية فقط ،وإنّ ا مبسألة التاريخ القمعي الذي
مارسته قيادة الجيش تاريخ ًيا تجاه املجتمع يف سياق منعها التغيري
وحامية النظام الحاكم .اخترب املجتمع يف سياق حراك فرباير استعداد
الجيش ألداء أدوا ٍر قمعية تجاه االحتجاجات والحؤول دون منع
انتخاب بوتفليقة للوالية الخامسة؛ وعىل عكس ما يوحي به تاريخ
الجيش الجزائري سياس ًيا ،والتحالف الناشئ بني الرئاسة وهيئة
األركان بعد عام  ،2006والذي تعزز بإقالة مدير املخابرات يف سياق
الوالية الرابعة لبوتفليقة ،فإ ّن الجيش منع سيناريو الوالية الخامسة
وعب عن دعمه الحراك ،كام مل يؤ ِّد أدوا ًرا قمعية عىل شاكلة الدور
ّ
الذي أ ّداه يف احتجاجات ترشين األول /أكتوبر  .1988وعىل الرغم
من تعبري قيادة الجيش عن دعمها الحراك ومساهمتها يف إسقاط
بوتفليقة وطبقته السياسية ،فإ ّن دورها الفعيل متثّل يف منع حدوث
تغيري نوعي عىل مستوى التوازنات الداخلية للنظام الحاكم من شأنه
أن يُخرج النخب العسكرية من دائرة التأثري والنفوذ ،ويدفع نحو
قيام نظام حكم دميقراطي فعيل.
كام تكشف االستطالعات املتعاقبة عن وجود فصلٍ لدى املستجيبني
بني الجيش ورشكائه من األحزاب واملؤسسات .ففي الوقت الذي
يحظى فيه الجيش مبستويات ثقة عالية ،ال تحظى األحزاب واملجالس
املنتخبة التي تسيطر عليها األحزاب الكربى ،والحكومة التي يدعمها
أساسا بالثقة ذاتها .ويرتكز هذا الفصل عىل تص ّو ٍر مجتمعي
الجيش ً
غالب يعتقد بنزاهة الجيش يف مقابل فساد املؤسسات األخرى.
ووفقًا ملعيار النزاهة /الفساد يحظى جهاز القضاء بنسبة أقل من
خاص ًة يف استطالع  2020/2019حيث ساد
الجيش بثقة املستجيبني ّ
شعور عا ّم بسعي الجيش والحكومة للعمل عىل محاربة الفساد
ومالحقة رموز نظام بوتفليقة.
ملموسا
صح التحليل السابق ،ستشهد االستطالعات القادمة تدنّ ًيا
ً
وإن ّ
يف نسبة الثقة بالجيش شبي ًها بالتدين الحاصل يف األعوام 2013/2012
و ،2015مع احتامل الحفاظ عىل مستويات غري عالية من الثقة
بفعل تأثري الدعاية األمنية يف سياق التطبيع املغريب  -اإلرسائييل
والتوتر الدائر يف إقليم "الصحراء الغربية" بني الجيش املغريب وجبهة
البوليساريو.
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ً
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 2021/5/1تراجع الرئيس الصومايل محمد عبد الله فرماجو رسم ًيا
عن قرار متديد واليته متهي ًدا إلجراء انتخابات رئاسية وبرملانية.
(وكالة األناضول)2021/5/1 ،

 2021/5/1اعترب األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل ،نور
الدين الطبويب ،أن املشهد السيايس واالقتصادي واالجتامعي الذي
أصبحت عليه تونس بات ينذر بأسوأ املخاطر ،وأن كل املؤرشات
تشري إىل أن تونس تعيش حالة انجذاب سياسية قوية نحو الهاوية.
(ألرتا تونس)2021/5/1 ،

 2021/5/1قال رئيس املكتب السيايس لحركة املقاومة اإلسالمية
(حامس) إسامعيل هنية إن األسباب وراء قرار تأجيل االنتخابات
غري مقنعة إطالقًا ،وإن ذلك يعني إلغاء حق الشعب الفلسطيني
ومصادرته .وأضاف أن حركته كانت وما زالت مع إجراء االنتخابات
الترشيعية والرئاسية واملجلس الوطني يف تواريخها املحددة عىل ثالث
مراحل (يف أيار /مايو  -متوز /يوليو  -آب /أغسطس) ،وأن توضع
صناديق االقرتاع يف املسجد األقىص وكنيسة القيامة ،عىل حد قوله.
(الجزيرة نت)2021/5/1 ،

 2021/5/1طالبت نخب جزائرية وناشطون السلطات الرسمية برفع
الحواجز األمنية ،التي يعود بعضها إىل فرتة األزمة األمنية قبل عقدين،
من الطرقات الرسيعة ،لتسهيل حركة السري وإعفاء الجزائريني من
متاعب يومية وأسبوعية يعانونها ،من ًعا لوصول املتظاهرين من
الواليات للمشاركة يف مظاهرات الحراك الشعبي.
(العريب الجديد)2021/5/1 ،

 2021/5/2أمر الرئيس الجزائري ،عبد املجيد تبون ،أعضاء حكومته
بتجميد التحركات امليدانية خالل فرتة الحملة الدعائية لالنتخابات
النيابية املبكرة ،يف  12حزيران /يونيو املقبل .وعقب اجتامع ملجلس
الوزراء برئاسة تبون ،قالت الرئاسة الجزائرية ،يف بيان ،إن الرئيس أمر
كل للنشاطات امليدانية ألعضاء الحكومة قبيل وخالل
بـ "توقيف ّ
الحملة االنتخابية".
(وكالة األناضول)2021/5/2 ،

 2021/5/2وقّعت مجموعة من األحزاب واملنظامت واألفراد بيانًا
يدعو لوقف حملة القمع والتضييق عىل حرية التعبري والتظاهر،
تحت عنوان "أوقفوا الحرب املعلنة عىل الشعب الجزائري".
(ألرتا الجزائر)2021/5/2 ،

 2021/5/2احتجت الجزائر ،رسم ًيا ،عىل وصف وكالة األنباء الفرنسية
"فرانس برس" ،حركة "املاك" االنفصالية ،بـ "املنظمة الدميقراطية".
(ألرتا الجزائر)2021/5/2 ،

 2021/5/3أعلنت جامعة اإلخوان املسلمني يف ليبيا يف بيان صادر
عنها انتقالها إىل جمعية تحمل اسم "اإلحياء والتجديد" ،وجاء هذا
اإلعالن عقب "جوالت من الحوار والبحث انتظم فيها أعضاء الجامعة

يف ورش عمل متعددة ،وندوات جامعة ،ومؤمترات استثنائية" ،بحسب
ما ورد يف البيان الذي نرشته الجامعة عىل صفحتها يف فيسبوك.
(ألرتا صوت)2021/5/3 ،

 2021/5/3وافقت املحكمة الدستورية السورية عىل خوض الرئيس
(املنتهية واليته) بشار األسد ومرشحني اثنني آخرين انتخابات الرئاسة
املقرر إجراؤها يف  26أيار /مايو .وكان املرشحان اآلخ ـران اللذان
وافقت املحكمة عىل ترشحهام هام عبد الله سلوم عبد الله ومحمود
أحمد مرعي.
(فرانس )2021/5/3 ،24

 2021/5/3اعترب نقيب الصحافيني محمد ياسني الجاليص ،أن حرية
الصحافة والتعبري يف تونس يف خطر ،وأن االعتداءات واالنتهاكات ضد
الصحفيني يف تزايد مخيف.
(ألرتا تونس)2021/5/3 ،

 2021/5/4طالب صحافيون جزائريون خالل مظاهرة بالعاصمة،
مبناسبة "اليوم العاملي لحرية التعبري" ،بإطالق رساح زميل لهم يف
الحبس االحتياطي ،اسمه رابح كراش ،وبوقف املتابعة القضائية ضد
العديد من الصحافيني بسبب كتاباتهم ومواقفهم السياسية ،منددين
مبضايقات السلطة واملالحقات األمنية ،وبإغالق وسائل اإلعالم
العمومي ،وقطع اإلعالنات عن وسائل إعالم خاصة تع ّدها الحكومة
معارضة لها.
(الرشق األوسط)2021/5/4 ،

 2021/5/4قررت محكمة استئناف عامن رد طلب وزارة الشؤون
السياسية ولجنة شؤون األحزاب ،بحل حزب الرشاكة واإلنقاذ.
(الغد)2021/5/4 ،

 2021/5/4منعت السلطات الجزائرية مسرية الطلبة الخامسة عرشة
بعد املئة ،وذلك لألسبوع الثاين عىل التوايل ،بالجزائر العاصمة ،من
جانب مصالح األمن التي أوقفت العرشات من الطلبة.
(الصحيفة)2021/5/4 ،

 2021/5/5أعلنت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات العراقية
توزيع الدوائر االنتخابية ومراكز التسجيل يف بغداد واملحافظات.
(ألرتا عراق)2021/5/5 ،

 2021/5/6دعت الحكومة الجزائرية النقابات العاملية إىل عدم
االنجرار وراء الجهات "املغرضة" ،مؤكدة أن اإلرضابات األخرية تقف
وراءها جهات تريد زرع "الفتنة" يف البالد .وقالت الوزارة األوىل ،يف
أول تعليق لها عىل اإلرضابات التي تشهدها عديد القطاعات ،إن
العمل النقايب واللجوء إىل اإلرضاب حق يكفله الدستور لكن ما حدث
مؤخ ًرا تقف وراءه جهات مغرضة عىل ح ّد قولها.
(أوراس)2021/5/6 ،
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 2021/5/7اتهم رئيس املجلس الوطني االقتصادي واالجتامعي
والبيئي ،رضا تري ،نقابات غري معتمدة بالدعوة إىل اإلرضابــات
والخروج إىل الشارع ،من دون ملكيتها أي سند قانوين.
(ألرتا جزائر)2021/5/7 ،

 2021/5/7قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب عىل قوات األمن
الجزائرية االمتناع عن استخدام القوة غري املرشوعة لتفريق املحتجني
املطالبني بإجراء تغيري سيايس جذري ،واإلفراج عن ما يزيد عىل 60
ناشطًا من ناشطي الحراك الذين ما زالوا يقبعون يف السجن بسبب
دورهم يف املظاهرات.
(القدس العريب)2021/5/7 ،

 2021/5/7رفض املجلس األعىل للدولة يف ليبيا ،ما وصفه بـ "تدخل
سفراء دول أجنبية" يف شؤون البالد .وطالبت سفارات خمس دول
أجنبية ،هي أملانيا وإيطاليا واململكة املتحدة وفرنسا الواليات
املتحدة األمريكية ،بدعم املؤسسات الليبية للتجهيز لالنتخابات يف
وقتها املحدد.
(شينخوا)2021/5/7 ،

 2021/5/9دعت وزارة الداخلية منظمي املسريات األسبوعية يف
الجزائر إىل الترصيح بأسامئهم ساعة قبل انطالق املسرية ،وتقديم
توضيح حول مسارها ،وانطالقها ،وكذا الشعارات املرفوعة فيها ،وفق
ما يتطلبه القانون.
(الرشوق)2021/5/9 ،

 2021/5/9أورد التلفزيون الجزائري الرسمي أن املحكمة العسكرية
استدعت األمينة العامة لحزب العامل لويزة حنون ،لسامعها يف قضية
سعيد شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ،واثنني من كبار
املسؤولني السابقني يف االستخبارات املوجودين قيد الحبس املؤقت.
(فرانس )2021/5/9 ،24

 2021/5/11أفادت تقارير إعالمية محلية ،بوضع الرئيس املوريتاين
السابق محمد ولد عبد العزيز تحت اإلقامة الجربية يف منزله
بالعاصمة نواكشوط.
(سكاي نيوز عربية)2021/5/11 ،

 2021/5/12عربت املفوضية السامية لحقوق اإلنسان ،التابعة لألمم
املتحدة ،عن قلق متزايد إزاء أوضاع الحقوق والحريات يف الجزائر؛
إذ اعتقلت قوات األمن ستة صحافيني ،من بينهم مراقب "مراسلون
بال حدود" خالد درارين ،أثناء املظاهرة األسبوعية لطالب الجامعات
التي منعتها بالقوة .وقال املتحدث باسم املفوضية ،روبري كولفيل
خالل مؤمتر صحايف دوري ،إن األمم املتحدة "قلقة بشكل متزايد"،
حول الوضع يف الجزائر ،حيث "ال يزال العديد من الحقوق األساسية،
مثل الحق يف حرية الرأي ،والتجمع السلمي تتعرض لالعتداء".
(الرشق األوسط)2021/5/12 ،

 2021/5/12أعلن ائتالف الكرامة ،يف بيان له انتقاله من ائتالف
انتخايب برملاين إىل حزب سيايس بعد حصوله عىل التأشرية القانونية
طبق ما يقتضيه مرسوم األحزاب السياسية لسنة .2011
(الرشوق)2021/5/12 ،

 2021/5/13قال هشام العجبوين ،النائب الربملاين عن الكتلة
الدميقراطية ،متزعمة املعارضة يف تونس ،إن قانون املحكمة الدستورية
الذي صادق عليه الربملان التونيس للمرة الثانية ،سيتم إسقاطه بعد
عريضة الطعن التي قدمها عدد من النواب إىل الهيئة الوقتية ملراقبة
دستورية القوانني .واعترب العجبوين أن املحكمة الدستورية ليست
قانونية ،أو مبنية عىل خالفات حول تأويل الدستور التونيس ،بقدر ما
هي مسألة سياسية بامتياز ،مبديًا تخوفه من إمكانية توظيفها لعزل
رئيس الجمهورية قيس سع ّيد.
(الرشق األوسط)2021/5/13 ،

 2021/5/16سلّم الجيش السوداين النائب العام نتائج التحقيق يف
مقتل متظاه َرين شاركا يف تج ّمع للمطالبة مبحاسبة املسؤولني عن
تفريق اعتصام أمام مقر قيادة الجيش قبل سنتني .وسقط قتيالن
وعرشات الجرحى ،حينام فرقت قوات األمن بالقوة تجم ًعا مبناسبة
الذكرى السنوية الثانية لفض االعتصام الطويل الذي كان يطالب يف
أول برحيل الرئيس السابق عمر البشري ،ثم بتسليم السلطة
ً 2019
إىل املدنيني.
(فرانس )2021/5/16 ،24

 2021/5/16أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة بوضع
الربوفيسور جامل ميموين ،األستاذ املتخصص يف الفيزياء الفلكية
بجامعة منتوري بقسنطينة ،تحت الرقابة القضائية .وو ّجهت إليه
ته ٌم تتعلّق بالتحريض عىل التجمهر غري املسلح وعدم الخضوع
لإلجراءات اإلدارية.
(أوراس)2021/5/16 ،

 2021/5/18سجل ناشطون حضو ًرا مكثفًا لقوات األمن وللعربات
الخاصة بالرشطة عرب أهم املحاور والشوارع الرئيسة للجزائر
العاصمة؛ فاستحال عىل الطلبة الخروج يف مسرية "الثالثاء  "117من
عمر "الحراك الطاليب" الذي بدأ بعد مسرية  22شباط /فرباير .2019
(صوت املغرب)2021/5/18 ،

 2021/5/18أفرجت قاضية محكمة سيدي أمحمد يف الجزائر
العاصمة عن الصحفية كنزة خاطو مع تأجيل محاكمتها استجابة
لطلب هيئة دفاعها .وأوقفت عنارص الرشطة الصحفية خاطو أثناء
تغطيتها ملسرية وسط العاصمة ،وقد وجهت إليها تهم املساس
بالوحدة الوطنية ،وعرض منشورات ألنظار الجمهور من شأنها
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اإلرضار باملصلحة الوطنية ،والتحريض عىل التجمهر غري املسلح
وإهانة هيئة نظامية.
(سبق برس)2021/5/18 ،

 2021/5/18دعت منظمة العفو الدولية ،إىل اإلسقاط الفوري لكل
التهم املوجهة ض ّد املدافعني عن حقوق اإلنسان قدور شويشة وجميلة
فضل عن  12من ناشطي الحراك اآلخرين.
لوكيل وسعيّد بودورً ،
(ألرتا جزائر)2021/5/18 ،

 2021/5/19أعلنت "املبادرة الوطنية للكرد السوريني" ،عن دعم
رئيس النظام بشار األسد ،يف االنتخابات الرئاسية املزمع إجراؤها
مبناطق سيطرة النظام يف  26أيار /مايو .2021
(تلفزيون سوريا)2021/5/19 ،

 2021/5/19أعلنت محافظة كربالء تشكيل لجنتني تحقيقيتني ملعرفة
الجهات التي اغتالت إيهاب الوزين والناشطني اآلخرين.
(ألرتا عراق)2021/5/19 ،

 2021/5/20طالب نحو مئة أستاذ جامعي جزائري ،يتقدمهم نور
الدين مليكيش الباحث مع وكالة الفضاء األمريكية "ناسا" ،سلطات
البالد ،بوقف القمع وإطالق رساح مساجني الرأي ،واعتربوا السياسة
الحالية خط ًرا عىل االنسجام الوطني.
(القدس العريب)2021/5/20 ،

 2021/5/20انطلقت الحملة الدعائية لالنتخابات النيابية املبكرة
يف الجزائر ،املقرر إجراؤها يف  12حزيران /يونيو  .2021وأعلنت
السلطة املستقلة لالنتخابات أن مدة الحملة الدعائية ستكون بني
 20أيار /مايو ،ونهاية يوم  8حزيران /يونيو  ،2021لتبدأ بعدها
مرحلة الصمت االنتخايب.
(وكالة األناضول)2021/5/20 ،

 2021/5/21انتقت إيران مئات من املقاتلني الذين يحظون بثقتها
من بني كوادر أغلب الفصائل القوية الحليفة لها يف العراق ،لتشكل
حجم شديدة الوالء لها ،متحولة بذلك عن
جامعات نخبوية أصغر ً
اعتامدها عىل جامعات كبرية ،كان لها يف وقت من األوقات نفوذ عليها.
(رويرتز)2021/5/21 ،

 2021/5/21قامت السلطات الجزائرية مبنع وتفريق املسريات
األسبوعية للحراك املطالب بالدميقراطية يف العاصمة ومدن أخرى،
ونفذت مئات االعتقاالت لألسبوع الثاين عىل التوايل ،بحسب ما
أفادت شخصيات حقوقية.
(ألرتا جزائر)2021/5/21 ،

 2021/5/22أعرب رئيس الوزراء الصومايل ،محمد حسني روبيل،
عن تفاؤله بالدورة الجديدة من املحادثات التي بدأت يف مقديشو،
للمساعدة يف كرس الجمود السيايس الحايل يف االنتخابات املؤجلة.
(سكاي نيوز عربية)2021/5/22 ،

 2021/5/22قال األمني العام للمرشوع العريب ورئيس تحالف عزم،
خميس الخنجر ،يف تدوينة عىل موقع "تويرت" ،إن "اغتيال هاشم
املشهداين عضو تحالف عزم يف بغداد هو رسالة خطرية تؤرش
[إىل] رضورة حامية العملية الدميقراطية وأصحاب الفكر والنشاط
الجامهريي من السالح املنفلت واملجاميع اإلرهابية".
(ناس نيوز)2021/5/22 ،

 2021/5/22لوحت املندوبة األمريكية لدى األمم املتحدة ،ليندا
توماس غرينفيلد ،خالل كلمتها يف جلسة عقدها مجلس األمن
لالستامع إىل إحاطة املبعوث األممي حول املستجدات يف ليبيا ،بفرض
بالدها عقوبات عىل من يعرقل العملية السياسية يف ليبيا.
(العريب الجديد)2021/5/22 ،

 2021/5/23أعلنت عائشة موىس ،وهي واحدة من امرأتني فقط
يف مجلس السيادة الحاكم يف السودان ،استقالتها متهمة الحكومة
االنتقالية التي يهيمن عليها الجيش بتجاهل أصوات املدنيني .وقالت،
يف بيان عرب الفيديو بثته وكالة السودان لألنباء" ،أصبح املكون املدين
يف السيادي ويف كل مستويات الحكم مجرد جهاز تنفيذي لوجستي ال
يشارك يف صنع القرار بل يختم بالقبول فقط لقرارات معدة مسبقًا".
(سكاي نيوز عربية)2021/5/23 ،

 2021/5/23حققت املعارضة الكويتية فوزًا ساحقًا يف االنتخابات
الربملانية التكميلية التي أُجريت يف الدائرة الخامسة ،عقب فوز
مرشحها عبيد الوسمي بـ  43ألف صوت ،ليحوز املقعد الوحيد يف
هذه االنتخابات ،ولتواصل سيطرتها املطلقة عىل الربملان .وبلغت
نسبة املشاركة يف االنتخابات التكميلية  28يف املئة ،وحاز فيها مرشح
املعارضة الوحيد عبيد الوسمي 43 ،ألفًا و 800صوت من أصل 47
ألف صوت يف هذه االنتخابات ،وهو ما يعني أنه حاز  93يف املئة
منافسا له بقية الــ  7يف
من أصوات الدائرة االنتخابية ،بينام حاز 14
ً
املئة من أصوات الدائرة.
(العريب الجديد)2021/5/23 ،

 2021/5/25قال املتحدث الرسمي باسم الحكومة الصومالية ،محمد
إبراهيم معلمو" ،إن مفاوضات رؤساء الواليات ورئيس الوزراء ،إضافة
إىل عمدة مقديشو ،أفضت إىل نتائج إيجابية ملموسة" .وأضاف أن
محمد حسني روبيل أدى دو ًرا كب ًريا يف تحقيق ذلك بفضل قيادته لهذه
الجولة من املفاوضات .ولفت إىل أن حفل التوقيع النهايئ سيقام يف
العاصمة مقديشو ،مبشاركة واسعة من األطراف كافة ،إلعالن االتفاق
الشامل حول جميع القضايا العالقة ونرش البيان الختامي .ودخلت
املفاوضات يومها الرابع ،من دون مشاركة الرئيس الصومايل محمد
عبد الله فرماجو رغم طلبه الجلوس إىل طاولة الحوار ،لكن الواليات
ورئيس الوزراء رفضوا ذلك بشدة خشية عرقلة مسار الحل .وبعد
إلغاء التمديد غري الدستوري لوالية فرماجو ،مطلع أيار /مايو ،2021

قيثوتلا

141

محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي

اضطلع روبيل مبسؤولية اإلرشاف عىل مفاوضات االنتخابات ،بسبب
وأد فرماجو الثقة بني األطراف السياسية يف البالد.

اللجنة القانونية املنبثقة عن امللتقى ،وخاصة يف ما يتعلق باملسائل
الخالفية فيها ،والتي مل تستطع اللجنة أن تحسمها.

 2021/5/25علّق امللحق بالدائرة الدبلوماسية لرئاسة الجمهورية
التونسية ،وليد الحجام ،عىل ما يعرف بـ "الوثيقة املرسبة" التي
نرشها موقع "ميدل إيست آي" الربيطاين والتي تتحدث عن تدبري
خطة لـ "دكتاتورية دستورية لرتكيز كل السلطات يف يد رئيس
الجمهورية" ،كام وصفها املوقع املذكور .وأكد ،يف مداخلة له عىل
إذاعة "شمس أف أم" ،أن هذه الوثيقة ال أساس لها من الصحة وال
أساسا ،معت ًربا أن ما ورد فيها ال يعدو أن يكون "افرتاءات
وجود لها ً
باطلة وخزعبالت ومرسحية رديئة اإلخراج" ،بحسب توصيفه.

