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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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:عن السياسة ما بعد الدولية
تعايش بين نظامين أم عصر وسيط جديد؟

On Post-international Politics:
Two Coexistent Systems or Neo-medievalism?

قائمــا بذاته؛ بردايم
تســعى هذه الدراســة الستكشــاف مضامين مــا يعتبره جيمس روزنــو
ً بردايما
ً
 وذلك عبــر قراءة مقارنــة في مفهومــي التعايش بين نظــام متمركز،السياســة مــا بعــد الدوليــة
 ومفهوم العصر الوســيط الجديد في مقام، في مقــام أول،حــول الــدول ونظام متعدد المراكز
ثان؛ بغية تقديم تأمالت في الخصائص األساسية التي يمكن لكال المفهومين المساهمة بها
 تقســم الدراســة مبحثين.لتحســين فهمنا سياســة ما بعد الدولية في حقبة من التعقد المتزايد
ّ  ويشـ، يق ـ ّدم األول مفهــوم السياســة ما بعد الدولية.رئيســين
ـخص أبــرز االفتراضات التي يســتند
 أما.)ـماه روزنــو بردايم االضطــراب (وهو مــرادف آخر لبردايم السياســة مــا بعد الدوليــة
ّ إليهــا مــا سـ
ّ  فيق ّدم مفهوم العصر الوســيط الجديد الذي يمكن،المبحث الثاني
،تعقب اســتخدامه المبكر
ً
ً
مالئما لنظام تتراجع فيه باستمرار قدرة الدولة على احتكار
وصفا
 باعتباره،عودة إلى هادلي بول
ً
) خاصة تحت وطأة التأثيـر الـمتنامي الذي تقوم به الجيوش (أو الشركات األمنية،ممارسة العنف
.الخاصة التي تُع ّد نظي ًرا معاص ًرا للجيوش الـمرتزقة التي م ّيـزت العصر الوسيط األول
 النظــام المتمركز، النظــام المتعدد المراكــز، السياســة مــا بعد الدوليــة:كلمات مفتاحية
. بردايم االضطراب، العصر الوسيط الجديد،حول الدول
This article explores what James Rosenau had founded as a post-international
politics paradigm. It does so through a comparative reading of the two concepts of
the two coexistent systems, state-centic and multicentric, on the one hand; and neomedievalism on the other. The article aimes at offering some reflections on the essential
characteristics that both concepts can contribute to improving our understanding of
post-international politics in an era of increasing complexity. The article is divided
into two sections. The first section introduces the concept of post-international
politics, from Rosenau's perspective, and identifies the most prominent assumptions
on which Rosenau called turbulence (another label for the post-international politics
paradigm). The second section introduces the concept of neomedievalism, which
traces back to Hadley Bull, as an appropriate depiction for a system within which
the state's monopoly of violence is constantly declining, especially under the growing
influence of private armies/security companies, which are considered a contemporary
example of the mercenary armies that characterized the first medieval period.
Keywords: Post-international Politics, Multi-centric System, State-centric System,
Newmedievalism, Turbulence Paradigm.
. معهد الدوحة للدراسات العليا، وأستاذ العالقات الدولية، املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،* باحث
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دولي ًة يعني أن تلك املياه تكون فيها حقوق الدول كلها متساوية ،مبعنى
أنها تخص دول العامل كلها؛ ويف حني أن تسمية وحدة القياس دولية،
يعني أن تلك الوحدة يتعامل بها املنتجون واملستهلكون يف كل مكان من
العامل؛ وال يناسب هذا املعنى القايض بأن املنعوت بالدويل يشمل دول
العامل كلها مصطلحات جمة يف العالقات الدولية ،فاالتفاقية /املعاهدة
الدولية قد تقترص عىل مجموعة مح َّددة من الدول (قد ال تتعدى
الدولتني) ،والعقوبات الدولية ال تتب ّناها بالرضورة دول العامل كلها.

رئيسا فيها،
ال تعني نسبة السياسة الدولية إىل الدولة ،بوصفها ً
فاعاًل ً
فه َم لفظ الدويل عىل سبيل النعت الذي يعود إىل الدولة .يعود أول
استخدام ملصطلح  Internationalالذي يقابله يف اللغة العربية الدويل،
إىل فيلسوف القانون اإلنكليزي جريميي بينثام Jeremy Bentham
( )1832-1748الذي استخدمه يف نهاية القرن الثامن عرش للتمييز بني
القانون املحيل (أي الوطني) والقانون الدويل الذي جرت العادة يف اللغة
اإلنكليزية آنذاك عىل تسميته قانون األمم((( ّ .Law of nationsوملا
كانت الدولة يف تلك الحقبة من التاريخ األورويب مرادف ًة لألمة ،جاء
املصطلح عىل هذا النحو  Internationalلوصف كل ما يتصل بالعالقات
بني األمم أو الدول((( .ومل يواجه منذئذ عقبات تُذكَر ليتح ّول إىل مصطلح
يعرّب عن الفاعل الرئيس يف ما صار
راسخ ،خاصة مع شيوع مصطلح آخر ّ
يُعرف بالنظام الدويل ،هو الدولة-األمة .nation-state
يف اللغة العربية ،ينبغي التمييز بني التفكري يف الدويل باعتباره ما
يتعلق بالدولة أو ما يُنسب إليها من ناحية أوىل((( ،وباعتباره ما يتصل
بالعالقات بني الدول ،أو باألحرى بني مجموعة من الدول ،من ناحية
ثانية (وهو املفهوم من مصطلح السياسة الدولية) ،ومن ناحية ثالثة،
باعتباره العاملي الذي يشمل دول العامل كلها؛ ففي حني أن اعتبار املياه

هذه املناقشة االصطالحية املقتضبة رضورية لفهم كيف أن ما صار
يُعرف باالندماج اإلقليمي ،عىل سبيل املثال ،إمنا ُس ّمي اندما ًجا دول ًيا

1 Yale H. Ferguson & Richard W. Mansbach, Remapping Global Politics:
History's Revenge and Future Shock (Cambridge: Cambridge University
)بترصف( Press, 2004), p. 16.
 2يسمى أيضً ا ،يف اللغة الالتينية ،قانون الشعوب  .jus gentiumيعود هذا القانون إىل
الحقبة الرومانية ،وهو النواة األوىل للقانون الدويل الغريب املعروف لدينا اليوم .وقد ُوضع
للبت يف النزاعات بني املواطنني الرومان واألجانب ،أو بني األجانب أنفسهم م ّمن
يف البداية ّ
يقيمون عىل أرايض اإلمرباطورية الرومانية ،وتض ّمن أيضً ا املعاهدات الخارجية التي أبرمتها
روما ،خاصة يف مجال التجارة عرب املتوسط.
 3ميكن يف هذ السياق االكتفاء مبطالعة دراسة هايدمي سوغانامي الكالسيكية عن أصول
مفردة "الدويل" ،يف:
"Hidemi Suganami, "A Note on the Origins of the Word 'International',
British Journal of International Studies, vol. 4 (1978), pp. 226-632.
نسب إىل الدولة .ويف حني أن اللغة
 4يَرِد معنى الدويل يف معظم معاجم اللغة العربية بوصفه ما يُ َ
الفرنسية تستخدم االسم  étatللداللة عىل الدولة ،والنعت  étatiqueللداللة عىل ما ينسب إىل الدولة،
نفسها للتعبري عن االسم والنعت م ًعا؛ فإن اللغة
ويف حني أن اللغة اإلنكليزية تستخدم مفرد َة َ state
العربية ال تستقر عىل مفردة واحدة ،فنحن نسمي مثاًلً  state sector/ secteur étatiqueقطا ًعا حكوميًا
وقطا ًعا عا ًما وقطاع الدولة .لك َّن َم ْن ينقل إىل اللغة العربية مصطلح  ،state actor/ acteur étatiqueعىل
يعرّب عن
سبيل املثال ،قد ال يناسبه استخدام الفاعل الحكومي أو الفاعل العام أو فاعل الدولة ،ألن هذا ال ّ
يعرّب عن الفاعل الذي ميثل الدولة وميتثل لها .لذلك ،يلجأ بعض الباحثني العرب
دالالت املصطلح الذي ّ
إىل استخدام عبارة الفاعل غري الدولتي لرتجمة مصطلح  ،non-state actor/ acteur non étatiqueألن
مفردة الفاعل غري الدويل تحيل إىل النعت  ،internationalوهو ما ال يستقيم مع املعنى املراد يف هذا
السياق ،فالفاعل الدويل ،مثل املنظامت الدولية الحكومية ،ميثل الدول وميتثل لها ،عىل نقيض الفاعل
غري الدولتي مثل الرشكات املتعددة الجنسيات أو املنظامت غري الحكومية .بشأن تعريف الفاعل غري
خرّي ومحمد حميش" ،الحوكمة العاملية والسلطة الخاصة" ،املجلة الجزائرية
الدولتي ،ينظر :شهرزاد ّ
لألمن والتنمية ،مج  ،10العدد  ،)2021( 3ص .5

 5تُستخدم هذه املفردة يف اللغة اإلنكليزية للداللة عىل النعت ،فيقال interstate system
مبعنى النظام ما بني الدول ،أو النظام الدويل يف نهاية املطاف .تكمن مزية هذه املفردة يف دقتها
اللغوية؛ إذ تقوم عىل الدولة جذ ًرا لغويًا  ،interstateيف حني تقوم مفردة  internationalعىل
جذر لغوي آخر ،ما ع ّد مرادفًا للدولة اليوم ،هو األمة (والحالة نفسها نجدها يف اللغة الفرنسية
بني  ،interétatiqueحيث الجذر اللغوي هو الدولة  ،étatو ،internationalحيث الجذر
اللغوي هو األمة  .)nationوقد شدد كريس براون عىل أن الوحدة يف تعريف العالقات الدولية
ماًم
هي الدولة ال األمة ،وعىل الرغم من أن "معظم الدول اليوم قد تطمح إىل أن تكون دواًلً -أُ ً
 ،nation-statesفإن ما يُع ّد مركزيًا [يف تعريف العالقات الدولية ،ومن ثم يف تعريف النظام
الدويل] هو حيازة حالة الدولة  statehoodال حالة األمة nationhood؛ والواقع أن مصطلح
العالقات 'ما بني الدول'  interstateأدق من مصطلح 'العالقات الدولية'  internationalلو مل
يكن مستخد ًما يف الواليات املتحدة األمريكية للتعبري عن العالقات ما بني واليات مثل كاليفورنيا
املتفق عليه مناس ًبا للمملكة املتحدة وكندا
وأريزونا .وهكذا يكون وصف العالقات الدولية
ُ
مناسب إلسكتلندا أو كيوبيك ،عىل الرغم من أنهام [أي إسكتلندا وكيوبيك] متثالن
أكرث مام هو
ٌ
'أمتني' عىل نحو أوضح مام هي عليه حال اململكة املتحدة وكندا" .ينظر:
Chris Brown, Understanding International Relations, 3rd ed. (New York:
Palgrave Macmillan, 2005), p. 3.
6 Barry Buzan & Richard Little, International Systems in World History:
Remaking the Study of International Relations (New York: Oxford University
Press, 2000), p. 32.
وإنه لَ ِمن املثري لالهتامم أن نقرأ لدى كينيث والتز ،أحد أبرز املنظّرين الكالسيكيني للنظام
الدويل ،التمييز التايل" :إن النظام بني الدول  interstate systemليس هو النظام الدويل
 international systemالوحيد الذي ميكن للمرء تص ُّو ُره" .ينظر:
Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics (Boston: Addison-Wesley,
1979), p. 38.

هذا ما جعل باري بوزان  Barry Buzanوريتشارد ليتل Richard Little
يُق َّران بأن مصطلح ما بني الدول  ،((( interstateأقد ُم استخدا ًما من
مصطلح الدويل  ،internationalقد يكون أدق دالل ًة وأفصح تعب ًريا
عن النظام الدويل كام يجري تداوله يف حقل العالقات الدولية .ومع
ذلك ،نجدهام يثنيان عىل "مرونة" مصطلح الدويل الذي سكّه بينثام،
ويؤكدان يف الوقت نفسه أن هذا النعت "ما عاد يشري إىل العالقات بني
[مجموعة من] الدول فحسب ،لكنه يغطي أي عالقة متتد عرب حدود
[مجموعة من الدول] ،سواء أكانت مباراة 'دولية 'يف كرة القدم أو
هجرة 'دولية' لألفراد"(((؛ فمباراة كرة القدم الدولي ُة ال تجمع فرقَ العامل
اثنتنْي)،
دولتنْي ْ
الوطني َة كلها (بل يف الواقع ال تجمع أكرث من فريقَي ْ
مثلام أن حركة الهجرة الدولية لألفراد ال تتخطى ماليني الكيلومرتات من
الحدود التي تفصل دول العامل كلها ،إحداها عن األخرى.
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يف بدايات التنظري املبكّرة له((( ،عىل الرغم من أنه مل يعنِ حينها سوى
ثلّة قليلة من دول أوروبا الغربية؛ كام أن هذه املناقشة رضورية
لفهم الكيفية التي يستخدم بها بوزان وليتل مفهوم األنظمة الدولية
املتعددة  ،multiple international systemsبصيغة الجمع ،نق ًدا
للنزعة السائدة ،املتمركزة حول أوروبا ،التي تقرص مفهوم النظام
الدويل عىل حقبة القرون الثالثة ون ّيف التي تلت توقيع معاهدة
املؤسسة للدولة-األمة (عام  ،)1648حجر زاوية النظام
وستفاليا ِّ
الدويل الحديث؛ حيث يجادالن يف أن "تحديد أصول هذا النظام
يقتيض فحص التاريخ الكامل الذي عرفته األنظمة الدولية املتعددة
التي تشكلت عىل مدى أكرث من خمسة آالف عام" ،فيقتفيان أثر هذه
األصول إىل غاية نظام الدول-املدن السومرية  city-statesيف منطقة
ما بني نهري دجلة والفرات ،باعتباره أول نظام دويل مكتمل معروف
لدينا((( .ما يهمنا هاهنا من قراءة بوزان وليتل هو أن الوحدات التي
يتشكل منها النظام الدويل ال تقترص بالرضورة عىل الدول-األمم؛ إذ
ميكن أن تكون الدول-املدن ،أو اإلمرباطوريات ،أو تشكيلة هجينة
من وحدات غري متامثلة ،مثلام هي عليه حال النظام الدويل املعارص.
مثة مراجعات عديدة تسائل ما نعنيه حني نسمي السياسة الدولية
دوليةً .وتقول الحجة األساسية ،والسائدة رمبا ،أن مصطلح الدويل
بات أضيق من أن يشمل جميع الفاعلني والتفاعالت التي ينبغي أن
يغطيها حقل السياسة الدولية .تدعو باتريشا أوينز Patricia Owens
وآخرون ،عىل سبيل املثال ،إىل استبدال مصطلح السياسة الدولية
بالسياسة العالـمية ،ألنها تشمل البحث فـي السياسة والعمليات
ككل ،وال تقترص عىل
والتفاعالت السياسية التي تجري فـي العامل ّ
تلك التي تجري بيـن الدول ،كام تدل عليه عبارة السياسة الدولية
(أو العالقات الدولية((() .ال يعني ذلك أن العالقات بني الدول غري
ومؤسسة لها.
مهمة ،بل هي أساسية يف السياسة العاملية املعارصة ِّ
ينصب أيضً ا عىل العالقات بني املؤسسات
غري أن االهتامم ينبغي أن
َّ
واملنظامت التي قد ال تكون دو ًاًل؛ مثل الرشكات املتعددة الجنسيات
والجامعات اإلرهابية العابرة للحدود والطبقات االجتامعية
واملنظامت غري الحكومية وغريها .فالعالقات والتفاعالت بني هذه
األخرية (بينها يف حد ذاتها أو بينها وبني الدول) ،ميكن أن تحظى
 7ينظر:
Ernst B. Haas, "International Integration: The European and the Universal
Process," International Organization, vol. 15, no. 4 (1961), pp. 366-392.
8 Buzan & Little, p. 1.
 9ألننا مهتمون أكرث بفحص مفهوم السياسة ما بعد الدولية ،فإننا نستخدم مصطلحي
"السياسة الدولية" و"العالقات الدولية" من دون االلتفات للتمييز بينهام.

9
باألهمية نفسها التي يحظى بها ما تفعله الدول أو ال تفعله
(أو رمبا تفوقها أهمية يف بعض األحيان) .لكن ،هل ميكن اعتبار ذلك
حجا ًجا كافيًا إلزاحة الدولة عن قلب السياسة الدولية؟
(((1

مثة وفرة من األدبيات التي تسعى إلعــادة تعريف دور الدولة
وصعود الفاعلني غيـر الدول وتنامي دورها يف السياسة العالـمية،
ومن أبرزها كتابات جيمس روزنو الرائدة ،وهو أول من استعمل
أساسا يف تعريف
عبار ًة مألت الدنيا وشغلت الناس الحقًا لتغدو ً
(((1
حاج
الحوكمة العاملية ،هي عبارة "الحكم من دون حكومة"  .وقد ّ
روزنو بأنها املفهوم األكرث مالءمة لوصف التعقد املتـزايد الذي باتت
السياسة الدولية تتّسم به ،مثلام يُع ُّد األكثـر مالءمة لفهم "الفعل
السيايس" فـي عامل ما بعد الدولة-األمة عىل حد تعبيـر فيليب ميولر
وماركوس ليدرر( ،((1أو يف عامل السياسة ما بعد الدولية عىل حد
تعبيـر روزنو نفسه( .((1إن هذه املسألة ليست اصطالحية فحسب
بل تتعلق أكرث بتحوالت إبستيمولوجية وأنطولوجية فـي الوقت
تعرّب املصطلحات الجديدة عن تحول فـي طبيعة الواقع
نفسه؛ إذ ّ
وتعرّب فـي الوقت نفسه عن تح ّول فـي الكيفـية
(السياسة الدولية)ّ ،
10 Patricia Owens, John Baylis & Steve Smith, "Introduction: From
& International Politics to World Politics," in: John Baylis, Steve Smith
Patricia Owens (eds.), The Globalization of World Politics: An Introduction to
;International Relations, 8th ed. (New York: Oxford University Press, 2020), p. 6
املفارقة أن محرري الكتاب واملساهمني فيه احتفظوا ،يف العنوان ،بالتسمية التقليدية
والراسخة التي يتس ّمى بها الحقل املعريف ،العالقات الدولية .ينظر أيضً ا:
Philip Cerny, Rethinking World Politics (Oxford: Oxford University Press,
2010), p. 5; Peter Willetts, Non-Governmental Organizations in World Politics
(London: Routledge, 2011), p. 114.
"11 James Rosenau, "Governance, Order, and Change in World Politics,
in: James Rosenau & Ernst-Otto Czempiel (eds.), Governance without
Government: Order and Change in World Politics (Cambridge: Cambridge
University Press, 1992[2000]), pp. 1-29.
12 Philipp Müller & Markus Lederer, Criticizing Global Governance
(New York: Palgrave Macmillan, 2005), p. 1.
13 James Rosenau & Mary Durfee, Thinking Theory Thoroughly: Coherent
;Approaches to an Incoherent World (Boulder, CO:Westview Press, 2000), p. 47
استخدم روزنو هذا املصطلح أول مرة يف كتابه:
James N. Rosenau, Turbulence in World Politics: A Theory of Change and
;)Continuity (Princeton: Princeton University Press, 1990
ثم استخدمه آخرون كُرث ،يُذكر من بينهم:
Ferguson & Mansbach; Yale H. Ferguson & R. J. Barry Jones (eds.), Political
Space: Frontiers of Change and Governance in a Globalizing World (New York:
State University of New York Press, 2002); Heidi H. Hobbs (ed.), Pondering
Postinternationalism: A Paradigm for the Twenty-First Century (Albany,
& New York: State University of New York Press, 2000); Yale H. Ferguson
 Richard W. Mansbach, "Post-internationalism and IR Theory," MillenniumJournal of International Studies, vol. 35, no. 3 (2007), pp. 529-549; Damien
Rogers, Postinternationalism and Small Arms Control: Theory, Politics,
Security (Farnham, England/ Burlington, VT: Ashgate Publishing, 2009).
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التي ينبغي لنا أن نتص ّور بها هذا الواقع (نظريات السياسة الدولية).
ويشيـر الـمضمون اإلبستيمولوجي إىل التحول من التحليل عىل
الـمستوى ما بيـن الدول إىل التحليل عىل الـمستوى العاملي ،أما
الـمضمون األنطولوجي فـيشيـر إىل التح ّول من التعامل مع العالقات
ما بيـن الدول إىل التعامل مع شبكات عالـمية متـزايدة التعقد من
التفاعالت ،ال بيـن الدول فحسب بل بيـن ٍ
طيف واسع مـن الفاعلني،
من الدول ومن غيـر الدول .وال يكمن ما يبـرر هذا التحول فـي
ظهور وانتشار الفاعلني غيـر الدول ،عىل اختالف أشكالها ،فحسب،
أساسا فـي أ ّن تنامي دور هؤالء الفاعلني يؤدي إىل ،وفـي
بل يكمن ً
الوقت نفسه ينتج من ،تشتت موارد السلطة العالـمية ،حيث تتح ّول
كل
الدولة إىل مجرد فاعل يتقاسم السلطة مع فاعلني آخرين يتحكم ٌّ
منهم فـي منط مع َّيـن من أمناط موارد السلطة العالـمية.
ومع تعدد فضاءات السلطة العالـمية واستمرارها فـي االبتعاد
عن الدولة ،ما عادت السياسة "الدولية" مجااًلً محتك ًرا من الدولة
والفاعلني الذين يستمدون سلطتهم ورشعيتهم منها ،state actors