 2021/5/26أعربت السفارة األمريكية يف بغداد عن انزعاجها
"الشديد" ،جراء التقارير التي تحدثت عن مقتل مدنيني ،خالل
التظاهرات التي شهدتها العاصمة العراقية .وأكدت يف منشور
عىل صفحتها يف فيسبوك "دعمها لحق جميع العراقيني يف التجمهر
والتعبري عن آرائهم بشكل سلمي دون خوف من أعامل عنف
أو انتقام" .ودعت الحكومة إىل إجـراء "تحقيق عاجل ومعمق
بغية اعتقال املسؤولني عن التحريض عىل أعامل العنف واالضطالع
بها ومحاكمتهم".

 2021/5/25خرج اآلالف من العراقيني إىل ساحات االحتجاج يف
العاصمة بغداد ،قادمني من محافظات العراق املختلفة ،يف يوم
من االحتجاجات الواسعة النطاق ،أطلق عليه الناشطون "ثورة
 25أيار /مايو" ،والتي يقولون إنها متثل امتدا ًدا وتجد ًدا لـ "ثورة
ترشين األول /أكتوبر  ."2019ووفق تقديرات منظمي احتجاجات
 25أيار /مايو ،فإن أعداد املتظاهرين قد تصل إىل مئات اآلالف،
يف ظل نجاح الناشطني يف الرتويج لتلك االحتجاجات ،عرب وسائل
التواصل االجتامعي ومن خالل عدة هاشتاجات ،منها "العدلني
راجعني ،ومن قتلني؟ ،وعودة الثورة".

 2021/5/26أُجريت يف سورية انتخابات رئاسية يف األجزاء التي
تسيطر عليها الحكومة .ويخوض بشار األسد االنتخابات أمام
مرش َحني ،هام :عبد الله سلوم عبد الله ،الذي شغل منصب نائب
وزير يف السابق ،ومحمود مرعي ،الذي يرأس حزبًا معارضً ا يحظى
مبوافقة رسمية.

(العني)2021/5/25 ،

(ألرتا تونس)2021/5/25 ،

(يب يب يس عريب)2021/5/25 ،

 2021/5/25دعت حركة النهضة التونسية إىل فتح تحقيق بشأن
وثيقة مرسبة ،تحدثت عن انقالب مزعوم تع ّده جهات يف الرئاسة
التونسية عىل الحكومة .ودانت الحركة يف بيان لها ما ورد يف الوثيقة
التي نرشها موقع "ميدل إيست آي" الربيطاين.
(الجزيرة مبارش)2021/5/25 ،

 2021/5/25اندلعت االحتجاجات يف مدينة صحار ،الواقعة عىل بعد
حواىل  200كيلومرت شامل غرب العاصمة مسقط ،والتي أصبحت
نقطة اشتعال للمظاهرات .وأظهرت مقاطع فيديو انترشت عىل
طويل من رشطة مكافحة الشغب،
مواقع التواصل االجتامعي طابو ًرا ً
فضل عن متظاهرين يرشقونهم بالحجارة عىل ما يبدو .خرج عرشات
ً
املحتجني الغاضبني من إجراءات ترسيح عامل وسوء حالة االقتصاد
العامين يف مسرية عرب مدينة رئيسة ،يف اليوم الثالث من املظاهرات
يف السلطنة التي تتميز بالهدوء.
(الحرة)2021/5/25 ،

 2021/5/26أعلنت البعثة األممية يف ليبيا عن انطالق أعامل ملتقى
الحوار السيايس الليبي الذي سيستمر يومني ،وذلك لغرض مناقشة
مقرتح القاعدة الدستورية لالنتخابات الرئاسية والربملانية الذي أعدته

(القدس العريب)2021/5/26 ،

(الحرة)2021/5/26 ،

(يب يب يس عريب)2021/5/26 ،

 2021/5/26أق ّر مجلس النواب األردين ،برئاسة املحامي عبد املنعم
العودات وحضور هيئة الوزارة ،مرشوع قانون مكافحة غسل األموال
ومتويل اإلرهاب .وجاء مرشوع القانون ،بحسب األسباب املوجبة،
"تلبي ًة ملتطلبات االلتزام الفني باملعايري الدولية الصادرة عن مجموعة
العمل املايل يف مجال مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وانتشار
التسلح واملنهجية الخاصة بها" .يأيت ذلك "وفقًا لنتائج عملية التقييم
املتبادل للمملكة ،ولتجنب اآلثار السلبية لعدم قيام اململكة بتحقيق
تقدم ملموس خالل عملية املتابعة املعززة ،التي ستنعكس عىل
نظامها االقتصادي واملايل".
(العريب الجديد)2021/5/26 ،

 2021/5/27أفاد مصدر أمني عراقي بأن قوة أمنية اعتقلت قاسم
مصلح الخفاجي ،قائد عمليات غرب األنبار يف الحشد الشعبي،
يف عملية إنـزال جوي يف منطقة الــدورة جنوب غريب العاصمة
العراقية بغداد.
(يب يب يس عريب)2021/5/27 ،

 2021/5/27ذكّر املكتب التنفيذي لحركة النهضة ،يف بيان له،
بـــ "رضورة التزام كل مؤسسات الدولة بالدستور والصالحيات
املحددة لها ومن رضورة وأهمية الحوار والتنسيق بينها لرتتيب
أولويات البالد وحل املشكالت التي تطرأ من حني إىل آخر ،منب ًها
باستمرار إىل خطورة الرصاع والقطيعة بني مؤسسات الدولة" .وشدد
البيان عىل أن رئيس الحركة ورئيس مجلس نواب الشعب "طاملا
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بادر بطلب اللقاء والحوار بني رئيس الدولة ورئيس الربملان ورئيس
الحكومة ،من دون استجابة".

توصيات ومشاريع قوانني مقرتحة ،عن موعد انعقاد الدورة العادية
املقبلة ملجلس األمة.

 2021/5/28فاز الرئيس السوري بشار األســد ،بوالية رابعة يف
االنتخابات الرئاسية ،بعد حصوله عىل  95.1يف املئة من األصوات،
يف االنتخابات التي جرت وانتقدتها بش ّدة املعارضة والدول الغربية،
بحسب ما أعلن رئيس مجلس الشعب حمودة صبّاغ.

 2021/6/11قال رئيس الجمهورية ،قيس سعيّد ،إن "تونس متر
بأوضاع شديدة الخطورة تنبئ مبخاطر أكرب نتيجة لحكم مجموعة
من اللوبيات التي تعمل وراء الستار".

(موزاييك أف أم)2021/5/27 ،

(العربية)2021/5/28 ،

 2021/6/5أكّد االتحاد الوطني ملنظامت املحامني يف الجزائر عدم
وجود أي دليل ضد املحامي عبد الرؤوف أرســان ،املتابع بتهم
االنخراط يف منظمة حركة رشاد (املصنفة حديثًا منظم ًة إرهابية)،
ومشاركتها أهدافها ،وأعلن عن مقاطعته للعمل القضايئ.
(وكالة سبوتنيك لألنباء)2021/6/5 ،

 2021/6/7شهدت العاصمة اللبنانية بريوت احتجاج عرشات
األشخاص ،عىل خلفية استمرار تردي األوضاع االقتصادية واملعيشية،
وتجمع املحتجون يف نقاط متفرقة ،منها ساحة الشهداء وسط
العاصمة ومقر الربملان ومبنى وزارة االقتصاد.
(ألرتا صوت)2021/6/7 ،

 2021/6/7ق ّرر رئيس حزب "قلب تونس" ،نبيل القروي ،االعتصام يف
مقر الهيئة القضائية ملكافحة الفساد ،احتجا ًجا عىل مواصلة إيقافه.
(وكالة األناضول)2021/6/7 ،

 2021/6/8دان االتحاد العام التونيس للشغل الزيادات يف أسعار
محمل الحكومة
ً
عديد املــواد األساسية التي وصفها باملجحفة،
مسؤولية "تبعات ما سينج ّر عن سياساتها من غالء وتد ّن للمستوى
املعييش ومن توتّرات اجتامعية تنذر بانفجارات كربى".
(ألرتا تونس)2021/6/8 ،

 2021/6/10أكدت املفوضية العليا لحقوق اإلنسان يف العراق أن
البحث عن مصري املخطوفات األيزيديات والرتكامنيات والشبكيات
يف الــع ـراق مــن جانب عنارص تنظيم داعــش واجــب وطني
وأخالقي وإنساين.
(رأي اليوم)2021/6/10 ،

 2021/6/10تشهد تونس يف مناطق من العاصمة غليانًا وغضبًا،
بعد تداول مقطع مصور العتداء عىل شاب ،يقول نارشوه إن رجال
الرشطة جردوا الشاب من كل مالبسه ،قبل أن ينهالوا عليه رضبًا يف
الشارع وج ّروه إىل عربة الرشطة.
(يب يب يس عريب)2021/6/10 ،

 2021/6/10و ّجه العاهل األردين ،امللك عبد الله الثاين ،بتشكيل
اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية ،برئاسة سمري الرفاعي
رئيس الوزراء األسبق ،عىل أال يتأخر تقديم نتائج عمل اللجنة من

(يس إن إن عريب)2021/6/10 ،

(ألرتا تونس)2021/6/11 ،

 2021/6/11أخلت السلطات األمنية بتيزي وزو ،رشقي العاصمة
الجزائر ،سبيل ثالثة محامني بارزين ،هم مصطفى بوشايش ونبيلة
إسامعيل وإسامعيل رحمون ،بعد التحفظ عليهم مدة قصرية.
(ألرتا جزائر)2021/6/11 ،

 2021/6/12أعلنت السلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات يف الجزائر
أن نسبة املشاركة يف االنتخابات الترشيعية بلغت  30.2يف املئة عىل
مستوى البالد ،يف وقت استمرت فيه عمليات فرز األصوات بعد
إغالق جميع صناديق االقرتاع.
(الجزيرة نت)2021/6/12 ،

 2021/6/12قال رئيس الجمهورية ،عبد املجيد تبون ،إن نسبة
املشاركة يف االنتخابات الترشيعية ال تهمه كث ًريا .وأشار إىل أن الذي
يهمه هم األشخاص الذين يخرجون من صناديق االقرتاع بالرشعية
الكافية التي يأخذون بها السلطة الترشيعية.
(النهار)2021/6/12 ،

 2021/6/13أعلنت وزارة االتصال سحب اعتامد نشاط مراسيل قناة
"فرانس  "24اإلخبارية الفرنسية بالجزائر ،مبربر "تحامل القناة عىل
الجزائر ومؤسساتها".
(ألرتا جزائر)2021/6/13 ،

 2021/6/15قدم رئيس الجمهورية ،قيس سع ّيد ،خالل اجتامعه
برئيس الحكومة ،هشام املشييش ،وعد ٍد من رؤساء الحكومات
السابقني بقرص الرئاسة بقرطاج ،تصو ًرا للحوار الذي يقرتحه من أجل
حل األزمة الراهنة يف تونس .وقال ،يف هذا اإلطار ،إن "الحوار لن
حل مشاكل التونسيني ولن يكون أب ًدا كسابقيه"،
ينعقد إال من أجل ّ
موض ًحا "أن أهم محاوره ستكون يف إطار التفكري يف نظام سيايس
مسؤول
ً
جديد ونظام انتخايب جديد حتى يكون كل من يتم انتخابه
أمام ناخبيه".
(ألرتا تونس)2021/6/15 ،

 2021/6/15بلغت نسبة املشاركة يف االنتخابات الترشيعية
التي شهدتها الجزائر  23.03يف املئة ،يف رقم هو األدىن تاريخ ًيا،
بحسب األرقام الرسمية غري النهائية التي أعلنتها السلطة الوطنية
املستقلة لالنتخابات.
(الحرة)2021/6/15 ،
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 2021/6/16دعا السيد مبارك الفاضل ،رئيس حزب األمة ،إىل رضورة
إعادة تأسيس السلطة االنتقالية ،وفق اصطفاف وطني ،ينهي
حالة االستقطاب الحاد يف السلطة السياسية بني مكونات الحرية
والتغيري وبني اليسار واليمني وبني بقايا الحرية والتغيري والقوى
السياسية خارجها.
(وكالة السودان لألنباء "سونا")2021/6/16 ،

 2021/6/17جددت حركة النهضة دعوتها للحوار الوطني ،مبا هو
"مخرج للبالد من األزمة السياسية واالقتصادية التي متر بها" ،مث ّمن ًة
"جهود االتحاد العام التونيس للشغل املتكررة يف هذا اإلطار".
(ألرتا تونس)2021/6/17 ،

 2021/6/17أكد كامل سعد ،األمني العام املساعد لالتحاد العام
التونيس للشغل ،أن االتحاد قرر سحب مبادرة الحوار الوطني من
رئيس الجمهورية ،قيس سع ّيد ،معل ًنا تضمني هذه النقطة يف البيان
الختامي للهيئة اإلدارية الذي سيصدر يف ختام أشغالها.
(موزاييك أف أم)2021/6/17 ،

 2021/6/17هاجم األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل،
الرئيس التونيس ،قيس سع ّيد ،بعد تشكيكه يف
نور الدين الطبويب،
َ
أهداف مبادرته ويف وطنية املنظامت املشاركة فيه ،وتوجه إليه
بالقول "لقد أخطأت املرمى هذه املرة بتشكيكك يف وطنية الحوار
الوطني واملنظامت املرشفة عليه" ،معت ًربا أن املنظامت الوطنية
وقيادييها وطنيون ومن القامات الكبرية التي قادت الحوار الوطني
وال يحتاجون إىل شهادة كائن من كان إلثبات وطنيتهم" .وأضاف،
خالل اجتامع للهيئة اإلدارية لالتحاد" ،من يحرتمنا نحرتمه ومن ال
يحرتمنا ال نحرتمه مهام كان موقعه" ،يف إشارة إىل الرئيس سع ّيد.
(العربية)2021/6/17 ،

عب االتحاد العام التونيس للشغل ،يف بيان هيئته
ّ 2021/6/17
اإلدارية الوطنية املجتمعة برئاسة أمينه العام نور الدين الطبويب،
عن إدانته ترصيح رئيس الجمهورية األخري الذي شكّك يف الحوار
الوطني الذي قاده االتحاد صحبة االتحاد التونيس للصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان
والهيئة الوطنية للمحامني التونسيني سنة  2013و"الذي لواله ملا مت ّك ّنا
من تجنيب بالدنا حربًا أهليّة كانت ستعصف بها بعد االغتياالت
التي طالت رموزًا سياسية وأمنيني وعسكريني ومواطنني" ،معت ًربا أ ّن
عب عنه هو "تشكيك متواصل يف املؤسسات واملنظامت الوطنية
ما ّ
واألحزاب السياسية وتراجع منه عن التزامه مببادرة الحوار الوطني
التي اقرتحها االتحاد العام التونيس للشغل من أجل إنقاذ تونس من
الوضع الصعب الذي دفعت إليه األطراف الحاكمة وأصبح يه ّدد
كيان الدولة".
(ألرتا تونس)2021/6/17 ،

 2021/6/17تراجع االتحاد العام التونيس للشغل ،عن قراره ،سحب
مبادرة الحوار الوطني من رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
(عريب )2021/6/17 ،21

 2021/6/17أفادت وكالة األنباء األردنية باعتقال النائب الربملاين
السابق أسامة العجارمة بعد أن ص ّوت الربملان لصالح فصله قبل نحو
أسبوعني .ونقلت عن وزير الداخلية األردين مازن الفراية قوله إن
االعتقال تم بنا ًء عىل مذكرة صادرة عن املدعي العام ملحكمة أمن
الدولة ،من دون مزيد من التفاصيل .وكان مجلس النواب األردين
(الغرفة األوىل للربملان) ص ّوت يف السادس من حزيران /يونيو 2021
لصالح فصل العجارمة ،عىل خلفية ما اعتربه ترصيحات مسيئة منه
بحق امللك واملجتمع.
(الجزيرة نت)2021/6/17 ،

 2021/6/17كشف عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم
الجزائرية أن هناك دالئــل قوية تؤكد وجــود تالعب يف نتائج
االنتخابات الترشيعية ،مربزًا أنه خالل الساعات األوىل لعمليات فرز
األصوات كانت الحركة يف مقدمة األحزاب الفائزة ،لكن حدث بعد
ذلك تالعب يف املحارض وعدم تسليم بعضها.
(الجزيرة مبارش)2021/6/17 ،

 2021/6/18و ّجه االتحاد العام التونيس للشغل انتقادات الذعة
وغري مسبوقة إىل رئيس الربملان وزعيم حركة النهضة راشد الغنويش،
واتهمه بأنه "سبب البلية يف البالد "،وذلك ر ًدا عىل ترصيحات له قال
فيها إن املوظف التونيس يعمل ربع ساعة يف اليوم ،ويتقاىض راتب
 8ساعات.
(الخليج أون الين)2021/6/18 ،

 2021/6/21أعلن الرئيس التونيس قيس سع ّيد ،موافقته عىل
اإلرشاف عىل حوار وطني للخروج من األزمة الراهنة ،لكنه باملقابل
وضع رشوطًا لهذا الحوار ،أبرزها أن يكون محوره تعديل الدستور،
عرب تغيري النظام السيايس ،وتنقيح النظام االنتخايب .وقال ،خالل
اجتامعه بعدد من رؤساء الحكومات السابقني ،إنّه "مستعد للحوار
برشط أن "ال يكون محاولة بائسة يائسة إلضفاء مرشوعية كاذبة
عىل الخونة واللصوص (مل يس ّمهم)" .وأضاف "الحوار يجب أن يكون
هدفه إرساء نظام سيايس جديد ودستور حقيقي ،ألن هذا الدستور
قام عىل وضع األقفال يف كل مكان ،وال ميكن أن تسري املؤسسات
باألقفال وبالصفقات".
(وكالة األناضول)2021/6/21 ،

 2021/6/22أعلن الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء
االنتقايل يف السودان عن طرح مبادرة جديدة "للخروج من األزمة
السياسية العميقة التي تعانيها البالد وتهدد استقرارها" .وكشف،
يف مؤمتر صحايف ،عن مالمح املبادرة التي تضمنت أسس التسوية
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السياسية الشاملة ،ويف مقدمتها الوصول عرب جدول زمني محدد
لجيش واحد مهني وقومي بعقيدة عسكرية جديدة من خالل
عملية اإلصالح الشامل وتوحيد مراكز القرار داخل الدولة ،واالتفاق
عىل آلية موحدة للسياسة الخارجية ،وااللتزام بتنفيذ اتفاق السالم
واستكامله ،ورفع توجهات اإلنتاج والتعاون مع املؤسسات الدولية،
وتفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن.
(الرشق)2021/6/22 ،

 2021/6/23أصدر القضاء العراقي مذكرات توقيف بحق متظاهرين
يف ذي قار ،عىل إثر احتجاجات متكررة يف املحافظة جنوب البالد.
واتهم املحتجني بأنهم "انتهكوا" حرمة إحدى املحاكم مبحافظة ذي
قار .وكان عرشات املحتجني املطالبني بالكشف عن قتلة املتظاهرين،
منذ ترشين األول /أكتوبر  ،2019تجمعوا أمام مبنى القضاء يف مدينة
النارصية ،وانتقدوا القضاة لعدم كشفهم عن املتورطني يف عمليات
القتل طوال السنوات املاضية.
(عريب )2021/6/23 ،21

 2021/6/24أعلن املجلس الدستوري ،رسم ًيا ،عن النتائج النهائية
لالنتخابات الترشيعية ،التي جرت يف  12حزيران /يونيو  ،2021بعد
دراسة الطعون والفصل فيها .وقال رئيس املجلس ،كامل فنيش،
إن عدد الناخبني بلغ  5628401وعدد األصوات املعرب عنها بلغ
 4610723صوتًا ،وقدرت نسبة املشاركة يف االقرتاع بـ  23يف املئة ،يف
الوقت الذي تم فيه إلغاء  1111678ورقة انتخاب .وأكد أنه تم قبول
 48طع ًنا يف املوضوع ،باعتبارها طعونًا مؤسسة ،وجرى رفض 300
طعن يف النتيجة .وأوضح أن املجلس الدستوري طلب نقل صناديق
االقرتاع بعدد من الواليات قصد التحقيق فيها ،وأحىص  361طع ًنا
تقدم بها عدد من املشاركني يف االنتخابات الترشيعية.
(ألرتا جزائر)2021/6/24 ،

 2021/6/24قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الجزائرية
ش ّنت حملة قمع متصاعدة ،أدت إىل اعتقال عرشات األشخاص،
بسبب مامرستهم السلمية لحقوقهم يف حرية التعبري والتجمع
يف األشهر التي سبقت االنتخابات الترشيعية التي جرت يوم
 12حزيران /يونيو  .2021وقد وث ّقت املنظمة  37حالة لناشطني
ظلم ،بسبب مشاركتهم يف احتجاجات أو تعبريهم عن آرائهم
اعتُقلوا ً
املعارضة وذلك يف املدة  26آذار /مارس  26 -أيار /مايو .وبحلول
 23حزيران /يونيو ،كان هناك ما ال يقل عن  273ناشطًا محتجزين
ظلم ،بحسب األرقام التي رصدتها املجموعات املحلية وناشطو
ً
حقوق اإلنسان املحليون.
(منظمة العفو الدولية)2021/6/24 ،

 2021/6/24بحث الرئيس التونيس ،قيس سع ّيد ،ورئيس الربملان،
راشد الغنويش ،تطورات األوضاع يف تونس.
(وكالة األناضول)2021/6/24 ،

 2021/6/25قال رئيس الربملان التونيس ورئيس حركة النهضة ،راشد
الغنويش ،إن لقاءه برئيس الجمهورية ،قيس سعيّد ،يف قرص قرطاج،
كان "لكرس الجليد وللتعبري عن الوعي بأن هناك إمكانية للقاء بني
التونسيني وبأنه غري محكوم علينا بالرصاع األبدي".
(ألرتا تونس)2021/6/25 ،

 2021/6/27رفضت محكمة االستئناف يف إقليم كردستان النظر يف
ست سنوات ،صدر يف حق صحافيني
الطعن املق ّدم ضد حكم بالسجن ّ
وناشطني ،يف قضية أثارت استنكار مدافعني عن حقوق اإلنسان منذ
صدور أول قرار للمحكمة يف القضية قبل أربعة أشهر.
(فرانس )2021/6/27 ،24

 2021/6/27قال مكتب األمم املتحدة لحقوق اإلنسان يف فلسطني
إنه يشعر بالصدمة من سلوك األمن الفلسطيني يف مدينة رام الله
يوم أمس السبت ،يف إشارة إىل قمع املظاهرة االحتجاجية ضد اغتيال
املعارض السيايس نزار بنات ،بعد االعتداء عليه يف أثناء اعتقاله يف
مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
(ألرتا فلسطني)2021/6/27 ،

 2021/6/28أغلق محتجون عد ًدا من الطرق ،وأرضموا النريان يف
إطارات وحاويات قاممة يف مناطق متفرقة من لبنان؛ احتجا ًجا عىل
تردي األوضاع االقتصادية واملعيشية .وعمد عدد من الشبان يف
طرابلس إىل إشعال اإلطارات يف ساحة النور ،احتجا ًجا عىل ارتفاع
سعر رصف الدوالر األمرييك ،وغالء أسعار السلع الرئيسة.
(الجزيرة نت)2021/6/28 ،

 2021/6/30أعلنت هيئة النزاهة االتحادية صدور أم َري استقدام يف
حق مسؤولَني محلّيَني سابقَني ،أحدهام كان يشغل منصب رئيس مجلس
محافظة نينوى األسبق ،عىل خلفية قضية اختالس وإرضار باملال العام.
(ألرتا عراق)2021/6/30 ،

 2021/6/30قال رئيس حركة مجتمع السلم ،عبد الرزاق مقري ،إن
الحركة رفضت املشاركة يف الحكومة ،ألنها تريد أن تكون يف الحكم
وليس يف واجهته وفق ما مينحه الجزائريون للحركة من أصوات.
وأضاف إن حركته مل تجد التجاوب املطلوب مع هذا املطلب.
(الجزيرة نت)2021/6/30 ،

 2021/6/30قرر الرئيس الجزائري ،عبد املجيد تبون ،تعيني وزير
رئيسا للوزراء خلفًا لعبد العزيز جراد
املالية ،أمين بن عبد الرحامنً ،
الذي قدم استقالة حكومته بعد االنتخابات الترشيعية التي جرت يف
 12حزيران /يونيو ،بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.
(فرانس )2021/6/30 ،24
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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.
ً
توثيقا ألهم الوثائق في المدة  1أيار /مايو  30 -حزيران /يونيو .2021
وننشر في هذا العدد
كلمات مفتاحية :األردن ،الجزائر ،منظمة العفو الدولية ،المفوضية السامية لألمم المتحدة
لحقوق اإلنسان ،اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
Keywords: Jordan, Algeria, Amnesty, Office of the United Nations High Commissioner
for Human Rights, The Royal Committee to Modernise the Political System.
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الوثيقة ()1
منظمة العفو الدولية تطالب الجزائر بوقف االستخدام غري املرشوع للقوة ضد املحتجني السلميني
قالت منظمة العفو الدولية قبل قيام احتجاجات مقررة اليوم إنه يجب عىل قوات األمن الجزائرية عن استخدام القوة غري املرشوعة
لتفريق املحتجني املطالبني بإجراء تغيري سيايس جذري ،واإلفراج عن ما يزيد عىل  60ناشطًا من نشطاء الحراك الذين ما زالوا يقبعون
يف السجن بسبب دورهم يف املظاهرات.
ومنذ أن استؤنفت املظاهرات األسبوعية للـ "حراك" يف فيفري /شباط عقب تعليقها مدة تقارب السنة بسبب تفيش وباء فريوس
كوفيد ،19-استخدمت السلطات أساليب قمعية للتضييق عىل االحتجاجات التي تجري يف الجزائر العاصمة وعدة مدن أخرى ،ومن
ضمن ذلك تفريق التجمعات السلمية بالقوة ،واالعتداء بالرضب عىل املحتجني ،وإجراء اعتقاالت جامعية.
وقالت آمنة القاليل ،نائبة مديرة املكتب اإلقليمي للرشق األوسط وشامل أفريقيا يف منظمة العفو الدولية إن "ر ّد قوات الرشطة
يجسد السبب الذي يدفع الناس يف مختلف أنحاء الجزائر إىل الدعوة إلجراء
القايس عىل املحتجني الشجعان املشاركني يف الحراك ّ
إصالح سيايس .ومن غري املقبول استخدام القوة غري املرشوعة واالحتجازات التعسفية ،وإن روايات شهود العيان التي سمعناها تثري
فعل".
القلق ً
"وينبغي عىل السلطات الجزائرية أن تسمح باالحتجاجات السلمية بدون اللجوء إىل القوة وغريها من اإلجراءات العقابية من
دون داع .وينبغي اإلفراج فو ًرا ودون قيد أو رشط عن جميع الذين احتُجزوا ملجرد مامرستهم لحقوقهم يف حرية التعبري ،أو تكوين
الجمعيات أو االنضامم إليها ،أو التجمع السلمي ،وإسقاط كافة التهم املوجهة إليهم".
وبحسب اللجنة الوطنية لتحرير املعتقلني – وهي مجموعة رصد محلية – فإن ما ال يقل عن  63ناشطًا هم قيد االحتجاز حاليًا يف
الجزائر ،وأُلقي القبض عىل  48منهم منذ فيفري /شباط .وخالل احتجاجني حديثني جريا يف  27و 30أفريل /نيسان ألقت السلطات
القبض عىل  60محت ًجا.
ويف حني أن أغلبية املحتجني أُفرج عنهم يف اليوم ذاته من دون تهمة ،إال أن السلطات الجزائرية استخدمت القوانني القمعية ملقاضاة
عرشات املحتجني السلميني مبوجب تهم مثل "املساس بالوحدة الوطنية" أو "املساس باملصلحة الوطنية" أو "التحريض عىل التجمع
غري املسلح" أو "إهانة موظفني عموميني" أو "اإلساءة إىل رئيس الجمهورية" ،متا ًما كام فعلت يف بداية انطالقة حركة الحراك يف فيفري/
شباط .2019
تفريق االحتجاجات السلمية بالقوة
ف ّرقت الرشطة احتجا ًجا طالب ًيا يف وسط الجزائر العاصمة يف  27أفريل /نيسان ،ومنعت املتظاهرين من الوصول إىل نقطة تجمعهم،
وألقت القبض عىل عرشات النشطاء السلميني.
وأبلغ حسن مبتوش منظمة العفو الدولية أنه كان ضمن مجموعة قامت مبسرية إىل ساحة الشهداء – وهي نقطة التجمع األسبوعية
لالحتجاجات – لتجد حضو ًرا كثيفًا للرشطة التي سدت املنافذ إىل الساحة.
وقال مبتوش إن أربعة رشطيني أمسكوا به ودفعوه إىل شاحنة مقفلة للرشطة ضمت  10محتجني آخرين .ثم اقتيد إىل مركز رشطة
الرويبة واحتُجز فيه مدة ست ساعات .وهناك أبرزوا له إعالنًا لتوقيعه يتعهد فيه بعدم املشاركة يف االحتجاجات مرة أخرى .كام قال
محتج آخر قُبض عليه يف اليوم ذاته إن املحتجزين أُرغموا عىل توقيع إعالنات مشابهة يلتزمون فيها "بعدم االحتجاج مجد ًدا أيام
الثالثاء والجمعة".
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وخالل احتجاج  30أفريل /نيسان استخدم أفراد الرشطة القوة غري املرشوعة لتفريق الحشود يف الجزائر العاصمة .وأبلغ ثالثة محتجني
منظمة العفو الدولية أن أفراد الرشطة هاجموا املحتجني السلميني بالهراوات لردعهم عن التجمع .وقال ناشط حقوق اإلنسان زيك
حناش إن أفراد الرشطة هاجموه بالقرب من جامعة الجزائر .وقال إن "ثالثة رشطيني أتوا ليطلبوا منا املغادرة .فأبلغتهم أنني سأغادر
تعرضت للرضب بهراوة عىل وجهي وجسدي".
ولن أركض .ومع ذلك
ُ
وأبلغ الصحفي أنيس شلوش منظمة العفو الدولية أن الرشطة اعتدت عليه بالرضب بهراوة بينام كان يغطي االحتجاج ،فأصيب
برضوض يف ذراعيه وساقيه .وقال إنه أبرز ألفراد الرشطة بطاقته الصحفية ،لكن هذا زاد من غضبهم كام بدى [كذا] .وقال أنيس
شلوش إن رشطياً أمره بأال يعرض عىل مواقع التواصل االجتامعي أي مقاطع فيديو تظهر فيها دماء.
وتُبني اللقطات املثرية للقلق البالغ الحتجاج  30أفريل /نيسان التي يجري تداولها عىل اإلنرتنت أفراد الرشطة وهم ينهالون عىل
املحتجني بالرضب ويجرجرونهم أثناء اعتقالهم .ويبني أحد مقاطع الفيديو طوقًا للرشطة يتقدم نحو مجموعة من املحتجني لدفعهم
إىل الوراء .وقد هاجمت الرشطة النشطاء بالهراوات وأرغمتهم عىل العدو هربًا عىل الرغم من أنهم مل يبدوا أي مقاومة.

جهة اإلصدار :منظمة العفو الدولية.
املصدر :املوقع الرسمي ملنظمة العفو الدولية ،2021/5/7 ،شوهد يف  ،2021/10/16يفhttps://bit.ly/30xoZUp :
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الوثيقة ()2
املفوضية السامية لحقوق اإلنسان تعرب عن قلقها بشأن قمع الحريات واعتقال املتظاهرين يف الجزائر
أعربت مفوضية حقوق اإلنسان عن قلق متزايد بشأن الوضع يف الجزائر حيث "ال تزال حقوق حرية الرأي والتعبري والتجمع السلمي
واملشاركة يف الشؤون العامة تتعرض للهجوم".
هذا ما أفاد به اليوم روبرت كولفيل املتحدث باسم املفوضية يف مؤمتر صحفي بجنيف أوضح فيه أنه منذ استئناف املظاهرات
يف شوارع الجزائر يف  13شباط /فرباير  - 2021بعد عام من االحتجاجات التي نظمتها حركة "حراك" عىل اإلنرتنت بسبب جائحة
كوفيد – 19-تلقى مكتب املفوضية "تقارير مستمرة عن استخدام القوة غري الرضورية وغري املتناسبة ضد املتظاهرين السلميني،
وكذلك اعتقاالت مستمرة".
وقال كولفيل إنه تم منع املسريات الطالبية يف أربع مناسبات يف نيسان /أبريل وأيار/مايو  .2021وواصلت السلطات منع وصول الناس
إىل نقاط تجمع املظاهرات .وأضاف:
"مئات املتظاهرين ،أو أي شخص تحسبه قوات األمن عىل أنه متظاهر ،يتم اعتقالهم بشكل تعسفي" .وبحسب ما ورد اعتُقل بعض
املتظاهرين وأُطلق رساحهم فيام بعد ،بعد إجبارهم عىل التوقيع عىل وثيقة يتعهدون فيها بالكف عن املشاركة يف االحتجاجات.
قوانني فضفاضة ملحاكمة النشطاء
شخصا محتجزين بسبب مامرستهم لحقوقهم اإلنسانية املرشوعة .يقيض بعضهم عقوبات مطولة
يف الوقت الحايل ،ال يزال حوايل ً 70
بينام البعض اآلخر يف الحبس االحتياطي .كام ظهرت مزاعم جديدة عن العنف الجسدي والجنيس أثناء االحتجاز يف األيام األخرية.
عىل مدى الشهرين املاضيني ،استمر النشطاء واملدافعون عن حقوق اإلنسان والطالب والصحفيون واملدونون واملواطنون العاديون
الذين يعربون عن املعارضة سلم ًيا يف مواجهة املالحقة الجنائية.
وتستمر محاكمة نشطاء "حراك" عىل أساس قوانني فضفاضة للغاية حتى بعد إعالن عفو رئايس يف شباط /فرباير من هذا العام.
دعوة إىل وقف العنف
وحثت املفوضية ،عىل لسان املتحدث روبرت كولفيل ،السلطات الجزائرية عىل الكف عن استخدام العنف لتفريق املظاهرات
السلمية ووقف االعتقاالت التعسفية واحتجاز األفراد ملامرستهم حقوقهم يف حرية الرأي والتعبري والتجمع السلمي.
كام دعت السلطات الجزائرية إىل الوفاء بالعفو الرئايس املمنوح لألشخاص املشاركني يف "حراك" ،ووقف كل أشكال املضايقة
والرتهيب ضدهم.
أهمية إجراء تحقيقات نزيهة
كررت املفوضية دعوتها السلطات إىل إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة يف جميع مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان ،ومحاسبة
املسؤولني ،وضامن حصول الضحايا عىل الجرب.
كام حثت السلطات عىل مراجعة قانون العقوبات والترشيعات القمعية األخرى ،ال سيام القانون  06-12الخاص بالجمعيات والقانون
 19-91بشأن االجتامعات العامة واملظاهرات ،لجعلها تتامىش مع العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية وامليثاق األفريقي
لحقوق اإلنسان والشعوب ،وكانت الجزائر قد صدقت عىل كليهام.
جهة اإلصدار :أخبار األمم املتحدة.
املصدر :املوقع اإللكرتوين الرسمي لألمم املتحدة ،2021/5/11 ،شوهد يف  ،2021/10/16يفhttps://bit.ly/3n2Ivj2 :
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جهة اإلصدار :األردن اليوم.
املصدر :موقع األردن اليوم" ،تويرت" ،2021/10/5 ،شوهد يف  ،2021/10/16يفhttps://bit.ly/3p8lJJf :
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صـدر حديـ ًثا

تـأليف :فوزية الفرجاني

العرب في استراتيجيات الهيمنة األميركية ()2008-1991
صدر عن "سلسلة أطروحات الدكتوراه" في المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات كتاب العرب
في استراتيجيات الهيمنة األميركية ( ،)2008-1991يتألف الكتاب ( 464صفحة بالقطع الوسط،
ً
ومفهرسا) من ثمانية فصول موزعة في أربعة أقسام.
موثقا
ً
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الوقائع الفلسطينية
Palestine Over Two Months

ً
توثيقــا ألهــم الوقائــع الفلســطينية واألحــداث المرتبطــة بالصــراع
يتضمــن هــذا التقريــر
العربي  -اإلسرائيلي في المدة  1أيار /مايو  30 -حزيران /يونيو .2021
كلمات مفتاحية :فلسطين ،إسرائيل ،الصراع العربي  -اإلسرائيلي.
Keywords: Palestine, Israel, Arab-Israeli Conflict.
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 2021/5/1قال نزار بنات ،املرشّ ح عن قامئة "الحرية والكرامة"
لالنتخابات الترشيعية ،إنّه تلقى تبليغًا بالحضور إىل رام الله ملقابلة
النائب العام ،تزام ًنا مع إطالق مسلحني النار أمام منزله يف ُدورا
جنوب الخليل .وأشار إىل أ ّن عد ًدا من املسلحني تج ّمعوا أمام منزله
وأطلقوا النار بكثافة ،وكرسوا باب بيته ،وألقوا بداخله قنابل صوت،
رغم وجود طفلته الرضيعة يف الداخل ووالدتها التي أصيبت مؤخ ًرا
بفريوس كورونا.
(ألرتا فلسطني)2021/5/1 ،

 2021/5/2أ ّجلت املحكمة العليا اإلرسائيلية إصدار قرارها بشأن
العائالت املقدسية املهددة باإلخالء من منازلها يف حي الشيخ جراح
مبدينة القدس املحتلة ،لصالح جمعيات استيطانية ،وأمهلت الطرفني
أربعة أيام للتوصل إىل اتفاق بينهام ،قبل أن تصدر قرارها النهايئ.
(العريب الجديد)2021/5/2 ،

 2021/5/2دعت ممثلية االتحاد األورويب يف فلسطني السلط َة
الفلسطينية إىل "احرتام حرية التعبري" ،وذلك يف تغريدة نرشتها
تعقيبًا عىل إطالق مسلحني الرصاص نحو منزل نزار بنات ،املرشح
لالنتخابات الترشيعية ضمن قامئة "الحرية والكرامة" .وقالت إنها
تابعت بقلق الهجوم عىل منزل بنات يف مدينة دورا جنوب الخليل،
مؤكدة أن "العنف ضد السياسيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان أمر
غري مقبول" .ودعت السلطة الفلسطينية إىل أن "تضمن احرتام حرية
التعبري وحامية ناشطي حقوق اإلنسان".
(ألرتا فلسطني)2021/5/2 ،

 2021/5/5اعتقلت الرشطة اإلرسائيلية خمسة فلسطينيني عىل األقل،
خالل احتجاجات شارك فيها أكرث من مئة شخص يف حي الشيخ جراح
يف القدس الرشقية املحتلة ،يف حني أكدت جمعية الهالل األحمر
الفلسطيني تسجيل عرش إصابات .وبحسب بيان الرشطة اإلرسائيلية،
فإن االعتقال جاء عىل خلفية "سلوك غري منضبط واالعتداء عىل
عنارص الرشطة".
(دويتشه فيله)2021/5/5 ،

 2021/5/5وقّع  330عض ًوا يف مجلس النواب األمرييك عريضةً ،يرصون
فيها عىل أن  3.8مليارات دوالر أمرييك من املساعدات العسكرية
السنوية من الواليات املتحدة إلرسائيل تظل غري مرشوطة ،وذلك يف
رد واضح عىل الدعوات املتزايدة لجعل هذه املساعدات لحكومة
نتنياهو مرشوطة بالتزامها بقانون حقوق اإلنسان.
(القدس)2021/5/5 ،

 2021/5/5أعلنت الرشطة اإلرسائيلية اعتقال املشتبه به يف تنفيذه
عملية حاجز زعرتة التي أدت إىل مقتل مستوطن وإصابة اثنني
آخرين ،وذلك يف بيت مهجور ببلدة سلواد قرب رام الله يف الضفة
الغربية .وقالت رشطة االحتالل يف بيان لها إنه مع نهاية نشاطات
استخبارية وميدانية مكثفة قام بها جهاز األمن العام (الشاباك)
والجيش والرشطة ،تم إلقاء القبض عىل املهاجم الذي نفذ عملية
حاجز زعرتة ،منترص شلبي ،وهو من سكان ترمسعيا ،مؤكدة أنه ال
ينتمي إىل أي فصيل فلسطيني.
(الجزيرة نت)2021/5/5 ،

 2021/5/3قررت السلطات اإلرسائيلية منع دخول املستوطنني
اليهود إىل املسجد األقىص مبدينة القدس املحتلة حتى إشعار آخر.
وبحسب "إذاعة الجيش اإلرسائييل"" :تقرر إغالق دخول اليهود إىل
املسجد األقىص اعتبا ًرا من غد وحتى إشعار آخر" .وكانت جامعات
استيطانية أعلنت عزمها تنفيذ اقتحام كبري للمسجد األقىص يف
 28رمضان ،املوافق  10أيار /مايو الجاري ،مبناسبة ما يسمى "يوم
القدس" العربي.

 2021/5/5دعا "املنسق" اإلرسائييل األسبق ،إيتان دانغوت ،ومحللون
عسكريون ،إىل التعامل بجدية مع "التحذير األخري" الذي أطلقه
"قائد هيئة األركان" يف كتائب القسام ،محمد الضيف ،حيث حذّر
االحتالل من مواصلة عدوانه عىل حي الشيخ جراح .وقال املنسق
إن حركة حامس أضافت من خالل تهديدات الضيف معادلة جديدة
إىل معادلة البوابات اإللكرتونية وباب العامود ،مطالبًا قيادة جيش
االحتالل وجهاز "الشاباك" بأخذ هذه التهديدات عىل محمل الجد،
والبقاء عىل أهبة االستعداد.

 2021/5/4نقل الناطق باسم "كتائب القسام" ،أبو عبيدة ،عن قائد
هيئة األركان يف الكتائب ،محمد الضيف ،تأكيده أن "قيادة املقاومة
والقسام ترقب ما يجري عن كثب" ،يف إشارة إىل األحداث يف حي
الشيخ جراح يف القدس .وقال البيان إن "قائد األركان يو ّجه تحذي ًرا
واض ًحا وأخ ًريا لالحتالل ومغتصبيه بأنه إن مل يتوقف العدوان عىل
أهلنا يف حي الشيخ جراح يف الحال ،فإننا لن نقف مكتويف األيدي
وسيدفع العدو الثمن غال ًيا".

 2021/5/5يعمل جاريد كوشرن عىل إطالق مؤسسة جديدة لتدعيم
العالقات بني أربع دول عربية وإرسائيل ،بعد تطبيعها مبوجب
اتفاقات ساعد يف إبرامها ،أثناء شغله منصب أحد كبار مستشاري
الرئيس السابق دونالد ترامب ،وذلك وفق ما أعلنته املؤسسة .وقد
بدأ كوشرن خطوات تأسيس "معهد اتفاقات أبراهام من أجل السالم"
ليك يعمل عىل تعميق االتفاقات التي توصلت إليها إرسائيل عام
 2020مع اإلمارات العربية املتحدة والبحرين والسودان واملغرب.