مثل الـمنظامت الدولية ما بيـن الحكومية .تكمن الـميـزة األساسية
للسلطة العالـمية فـي خضوعها املستمر لعمليات إعادة التـموضع
 relocationوإعادة التوزع  ،redistributionفهي تتموضع بعي ًدا عن
السيايس نحو االقتصادي ،وأحيانًا نحو االجتامعي (حني يتعلق األمر
بعمليات صنع الـمعاييـر وحيازة الفاعلني الرشعيةَ) ،وأحيانًا أخرى
حتى نحو البيـروقراطي (حني يتعلق األمر بعمل شبكات الـمنظامت
فضاًل عن ذلك،
الدولية املتـزايدة التعقد ،الحكومية وغيـر الحكومية)ً .
تتوزّع السلطة العالـمية من الـمحور الوطني-الدويل نحو الـمحور
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الـمحيل-عبـر الوطني ،ومن الدولة نحو أمناط مختلفة ومنوعة
وهجينة من التشكيالت التجزيئية للدولة .وال تنتقل السلطة العالـمية
إىل أيدي الفاعلني الجدد بسبب إعادة تحديد دور الدولة وتفويضها
باستمرار جز ًءا من سلطتها محليًّا (ملصلحة فاعلني ما دون الدولة) و /أو
عالـميًّا (ملصالح فاعلني ما فوق الدولة) فحسب ،بل إنها أيضً ا تستمر يف
االبتعاد عن الدولة ،ألن الفاعلني الجدد يحوزون مع مرور الوقت قدر ًة
أكرب عىل جذب موارد السلطة من مجالها التقليدي واستقطابها(.((1
يحاج روزنو بأن هذه التحوالت تدفع الباحث نحو التحليل عىل مستوى ما
ّ
بعد دويل ( postinternationalأو عىل مستوى يتجاوز الدولة) .ويفرتض
أ ّن مرحلة السياسة ما بعد الدولية تتميـز بالتعايش بيـن نظاميـن:
نظا ٌم متمركز حول الدولة  ،state-centricيقترص عىل الدول والفاعلني
الخاضعني لسيادتها ،ونظا ٌم متعدد الـمراكز  multi-centricيعج بفاعلني
متحررين من سيادة الدولة ،ولديهم القدرة عىل إنتاج عمليات وبنى
وقواع َد خاصة بهم .ويتفاعل هؤالء الفاعلون الـمتحررون من سيادة
الدولة ويتعاونون ويتنافسون و /أو يتصارعون مع الفاعلني الخاضعني
لسيادة الدولة ،فرادى أو مجتمعني بعضُ هم مع بعض .تكمن املفارقة
يف أن النظام املتعدد املراكز ،عىل خالف النظام املتمركز حول الدولة،
يفتقر إىل الحد األدىن املقبول من القابلية للضبط  ،less regulatedذلك
يعج بهم هذا النظام ،مثة الشبكات الالرشعية
أن من بني الفاعلني الذين ّ
التي تشمل الجامعات املسلحة (خاصة منها اإلرهابية أو التي متارس
العنف خارج سلطة الدولة وتنازعها تعريفها الفيربي التقليدي بوصفها
محتك ًرا للعنف املرشوع) وجامعات الجرمية الـمنظمة العابرة للحدود
مبختلف أشكالها( .((1وال تنفك تلك الشبكات تكسب الـمزيد من املساحة
والقوة بتعاظم قدرتها عىل عبور الحدود والفعل ما وراء الحدود فـي
منحى عكيس ،مع تزايد عدم قدرة الدول عىل مراقبة مختلف التدفقات
وضبطها ،داخل الحدود التي تفصلها بعضها عن بعض وعربها.
مثة مشكلة تكمن يف أن االنخراط املتـزايد للفاعلني غيـر الدول ،يف
الـمناطق غيـر الـمستقرة أمن ًيا ،ال يقترص عىل شبكات الجامعات
اإلرهابية والـميليشيات وتنظيامت الجرمية الـمنظمة فحسب ،بل
يشمل أيضً ا الرشكات األمنية الخاصة التي متثل بدورها فاعلني أو
منطق التنافس
كيانات هجينة ،فهي رشكاتٌ ربحية يحكم سلوكَها
ُ
التجاري ،لكن بوصفها رشكات أمنية (عسكرية) ،فهي متارس عنفًا
مرشو ًعا بحكم العقود القانونية التي تربطها بالحكومات التي
توظّفها .غيـر أنها فـي الوقت نفسه تتع ّرض للرفض عىل نطاق
 14محمد حميش ،مدخل إىل نظرية التعقد يف العالقات الدولية (الدوحة /بريوت :املركز
خرّي وحميش ،ص .21-1
العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2021 ،ص 164-156؛ ّ
أصاًل عىل تحدي الدولة ،مثل
 15من دون أن ننىس الفاعلني الذين يقوم مس ّوغ وجودهم ً
الرشكات املتعددة الجنسيات واملنظامت غري الحكومية.
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غيـر حكومي واسع بسبب قدرتها عىل التنصل من االلتـزام بأحكام
القانون الدولـي اإلنساين ،ألن الجهة الوحيدة املخ ّولة مبساءلة أفعال
نفسها .يؤدي تزايد نشاط هذه الشبكات
موظفـيها هي الرشكاتُ ُ
والرشكات األمنية الخاصة إىل تقويض قدرة الدولة عىل ضبط ما
ساّمه روزنو النظام املتعدد املراكز .ومع نهاية الحرب الباردة وانفجار
ّ
فضاًل عن انتشار مظاهر متعددة للعنف،
النزاعات األهلية واإلثنيةً ،
ما عادت الدولة قادرة عىل ضبطها ،ظهر العديد من األدبيات التي
حاج
تسعى إلعادة بعث أطروحة هاديل بول ( ،)1985-1932الذي ّ
فـي نهاية سبعينيات القرن الـاميض ،استنا ًدا إىل تأمالت سابقة تعود
إلـى أرونولد وولفرز( ،((1بأ ّن العامل قد يلج حقب ًة جديدة من القرون
الوسطى( .((1غيـر أن هذه األطروحة مل تحظ بالتـرحيب الكافـي
حينها ،ألن الدولة الوستفالية بدت متامسكة يف أثناء الحرب الباردة،
وتحاج هذه
وقادرة نسب ًّيا عىل الوفاء بالوعود الـمنتظرة منها.
ّ
األدبيات بأ ّن مفهوم العرص الوسيط الجديد neo-medievalism
ميكن أن يز ّودنا مبقاربة نظرية مالمئة لفهم حالة االضطراب التي
يعرفها النظام السيايس الدويل يف حقبة السياسة ما بعد الدولية.
هذه الدراسة استكشاف لربدايم السياسة ما بعد الدولية .وهي تق ّدم
قراء ًة مقارنة يف مفهو َمي التعايش بني نظامني ،نظام متمركز حول
الدول ونظام متعدد املراكز ،من ناحية أوىل ،ومفهوم العرص الوسيط
الجديد من ناحية ثانية؛ وفيها مبحثان رئيسان :يق ّدم املبحثُ األول
ملفهوم السياسة ما بعد الدولية ،من منظور روزنو ،وما تنطوي عليه
من تعايش وتزامن بني النظامني املتمركز حول الدول واملتعدد املراكز.
فضاًل عن ذاك ،يشخص هذا املبحث أبرز االفرتاضات التي يستند إليها
ً
ساّمه روزنو بردايم االضطراب (وهو مرادف آخر لربدايم السياسة
ما ّ
ما بعد الدولية) ،حيث يعرض أبرز مصادر االضطراب يف السياسة ما
بعد الدولية ،بد ًءا بالتزايد املستمر يف عدد األفراد واالنتشار املتزايد
للفاعلني غري الدول ،وصواًلً إىل تعاظم االضطراب يف بنية النظام
السيايس الدويل ،حيث تجد أطروحة التقهقر نحو عرص وسيط جديد
ما يربر مزاعمها .أما املبحث الثاين ،فيق ّدم ملفهوم العرص الوسيط
الجديد باعتباره وصفًا مالمئًا لنظام ترتاجع فيه باستمرار قدرة الدولة
عىل احتكار مامرسة العنف ،خاصة تحت وطأة التأثيـر الـمتنامي
مثياًل
الذي تقوم به الجيوش /الرشكات األمنية الخاصة التي تُع ّد ً
رصا للجيوش الـمرتزقة التي ميّـزت العرص الوسيط األول.
معا ً
16 Arnold Wolfers, Discord and Collaboration: Essays on International
Politics (Baltimore: John Hopkins University Press, 1962), p. 242.
17 Hedley Bull, The Anarchical Society (New York: Palgrave, 1977[2002]),
pp. 241-242.

ً
أوال :السياسة ما بعد الدولية:
تعايش بين نظامين؟
ما بعد الدويل ليس مجرد نعت لغوي ،لكنه رؤية للعامل ،worldview
وسنتجاوز هاهنا النقاش بشأن إن كانت نظري ًة أم مقارب ًة أم برداميًا،
أم غري ذلك(((1؛ فهذا النوع من النقاشات ال يعني ما بعد الدويل
جل محاوالت التنظري يف حقل العالقات الدولية.
فحسب ،بل تقري ًبا ّ
يحاج روزنو بأن مفهوم "العالقات الدولية" قد عفا عليه الزمن يف
ّ
مواجهة تيار واضح يتكشف فيه املزيد واملزيد من التفاعالت التي
تع ّزز السياسة العاملية من دون مشاركة مبارشة من الدول .لذلك،
يعرّب عن وجود ب ًنى وعمليات جديدة.
مثة حاجة إىل مصطلح جديد ّ
ومن ثم ،يقرتح السياسة ما بعد الدولية بوصفها التسمية املناسبة،
ويسوغها بجملة التحليالت التي غزت العلوم االجتامعية حينها،
والتي تتسمى مجتمع ما بعد الصناعة ،وما بعد الرأساملية ،وما
بعد االشرتاكية ،وما بعد األيديولوجيا ،وما بعد املاركسية ،وما بعد
الحداثة ،وعرص ما بعد املسيحية ،والعديد من املابعديات األخرى.
يحاج بأن التغريات العميقة التي تشهدها الشؤون العاملية
وهكذاّ ،
(((1
إمنا تشكل السياسة ما بعد الدولية  .لكنه ،يف الوقت نفسه ،يشدد
عىل أن استخدام هذا املصطلح ينطوي عىل أكرث من مجرد مواكبة
للموضة؛ إن "السياسة ما بعد الدولية تسمية مناسبة ألنها تشري
بوضوح إىل تراجع أمناط التفاعالت طويلة األمد ،من دون اإلشارة،
تعرّب عن
يف الوقت نفسه ،إىل ما قد تؤدي إليه تلك التغيريات .فهي ّ
التدفق واالنتقال ،مثلام تشري إىل استمرار البنى املستقرة يف الوجود
وأداء وظيفتها .إنها تسمح مبالحظة الشواش  chaosمثلام تلمح
لوجود التامسك .إنها تذكرنا بأن الشؤون 'الدولية' قد ال تكون بعد
اليوم البع َد املهيمن للحياة العاملية ،أو هي تذكرنا عىل األقل بانبثاق
أبعاد أخرى تتحدى التفاعالت بني الدول-األمم .أخ ًريا ،وليس ِ
آخ ًرا،
هي تسمح لنا بتجنب أي حكم مبكّر عىل ما إذا كان االضطراب الذي
يشهده النظام الحايل ينطوي عىل ترتيبات نُظُمية دامئة ،أم أنه مجرد
حالة انتقالية"(.((2
نرش روزنو كتابه املرجعي ،االضطراب يف السياسة العاملية :نظرية
يف التغري واالستمرارية( ،((2يف عام  ،1990حني أرشفت الحرب الباردة
 18وإن كان روزنو نفسه يسميه أحيانًا بردايم السياسة ما بعد الدولية ،ويضعها يف مقابل
برداميَي الواقعية والليربالية .ينظر.Rosenau & Durfee, p. 47 :
ويف املرجع نفسه (ص  ،)50يشري إىل أنه يستخدم بردايم السياسة ما بعد الدولية مرادفًا
لربدايم االضطراب.
19 Rosenau, Turbulence in World Politics, p. 6.
20 Ibid., pp. 6-7.
21 Ibid.

12
عىل نهايتها .وقد الحظ سنوات بعدها ،رفقة ماري دوريف ،أن العامل ما
عاد قاد ًرا عىل التعافـي من اضطرابات نهاية الحرب الباردة واستعادة
أمناط السياسة الدولية املألوفة :فالدول ما عادت قادرة عىل استعادة
هيمنتها عىل التفاعالت ،وال قادرة عىل مراقبة وضبط تدفق األفراد
والسلع واألموال داخل وعبـر الحدود التي تفصلها بعضها عن بعض؛
واملنظامت الدولية ما بني الحكومية  -مبا فـيها منظمة األمم املتحدة -
ما عادت قادرة عىل االستمرار فـي تقديم نفسها بوصفها فضاءات
مالمئة لتنظيم عالقات القوة بيـن الدول والحدود بيـن السياسة
الدولية (الخارجية) والسياسة الوطنية (الداخلية) املستمرة فـي
االنجراف ،وما عاد مبدأ السيادة قاد ًرا عىل االستمرار فـي منع التدخل
الخارجي داخل الدول ،وهكذا .لذلك ،يجادل روزنو بأن العامل بات يف
حاجة إىل بردايم جديد ميكن من خالله فهم ما يجري(.((2
يطلق روزنــو عىل هذا الربدايم الجديد اسم بردايم االضطراب
 ،turbulence paradigmالذي تبدو من خالله السياسة ما بعد
الدولية عرضة عىل نحو متـزايد لديناميات ال تنتج سوى الـمزيد من
النـزاعات والتوترات ،واملزيد من التطورات غيـر املتوقعة ،واملزيد من
الاليقيـن الدائم ،واملزيد من التغيـرات الرسيعة واملفاجئة .ويؤكد
أيضً ا أن مفهوم االضطراب ليس مجر َد استعارة لغوية للكناية عىل
سمتي الالانتظام والاليقيـن ،بل هو منظور سبـر ديناميات االضطراب
الكامن فـي السياسة ما بعد الدولية عىل نح ٍو منهجي .وللقيام بذلك،
يصنف هذه التغريات فـي ثالث مجموعات ،يس ّميها براميـتـرات/
الكــيّل macro parameter
ّ
مقاييس السياسة العاملية( :((2املقياس
الذي يتضمن البنية الشاملة للسياسة العاملية ،واملقياس الجزيئ
 micro parameterالــذي يتضمن قــدرات األفـــراد ،واملقياس
الكيل-الجزيئ  macro-micro parameterالذي يتضمن بنى السلطة
ويحاج روزنو ،استنا ًدا إىل
الكـيّل والجزيئ.
التي تربط بيـن املستويني ّ
ّ
ٍ
لتعقد ودينامية واس َعي
هذا املنظور ،بأن "املعايري الثالثة كلها تخضع
22 Rosenau & Durfee, p. 49.
23 Ibid., pp. 51-60.
لقد طور روزنو هذه املقاييس يف كتابه املرجعي عن االضطراب يف السياسة العاملية الصادر
يف عام  .1990ينظر.Rosenau, Turbulence in World Politics :
عىل الرغم من أن الكتاب الذي نحيل إليه هنا من حني إىل آخر نرشه رفقة ماري دوريف،
فإنهام يشريان يف البداية إىل أن بعض فصوله هو مراجع ٌة وتطوير لفصول نرشها روزنو سابقًا
يف كتابه الصادر يف عام  .1990إضافة إىل ذلك ،فإن الكتاب املشرتك الذي صدر يف عام 2000
هو يف األصل تطوير لإلسهامات النظرية التي قدّمها روزنو وحده يف منشورات سابقة .بناء
عىل ذلك ،اكتفينا بذكر اسم روزنو (وليس يف ذلك أي إنكار لجهد دوريف يف الكتاب).
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النطاق ،وأن العامل يشهد فرتة اضطرابه األوىل منذ بداية الحقبة التي
تُ ّوجت مبعاهدة وستفاليا قبل ما يزيد عىل  350عا ًما"(.((2
يحدث االضطراب ،ضمن هذا النموذج ،حني يصري استمرار األمناط
الجوهرية الـمالزمة للحياة الدولية  -مبا فـي ذلك عدد الفاعلني
عىل الـمستوى الدويل وأنواعهم وكثافة تفاعالتهم وروابط االعتامد
الـمتبادل بينهم  -عرضة لدرجات عالية من الدينامية والتعقد،
حيث تغدو غيـر قادرة عىل االستمرار فـي إعادة إنتاج نفسها
وتكرارها .حينها ،ميكن الـمرء االستنتاج أن العامل (يـ)دخل مرحلة
من االضطراب .فـي هذا السياق ،يجادل روزنو بأن الـمقاييس الثالثة
تتعرض ،منذ نهاية الحرب الباردة ،وعىل نحو متـزامن ،لجملة من
الديناميات الـمعقدة والشاملة ،حيث ما عاد النظام الـمتمركز حول
الدولة راسخًا كام كان عليه طوال ما يزيد عىل القرون الثالثة التي
تلت معاهدة وستفاليا؛ إذ بفضل التغيـرات العميقة التي حلّت
فضاًل عن األزمات التي حلّت
بقدرات األفراد (الـمقياس الجزيئ)ً ،
بأمناط السلطة عىل مختلف الـمستويات (الـمقياس الكيل-الجزيئ)،
فقد تع ّرض هذا النظام إىل شكل من أشكال التشعب(bifurcation ((2
إىل نظاميـن يتعايشان ويتـزامنان م ًعا :نظا ٌم متمرك ٌز حول الدولة،
ونظا ٌم متعد ُد الـمراكز (الشكل) .وبذلك ،يستنتج روزنو أن العامل بات
يعرف أول مرحلة اضطراب حادة منذ معاهدة وستفاليا(.((2
مع أن تشعب نظام السياسة العاملية ،عىل هذا النحو ،مل يدفع الدول
إىل حافة الساحة العاملية ،فإنها ما عادت الفاعل الرئيس الوحيد؛
فهي ال تزال تشكل تحالفات وتكتالت تجعل بنية النظام شبيهة
بالبنى الثنائية ،أو املتعددة األقطاب التي سادت يف املايض ،لكنها
صارت اليوم تواجه أيضً ا تحديًا جدي ًدا ،يتمثل يف التعامل مع منافسني
مغايرين من عامل آخر ،إضافة إىل التحديات التي يفرضها نظراؤها
يف عاملها التقليدي( .((2وهذا ما يؤكد فرضية التعايش بني النظامني
24 Rosenau & Durfee, pp. 50-51.
 25لغويًا ،التشعب هو التفرع إىل حالتني أو أكرث؛ وهو مفهوم راسخ يف أدبيات نظرية
التعقد ،حيث يصف كيف يكون النظام املعقد والشوايش الخطيًا وبعيدًا عن التوازن
واالستقرار ،بسبب تع ّرضه املستمر لعوامل االضطراب الكامنة يف دينامياته الداخلية من
ناحية ،ويف بيئته الخارجية من ناحية أخرى .وتستمر هذه العوامل يف الضغط عىل النظام
حتى يبلغ نقطة معينة تسمى نقطة تشعب النظام ،حيث يتشعب إما إىل نسخة جديدة
من النظام نفسه (عرب آليات التنظيم الذايت والتامثل الذايت الكامنة يف النظام نفسه) ،وإما
يتفكك فاس ًحا املجال النبثاق نظام جديد متا ًما .وال شك يف أن النظام الدويل يُع ّد منوذ ًجا لهذا
النوع من األنظمة املعقدة .ينظر :حميش ،مدخل إىل نظرية التعقد يف العالقات الدولية،
ص 121-118؛ محمد حميش" ،نظرية التعقد يف العالقات الدولية :النظام الدويل كنظام
معقد وشوايش السلوك" ،املستقبل العريب ،العدد ( 484حزيران /يونيو  ،)2019ص .123-108
26 Rosenau & Durfee, pp. 51, 57.
27 Ibid., p. 60.

تاسارد

13

؟ديدج طيسو رصع مأ نيماظن نيب شياعت:ةيلودلا دعب ام ةسايسلا نع

شكل يوضح السياسة ما بعد الدولية :التعايش بيـن نظام متمركز حول الدول ونظام متعدد الـمراكز

اﻟﻌﺎمل ﻣﺘﻌﺪد اﳌﺮاﻛﺰ

اﻟﻌﺎمل اﳌﺘﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮل اﻟﺪول
اﻟﻮﺣﺪة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻷﻣﻦ اﳌﺎدي

اﻷﻫﺪاف اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ

ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺘﻌﺪد اﻟﻔﺎﻋﻠني

اﻷﻣﻦ )ﺑني اﻟﺪول(

اﳌﻌﻀﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻔﺎﻋﻞ

اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ )ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺪوﻟﺔ(

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت )ﺣامﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎدة وﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن(
اﻷﺣﻼف ﻛﻠام ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻤﻜ ًﻨﺎ
اﳌامرﺳﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ

ﺑﻀﻊ ﻣﺌﺎت

)اﻟﺪول واﻟﻔﺎﻋﻠﻮن اﻟﺨﺎﺿﻌﻮن ﻟﺴﻴﺎدﺗﻬﺎ(

اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ
أمنﺎط اﻟﺘﻌﺎون
ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑني اﻟﻔﺎﻋﻠني

ﻋﺪد اﻟﻔﺎﻋﻠني

اﳌﺤﺼﻼت )ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟرثوة(
اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻛﻠام ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻤﻜ ًﻨﺎ
ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ،ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ

ﻋﺪة ﻣﺌﺎت ﻣﻦ اﻵﻻف

)اﻟﻔﺎﻋﻠﻮن ﻏري اﻟﺪول اﳌﺘﺤﺮرون ﻣﻦ ﺳﻴﺎدﺗﻬﺎ(

ﻫﺮﻣﻲ

منﻂ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻮة ﺑني اﻟﻔﻮاﻋﻞ

ﻣﺘﺴﺎ ِو ﻧﺴﺒ ًﻴﺎ

ﻣﺘامﺛﻠﺔ

أمنﺎط اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑني اﻟﻔﻮاﻋﻞ

ﻏري ﻣﺘامﺛﻠﺔ

اﻟﻘﻮى اﻟﻜﱪى

ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻘﻴﺎدة

اﻟﻔﺎﻋﻠﻮن اﻷﻛرث ﻗﺪرة ﻋﲆ اﻻﺑﺘﻜﺎر
واﺳﺘﻘﻄﺎب ﻣﻮارد أﻛﱪ

راﺳﺨﺔ

ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺄﺳﺴﺔ

ﻧﺎﺷﺌﺔ

ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﻧﺴﺒ ًﻴﺎ

اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐري

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻧﺴﺒ ًﻴﺎ

ﻣﻤﺮﻛﺰة

اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ ﻣﺤﺼﻼت اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ

ﻣﻮزﻋﺔ

املصدر :أُ ِع َّد هذا الشكل استنادًا إىل:
James N. Rosenau, Turbulence in World Politics: A Theory of Change and Continuity (Princeton: Princeton University Press, 1990), p. 250; James
Rosenau & Mary Durfee, Thinking Theory Thoroughly: Coherent Approaches to an Incoherent World (Boulder, CO: Westview Press, 2000), p. 58.

املتمركز حول الدول واملتعدد املراكز ،أي إن النظام املتعدد املراكز
محل النظام املتمركز حول الدول بأي حال من األحوال؛
يحل َّ
ال ُّ
وهذا ما يسوغ أيضً ا تسمية السياسة الدولية عند هذه الحقبة من
االضطراب سياسة ما بعد دولية ،فهي تتجاوز مركزية الدولة ،لكنها
ال تنفي دورها يف الوقت نفسه.
تتميـز ديناميات االضطراب بالتفاعل والتـزامن والتعايش بيـن
نزعتيـن تبدوان أول وهلة متعارضتيـن ،وتلغي إحداهام األخرى ،نزع
الطابع الـمركزي  decentralizingمن جهة وإضفاؤه centralizing
من جهة أخرى؛ إضفاء الطابع الـمحيل  localizingمن ناحية،
وإضفاء الطابع العالـمي  globalizingمن ناحية أخرى؛ التفكُّك
 fragmentingمن جهة ،واالندماج  integrationمن جهة أخرى(.((2
28 Ibid., p. 51.
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وقد ّ
سك روزنو مصطلحات وظيفية ،من قبيل glocalization
(((2
و ،fragmegrationلوصف التـزامن والتعايش بيـن النـزعتني .
فعاًل ،من دون هذا الربدايم يصري من غيـر املمكن فهم التـزامن
ً
التاريخي ،عىل سبيل املثال ،بيـن تفكك (بعض) جمهوريات أوروبا
الرشقية عىل نفسها مع نهاية الحرب الباردة ،واندماج (بعض)
دول أوروبا الغربية بعضها مع بعض  -فـي إطار االتحاد األورويب
 مع نهاية الحرب الباردة كذلك ،وعىل نحو غري متوقع البتَّة فـيكلتا الحالتني.
عاّم سبق ،يحدد روزنو مجموعة من العوامل السببية بوصفها
ً
فضاًل ّ
مصاد َر لالضطراب فـي السياسة العاملية ،هي يف الوقت نفسه
مصادر للتعقّد فـي السياسة ما بعد الدولية .ومييـز بيـن نوعيـن من
املصادر ،داخلية الـمنشأ ،تأيت من العمليات السياسية فـي حد ذاتها،
وخارجية الـمنشأ ،تأيت من العمليات الدميوغرافـية ،التكنولوجية،
االقتصادية والثقافـية( .((3نعرض يف ما ييل مظاهر االضطراب التي
ينتجها االنتشار املستمر واملتنامي للفاعلني بوصفها خاصية جوهرية
للسياسة ما بعد الدولية .عىل أن االستنتاج الذي ميكن املرء الخروج
به ال ينبغي له أن يقفز عىل مقولة روزنو ،نفسه ،أن النظام املتعدد
محل النظام الـمتمركز حول الدولة ،لكنهام
يحل ّ
الـمراكز ال ّ
يـتـزامنان ويتعايشان.

 -1التـزايد الـمستمر فـي عدد األفراد
يعتبـر "االنفجار الدميوغرافـي" الـمستمر فـي العامل مصد ًرا لعدد
متـزايد من الديناميات والتعقيدات التي تخضع لها السياسة ما بعد
الدولية؛ إذ ميكن الحديث عن الديناميات التالية :أواًلً  ،الضغط املتـزايد
املتوقع عىل جهود التنمية؛ ثان ًيا ،مشكلة "االرتفاع العنيد" فـي عدد
السكان الـمس ّنيـن وما له من آثار يف أعباء الرضائب وتوفـيـر الرعاية
فضاًل عن تقويض القوة
الصحية وغيـرها من الخدمات االجتامعيةً ،
العاملة التي يستند إليها االقتصاد العالـمي الراهن؛ ثالثًا ،الضغط
املتـزايد عىل موارد الطاقة وعىل مختلف املوارد الطبيعية الحيوية،
(((3

 29تبدو لنا هذه املصطلحات عصيّة عىل النقل إلـى اللغة العربية ،وتبقى جز ًءا من العدة
ظاهريَت التزامن والرتاكب هذه.
َ
املفهومية التي تع ّول عليها أدبيات علم التعقّد يف وصف
ولْنتأمل مصطلحات أخرى عديدة مشابهة ،مثل  coopetitionالذي يؤلّف بيـن مصطلحي
التعاون  cooperationوالتنافس  ،competitionو caoplexityالذي يؤلف بيـن مصطل َحي
الشواش  chaosوالتعقد  .complexityغري أن املصطلح األبرز الذي شدد عليه روزنو يف هذا
السياق هو  fragmegrationالذي يؤلف بني التفكُّك  fragmentingمن جهة واالندماج
 integrationمن جهة أخرى .وهو تقريبًا مر ٌ
ادف للتوليف الذي اقرتحه يال فريغسون
وريشتارد مانشباخ بني االنصهار  fussionواالنشطار  .fissionينظر:
30 Ferguson & Mansbach, p. 2.
Rosenau & Durfee, p. 61.
 31للمزيد ،ينظر :حميش ،مدخل إىل نظرية التعقد يف العالقات الدولية ،ص .173-164

مثل الـمياه النظيفة والغذاء الصحي وفضاءات الحياة غيـر الـملوثة ،أو
عىل األقل متدنية التلوث؛ راب ًعا ،تفاقم املشكالت الناجمة عن الهجرة،
خامسا ،تزايد عدد الـمدن العظمى
ما دامت أسبابها قامئة وتتفاقم؛
ً
فضاًل عن تفاقم مشكلة
والتحديات الشاقة التي تطرحها إدارتهاً ،
انعدام التوازن يف التوزيع العاملي للسكان بيـن املناطق الحرضية
وفضاًل أيضً ا عن تزايد األحياء العشوائية الفقيـرة التي تنمو
والريفـيةً ،
عىل أطراف الـمدن ،وهي مصدر للقلق الـمتواصل بشأن مختلف
التهديدات االجتامعية واألمنية ،الـمحلية والعابرة للحدود ،القادمة
سادسا ،يرتبط الـتـزاي ُد املستمر املتوقَّع لعدد سكان العامل بالتطور
منها؛ ً
الـمستمر فـي تكنولوجيات اإلعالم واالتصال والحواسيب الجديدة التي
فضاًل
تع ّزز باستمرار قدرة األفراد والجامعات عىل التنظيم والتأثريً ،
عن االنخفاض املستمر كذلك فـي أسعار الحواسيب واألجهزة الذكية،
وأسعار أجهزة تخزين الـمعطيات عالية القدرة .من الـمتوقع أن
يتـرافق ارتفاع عدد السكان فـي العامل مع تحسن معدالت استخدام
الحواسيب والهواتف الذكية املوصولة بشبكة اإلنتـرنت ،سواء تعلّق
األمر بنسب املستخدميـن أو بنوعية االستخدام .لكن ينبغي االنتباه
إىل أن مثل هذا التطور لن يسمح بتحسيـن ظروف الحياة وتعزيز
أدوات مكافحة الفساد وتكريس الشفافـية فحسب ،لكنه سيسمح
بتوسع الشبكات الالرشعية العابرة للحدود العاملة فـي مجاالت
أيضً ا ُّ
الجرمية واإلرهاب وأعامل االتجار بالبرش والـمخدرات واألسلحة.

 -2االنتشار المتزايد للفاعلين غيـر الدول

(((3

الفاعلون غري الــدول  nonstate actorsهم فاعلون ال ميثلون
الدول ،وال ميتثلون لها ،حيث يج ّردهم الشق األول يف التعريف من
البعد السيادي ،يف حني يضفـي عليهم الشق الثاين بُعد االستقاللية
(النسبية) عن الدول ،سواء من حيث التمويل أو من حيث الرقابة
والضبط .لكن األهم بالنسبة إىل مفهوم السياسة ما بعد الدولية هو
أن هؤالء الفاعلني غال ًبا ما ينخرطون ويتفاعلون ضمن شبكات عابرة
للحدود ،ما ينتج تأثيـ ًرا متفاوت الح ّدة يف العالقات بني الدول و /أو
يف العمليات السياسية ضمن دولة واحدة ،أو دول عدة ،أو ضمن
الـمؤسسات الدولية ،سواء حدث هذا التأثيـر عىل نحو مقصود أو
ع َريض ،أي كع َرض من أعراض النشاط الذي ميارسه الفاعلون.
 32املرجع نفسه ،ص  .173-164نظ ًرا إىل حدود هذه الدراسة ،لن نغطي هنا شبكات
ورشكات السياسة العاملية أو الحوكمة العاملية التي تُع ّد جز ًءا أساس ًيا من هذا النقاش.
خرّي وحميش ،ص .9-3
ولالطالع عىل املزيد عنها ،ينظرّ :
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أ -الـمنظمات غيـر الحكومية

عرف عدد املنظامت غيـر الحكومية ومجاالتُ نشاطها من ًّوا متسار ًعا
بفعل عوامل عدة ،أبرزها :التقدم املتسارع فـي تكنولوجيات اإلعالم
واالتصال والنقل ،والنمو املتسارع لالقتصاد العالـمي ،حيث ميكن
مالحظة وجود تناسب طردي بيـن زيادة مستويات عولـمة االقتصاد
الدويل وزيادة عدد هذه املنظامت وأنواعها ،والتغ ُّيـر املتسارع
فـي البنية الدميوغرافـية للعامل (منو املناطق الحرضية) وما يرافقه
تغرُّي فـي طبيعة الوعي العاملي بجدية املخاطر والتحديات
من ُّ
فعاًل عامل ًيا مشتـركًا ،وصعو ُد االهتامم العاملي
املشتـركة التي تتطلب ً
بقضايا التحول الدميقراطي والسالم العالـمي والبيئة وحقوق
فضاًل عن تط ّور
اإلنسان وتح ّولها إىل قضايا سياسية عابرة للقومياتً ،
أرضية قانونية ومعيارية غيـر مسبوقة بشأن تلك القضايا .لذلك،
ميكن الـمجادلة بأن االطّراد فـي انتشار املنظامت غيـر الحكومية
سيبقى مرتبطًا باالطراد فـي زيادة حجم تدفق الـمعلومات وقدرة
األشخاص عىل التنقل والتواصل عبـر الحدود ،وهو ما يجعل
عمليات املنظامت غيـر الحكومية العابرة للحدود وتحالفاتها أسهل
وأقل تكلفة .وسيبقى هذا االطّراد مرتبطًا باستمرار ظهور وتعقّد
الـمشكالت والقضايا العاملية املشتـركة /العابرة للحدود التي "تثقل
كاهل قدرات التـرتيبات الـمؤسساتية بيـن الدول" ،ألن ظهور هذه
املنظامت يأيت فـي األساس استجابة للمشكالت الناجمة عن ات ّساع
عمليات العولـمة وتع ّمقها( .((3تستمر املنظامت غيـر الحكومية فـي
كونها مظه ًرا واض ًحا للتشتت املتـزايد فـي السلطة العاملية بعي ًدا عن
الدولة ،وهو ما يؤكد فرضية العالَميـن  -عاملٌ متمركز حول الدولة
وعاملٌ متعدد املراكز  -التي اقتـرحها روزنو .ما عادت السلطة العاملية
ترتكز فـي أيدي حكومات الدول والرشكات املتعددة الجنسيات،
لكنها باتت متعددة املراكز وتنترش عىل نح ٍو أفقي (غيـر هرمي)
بيـن األفراد واملنظامت غري الرسمية ،بفضل التمكني غيـر املسبوق
الذي صاروا يحظون به من خالل االستغالل املكثف لتكنولوجيات
اإلعالم واالتصال الجديدة .كام صارت تنتقل إىل املستويات الرسمية
األدىن من الحكومات املركزية ،مبا فـي ذلك املدن(.((3
ب -الشركات المتعددة الجنسيات

تهيمن هــذه الرشكات عىل ما يربو عىل تسعة أعشار حجم
االستثامرات األجنبية الـمبارشة عبـر العامل ،ما يعني قدرة هائلة
33 David Brown et al., ''Globalization, NGOs, and Mulitsectoral
Relations," in: Joseph S. Nye Jr. & John D. Donahue (eds.), Governance in
a Globalizing World (USA: Brookings Institution Press, 2000), pp. 280-281.
34 Ibid., p. 26.

عىل مامرسة الضغط والتأثري يف السياسة العاملية .كام تتحكم فـي ما
يزيد عىل ثلثي حجم التجارة العاملية ،ما يجعلها تهيمن بوضوح عىل
النظام التجاري العالـمي الذي ما عاد دوليـًا فـي جوهره .أبعد من
متباداًل اقتصاديًّا
ً
ذلك ،تك ّرس الرشكات املتعددة الجنسيات اعتام ًدا
مجايَل الـاملية والتجارة العاملية ،ليشمل
َ
عاب ًرا للحدود ،يتجاوز
مختلف مجاالت اإلنتاج .وتح ّولت الرشكات املتعددة الجنسيات،
بفضل ات ّساع عملياتها واتّساع الفضاءات الـمكانية التي متتد عليها،
إىل فاعلني "إمبـرياليني" بحكم الواقع ،بل من الناحية الجغرافـية
أكثـر "إمبـريالية" من أي إمبـراطورية سبق لها أن و ُجدت فـي
التاريخ ،عىل حد تعبري روبرت غيلبني  .((3(Robert Gilpinيتجاوز
تأثري هذه الرشكات البع َد االقتصادي ليصل إىل البعد السيايس ،حيث
يف إمكانها أن مت ّول الحمالت االنتخابية ،أو أن تدفع بأحزاب أو
شخصيات سياسية معيّنة إىل سدة الحكم ،يف مقابل استجابتها الحقًا
لـمطالبها ،إضافة إىل رعاية جامعات ضغط تابعة لها تضغط بطريقة
روتينية عىل الـمؤسسات الترشيعية والتنفـيذية ،عىل ح ّد سواء،
فضاًل عن لجوئها
ملصالح سياسات عامة مع ّينة ،أو ضد أخرى ،هذا ً
إىل القنوات غيـر الرشعية مبختلف أشكالها ،مثل تقديم الرشاوى
وتكريس الفساد السيايس واإلداري .وإذا كانت الرشكات املتعددة
الجنسيات قد باتت متارس سلطة موازية ،عىل نحو متـزايد ،لسلطة
الحكومات ،كام الحظت سوزان ستـرينج( ،((3فإن النفوذ السيايس
الناجم عن هذه السلطة مل يقترص يو ًما عىل الدول الضعيفة ،بل
يشمل أيضً ا الدول القوية ،وإن عىل نحو متفاوت.
ج -الشبكات غير الشرعية

ِ
ِ
وجامعات الجرمية
الجامعات اإلرهابي َة
تشمل هذه الشبكاتُ
(((3
الـمنظمة العابرة للحدود بأشكالها املختلفة  .ومتثل شبكات
أكثـر مام متثّل فاعلني مستقل بعضُ هم عن بعض ،وذلك بسبب
االعتامد الـمتبادل الـمتـزايد بينهم ،حيث تتـرابط نشاطات
ومــوارد هذه الجامعات القادرة عىل عبور الحدود وتتداخل،
ســواء كانت تعمل فـي مجاالت الجرمية واإلرهــاب واالتجار
بالبرش والـمخدرات ،و /أو األسلحة .وكام الحظت آنيت لومان،
 35روبرت غيلبني ،االقتصاد السيايس للعالقات الدولية ،ترجمة مركز الخليج لألبحاث
(ديب :مركز الخليج لألبحاث ،)2004 ،ص .288
 36مقتبس يف:
Sean McFate, ''Durable Disorder: The Return of Private Armies and the
Emergence of Neomedievalism," a PhD. dissertation, London School of
Economics and Political Science, 2011, p. 139.
 37هذه الشبكات غري رشعية ،ألنها من ناحية تتحدى وتنتهك القوانيـن واملعايري ،ومن
ناحية أخرى غالبًا ما تستعمل العنف لتحقيق أهدافها.
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باتت الحدود الفاصلة بيـن الجرمية الـمنظمة واإلرهاب ،وعىل
نحو متـزايد ،غيـر واضحة( .((3والواقع أن هذه الشبكات ال تنفك
تكسب املزيد من املساحة والقوة بسبب التزايد فـي ح ّدة افتقار
أقاليـم واسعة من العامل إىل الحكم  ،ungovernableحيث
تتعاظم قدرتها عىل عبور الحدود ،وعىل الفعل ما وراء الحدود
فـي من ًحى عكيس مع تزايد عدم قدرة الدول عىل مراقبة مختلف
التدفقات وضبطها ،داخل وعبـر الحدود التي تفصل بعضها عن
بعض .وال ميثل تزايد حجم التهديدات والتحديات ،التي تفرضها
عاماًل من عوامل االضطراب فـي
التنظيامت /الشبكات اإلرهابيةً ،
السياسة ما بعد الدولية فحسب .العالقة بني الـمتغيـرين معقدة
ج ًدا ،وال تظهر فـي اتجاه واحد .فاإلرهاب العابر للحدود ال يؤدي
إىل زيادة االضطراب فحسب ،بل ت ُ َع ُّد زيادة االضطراب بدورها
عاماًل من عوامل انبثاق تنظيامت إرهابية جديدة و /أو تش ّعب
ً
أصاًل .يسلك الفاعلون غري
تنظيامت جديدة عن تنظيامت قامئة ً
الرشعيني سلوك الشبكات الـمعقدة ،فهم يف نهاية املطاف ليسوا
مستقاًل بعضُ هم عن بعض؛ وال يعني ذلك االهتامم ببعدها
ً
فاعلني
العابر للحدود فحسب بل يعني أيضً ا االهتامم بخاصية التعقّد
املالزمة لها .فهي هجينة ،ومتشعبة /قابلة للتش ّعب ،وال تخلو من
خاصية االنبثاق والقدرة عىل التك ّيف وتوظيف الفرص والتسهيالت
واإلمكانات نفسها التي يوظّفها الفاعلون الرشعيون ،والقدرة فـي
الوقت نفسه عىل استغالل ما ال تشمله آليات الضبط والحوكمة
الـمحلية و /أو العالـمية .من ناحية أخرى ،ال بد من تأكيد االطراد
فـي التناسب بني زيادة االضطراب فـي السياسة ما بعد الدولية،
وزيادة الحدة فـي خاصية التعقد التي مت ّيـز فاعيل الشبكات غري
الرشعية .ميكن املرء التفكري فـي تزايد أمناط الهجرة ،أو استمرار
التطور النوعي فـي تكنولوجيات اإلعالم واالتصال الجديدة وتزايد
قدرة األفراد والجامعات عىل الوصول إليها واستعاملها فـي تعزيز
قدرتها عىل التنظيم والتأثري ،مثلام ميكن التفكري فـي منو الـمناطق
الحرضية العشوائية ،وغيـرها من العوامل التي ستبقى تساهم فـي
اطراد التوسع فـي هذه الشبكات.

 -3االضطراب المتزايد فـي بنية النظام
(((3
السياسي الدولي
غداة نهاية الحرب العاملية الثانية ،كان عدد الدول ذات السيادة ال
يتجاوز  74دولة ( 51منها أعضاء فـي األمم الـمتحدة) ،اآلن ،وبعد
38 Annette Lohmann, Who Owns the Sahara? (Abuja, Nigeria: FriedrichEbert-Stiftung, 2011), p. 5.
 39حميش ،مدخل إىل نظرية التعقد يف العالقات الدولية ،ص .211-203
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استقالل جنوب السودان ،صار عددها  193دولة ،مع وجود دول/
أقاليم عدة ال تحظى باعتـراف دويل كامل( ،((4مبعنى أن هناك عىل
فضاًل عن ذلك ،وتحت وطأة
األقل دولة واحدة ال تعتـرف باستقاللهاً .
تعج جغرافـيا العالـم
الحدود اإلقليمية ما بيـن الدول ذات السيادةّ ،
أمــاًم
بإثنيات ال تحظى بكيانات سياسية خاصة بها (تع ُّد نفسها ً
(((4
من دون دول) ،بعضُ ها مشتت بيـن حدود دولتيـن أو عدة دول ،
ويصل عدد أفراد بعضها إىل عرشات املاليني ،مع أن نصف عدد الدول
األعضاء فـي األمم الـمتحدة تقري ًبا ال يتجاوز عدد سكانه عدة ماليني
من األشخاص .ومن شأن هذه الـمضاميـن الـمرتبطة بدور الدول
باعتبارها وحدات مك ّونة للنظام السيايس الدويل ،أن تستمر فـي
ِ
أصاًل أمام
الـمنكشف ً
الضغط عىل االستقرار السيايس للنظام الدويل،
مصادر االضطراب األخرى .عىل هذا النحو ،باتت الدولة يف حد ذاتها،
عىل األقل منذ نهاية الحرب الباردة ،مصد ًرا لالضطراب فـي البنية
السياسية للنظام الدويل ،وما عادت متثل وحدته الناظمة والضابطة
كام كان  -وال يزال  -يُعتقد منذ معاهدة وستفاليا.
فـي نهاية سبعينيات القرن الـاميض ،جادل هاديل بول (،)1985-1932
استنا ًدا إىل تأمالت سابقة تعود إلـى أرونولد وولفرز (،((4()1968-1882
بأ ّن العامل قد يلج حقبة جديدة من العصور الوسطى ،بسبب انتشار
مظاه َر متعددة للعنف ،ما عادت الدولة قادرة عىل ضبطها(.((4
غيـر أن هذه األطروحة مل تحظ باالهتامم الكايف حينها ،ألن الدولة
الوستفالية بدت متامسكة خالل فتـرة الحرب الباردة ،وقادرة نسبيًّا
نفسه
عىل تحقيق الوعود املنتظرة منهاً .
فضاًل عن ذلك ،ناقش بول ُ
رصا وسيطًا
خمسة معايري الختبار إمكان أن يكون العامل ً
فعاًل يعرف ع ً
جدي ًدا( :((4االندماج اإلقليمي للدول (وينبغي أن ننتبه إىل أن بول
ماَّم آل إليه االندماج اإلقليمي يف أوروبا بعد نهاية
مل يعاين شيئًا ال َّ
الحرب الباردة ،وال من اإلقليميات الجديدة new regionalisms
التي اجتاحت العامل بعدها بسنوات) ،وتفكك الدول (واملالحظة
نفسها ترسي عىل ما حدث يف أثر انهيار االتحاد السوفيايت وما انبثق
ُ
 40تشمل الدول :تايوان ،وإرسائيل ،وكوسوفو ،وفلسطيـن ،وأرمينيا ،بينام تشمل األقاليم:
قبـرص الشاملية ،وناغورنو كاراباخ ،وأبخازيا ،وأوسيتيا الجنوبية ،وترانسنيستـريا ،وغرينالند،
والصحراء الغربية ،وأرض الصومال.
 41التاميل بني الهند وسـريالنكا وماليـزيا وسنغافورة ،والكرد بني العراق وسورية وتركيا
وإيران ،واليوروبييـن بني نيجيـريا وبنيـن وتوغو وسيـراليون ،والبلوشستان بني باكستان
وأفغانستان وإيران ،والسيخ بني الهند وباكستان ،والكشميـر بني الهند وباكستان والصيـن .يف
خصوص ظاهرة األمم التي ال تحظى بدول ،ينظر:
James Minahan, Nations without States (Westport, CT: Greenwood Publishing,
1996).
42 Wolfers, p. 242.
43 Bull, p. 254.
44 Ibid., pp. 254-266.
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منه من دول رمبا ما كان عددها ليخطر عىل بال بول) ،وعودة
العنف الدويل الخاص (أي الذي ميارسه فاعلون خواص غري الدول،
وقد كانت الرشكات األمنية الخاصة واملرتزقة الجدد مل َّا تظهر عىل
الساحة عىل عهد بول) ،وانتشار املنظامت عرب الوطنية ،وتوحيد
التكنولوجيا للعامل (وهذه أيضً ا مل يشهد منها بول غري النزر اليسري).
خلص بول إىل نتيجة مفادها أن فتـرة السبعينيات شهدت بعض
هذه االتجاهات الكربى ،لكنها ما كانت كافـية للجزم بأن تلك الفرتة
شهدت حقًّا انتقااًلً نحو عرص وسيط جديد( .((4كان وولفرز بدوره
وعىل غرار بول ،مؤم ًنـا بفكرة أن النظام الدويل يف فتـرة ما بعد
الحرب العالـمية الثانية كان ال يزال نظا ًما وستفال ًيا ،مختلف ًـا عن
نظام العصور الوسطى ،ألن الدولة الوستفالية كانت ال تزال متسك
بزمام السياسة الدولية آنذاك ،غري أنه توقع أن من شأن حركة
تصفـية االستعامر وتزايد عدد دول العامل الثالث أن يدفع نحو
اضطراب النظام الوستفايل القائم .وجادل عىل نحو مثيـر لالهتامم
بأ ّن األجيال القادمة (بالنسبة إىل املرحلة التي كان يكتب فـيها)
ستجد أن من شأن الـمستقبل أن يشبه الـاميض أكثـر مام يشبه
الحارض ،وأن الحدود الفاصلة بيـن السياسة الداخلية والخارجية،
ستغدو ّ
أقل وضو ًحا مام بدت عليه حينها( ،((4ما يؤدي إىل التح ّول
نحو عرص وسيط جديد.
قبل أن منيض قد ًما يف فحص مفهوم العرص الوسيط الجديد ،دعونا
قلياًل من الضوء عىل الكيفية التي تعكس بها حالة التعايش بني
نُلْق ً
النظامني تص ّور روزنو للنقاش الذي ينبغي أن يجمع ،من الناحية
األوىل ،بردايم السياسة ما بعد الدولية ،ومن الناحية الثانية الربدا َمني
السائدين مع نهاية مثانينيات القرن العرشين وبداية تسعينياته ،أي
الواقعية والليربالية .يؤكد روزنو أن الربدايم األول ال ينفي اآلخرين،
وال ي ّدعي الحلول محلّهام .يفرتض روزنو أ ّن فهم السياسة الدولية
يعتمد اعتام ًدا كب ًريا عىل الربدايم الذي نستخدمه لتأويل مسار
األحــداث؛ فالحقائق ،يف رأيه" ،ال تتحدث عن نفسها ،والشؤون
العاملية ليست بدهية ،وما نعرفه يعتمد عىل كيفية تنظيم األحداث
واتجاهاتها التي نق ّدر أنها مهمة" يف تأويالتنا( .((4وحني يقارن بني
الربداميات الثالثة (ينظر الجدول ( ،)((4()1فهو ال يبتغي تحديد أيّها
45 Ibid.

 46مقتبس يف.McFate, pp. 34-35 :
47 Rosenau & Durfee, p. 76.
 48عن مضمون هذه املقارنة وتفصيالت ما ورد يف الجدول ( ،)1ينظر:
Ibid., pp. 76-93.
وللتوسع بشأن منزلة بردايم السياسة ما بعد الدولية بني نظريات العالقات الدولية ،ميكن
االطالع أيضً ا عىل:
Ferguson, & Mansbach, "Post-internationalism and IR Theory," pp. 529-549.

ليبنّي التشابه واالختالف
ُ
أفضل ،أو أيها عىل صواب ،إمنا يفعل ذلك ّ
بينها ،وليثبت أن املسألة تتعلق باملعاين واملضامني املتعددة التي قد
يبنّي
يضفيها مالحظون مختلفون عىل األحداث نفسها .حسبُه أن ّ
كيف أن النظرية املبنية عىل استمرارية النظام الدويل (أو املتمركز
حول الدول) الفوضوي (الواقعية) تعطي صورة مختلفة عن تلك
املبنية عىل رصد التحوالت التي أذكتها األســواق املفتوحة ،أو
الحريات الفردية ،أو التعاون بني الدول (الليربالية) ،ومختلفة متا ًما
عن تلك املبنية عىل سرب التغريات الناتجة من توسع مهارات األفراد
وقدراتهم وتعاظم االستعداد لدى األفراد والجامعات لتحدي مراكز
السلطة التقليدية يف النظام الدويل (االضطراب أو السياسة ما بعد
الدولية)( .((4من الناحية النظريةَّ ،
وملا يتعلق األمر بفهم السياسة ما
بعد الدولية ،تتعايش الربداميات الثالثة متا ًما ،كام يتعايش النظام
املتمركز حول الدول والنظام املتعدد املراكز.

ثان ًيا :السياسة ما بعد الدولية:
عصر وسيط جديد؟
بعد عرشين عا ًما من صدور كتاب بول ،املجتمع الفوىض( ،((5أعادت
آن ماري سلوتر بعث أطروحة العرص الوسيط الجديد فـي دراسة
لها عىل صفحات مجلة السياسة الخارجية( ،((5مجا ِدلة بأ ّن العامل
يلج مرة أخرى حقبة جديدة من العصور الوسطى ،بفعل فقدان
الدولة القدر َة عىل ضبط العولـمة االقتصادية ،ومحا ّجة كذلك بأن
بدياًل تحليل ًّيا لنموذج النظام
منوذج العرص الوسيط الجديد يقدم ً
الدويل الليبـرايل ،الـمتمركز حول الدول والـمؤسسات الدولية .فـي
هذا الصدد ،أحالت سلوتر عىل نحو أسايس إىل دراسة أخرى نرشتها
جيسيكا ماثيوز يف وقت سابق( ،((5ناقشت فـيها كيف تتح ّول السلطة
باستمرار من مركز النظام الدويل (الدولة) عالـم ًّيا نحو األعىل ،ومحل ًّيا
نحو األسفل ،وعىل نحو عشوايئ نح َو مختلف الفاعلني غيـر الدول،
بعضُ ها  -مل َّا يتعلق األمر بالفاعلني الـمحليني ذوي الـمطالب الهوياتية
مثاًل  -يذهب إىل حد منازعة الدولة خاصيتَي الرشعية والــوالء.
ً
49 Rosenau & Durfee, p. 7.
50 Bull.
لن نركز هنا عىل بول ،عىل الرغم من أن كتابه يبقى من املراجع الكالسيكية املهمة عن
املفهوم ،ويف حقل العالقات الدولية عىل العموم .بسبب حدود مساحة الدراسة ،وألن كتاب
بول صدر مع نهاية سبعينيات القرن العرشين ،ووافته املنيّة يف منتصف الثامنينيات (أي إنه
مل يقف عىل التحوالت والتعقيدات العميقة التي شهدتها السياسة الدولية بعد نهاية الحرب
الباردة) ،فإننا نحيل أيضً ا إىل األدبيات األحدث.
51 Anne-Marie Slaughter, "The Real New World Order," Foreign Affairs,
vol. 76, no. 5 (1997).
52 Jessica Mathews, "Power Shift," Foreign Affairs, vol. 76, no. 1 (1997).