(وكالة األناضول)2021/5/3 ،

(عرب )2021/5/4 ،48

(ألرتا فلسطني)2021/5/5 ،

(وكالة رويرتز)2021/5/5 ،
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 2021/5/6أكد مستشار هيئة شؤون األرسى ،حسن عبد ربه ،أن
 3500أسري سابق ومحرر سيتم إحالتهم إىل التقاعد املبكر ،يف إطار
ملف تفريغ األرسى السابقني عىل املؤسسات الرسمية.
(هيئة شؤون األرسى واملحررين)2021/5/6 ،

 2021/5/6أعلنت رشطة االحتالل اإلرسائييل اعتقال منترص شلبي،
الذي تنسب إليه تنفيذ عملية إطالق النار قرب حاجز زعرتة
العسكري ،شامل الضفة الغربية املحتلة ،والتي أسفرت عن مقتل
إرسائييل وإصابة مستوطنني آخرين .وقالت يف بيان لها إنها تلقّت
معلومات استخباراتية ،تفيد أن شلبي موجود يف أحد منازل سلواد
التابعة ملحافظة رام الله والبرية يف الضفة الغربية املحتلة.
(عريب )2021/5/6 ،21

 2021/5/7قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون املغرتبني،
أمين الصفدي ،إن ترحيل أهايل حي الشيخ جراح يف القدس املحتلة
من منازلهم جرمية يجب أن مينع العامل حدوثها .وأضاف يف ترصيح
له عرب "تويرت" أن استمرار إرسائيل يف مامرساتها الالرشعية وخطواتها
االستفزازية يف القدس املحتلة وانتهاك حقوق الفلسطينيني ،مبا يف
ذلك حق أهل حي الشيخ جراح يف بيوتهم "لعب خطري بالنار" .وأكّد
أن الفلسطينيني املهددين بالرحيل هم املالكون الرشعيون لبيوتهم،
كام تثبت وثائق سلّمها األردن لألشقاء يف دولة فلسطني .واعترب
الصفدي أن إرسائيل ،بصفتها القوة القامئة باالحتالل ،ملزمة وفق
القانون الدويل بحامية حقوق امللكية هذه.
(الغد)2021/5/7 ،

 2021/5/7حثّت األمم املتحدة إرسائيل عىل إنهاء جميع عمليات
اإلخالء القرسي يف حق الفلسطينيني يف القدس الرشقية ،محذر ًة من
أن أفعالها قد تشكّل جرائم حرب ،وفقًا لـ "وكالة الصحافة الفرنسية".
وقال املتحدث باسم املفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق
اإلنسان ،روبرت كولفيل ،خالل مؤمتر صحايف دوري يف جنيف :ندعو
إرسائيل إىل إنهاء كل عمليات اإلخالء القرسي عىل الفور .وتأيت
ليل يف أعقاب اشتباكات بني قوات
الدعوة ،إثر اعتقال  15فلسطينيًا ً
األمن اإلرسائيلية ومحتجني عىل إجالء عائالت فلسطينية من القدس
الرشقية ،بحسب الرشطة.
(الرشق األوسط)2021/5/7 ،

 2021/5/7استنكرت دولة الكويت جميع اإلجراءات والقرارات التي
تتخذها "إرسائيل" بشأن حي الشيخ جراح يف مدينة القدس املحتلة.
وأعربت وزارة الخارجية الكويتية ،يف بيان لها ،عن إدانة الكويت
واستنكارها الشديدين الستمرار "إرسائيل" يف بناء املستوطنات وما
متارسه من عمليات تهجري وإخالل يف القدس الرشقية ،وال سيام يف
حي الشيخ جراح .وأكدت الوزارة خطورة عملية بناء املستوطنات
واالستمرار فيها لـ "مخالفتها مبادئ القانون الدويل ،ونسفها الجهود

الدولية الرامية إىل الوصول إىل حل نهايئ للرصاع الدائر يف الرشق
األوسط ،إضافة إىل تهديدها االستقرار يف املنطقة".
(الخليج أون الين)2021/5/7 ،

 2021/5/8دانت قطر وتركيا العدوان اإلرسائييل عىل املصلّني يف
املسجد األقىص.
(ألرتا فلسطني)2021/5/8 ،

 2021/5/8أصــدرت الواليات املتحدة واالتحاد األورويب بيانني
منفصلني يدعوان فيهام إىل "وقف العنف" و"التحرك بشكل عاجل"
لخفض التوتر بني الفلسطينيني واإلرسائيليني يف مدينة القدس الرشقية
التي تحتلها إرسائيل منذ عام  .1967وحذّر االتحاد األورويب من طرد
قائل إن "هذه
العائالت الفلسطينية من حي الشيخ جراح يف املدينةً ،
األعامل غري قانونية مبوجب القانون الدويل اإلنساين".
(فرانس )2021/5/8 ،24

 2021/5/8قال الناطق باسم كتائب القسام" ،أبو عبيدة" ،يف بيان
له" :نح ّيي صمود أهلنا املرابطني يف القدس واألقىص ونقول لهم بأن
قائد هيئة األركان يف كتائب القسام ،محمد الضيف ،وعدكم ولن
يخلف وعده" .وقد أطلق الضيف تحذي ًرا أخ ًريا لالحتالل اإلرسائييل
واملستوطنني يف ظل العدوان املتواصل عىل أهايل حي الشيخ جراح
بالقدس املحتلّة .ونقل أبو عبيدة عن الضيف تأكيده أ ّن قيادة
املقاومة وكتائب القسام ترقب ما يجري عن كثب.
(الحدث)2021/5/8 ،

 2021/5/8قالت رابطة الطالب يف املعهد العايل للدراسات الدولية
والتنمية يف جنيف إن رئيسة الرابطة تلقّت رسالة مقلقة من
ٍ
تصويت تم إجراؤه يف وقت
السفارة اإلرسائيلية يف سويرسا ،بشأن
سابق من هذا الشهر ،من أجل دعم حركة مقاطعة إرسائيل وسحب
االستثامرات منها وفرض العقوبات عليها  ،BDSيف محاولة "مرفوضة"
للتدخل يف الشأن الداخيل للجامعة.
(ألرتا فلسطني)2021/5/8 ،

 2021/5/9حصل املدعي العام اإلرسائييل عىل موافقة بتأجيل جلسة
تعقدها املحكمة العليا اإلرسائيلية ،بشأن عمليات طرد مزمعة
لفلسطينيني يف القدس ،وهي جلسة تهدد بتأجيج مزيد من العنف
يف املدينة املقدسة وتصاعد القلق الدويل.
(وكالة رويرتز)2021/5/9 ،

 2021/5/10منحت "الغرفة املشرتكة لفصائل املقاومة الفلسطينية"
يف قطاع غزة ،إرسائيل ،مهل ًة حتى الساعة السادسة من مساء
 10أيار /مايو ،لسحب جنودها من املسجد األقىص وحي "الشيخ
جراح" مبدينة القدس املحتلة واإلفراج عن املعتقلني .وقال أبو عبيدة،
الناطق باسم كتائب القسام ،يف بيان مقتضب" ،إن قيادة املقاومة يف
الغرفة املشرتكة متنح االحتالل مهل ًة حتى الساعة السادسة من مساء
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يوم  10أيار /مايو الجاري ،لسحب جنوده ومغتصبيه من املسجد
األقىص املبارك وحي الشيخ جراح ،واإلفراج عن جميع املعتقلني خالل
هبة القدس األخرية ،وإال فقد أعذر من أنذر".
(يت آر يت العربية)2021/5/10 ،

 2021/5/10منحت كتائب عز الدين القسام ،الذراع املسلحة لحركة
املقاومة اإلسالمية "حامس" ،كيان االحتالل اإلرسائييل مهل ًة ساعتني
لفك الحصار عن املعتكفني يف املسجد األقىص مبدينة القدس املحتلة.
وجاء ذلك يف بيان مقتضب للناطق باسم كتائب القسام ،أبو عبيدة،
قائل فيه" :إذا مل ّ
يفك العدو [اإلرسائييل] الحصار عن املرابطني
ً
املعتكفني يف املسجد األقىص فلينتظر ردنا خالل ساعتني".
(القدس العريب)2021/5/10 ،

 2021/5/10أعربت الرئاسة الفلسطينية عن إدانتها الشديدة
للجرمية اإلرسائيلية البشعة التي نفذتها حكومة االحتالل يف حق أبناء
شعبنا يف غزة والتي أدت إىل استشهاد  20مواط ًنا بينهم  9أطفال،
وإصابة العرشات .وح ّملت الرئاسة ،يف بيان صدر عنها ،حكومة
االحتالل املسؤولية الكاملة عن التصعيد والجرائم التي ترتكبها يف
قطاع غزة والقدس .وطالبت الرئاسة املجتمع الدويل برسعة التحرك،
إليقاف هذه الجرائم يف حق األبرياء من أبناء شعبنا ،وإيقاف حكومة
االحتالل اإلرسائييل عن االستمرار يف جرامئها وإجراءاتها الهادفة إىل
تهويد املدينة املقدسة وترحيل العائالت من حي الشيخ جراح.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/5/10 ،

 2021/5/11أطلقت فصائل مقاومة فلسطينية اسم "سيف القدس"
عىل جولة التصعيد الحالية مع إرسائيل .وقالت "الغرفة املشرتكة"،
التي تضم األذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية (باستثناء حركة
فتح) ،يف بيان لها ،إنها متكنت من "توجيه رضبات لالحتالل ضمن
معركة 'سيف القدس' ،افتتحتها برضبة صاروخية للقدس املحتلة
واستهداف مركبة صهيونية شامل القطاع" .وأضافت أنه تال ذلك
االستهداف "قصف صاروخي مكثف استهدف محيط مدينة تل أبيب
(وسط) ومواقع العدو يف املدن املحتلة ومغتصبات ما يسمى غالف
غزة" .وتابعت" :نقول للعدو أننا سبق أن حذرناه من التامدي يف
عدوانه عىل مقدساتنا وأبناء شعبنا ،لكنه استمر يف غيّه بال وازع وال
رادع ،لذا فقد آن األوان له أن يدفع فاتورة الحساب" .وقالت" :لقد
راكمنا قوتنا لحامية أبناء شعبنا يف كل مكان ولن نتخىل عنهم مهام
كانت التبعات ،فسالحنا هو سالح لكل شعبنا أينام كان".
(وكالة األناضول)2021/5/11 ،

 2021/5/11طالب رئيس الوزراء الفلسطيني ،محمد اشتية ،مجلس
األمن بالتدخل الفوري لوقف العدوان اإلرسائييل "املتدحرج" ضد

أهلنا يف قطاع غزة ،الذي أدى حتى اآلن إىل استشهاد أكرث من عرشين
مواط ًنا بينهم تسعة أطفال.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/5/11 ،

 2021/5/11أق ّر جيش االحتالل اإلرسائييل ات ّخاذ  6خطوات يف إطار
عمليّته العسكرية يف قطاع غزة ،والتي أطلق عليها اسم "حارس
األسوار" مقابل اسم "سيف القدس" الذي أطلقته فصائل املقاومة
بغزة عىل املواجهة الحالية .وترأس رئيس أركان جيش االحتالل،
أفيف كوخايف ،جلسة لتقييم الوضع ،أوعز يف ختامها مبواصلة
استهداف ما وصفه "مواقع إنتاج وتخزين الوسائل القتالية لحركتي
حامس والجهاد اإلسالمي" ،وتوسيع الغارات لتشمل أهدافًا أخرى
لناشطي الحركتني.
(ألرتا فلسطني)2021/5/11 ،

 2021/5/12أعلنت إرسائيل حالة الطوارئ يف مدينة اللد (وسط)،
بعد احتجاجات متواصلة إثر استشهاد شاب فلسطيني برصاص
مستوطن ،ونرص ًة للقدس واألقىص بعد التطورات األخرية .وتشهد
مدن يف أرايض الـ  ،48بينها اللد وعكا (شامل) ،موجة من املواجهات
بني سكان فلسطينيني ومستوطنني إرسائيليني ،عىل خلفية التوترات
األخرية يف القدس ،بحسب وسائل إعالم إرسائيلية.
(الجزيرة نت)2021/5/12 ،

 2021/5/12أكدت كتائب القسام ،الجناح العسكري لحركة املقاومة
اإلسالمية "حامس" ،استشهاد قائد لواء غزة يف الكتائب وعدد من
القادة امليدانيني يف غارة إرسائيلية ،يف الوقت الذي أكد فيه الجيش
اإلرسائييل استهداف "هيئة أركان عمليات الحركة".
(الجزيرة نت)2021/5/12 ،

 2021/5/12قال الرئيس األمرييك جو بايدن إن إدارته عىل تواصل
دائم مع رشكائنا يف الرشق األوسط حول التوترات األخرية يف املنطقة؛
أي تلك املتعلقة بالعدوان اإلرسائييل عىل غزة واألرايض الفلسطينية،
واالعتداء املتواصل عىل املسجد األقىص.
(األهرام)2021/5/12 ،

 2021/5/13أعلنت كتائب القسام إدخال سالحني جديدين إىل
"معركة سيف القدس" ،وهام صاروخ وطائرة مسرية "انتحارية" وفق
وصف الكتائب .وأعلن "أبو عبيدة" ،الناطق باسم كتائب القسام،
إطالق صاروخ "عياش  "250إىل مطار "رامون" القريب من مدينة
"إيالت" ،عىل مسافة  220كم عن قطاع غزة ،مبي ًنا أن الصاروخ يحمل
اسم الشهيد يحيى عياش ،ومداه  250كم .وأكدت مصادر إرسائيلية
سقوطه عىل بلدة قريبة من مطار رامون ،من دون أن توضح األرضار
رصحت الكتائب بإدخال طائرات "مسرية"
الناتجة منه .ويف بيان لها ّ
انتحارية من طراز "شهاب" محلية الصنع ،مبيّنة أنها استهدفت بها
منصة الغاز يف عرض البحر قبالة ساحل شامل غزة .كام استهدفت
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بها حشو ًدا عسكرية عىل تخوم القطاع ظهر اليوم .ونرشت الكتائب
مقطع فيديو قالت إنه يتضمن مشاهد للطائرة.

ويف النقب ،اعتقلت الرشطة واملخابرات  148فلسطين ًيا منذ بداية
معتقل يف السجون.
ً
الهبّة قبل ستة أيام ،بقي منهم 40

 2021/5/13حذّر الرئيس اإلرسائييل ،رؤوفني ريفلني ،من نشوب
حرب أهلية بني عرب البالد ويهودها ،وقالت الرشطة إن االعتداءات
كانت أكرث من جانب اليهود ضد العرب فيام يبدو.

 2021/5/15تلقّى الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس ،مكاملة هاتفية
من الرئيس األمرييك ،جو بايدن ،هي األوىل بينهام منذ تسلّم األخري
منصبه يف كانون الثاين /يناير  .2021وطالب عباس اإلدارة األمريكية
بـ "وضع حد لالعتداءات اإلرسائيلية عىل أبناء شعبنا الفلسطيني يف
كل مكان" .ووفقًا لـ "وكالة األنباء الفلسطينية" ،فإن عباس أطلع
بايدن عىل "االعتداءات التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني يف القدس
وغزة والضفة الغربية من آلة الحرب اإلرسائيلية التي تسببت يف قتل
املئات من أبناء شعبنا ،وجرح اآلالف ،وترشيد آالف العائالت من
منازلهم التي تم تدمريها يف غزة والضفة" ،كام أطلعه عىل "إرهاب
املستوطنني املتطرفني يف القدس والضفة ،واالعتداء عىل املصلني
يف املسجد األقىص املبارك ،ومنعهم من الوصول إليه وإىل كنيسة
القيامة ،ومحاوالت رسقة أرايض أهلنا يف (حي) الشيخ جراح".

(ألرتا فلسطني)2021/5/13 ،

(سويس إنفو)2021/5/13 ،

 2021/5/13وقّع وزير الحرب اإلرسائييل ،بيني غانتس ،أمر تجنيد
 10رسايا احتياط من قوات عنارص "حرس الحدود" ،وذلك لتعزيز
عمل الرشطة اإلرسائيلية عىل "استعادة السيطرة وفرض النظام".
يف حني حذّر الرئيس اإلرسائييل ،رؤوفني ريفلني ،من حرب أهلية يف
إرسائيل ،بعد مواجهات دامية اندلعت يف مدن الخط األخرض.
(املدن)2021/5/13 ،

 2021/5/13ألغت الخطوط الجوية الربيطانية رحالتها من تل أبيب
وإليها ،لتكون أول رشكة طريان دولية تتجنب السفر إىل إرسائيل.
وقالت الخطوط الجوية الربيطانية" :سالمة زمالئنا وعمالئنا وأمنهم
أولوية ،ونواصل مراقبة املوقف عن كثب" .وأعلنت سلطات مطار
بن غوريون أنه تم تحويل مسار جميع الرحالت املتوجهة إىل هذا
املطار الدويل يف تل أبيب حتى إشعار آخر ،بعد أيام من إطالق
الصواريخ من قطاع غزة.
(القدس العريب)2021/5/13 ،

 2021/5/13أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أهمية وقف
االعتداءات اإلرسائيلية عىل الشعب الفلسطيني يف كل مكان ،يف
حني دعت واشنطن إىل وقف التوتر يف األرايض الفلسطينية مؤكدة
"حق إرسائيل يف الدفاع عن النفس" .ويف اتصال هاتفي أجراه وزير
الخارجية األمرييك ،أنتوين بلينكن ،شدد عباس عىل أهمية خلق أفق
للوصول إىل حل سيايس مبني عىل أساس الرشعية الدولية ،يضمن
إنهاء االحتالل اإلرسائييل لألرايض الفلسطينية .وبحسب "وكالة األنباء
الفلسطينية الرسمية" ،أكد بلينكن أهمية الوصول إىل التهدئة ووقف
العنف ،مش ًريا إىل أن واشنطن تبذل جهو ًدا مع كل األطراف املعنية
للوصول إىل التهدئة.
(الجزيرة نت)2021/5/13 ،

 2021/5/15تواصلت املسريات والتظاهرات يف الداخل الفلسطيني
يف ذكرى النكبة الـ  73ونرص ًة للقدس واألقىص وضد العدوان عىل
غزة ،وتندي ًدا باعتداءات املستوطنني عىل املواطنني العرب بحامية
عنارص الرشطة اإلرسائيلية .ونفّذت الرشطة اإلرسائيلية حملة
مداهامت ،تخللها اعتقال عرشات الشبان يف البلدات الفلسطينية يف
الداخل .وقد اعتقلت قوات االحتالل  52فلسطين ًيا يف عكا ،و 14يف
حيفا ،و 12يف يافا ،وقرابة  30يف اللد ،و 6يف جلجولية ،و 4يف النارصة.

(العريب الجديد)2021/5/15 ،

(الرشق بلومبريغ)2021/5/15 ،

القسام،
 2021/5/15دعا "أبو عبيدة" ،الناطق العسكري باسم كتائب ّ
جامهري الشعب الفلسطيني يف القدس والضفة وغزة واألرايض
املحتلة عام  1948والشتات ،إىل االلتحام واالشتباك مع جيش العدو
الصهيوين يف كل الساحات وامليادين.
(امليادين)2021/5/15 ،

 2021/5/15هاجم وزيــر الدفاع اإلرسائييل السابق ،أفيغدور
ليربمان ،بش ّدة رئيس الحكومة اإلرسائيلية ،بنيامني نتنياهو ،معت ًربا
أ ّن "الكابينت" يخضع بالكامل لسلطة األخري ،وليس للوزراء أي
تأثري حقيقي يف التحركات التي يتخذها ،وأ ّن هدف العمل ّية هو
"تحسني صورته".
(النهار)2021/5/15 ،

 2021/5/15قال نائب رئيس املكتب السيايس لحركة "حامس" ،صالح
العاروري ،إن املعركة الربية (يف غزة) ستكون "كارثة عىل االحتالل
اإلرسائييل ،وستغري ميزان الرصاع" .وأضاف أن املقاومة الفلسطينية
قادرة عىل "مفاجأة العدو ،ولديها ما هو أقوى وأشد مام استخدمته
سابقًا".
(وكالة األناضول)2021/5/15 ،

 2021/5/15وصل نائب مساعد وزير الخارجية األمرييك للشؤون
الفلسطينية واإلرسائيلية ،هادي عمرو ،إىل الرشق الوسط يف مسعى
أمرييك لرتتيب تهدئة يف التصعيد الحايل بني إرسائيل والفلسطينيني.
وقال وزير الخارجية األمرييك ،أنتوين بلينكن ،إن واشنطن أوفدت
لحض اإلرسائيليني والفلسطينيني عىل وقف
مبعوث ًا إىل الرشق األوسط ّ
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التصعيد العسكري .وتابع" :هادي عمرو مكلف بدعوة الطرفني إىل
وقف العنف ،نيابة عن الرئيس بايدن".
(يب يب يس عريب)2021/5/15 ،

 2021/5/15دمرت طائرات االحتالل اإلرسائييل ،كليًّا ،برج الجالء يف
غزة ،والذي يضم نحو  60شقة سكنية للمواطنني ،ومكتب شبكة
"الجزيرة" يف غزة ومكتب "وكالة أسوشيتد برس" األمريكية لألنباء،
وكذلك عد ًدا من اإلذاعات املحلية ،إضافة إىل مكاتب محامني وأطباء.
(الرشق)2021/5/15 ،

 2021/5/16يعقد مجلس األمن جلسة لبحث تطورات األوضاع يف
األرايض الفلسطينية املحتلة ،بالتزامن مع إعالن االتحاد األورويب عن
عقد جلسة يف مسعى لوقف التصعيد يف األرايض الفلسطينية املحتلة.
(العريب الجديد)2021/5/16 ،

 2021/5/16طالبت "وكالة أسوشيتد برس" األمريكية لألنباء بفتح
تحقيق مستقل يف الغارة الجوية اإلرسائيلية التي استهدفت مبنى
يضم مكتبها ومكاتب وسائل إعالمية أخرى يف قطاع غزة .ودعت
رئيسة التحرير التنفيذية للوكالة ،سايل بزيب ،إىل إجراء تحقيق
مستقل يف الغارة التي استهدفت ودمرت مبنى الجالء الذي كان
يضم مقر الوكالة ومقا ّر إعالمية أخرى يف قطاع غزة ،مؤكدة أن الرأي
العام يحق له معرفة الحقائق.
(القدس)2021/5/16 ،

 2021/5/16أغلقت قوات االحتالل حي الشيخ جراح يف القدس
باملكعبات اإلسمنتية.
(عمون)2021/5/16 ،

 2021/5/17أعلن رئيس مجلس النواب األردين ،عبد املنعم العودات،
أن املجلس أرسل إىل الحكومة األردنية مذكرة تطالب بطرد السفري
اإلرسائييل من عامن ،وسحب السفري األردين من تل أبيب ،ر ًدا عىل
التصعيد اإلرسائييل ضد الفلسطينيني.
(يورو نيوز)2021/5/17 ،

 2021/5/17فشل مجلس األمن يف إصدار بيان ،بشأن العدوان
أقل
املحاص ،للمرة الثالثة خالل ّ
الوحيش عىل قطاع غزة
اإلرسائييل
َ
ّ
من أسبوع.
(عرب )2021/5/17 ،48

 2021/5/17دعا "الشباب الفلسطيني" إىل "إرضاب شامل ومقاومة
مستمرة" عىل كامل الرتاب الفلسطيني يوم  18أيار /مايو .وجاء
يف بيان الدعوة أ ّن الجامهري الفلسطينية مدع ّوة ،أينام ُوجدت ،إىل
االلتزام باإلرضاب الشامل ،وتنظيم فعاليات وطنية يف املدن والبلدات
والقرى واملخيامت ،تأكي ًدا عىل أ ّن "انتفاضتنا مستمرة ما بقي
االحتالل" .وأضاف أ ّن الدعوة إىل اإلرضاب تأيت استمرا ًرا لالنتفاضة
التي انطلقت من القدس إىل اللد وحيفا وأم الفحم وكفرك ّنا ونابلس

ورام الله والخليل ووصلت إىل غزة العظيمة ،وكل القرى والبلدات
الفلسطينية ،وإىل حدود فلسطني مع لبنان واألردن وسورية ،وانطالقًا
من حتمية مواصلة البناء عىل مكتسبات الشعب الفلسطيني الثائر
يف وجه منظومة االحتالل املستعمر الجاثم عىل صدور الفلسطينيني،
وال ّناهب ملقدراتهم منذ  73عا ًما.
(ألرتا فلسطني)2021/5/17 ،

 2021/5/17أكد الرئيس األمرييك ،جو بايدن ،أن إدارته تعمل مع
الفلسطينيني واإلرسائيليني لتحقيق تهدئة دامئة ،مضيفًا أن الطرفني
يستحقان العيش يف أمن وسالم.
(الخليج أون الين)2021/5/17 ،

 2021/5/17استدعت الخارجية الكويتية سفري جمهورية التشيك
لديها ،مارتن دوفراك ،عقب نرشه علم إرسائيل عىل حسابه الشخيص
يف موقع التواصل االجتامعي "إنستغرام" ،يف إشارة إىل تضامنه مع
دولة االحتالل يف عدوانها ضد الشعب الفلسطيني.
(الرشق)2021/5/17 ،

 2021/5/17نفت وزارة الصحة الفلسطينية معلومات كاذبة ،أطلقها
"منسق" أعامل الحكومة اإلرسائيلية ،زعم فيها أن مستشفى عمر
القاسم يف بلدة عزون رشق قلقيلية تع ّرض لالستهداف بصاروخ من
قطاع غزة.
(ألرتا فلسطني)2021/5/17 ،