 ددعلالا  54ددعلالاك  10 -دلجملا

18

 54 -ددعلادعلا

Issue 54 - Volume 10 - January 2022

الجدول ()1
مقارنة بني برداميات الواقعية والليربالية والسياسة ما بعد الدولية

الواقعية

الليربالية

السياسة ما بعد الدولية

عدد االفرتاضات
مدى تعقد الربدايم
وحدات اختبار الفرضيات

معدودات

معدودات

متعددة

متدين التعقد

متدين التعقد

عايل التعقد

األحداث

القضايا /املشكالت

سالسل من األحداث املتعاقبة

البنى العاملية

نظام دويل فوضوي

مؤسسات منوعة

سيادة الدولة
بنية الدولة
دور بنية املجتمع
دور األفراد
مصادر القلق لدى الجامعات
اتجاه التنافس
الحدود بني الداخيل والخارجي
التكنولوجيا ووسائل االتصال
التحالفات املتشكلة

بنية متش ّعبة إىل نظام متمركز عىل
الدول ونظام متعدد املراكز

مستقرة

متآكلة

متأكلة

فاعل موحد

متعددة

متشظّية

غري مهم

محوري

محوري

غري مهم

محدود

محوري

معضلة األمن

معضلة السلطة

معضلة االستقاللية

املكاسب النسبية

املكاسب املطلقة

املكاسب املطلقة

صلبة وراسخة

سهلة االخرتاق

سهلة االخرتاق

تسهل سيطرة الدولة

مت ّيز الولوج إىل بنى الدولة

تقليص سيطرة الدولة

األحالف

الجامعات ذات املصالح املتقاطعة

تجمعات فضفاضة من الفاعلني

الحكومات تتعاون ضمن اجتامعات
القمم

الحكومات مقيدة بأدوار املنظامت
غري الحكومية

دور الدولة يف حامية الفرد من
العوملة

مامرسة الضبط والرقابة عىل حركة
التجارة واألموال لحامية الوظائف

ليس أمامها سوى االستفادة من
ديناميات األسواق الحرة

الحساسية للتغري

تعاون /رصاع بني فاعيل النظامني
املتمركز حول الدول ومتعدد املراكز
عىل الدولة توفري شبكات الحامية
وحامية أولئك الذين يعانون مع توسع
نطاق العوملة

متدنية

معتدلة

عالية

إدارة الدول لالقتصاد

املصدر :أُ ِع َّد الجدول ( )1استنادًا إىل:
James Rosenau & Mary Durfee, Thinking Theory Thoroughly: Coherent Approaches to an Incoherent World (Boulder, CO: Westview Press, 2000), p. 78.

حاج سني ماكفايت بأن العامل يزداد تقهق ًرا نحو
من ناحية أخرىَّ ،
عرص وسيط جديد ،بتـزايد عدم قدرة الدولة عىل احتكار مامرسة
العنف (يف تعريف ماكس فيرب الكالسييك للدولة) ،وذلك تحت وطأة
التأثيـر املتنامي الذي صارت تخلّفه الجيوش (أو الرشكات األمنية)
رصا للجيوش الـمرتزقة التي م ّيـزت
الخاصة التي تعتبـر ً
مثياًل معا ً
العرص الوسيط األول؛ ما يعني ،فـي نهاية الـمطاف ،تقهقر النظام
السيايس الدولـي نحو حقبة ما قبل وستفاليا .لكنها فـي الوقت نفسه
تبدي خصائص جديدة ،من شأنها أن تس ّوغ أطروحة العرص الوسيط
الجديد ،فتعاظم دورها ال يرتبط بتـراجع دور الدولة فحسب ،بل
يرتبط أيضً ا بتعاظم أدوار الـمنظامت الدولية ،الحكومية وغيـر
فضاًل عن الرشكات املتعددة الجنسيات ،بفضل تزايد
الحكوميةً ،

الطلب عىل خدماتها فـي مجال الحامية والتأميـن .وبوصفها رشكات
متعدد َة الجنسيات فـي ح ّد ذاتها ،تُ َع ّد الرشكاتُ األمنية الخاصة
مظه ًرا جوهريًا من مظاهر العرص الوسيط الجديد ،ألنها ال تديـن
بالوالء ألي دولة ،مبا فـي ذلك الدول الـمضيفة لها ،فام بالك بالدول
الـمتعاقدة معها ،متا ًما كام كانت عليه حال رشكة الهند الرشقية
البـريطانية (أُ ّسست يف عام  ،)1600أو رشكة الهند الرشقية الهولندية
(أُ ّسست يف عام  ،)1602فالوالء الوحيد الذي تديـن به هذه الرشكات
هو الوالء لحاميل أسهمها ،سواء أكانوا جامعات ضغط منظمة ،أم
أفرا ًدا ه ُّمهم الوحيد الربح(.((5
53 McFate, p. 131.
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تق ّوض دينامياتُ العرص الوسيط الجديد النظا َم الوستفالـي عبـر
ثالثة مسارات أساسية :أو ًاًل ،إعادة صوغ اإلقليمي اعتام ًدا عىل
معاييـر متداخلة تجمع بيـن املك ّونات العرقية والدينية والثقافـية.
فقد شهدت الخريطة السياسية للعامل اضطرابًا شدي ًدا منذ نهاية
الحرب الباردة ،حيث تطورت حركاتٌ انفصالية تسعى لتأسيس دول
جديدة ،وأخرى إلحاقية  irredentistتدعو إىل ضم أقاليم تزعم
أحقية تاريخية فـيها ،وأخرى اندماجية عىل مستوى إقليمي ،ما
يؤكد تراجع الثقة بقدرة النظام الوستفالـي عىل تأميـن تطلّعات
األفراد والجامعات؛ ثان ًيا ،بروز تحديات تواجه النظام املتمركز حول
الدول ،القائم عىل احتكار الدولة لصفة الفاعلية  agencyفـي
السياسة الدولية ،حيث صار الفاعلون غري الدول ينافسون الدولة
اللتنْي كانتا حك ًرا عليها؛ ثالثًا ،انتشار
خاصيتَي الرشعية والوالء ْ
مظاهر ما قبل حداثية فـي نظام يقدم نفسه عىل أنه نظا ٌم حدايث
بامتياز ،مثل التعصب القبيل والتطهيـر العرقي واإلبادات الجامعية
والتطرف الديني.
إضافة إىل ذلك ،يتقوض النظام الوستفالـي ،بحسب برتراند بادي،
تحت تأثري خطابني متعارضني :األول هو خطاب العولـمة الذي
التخيّل عن الدولة ،ألنها فقدت القدرة عىل أداء دورها
ّ
يدعو إىل
التقليدي فـي ظل التحوالت التكنولوجية واالقتصادية واالجتامعية
التي أضحت تفرضها العولـمة؛ والثاين هو خطاب التفكك الذي يدعو
التخيّل عن الدولة ألنها ما عادت قادرة عىل تلبية تطلّعات
بدوره إىل ّ
مواطنيها الذين صاروا أكرث التفاف ًـا حول مرجعيات محلية تقليدية،
مثل التشكيالت القبلية والطائفـية والعرقية ،ظ ًنا منهم أنها كفـيلة
بتحقيق مواطنة فعلية ،ال مجرد مواطنة بالغية(.((5
غري أن التعارض بني الخطابني ال ينفـي وجود تداخل وتراكب بني
النـزعتني .وهنا تلتقي هذه األطروحة مع رؤية روزنو التي طرقها
املبحث السابق .بحسب أنصار أطروحة العرص الوسيط الجديد ،ال
تختلف هذه الحالة جوهريًّا عن التداخل الذي ساد يف أثناء العرص
الوسيط األول بني النـزعة اإلمبـريالية ،ممثل ًة دين ًّيا فـي الكنيسة
وسياس ًّيا واقتصاديًّا فـي اإلمبـراطوريات( ،((5والـماملك التوسعية من
ناحية ،والنـزعة اإلقطاعية الـمحلية ،ممثل ًة فـي اإلمارات والـمدن
من ناحية ثانية ،والنـزعة العابرة للحدود ممثلة فـي األديرة
 54مقتبس يف:
Jörg Friedrichs, European Approaches to International Relations Theory
(London: Routledge, 2004), p. 136.
55 João Almeida, "Hedley Bull, 'Embedded Cosmopolitanism,' and
the Pluralist-Solidarist Debate," in: Richard Little & John Williams (eds.),
The Anarchical Society in a Globalized World (Basingstoke, UK: Palgrave
Macmillan, 2006), p. 53.
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 monasteriesونقابات التجار والصناع  guildsمن ناحية ثالثة.
ويضيف يورغ فريديريكس أنه فـي الوقت الذي اتسم العرص الوسيط
األول بوجود سلطات متداخلة ووالءات متعددة ،حيث تتجاذب
هذه السلطات الجمي َع عرب ا ّدعاءات امتالك الرشعية والقدرة عىل
تحقيق خالص الفرد ،سواء عبـر السلطة السياسية (اإلمبـراطورية)
رص الوسيط الجديد
أو عبـر السلطة الدينية (الكنيسة) ،يبدو الع ُ
وكأنه يتّسم بإعادة بعث حالة "السلطات الـمتداخلة والوالءات
الـمتعددة"( ،((5حيث تتجاذب الفر َد عد ُة قوى دافعة /جاذبة عبـر
ا ّدعاءات امتالك الرشعية والقدرة عىل تحقيق خالصه عبـر سيادة
الدولة من جهة ،وعبـر فاعلية السوق االقتصادية العالـمية من جهة
أخرى .يف هذا السياق ،يذهب بول إىل التشديد عىل أن العربة ليست
بتع ّدد الفاعلني فحسب ،بل بالقرائن التي تدل عىل أن نظام الدول
قد يفسح الطريق أمام نظام جوهره تشظّي السلطة وتداخلها ،متا ًما
مثلام كانت عليه حال العصور الوسطى(.((5
استخدمت سوزان سرتاينج يف خامتة تحليلها تشتت السلطة يف املجتمع
واالقتصاد العاملي ،ما يعرف مبعضلة بينوكيو Pinocchio's problem
أدا ًة لتيسري فهم ما تعنيه هذه الظاهرة لنا نحن ،بوصفنا أفرا ًدا.
كاًّل منا بالدولة
تقول سرتاينج" :لقد بدت يل الخيوط التي ربطت ًّ
شبيه ًة بالخيوط التي ُربط بها بينوكيو؛ تلك الخيوط التي جعلته
دمية يف أيدي قوى ال يستطيع ال السيطرة عليها وال التأثري فيها .يف
نهاية القصة ،ما عادت مشكلته كامنة يف أنه كلام تف ّوه باألكاذيب
زاد أنفه طواًلً ؛ فقد سبق له أن تعلم أ ّن األكاذيب كانت كاذبة(.((5
لقد باتت مشكلته حني تح ّول أخ ًريا ،وبطريقة سحرية ،من دمية
أي خيوط تتحكم فيه.
خشبية إىل ولد حقيقي ،أنه ما عادت مثة ّ
كان عليه أن يقرر بنفسه ما يجب أن يفعله والسلطة التي يجب
عليه احرتامها ،والتي يجب عليه تح ّديها ومقاومتها .لو مل يكن لدينا
اآلن نظا ٌم للحوكمة العاملية ،أيًّا كان شكله ،وكانت لدينا مجموعة
متداعية من مصادر السلطة ينازع بعضُ ها بعضً ا ،لك ّنا نواجه مشكل َة
نفسها .ملن ندين بالطاعة والوالء والبيعة؟ من الواضح أننا
بينوكيو َ
ال نفعل ذلك دو ًما للسلطة ِ
نفسها .فأحيانًا لحكومة دولة معينة؛
56 Bull, p. 245.
خمس :االندماج اإلقليمي للدول ،وتفكك الدول،
 57هذه القرائن ،مثلام ذكرنا سابقًا،
ٌ
وعودة العنف الدويل الخاص (أي الذي يرتكبه فاعلون خواص غري الدول) ،وانتشار املنظامت
عرب الوطنية ،وتوحيد التكنولوجيا للعامل .ينظر:
Ibid., pp. 254-266.
 58رمبا أرادت سرتاينج بذلك ما يُعرف مبفارقة بينوكيو  ،Pinocchio paradoxوهي
مفارقة منطقية كالسيكية مفادها :إذا قال بينوكيو "أنفي يطول اآلن" ،فإن هذه املقولة ال
هي صادقة وال هي كاذبة؛ ألن زيادة طول أنفه تعني أنه كاذب (ألنه كلام كذب ،طال أنفه)،
كاذب أيضً ا (ألنه مرة أخرى كلام كذب ،طال أنفه)،
متا ًما كام أن ثبات طول أنفه يعني أنه ٌ
وهكذا تنشأ هذه املفارقة الكاذبة.
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وأحيانًا أخرى لرشكة ،وأحايني أخرى لحركة اجتامعية عابرة للحدود؛
تارة لعائلة ،وأخرى لجيل بعينه ،وثالث ًة لرفاق الحرفة أو املهنة .مع
نهاية الحرب الباردة ،وانتصار اقتصاد السوق ،تالشت اليقينيات
واملطلقات مجد ًدا .وهكذا ،ويف عامل تتشتت فيه السلطة عىل مراكز
نفسها .ليس للفرد
عدة ،نكتشف أن ًّ
كاًّل منا يتقاسم بينوكيو املعضلة َ
(((5
ِ
مرش ٌد غري وعيه الخاص به" .
يحاج فريدريكس بأن العرص الوسيط الجديد ،بوصفه مفهو ًما
ّ
مستج ًدا يف العلوم االجتامعية ككل ،ال ميثل عرضً ا ألحجية جديدة
دقيق عن حالة من االرتباك الناجم عن
عىل الباحثني ،بل هو تعب ٌري ٌ
تحوالت عميقة ّ
تدك أوصال النظام الوستفايل املتمركز حول الدولة،
عىل أن للجوء إىل العصور الوسطى ما يربره ،فقد كانت هذه الفرتة
تتسم بأنها نظام من السلطات املرتاكبة والوالءات املتعددة التي
تتفاعل يف ما بينها يف ظل ثنائية من ادعاءات تتنافس حول الرشعية،
طرفاها اإلمرباطورية الرومانية والكنيسة الكاثوليكية .إن الهدف من
رأسا صوب عرص وسيط
تشبيه عامل ما بعد الحرب الباردة بعامل يتّجه ً
جديد ،بحسب فريدريكس ،هو السعي للتغلب عىل العمى التص ّوري
الذي ُرحنا ضحايَا له بسبب العادات العقلية القوية التي أكسبتنا
إياها الحداثة( ،((6ومن ذلك التعلق مبنطق التقدم الخطّي الثابت
عرّب روزنو عن ذلك ببالغة حني دعا مرا ًرا وتكرا ًرا إىل
واملستمر .وقد ّ
ساّمه األقفاص املفهومية التي ما انفكت دراسة السياسة
اإلفالت مام ّ
(((6
الدولية تقبع خلف أسوارها .
ال بد أ ّن بول متكّن من أن يربح األقفاص املفهومية التي جاء عليها
روزنو ،ومتكّن أيضً ا من أن يتجاوز حالة العمى التصوري التي أىت عليها
فريدريكس ،فلم ت ُ ْعمِ عقيد ُة التقدم الخطّي بصريتَه عن املحا َّجة بأن
نظام الدول ذات السيادة (أو النظام املتمركز حول الدول بتعبري
تحل محلّه حكوم ٌة عاملي ٌة بحسب ما تشيعه
روزنو) حني ينهار ،قد ال ّ
يحل تنظي ٌم سيايس عاملي حديث وعلامين شبيه
تلك العقيدة ،بل ّ
ملا كان موجو ًدا يف العامل املسيحي الغريب يف أثناء العصور الوسطى؛
"إنه نظام حيث ما من حاكم أو دولة تكون لها السيادة األسمى
فكل منها
عىل إقليم معني ورشيحة معينة من السكان املسيحيني؛ ٌّ
59 Susan Strange, The Retreat of the State: The Diffusion of Power in the
World Economy (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), pp. 198-199.
60 Friedrichs, p. 129.
61 Rosenau, Turbulence in World Politics, p. 22.
شهد لروزنو منظّران مرموقان من طينة يال فريغسون وريشتارد مانشباخ باإلفالت منها ،بينام
ال يزال منظّرون كُرث يف حقل العالقات الدولية أرسى مصفّدين داخلها .ينظر:
Ferguson & Mansbach, Remapping Global Politics, p. 17.
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تتقاسم السلطة ،أدناها ،مع امل ُقطَ ِعني  ،((6(vassalsوأعالها ،مع البابا
و(يف أملانيا وإيطاليا) مع حاكم اإلمرباطورية الرومانية املقدسة".
محل نظام
يحل ّ
وينافح بول عن فرضية أن هذا النظام هو ما قد ّ
(((6
الدول الذي ما برح يخفق يف تجسيد الحكومة العاملية .
فرسدية العرص الوسيط الجديد ،إذًا ،تتفق يف األساس مع مفهوم
السياسة ما بعد الدولية ،مبعنى تلك التي يتشارك /يتنافس يف صنعها
عدة فاعلني ،وال يكون الحسم فيها بالرضورة للدولة .قد يبدو من
أول وهلة أن عامل ًا كهذا سيؤول إىل انتفاء للنظام  disorderالرضوري
بداًل من انتفاء الرتاتبية  hierarchyاملعهودة منذ معاهدة
لالستقرارً ،
وستفاليا ،لكن ذلك يبقى بعي ًدا عن الدقة .فالعرص الوسيط األول
تداخاًل يف السلطات والوالءات ،إاّلّ أن التنافس بني
ً
يف أوروبا شهد
اإلقطاع (املحيل) والكنيسة الكاثوليكية (باعتبارها سلطة أسمى) مل
يَ ُق ْد إىل حالة من انتفاء النظام ،بل حدث توازن مستقر طوال عدة
قرون (يف اإلمرباطوريات واملاملك القامئة)(.((6
تكشف الفرتة التي تصاعدت فيها حدة العوملة (مثانينيات القرن
العرشين وتسعينياته) عن بعض التامثل بني العرصين .ويعود الفضل
قياسا إىل أفول العامل الناظم وهو الدولة،
يف االستقرار النسبي الراهنً ،
إىل التجاذبات بني َ
طريَف نقيض ،فاملواطن يسعى لالستفادة من مزايا
العوملة ،لكنه يف املقابل يتمسك بالدولة لحاميته من سلبياتها .ومن
ث ّم ،فإ ّن املبدأ الناظم يف هذه الحالة هو التوازن املتأرجح بني النزعة
االقتصادية (مقتضيات السوق) والنزعة االجتامعية (مقتضيات
الهوية) ،واالختالف بني العرص الوسيط الجديد والقديم ،هو أن
النزعة االقتصادية صارت قوة جذب خارجية ،بينام صارت النزعة
االجتامعية قوة جذب محلّية(.((6
يبنّي الجدول ( )2أوجه التشابه البنيوي بني العرصين الوسيط األول
ّ
والجديد ،فثمة قوى جذب يف كليهام ت ّدعي كل منها الرشعي َة والقدر َة
عىل تخليص الفرد من مشكالته املختلفة (اإلمرباطورية /الكنيسة،
السوق /الدولة) ،مع فارق أن العرص الوسيط الجديد يشهد رصا ًعا،
قواع ُد اللعبة فيه معلمنة  ،secularizedفالسوق والدولة كالهام
يستند إىل أسس علامنية رصيحة .وإن كانت إرهاصات بروز
الدولة-األمة قد شوهدت مبك ًرا حني كانت اإلمرباطورية يف آخر
مراحل رصاعها مع الكنيسة ،فإن الرصاع الحايل ال يبدو أنه سيفيض
 62املُ قطَع ،يف أثناء العصور الوسطى ،هو رجل يتعهد بالقتال إىل جانب امللك أو اللورد
حني يستدعيه لذلك ،يف مقابل أرض إقطاعية ميلِّكُه إيّاها ليعيش عليها.
63 Bull, p. 245.
 64عادل زقاغ" ،العرص الوسيط الجديد وتداعياته عىل النظرية والـمامرسة فـي العالقات
الدولية" ،مجلة الـمفكر ،العدد  ،)2012( 7ص .162
 65املرجع نفسه ،ص .163
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الجدول ()2
الفروقات بني العرص الوسيط األول والعرص الوسط الجديد

العرص الوسيط األول

العرص الوسيط الجديد

متيَّز بوجود سلطات متداخلة ووالءات متعددة ،تتجاذب الجميع عرب ادعاءات
امتالك الرشعية والقدرة عىل تحقيق خالص الفرد عرب السلطة السياسية
(اإلمرباطورية) أو عرب السلطة الدينية (الكنس ّية).

يتم ّيز بإعادة إحياء واقع السلطات املتداخلة والوالءات املتعددة .والقوى
الدافعة هذه املرة تتجاذب الجميع عرب ادعاءات امتالك الرشعية والقدرة عىل
تحقيق خالص الفرد عرب سيادة الدولة من ناحية ،وفاعلية السوق (العاملية) من
ناحية أخرى.

متثلت النواة االجتامعية للرسديات "العلامنية" ،املتعلقة بادعاءات الرشعية يف
العرص الوسيط األول ،يف الطبقة اإلقطاعية األرستقراطية.

تتمثل النواة االجتامعية للرسديات "السياسية" ،املتعلقة بادعاءات
الرشعية يف العرص الوسيط الجديد ،يف النخبة من صناع السياسة العاملية
والبريوقراطيني الدوليني.

متثلت النواة االجتامعية للرسديات الدينية يف طبقة رجال الدين املنضوين تحت
قبة الكنيسة الكاثوليكية ،حيث كانوا يحظون بقدرة كبرية عىل التواصل االجتامعي
ال تحدّها العوائق الجغرافية.

تتمثل النواة االجتامعية للرسديات االقتصادية يف طبقة رجال األعامل العابرين
للحدود ،ويحظى هؤالء بدورهم بقدرة كبرية عىل التواصل االجتامعي ،وما عادت
الجغرافيا تشكل عقبة يف طريقهم.

برّش بها منارصون معروفون تعتمد منظومتا الدولة-األمة واقتصاد السوق عىل نخبة تستند إىل املعرفة ،أي إىل
اعتمدت الرسديات الدينية عىل التيولوجيا الدينية التي ّ
جامعة إبستيمية تتشكل من مثقفني ومؤلفني معروفني لدى العامة.
لدى العامة ،واليشء ذاته يف الرسديات العلامنية املناوئة ،وإن بدرجة أقل.
ادعت كلتا الرشعيتني املتنافستني التفوق ،لكن كلتيهام انهارت يف النهاية ،فاسحتني
املجال لظهور الدولة-األمة.

تدّعي الرشعيتان املتنافستان التفوق ،لكن من غري الواضح ما سيؤول إليه
هذا التنافس.

املصدر :أُ ِع َّد الجدول ( )2استنادًا إىل:
Jörg Friedrichs, "The Meaning of New Medievalism," European Journal of International Relations, vol. 7, no. 4 (2001), p. 492.

عاّم إذا
إىل خيار ثالث مبعامل واضحة ،ومن هنا تنبع رشعية التساؤل ّ
كان العرص الوسيط الجديد (أو الحايل) سيقودنا إىل نهضة إنسانية
جديدة ،كام كانت عليه الحال مع العرص الوسيط األول ،أم أنه
سيجعلنا نتقهقر إىل عرص ظلامت آخر(.((6

خاتمة
حاولت الدراسة فحص املضامني النظرية التي ينطوي عليها التحول
نحو السياسة ما بعد الدولية ،وذلك مبناقشة مفهوم التعايش بني
النظام املتمركز حول الــدول والنظام املتعدد املراكز ،ومفهوم
العرص الوسيط الجديد .ميكن ،عرب هذين املفهومني ،تصو ُر أمناط
إعادة متوضع وإعادة توزع السلطة فـي النظام العالـمي من الدول
(والـمؤسسات الدولية) نحو الفاعلني غري الدول ،وهو جوهر تعريف
روزنو للسياسة ما بعد الدولية .ويعيد املفهومان كالهام توجيه
66

املرجع نفسه.
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البحث يف حقل العالقات الدولية بعي ًدا عن الـمقاربات املتمركزة
حول الدولة ،نحو التفكري فـي السياسة العاملية باعتبارها نظا ًما
بال بنية محددة  ،unstructuredتتنازع فـيه ،وفـي الوقت ِ
نفسه،
تتعايش سلطاتٌ متداخلة ووالءاتٌ متعددة من ناحية ،ويتزامن فيه
ويتعايش نظامان ،أحدهام متمركز حول الدول والفاعلني الخاضعني
لسيادتها ،وآخر متعدد املراكز من ناحية أخرى.
إذا كانت الدولة ،مثلام بات واض ًحا ،ما عادت مصد ًرا وحي ًدا للسلطة
فـي السياسة ما بعد الدولية ،فهذا ال ينفي دورها باعتبارها مصد ًرا
من بيـن مصادر أخرى لتلك السلطة .لذلك ،نعيد التشديد عىل
أن النظام املتعدد املراكز ،يف بردايم السياسة ما بعد الدولية (أو
بردايم االضطراب) الذي ط ّوره روزنو ،ال يلغي النظام املتمركز حول
الدول ،وال يحل محله ،لكنهام يتعايشان م ًعا .وإذا كان من الرضوري
التشديد عىل أن السيادة ،فـي مفهوم العرص الوسيط الجديد ،تتأكل
من الداخل ،بقدر ما تتأكل من الخارج ،فمن الرضوري أيضً ا تأكيد
أن عوامل التأكل من الخارج ال تأيت من املنظامت الدولية ،مثل
األمم الـمتحدة أو حلف شامل األطليس ،أو من الرشكات املتعددة
الجنسيات فحسب ،بل تأيت أيضً ا من دول أخرى ،قد تكون أكثـر
سطوة أو أشد هشاشة مام ينبغي أن تكون عليه فـي النموذج
الوستفالـي التقليدي.
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رجل هوبز األول محكوم عليه بعيش حياة قصيـرة ،تطفح بالعزلة
والفاقـــة ،والقذارة والوحشية" .ثم أبعد من ذلك ،تنبأ كابالن
أن يع ّم العاملَ
منوذج الحروب األهلية البشعة فـي غرب أفريقيا،
ُ
فتتداعى الحضارة وال يظل أمام املرء سوى االستثامر فـي تشييد
قلعة عىل شاكلة قالع القرون الوسطى إذا أراد البقاء والصمود خالل
القرن الحادي والعرشين( .((6تع ّرضت أطروحة كابالن للنقد بطبيعة
الحال( ،((6غري أن ما يهمنا ،كام ذكرنا ،هو تبديد الشكوك يف املزايا
التحليلية التي يوفرها لنا مفهوم العرص الوسيط الجديد بوصفه
منوذ ًجا نظريًا ال منوذ ًجا تاريخيًا؛ وهو مثلام بيّنته هذه الدراسة أش ُّد
ثرا ًء وتعق ًدا من النموذج الوستفايل املتمركز حول الدولة .ومن خالل
مقارنته مبفهوم روزنو عن التعايش بني النظا َم ْنْي ،املتمركز حول الدول
واملتعدد املراكز ،يتضح لنا أن هذا األخري ال يقل ثرا ًء وتعق ًدا.

لذلك ،يُبقي مفهو ُم العرص الوسيط الجديد عىل دو ٍر حاسم لسلطة
الدولة فـي اإلبقاء عىل النظام العالـمي بعي ًدا عن حافة االنهيار
الذي قد تس ّببه نهاية الدولة ،حيث ميكن مالحظة شكل من أشكال
التجاذب الثابت والـمستقر بيـن طريف نقيض ،فالـمواطن يسعى
لالستفادة من مزايا العوملة ،لكنه يف املقابل يتمسك بالدولة لحاميته
من مخاطرها ،وباستثناء الجامعات املسلحة الخارجة عىل القانون
نفسه (سواء تعلق األمر بالجامعات
التي تتحدى نظام الدولة َ
اإلرهابية أم بحركات التمرد) ،يبدو أن الفاعلني غيـر الدول يتبنون
نفسه من الدولة ،فهم (قد) يعملون علـى تقويض
َ
املوقف الهجيـن َ
سلطتها ،لكن ليس إىل الحد الذي قد تختفـي معه.
ال بد ،أخ ًريا ،من تبديد الشكوك التي قد تلوح يف أذهاننا حيال منوذج
العرص الوسيط الجديد ،تلك الشكوك التي تبثّها الصورة التاريخية
وشح األمن والنظام
التي قد تبقى لصيق ًة به ،توحي بشيوع الفوىض ّ
واليقني ،وتُبِينه حقب ًة مظلمة حالكة  .Dark Ageوقد سبق أن
نص ذائع الصيت نرشه
ص َّوره روبرت كابالن عىل هذه الهيئة ،يف ّ
تحت عنوان "الفوىض القادمة" ،حني قال" :إننا نلج عامل ًا متشع ًبا إىل
رجل هيغل وفوكوياما األخ ُري موفور
عاملنْي :جز ٌء من الكوكب يقطنه ُ
ْ
الصحة والطعامُ ،م َرفَّه بالتكنولوجيا؛ أما الجزء اآلخر األوسع ،فيقطنه

67 Robert D. Kaplan, "The Coming Anarchy," Atlantic Monthly, vol. 273,
no. 2 (1994), accessed on 10/2/2022, at: https://bit.ly/3B9ZsyI
وقد أعيد نرشه يف:
Robert D. Kaplan, "The Coming Anarchy," in: Gearóid Ó Tuathail et al.
(eds.), The Geopolitics Reader (London: Routledge, 1998), pp. 188-196.
68 Simon Dalby, "The Environment as Geopolitical Threat: Reading Robert
Kaplan's 'Coming Anarchy'," Ecumene, vol. 3, no. 4 (1996), pp. 472-496.
وقد أعيد نرش جزء منه يف:
Tuathail et al. (eds.), pp. 197-203.

23
Globalizing World. New York: State University of
New York Press, 2002.
Ferguson, Yale H. & Richard W. Mansbach. "Postinternationalism and IR Theory." Millennium Journal of International Studies. vol. 35, no. 3 (2007).
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 حين يأبى الماضي المضي:الذاكرة واالعتذار في السياسة الخارجية
Memory and Apology in Foreign Policy: When the Past Does not Pass
، إمكانية النظر في مظاهر التفاعل بين الذاكرة واالعتذار في السياســة الخارجيةIتناقش هذه الدراســة
 واالعتذار هو.تجســر الهــوة بين حق َلــي العالقــات الدولية وتحليــل السياســة الخارجيــة
مــن منطلقــات
ّ
تنم عن لباقة دبلوماســية بين الساســة؛ إنه فعــل تفصح من خالله
ّ ممارســة تعبيريــة ال محــض عبارات
 كما أن النظر في تفاعــل األبعاد النظرية لمفاهيم على.الــدول عــن مواقفها تجاه الذاكرة والماضي
ٌ
كفيل بجســر الهوة بيــن الحقلين
 والتمثــات الخطابيــة، واألمــن األنطولوجــي،غــرار الهويــة الســردية
 وذلــك عبر نســختين مــن البنائيــة االجتماعية يمكــن إقحامهما في النقــاش لفهم دوافع،المعرفييــن
 وتخلص.اعتــذار ألمانيــا إلســرائيل ومقاومــة تركيا الضغــوط الدولية لالعتذار عن مســألة تهجيــر األرمن
الدراســة إلى أن بنائية نزار مســاري النقدية تفســر اعتذار ألمانيا عبر النظر في دور السياسة الخارجية في
 من عــد ٍو مغاير، ومن ثم اإلســرائيلي،صنــع الهويــة الوطنية عبــر تحول تمثيــات اآلخر اليهــودي
ُ إعــادة
 وتنتهي إلى أن بنائية تيد.جزءا من مســؤوليتها األخالقية
ً  وكيف صار ذلك،للذات إلى آخرَ مشــابه لها
ً
حاجــة أنطولوجية
 بوصفه،هــوف المجتمعيــة "الممارســاتية" تفســر إحجام تركيــا عن االعتــذار ألرمينيا
.ترتبط بإصرار تركيا على االحتفاظ بهويتها السردية الروتينية وحماية ذاكرتها البطولية
 البنائية، التمثالت الخطابية، الهوية السردية، األمن األنطولوجي، االعتذار، الذاكرة:كلمات مفتاحية
.االجتماعية
This study discusses the possibility of bridging the gap between IR (International Relation)
and Foreign Policy Analysis when studying the interaction between memory and apology in
foreign policy. By dealing with apology as an expressive practice, not just as a tact between
statesmen, this study argues that apology is an act used by states to express their attitudes
toward their past memories. It presumes that examining the interaction on the theoretical
level between concepts such as narrative identity, ontological security, and discursive
representations would bridge the gap between the two fields through two versions of
social constructivism. Those two versions are then used to understand the motives behind
Germany's apology to Israel, and Turkey's resistance to apologize to Armenia despite
international pressure to do so. The study concludes that "critical constructivism" approach
by Nizar Messari can explain the German case. It considers the role of foreign policy as
a tool in reconstructing national identity through transforming representation of the
Jewish/Israeli "other" from a "different other", who is an enemy of the self, to a "similar
other", who is a part of its moral responsibility. As for Turkey, it concludes that Ted Hopf 's
"practical/societal constructivism" suggests that the reasons behind Turkey's unwillingness
to apologize to Armenia is due to an ontological need best understood as "a need to preserve
the routine of its narrative identity, and the need to preserve it heroic memories".
Keywords: Memory, Apology, Ontological Security, Narrative Identity, Discursive
Representations, Social Constructivism.
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Researcher in Political Science and International Relations.
Email: sna001@dohainstitute.edu.qa
 تتقدم الباحثة بالشكر الجزيل إىل املشاركني يف السيمنار الذي نظمه برنامج العلوم السياسية والعالقات الدولية يف معهد الدوحة للدراسات العليا ملناقشةI
. وتفضلوا بالتعقيب عليها،كاًل من محمد حميش وأحمد قاسم حسني وجامع يوسف الذين اطلعوا عىل املسودة
ً  وتخص بالشكر،مسودة هذه الدراسة وإثرائها
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مقدمة
قـد يالمـس اعتـذار صـادق قلـب اإلنسـان بطريقـة ال ميكـن
العـوض املـادي أو سياسـة القـوة مالمسـته بهـا(((.
من قال إن املايض مييض بال عودة؟ أال يتحدى املايض خطية سهم
الزمن وحتميته ،فيجد طريقه إىل الحارض ثم املستقبل ،وبهذا تتحرر
الذكرى من ثقل املايض ،متمرد ًة عىل حدود الزمان املطرد يف مضيه
نحو األمام ،غيـر مبالية مبا لو كان الحارض واملستقبل يرغبـان يف
عودتها ،وعودة ما تستبطنه يف طياتها من سالم وأمجاد وبطوالت
وإنجازات ،أو رصاع وإذالل وهزائم وإبــادات؛ وألن مايض الدول
ُمــ َرتع بالنمط الثاين من الذكريات فقد تنامت يف العالقات الدولية
ممـارسـة االعتذار؟
برزت هذه املامرسة بوصفها رضورة لتخلص الدول من ذكريات
ماضيها املؤملة التي تطـارد حارضها وتهدد مستقبلها .وعىل الرغم
من أن االعتذار ظاهرة مهمة ومتنامية يف العالقـات الدولية
والسياسة الخارجية للدول فإن البحث فيها ال يزال فق ًريا ،ويُنظَر إليها
بعني الريبة بوصفها بوابة إلقحام اإلنســان ،مبعايريه وأخالقه وماضيه
وهوياته ،يف حيز التحليل البحثي الذي يتوقع منه أن يظل منضبطًا
من الناحية العلمية.
ومن هنا تتجىل أهمـية هذه الدراسة؛ فهي تسعى إىل تقديم إضافة
نظرية إىل اإلسهامات الشحيحة التي تبحث يف الذاكرة واالعتذار،
وتهدف إىل تجاوز الثغرات املرصودة يف بنيان تلك األدبيات التي
حقيَل العالقات الدولية وتحليل
لوحظ افتقارها إىل الربط بني َ
السياسة الخارجية((( .وتعمل عىل مناقشة موضوع الذاكرة واالعتذار،
وما يثريه من مفاهيم يف أدبيات حقلنا العريب .فباستثناء بعض
الجهود النظرية املتفرقة يف دراسة العالقة بني الذاكرة والتاريخ عىل
غرار العدد الثالث والثالثني من دورية تبني للدراسات الفلسفية
والنظريات النقدية ،وعنوانه" :من 'الذاكرة' إىل 'دراسات الذاكرة'
مقاربات عربية بينتخصصية"((( ،ما زالت اإلسهامات العربية محدودة
يف مجال العالقة بني الذاكرة واالعتذار يف السياسة الخارجية.
"1 Por Chihiro Ikegami, "Memory and Apology in Germany and Japan,
LetraUrbana, 8/12/2020, accessed on 27/3/2022, at: https://bit.ly/3oLQ12q
حقيَل العالقات الدولية وتحليل السياسة الخارجية يف
 2عىل الرغم من التداخل بني َ
جملة من املسائل األنطولوجية واملنهجية ،فإن الجامعة املعرفية ،يف العموم ،تتعامل معهام
بوصفهام حقلَني مستقلَّني يف العلوم السياسية.
 3ينظر :تبني ،عدد خاص "من 'الذاكرة' إىل 'دراسات الذاكرة' مقاربات عربية بينتخصصية"،
العدد  ،33مج ( 9صيف .)2020
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وتعالج هذه الدراسة إشكالية أساسية تتمثل يف إمكانية دراسة
مظاهر التفاعل بني الذاكرة واالعتذار يف السياسة الخارجية من
حقيَل العالقات الدولية وتحليل السياسة
منطلق س ّد الفجوة بني َ
الخارجية .وتفرتض أن النظر يف تفاعل األبعاد النظرية ملفاهي َم عىل
غرار الهوية الرسدية ،واألمن األنطولوجي ،والتمثالت الخطابية ،كفيل
بس ّد الفجوة بني الحقلني عرب نسختني من املقاربة البنائية االجتامعية؛
مؤكد ًة أن الفهم الناجع ملكامن االختالف يف سلوك الدول (االعتذار
واالمتناع عن االعتذار) يقتيض التنقيب يف ذلك التفاعل نفسه.
فحصا نظريًا
تنقسم الدراسة مبحثني أساسيني :يقدم املبحث األول ً
ينطلق من تفكيك التفاعل بني الذاكرة واالعتذار ،وينتهي برسـم
حقيَل العالقات
أرضيـة نظرية بنائية مالمئة للجرس الذي قد يصل بني َ
الدولية وتحليل السياسة الخارجية .ويستند هذا املبحث إىل
إسهامات نزار مساري  Nizar Messariوتيد هوف  .Ted Hopfيف
حني يقدم املبحث الثاين مناقشة عامة يف محاولة لتوظيف نسختني
من النظرية البنائية ،لتفسري واقع السياسات الخارجية املامرسة
لالعتذار واملحجِمة عنه يف بعض الدول ،ويوظف هذا املبحث نسخة
مساري لتفكيك التشابكات الكامنة خلف اعتذار أملانيا إلرسائيل
حول ما يُعرف بـ "املحرقة" ،ونسخة هوف لفهم دوافع إحجام تركيا
عن القيام باألمر عينه حيال مسألة تهجري األرمن.

ً
أوال :الذاكــرة واالعتــذار :إطار نظري
للتجســير بيــن حقلــي العالقــات
الدوليـــة وتحليل السياسة الخارجية
مـن يتحكـم يف املـايض يتحكـم يف املسـتقبل ،ومـن يتحكـم يف
الحـارض يتحكـم يف املـايض(((.
يقدم هذا املبحث محاولة لبناء أرضية نظرية تجسريية مالمئة
لدراسة التفاعالت بني االعتذار والذاكرة ،فينطلق من محاولة لفهم
فاحصا طبيعة التفاعل والتداخل بينهام،
معنى االعتذار والذاكرة،
ً
مرو ًرا بإثارة جملة من إشكاالت حقل العالقات الدولية التي تجعل
من عملية االنخراط يف مشاريع لالتصال املعريف مع حقل تحليل
السياسة الخارجية أم ًرا يف حاجة إىل مزيد من الجهود التنظريية،
وصو ًاًل إىل تقديم أرضية نظرية مناسبة.
4 George Orwell, Nineteen Eighty-Four (New York: Harcourt, Brace and
Company, 1949), p. 32.

تاسارد
ضملا يضاملا ىبأي نيح :ةيجراخلا ةسايسلا يف راذتعالاو ةركاذلا

بادئ ذي بدء ،يرسد مايكل ماروس مجموعة من املتطلبات التي توضح
معنى االعتذار الحقيقي "الصادق" ومعايريه حول ما يصدر من الدول
تجاه ضحاياها((( ،وهي كاآليت :اإلقرار بارتكاب خطأ ما؛ تح ّمل املسؤولية
املرتتبة عىل ارتكابه؛ التعبري عن األسف والندم حيال األرضار الناجمة
عنه؛ االلتزام بجبـر األرضار؛ التعهد بعدم تكرار الخطأ .يف الغالب
تتعلق مامرسة االعتذار بانتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان مل تتخطّها
شعوب الدول الضحايا ،أو أخطاء ارتُ ِكبت يف املايض ومل يُعاقَب عليها
مقرتفوها((( .وهنا تكمن أهمية االعتذار؛ إذ يؤكد نيكوالس تافوتشيس
أن االعتذار ،بغض النظر عن مدى ِصدقه أو آثاره ،ال ميكنه إلغاء ما

حدث ،بل ال مينح "مرتكب الخطأ" إمكانية الرتاجع عن فعلته ،ومع
ذلك ولحكمة غامضة فإن هذا هو بالضبط ما يقوم به(((.
إن النظر يف الدوافع املسوغة أو الكابحة ملامرسة الدول االعتذار،
حتاًم إثارة مسألة الذاكرة Memory؛ إذ إن معظم مامرسات
يقتيض ً
(((
االعتذار السيايس ت ُع ّد نتا ًجا ألفعال خاطئة ارتكبها الجناة يف املايض.
 5نستخدم مفردة الضحية يف هذا السياق باملعنى املتداول يف علم النفس ،وهو الشخص
أفعااًل تراها الضحية سلبية.
الذي ميارس اآلخرون يف حقه ً
6 Michael R. Marrus, "Official Apologies and the Quest for Historical
Justice," Journal of Human Rights, vol. 6, no. 1 (2007), p. 79.
7 Nicholas Tavuchis, Mea Culpa: A Sociology of Apology and Reconciliation
(Stanford, CA: Stanford University Press, 2002), p. 5.
 8املقصود بالجناة هنا مرتكبو األفعال الذين يُطالَبون باالعتذار عنها ،وال تحمل املفردة يف
هذا السياق أي دالالت معيارية أو أي أحكام أخالقية بشأن تلك األفعال.

27
وألن تقادم الزمن يُضعف نظريًا حاجة الدولة إىل االعتذار ،فإن
استمرار الدول يف تقديم اعتذارها يقودنا إىل إقحام مسألة الذاكرة
يف التفسري ،بوصفها قوة تدفع الدول للميض قد ًما يف تلك املامرسة.
يرى روبرت وينيث يف دراسة له بعنوان "قوة االعتذار وعملية املصالحة
التاريخية"((( ،أنه عىل الرغم من ع ّد االعتذار وسيلة لحفظ ماء الوجه
عىل الساحة الدولية ،فإنه يرتبط أيضً ا بعقد ال ُجناة النية والعزم عىل
املصالحة .وأشار جان مارك كويكود إىل أن بعض حاالت االعتذار ال
وخصوصا يف الجرائم التي ال ت ُغتفر( ،((1لكن
تفيض قط ًعا إىل املصالحة
ً
مع ذلك فإن وينيث يؤكد أن الطبيعة الرمزية لالعتذار تؤدي دو ًرا
مفصليًا يف جلب الراحة النفسية للضحية حتى بعـد ارتكاب أبشع
الجرائم؛ ويعود جزء من ذلك إىل الشعور باالطمئنان حيال عدم
تكرار الفعل ،يف حني يتعلق الشق اآلخر بتشكيل قواعد دولية Rules
تعزز األمن( .((1وبعي ًدا عن مركزية الضحيـة عند وينيث ،يركز مارك
أمستوتز عىل الكيفية التي يواجه من خاللها الجاين أشباح ماضيه عرب
تذكّره أفعاله الخاطئة التي خلت ،وت َح ّمله مسؤولية ارتكابها( .((1ال
ميكننا ،إذًا ،التعامل مع عبارة" :أنا أعتذر" " ،"I apologizeبوصفها
عبارة سياسية تن ّم عن لباقة دبلوماسية بني الساسة ،بل هي مامرسة
تعبريية أو تعبري مامرسايت يظهر عىل املستوى الدويل عىل أنه قاعدة
عرفية ترتتب عليها مامرسات تحفظ األمن ،وهي عىل املستوى
ٍ
موقف مـا تجاه
األعمق مامرسات يفصح الجاين من خاللها عن
تاريخــــه ،وهو موقف يتأسس عىل رغبته "املتصورة" يف مستقبل
أفضل لعالقته مع الضحية ،أو محاولته دفن خطايا ماضيه وحرصه
عىل أال ت ُنبش(.((1
9 Robert R. Weyeneth, "The Power of Apology and the Process of
Historical Reconciliation," The Public Historian, vol. 23, no. 3 (Summer
2001), pp. 9-38.
"10 Jean-Marc Coicaud, "Apology: A Small Yet Important Part of Justice,
Japanese Journal of Political Science, vol. 10, no. 1 (2009), p. 100.
11 Weyeneth, p. 32.
12 Mark R. Amstutz, The Healing of Nations: The Promise and Limits of Political
Forgiveness (Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, 2005), p. vii.
 13ميكن اإلحالة هنا إىل أدبيات "أفعال الخطاب" يف العالقات الدولية ،والتي استُلهمت
نقاشاتها من إسهام فيلسوف اللغة الربيطاين جون أوسنت كيف نفعل األشياء بالكالم؟ يجادل
أوسنت يف كتابه بأن استخدامات اللغة ال تقترص عىل اإلخبار أو الوصف بل تتعدى ذلك لتشمل
شكاًل من أشكال الفعل .ووفق املنطق نفسه يجادل الباحث
"مامرسة األشياء" ،ما يجعل اللغة ً
البنايئ نيكوالس أونوف بأن قواعد العالقات الدولية هي شكل من أشكال أفعال الخطاب التي
قد تكون حازمة ،أو آمرة ،أو تعهدية .وألن توصيف االعتذار يف شطره األكرب يقتيض عهودًا
ٍ
وضامنات بعدم تكرار الخطأ ،فيمكن ع ّد االعتذار من املامرسات التعهدية للدول .ينظر:
John L. Austin (ed.), How to Do Things with Words (Oxford/ New York: Harvard
"University Press, 1962); Nicholas Onuf, "Constructivism: A User's Manual,
in: Vendulka Kubálková, Nicholas Onuf, & Paul Kower (eds.), International
Relations in a Constructed World (London: Routledge, 2015), pp. 58-78.

28
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أما فيام يتعلق مبسألة الذاكرة ،وعىل وجه الخصوص الذاكرة الجمعية،
فقد ميز بيري نورا بني الذاكرة والتاريخ؛ فالذاكرة مقدسة وحيّة وتطورية
وتفاوضية ومفعمة بالعاطفة ،أما التاريخ فهو مدنس وتحلييل وبارد
ومنفصل عن الحارض( .((1أما موريس هالبفاكس وإن كان قد أك ّد يف كتابه
الذاكرة الجمعية عىل "التضاد النهايئ" بني الذاكرة والتاريخ فإنه م ّيز بني
نوعني من التاريخ :التاريخ املكتوب ،والتاريخ املعيش ،ففي حني يتعارض
األول رصاحة مع الذاكرة الجمعية مييل الثاين إىل أن يشكّل مرج ًعا حيويًا
تستند إليه ذاكرة املجتمع بني فينة وأخرى الستعادة أحداث املايض(.((1
وهي األحداث التي قد تدفع بذلك املجتمع إما إىل امليض قد ًما نحو
االعتذار بغرض عالج جراح ماضيه وإحالل اتساق رسدي يتجاوز من
خالله فجوات ذاكرته ،وإما قد تدفعه نحو النأي عن االعتذار بغرض
تجاهل الذكريات األليمة أو محاولة التعايش معها(.((1

نح ٍو يبعث القلق يف نفس الضحية يتميز النوع األول من الذكريات
بتعبري الجاين عن ندمه حيال خطايا ماضيه واعتذاره عنها ،وقد يأيت
ذلك االعتذار يف أشكال عدة ،منها ما هو اعتذار تاريخي لجامعات
فضاًل عن
محلية( ،((2ومنها ما يرجع إىل مآيس الحرب العاملية الثانيةً ،
حاالت االعتذار الكولونيالية ومامرسة االعتذار املتعلقة بانتهاكات
حقوق اإلنسان( .((2وبغض النظر عن نوع االعتذار يف حد ذاته ،تؤكد
ليند حقيقة أن كلتا الروايتني ،سواء أكانت الرسمية أم املجتمعية ،لهام
دور أسايس بوصفهام جز ًءا من الذاكرة الجمعية األكرب للدولة ِ
املعتذرة؛
فالتذكر املجتمعي لألحداث قد يؤدي يف بعض األحيان دو ًرا ضاغطًا
متحديًا سياسة الدولة ،وقد تسيطر الرواية الرسمية للدولة أحيانًا أخرى
عىل ما يجب أن يتذكره املجتمع أو يتناساه( ،((2ويف هذه الحالة تكون
الذاكرة أداة يف يد السلطة تشكلها وفق ما يتالءم مع أهدافها ومصالحها.