 2021/5/17دعا  36نائ ًبا يف الكونغرس األمرييك إىل وقف فوري
إلطالق النار يف قطاع غ ّزة ،وذلك لـ "منع مزيد من الخسائر يف
األرواح" .وقال  28عض ًوا يف مجلس الشيوخ إنّه " ِمن أجل منع أي
خسائر أخرى يف أرواح املدنيني ومنع مزيد من تصعيد الرصاع يف
إرسائيل واألرايض الفلسطينية ،نحثّ عىل وقف فوري إلطالق النار".
(تلفزيون سوريا)2021/5/17 ،

 2021/5/17قال رئيس الحكومة الفلسطينية ،محمد اشتية ،إن ما
يجري يف قطاع غزة من املواجهة املسلحة مع إرسائيل "إبادة جامعية
تُبثّ عىل الهواء مبارشة".
(وكالة رويرتز)2021/5/17 ،

 2021/5/18قال العاهل األردين امللك ،عبد الله الثاين ،إن املامرسات
اإلرسائيلية االستفزازية املتكررة يف حق الشعب الفلسطيني قادت
إىل التصعيد الدائر ،والدفع باملنطقة نحو املزيد من التأزيم والتوتر.
(لوسيل)2021/5/18 ،

 2021/5/18أعلنت الحكومة الفلسطينية تعطيل العمل حتى
يتسنى للموظفني املشاركة يف املسريات التي ستنطلق منتصف
النهار ،يف حني دعت حركة فتح يف بيانٍ لها الفلسطينيني للمشاركة يف
مسريات ومظاهرات ستنطلق من مراكز املدن ومواجهات "سلمية"
مع الجيش اإلرسائييل واملستوطنني .وتأيت الدعوة إىل اإلرضاب يف
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مدن الضفة الغربية انسجا ًما مع دعوة لجنة املتابعة العليا لشؤون
الجامهري العربية يف إرسائيل لإلرضاب العام والشامل يف الوسط
العريب يف الداخل "ر ًدا عىل العدوان اإلرسائييل املتواصل عىل شعبنا
الفلسطيني" بحسب بيان حركة فتح .وشملت دعوات اإلرضاب
دعوات للمواجهة مع الجيش اإلرسائييل عند نقاط التّامس.
(فرانس )2021/5/18 ،24

 2021/5/18أبلغ الرئيس األمــريك ،جو بايدن ،رئيس الحكومة
اإلرسائيلية ،بنيامني نتنياهو ،أن واشنطن تدعم وقف إطالق النار بني
إرسائيل وفصائل املقاومة الفلسطينية يف قطاع غزة ،بحسب ما جاء
يف بيان صدر عن البيت األبيض.
(عرب )2021/5/18 ،48

 2021/5/19أكد رئيس الحكومة اإلرسائيلية ،بنيامني نتنياهو ،إرصاره
"عىل مواصلة العملية العسكرية حتى تحقيق هدفها ،وهو استعادة
الهدوء واألمان للمواطنني اإلرسائيليني" ،مث ّم ًنا ،يف بيان صدر عن
مكتبه ،الدعم الرسمي األمرييك األورويب ملا وصفه بـ "حق إرسائيل يف
الدفاع عن نفسها".
(عرب )2021/5/19 ،48

 2021/5/19قال البيت األبيض إن الرئيس األمرييك ،جو بايدن ،بحث
مع رئيس وزراء االحتالل اإلرسائييل بنيامني نتنياهو للمرة الرابعة،
العنف الدائر بني إرسائيل والفلسطينيني ،وحثّه عىل وقف التصعيد
يف غزة اليوم.
(القدس)2021/5/19 ،

 2021/5/19وصف رئيس جنوب أفريقيا ،سرييل رامافوزا ،يف
مقابلة حرصية لـ "فرانس  ،"24السياسة اإلرسائيلية املعتمدة يف غزة
قائل إن "الطريقة التي حرموا بها الفلسطينيني
بـ "الفصل العنرصي"ً ،
من حقوقهم والتي قصفوا بها املنطقة وتلك التي أطلقوا بها
العنان لإلرهاب ،ميكن للمرء أن يصنفها عىل أنها نوع من دول
الفصل العنرصي".
(فرانس )2021/5/19 ،24

 2021/5/20أكد الناطق باسم "كتائب القسام" الفلسطينية،
أبو عبيدة ،أن "املقاومة خاضت معركة "سيف القدس" دفا ًعا عن
القدس بكل رشف وإرادة واقتدار ،نيابة عن أمة بأكملها .وقال" :لقد
مت ّك ّنا بعون الله من إذالل العدو وجيشه الذي تبجحت قيادته بقتل
األطفال وتدمري األبراج السكنية" .وأضاف" :نقول وبشكل واضح أننا
قد أعددنا رضبة تغطي كل فلسطني من حيفا حتى رامون ،ولكننا
استجبنا لوقف إطالق النار لرناقب سلوك العدو" ،وتابع" :قيادة
االحتالل أمام اختبار حقيقي وقرار الرضبة الصاروخية عىل الطاولة
حتى  2فج ًرا".
(آر يت العربية)2021/5/20 ،

 2021/5/20قال وزير خارجية لوكسمبورغ ،جان أسيلبورن ،إن
األولوية اآلن وقف العنف ،مح ّم ًل نتنياهو مسؤولية تصعيد العدوان
وما يحدث يف املنطقة .وأضــاف ،يف مقابلة صحفية مع "اإلذاعة
األملانية" ،أن نتنياهو يتح ّمل مسؤولية كبرية ملا يحدث وذلك بعد
أن عمل مع ترامب وحطّام آمال الفلسطينيني ،من خالل سياسة
االستيطان واالستيالء عىل األرايض وهدم املنازل.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/5/20 ،

 2021/5/20قرر صندوق الرثوة السيادية الرنويجي ،وهو األكرب من
نوعه يف العامل ،التخيل عن رشكتني تعمالن يف تطوير املستوطنات
اإلرسائيلية يف الضفة الغربية ،مش ًريا إىل مخاوف بشأن انتهاكات
حقوقية محتملة.
(الرشق األوسط)2021/5/20 ،

 2021/5/20طالب  138من األعضاء الدميقراطيني يف مجلس النواب
األمرييك إدارة الرئيس جو بايدن بالضغط عىل الحكومة اإلرسائيلية،
من أجل وقف فوري إلطالق النار يف األرايض الفلسطينية .وقال أعضاء
الكونغرس يف رسالتهم إىل بايدن" :ندعوكم وإدارتكم إىل تسهيل
الوقف الفوري للعنف والضغط عىل الجانبني للتفاوض برسعة عىل
وقف إطالق النار ،ألن البديل من ذلك هو مأساة إنسانية ذات أبعاد
ال ميكن تصورها".
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/5/20 ،

 2021/5/20برعاي ٍة مرصية ،جرى التوصل إىل اتفاق لوقف إطالق
نار "متبادل ومتزامن" يف قطاع غزة؛ اعتبا ًرا من الساعة  2فج َر يوم
 21أيار /مايو "بتوقيت فلسطني" .وستقوم القاهرة بإيفاد وفدين
أمنيني إىل تل أبيب واملناطق الفلسطينية؛ ملتابعة إجراءات التنفيذ،
واالتفاق عىل اإلجراءات الالحقة التي من شأنها الحفاظ عىل استقرار
األوضاع بصورة دامئة.
(الرشوق)2021/5/20 ،

 2021/5/22شدد الرئيس األمرييك ،جو بايدن ،عىل رضورة االعرتاف
قائل" :من حق أهل الضفة
مبحمود عباس قائ ًدا للشعب الفلسطينيً ،
العيش بأمان ،وإن تصنيف حركة حامس منظمة إرهابية ال يعني
عدم إعادة بناء قطاع غزة" .وجاء ذلك خالل مؤمت ٍر صحفي مشرتك
جمع بايدن بنظريه الكوري الجنويب ،مون جاي ،أكّد فيه أن "ما
يحدث يف القدس يجب أن ينتهي" ،مج ّد ًدا التزامه مبا أسامه "أمن
وصالته من أجل صمود وقف إطالق النار بينها وبني حركة
إرسائيل"َ ،
"حامس" يف غزة.
(ألرتا فلسطني)2021/5/22 ،

 2021/5/22أفادت "وكالة رويرتز" أن وزير الخارجية األمرييك ،أنتوين
بلينكن ،سيزور الضفة الغربية وإرسائيل .وتأيت هذه الزيارة يف أعقاب
دخول اتفاق لوقف إطالق النار بني إرسائيل والفصائل الفلسطينية
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يف قطاع غزة حيز التنفيذ وتوقف  11يو ًما من القصف املتبادل بني
الطرفني .وقالت وزارة الخارجية األمريكية إن بلينكن تح ّدث هاتفيًا
مع الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس ،وناقَشَ ا إجراءات لضامن
صمود وقف إطالق النار القائم بني الفلسطينيني وإرسائيل .وذكرت
الوزارة أن بلينكن أبلغ عباس بأن الواليات املتحدة ملتزمة بالعمل
مع السلطة الفلسطينية واألمم املتحدة ،لتقديم مساعدات إنسانية
رسيعة وحشد الدعم الدويل إلعادة إعامر غزة .كام أعلن املتحدث
باسم الــوزارة ،نيد برايس ،أن بلينكن تحدث هاتفيًا مع نظريه
اإلرسائييل ،غايب أشكينازي ،الذي "ر ّحب بالرحلة املرتقبة للوزير
بلينكن إىل املنطقة ،حيث سيلتقي يف األيام املقبلة نظرييه اإلرسائييل
والفلسطيني ونظراء إقليميني للتباحث معهم يف جهود التعايف
والعمل سويًا عىل بناء مستقبل أفضل لإلرسائيليني والفلسطينيني".
(الحرة)2021/5/22 ،

 2021/5/23استقبل الشيخ متيم بن حمد آل ثاين ،أمري دولة قطر،
إسامعيل هنية ،رئيس املكتب السيايس لحركة حامس ،والوفد املرافق
له ،وذلك بعد يومني عىل وقف إطالق النار يف غزة .وأعرب هنية عن
شكره لقطر ملساعيها و"جهودها الدبلوماسية التي أسهمت يف وقف
االعتداءات اإلرسائيلية عىل الشعب الفلسطيني والتوصل إىل التهدئة
ووقف إطالق النار يف غزة ،ودعمها الدائم للشعب الفلسطيني"،
وفقًا لـ "وكالة األنباء القطرية".
(يس إن إن)2021/5/23 ،

 2021/5/23حذّر وزير الخارجية الفرنيس ،جان إيف لودريان ،من
"احتامل حصول فصل عنرصي" يف إرسائيل يف حال عدم التوصل إىل
حل الدولتني بني الدولة العربية والفلسطينيني.
(فرانس )2021/5/23 ،24

 2021/5/23أكّد وزير الخارجية األمــريك ،أنتوين بلينكن ،دعم
الواليات املتحدة لحل الدولتني باعتباره الطريقة الوحيدة التي
ستمنح اإلرسائيليني والفلسطينيني األمل يف التمتع بـ "إجراءات
متساوية من األمن والسالم والكرامة" ،وذلك يف ترصيحات أدىل بها
قبيل زيارة مرتقبة إىل الرشق األوسط.
(دويتشه فيله)2021/5/23 ،

 2021/5/24قال رئيس الوزراء الفلسطيني ،محمد اشتية ،إن عىل
"إرسائيل" رفع حصارها عن قطاع غزة ،يك تسري عملية إعادة اإلعامر
بيرس ومن دون تأخري حال توافر األموال الالزمة لذلك.
(مجلس الوزراء الفلسطيني)2021/5/24 ،

 2021/5/24دان عرشات األساتذة يف جامعة هارفارد األمريكية
العريقة ،إرسائيل ملامرسة سياسات الفصل العنرصي ،وطالبوا اإلدارة
األمريكية بالتوقف الفوري عن توفري الدعم لهذه السياسات ،معلنني

عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني يف نضاله من أجل حريته وحق
تقرير مصريه.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/5/24 ،

 2021/5/24يصل وزير الخارجية األمرييك ،أنتوين بلينكن ،إىل إرسائيل،
يف مستهل جولة تشمل أيضً ا فلسطني واألردن ومرص.
(العني)2021/5/24 ،

 2021/5/24أبلغ الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس ،وزير الخارجية
املرصي ،سامح شكري ،تقدير فلسطني مواقف مرص الداعمة لبالده.
وكان شكري وصل إىل رام الله عىل منت طائرة عمودية من األردن،
حيث التقى الرئيس الفلسطيني .وتابعت الرئاسة الفلسطينية
يف البيان الذي نرشته "وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية" ،أن
عباس "أطلع الوزير املرصي عىل آخر مستجدات األوضاع يف األرايض
الفلسطينية ،واالتصاالت التي تجريها القيادة الفلسطينية مع
الواليات املتحدة واألمم املتحدة واألطراف العربية والدولية ذات
العالقة لوقف اإلجراءات اإلرسائيلية" .وقال" :نحن عىل استعداد
ملواصلة الحوار لتشكيل حكومة وفاق وطني تكون ملتزمة بالرشعية
الدولية" .وقالت الرئاسة الفلسطينية إن عباس "تطرق إىل العملية
السياسية ،مؤك ًدا رضورة االنتقال بعد تثبيت التهدئة ،إىل مرحلة
البدء العاجل مبسار سيايس تحت إرشاف اللجنة الرباعية الدولية،
ينهي االحتالل اإلرسائييل عن شعبنا وأرضنا ،ويؤدي إىل قيام دولة
فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الرشقية ،عىل أساس قرارات
الرشعية الدولية".
(العني)2021/5/24 ،

 2021/5/25أكد وزير الخارجية األمرييك ،أنتوين بلينكن ،أن حضوره
دليل واض ًحا عىل التزام الواليات املتحدة األمريكية
إىل "إرسائيل" يع ُّد ً
بأمن إرسائيل ومواطنيها ،مبيّ ًنا أن بالده تحاول حشد الدعم الدويل،
من أجل إعــادة إعامر قطاع غزة "عرب بناء منظومة مساعدات
إنسانية ،من دون أن تستغلها حامس" ،عىل حد تعبريه.
(ألرتا فلسطني)2021/5/25 ،

 2021/5/25استقبل الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس ،نائب رئيس
الوزراء وزير الخارجية وشؤون املغرتبني األردين ،أمين الصفدي ،يف
حامل رسالة تضامن ودعم من جاللة
مقر الرئاسة يف مدينة رام اللهً ،
امللك ،عبد الله الثاين ،حيث أعرب عبّاس عن تقدير دولة فلسطني،
رئيسا وحكومة وشع ًبا ،مواقف األردن ،بقيادة امللك ،الداعمة للقضية
ً
الفلسطينية عىل الصعد كافة.
(اململكة يت يف)2021/5/25 ،

 2021/5/25قررت السعودية إغالق مجالها الجوي أمام الطائرات
القادمة من "إرسائيل" ومنعها من املرور عرب أجوائها نحو دول أخرى.
(شبكة قدس اإلخبارية)2021/5/25 ،
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 2021/5/25استدعت وزارة الخارجية األردنية السفري اإلرسائييل
لدى عامن ،أمري ويسبورد ،لـ "نقل رسالة احتجاج شديدة اللهجة (إىل
تل أبيب) بخصوص احتجاز مواط َنني أردنيني يف إرسائيل ،وطريقة
تعامل السلطات اإلرسائيلية معهام".
(وكالة األناضول)2021/5/25 ،

 2021/5/25أكدت الواليات املتحدة أنها ترغب يف "إعادة بناء"
عالقتها مع الفلسطينيني ،وستسعى إلعادة فتح القنصلية األمريكية
يف القدس ،بعد لقاء وزير الخارجية األمرييك ،أنتوين بلينكن والرئيس
الفلسطيني ،محمود عباس.
(دويتشه فيله)2021/5/25 ،

 2021/5/25أيّدت الحكومة اإليرلندية اقرتا ًحا برملانيًا يدين "الضم
الفعيل" لألرايض الفلسطينية من جانب السلطات اإلرسائيلية.
(سويس إنفو)2021/5/25 ،

 2021/5/26استقبل الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس ،مبقر
الرئاسة يف مدينة رام الله ،وزير الخارجية الربيطاين ،دومنيك راب،
وأطلعه عىل آخر مستجدات األوضاع وأهمية العمل عىل وقف
اعتداءات املستوطنني املدعومني بقوات االحتالل اإلرسائييل يف الضفة
مبا فيها القدس ،ورضورة العمل عىل تثبيت التهدئة يف كامل األرايض
الفلسطينية ،ودعم جهود إعادة إعامر قطاع غزة.
(الرشوق)2021/5/26 ،

كل من إرسائيل والسلطة
 2021/5/26دعت السلطات املرصية ً
الفلسطينية وحركة "حامس" إىل عقد مباحثات يف القاهرة ،لضامن
وقف إطالق نار طويل األمد بني فصائل املقاومة الفلسطينية يف
قطاع غزة وجيش االحتالل اإلرسائييل.
(عرب )2021/5/26 ،48

 2021/5/26أعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن
دعم إلعادة
آل ثاين أن بالده ستقدم منحة بقيمة  500مليون دوالر ً
إعامر غزة ،ومن جهتها أعربت حركة املقاومة اإلسالمية "حامس" عن
تقديرها ملوقف الدوحة .وقال وزير الخارجية القطري ،يف تغريدة له
عىل تويرت ،إن القرار جاء بتوجيهات من أمري دولة قطر ،الشيخ متيم
وصول
ً
بن حمد آل ثاين ،مؤك ًدا أن بالده ستواصل دعم الفلسطينيني
إىل الحل العادل والدائم بإقامة دولتهم املستقلة ،وفق مبادرة السالم
العربية ومرجعيات الرشعية الدولية ذات الصلة.
(الجزيرة نت)2021/5/26 ،

 2021/5/26انتقد رئيس الــوزراء اإلرسائييل ،بنيامني نتنياهو،
ترصيحات لوزير الخارجية الفرنيس ،جان إيف لودريان ،حذّر فيها
من احتامل أن تتحول إرسائيل إىل دولة "فصل عنرصي" .وقال "أود
أن أعرب عن احتجاجي الشديد ضد حكومة فرنسا ،بشأن ترصيحات
وزير الخارجية الفرنيس التي أدىل بها يف مقابلة تلفزيونية" .واعترب

نتنياهو أن ترصيح لودريان بأن إرسائيل ميكن أن تتحول إىل "دولة
فصل عنرصي (أبارتهايد) هو ادعاء وقح وكاذب ،وليس له أي أساس".
بغض النظر
وتابع "يف إرسائيل كل املواطنني متساوون أمام القانون ّ
عن أصلهم" ،مضيفًا "لن نقبل بأي محاولة منافقة وكاذبة لتعليمنا
األخالق يف هذا الشأن".
(الجزيرة مبارش)2021/5/26 ،

 2021/5/26أعلن وزير الخارجية األمرييك ،أنتوين بلينكن ،أ ّن واشنطن
"عاجل" للشعب الفلسطيني بأكرث من  360مليون دوالر.
ً
دعم
تق ّدم ً
(وكالة م ًعا اإلخبارية)2021/5/26 ،

 2021/5/27قررت وزارة االقتصاد الوطني الفلسطينية حظر إدخال
منتجات رشكة تنوفا اإلرسائيلية لأللبان إىل السوق الفلسطينية ،لعدم
التزامها بالتعليامت الفنية اإللزامية الفلسطينية ،ال سيام بطاقة البيان
و ُمدد الصالحية.
(الحدث)2021/5/27 ،

 2021/5/27أقر مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة
إنشاء لجنة تحقيق يف انتهاكات إرسائيل لحقوق اإلنسان باألرايض
الفلسطينية ،وكانت أملانيا والنمسا وبريطانيا من الدول الرافضة
لهذا اإلجراء.
(الجزيرة نت)2021/5/27 ،

 2021/5/27اعتربت منظمة العفو الدولية أن ما يجري يف حي سلوان
بالقدس املحتلة هو مثال آخر عىل سياسة إرسائيل اإلجرامية املتمثلة
يف التهجري القرسي للفلسطينيني.
(التلفزيون العريب)2021/5/27 ،

 2021/5/27أطلقت منسقة الشؤون اإلنسانية لألرض الفلسطينية
املحتلة ،لني هاستينغز ،خطة طارئة بقيمة  95مليون دوالر "لدعم
األشخاص املترضرين من حالة التصعيد والعنف األخرية يف غزة
والضفة الغربية ،مبا فيها القدس الرشقية".
(أخبار األمم املتحدة)2021/5/27 ،

 2021/5/27دعا وزير اإلعالم الباكستاين ،فؤاد حسني شودري،
إىل رضورة نرش قوات سالم دولية يف األرايض الفلسطينية املحتلة،
لحامية املدنيني من عدوان قوات االحتالل اإلرسائييل ،وضامن السالم
يف املنطقة.
(وكالة األنباء ال ُعامنية)2021/5/27 ،

 2021/5/27أعلن وزير الخارجية الياباين ،توشيميتسو موتيجي ،عن
تقديم بالده مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة  10ماليني دوالر أمرييك،
ملواجهة االحتياجات العاجلة والطارئة املرتتبة عىل العدوان األخري
عىل غزة ،وملواجهة جائحة "كورونا".
(القدس العريب)2021/5/27 ،
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 2021/5/27وافق مجلس األمة الكويتي عىل اقرتاح قانون مبقاطعة
الكيان الصهيوين من حيث املبدأ ،ويحال إىل لجنة الشؤون الخارجية.
وأصدر يف جلسته الخاصة بيانًا بشأن االعتداءات الصهيونية يف
فلسطني املحتلة ،أعرب فيه عن تضامنه الدائم والقائم مع نضال
الشعب الفلسطيني ،لنيل حقه يف إقامة دولته املستقلة وعاصمتها
القدس ،ومؤك ًدا الرفض التام للعدوان الصهيوين األخري وجرائم
االحتالل يف مدينة القدس كافة.
(الرشق)2021/5/27 ،

 2021/5/27استدعت وزارة الخارجية اإلرسائيلية السفري الفرنيس
لدى "إرسائيل" ،بعد ترصيحات "صادمة" لوزير الخارجية الفرنيس،
جــان إيــف لــودريــان ،حــول مخاطر أن تشهد الدولة العربية
"فصل عنرصيًا".
ً
(امليادين)2021/5/27 ،

 2021/5/28أ ّجل ما يسمى "محكمة االحتالل املركزية" اإلرسائيلية
البت يف قرار تهجري  7عائالت مقدسية من حي بطن
يف القدس ّ
الهوى يف سلوان ،جنوب املسجد األقىص ،مدة سبعة أشهر.
(العريب الجديد)2021/5/28 ،

 2021/5/28حذّر وزير الخارجية األمرييك ،أنتوين بلينكن ،إرسائيل
امليض يف إجراءاتها بحي الشيخ جراح يف القدس الرشقية ،مام قد
من ّ
يؤدي إىل تجدد املواجهات.
(الجزيرة نت)2021/5/28 ،

 2021/5/28ص ّدقت سلطات االحتالل عىل بناء  560وحدة
استيطانية يف مستوطنة "متساد" ،مبحافظة بيت لحم ،يف الوقت
الذي واصل فيه املستوطنون اعتداءاتهم يف محافظات عدة ،وأقدموا
خاللها عىل تجريف أر ٍ
اض وإتالف محاصيل زراعية ورسقة أخرى
وترسيخ استيالئهم عىل مبنى قديم عرب وضع أبواب ونوافذ فيه.
(األيام)2021/5/28 ،