وبالنسبة إىل مسألة التاريخ والذاكرة يقدم بول ريكور Paul Ricœur
مقاربة فلسفية للربط بني أربعة موضوعات جوهرية؛ أولها الذاكرة
التي ترضب جذورها يف إسهامات علم النفس؛ وثانيها التاريخ بوصفه
علاًم إنسان ًيا قامئًا يف حد ذاته؛ وثالثها النسيان الذي يرسم مالمح
ً
طبيعة الوضع اإلنساين؛ وآخرها صعوبة الغفران والتفتيش عن
مستقبل إنساين مرشق يتجاوز ظلمة الحارض العنيف(.((1

وفيام يتعلق بإسهامات حقل السياسة الخارجية يف مسألة التفاعل
بني الذاكرة واالعتذار ،عىل ندرتها ،يع ّد إسهام شانون جونز أحد
أبرز تلك املداخل؛ إذ يشكك يف مدى صدق السياسات الخارجية
املامرِسة لالعتذار يف أملانيا واليابان ،بوصفها آلية مصالحة دبلومـاسية
خصوصا يف ظل تلقّي بعض الضحايا
تكفّر فيها عن أخطاء ماضيها،
ً
تعويضً ا ماديًا دون آخرين( .((2وتقحم هذه الدراسة مسألة الذاكرة
عند حديثها عن شكل التعويضات ،مشرية إىل أن النصب واألماكن
التذكارية -عىل غرار "نصب وارســو" لضحايا النازية و"النصب
التذكاري للقتىل اليهود يف أوروبا" -تُعـ ّد أحد أقل رموز االعتذار
تكلفة ،بل أقلها قدرة عىل الدفع باملصالحة قد ًما(.((2

وعند النظر يف تفاعل مفهو َمي الذاكرة واالعتذار ،نجد إسهامني
أساسيني ،أحدهام يندرج يف حقل العالقات الدولية واآلخر يف حقل
تحليل السياسة الخارجية .فيام يتعلق باإلسهام األول ،تشري جنيفر ليند
يف كتابها الدول اآلسفة :االعتذار يف السياسة الدولية( ،((1إىل نوعني من
التذكر :أولهام التذكر الرسمي الذي يشمل أقوال القادة واملحاكامت
القانونية واالحتفاالت والتعليم؛ وثانيهام التذكر املجتمعي األوسع الذي
يشمل التصورات الفردية-املجتمعية ملا يجري تذكّره بعي ًدا عن الرواية
الرسمية للدولة .ويف هاتني الروايتني نوعان من الذكريات ،أحدهام
اعتذاري يصعب تجاوزه ،واآلخر غري اعتذاري يسهل إسكاته( .((1ففي
حني تنتفي صفة الندم املجتمعي عن النوع األخري من الذكريات عىل
"14 Pierre Nora, "Between Memory and History: Les Lieux De Mémoire,
Representations, vol. 26 (April 1989), pp. 2-3, 8, accessed on 27/4/2021, at:
https://bit.ly/3fMJ50D
 15موريس هالبفاكس ،الذاكرة الجمعية ،ترجمة نرسين الزهر (دمشق /بريوت :بيت
املواطن للنرش والتوزيع.)2016 ،
 16ينظر :تبني.
 17بول ريكور ،الذاكرة ،التاريخ ،النسيان ،ترجمة جورج زينايت (بريوت :دار الكتاب
الجديد املتحدة ،)2009 ،ص .13-12
18 Jennifer M. Lind, Sorry States: Apologies in International Politics
(Ithaca, NY: Cornell University Press, 2010).
19 Ibid., pp. 14-16.

تثري حجة جونز ،املتعلقة بتدين قيمة االعتذار الرمزي ،تساؤ ًاًل
إشكاليًا عن قيمة االعتذار الرمزي يف مقابل االعتذار املــادي،
 20يُدرس هذا النوع من االعتذار يف نطاق أدبيات العدالة االنتقالية التي سنأيت عىل
ذكرها الحقًا.
21 Ąžuolas Bagdonas, "The Practice of State Apologies: The Role of
Demands for Historical Apologies," PhD. Dissertation, Central European
University, Budapest, 2010, p. 34.
22 Lind.
 23تسلط شانون الضوء عىل ما تسميه "فجوة االعرتاف" التي تتضمن تفاوتًا يف الفئات
املتلقية للعدالة التعويضية ،عىل غرار ما جرى يف أملانيا التي قدمت تعويضات مادية ورمزية
لليهود ملا قد يكتنف ذلك من عوائد مادية تتمثل يف تحقيق مصالحها يف السياسة الخارجية،
يتلق الغجر وعامل السخرة وغريهم من الضحايا أي تعويضات؛ لعدم وجود أي
يف حني مل ّ
مصالح تعود عىل الدولة األملانية من ذلك الفعل .ويشكل هذا اإلسهام ،يف اعتقادنا ،حلقة
وصل بني البعد املحيل لالعتذار وما يثريه من مفاهيم كالعدالة االنتقالية ،والبعد الخارجي
لالعتذار والذي يُدرس يف نطاق تحليل السياسة الخارجية .ينظر:
Shannon Jones, "Apology Diplomacy: Justice for All?" Netherlands Institute
of International Relations 'Clingendael'," (September 2011), pp. 20-21,
accessed on 28/4/2021, at: https://bit.ly/3oM6qnw
24 Ibid.
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وهو تساؤل يحيلنا إىل نقاش أنطولوجي أوسع يف حقل العالقات
الدولية ،يُعرف بنقاش العوامل املادية  -العوامل املتعلقة باألفكار
 ،((2(Materialism vs. Ideationalismويبحث هذا النقاش يف
الفرق الذي تحدثه األفكار يف العامل االجتامعي؛ إذ يؤمن املاديون
بأن القوى املادية ،كاملوارد الطبيعية والقدرات العسكرية ،متثّل
واقع النظام الدويل ،وأن موقع الفاعلني يف خريطة توزيع القدرات
املادية قد ميكّن مامرسات الدول أو يق ّيدها .يف حني يؤمن أولئك
الذين يركزون عىل العوامل املتعلقة باألفكار بأن املعرفة البينذاتية
 Intersubjective knowledgeتعطي البنى املادية معناها ،فاألفكار
تبني الحقائق االجتامعية وتعكس العامل املادي وتسوغه .ومل ّا كان
واقع الحال هو أن ال أسبقية للامدة عىل األفكار ،بل ال أسبقية
لألفكار عىل املادة فإن تراتبية الطاب َعني املادي واملعنوي لالعتذار
قد تختلف من فاعل إىل آخر تب ًعا الختالف التأويالت واملعتقدات
والهويات؛ فقد يع ّد بعض الفاعلني مامرسة االعتذار الرمزية أعظم
قيمة وصدقية من العوض املادي ،يف حني يرى آخرون يف جرب األرضار
ماديًا قرينة عىل صدق االعتذار.
حقيَل العالقات
وبسبب طبيعـة الدراسة ومساعيها لس ّد الفجوة بني َ
جل ما استعرضته إىل اآلن
الدولية وتحليل السياسة الخارجية ،فإن ّ
ال يزال يف املستوى نفسه الذي توقفت عنده غالبية اإلسهامات
املنطلقة من أرضية عابرة للتخصصات تربط بني حقل العالقات
الدولية وعلوم التاريخ والنفس واالجتامع ،أو حقل تحليل السياسة
الخارجية وبقية العلوم االجتامعية ،لكـن دون أن تتمخض عن إسهام
يصل حقل العالقات الدولية بحقل تحليل السياسة الخارجية لدراسة
تفاعل الذاكرة واالعتذار .وبناء عليه ،تنظر الدراسة تاليًا يف جذور
الفصام بني الحقلني ،مرو ًرا بإشكاالت نظريات التيار السائد ،وصو ًاًل
إىل املقاربات البنائية التي نزعم قدرتها عىل تقديم إسهام لبناء
الجرس املنتظَر.
منذ أن أعلن ديفيد سينغر يف مقالته الشهرية "إشكالية مستوى
التحليل يف العالقات الدولية" ،عن وجود ثالثة مستويات للتحليل
يف العالقات الدولية هي الفرد ،والدولة ،والنظام الدويل( ،((2اتسعت
حقيَل العالقات الدولية وتحليل السياسة الخارجية ،إىل
الفجوة بني َ
درجة أن كليهام صارا ينطلقان من أرضية نظرية مختلفة .ففي حني
25 Alexander Wendt, Social Theory of International Politics (Cambridge:
University Press, 1999), pp. 92-96.
26 David Singer, "The Level-of-Analysis Problem in International
;)Relations," World Politics, vol. 14, no. 1 (1961
وللمزيد حول املراجعات الحديثة التي عرفها املفهوم ،ينظر :محمد حميش" ،مدرسة باريس
للدراسات األمنية وإشكالية مستوى التحليل يف العالقات الدولية" ،السياسة الدولية ،العدد
( 212نيسان /أبريل .)2018

29
يَنطلق حقل العالقات الدولية من أسس نظمية  Systemicت ُد َرس
من خاللها عالقات الدول يف مستوى النظام الدويل وما يقدمه من
حوافز وقيود عىل الوحدات املتفاعلة فيه ،فإ ّن حقل تحليل السياسة
الخارجية ينطلق من أرضية سلوكية  Behavioralتعطي األفضلية
التفسريية لصناع القرار واألبعاد الداخلية للدولة.
ت ُرجع فيندولكا كابلكوفا ذلك الفصـام إىل الثورة العلمية يف العلوم
االجتامعية يف خمسينيات القرن العرشين والتي عىل إثرها برزت
"املثنوية التقليدية"  Traditionalismيف مقابل "السلوكية العلموية"
((2(Scientism؛ فعىل عكس املنطلقات التقليدية التي غلبت
عليها الطبيعة الفلسفية ،مثّلت العلموية نزعة ملامثلة أسس حقل
العالقات الدولية بأسس العلوم الطبيعية التجريبية واإلحصائية ،ما
خلق مرشو ًعا نظريًا مهيم ًنا يركز عىل التفسريات النظمية لسلوك
الــدول ،وهو ما يعرف بنظريات التيار السائد التي تضم تحت
جناحيها الواقعية الجديدة والليربالية املؤسساتية ،عىل حساب حقل
تحليل السياسة الخارجية املتمسك بأهمية الفرد وأثر الجامعة يف
املستويات الجزئية للتحليل(.((2
وخصوصا واقعية كينيث والتز الجديدة
برعت نظريات التيار السائد
ً
يف تقديم تفسريات ممنهجة لكيفية تفاعل الدول .ففي كتابة الشهري
نظرية السياسة الدولية ( ،)1979ق ّدم والتز نظرية للعالقات الدولية
تنطلق من مفهوم "بنية النظام الدويل" األشبه بطاولة البلياردو التي
ٍ
وحدات دولي ًة تستجيب للتفاعل الدائر عىل تلك الطاولة مبا
تضم
(((2
يشبه االستجابات اآللية التي تبديها "كرات البلياردو" املتصادمة
مع بعضها؛ األمر الذي رسم لهويات الدول صورة ت ُقيص متغرياتها
الداخلية ،وتُبقي عىل التصورات العقالنية املختزلة للدولة يف صندوق
أسود يعني باحثي الحقل عىل تجاوز الفوىض التحليلية التي قد
تنجم عن إثارة ما يكتنفه ذلك الصندوق من أبعاد هوياتية وقيمية
ومعيارية؛ ما رسخ االفرتاضات العقالنية حول سلوك الدولة بوصفه
كيانًا يسعى لتحقيق أهدافه املادية عرب تعظيم املكاسب وتقليل
التكاليف ،يف ظل بيئة دولية فوضوية يغلب عليها الرصاع من
أجل البقاء .وسواء تعلق األمر بالواقعية الكالسيكية أو الكالسيكية
الجديدة تظل سلوكات الدول مدفوعة بالسعي لتحقيق األمن
27 Vendulka Kubálková, Foreign Policy in A Constructed World (Abingdon,
Oxon: Routledge, Taylor & Francis Group, 2001), pp. 17-18.
28 Valerie M. Hudson, "Foreign Policy Decision-Making: A Touchstone
for International Relations Theory in the Twenty-first Century," Foreign
Policy Decision-Making (Revisited), 1/20/2002, accessed on 27/3/2021, at:
https://bit.ly/3bRsl7B
29 Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics (Long Grove, IL:
Waveland Press, 1979), pp. 66, 93, 101.

30
والبقاء .ولهذا يشري جان ألينز إيهونو وآخرون إىل أن تأكيد الواقعيني
أولوية السياسة العليا املدفوعة بالقوة لتحقيق املصلحة الوطنية ناب ٌع
من افرتاض يرى أن اعتامد الدول عىل األخالق والقانون والعاطفة
رها ٌن خارس ال يضمن مصالحها وأمنها وبقاءها(.((3
عىل الجانب اآلخر ،مل يوافق الليرباليون املؤسساتيون ،أمثال روبرت
كيوهني ،هوى الواقعيني يف التقليل من أهمية فرص التعاون بني
الدول ،بل أكدوا إمكانية تخفيف حالة الفوىض عرب تعزيز أدوار
املؤسسات الدولية التي تخلق نو ًعا من الثقة بني أطرافها( .((3فمع
زيادة االعتامد املتبادل  Interdependenceعىل الصعيد الدويل،
جن ًبا إىل جنب مع تنامي أهمية السياسة الدنيا يف مسائل حقوق
اإلنسان واملناخ والعدالة ،صارت الدول أشد حساسية حيال الضغوط
املعيارية الدولية القادمة من الفواعل غري الحكومية ،وبات امتناع
الدول عن تلبية مطالب االعتذار وتقديم التعويضات مقدم ًة لرفع
دعاوى قضائية دولية ومامرسة مقاطعات اقتصادية ودبلوماسية
تدفع بالدول للميض قد ًما نحو املصالحة( .((3ويرفض الواقعيون
رئيسني ،يتمثل أولهام يف أن الدولة هي
الجدد هذه الحجج لسببني َ
الفاعل األسايس يف العالقات الدولية ،وال ميكن املؤسسات الدولية
أن تكون باألهمية عينها .أما ثانيهام ،فيتمثل يف أن إمكانية ضبط
املؤسسات الدولية لسلوك الدول تتوقف عىل احتامل وجود تقاطع
عارض بني املعايري الدولية ومصالح الدول العقالنية(.((3
وبالرغم من محاوالت املؤسساتيني ،فإ ّن نظريات التيار السائد مل
تسلم من املناكفات النظرية القادمة من التأمليني النقديني الساعني
لتفكيك املقاربات العقالنية لطبيعة الفاعلني والبنى الدولية؛ فعىل
خالف التيار السائد ،يَفرتِض التأمليون أن العامل االجتامعي أشد
تعقي ًدا مام يبدو عليه من منظور العقالنيني االختزايل؛ إذ أعادوا
استشكال البعد الهويايت واملصلحي للفاعل ،مع رفض االنطالق من
أي جوهر "معطى" كامن يف هويته ومصالحه.
30 Jean-Allens Iheonu, Frank-Collins Okafor & Raphael Eze, "Realism
and Apology Diplomacy in the Conduct of International Relations: A Study
of Hiroshima and Nagasaki," IOSR Journal of Humanities and Social Science,
vol. 25, no. 8 (August 2020), pp. 31-32.
31 Robert O. Keohane, After Hegemony: Cooperation and Discord in the
World Political Economy (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1984),
pp. 52, 80-84.
32 Thomas U. Berger, "Sorry States in a Sorry World: Beyond German
Exceptionalism," Journal of East Asian Studies, vol. 9, no. 3 (2009), p. 347.
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ومن بني إسهامات التأمليني ذاع صيت اإلسهامات البنائية لسببني؛
يتمثل األول يف تقدميها أرضيــة إبستيمولوجية وسيطة Via media
تتعاىل عىل املثنويات التي سلبت مخيال الحقل سنني طويلة(.((3
أما الثاين فهو عجز نظريات التيار السائد عن التنبؤ بنهاية الحرب
الباردة ،وعجزها عن تفسريها بعد نهايتها؛ وذلك بسبب افتقارهم إىل
األسس األنطولوجية االجتامعية الالزمة لفهم التحوالت التي أفضت
إىل نهايتها.
وقد م ّهد ولوج العوامل املتعلقة باألفكار  Ideationalيف نظريات
الحقل إىل انخراط التيار البنايئ يف حقل تحليل السياسة الخارجية أو
عىل األقل التقارب مع مفاهيمه؛ إذ رأى البنائيون أن الفصام بني الحقلَني
مأزق ال بد من تجاوزه ،وهو ما تجىل يف إسهامات عديدة ،مثل إسهام
مارثا فاينمور التي سعت لردم تلك الهوة عرب إعادة التفكري يف مثنوية
الفاعل-البنية من خالل إعادة التفكري يف املصالح؛ إذ قامت فاينمور
أو ًاًل بالتثبيت املنهجي  Methodological bracketingللفاعلية من
أجل توضيح قوة الهياكل االجتامعية يف دراسة الحاالت الثالث التي
تناولتها ،ومن ثم عكست ذلك التثبيت متسائلة عن املصدر الذي
أتت منه البنى املعيارية املؤثرة يف مصالح الدول وهوياتها(.((3
ومع ذلك ،مل يتوقف إسهام البنائيني عند براعة حلولهم األنطولوجية
واإلبستيمولوجية لتلك املثنويات املتعارضة ،ومل تقترص إسهاماتهم
عىل كونها أرضية مالمئـة للتقارب مع حقل السياسة الخارجية؛ فقد
قدموا إسهامات مفيدة تتعلق مبسألة الذاكرة الوطنية؛ إذ أشار
إريك النجنباخر ،عىل سبيل املثال ،يف دراسـته "الذاكرة الجامعية
عاماًل يف الثقافة السياسية والعالقات الدولية" ،إىل أن
بوصفها ً
التطورات النظرية واملفهومية األخرية يف مجال العالقات الدولية
حقاًل فرعيًا معنيًا بدراسة الذاكرة الجمعية
قد طورت ما يشبه ً
 ،Collective memoryويشيد النجنباخر باإلسهامات البنائية التي
انخرطت يف ٍ
نقد ف ّذ للنامذج السائدة يف الحقل ،والتي تعيق إقحام
الذاكرة يف حيز التحليل عرب تركيزها عىل جوانب تعظيم القوة
واملخاوف األمنية واألولويات العسكرية بافرتاض تقدميها تفسري ٍ
ات
تبنّي الحقًا أنها ال تقدم سوى
شامل ًة تنبؤي ًة بالسلوك الدويل ،وقد ّ
تفسري ٍ
ات جزئية للواقع( .((3ومل يتوقف األمر عند البنائيني عىل
تقدميهم نق ًدا للتيار السائد ،كام هو الحال عند بقية التأمليني ،فقد
34 Wendt, pp. 38-39.
35 Martha Finnemore, National Interests in International Society (Ithaca:
Cornell University Press, 1996), p. 25.
36 Eric Langenbacher, "Collective Memory as a Factor in Political
Culture and International Relations," in: Eric Langenbacher, Yossi Shain
(eds.), Power and the Past: Collective Memory and International Relations
(Washington, DC: Georgetown University Press, 2010), p. 21.
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حاولوا استكشاف معنى أن يكون سلوك الدولة مبن ًيا اجتامع ًيا
وتاريخيًا وثقافيًا ،وكيف أن هذا السلوك يف حاجة إىل إقحام الهويات
واملصالح والقيم واملعايري ليك يُف َهم بصورة أعمق(.((3
ومل تكن محاولة البنائيني استكشاف ذلك مبعزل عن الذاكرة؛ فعىل
سبيل املثال ،حني ناقش ألكسندر ونت مسألة الهوية واملصالح كانت
الذاكرة أحد أهم العنارص املكونة لهوية الفاعلني الشخصية "،"I
والتي تتحول الحقًا إىل هوية مؤسسية أو هوية دولة عرب الشعور مبا
يكتنفه الحديث بضمري الجمع "نحن" " ،"weالذي يتطلب بناء رس ٍد
مشرتك للذات الجامعية ،استنا ًدا إىل ما يحمله الفاعلون يف الذاكرة
الجمعية( .((3ويتقاطع ذلك مع ما ذكره دنكان بيل؛ فـ "الهويــة
هي أحد مفاهيم العلوم االجتامعية واإلنسانية املعارصة [ ]...التي
تؤدي من خاللها الذاكرة دو ًرا مفصل ًيا"( .((3وهذا ما يؤكده النجنباخر
من أن الهويات الجمعية هي أشبه ما تكون بأجزاء ثقافات تسمح
لألفراد بتوجيه أنفسهم يف سياق أكرب يوفر لهم املعنى ،وهو السياق
الذي تؤدي فيه الذاكرة دور الشاهد أو املتحقق من وجود الذات(،((4
فام تتذكره الجامعات حيال ماضيها وحارضها يعينها عىل فهم "من
هي؟" و"مــاذا متثّل؟"؛ األمر الذي تتولد عنه ارتباطات عاطفية
تضامنية مبنية عىل الثقة ،ويرتبط إىل حد ما مبا أكده بيري نورا من
غياب أي ترادف مفهومي بني التاريخ والذاكرة ،فـ "الذاكرة مقدسة،
والتاريــخ مدنس ،الذاكرة حية تطورية تفاوضية تنتمي إىل مايض
جامعات معينة وحارضها ،يف حني أن التاريخ هو إعادة بناء للاميض
بأسلوب تحلييل [ ،]...التاريخ حقائق باردة وجافة ،والذاكرة عاطفية
معاشــة وحاضــرة"( .((4ولهذا تعــ ّد الذاكرة مفهومــًا أقرب إىل
األبعاد الوطنية والهويــاتية والرسدية مقارنة بالتاريــخ ،فبها تحيــا
أساطري األمم وأمجادها وصدماتها ،فتصري جز ًءا ال يتجزأ من ثقافتها
السياسية التي يجري إنتاجها ،بل يعاد إنتاجها باستمرار.
وبالرغم من إشادة النجنباخر باإلسهامات البنائية وقدرتها عىل
وخصوصا
التنظري ملسألة الذاكرة ،فإنه يعيب عليها قلة اهتاممها بها،
ً
ما تجىل يف إسهام بيرت كاتزنشتاين املعنون بـ القـوة املر َّوضة :أملانيا
يف أوروبا ،الذي يخلص فيه إىل حقيقة ارتباط العالقات األوروبية
األملانية بتاريخ أملانيا وذاكرتها الجمعية التي تقود سلوك أملانيا نحو
37 Ibid., pp. 21-22.
38 Wendt, pp. 224-225.
39 Duncan Bell, Memory, Trauma and World Politics: Reflections on the
Relationship between Past and Present (Houndmills: Palgrave Macmillan,
2006), p. 5.
40 Ibid., p. 22.
41 Nora, pp. 7-24.
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بداًل من إظهارها يف معانٍ
إبراز ق ّوتها عرب مؤسسات االتحاد األورويب ً
قوميـة منبثقة من ذاكرتها النازية التي أفضت إىل مصائب ماضيها،
عاماًل يرسم السياسات األوروبية منذ عام  ،((4(1945فمن
وأصبحت ً
وجهة نظر النجنباخر اختزل كاتزنشتاين مسألة الذاكرة "يف خمس
صفحات دون أن يتطرق إىل ديناميتها"(.((4
صحيح أن اإلسهامات البنائية مل تق ّدم الكثري فيام يتعلق مباشــرة
مبسألة الذاكرة ،ولكن ما متتلكــه من مفاهيــم وأدوات تحليلية
كفيــل بأن يجعلها أحد أهم املداخل املفيــدة للنظر يف عالقة
الذاكرة بالسياسة الخارجية؛ فمن زاوية تربع البنائية يف سدها
حقيَل العالقات الدولية وتحليل السياسة الخارجية ،ومن
الفجوة بني َ
زاوية أخرى متتلك القدرة عىل إثارة مفاهيم الهوية والثقافة واألفكار
والرسد التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالذاكرة وما تحمله من ذكريات
ت ُفيض إىل مامرسة االعتذار تجاه ضحايا املايض .يقودنا كل ذلك يف
نهاية املطاف إىل تجاوز منطق النجنباخر الذي يحتفي بإسهامات
البنائيني ،ومن ثم يُعرِض عنها لصالح األدبيات املعهودة التي تطرقت
إىل ذلك االرتباط املبارش بني الذاكرة والسياسة الخارجية يف معزل عن
نظريات الحقل .وبناء عليه ،تستعرض الدراسة تال ًيا نسختني من التيار
البنايئ متكّنتا من تقديم أرضية تجسريية للحقلني ،ويف الوقت نفسه
تع ّدان مالمئتني لدراسة أثر الذاكرة يف السياسة الخارجية ،عرب إثارتهام
األبعاد الهوياتية والرسدية التي تحيي أساطري األمم وصدماتها ،وتعيد
إنتاجها يف شكل تذك ٍر مستمر للاميض ،وهام "البنائية املجتمعية"
لتيد هوف و"البنائية النقدية" لنزار مســـاري.
لكن قبل ذلك ،ال مناص من أن نأيت رسي ًعا عىل ذكر أحد أهم
اإلسهامات التي اقرتبت إىل حد ما من التوليفة التجسريية لدراسة
الذاكرة واالعتذار ،وهو عمل أزوالس باجدوناس الذي يضع نفسه يف
إطا ٍر عابر للتخصصات ينطلق من أرضية تحقيقات فلسفية ملعضلة
املسؤولية الجامعيــة( ،((4ومع ذلك ناقش يف دراسته مسألة االعتذار
برباعة؛ إذ سلط الضوء عىل دور الهوية الرسدية يف تشكيل مامرسة
الدول لالعتذار؛ ما أتاح له التوفيق بني البع َدين اللغوي والنفيس
ملامرسات االعتذار ،والذي متثل يف أفكاره حول "الحفاظ عىل صورة
الذات" ،و"حفظ ماء الوجه" ،و"التعايف من الصدمات الوطنية"،
و"التجديد األخالقي" و"املصالحة".
42 Peter J. Katzenstein, Tamed Power: Germany in Europe (Ithaca, NY:
Cornell University Press, 1997).
43 Langenbacher, "Collective Memory," p. 23.
44 Bagdonas, p. 12.

32
إن طرح باجدوناس مفاهيم ،عىل غرار املصالحة والصدمات
الوطنية ،يحيلنا إىل مسألة االعتذار املحيل التي غالبًا ما تناقش يف
إطار أدبيات "العدالة االنتقالية" ،وهي األدبيات التي تبحث دور
املصالحة املحلية يف التكفري عن أخطاء املايض وتيسري عملية االنتقال
الدميقراطي ،بعي ًدا عن النزاعات ودوامات العنف عىل املستوى
املحيل؛ إذ مثة ارتباط بني العدالة االنتقالية واالعتذار؛ فتوصيف
العدالة االنتقالية يكتنف خمسة جوانب ،هي :الحقيقة ،والعدالة،
وجرب الرضر ،وضامنات عدم التكرار ،واملصالحة( ،((4ثالثة من تلك
ألي اعتذار يتسم بالصدق ،وهي :الحقيقة أو
الجوانب هي أساس ّ
"اإلقرار بارتكاب خطأ ما" ،وااللتزام بجرب األرضار املرتتبة عىل الخطأ،
وتقديم ضامنات للضحية بعدم تكرار الخطأ يف املستقبل.
عالوة عىل ذلك يأيت إسهام باجدوناس يف سياق تقديره أهمية
"الجمهور" و"البنى" و"الوقت" يف حاالت االعتذار التاريخية عىل
املستوى الدويل .وينظر يف أثر اعتذار الدول أو مطالبتها باالعتذار
يف إنتاج الهوية الوطنية؛ مش ًريا إىل إسهاماتها يف تحديد القيم التي
ينبني عليها املجتمع السيايس ،ووصوله إىل تصو ٍر مشرتك حيال
فضاًل عن ذلك ،يناقش باجدوناس أثر
األحداث التاريخية الوطنيةً .
الرسديات املحلية يف اتخاذ قرار االعتذار من الدولة الضحية ،مؤك ًدا
اعتامد ذلك عىل مدى توافق الروايات بني الجاين والضحية( .((4وهنا
يُلفت أنظارنا إىل مسألة مفصلية يف تفاعل الذاكرة واالعتذار وهي
مسألة الهوية الرسدية؛ فاالعتذار الصادق يستلزم استيعابًا لوجهة
نظر الضحية و"روايتها" يف الرسدية الذاتية للجاين ،وبذلك يصبح
لالعتذار دو ٌر يف تغيري التمركز عىل الذات يف القصة التي يرويها
الجاين عن نفسه؛ إذ إن حاالت االعتذار الصادقة تتجاوز مسألة
تأكيد الجاين للقواعد التي انتهكها إىل إعادة تشكيله الرسدية التي
يقدمها عن ذاته؛ نتيجة الستيعابه تصورات الدولة الضحية ورسديتها
التاريخية ،لكن ذلك ال يكلَّل بالنجاح دامئًــا ،فعىل الرغم من
الضغوط املعيارية التي يفرضها النظام الدويل عىل الدول "للتصالح
مع ماضيها" ومواءمة رسدياتها مع رسديات املجتمعات يف الدول
الضحايا ،فقد تطفو عىل السطح رسديات قوميـة مضادة إلعادة
تغيري الرسدية املهيمنة ،أو قد تأىب الرسدية الرسميـة للدولة التخيل
عن البطوالت القومية املنتقاة من املايض(.((4
 45جريميي ساركني" ،ملاذا ينبغي مفهمة العدالة االنتقالية يف البلدان العربية نظريًا
وتجريبيًا؟" ،سياسات عربية ،مج  ،8العدد ( 47ترشين الثاين /نوفمرب  ،)2020ص .13
46 Bagdonas, p. 50.
47 Ibid., p. 65.
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يتقاطع إسهام باجدوناس مع إسهام هوف يف مسألة الهوية الرسدية؛
إذ يقدم هوف محاول ًة لفهم الكيفية التي تُدرِك من خاللها الدول
هوياتها الجمعية  ،Collective identitiesوكيف يؤثر إدراكها
يف سياستها الخارجية وفهمها للدول األخرى؛ فعىل خالف التيار
البنايئ السائد ،نسخة ألكسندر ونت الذي ظل إسهامه عالقًا يف
البعد االجتامعي الدويل لهوية الدولة بوصفها نتا ًجا للبنية الثقافية
البينذاتية  ،Intersubjectiveيسعى هوف إلثبات ارتباط الهويات
املحلية سبب ًيا وتكوين ًيا بتوجهات السياسة الخارجية ،عرب تشكيلها
"تفاهامت بينذاتية مجتمعية" ترسم رسديــة رصيحة لطبيعة
التهديدات والفرص ،واألصدقاء واألعداء( .((4وانطالقًا من منطلقاته
املامرساتية  ،Practiceيجادل هوف بأن عملية إنتاج تلك التفاهمـات
وإعادة إنتاجها تجريان عرب رسدية مجتمعية خطابية تتمظهر يف
شكل عــادات روتينية يومية  Habitsتحافظ عىل استمراريتها
بالذاكرة املعاشة( .((4وبالرغم من حيازة التفاهامت املجتمعية تلك
األسبقية التحليلية عند هوف ،فإنه ال يغ ّيب األبعاد الدولية البنيوية
التي تسهم يف تشكيل الهويات الوطنية عرب التفاعل الرمزي املستمر
بني الدول .ففي نهاية املطاف ،نسخته من البنائية هي مزج ُمحكم
بني منطقَي املالءمة  Logic of appropriatenessوالعادة Habit
والتفاعل الرمز .Symbolic interaction
وبسبب طبيعة نسخته املامرساتية من البنائية ،والتي تعطي قيمة
تفسريية ملنطق العادة والعادات الروتينية التي تقدمها الهوية
مدخاًل نظريًا للتقاطع مع عدد من
ً
الرسدية ،يفتح إسهام هوف
الدراسات التي بحثت يف مسألة األمن األنطولوجي وعالقته بالروتني
والرسد ،ومن بني تلك اإلسهامات تربز أعامل التيار البنايئ الذي
سعى لتوظيف أفكار أنتوين غيدنز املتعلقة بدور الرسد الروتيني
يف اإلبقاء عىل حالة األمن األنطولوجي عند الفاعلني( .((5إذ قدمت
جنيفر ميتزن إسها ًما تطرقت فيه إىل أهمية العالقات االجتامعية
الروتينية يف إضفاء نوع من االستمرارية الرسدية واليقني املعريف
املستقر يف البيئة الدولية؛ ألن الفاعلني يف حاجة إىل الشعور باألمان
& 48 Ted Hopf, Social Construction of International Politics: Identities
Foreign Policies, Moscow, 1955 and 1999 (Ithaca, NY: Cornell University
Press, 2002).
49 Ted Hopf, Reconstructing the Cold War: The Early Years, 1945-1958
(New York: Oxford University Press, 2014), pp. 8, 20.
 50يع ّرف أنتوين غيدنز األمن األنطولوجي بأنه :الحالة التي يشعر من خاللها املرء
باستمرارية األحداث وانتظامها يف حياته ،وهي غال ًبا ما تكون مرتبطة بأمن الذات وفهمها
لنفسها يف ظل مايض خرباتها وعالقاتها االجتامعية ،إذ ينذر فقدان الذات ألمنها األنطولوجي
بتاليش معناها وفهمها لذاتها ودخولها يف حال ٍة من التناقض ،ورمبا إعادة إنتاج الذات ،األمر
الذي يتأىت منه معضالت شتى تتمظهر الحقًا عىل مستوى السلوك .للمزيد ،ينظر:
Anthony Giddens, Modernity and Self-Identity (Cambridge: Polity Press, 1991).
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الهويايت واألنطولوجي ليتابعوا السعي إىل غاياتهم ،فاإلجراءات
الروتينية تعمل عىل "تهدئة البيئة املعرفية" ،وتزويد الفاعلني
مبعنى العامل وطرائق التعامل املعتادة فيه؛ ما يشكل مالذًا للفاعلني
من الخوف والفوىض( .((5وترى جيني إدكنز أن التكاليف النفسية
الناجمة عن كرس عادات الرسد الروتينية واستقراره باهظة عىل
فلاّم كانت الذاكرة أدا ًة إلنتاج الوجود السيايس وإعادة
الفاعلنيّ ،
كفيل بربوز صدمات
إنتاجه فإن خرق املجتمعات عاداتها الرسدية ٌ
مجتمعية تأخذ شكل تشوهات زمنية غري قابلة للتفسري أو التنبؤ
بها؛ ذلك أنها ال تندرج ضمن اإلطار املعريف للذات ،ما ينجم عنه
ذاتٌ ممزقة الرسد مفتقرة إىل متاسكها الزمني والهويايت ،وبطبيعة
الحال ،أمنها األنطولوجي(.((5
أرشنا سابقًا إىل تقاطع إسهام باجدوناس مع إسهام هوف يف مسألة
الهوية الرسدية ،إال أن ذلك مل يتوقف عند هوف فحسب؛ إذ ميكن
رصد تقاطع بني مسألة إنتاج الهوية الوطنية عند باجدوناس مع
اإلسهام الذي يقدمه نزار مساري يف نسخته من البنائية النقدية،
التي يتجاوز من خاللها التفسريات السائدة لــدور السياسة
الخارجية بوصفها أداة لبناء الجسور بني الدول ،لصالح املحا ّجة
بوصفها "أداة لبناء الهويات واملصالح الوطنية" ،فانطالقًا من اإلرث
النقدي ملنظري العالقات الدولية ما بعد الحداثيني ،أمثال ديفيد
كامبل  David Campbellوآر يب جي والكر  ،R. B. J. Walkerيثري
مساري مسائل الهوية واألفكار والغريية ومفصلية متثيالت الخطاب
 discourse representationsيف السياسة الخارجية( ((5بوصفها
(((5
أدوات لبناء هوية الــذات؛ ذلك أن تعامل الذات مع اآلخــر
"العدو" يجعل السياسة الخارجية أداة لتمثيل  Representاآلخر
عىل أنه تهديد ملعنى الذات وأحيانًا لوجودها ،ويف هذه العالقة
يعاد إنتاج هويـــة توصيفها "ما ليست عليه األنا"؛ فيصبح الداخل
آم ًنا ومسامل ًا وخ ًريا ومتفوقًا ،واآلخر نقيض ذلك .وبناء عليه ،فال
51 Jennifer Mitzen, "Ontological Security in World Politics: State Identity
and the Security Dilemma," European Journal of International Relations,
vol. 12, no. 3 (2006), pp. 346-347.
52 Jenny Edkins, Trauma and the Memory of Politics (Cambridge:
Cambridge University Press, 2003).
 53هنا يرى مساري أن الكالم أو الخطاب كالفعل  ،saying is doingفكلامت صناع
القرار مهمة كأفعالهم ،فام يقال أو ما يُص َمت عنه مه ّم لصنع الهوية وإعادة صنعها ،وهو
منطق يتقاطع مع ما أرشنا إليه يف مسألة أفعال الخطاب.
 54ناقشت أدبيات العالقات الدولية مفهوم اآلخر انطالقًا من املثنويات املتناحرة بني
فمثاًل يقبل التيار السائد
الداخل والخارج ،املحيل والدويل ،اآلمن واملهدد ،الغرب والرشقً ،
ثنائية الخارج الفوضوي املهدد يف مقابل الداخل اآلمن وهكذا دواليك .يف حني أن التيار
النقدي كام يف أعامل آشيل يدرس كيفية بناء الثنائيات عرب ما أسامه املامرسات البطولية التي
متثياًل سلبيًا.
متثياًل إيجابيًا ،ليك يجري متثيل اآلخر ً
يتمثل فيها الشق األول البطويل ً

أخالق مقيدة لسلوك األنا تجاهه ،وال ندم حيال إقصائه وتهميشه
أو حتى إبادته .عىل خالف ذلك ،تتالىش تلك التمثيالت السلبية
عند اآلخر "املشابــه"؛ إذ تعيد السياسة الخارجية تأكيد "ما هي
عليه األنا" ،عرب متثيل اآلخر عىل أنه جزء قريب من الذات ينبغي
"أخالق ًيا" الدفاع عنه وحاميته(.((5
يف ضوء ما تقدم يف هذا املبحث ،يتضح أن الفصــام املصطنـع بني
حقيَل العالقات الدولية والسياسة الخارجية ،ما هو إال نتاج أدوات
َ
منهجية حكَمت املخيال املعريف لباحثي الحقل ،نتيجة ارتباطها
مدخاًل
ً
بإسهامات مهمة لباحثي التيار السائد ،مع ذلك تقدم البنائية
مفي ًدا إلمكانية التجسري بني الحقلني وإقحام الذاكرة والهويات
والخطاب والرسد واألفكار يف حيز التحليل ،وهي األبعــاد التي غ ّيبتها
األسس األنطولوجية واإلبستيمولوجية لباحثي التيار السائد بوصفها
ميتافيزيقية وغري قابلة للقياس ،وبوابة للفوىض البحثية يف الحقل.
وقد ركزنا يف هذا اإلطار عىل إسهامني بنائيَني مفيدين إلقحامهام يف
املناقشة اآلتية التي ستنظر يف تفاعل الذاكرة مع االعتذار ،ومتظهرهام
يف السياسة الخارجية ألملانيا وتركيا.
55 Nizar Messari, "Identity and Foreign Policy - The Case of Islam in
U.S. Foreign Policy," in: Vendulka Kubálková (ed.), Foreign Policy in a
Constructed World (Abingdon: Routledge, 2002), pp. 227-228, 236.
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ثان ًيا :اعتذار ألمانيا وإحجام تركيا عن
االعتذار :مناقشة عامة
"ال هوية أملانية من دون األوشـفيتز .سـتظل ذكرى الهولوكسـت
أمـ ًرا يخـص كل املواطنين األملــان ،إنها جـز ٌء من تاريـخ البلد!".
الرئيـس األملـاين األسـبق يواخيـم غـاوك Joachim Gauck
(.2015 ،)2017-2012
سنكون عىل استعدا ٍد ملواجهة تاريخنا إذا كان مثة يش ٌء لنواجهه يف
املقام األول .وعىل الجميع أن يعرف أ ّن تاريخ تركيا ال يرتبط باإلبادة
الجامعية .الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان (.2005 ،)-2014
انطالقًا من هذين االقتباسني ،يحاول هذا املبحث تقديم مناقشــة
عامـة يُسقط من خاللها التجريدات النظرية واملفهومية اآلنفة عىل
واقع مامرسات االعتذار والال اعتذار الدولية( ،((5لفهم الدوافع الكامنة
خلف بقاء أملانيا رهينة أشباح ماضيها وسياساتها االعتذارية املحابية
إلرسائيل من ناحية ،وتجاوز تركيا ذكريات تهجري األرمن وتب ّنيها سياسة
خارجية تقاوم الضغوط الدولية الدافعة نحو االعتذار من ناحية أخرى.

العذر إلى االعتذار
 -1ألمانيا وإسرائيل :من ُ
ذكرنا يف املبحث السابق إسهام مساري الذي تعامل من خالله مع
الهوية وفق منطق عالئقي  ،Relationalمركّ ًزا عىل نوعني من الغريية
 :Othernessيتمثل النوع األول يف أن اآلخر العد ّو الذي يعيد إنتاج
هوية الذات وفق معانٍ تتناقض مع ما ميثّله من قيم ومعايري وصفات،
وينتج من ذلك سلوكات غري مقيدة تجاهه ،فيصري نبذه أو إبادته أم ًرا
ممك ًنا ومسوغًا .ويتمثل الثاين يف أن اآلخر املشابه الذي تنخرط الذات
معه يف تفاعلٍ إيجايب يسلط الضوء عىل التشابهات بينهام ،ثم يعيد
تعزيز تلك التشابهات يف الهوية الوطنية للذات ورسدياتها وسلوكياتها،
أصياًل منها.
ليصبح اآلخر جز ًءا ً
يف ضوء ما سبق ،نناقش يف هذا املبحث التمثيل األملاين لآلخر اليهودي/
اإلرسائييل ،وقد مر مبرحلتني؛ األوىل مثلت فيها السياسة األملانية يهو َد
الداخل والخارج بوصفهم اآلخر (العدو) ،والثانية مثلت فيها السياسة
الخارجية اإلرسائييل بوصفه اآلخر (املشابه) ،وجز ًءا ال يتجزأ من الذات
األملانية .ونبدأ نقاش هذه الحالة باملرور رسي ًعا عىل مسألة الهولوكست
ٍ
التباسات أفضت إىل املبالغة يف التهويل من ويالتها.
وما حام حولها من
ومن ث َ ّم نستعرض رسي ًعا مرحلية السياسة الخارجية األملانية املحابية
 56مثة سجل تاريخي حافل بحاالت االعتذار واالمتناع عن االعتذار يف السياسة الخارجية،
وال ميكن أن تحيط به دراسة بهذا الحجم.
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إلرسائيل( ((5واملعتذرة لها عن أخطاء ماضيها ،وكيف انعكست تلك
السياسة عىل الهوية الوطنية األملانية التي أعيد إنتاجها لتتوافق مع
املوقف األملاين املعتذر ،ونختم دراسة الحالة باستعراض رسيع ألهم
االستنتاجات املستقاة من التجربة األملانية.
يؤكد نورمان فينكلشتاين  Norman Finkelsteinيف كتابه كيف صنع
اليهود الهولوكوست؟ "املحرقة" أن الهولوكوست صناعة أيديولوجية.
وهي كحال كثريٍ من األيديولوجيات وإن كانت عىل قد ٍر من الصلة
بالواقع فإنها تتأسس عىل دعم مصالح سياسية واجتامعية لفئ ٍة
ما .ففي أعقاب أحداث عام  1967تجلّت باكورة استغالل إرسائيل
للهولوكوست يف رسم صور ٍة عن نفسها تبني فيها أنها دولة ضحية؛
األمر الذي مكّنها من ابتزاز املال األورويب والحفاظ عىل حصانة غري
مسوغة أبقتها صامدة يف وجه االنتقادات التي شملت مامرساتها
املجحفة يف حق الشعب الفلسطيني( .((5وأفىض اصطناع الهولوكوست
وما زامنه من حياكة أكاذيب َزيّفت حقائق التاريخ ،وأكدت فرادة
املأساة اليهودية وتغييب معاناة الضحايا اآلخرين إىل منح اليهود
خصوصية نفسية وعاطفية متاشت مع هويتهم املزعومة بأنهم شعب
رأس مال أخالقيًا كان وال يزال مسوغًا
الله املختار ،وإىل حيازتهم َ
أساسيًا لنشأة إرسائيل ودفاعها عن نفسها واستمرارية وجودها غري
املــروع( ،((5ومل تتوقف حدود ذلك االصطناع عىل تحقيق اليهود
مآرب مادية ،بل تعاظم األمر إىل حد املغاالة يف مطالبة أملانيا بتقديم
اعتذار يشمل إقحام الشعب األملاين يف تبلور تلك املأساة ومآالتها.
فعىل سبيل املثال ،يؤكد توماس بريغر أن الغالبية األملانية مل تكن
وخصوصا األقلية
تشعر بالذنب حيال ما متارسه السلطة تجاه األقليات
ً
اليهودية ،فالربوباغاندا النازية أعادت صقل الهوية األملانية ،عىل يدي
وزير الدعاية النازية بول يوزف غوبلز Paul Joseph Goebbels
عىل نحو متكن فيه الخطاب النازي من رسم صورة إيجابية للجنود
شل قدرة
النازيني ،وما يقرتفونه يف معسكرات االعتقال ،األمر الذي ّ
الشعب عىل تكوين أي مقاومة خطابية أو حتى الشعور بالذنب
 Guiltحيال ما يُرتكب(.((6
 57يوجد أثر كبري للشعور بالذنب والندم يف توجهات السياسة الخارجية األملانية
تجاه إرسائيل.
 58نورمان فنكلشتاين ،كيف صنع اليهود الهولوكوست؟! "املحرقة" ،ترجمة ماري
شهرستان ،ط ( 3دمشق :صفحات للدراسات والنرش ،)2012 ،ص  .25إن استخدام عبارة
"صناعة املحرقة" يعني التمييز بني املحرقة بوصفها واقعة تاريخية وما بُني حولها من
رسديات وهويات اجتامعية ،وقد كان لذلك دور يف الضغط عىل السياسة الخارجية األملانية
لتحميل األملان كلهم مسؤولية ما حدث.
 59املرجع نفسه ،ص .79
60 Thomas U. Berger, War, Guilt, and World Politics After World War II
(Cambridge: Cambridge University Press, 2012).
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ومل يتوقف األمر عند تحميل الشعب األملاين مسؤولية تلك املامرسات
بل وصل إىل حد تغييب معاناة الضحايا غري اليهود وتضخيم املعاناة
اليهودية .فبالنظر يف حيثيات الهولوكست التي جرت فيها اإلبادة الجامعية
ٍ
وألقليات أملانية خالل السنوات الست املمتدة من
املمنهجة ليهود أوروبا
 1933إىل  ،1939يجادل إسحاق فرهاديان ،مشد ًدا عىل معاناة اليهود،
بأنه منذ صعود أدولف هتلر  )1945-1933( Adolf Hitlerإىل السلطة،
بدأت أملانيا تنتهج سياسة داخلية قامئة عىل مجموعة من القوانني العرقية
التي فصلت اليهود األملان عن الحياة االجتامعية واالقتصادية والسياسية
بحجة اختالف دمهم وعرقهم عن الدم األملاين اآلري املتفوق( ،((6وانتهت
مبحاوالت دفع اليهود األملان إىل مغادرة أملانيا .ولكن إبان الحرب العاملية
الثانية زادت حدة الوترية؛ إذ ارتكب النظام األملاين النازي جرائم ،قتل
فيها ما يقارب مثانني يف املئة من يهود أوروبا(.((6
وبعد انتهاء الحرب العاملية الثانية التي تكبدت فيها أملانيا خسائر فادحة(،((6
م ّرت الهوية األملانية بعملية إعادة إنتاج ،وكان لسلسلة املامرسات املعتذرة
(لليهود) يف السياسة الخارجية دو ٌر يف إعادة بناء الذاكرة األملانية؛ ما أفىض
إىل التحول الرسدي والتمثييل لآلخر اليهودي من عدو إىل صديق .ويؤكد
ستيفن إنغرت أنها قد انطلقت من كونها أعذا ًرا  Excusesعن املايض إىل
مامرسات اعتذار  ((6(Apologiesحقيقية ،وفقًا ملعايري االعتذار السالف
ذكرها عند مايكل مــاروس( .((6ويقسم إنغرت تلك املامرسات إىل أربع
مراحل :األوىل من عام  1945إىل عام  ،1960ومتثلت يف تقديم أول مستشار
ألملانيا ما بعد الحرب العاملية الثانية كونراد أديناور Konrad Adenauer
( )1963-1949ما يشبه طلب العذر حيال ارتكاب أملانيا املجازر .وتتجىل
الثانية يف الركوع الشهري للمستشار األملاين وييل براندت Willy Brandt
( )1974-1969لطلب الغفران أمام نصب وارسو التذكاري لضحايا النازية
يف أواخر السبعينيات .وتربز الثالثة يف خطاب الرئيس األملاين ريتشارد فون
فايتسكر  )1994-1984( Richard von Weizsäckerيف البوندستاغ يف
عام  1985احتفااًلً بالذكرى األربعني لنهاية الحرب األوروبية ،والذي اعرتف
61 Isaac Farhadian, "Anti-Semitism in Nazi Germany," Senior Honors
Conference, Thresholds, Journal of the CSU Stanislaus (May 2009), pp. 1-2,
accessed on 27/3/2022, at: https://bit.ly/3fm7gV0
62 Stefan Engert, "Germany - Israel: A Prototypical Political Apology
and Reconciliation Process," in: Christopher Daase et al. (eds.), Apology
and Reconciliation in International Relations the Importance of Being Sorry
(London: Routledge, 2016), p. 31.
?63 Ruth Wittlinger & Martin Larose, "No Future for Germany's Past
Collective Memory and German Foreign Policy," German Politics, vol. 16,
no. 4 (2007), p. 483.
 64الفرق بني العذر  Excuseواالعتذار  Apologyيف معجم أكسفورد هو أن األول يعني
إيجاد سبب يسوغ سلوكًا مسيئًا يف حني أن الثاين يقتيض تقديم األسف حيال سلوك خاطئ.
 65املعايري هي اإلقرار بارتكاب خطأ ما ،وقبول املسؤولية املتأتية عن ارتكابه ،والتعبري عن
األسف والندم حيال األرضار الناجمة عنه ،وااللتزام بجبـر األرضار ،والتعهد بعدم تكرار الخطأ.