 2021/5/28أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني ،محمد اشتية ،عن
شكره وتقديره لحرضة صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاين،
دعم إلعادة
أمري البالد املفدى ،عىل قراره تخصيص  500مليون دوالر ً
إعامر قطاع غزة ،مشي ًدا بجهود الدوحة املتواصلة من أجل تعزيز
صمود الشعب الفلسطيني يف أرضه.
(الرشق)2021/5/28 ،

 2021/5/28دعا أكرث من  600موسيقي من جميع أنحاء العامل إىل
تج ّنب إقامة العروض املوسيقية يف "إرسائيل" ،ر ًدا عىل االعتداءات
اإلرسائيلية التي استمرت  11يو ًما عىل قطاع غزة.
(امليادين)2021/5/28 ،

 2021/5/29اعتمد برملان بروكسل اإلقليمي قرا ًرا لصالح فلسطني،
يدعو إلدانة االحتالل اإلرسائييل لألرض الفلسطينية ،واالعرتاف بدولة

فلسطني عىل حدود الرابع من حزيران  ،1967ورفع الحصار املفروض
عىل األرض الفلسطينية ،وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني يف
مواجهة جائحة كورونا ،وفرض عقوبات اقتصادية عىل إرسائيل
ووقف كل البعثات االقتصادية البلجيكية لها.
(القدس العريب)2021/5/29 ،

 2021/5/29دعت مؤسسات فلسطينية وعربية وإسالمية يف
الواليات املتحدة إىل تنظيم مظاهرة مليونية يف العاصمة األمريكية
واشنطن تحت عنوان "معاقبة وردع إرسائيل" ،تندي ًدا مبا وصفته
جرائم االحتالل املستمرة يف حق الشعب الفلسطيني ،والتي كان
آخرها ما حصل يف قطاع غزة.
(الرشق األوسط)2021/5/29 ،

 2021/5/29قال رئيس الوزراء الكندي ،جاسنت ترودو ،إن بالده
ستقدم  25مليون دوالر للمدنيني الفلسطينيني املترضرين من الرصاع
األخري يف قطاع غزة والضفة الغربية.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/5/29 ،

 2021/5/30وافق مجلس الن ّواب العراقي عىل منح الفلسطينيني
املقيمني يف البالد الحقوق التي يتمتع بها املواطن العراقي األصيل.
ومينح القانون الشخص الفلسطيني املقيم عرش سنوات يف العراق
معاملة العراقي يف الحقوق والواجبات .ورغم أ ّن القانون مينح
الفلسطيني حقوق املواطن العراقي كافة ،فإنّه يستثنيه من الجنسية
العراقية ومشاركته يف االنتخابات ترشي ًحا وتصويتًا ،للحفاظ عىل حقه
يف العودة إىل وطنه.
(بوابة الالجئني الفلسطينيني)2021/5/30 ،

 2021/5/31استدعت وزارة الخارجية اإلرسائيلية سف َري ْي املكسيك
والفلبني للتوبيخ ،عىل خلفية تصويت بالدهام لصالح تشكيل لجنة
تحقيق أممية ضد "إرسائيل" ،عىل خلفية العدوان اإلرسائييل عىل
قطاع غزة.
(ألرتا فلسطني)2021/5/31 ،

 2021/6/2أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب فادي
صادق موىس وشحة ( 34عا ًما) ،من بلدة بريزيت شامل رام الله،
متأث ًرا بإصابته برصاص االحتالل قبل أسبوعني عىل املدخل الشاميل
ملدينة البرية .وأصيب وشحة بالرصاص الحي يف رأسه ،خالل مواجهات
اندلعت عند املدخل الشاميل ملدينة البرية ،ومكث يف العناية املكثفة
نتيجة جراحه البالغة ،قبل أن يعلَن عن استشهاده اليوم.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/6/2 ،

 2021/6/2ص ّوت الربملان اإلرسائييل لصالح املرشح ،إسحاق هرتسوغ،
رئيسا إلرسائيل خلفًا لرؤوفني ريفلني الذي تنتهي واليته الشهر
ليكون ً
املقبل ،يف انتخابات رسية.
(الحرة)2021/6/2 ،
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 2021/6/3التقى وزير الحرب اإلرسائييل ،بيني غانتس ،بوزير
الخارجية األمرييك ،أنتوين بلينكن ،يف العاصمة األمريكية واشنطن.
يف حني أفادت وزارة الخارجية األمريكية باستمرار الدعم األمرييك
بغض النظر عن هوية الحكومة التي ستشكَّل.
العسكري لتل أبيبّ ،
كام التزمت واشنطن بضامن التفوق العسكري اإلرسائييل ،والتأكد
من قدرة إرسائيل عىل الدفاع عن نفسها ضد "تهديدات إيران".
(عرب )2021/6/3 ،48

 2021/6/4طالبت كل من مرص واألردن وفرنسا برضورة وقف جميع
اإلجراءات األحادية التي تقوض حل الدولتني ،وفرص التوصل إىل
السالم بني إرسائيل والفلسطينيني .ودعت الدول الثالث ،يف بيان
مشرتك ،إىل رضورة الحفاظ عىل الوضع الراهن لألماكن املقدسة،
ووجوب االستجابة للظروف اإلنسانية فو ًرا.
(الجزيرة نت)2021/6/4 ،

 2021/6/6ندد موظفون يف رشكة فيسبوك بالرقابة املفروضة عىل
محتويات داعمة للفلسطينيني .وجاء ذلك يف رسالة مفتوحة ،نرشت
عىل موقع فيسبوك الداخيل ،دعت مسؤوليه إىل اتخاذ التدابري الالزمة
لضامن عدم حذف محتويات موالية للفلسطينيني من صفحاته .وورد
يف نص الرسالة التي كشفت عنها صحيفة "فاينانشيال تاميز" "كام
أكده املوظفون والصحافة وأعضاء من مجلس الشيوخ األمرييك ،يشعر
العديد من مستخدمي موقع فيسبوك بأننا ال نفي بوعدنا بضامن
حرية التعبري عندما يتعلق األمر بالوضع يف فلسطني" .ووقّع العريضة
نحو  174موظفًا يف فيسبوك ،من دون الكشف عن أسامئهم.
(الدستور)2021/6/6 ،

 2021/6/6وصل رئيس الــوزراء الفلسطيني ،محمد اشتية ،إىل
العاصمة القطرية الدوحة ،وكان يف استقباله والوفد املرافق له يف
مطار الدوحة الدويل ،وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية ،سلطان
بن سعد املريخي ،وسفري دولة فلسطني لدى قطر ،منري عبد الله غنام.
(القدس)2021/6/6 ،

 2021/6/7أعلن زعيم حزب الصهيونية الدينية االستيطاين ،بتسلئيل
سموتريتش ،أحد منظمي "مسرية األعالم" اإلرسائيلية ،أن املفتش
العام لرشطة االحتالل أبلغه رسم ًيا بـ "إلغاء املسرية".
(ألرتا صوت)2021/6/7 ،

 2021/6/7استقبل الشيخ متيم بن حمد آل ثاين ،أمري دولة قطر،
مبكتبه يف الديوان األمريي ،محمد اشتية ،رئيس وزراء فلسطني ،والوفد
املرافق له مبناسبة زيارته لقطر .وأكد األمري موقف دولة قطر الثابت
تجاه القضية الفلسطينية والداعم للشعب الفلسطيني الشقيق لنيل
حقوقه الوطنية املرشوعة.
(الرشق)2021/6/7 ،

 2021/6/7أطلق ناشطون مغاربة حملة تطالب بطرد ممثل إرسائيل
تفاعل كب ًريا عرب وسائل
ً
يف الرباط ،دافيد غوفرين ،والتي القت
التواصل االجتامعي .واستخدموا يف الحملة ،التي انطلقت قبل
أيام ،وسم "اطردوا ممثل الكيان الصهيوين" عىل موق َعي التواصل
االجتامعي "فيسبوك" و"تويرت" ،وتفاعل معه آالف املغاربة .وذكر
الناشطون أن "الوسم تصدر ترند موقع تويرت يف البالد" .كام قام آالف
الناشطني بتغيري صورهم الشخصية عىل "تويرت" و"فيسبوك" ،وغريهام
من مواقع التواصل االجتامعي ،إىل صور ترمز إىل القضية الفلسطينية
مثل علم فلسطني وقبة الصخرة.
(األيام)2021/6/7 ،

 2021/6/9وصلت وفود الفصائل الفلسطينية إىل القاهرة ،تلبي ًة
لدعوة مرص إلجراء حوار وطني يشمل مختلف التطورات السياسية
وامليدانية عىل الساحة الفلسطينية ،وستبحث هذه اللقاءات إعادة
إعامر قطاع غزة وتثبيت التهدئة مع "إرسائيل" إضافة إىل ملف
املصالحة وترتيب منظمة التحرير ،وتشكيل حكومة وحدة فلسطينية.
(إندبندنت عريب)2021/6/9 ،

 2021/6/9أصدر رئيس حكومة االحتالل املنتهية واليته بنيامني
نتنياهو ،قرا ًرا بتأجيل إخالء البؤرة االستيطانية التي أُقيمت يف الشهر
األخري عىل قمة جبل صبيح يف قرى بيتا ويتام وقبالن جنوب محافظة
نابلس .وو ّجه تعليامته لوزير الحرب اإلرسائييل بيني غانتس بتأجيل
إخالء البؤرة مدة أسبوع ،وذلك خالفًا لألمر العسكري الذي صدر قبل
يومني ويقيض بوقف البناء يف البؤرة وإخالئها خالل  8أيام.
(شبكة أجيال اإلذاعية)2021/6/9 ،

 2021/6/9أكد وزير الخارجية األمرييك ،أنتوين بلينكن ،أمام مجلس
النواب ،أن تقييامت بالده تؤكد أن معظم الصواريخ التي أُطلقت من
غزة خالل العدوان األخري كانت محلية الصنع .وقال" :أدق التقييامت
التي توجد لدينا يشري إىل أن معظم الصواريخ ُصنعت محليًا يف غزة
عىل يد حامس".
(عريب )2021/6/9 ،21

 2021/6/11أكد وزير خارجية بنغالديش ،أبو الكالم عبد املؤمن،
إدانة بالده اإلجراءات العنرصية التي تقوم بها سلطات االحتالل
اإلرسائييل بحق شعبنا يف الضفة الغربية ،مبا فيها القدس وقطاع غزة،
مش ًريا إىل أنها "ترقى إىل جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية".
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/6/11 ،

 2021/6/13ص ّدق الكنيست اإلرسائييل عىل تنصيب الحكومة
اإلرسائيلية الجديدة التي يتناوب عىل رئاستها كل من رئيس حزب
"ميينا" ،نفتايل بينيت ،أ ّولً  ،ورئيس حزب "ييش عتيد" ،يائري لبيد ،ثان ًيا.
(عرب )2021/6/13 ،48
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عي الرئيس األمرييك ،جو بايدن ،الدبلومايس األمرييك،
ّ 2021/6/15
توماس نايدز ،سف َري أمريكا لدى إرسائيل؛ ويتطلّب تثبيت تعيني
نايدز يف املنصب تصديق مجلس الشيوخ األمرييك الذي يسيطر عليه
الحزب الدميقراطي.

املساعدة يف إنهاء الهيمنة والقمع املؤسيس الذي متارسه إرسائيل عىل
الشعب الفلسطيني ،وإىل حامية حقوق اإلنسان األساسية الخاصة
بهم ،مشرية إىل أن الوقت قد حان للواليات املتحدة لتكرس الوضع
السيايس الراهن يف الرشق األوسط.

نقل عن مصادر أردنية ،إن
 2021/6/17قالت قناة "كان" العربيةً ،
األردن ق ّرر بشكل نهايئ التخيل عن مرشوع "قناة البحرين" بينه وبني
إرسائيل والسلطة الفلسطينية .وسرتكّز اململكة عىل الرتويج ملرشوع
"الناقل الوطني" ،وهو الناقل للمياه من البحر األحمر (مرشوع
العقبة – عامن لتحلية ونقل املياه) ،الذي ال يشارك فيه أي طرف ،يف
محاولة للتعامل مع النقص الحاد يف املياه يف اململكة.

 2021/6/21أفادت مصادر إرسائيلية ملوقع "واال" العربي بأن وف ًدا
إرسائيليًا اجتمع يف القاهرة مع مسؤولني يف املخابرات املرصية حول
املفقودين اإلرسائيليني يف قطاع غزة وموضوع التهدئة.

(عرب )2021/6/15 ،48

(القدس العريب)2021/6/17 ،

 2021/6/18أبرمت حكومة االحتالل والسلطة الفلسطينية صفقة
تبادل لقاحات "كورونا" ،تقيض بتحويل "إرسائيل" مبوجبها نحو
مليون جرعة "تنتهي صالحيتها قري ًبا" من جرعات لقاح "فايزر"
املضاد لفريوس كورونا إىل السلطة الفلسطينية.
(ألرتا فلسطني)2021/6/18 ،

 2021/6/18أمر رئيس الوزراء الفلسطيني ،محمد اشتية ،بتشكيل
لجنة مستقلة للتحقيق يف قضية صفقة اللقاحات التي تسلّمتها
وزارة الصحة الفلسطينية من إرسائيل ،وكانت صالحيتها عىل وشك
االنتهاء ،وذلك بعد مطالبات من منظامت ومؤسسات حقوقية
وفصائل فلسطينية بالتحقيق يف ذلك.
(العريب الجديد)2021/6/18 ،

اتصال
ً
 2021/6/18تلقّى وزير الخارجية املرصي ،سامح شكري،
هاتف ًيا من وزير خارجية إرسائيل ،يائري البيد ،وق َّدم شكري يف مستهل
االتصال التهنئة لألخري عىل توليه مهام منصبه الجديد .ورصح السفري
أحمد حافظ ،املتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ،بأن شكري
أكّد لنظريه اإلرسائييل رضورة تحريك الجمود الحايل بني الطرفني
الفلسطيني واإلرسائييل وصولً إىل إطالق عملية تفاوضية شاملة ،عىل
نحو يضمن تدعيم ركائز االستقرار يف املنطقة.
(الرشوق)2021/6/18 ،

 2021/6/18قالت وزارة الخارجية األمريكية إن الوزير أنتوين بلينكن
تح ّدث مع وزير الخارجية اإلرسائييل ،يائري البيد ،وتناوال "رضورة
تحسني العالقات اإلرسائيلية  -الفلسطينية بأساليب عملية".
وأضافت يف بيان أنهام" :تبادلَ أيضً ا اآلراء حول فرص تعزيز جهود
التطبيع وكذلك قضايا األمن اإلقليمي مبا يف ذلك إيران".
(سكاي نيوز عربية)2021/6/18 ،

 2021/6/20وقّعت  680شخصية عاملية من  75دولــة ،رسال ًة
مفتوحة إىل الرئيس األمرييك ،جو بايدن ،تدعو إىل العمل من أجل

(األهرام)2021/6/20 ،

(وكالة قدس نت لألنباء)2021/6/21 ،

 2021/6/21قرر مجلس الوزراء الفلسطيني اعتبار مجالس الهيئات
املحلية "لجا َن تسيري أعامل" تحت إرشاف وزارة الحكم املحيل
ورقابتها ،حتى يتم إجراء االنتخابات للهيئات املحلية قبل نهاية العام،
وتشكيل لجنة يف موضوع التقسيم اإلداري بجميع محافظات الوطن.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/6/21 ،

 2021/6/22جــددت الجزائر دعمها للشعب الفلسطيني ،يف
سبيل إقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس ،معتربة أن القضية
الفلسطينية قضية محورية بالنسبة إىل العرب .وقالت الخارجية
الجزائرية ،يف بيان لها ،إن وزيرها ،صربي بوقدوم ،أشاد يف اجتامع
عرب تقنية االتصال املريئ للجنة فلسطني التابعة لحركة دول عدم
االنحياز بصمود الشعب الفلسطيني ،وأكد أهمية اسرتجاع حقوق
شعبنا يف تقرير املصري وإقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس،
وفقًا للرشعية الدولية والقرارات الدولية ذات الصلة .وأضاف البيان
أن بوقدوم أكد أمام االجتامع أن "جوهر القضية الفلسطينية يكمن
عىل وجه التحديد يف احتالل األرايض الفلسطينية ،وكذلك يف استمرار
القوة القامئة باالحتالل يف اإلفالت من العقاب" ،معت ًربا أن "أي حل
نهايئ ال بد أن يضمن معالجة هذين اإلشكالني".
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/6/22 ،

 2021/6/23أعلنت الحكومة الفلسطينية تشكيل  3فرق إلعادة
إعامر قطاع غزة .وأشارت يف بيان لها ،عقب اجتامعها األسبوعي،
إىل أن الفرق الثالث ستنسق عملها مع مكتب رئيس الــوزراء.
وقالت إن مكتب رئيس الوزراء سينسق عمله ،بعضوية كل من:
وزير األشغال العامة واإلسكان (مقر ًرا) ،ووزير الحكم املحيل ،ووزير
االقتصاد الوطني ،ووزير الزراعة ،ووزير العمل ،ورئيس سلطة املياه،
ورئيس سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية ،وتقرر أيضً ا تشكيل فريق
استشاري من املجتمع املدين والقطاع الخاص ،وتشكيل فريق فني
إلعادة اإلعامر.
(الرشق األوسط)2021/6/23 ،

 2021/6/23أفادت صحيفة "معاريف" العربية أن جيش االحتالل
اإلرسائييل يعمل عىل توثيق تعاونه مع الجيش األردين عىل طول
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الحدود بني البلدين .وأوضحت الصحيفة أن ذلك سيتم عرب إقامة
غرفة إدارة عمليات مشرتكة لكال الجيشني ،حيث يتقاسم الجانبان
فيها صــورة مراقبة متشابهة تتيح لهام استخدام لغة مشرتكة
بواسطة استعامل وسائل الجيش اإلرسائييل ومن خالل نظام تحكّم
ومراقبة واحد.
(القدس العريب)2021/6/23 ،

 2021/6/23صدقت اللجنة الفرعية لالستيطان يف "اإلدارة املدنية"
لالحتالل اإلرسائييل عىل مشاريع استيطانية يف الضفة الغربية ،وهي
أوىل املشاريع التي يتم التصديق عليها رسميًا يف عهد الحكومة
اإلرسائيلية الجديدة ،برئاسة نفتايل بينيت.
(عرب )2021/6/23 ،48

 2021/6/24تويف الناشط الفلسطيني املعارض للسلطة الفلسطينية،
نزار بنات ،بعد ساعات من اعتقاله عىل أيدي عنارص من األجهزة
األمنية الفلسطينية ،وفق ما أعلن محافظ مدينة الخليل يف الضفة
الغربية املحتلة.
(يورو نيوز)2021/6/24 ،

 2021/6/24دانت فصائل وقوى وشخصيات فلسطينية ما وصفته
بـ "حادثة االغتيال املدبرة" للناشط الفلسطيني املعارض للسلطة
الفلسطينية ،نزار بنات ،يف حني أعربت عدة جهات دولية ومؤسسات
حقوقية عن صدمتها مبا وصل إليه واقع الحريات يف فلسطني ،مطالب ًة
بتشكيل لجنة تحقيقٍ فورية ،ومحاسبة املتورطني فو ًرا.
(ألرتا فلسطني)2021/6/24 ،

 2021/6/24طالبت الواليات املتحدة واألمم املتحدة واالتحاد
األورويب بتحقيق مستقل وشفاف ،يف وفاة الناشط الفلسطيني نزار
بنات ،أثناء اعتقاله من جانب األمن الفلسطيني يف مدينة الخليل
بالضفة الغربية.
(الجزيرة نت)2021/6/24 ،

 2021/6/25قال االتحاد األورويب إنه ال يقدم أي مساعدات مالية
أو فنية لقوات األمن الفلسطينية بخالف املساعدات الفنية للرشطة
املدنية الفلسطينية.
(وكالة م ًعا اإلخبارية)2021/6/25 ،

 2021/6/25دانت منظمة التعاون اإلسالمي افتتاح جمهورية
هندوراس سفار ًة لها يف مدينة القدس املحتلة .واعتربت يف بيان
لها أن هذه الخطوة غري رشعية وانتهاك للقانون الدويل وقرارات
األمم املتحدة ذات الصلة ،ال سيام قرار مجلس األمن رقم  478لعام
 ،1980الذي يدعو الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية يف القدس
إىل سحبها .ودعت هندوراس إىل الرتاجع عن قرارها غري القانوين،
مشددة عىل رضورة انخراط املجتمع الدويل يف الجهود الرامية إىل
تحقيق السالم العادل والشامل ،استنا ًدا إىل قرارات األمم املتحدة،

ومبادرة السالم العربية القامئة عىل حل الدولتني ،وإقامة دولة
فلسطني وعاصمتها القدس الرشقية.
(الدستور)2021/6/25 ،

 2021/6/26تتواصل يف مختلف مدن الضفة الغربية ،لليوم الثالث
عىل التوايل ،التظاهرات االحتجاجية عىل مقتل الناشط املعارض نزار
بنات ،عقب اعتقاله من جانب قوات أمن فلسطينية ،يف حني تواصل
السلطة قمع الحراكات االحتجاجية ،يف رام الله تحدي ًدا ،حيث مق ّر
الرئاسة (املقاطعة) ،مستهدفة كذلك الصحافيني واملص ّورين.
(العريب الجديد)2021/6/26 ،

 2021/6/26أظهرت نتائج ترشيح جثة املعارض الفلسطيني نزار
بنات أن سبب الوفاة غري طبيعي .وأن الفقيد تع ّرض لرضب مربح
يف جميع أنحاء جسده ،أدى إىل نزيف يف الرئتني بسبب الرضب
واالختناق .كام ب ّينت نتائج الترشيح وجود كدمات يف جميع أنحاء
الجسد وكسور يف األضالع ،وأوضحت أن الوفاة غري طبيعية ،أي
جنائية ،بحسب ما أكد بيان املنظامت الحقوقية الذي تاله رئيس
الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان ،عامر دويك.
(الرشق األوسط)2021/6/26 ،

 2021/6/26قالت نقابة املحامني إنها رفضت املشاركة يف اللجنة
التي شكلتها الحكومة للتحقيق يف اغتيال املناضل نزار بنات ،بسبب
ما وصفته "عدم حياديتها أو استقاللها".
(شبكة قدس اإلخبارية)2021/6/26 ،

 2021/6/27ح ّملت عائلة الناشط الفلسطيني نزار بنات نائب رئيس
جهاز األمن الوقايئ يف الخليل ،ماهر أبو الحالوة" ،املسؤولية املبارشة
عن جرمية اغتيال ابنها نزار" .وقالت يف بيان لها" :نح ّمل املسؤولية
املبارشة الغتيال الناشط السيايس نزار خليل محمد بنات للمدعو
ماهر أبو حالوة نائب رئيس جهاز األمن الوقايئ يف الخليل ،حيث إن
أمر القتل بحجة االعتقال ُجهز يف مكتبه".
(شبكة قدس اإلخبارية)2021/6/27 ،

 2021/6/27أعلن حزب الشعب الفلسطيني انسحابه من الحكومة
برئاسة محمد اشتية ،احتجا ًجا عىل ما وصفه برتاجع الحريات بعد
أيام عىل وفاة ناشط سيايس بارز ومنتقد للرئيس الفلسطيني محمود
عباس خالل اعتقاله.
(وكالة رويرتز)2021/6/27 ،

 2021/6/27قال مكتب األمم املتحدة لحقوق اإلنسان يف فلسطني
إنه يشعر بالصدمة من "سلوك" األمن الفلسطيني يف مدينة رام الله،
يف إشارة إىل قمع املظاهرة االحتجاجية عىل قتل نزار بنات.
(وكالة رويرتز)2021/6/27 ،

 2021/6/28أكد رئيس الوزراء الفلسطيني ،محمد اشتية ،أن لجنة
التحقيق يف وفاة الناشط واملعارض السيايس الفلسطيني نزار بنات
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"تعمل بكل شفافية" .وأضاف" :لجنة التحقيق التي شُ كلت سوف
تقوم بعملها بكل شفافية من أجل تبيان الحقيقة ،ووضع األمور يف
نصابها ضمن إطار القانون الفلسطيني".
(وكالة األناضول)2021/6/28 ،

 2021/6/28دانت  99شبكة ومنظمة حقوقية وأهلية فلسطينية
وعربية مقتل الناشط السيايس املعارض نزار بنات عىل يد األجهزة
األمنية خالل محاولة اعتقاله ،وذلك يف بيان مشرتك أصدرته اليوم.
ووصفت هذه الجهات يف بيانها مقتل بنات بأنه "فعل إجرامي يعيد
لألذهان مسلسل االغتياالت للشخصيات املعارضة ،ووصمة عار
إضافية يف جبني حكومة السلطة".
(القدس)2021/6/28 ،

 2021/6/28أكد قادة األردن ومرص والعراق رضورة تفعيل الجهود
لتحقيق السالم العادل والشامل ،الذي يلبي جميع الحقوق املرشوعة
للشعب الفلسطيني ونيل مطالبه املرشوعة للحصول عىل دولته
املستقلة عىل خطوط الرابع من حزيران  1967وعاصمتها القدس
الرشقية ،وفق القانون الدويل وقرارات الرشعية الدولية.
(األيام)2021/6/28 ،

 2021/6/29بدأ وزير الخارجية اإلرسائييل ،يائري البيد ،زيارة مدة
يومني إىل اإلمارات هي األوىل الرسمية لوزير إرسائييل منذ اتفاق
تطبيع العالقات بني الدولتني العام املايض .ودشن البيد يف العاصمة
اإلماراتية أبوظبي أول سفارة إرسائيلية يف الخليج ،بعد أقل من عام
عىل تطبيع العالقات بني البلدين .ومن املقرر أن يفتتح القنصلية
اإلرسائيلية يف إمارة ديب ،ويدشن الجناح اإلرسائييل يف معرض إكسبو.
(فرانس )2021/6/29 ،24

 2021/6/29كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن السلطة
الفلسطينية توجهت إىل سلطات االحتالل اإلرسائييل للحصول عىل
"إذن استثنايئ" لرشاء معدات لتفريق املظاهرات.
(ألرتا فلسطني)2021/6/29 ،

 2021/6/29رفع الفلسطينيون خالل تشييع جثامن الناشط
الفلسطيني نزار بنات ،يوم  25حزيران /يونيو ،والذي شارك فيه نحو
 15ألف فلسطيني ،الفتات تطالب بإنهاء حكم السلطة الفلسطينية،
وحكم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،حيث ردد املتظاهرون
عبارات مثل "عباس خائن" ،و"تسقط السلطة!".
(يب يب يس عريب)2021/6/29 ،

 2021/6/30أوصت لجنة التحقيق يف وفاة الناشط واملعارض
السيايس الفلسطيني ،نزار بنات ،بإحالة تقريرها إىل الجهات القضائية
التخاذ اإلجراء القانوين الالزم ،لكن عائلة بنات رفضت نتائج لجنة
التحقيق .وقال وزير العدل الفلسطيني ،محمد الشاللدة ،إن اللجنة
انتهت من إعداد تقريرها بشأن مالبسات وفاة املرحوم نزار بنات

من أجل تسليمه إىل الرئيس محمود عباس من خالل رئيس الوزراء
محمد اشتية .وأضاف أنه بعد دراسة ما قدم من تقارير وإفادات،
أوصت اللجنة بإحالة تقريرها ومرفقاته إىل الجهات القضائية ،التخاذ
املقتىض القانوين الالزم وفق القوانني والترشيعات الفلسطينية.
(الجزيرة نت)2021/6/30 ،

صـدر حديـ ًثا

تـأليف :عبد الفتاح ماضي.

الديمقراطية والبندقية :العالقات المدنية  -العسكرية وسياسات
تحديث القوات المسلحة
صدر عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات كتاب الديمقراطية والبندقية :العالقات
المدنية  -العسكرية وسياسات تحديث القوات المسلحة ،لعبد الفتاح ماضي .ويقدم الكتاب
ً
عرضا تحليل ًيا لسبع دول نجح قادتها السياسيون والعسكريون ،إلى ح ٍد بعيد ،في
( 436صفحة)
ّ
تقل عن تلك التي تُواجهها حال ًيا
معالجة العقبات التي فرضتها سياقات هيكلية ُمعرقِلة  -ال
ّ
وتمكنوا ،ع ْبر اختيارات وسياسات محددة ،من إنجاز هد َفي خروج العسكريين من
دول عربية عدة -
السلطة ،وإقامة الرقابة المدنية الديمقراطية على القوات المسلحة .ويُقدم نتائجه وخالصاته في
"دليل عملي" يص ُلح لمساعدة السياسيين والعسكريين العرب الراغبين في إقامة الديمقراطية،
وتحديث مؤسساتهم العسكرية وحوكمة القطاع األمني.
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مقدمة
تنامى االهتامم مبوضوع "اإلسالم السيايس" يف األوساط األكادميية
الغربية بعد أحداث  11سبتمرب  ،2001وقُ ّدمت طروحات كثرية
حاولت تفكيك الحالة اإلسالمية عىل تنوعاتها وتطوراتها ،وتفاوتت
املقاربات التي استعملت لتقديم إجابات حول ماهية الحركات
اإلسالمية ودينامياتها املختلفة .وقد واجه معظم تلك الطروحات
تحديات منهجية واسترشافية متفاوتة بعد صعود التيارات اإلسالمية،
إبّان ثورات الربيع العريب أواخر عام  2010وبعدها ،ثم صعود أعنف
النسخ اإلسالموية الجهادية ،ممثلة يف تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش"،
وذلك بعد إعالن إقامة "الدولة اإلسالمية يف العراق والشام" عام .2013
تعامل اختزال ًيا مع الحركات
ً
وقد بدا أن األكادميية الغربية تتعامل
اإلسالمية من دون أن تأخذ يف الحسبان تنوعها وتباين بعضها عن
بعض ،ما أث ّر منهجيًا يف املعالجة األكادميية ملوضوع اإلسالم السيايس.
ينطلق الكتاب من وسط اتجاه أكادميي فرنيس يف دراسة اإلسالم
السيايس ،يتضمن أسامء عدة بارزة يف هذا الحقل ،منهم جيل كيبل
 )-1955( Gilles Kepelوأوليفييه روا  )-1949( Olivier Royوآالن
غريش  )-1948( Alain Greshوستيفان الكروا ،Stéphane Lacroix
ومبك ًرا كان ميشيل سورا  .)1986-1947( Michel Seuratوقد
اتسم هذا االتجاه بدراساته املبكرة عن الحركات اإلسالمية ،وكان له
األسبقية يف الجدل حول طروحات من قبيل" :فشل اإلسالم السيايس"،
و"ما بعد اإلسالم السيايس" ،و"أسلمة الراديكالية"؛ إذ راجت يف
بدايات هذا االتجاه املقاربات الجوهرانية والنفسية االجتامعية
القائلة بوجود دوافع التطرف يف اإلسالم وأسبابه ،أو يف املسلمني
أنفسهم ،بينام كانت قلة من الباحثني آنذاك هي املشغولة بالبحث
يف السياقات والعوامل الخارجية التي ولّدت بعض مظاهر العنف،
أو الراديكالية ،يف الثقافة اإلسالمية الحديثة ،ومنهم فرانسوا بورغا.
كان االهتامم مطلع القرن الحايل منصبًّا عىل الحركات الجهادية
والعنيفة بطبيعة الحال ،وذلك نظ ًرا إىل قرب الحالة الثقافية الفرنسية
من الجزائر ،مبا هي إحدى مستعمراتها القدمية ،وما حصل إبّان ما
سمي بـ "العرشية السوداء" يف املدة  ،2002–1996ثم أحداث 11
سبتمرب  ،2001وانتقال الحالة الجهادية من املحلية إىل العاملية((( ،كل
ذلك جعل من االهتامم بتفسري أسباب التطرف اإلسالمي محط تركيز
أكادمييني فرنسيني كرث.
 1نُقلت املعركة إىل أوسع مساحة جغرافية ممكنة ،الستهداف أي هدف يف أي بلد،
ال سيام األهداف الغربية .ينظر :عبد الله بن محمد ،املذكرة االسرتاتيجية :املنهج األساس
لعمل القاعدة (دمشق :دار التمرد)2014 ،؛ أبو بكر ناجي ،إدارة التوحش :أخطر مرحلة
ستمر بها األمة (دمشق :دار التمرد.)2014 ،
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تولّدت نقاشات متباينة حول تفسري هذه الظاهرة بني أبرز املفكرين
الفرنسيني يف هذا الحقل ،وتوىل بورغا االتجاه الداعم ملقاربات
أعمق وأقرب من الظاهرة يف مقابل املقاربات الجوهرانية والنفسية
االجتامعية ،ونبتت أوىل بذور مقاربته تلك يف كتاباته املبكرة التي
بدأت عام  1992بكتابه اإلسالم السيايس :صوت الجنوب((( ،ثم يف
عام  2003بكتاب وج ًها لوجه مع اإلسالم السيايس((( ،ثم يف عام
 2006بكتاب اإلسالم السيايس يف زمن القاعدة((( .فقد تبنى بورغا
نه ًجا يعتمد عىل املعايشة التفاعلية مع الواقع الثقايف والفكري العريب
واإلسالمي للوصول إىل أفضل النتائج التحليلية ،من وجهة نظره.
ويف كتابه فهم اإلسالم السيايس :مسار بحثي حول اآلخرية اإلسالمية
يقدم الباحث الفرنيس فرانسوا بورغا عد ًدا من الحجج والدوافع
املنطقية ،دفعته إىل التعمق يف دراسة ظاهرة اإلسالم السيايس
التي يراها ،ال سيام يف األوساط األكادميية الفرنسية ،تعاين االختزال
املخل يف فهمها .وقد انطلق بورغا يف بدايات اهتاممه
والتبسيط ّ
باإلسالم السيايس من منطلقات اعتمدت تراكمية أحداث ومواقف
ورسخت لديه حاجة
كثرية م ّرت عليه يف مسريته املهنية والبحثيةّ ،
مل ّحة إىل إعادة النظر يف بنية التفكري يف اإلسالم السيايس ،وتكرار
مواجهته ملعالجات متحيزة وقارصة ،ينتابها كثري من تع ّمد التشويه
من املؤسسات واملنصات الغربية بالتحديد.
ووفق الدوافع الثاوية بني صفحات الكتاب ،ينطلق بورغا من فهم
مرتاكم وعميق لتاريخ الحركات اإلسالمية وسريورتها يف العامل العريب
منذ سبعينيات القرن املنرصم إىل يومنا هذا؛ فيعالج موضوع اإلسالم
السيايس بنا ًء عىل معرفته التاريخية القريبة من الحالة العربية
املتفاعلة مع الرموز واملحاضن اإلسالمية املختلفة التي عايشها .وميكن
ع ّد هذا الجزء من الكتاب ،ويستغرق أكرث من ثلثيه ،أكرث أجزائه
فائدة من الناحية التأريخية والتوثيقية لتجربة بورغا الشخصية.
لكنها يف الوقت نفسه أكرثها بع ًدا من الطرح األكادميي واملنهجي
الذي يفرتض أن يركز عىل األحداث والظواهر السياسية واالجتامعية
املعنية بالبحث والتحليل ،وهو ما أطال فيه بورغا إطالة نافلة ،وجعل
مهمة القارئ صعبة ومشوشة يف تحديد مواضع النظر والتحليل يف
سياق هذا الرسد التاريخي الطويل نسبيًا .وعىل الرغم من أن هذا
االستطراد قد شغل جز ًءا كب ًريا من الكتاب ،فإنه يعطي انطبا ًعا موج ًها
 2فرانسوا بورغا ،اإلسالم السيايس :صوت الجنوب ،ترجمة لورين زكرى ،ط ( 2القاهرة:
دار العامل الثالث.)2001 ،
3 Francois Burgat, Face to Face With Political Islam (London: I.B. Tauris,
2003).
 4فرانسوا بورغا ،اإلسالم السيايس يف زمن القاعدة :إعادة أسلمة ،تحديث ،راديكالية،
ترجمة سحر سعيد (دمشق :قدمس للنرش والتوزيع.)2006 ،

بتك ضورعو تاعجارم
"فهم اإلسالم السياسي :مسار بحثي حول اآلخرية اإلسالمية" لفرانسوا بورغا

أكرث إىل القارئ الغريب بأن مؤلف الكتاب ينطلق من معرفة عميقة
ومبارشة بالثقافة والتاريخ والتحوالت املفصلية يف العامل العريب ،أو
يبدو أن هذا ما قصده بورغا من هذا الرسد التاريخي.
يستعرض بورغا املنهجية التي يستخدمها يف تحليله لإلسالم السيايس،
فقسمها مستويني :األول تحليل مرتبط مبالحظة العودة الجلية إىل
ّ
الخطاب اإلسالمي ،انطالقًا من ستينيات القرن العرشين ،ويراه بورغا
مساع ًدا يف فهم أسباب نزوع مكونات واسعة يف املجتمعات اإلسالمية
إىل استعادة هذا املصطلح داخل الفضاء االجتامعي والسيايس،
فاإلحياء اإلسالمي ،وفق املؤلف ،هو استمرار لثقافة استقاللوية
حارضة يف الخيال اإلسالمي يف مقابل استعامر ثقايف غريب .ومن ث َم،
فليس هو مبنزع ينطلق من القطيعة بقدر ما هو استمرار لرغبة
وحاجة ذاتية الستمداد العامل الرمزي املحيل .أما املستوى الثاين ،فيذكّر
بالتنوع الهائل لطرائق الفعل التي يتيحها املصطلح بعي ًدا من حرص
دوافع العبي اإلسالم السيايس يف املرجعية الدينية وحدها (ص .)13
مهم ومتمي ًزا من باقي
يضيف بورغا يف إطــاره التحلييل بع ًدا ً
الطروحات الغربية عن اإلسالم السيايس ،وهو رضورة النظر إىل
الخصوصية داخلية املنشأ للمصطلح اإلسالمي ،بوصفه مصد ًرا
لفضائله التعبوية ،وأال نقترص عىل بعده املقدس .ويرى بورغا أن
قوة هذا الخطاب اإلسالمي املستعاد تكمن يف جاذبيته يف نظر من
يتبناه يف ارتباطه بـ "ثقافته املوروثة" ،يف مقابل األفكار التي يراها
هذا املقتنع بالخطاب اإلسالمي أنها مستوردة وغربية ،ومقحمة من
القوى االستعامرية ،ومن ثم يبني بورغا فكرته تلك عىل افرتاض أن
دينامية استعادة املصطلح اإلسالمي ليست من منطلق القطيعة مع
الصريورة التاريخية ،إمنا هي امتداد للدينامية االستقاللوية (ص .)14
ويلفت بورغا النظر إىل بعد بنيوي مهم يف النظر إىل اإلسالم السيايس،
ويؤكده من خالل تتبعه التاريخي الرثي خالل الكتاب ،وهو ما ميكن
ع ّده "املكون الطبيعي" للحركات اإلسالمية ،كونها تتحرك راغبة يف
االستقالل الوطني ،مبعناه السيايس ،وتنطلق وفق ما تراه مقاومة
للسلطة االستعامرية ونخبها املحلية .وهنا يقسم بورغا التطور
التاريخي لهذا الخطاب إىل ثالث مراحل :تبدأ أوالها بتأسس جامعة
اإلخوان املسلمني عام  ،1928وثانيتها صعود الخطاب النارصي وتطور
الخطاب اإلسالمي ،ال سيام جامعة اإلخوان املسلمني ،وثالثتها تنامي
السياسة التدخلية ،وأحادية الطرف ،للواليات املتحدة األمريكية ،ثم
انهيار االتحاد السوفيايت مطلع تسعينيات القرن العرشين.
ويف إشارة تأسيسية من املؤلف ،يقرر فيها أن ع ّده الخطاب اإلسالمي
مصطل ًحا ،أي طريقة لإلحالة عىل األشياء التي ت ُلحقها بعامل رمزي،
يتجاوز اإلطار املعياري الرصف ،وهو ما يعني أنها تفسح املجال أمام

175
طرائق متنوعة للتفكري والتأثري يف األشياء (ص  .)17وهذا يف الحقيقة
هو املدخل الحقيقي الذي وظفه بورغا بامتياز لتسويغ التباينات
الواسعة التي يتضمنها مصطلح "اإلسالم السيايس" ،ابتدا ًء بخطاب
إسالمي كخطاب الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغــان (،)-2014
وانتها ًء بأشد صور هذا الخطاب عنفًا ،ويتمثل بخطاب تنظيم الدولة
اإلسالمية "داعش" ،وهو ما يصفه بورغا بـ "التنوع الكيل املعارص
لإلسالم السيايس".
واضح أن استغراق بورغا يف رسد نشأة اهتامماته البحثية باإلسالم
والعامل العريب هو غال ًبا إيغال يف تسويغ قدرته عىل تناول املوضوع،
وانطالق من موقف معريف ومنهجي متحفظ من إنتاج باحثني
فرنسيني يف الحقل نفسه ،أمثال جيل كيبل وأوليفييه روا اللذين
اعتمدا عىل املقاربات الثقافوية والجوهرانية لصعود اإلسالم السيايس
وهبوطه ،واعتمدا كث ًريا عىل ترشيح النصوص واملقوالت والتطرفات،
من دون اعتبار عامل املعايشة واالشتباك والفهم لبنية الظاهرة،
وتاريخها العميق ال السطحي .ومن ثم ،فإن الجزء األول من الكتاب،
وعنوانه "يف اكتشاف اآلخر املسلم" ،سار س ًريا تا ًما يف رسد ذايت
ملشاهدات بورغا يف العامل العريب ،وحكايات شخصية ألحداث مهمة،
كالعرشية السوداء يف الجزائر ( ،)2002-1991وطبيعة حكم الرئيس
الليبي معمر القذايف ( )2011-1969يف ليبيا ،والجداالت اإلخوانية
الجهادية يف مرص منذ منتصف القرن املايض ،والتصدعات املتجذرة
يف بنية املجتمع والسياسة واالقتصاد يف سورية.
إن دراسة اإلسالم السيايس مل تكن عند بورغا خيا ًرا بحثيًا بقدر ما كانت
موضو ًعا دراس ًيا فرض نفسه بال منازع ،وأن ما أقر هذا املوضوع هو
الواقع ،وليس إرادة واهمة غري طبيعية أرادت تغيري هذا الواقع (ص
 .)185وهذا يعيدنا مجد ًدا إىل إرصار بورغا عىل تقديم مسوغات
إلعادة النظر يف دراسات اإلسالم السيايس ،ومشكالت تناوله بوصفه
ظاهرة مقطوعة من التاريخ.

اإلسالم السياسي وحق العودة إلى
"المعجم اإلسالمي"
يستكمل بورغا بناء حجته املركزية القائلة مبرشوعية ،وحق العودة
إىل املعجم اإلسالمي يف بعده الرمزي ،يف مقابل االستدخال القرسي،
وفق بورغا ،للمعجم الغريب العلامين الذي ميثل مسوغًا وجي ًها لرغبة
قطاعات مجتمعية معتربة يف العودة إىل الخطاب اإلسالمي ،سياسيًا
ودين ًيا ،وعىل أساس هويايت ثقايف.
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وكان بورغا يف كتابيه السابقني ،اإلسالم السيايس :صوت الجنوب
واإلسالم السيايس يف زمن القاعدة ،قد وضع بذور هذه الحجة ،ثم
تبلورت تبلو ًرا أعمق يف كتابه األخري ،هذا ،وباتت هي املدخل الرئيس
إلثبات "طبيعية" وجود الخطاب اإلسالمي .ومن ثم ،فإن بناء إحدى
أهم الفرضيات التي دافع عنها بورغا مرا ًرا ،وهي أن العنف اإلسالمي
الراهن مل يصدر من اإلسالم ،إمنا هو نتاج التاريخ الحديث للمسلمني
الذي كتبته أيا ٍد عدة ،ومنها األيادي الغربية (ص  ،)25وهي إشارة
تنطوي عىل كثري من ملز الخطابات الغربية املعادية واملستعدية
لإلسالم واملسلمني.
فبورغا يف الكتاب األول يؤسس لفكرة اإلشكال الذي تتضمنه الرؤية
الغربية لإلسالم واملسلمني؛ إذ يرى أن األمر يتعلق ،فيام يخص
الغربيني ،بأن يتحرروا من الفكرة الخبيثة التي خامرتهم مرة وإىل
األبد بأنهم ميلكون احتكار إنتاج الحداثة ،وال سيام ع ّدهم أن
مصطلحاتهم ولغاتهم ومعايريهم هي الوحيدة القادرة عىل عمل
الجديد والعاملي((( .يعود بعد ذلك بورغا يف كتابه الثاين ليحاول
اإلجابة عن سؤال أشد وضو ًحا وجرأة ،هو :ملاذا ال نعيد النظر يف
نظرتنا ،نحن "الغربيني" ،تجاه التطرف اإلسالمي؟ وليع ّمق بورغا
البحث يف ما يسميه "التَ ْورخَة املزدوجة" ،أي :التأريخ لفرضياته
التي أعلنها منتصف الثامنينيات ،إضافة إىل التأريخ لتجربته يف
املالحظة واملعايشة مع اإلسالم والسلوك اإلسالمي يف املرشق واملغرب
العريب .ويصاحبه خالل رحلته التأريخية تلك ما هو أبعد من مسألة
عنف "إسالمي"؛ إذ يرى أن ما يحصل هو صعوبة قبول االنبعاث
العادي للمصطلحات السياسية اإلسالمية يف املجتمعات ذات الثقافة
اإلسالمية ،وأن ثقافة غري غربية ت ّدعي كرس االحتكار الغريب القديم
للتعبري العام .ويتساءل بورغا بكل وضوح عن أدوار املثقفني السلبيني
الذين فضحهم أمس يف فرنسا ببري بورديو؛ لتورطهم يف أكرث أعامل
املجموعة الحاكمة الجزائرية وضاعة ،واملثقفني ِ
الستَار يف الجنوب
الذين يخفون اليوم عن الجمهور الغريب الذي يرغبون يف استاملته،
أو استخدامه ،حقيقة املجتمعات التي ي ّدعون أنهم سفراؤها
الوحيدون :هل ما زالت الوساطة العلمية لعامل اآلخر قادرة عىل
(((
مامرسة دورها؟
يعيد بورغا إعادة بناء محطاته التأريخية ،الفرضيات والسلوك
اإلسالمي ،يف كتابه فهم اإلسالم السيايس ،ويسري يف الجزء األكرب
منه يف رسد كثري من الوقائع التاريخية التي عايشها؛ ليربهن صواب
5
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اقتناعه بأن تصنيفه التحلييل لإلسالم السيايس مصطلح جديد لحركة
قدمية مناهضة لالستعامر بداية ،ولإلمربيالية الحقًا(((.
مهم من الحجج التي تدعم
يعطينا بورغا يف واقع األمر قــد ًرا ً
االتجاهات الساعية إىل مدافعة الرؤى الغربية والعلامنية عن اإلسالم
السيايس ،ويراها بورغا تتعمد االنتقاص من الحالة اإلسالمية املعارصة،
أو تشويهها أو اختزالها ،وتحرصها غالبًا يف أطر العنف واإلرهاب
والتطرف ،وتتجنب املقاربات البنيوية املوضوعية ،كتلك التي يطرحها
بورغا .ويشدد بورغا يف أكرث من موضع عىل أن أصل اإلشكال نابع من
الرؤية الغربية لإلسالم ،ولإلصالح اإلسالمي ،وأن املقاربات الثقافوية
ٍ
وتأويالت
التي تتعامل مع اإلسالم عىل أنه أصل اإلشكال ،بوصفه دي ًنا
دينية ،وأن هذه الرؤية تنطوي عىل تناقضات وقصور منهجي شديد.
يغطي بورغا تغطية واضحة جل الحجج واالنتقادات التي ميكنها
أن تحارص هذه الرؤى الغربية والعلامنية ،وإن كان بورغا يف بعض
األحيان يثري بعض الهموم األكادميية التي يواجهها يف مسريته البحثية؛
من ج ّراء مواقفه املنارصة للحركات اإلسالمية ،واملناهضة للنظرة
الغربية إليهم (ص  ،)210إال أن هذا الدافع قد يجعل من اتساق
تجانسا ومنطقية ،ويساهم يف قبول
بورغا مع طروحته هذه أكرث
ً
مجمل طروحته نظريًا وعمليًا ،إىل درجة تجعلنا نعترب بورغا هنا
"إسالم ًيا أكرث من اإلسالميني".
وعرب تقيص املراحل التاريخية لنامذج مرص ولبنان وسورية والجزائر
وتونس ،يدافع املؤلف من خالله عن حق اإلسالميني يف االحتفاظ
بطرائقهم يف فهم العامل والنظر فيه ،وأن ما تردده بعض االتجاهات
العربية املعارضة لإلسالم السيايس هو اصطفاف مع املقولة "يكفي
أن تكون 'منا' أن تردد أنك تحارب اإلسالميني 'مثلنا' [الغرب] ،فهؤالء
'اإلسالميون' كانوا ،وسيبقون إىل آخر الزمان ،غري متوافقني مع رؤيتنا
للعامل" (ص .)198
ويربهن املؤلف بعدئذ عىل ترسخ رضيبة االختالف مع الرؤية
الفرنسية الرائجة عن اإلسالميني ،من خالل تاريخ نضايل ومرهق
للمفكر املرصي طارق البرشي ( ،)2021-1933واملفكر السويرسي
من أصل مرصي طارق رمضان ( ،)-1962فبورغا الذي قابلهام يف
مرات عدة ،وملس بنفسه األمثان السياسية واألكادميية التي دفعاها
من ج ّراء االصطفاف مع معسكر "اآلخر" ،وفق املعجم الفرنيس ،يرسد
مواقف وبراهني عدة عىل العداء اإلعالمي لهذا املعسكر ،والتدخالت
االستخباراتية يف سياق الحالة الجزائرية والفلسطينية ،انطالقًا من
استقرار وصمهم بـ "اآلخر" (ص .)239-210
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بتك ضورعو تاعجارم
"فهم اإلسالم السياسي :مسار بحثي حول اآلخرية اإلسالمية" لفرانسوا بورغا

فرانسوا بورغا في مواجهة جيل كيبل
وأوليفييه روا
دارت يف الفصول األخرية من الكتاب سجاالت نقدية ق ّدم فيها بورغا
عد ًدا من االنتقادات املهمة للطروحات املختلفة التي قدمها كيبل
وروا عن اإلسالم السيايس ،ال سيام طروحاتهام حول إخفاق اإلسالم
السيايس وأسلمة الراديكالية(((.
يعزو بورغا أحد األسباب الثاوية يف السياق العام الفرنيس "الرسمي"
لرواج طروحات كيبل وروا إىل قرب هذه الطروحات مام يسميه
خفي
"الالئق سياسيًا" الفرنيس أكرث مام يقدمه بورغا ،وهو سبب ّ
يل يف آنٍ واحد ،ويحمل كث ًريا من الوجاهة املنطقية ،إذا ما
وج ّ
سلّمنا بغلبة املزاج املعادي لإلسالم يف األوساط السياسية واألكادميية
الفرنسية ،والغربية عامةً.
ويق ّدم بورغا أيضً ا حجة إضافية تدعم جودة طروحاته مقابل تلك
التي يطرحها كيبل الذي يعتمد عىل املقاربة الثقافوية ،فبورغا
دخل إىل ساحة تحليل اإلسالم السيايس من بوابة اللقاء مع الفاعلني،
بخالف كيبل الذي تعامل مع الظاهرة من بوابة قراءة نصوص هؤالء
الفاعلني ،وهو ما يعطي يف الواقع مزية تف ّوق لبورغا عىل كيبل يف
اقرتاب أعمق من عقلية الفاعلني اإلسالميني وذهنياتهم ،ومن ثم
نصوصهم وأفكارهم املكتوبة ،أو املسموعة من بُعد.
يرى بورغا أن نقطة الخالف الرئيسة بينه وبني كيبل تكمن يف ارتكاز
األخري عىل النصوص املؤسسة لتفسري املامرسة والتخيل السياسيني
للفاعلني اإلسالميني ،وليس العكس .ويرى أن اعتامد كيبل عىل هذا
رئيسا يف عدم صمود الطرح الكيبيل أمام
النهج ميثل ً
خلل منهجيًا ً
التغريات التي شهدتها املنطقة العربية والخطاب اإلسالمي يف العقد
األخري .ويصف كتابات كيبل بأنها تنتمي إىل فضاء النبوءات ذاتية
التحقق ،أو الهادفة إىل افتعال الحرائق ،وبعيدة عن التفكيك املتأين
الذي تنتهجه العلوم االجتامعية.
يساهم بورغا يف النهاية ٍ
بنقد متميز ملثابرة كيبل عىل تقرير مقاربته
ذات النزعة االقتصادية القائلة بقدرات تجنيد اإلسالميني للطبقات
املهمشة تنمويًا؛ إذ يرى بورغا أن "ال شك يف أن تتبع التطورات
التي تؤثر يف الحاضنة االجتامعية ألشكال الحراك املعارض ليس يف
غري محله ،رشيطة أال يفيض هذا إىل تعميمها عىل صورة تفسريات
اجتامعية–اقتصادية؛ ألسباب تبني أو ترك املحتجني ملصطلح إعادة
األسلمة ،وينبغي الفصل بني الحامل االجتامعي لحراك احتجاجي ما،
 8ساري حنفي" ،محاربة الجهاديني أم الكف عن صنعهم :مقابلة فرانسوا بورغا" ،ترجمة
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وبني الحامل الهويايت الذي يو ّجه نحو انتقاء املصطلح الذي يلجأ إليه
الفاعلون للتعبري عن احتجاجهم ،وأن العامل الهويايت الذي يدفع إىل
اختيار املصطلح اإلسالمي ذو طبيعة عابرة للتشكيالت االجتامعية"
(ص  .)251-250والحقيقة أن بورغا ق ّدم هنا نق ًدا وتفكيكًا بار ًعا
للطروحات األحادية ،كطروحات كيبل(((.
ثم يق ّدم بورغا نق ًدا أشد جذرية ألطروحة أوليفييه روا "ما بعد
اإلسالم السيايس" ،واملعتمد عىل املقاربة النفسية–االجتامعية،
فينتقدها من جانبني :األول جانب التعريف التبسيطي لهذا املفهوم،
والثاين مناقضة تبعات هذا املفهوم لحقيقة جزء مهم من اإلسالم
السيايس وواقعه.
يحيل بورغا سبب انتقاده طروحات روا إىل ولوج األخري بوابة ميادين
اإلسالم السيايس من الفضاءات األفغانية والفارسية ،ويرى أن هذا
املدخل أنتج بع ًدا لدى روا شبه كامل للتجذّر السوسيولوجي أو
اللغوي يف العامل العريب ،ويعلل سبب رواج أطروحاته إىل ما يسميه
"سحر التعميم" الذي ال يخلو من نظرة ماهوية ،أنشأت عالقة هشة
بالنبض العريب للمجتمعات املسلمة ،وهي التي ستفيض ،وفق بورغا،
إىل طريق مسدودة أمام التحليل (ص .)244-243
يرى بورغا أن روا اختزل فكرة تجاوز اإلسالم السيايس يف فشل رغبتهم
تعب
يف تنصيب معتقدهم الديني أيديولوجيا سياسيةً ،وهي رؤية ّ
عن جزء من الفاعلني اإلسالميني وليست عن أغلبيتهم .إضافة إىل أن
بورغا يرى أن تأويالت اإلخوان املسلمني السياسية تع ّد أكرث تكيفًا مع
الفكر السيايس الغريب منها للرفض الشامل لها ،وذلك بنا ًء عىل كثري
من املواقف التي أبداها اإلخوان متصالحني ،إىل حد بعيد ،مع بعض
مامرسات الدميقراطية وقيمها منذ عرص حسن البنا ،مؤسس جامعة
اإلخوان املسلمني ومرشدها األول ( ،)1949-1906إىل وصول الرئيس
املرصي محمد مريس ( )2013-2012إىل السلطة يف مرص.

خاتمة :درس في النقد االنطباعي
درســا واض ًحا يف ما ميكن وصفه بـ "النقد
ق ّدم بورغا يف كتابه ً
االنطباعي"؛ فمن خالل منط بحثي غري معتاد ،يتنقل املؤلف بني
أجناب تجاربه الشخصية الطويلة يف ميدان دراسة اإلسالم السيايس،
مستصحبًا عد ًدا من االنطباعات والقراءات الذاتية لهذه التجارب.
 9أشار بورغا أكرث من مرة إشارات انتقاصية إىل كيبل ،من قبيل :قدراته عىل توفري
التمويل املايل الالزم ألبحاثه وأبحاث طالبه ،إضافة إىل أن كيبل وروا كانا قريبني من اإلعالم
الفرنيس ومتوافقني مع توجهاته ،وهي إشارات يف واقع األمر قد تكون غري جيدة يف السياق
تعب عن إطار فكري عام ،يتحرك فيه ،ومن خالله،
األكادميي ،لكنها يف سياق الطرح البورغاوي ّ
بورغا يف أعامله البحثية.
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وعىل الرغم من مجانبة جزء من هذا النمط البحثي قواعد الكتابة
األكادميية ،فإ ّن إرصار بورغا عليه م ّهد لتلقّي القارئ حزمة االنتقادات
التي و ّجهها ألطروحات روا وكيبل؛ إذ أثبت أنه جدير بالبحث يف
حقل دراسات اإلسالم السيايس ،من خالل خربته ومعرفته املبارشة
بالتاريخ والواقع والبنى ،وأثبت أيضً ا األعطاب املنهجية التي شملت
زمالءه يف املدرسة الفرنسية املعارصة لدراسات اإلسالم واإلسالميني.

ويف واقع األمر ،فإن ما يستجد يف الحالتني :التونسية ،واألفغانية
يصب يف مصلحة النهج الذي ق ّدمه بورغا ،وأهمية االقرتاب
حاليًاّ ،
الثقايف واللغوي والسياقي لدراسة هاتني الحالتني ،ال سيام مع فجائية
األحداث ورسعة تواليها وتقلباتها ،وتعقد بناها السياسية واالجتامعية
فضل عن حالة السيولة املعلوماتية واملعرفية التي تتولد
والثقافيةً ،
من الفضاءات العلمية والثقافية العربية.

حتم إشكالية ترسي يف طول
لكننا ،ومن الناحية املنهجية ،سنواجه ً
الكتاب وعرضه ،متعلقة بصعوبة القبض عىل مقوالت تفسريية،
وخطوط واضحة للمقاربة البورغاوية لإلسالم السيايس؛ إذ ارتكز أكرث
عىل نقد الطروحات اآلخرية ،أي :الطروحات التي ترى يف اإلسالم آخ َر
يستبطن أسباب فشله أو إخفاقه السيايس ،وأرهق القارئ بتنقالت
كثرية وكثيفة ملواقف تاريخية حديثة ومعارصة عايشها بنفسه،
ومن خالل لقاءات مبارشة مع عدد من قيادات القرار يف الحركات
اإلسالمية املختلفة وصانعيه .لكن تبقيها رواية بورغاوية مفتقرة إىل
أي من الشواهد أو الدالئل األكادميية ،فيالحظ الغياب الكيل ألي
إحالة أو عزو إىل مراجع مكتوبة أو مسموعة تع ّد أداة مسل ًّم بها يف
البحث األكادميي.

تتبلور تبلو ًرا أشد مجمل أطروحة بورغا يف كتابه األخري ،ويق ّدم فيها
مزي ًدا من الحجج لنقد األطروحات التبسيطية لتعقيدات اإلسالم
السيايس ،وتنجح أطروحته ،بدرجة ما ،يف تقديم مداخل جديدة
لقراءة الفعل السيايس اإلسالمي مبختلف تنوعاته ،ويزاوج بورغا،
بنا ًء عىل حجج وبراهني ،بني البعد الهويايت السيايس والبعد الديني
املقدس يف فعل اإلسالميني ،مع تقرير رحابة الخطاب اإلسالمي يف
التأويل والفهم والفعل ،ويعزو مبنطقية جز ًءا من العنف املوجود
يف الفضاء اإلسالمي إىل عوار املعاملة الغربية للعامل اإلسالمي ،حيث
يصفها بورغا يف عبارة له أمام الربملان األورويب عام " :1997ال نلقى
من املسلمني إال ما أعطيناهم إياه" (ص .)262

وما ميكن اعتباره أيضً ا غل ًوا يف النقد االنطباعي البورغاوي هو
االنتقاالت املتعددة يف الباب الواحد ،بني شخصيات أو بلدان أو
حقب تاريخية بعيدة ،يف مساحات كتابية صغرية ،ومن دون وجود
إطار منهجي واضح لتسويغ هذه القفزات ،فيأيت بورغا يف الجزء
األول من الكتاب ،وبعنوان "البدايات اآلتية من الجامهريية" ،عىل
الحديث عن مرص وتونس وليبيا وسورية ،يف فقرات رسيعة وقفزات
تاريخية واسعة (ص  ،)87-71يف محاولة منه لنقل انطباعاته األوىل
التي دفعته لتوجيه بوصلته البحثية نحو اإلسالم السيايس ،وهو منط
كرره مرات عدة يف الكتاب.
لقد مثّل كتاب بورغا اإلسالم السيايس :صوت الجنوب ،أواخر القرن
املايض ،إرهاصاته املبكرة يف نقد دراسات اإلسالم السيايس املنص ّبة
عىل الظاهرة ،من باب االرتباط الرشطي بثورة الخميني يف إيران
عام  ،1979وبرتاكم املعرفة املتعلقة بها من باب التناول الخارجي،
ال االقرتاب املفيض إىل فهمها بنيويًا وعميقًا ،ورأى بورغا حينئذ أنه
ينبغي للباحث يف هذا الحقل أن يقرتب (بالقدر الكايف منه؛ ليك
يتسنى لنا رؤية املظاهر املتعددة التي ال يلمسها من يراقب األمور
من الخارج)(.((1

10

بورغا ،اإلسالم السيايس :صوت الجنوب ،ص .20

إن خالصة أطروحة بورغا يصفها بأنها تحاول البحث عن جذور الجهاد
حيث تكون ،أي متجذرة بعمق يف الفضاء السيايس ،يف قلب بؤس
األهداف التي ال تجيد سياساتنا [أي الغربية] الخارجية اختيارها،
ويف قلب معاناة رشيحة واسعة من املهمشني الذين تسحقهم آليات
اإلقصاء .وتعيد إىل األذهان حقيقة واضحة وضوح الشمس :عندما
يضيق العامل بأحد ما ،يف فرنسا أو العراق أو أي مكان آخر ،عندما ال
يتاح له أن "يوجد بكامل كيانه" .أيًا كان رسوله ،فإن خطر رؤيته وهو
يلتحق بصفوف أولئك الذين يريدون العيش "بصورة منعزلة متا ًما"
كب ٌري ج ًدا (ص .)274

بتك ضورعو تاعجارم
"فهم اإلسالم السياسي :مسار بحثي حول اآلخرية اإلسالمية" لفرانسوا بورغا

المراجع
العربية
بن محمد ،عبد الله .املذكرة االسرتاتيجية :املنهج األساس لعمل
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ناجي ،أبو بكر .إدارة التوحش :أخطر مرحلة ستمر بها األمة .دمشق:
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مجلة سياسات عربية مجلة محكّمة تصدر عن املركز العريب لألبحاث ودراســة السياسات .تحمل الرقم الدويل
كل
املعياري ( .)1583-ISSN: 2307وقد صدر عددها األول يف آذار /مارس  .2013وهي مجلة محكّمة تصدر مرة واحدة ّ
شهرين ،ولها هيئة تحرير اختصاصية وهيئة استشارية دولية فاعلة ترشف عىل عملها .وتستند إىل ميثاق أخالقي لقواعد النرش
فيها والعالقة بينها وبني الباحثني .وبعد ثالث سنوات من الخربة ،والتفاعل مع املختصني واملهتمني ،صدر خاللها من املجلة
مثانية عرش عد ًدا ،أعادت املجلة هيكلة نفسها مبا يتوافق مع املواصفات الشكلية واملوضوعية للمجالت الدولية املحكّمة .كام
تستند إىل الئحة داخلية تنظّم عمل التحكيم ،وإىل الئحة معتمدة باملحكمني يف االختصاصات كافة.
تُعنى املجلة باملقاالت والدراسات والبحوث وباألوراق البحثية عمو ًما يف مجاالت العلوم السياسية والعالقات الدولية ،والسياسات
املقارنة ،والنظم املؤسسية الوطنية أو اإلقليمية والدولية ،مبا يف ذلك دراسات الحاالت والسياسات ،وعمل النظم السياسية
والسلوك السيايس للحكومات والقوى السياسية واالجتامعية والحزبية وسائر الفاعلني االجتامعيني  -السياسيني ،واتجاهات
املجتمع املدين واملشاركة السياسية واالجتامعية .ويندرج يف هذا السياق اهتاممها بالسياسات العمومية وبالدراسات األمنية
واإلسرتاتيجية وقضايا الديبلوماسية والتعاون الدويل ،ودراسات الرأي العام وقضايا الهجرة والتهجري والحروب والرصاعات
األهلية وقضايا حقوق اإلنسان .وتهتم بصورة خاصة مبرحلة االنتقال السيايس العامة الجارية يف الوطن العريب ،وال سيام منها
مراحل االنتقال الدميقراطي عىل املستويات السياسية كافة ،وما يتعلق بها من جوانب قانونية دستورية ومؤسسية.
إضاف ًة إىل الهيئتني التحريرية واالستشارية ،تستند املجلة يف عملها إىل وحدتني نشطتني يف املركز العريب لألبحاث ودراسة
كل عام .وتتكامل يف عملها مع
السياسات ،هام "وحدة تحليل السياسات " ووحدة "املؤرش العريب " الذي يصدر تقريره ّ
برنامج العلوم السياسية يف معهد الدوحة للدراسات العليا ،ومع برنامج "التح ّول الدميقراطي " يف املركز.
تعتمد مجلة "سياسات عربية " املواصفات الشكلية واملوضوعية للمجالت الدولية املحكّمة ،وفقًا ملا ييل:
– ً
أي وسيلة نرش
أصيل مع ّدا
أول :أن يكون البحث ً
ً
خصيصا للمجلة ،وألّ يكون قد نرش جزئ ًيا أو كل ًّيا أو نُرش ما يشبهه يف ّ
أي جهة أخرى.
إلكرتونية أو ورقية ،أو قُ ّدم يف أحد املؤمترات العلمية من غري املؤمترات التي يعقدها املركز ،أو إىل ّ
–ثان ًيا :أن يرفق البحث بالسرية العلمية للباحث باللغتني العربية واإلنكليزية.
–ثالثًا :يجب أن يشتمل البحث عىل العنارص التالية:

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

•تحديد مشكلة البحث ،وأهداف الدراسة ،وأهميتها ،واملراجعة النقدية ملا سبق وكُتب عن املوضوع ،مبا يف ذلك أحدث
مؤشاته
ما صدر يف مجال البحث ،وتحديد مواصفات فرضية البحث أو أطروحته ،ووضع التص ّور املفاهيمي وتحديد ّ
الرئيسة ،ووصف منهجية البحث ،والتحليل والنتائج ،واالستنتاجات .عىل أن يكون البحث مذيّ ًل بقامئة بيبليوغرافية
تتضمن أهم املراجع التي استند إليها الباحث إضاف ًة إىل املراجع األساسية التي استفاد منها ومل يرش إليها يف الهوامش.
وتذكر يف القامئة بيانات البحوث بلغتها األصلية(األجنبية) يف حال العودة إىل عدة مصادر بعدة لغات.
•أن يتقيد البحث مبواصفات التوثيق وفقًا لنظام اإلحاالت املرجعية الذي يعتمده املركز) ملحق  :1أسلوب كتابة الهوامش
وعرض املراجع).

•ال تنرش املجلة مستالت أو فصولً من رسائل جامعية أق ّرت إلّ بشكل استثنايئ ،وبعد أن يع ّدها الباحث من جديد للنرش
يف املجلة ،ويف هذه الحالة عىل الباحث أن يشري إىل ذلك ،ويق ّدم بيانات وافية عن عنوان األطروحة وتاريخ مناقشتها
واملؤسسة التي جرت فيها املناقشة.
•أن يقع البحث يف مجال أهداف املجلة واهتامماتها البحثية.

بأي لغة من اللغات ،رشط
•تهتم املجلة بنرش مراجعات نقدية للكتب املهمة التي صدرت حديثًا يف مجاالت اختصاصها ّ
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  ،2016/8/9يفhttp://www...... :
رصا باالعتامد عىل ُم ِ
ختص الروابط ( )Bitlyأو ( .)Google Shortnerمثل:
ويتعني ذكر الرابط ً
كامل ،أو يكتب مخت ً
"ارتفاع عجز املوازنة املرصية إىل  ،" %4.5الجزيرة نت ،2012/12/24 ،شوهد يف  ،2012/12/25يفhttp://bit.ly/2bAw2OB :

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

ملحق 2
أخالقيات النشر في مجالت المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات

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

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

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

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

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