35
من خالله للمرة األوىل بتحمل أملانيا املسؤولية السياسية والقانونية كامل ًة
عن جرامئها .أما املرحلة الرابعة فتتمثل يف اعتذار الرئيس األملاين يوهانس
راو  )2004-1999( Johannes Rauيف الكنيست يف عام .((6(2000
فيام يتعلق بـمرحلة طلب أديناور "ال ُعذر" ،فعىل خالف ما يجادل
به روبرت وينيث بأن "الدول غال ًبا ما تعتذر عن أخطائها بهدف
ترميم صورتها املشوهة عىل الصعيد الدويل"(((6؛ فقد كان الخطاب
األملاين ال يزال مرتبكًا من جراء الكوارث االقتصادية واالجتامعية التي
خلّفتها الحرب العاملية الثانية ،ومل يُ ِبد اهتام ًما بسمعة أملانيا الدولية،
وترميم الوطن املنقسم ،ودفاعه املتهالك ،وشعبه الالجئ والعاطل عن
العمل(((6؛ ما يفرس ،بحسب إنغرت ،الطبيعة التي تعامل بها األملان
مع ذكرى ماضيهم آنذاك ،والتي ألقوا من خاللها باملسؤولية األخالقية
والذنب السيايس الذي أرص الحلفاء عىل إثارته عىل كاهل السلطة
النازية ،ألنهم رأوا أنهم تعرضـوا للخداع واإلساءة من جانب هتلر.
ورسعان ما تالشت تلك الثقافة املجتمعية بعد محاكامت نورمبورغ
التي أعادت للشعب األملاين ذكريات مؤملة حول تلك املأساة .وهي
ٍ
ضغوط دولية ض ّيقت الخناق عىل أملانيا
الذكريات التي تزامنت مع
لدفعها إىل تقديم اعتذا ٍر جامعي ،إن هي أرادت فتح صفحة جديدة
مع أوروبا والواليات املتحدة( ،((7وهو ما ترتب عليه إلقاء املستشار
األملاين أديناور خطابه الشهري يف أيلول /سبتمرب  1951أمام الربملان
قائاًل" :تدرك حكومة جمهورية أملانيا االتحادية ،ومعها
األملاينً ،
الغالبية العظمى من الشعب األملاين ،معاناة يهود أملانيا التي ال مثيل
لها يف عرص االشرتاكية القومية .إن الغالبية العظمى من الشعب
(((6

66 Engert, "Germany - Israel: A Prototypical Political Apology and
Reconciliation Process," pp. 30-34, 38, 40-43.
67 Weyeneth, p. 9.
68 Wolfgang Stolper & Karl Roskamp, "Planning a Free Economy:
Germany 1945-1960." Zeitschrift Für Die Gesamte Staatswissenschaft/ Journal
of Institutional and Theoretical Economics 135, no. 3 (1979), p. 376, accessed
on 11/4/2022, at: https://bit.ly/3ufJKAt. P.376
 69أُنشئت محكمة نورمبورغ يف ترشين الثاين /نوفمرب  1945وجــرى حلها يف
آب /أغسطس  ،1946وهي محكمة عسكرية دولية أسسها الحلفاء ملحاكمة مجرمي الحرب
العاملية الثانية ،عرب تصنيف الجرائم ثالثة أنواع :جرائم ضد السالم ،جرائم الحرب ،والجرائم
ضد اإلنسانية ،وقد جرت املحاكامت التي ترأسها أربعة قضاة من الواليات املتحدة وفرنسا
وبريطانيا وروسيا ،عىل مرحلتني :أواًلً  ،محاكمة كبار ضباط الجيش األملاين املسؤولني عن
التعذيب واإلبادات والقتل الجامعي .ثان ًيا ،محاكمة األطباء الذين أجروا تجارب طبية عىل
جثث القتىل اليهود" ،ينظر :حميش ،ص .394
70 Ambassador Wendy R. Sherman, "On Political Forgiveness: Some
Preliminary Reflections," Policy Brief, Belfer Center for Science and
International Affairs, p. 6, accessed on 27/3/2022, at: https://bit.ly/34fAVsn
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األملاين تبغض تلك الجرائم ومل تشارك فيها [ ،((7(]...وقد ع ّرض العديد
من األملان أنفسهم للخطر حني استجابوا ملعتقداتهم الدينية وصوت
ضمريهم ،وأظهروا االستعداد ملساعدة اليهود( .((7ارت ُ ِكبت باسم
ٍ
بتعويض معنوي ومادي
الشعب األملاين َجرائ ُم ال توصف؛ ما ألزمنا
تجاه إرسائيل [ ،]...فيام يتعلق مبدى التعويضات [ ،]...يتعني عىل
املرء أن يأخذ يف الحسبان محدودية القدرة األملانية التي يقع عىل
فضاًل عن
كاهلها عبء إعانة أهايل عدد ال يحىص من ضحايا الحرب ً
العناية بالالجئني واملهجرين"(.((7
رفض قاطع من أديناور
ووصفت ويندي شريمان هذا الخطاب بأنه ٌ
لتقديم اعتذار أو إسناد املسؤولية إىل املواطنني األملان ،بل يف واقع
األمر ،كان ذلك الخطاب مدعاة للفخر األملــاين( ،((7وهو الوصف
عرّب عنها فالدميري جانكلفتش
الذي يتسق مع التشكيكات التي ّ
 Vladimir Jankélévitchيف ستينيات القرن املايض حيال مدى
صدق ذلك االعتذار ،ويتسق أيضً ا مع ما أكده إنغرت من أن رمزيات
ذلك الخطاب أتت مخيبة لآلمال؛ بسبب افتقارها إىل االعرتاف
الجامعي بالذنب األملاين وخل ّوها من املفاهيم الحقيقية للندم،
فضاًل عن متييزها بني األملان
مثل "الذنب" و"ارتكاب" و"مسؤولية"ً ،
"الخرّيين" و"القلة النازية املجرمة"؛ ما يجعل الهولوكست جرمية
ّ
مقترصة عىل تلك القلة( ،((7وال متتد مسؤوليتها إىل عامة الشعب
األملاين كام يطمح "صانعو الهولوكوست".
لجس نبض الشعب
ت َبعت ذلك الخطاب محاوالتٌ فاترة من أديناور ّ
األملاين حيال تقديم تعويضات مادية إلرسائيل ،إال أن ذلك مل يجد
روا ًجا بني األملان الذين رأى غالبيتهم أن تلك املساعدات غري مس ّوغة،
أو باهظة ،أو حتى غري رضورية .وعىل الرغم من توقيع الطرفني يف
عام  1952اتفاقية لوكسمبورغ التي حصلت إرسائيل مبوجبها عىل ما
يقارب الثالثة مليارات مارك أملاين  -ت ُدفَع عىل مدار اثني عرش عا ًما
 وع ّدها محاولة لجرب الرضر ،فإ ّن الذاكرة اإلرسائيلية ظلّت مشحونةمبايض الهولوكست الذي منعها من قبول املصالحة األملانية قبو ًاًل
كاماًل ،وقد أملح موشيه شاريت )1955-1954( Moshe Sharett
ً
 71التشديد يف النص األصيل ،لتأكيد أن جامعية  Collectivenessاالعتذار األملاين
اقرُتف يف الهولوكست ،مع ذلك تجدر اإلشارة
مل تتضمن اعرتاف األملان باملسؤولية تجاه ما ُ
هنا إىل أن فردية االعتذار وجمعيته تظل معضلة فلسفية يف أدبيات االعتذار.
 72التشديد يف النص األصيل ،لتأكيد أن إخالء األملان مسؤوليتهم من جرائم الهولوكست
أعقبه تأكيد الخطاب عىل أصالة األملان املستعدين ملساعدة اليهود.
73 Stefan Engert, "A Case Study in 'Atonement': Adenauer's Holocaust
Apology," Israel Journal of Foreign Affairs, vol. 4, no. 3 (2010), p. 116.
74 Sherman.
75 Engert, "Germany - Israel: A Prototypical Political Apology and
Reconciliation Process," pp. 44-45.
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 ثاين رئيس وزراء إلرسائيل  -إىل أن "اتفاقية لوكسمبورغ ال تعنيتطبيع العالقات مع أملانيا"( .((7فحتى مع محاوالت أديناور التقرب
من إرسائيل وإرساء قواعد عالقة جديدة تتجاوز خالفات املايض،
كانت متثيالت اآلخر اإلرسائييل إبان ُعذر أديناور ال تزال تحمل يف
طياتها بذور الشقاق ،ومل تحاول السياسة الخارجية األملانية التأثري يف
الهوية املحلية لصالح إرسائيل.
لكن ذلك مل يستمر ً
طوياًل ،فرسعان ما تح ّول " ُعذر" أملانيا إىل "اعتذارٍ"
غري لفظي كان أكرث صدقًا يف سبعينيات القرن املايض ،بعد أن جثا
وييل براندت عىل ركبتيه أمام نصب وارسو ،وهي اإلمياءة التي
رأتها ليند واحدة من أشهر محاوالت الدول للتكفري عن أخطائها(.((7
وبالرغم من ميل سياسة براندت ناحية املصالحة مع بولندا ،فإن
محاوالته إقامة عالقات طبيعية مع إرسائيل مل تتوقف أيضً ا ،فكان له
دو ٌر مهم يف تجاوز مايض األعذار األملانية السابقة ،لتظهر أملانيا بذلك
عىل أنها دولة تحاول تطهري نفسها من خطايا املايض الذي تق ّبلته،
وآن األوان ليتقبّله بقية األملان.
ومن اعتذار براندت الصامت إىل نداء ريتشارد فون فايتسكر
يف منتصف الثامنينيات إىل الشعب األملاين إلعادة إحياء ذكرى
الهولوكست وتح ّمل مسؤوليتها ،بدأت أملانيا يف هذه املرحلة يف
مناقشة مسألة "ارتكابها" اإلبادة الجامعية ليهود أوروبا عىل نحو
فضاًل عن بداية الحديث عن "املسؤولية" التاريخية املستمرة
علنيً ،
لألمة حيال تلك "الفظائع"؛ ما حدا بالسلطات األملانية إىل إعادة بناء
خطاب الهوية الوطنية يف إطار مواجهة األملان ذكرى ماضيهم ،فقد
أشار روث ويتلينجر ومارتن الروس إىل أن الذاكرة األملانية الجمعية
حول املحرقة كانت العامل املؤث ّر األهم يف منطق املؤسسات والسياسة
املحلية األملانية ،بحيث ُصقل خطاب الثقافة السياسية األملانية عىل
نح ٍو "يواجه" فيه األملان ذكرى املحرقة( ،((7وبالفعل بدأ املجتمع
األملاين خطواته األوىل نحو التحول إىل مجتمعٍ مأسور بذكرى ماضيه
مع اليهود .يف هذه املرحلة ،أُ ِ
نشئت متثيالت تجاه اآلخر اإلرسائييل
بوصفه آخ َر مشاب ًها يخضع للمسؤولية األخالقية لألنا األملانية ،وذلك
بعد اعرتافات الرئيس األملاين فايتسكر باملسؤولية الجامعية األملانية
تجاه ضحايا املعسكرات الذين تعرضوا لإلبادة الجامعية ،وبعد
توجيهه األملان إىل تق ّبل ماضيهم وتح ّمل مسؤوليتهم ،فقد أكد أنه
76 Ibid., pp. 37-38.
77 Lind, p. 148.
78 Wittlinger & Larose, p. 483.

تاسارد
ضملا يضاملا ىبأي نيح :ةيجراخلا ةسايسلا يف راذتعالاو ةركاذلا

37

ال وجود ملصالحة حقيقية دون تلك الذكرى التي بنسيانها سيبقى
األملان يف عزلة(.((7
وت ُ ّوجت سلسلة مامرسات االعتذار األملانية بخطاب الرئيس األملاين
عرّب فيه
يوهانس راو أمام الكنيست يف مطلع هذه األلفية ،والذي ّ
عاّم ارتكبه األملان من ٍ
مآس،
عن الندم الشديد وطلب الغفران ّ
وطلب رسميًا من إرسائيل الصفح عن تلك "الجرمية" التي ستظل
صورها تطارد حارض األملان الذين ال حياة لهم يف معز ٍل عن تلك
الذكرى( ،((8ويرى إنغرت أن ذلك الخطاب ُاملعتذر كان قرينة عىل
ولوج العالقات األملانية  -اإلرسائيلية منطقة املصالحة ،فتح ّمل أملانيا
مسؤوليتها الجامعية ،إضافة إىل اعرتافها بأن ما حصل هو جرمية
إنسانية ،ويدل استعدادها التام لجرب الرضر املادي عىل صدق
االعتذار الذي تزامن مع جهود سياسية لتأسيس بنية مجتمعية
مالمئة إلنتاجه وإعادة إنتاجه( .((8وأشار النجنباخر إىل أن الشعور
بالذنب الجامعي عند الشباب األملان بات يُطبع يف سنٍ مبكرة؛ ما
ينعكس عىل خلق هوية وطنية مل تـعد أملانيــا تتناساها( ،((8وهو ما
يؤكده كل من إليزابيث هاين ومارك سيلدن اللذين ذكرا أن الكتب
تعج بأمارات ذنب األملان وتوبتهم عن
الدراسية والنصب التذكارية ّ
جرامئهم ،األمر الذي يبني شبابًا أملانيني ال ينفصلون عن ذكريات
ماضيهم ،وما تحمله من شعو ٍر بالذنب والعار(.((8
واستمرت السياسة الخارجية األملانية يف االنقياد خلف تلك الذكرى،
وهو ما تجىل بوضوح يف الثقافة العسكرية األملانية التي تب ّنت مبدأ
"الرتدد حيال اللجوء إىل استخدام القوة العسكرية" ،تلك السياسة
ٍ
تساؤالت عن سبب قبول أملانيا القيود
التي أثارت عند كاتزنشتاين
املفروضة عىل سيادتها وقدراتها العسكرية؛ فعىل الرغم من أنها قوة
أوروبية مهمة اليوم ،ملاذا ال تترصف أملانيا "عسكريًا" مبا يتالءم مع
ذلك؟ وملاذا قبلت أن يتم ترويضها؟ يعود جزء من ذلك إىل الذكرى
األملانية املأساوية التي هيكلت سياساتها العسكرية ،وسياسات أوروبا
79 Richard von Weizsäcker. "40th Anniversary of the End of War in Europe
and of National-Socialist Tyranny," speech, bundespraesident, 8/5/1985,
accessed on 27/3/2022, at: https://bit.ly/3yw1XcW
80 Engert, "Germany - Israel: A Prototypical Political Apology and
Reconciliation Process," p. 44-45.
81 Ibid., p. 45.
82 Eric Langenbacher, "Changing Memory Regimes in Contemporary
Germany?" German Politics and Society, vol. 21, no. 2 (January 2003), p. 58.
83 Laura Elizabeth Hein & Mark Selden (eds.), Censoring History:
Citizenship and Memory in Japan, Germany, and the United States (Armonk/
London: Routledge, 2016).

عاّم تعرضت له املدن األملانية من دمارٍ ،وما واجهه
عمو ًما(ً ،((8
فضاًل ّ
الشعب األملاين من انتهاكات مارسته قوات الحرب العاملية الثانية(.((8
نخلص مام سبق إىل أن معايري االعتذار الصادق عند مايكل ماروس،
وإن كانت قد أكدت رضورة تح ّمل مسؤولية أخطاء املايض ،ال تعني
إلقاء اللوم عىل الشعب األملاين أو دميومة استحضار أخطاء املايض مطية
تعيد إنتاج خصوصية املعاناة اليهودية ،وتفتح املجال أمام مواصلة
إرسائيل مامرساتها املجحفة يف حق الشعب الفلسطيني .وتق ّدم بنائية
مساري النقدية ٍ
أدوات مفيدة لفهم عالقة الذاكرة باالعتذار يف السياسة
الخارجية ،وتؤدي تلك السياسة إىل إعادة إنتاج الهوية الوطنية عرب
تغيري متثيالت األنا تجاه اآلخر ،ففي الحقبة النازية ص ّورت األنا النازية
اآلرية بتمثيالت إيجابية راوحت بني (العرق الصايف ،املتفوق ،الخري
نقي،
 ،)...يف حني ُص ّور اآلخر اليهودي عىل أنه مغاير "عدو" (دمه غري ّ
متدين ،مخادع  ،)...وال ضري من إقصائه وتهميشه أو إبادته .بدأت تلك
التمثيالت كلها تتالىش مع سياسة االعتذار التي مارسها القادة األملان،
خطايَب االعتذار
بد ًءا بأعذار أديناور ،مرو ًرا بركوع براندت ،وصواًلً إىل
َ
84 Katzenstein.
 85تـقدّم العديد من الـمصادر التاريخية وج ًها آخر لسلوك دول الحلفاء يف أثناء
الحرب وبعدها ،من قبيل أوامر ونستون ترششل بقصف الـمدن األلـامنية للقضاء عىل
الروح الـمعنوية للسكان األلـامن .كام قدم النائب الجمهوري األمرييك هومر كايبهارت
( )1979-1897فـي خطاب له أمام مجلس الشيوخ (شباط /فرباير  )1946تقري ًرا عن الـمعاناة
اإلنسانية للشعب األلـامين و(بعض) شعوب أوروبا الرشقية بعيد نهاية الحرب ،حيث تحدث
عن مئات اآلالف الذين قـتلوا بعد أن وضعت الحرب أوزارها ،والـمالييـن من الـمهجرين
والـمر ّحليـن إىل االتحاد السوفيايت وأوروبا الغربية والواليات الـمتحدة ،وجرى استغاللهم
فـي سوق العمل الرخيصة ،خاصة من النساء واألطفال .وفـي مؤمتر طهران (أيلول /سبتمبـر
 ،)1943وعىل مائدة عشا ٍء مشتـرك ،اقتـرح ستاليـن مسبقًا إعدام ما يراوح بيـن خمسني ألف
ومئة ألف من الضباط األلـامن ،وهو ما أثار ترششل ،فعقّب عليه روزفلت ماز ًحا بأن إعدام
 49000فقط سيكون مناس ًبا .وفـي بداية  ،1945ذكَر روزفلت أنه بعد معاينة الدمار الشديد
الذي ألحقه الجيش األلـامين بشبه جزيرة القرم ،أصبح يأمل أن يعيد ستاليـن مرة أخرى
اقتـراح نخب إعدام خمسني ألفًا إىل مئة ألف من الضباط األلـامن ،ينظر :حميش ،ص .410

38
لفايتسكر وراو .ومنذ ذلك الحني بدأ تح ّول متثيالت إرسائيل ناحية
اآلخر"املشابه" الذي بات جز ًءا قريبًا من الذات األملانية ،ويعيد تأكيد
ما هي عليه من صفات "إيجابية" ،واألهم من ذلك كله ،صارت إرسائيل
جز ًءا من مسؤولية أخالقية أملانية تستلزم الدفاع عنها وحاميتها ومنحها
معاملة "خاصة" ،تتجىل فيها معامل التحيز واملحاباة.

 -2تركيا وأرمينيا :حاجة أنطولوجية
لإلحجام عن االعتذار
تربز معضلة الحالة الرتكية يف التساؤل اآليت :إذا كان ُحلم تركيا
باالنضامم إىل االتحاد األورويب لتحصيل املنافع املادية واملعنوية
املتأتية منه يتطلب اعتذا ًرا ألرمينيا بوصفه سلوكًا عقالنيًا متوق ًعا،
رص تركيا عىل موقف اإلحجام عن االعتذار حتى يف ظل
فلمــاذا تُ ّ
مكسب مادي لها من ذلك؟
أي
ٍ
غياب ّ
إ ّن فهم سبب رفض تركيا تقديم اعتذا ٍر عن تهجري األرمن يقتيض إثارة
األبعاد املعيارية للبنية الدولية لفهم الكيفية التي أث ّر من خاللها
التفاعل الرمزي مع الغرب يف الهوية الرسدية و"مفهوم البينذاتية"
للمجتمع الرتيك ،وتلك خطوة أوىل تسبق وضع ذلك كله يف إطار
األمن األنطولوجي الرتيك املرتبط بالذاكرة واالعتذار.
فيام يتعلق بالبعد املعياري للبنية الدولية الذي ع ِمل عىل تنشئة تركيا
الحديثة اجتامعيًا  ،Socializationيناقش هوف مسألة التفاعلية
الرمزية ،ويعيب عىل ونْت منطقه الذي استخدمه لتفســري املواجهة
مشــريا إىل أن غالبية الدول
األوىل بني آلرت وإيغو ،((8(Alter and Ego
ً
ال تبدأ تفاعلها الرمزي من الصفر؛ أي مبعز ٍل عن تقاليدها وقيمها
ومعايريها املحلية( .((8والحقيقة أننا نجد أن إسهام ونت يحمـل قيمة
تفسريية مهمة لفهم التفاعل الرمزي بني تركيا الحديثة والغرب؛ إذ ال
يستقيم منطق هوف مبفرده عىل اتجا َهي التفاعل بني الطرفني؛ فمنطق
هوف الذي يدافع عن فكرة أن الدول تنخرط يف التفاعل الرمزي انطالقًا
من هوياتها املحلية الرسدية يُع ّد مالمئًا لتفسري اتجاه واحد للعالقة بني
الطرفني (من الغرب إىل تركيـا) ،يف حني يفسـر منطق ونْت بامتياز
اتجاه التفاعل الرمزي اآلخر (من تركيـا إىل الغرب) .فالغرب ،إذًا ،دخل
 86املواجهة األوىل هي استعارة يقدمها ونْت لتفسري حالة التفاعل األوىل بني الدول يف
ظل غياب الفهومـات املشرتكة ،وهي حال ٌة يُ ِ
قدم عليها الفاعلون بنوعني من االستعدادات:
استعدادات مادية واستعدادات تصورية متعلقة بأفكار الفاعل حول هويته ومصلحته
مسرّي ملسار التفاعل الرمزي
وسلوكه عند املواجهة .تؤدي االستعدادات التصورية دور ّ
"اإلميايئ" بني الفاعلني ،ويعطي الفاعل (األول) يسميه ألرت إشارات معينة يؤولها الفاعل
(الثاين) إيغو ،ويستجيب لها وفق ما يحمله من تصورات مسبقة تجاه الفاعل األول ،ليقوم
الفاعل األول بتأويل استجابة الفاعل الثاين ،وبهذا يقود التفاعل إىل نشأة الفهومات املشرتكة
بني الفاعلني .ينظر :حميش ،ص 279-278؛
Wendt, pp. 328-335.
87 Hopf, Reconstructing the Cold War, pp. 13-14.
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التفاعل مح ّماًلً بقيـمه ومعايريه وتقاليده الحداثية ،يف حني أتت تركيا
الكامليـة كصفحة بيضـاء جاهزة للنقش ،ما يوحي بأن التفاعل الرمزي
بني الطرفني قد غلب عليه منطق التنشئة االجتامعية لرتكيا.
حاولت تركيا الكاملية الحديثة التخلص من الرسدية العثامنية القدمية
ٍ
بتمثيالت وصمتها بالتقليدية والتخلف
التي ارتبطت أوروب ًيا وغرب ًيا
والعنف املرتبط بتهجري األرمن ،عرب إنشاء هوية تركية قوميـة تتامىش
مع املعايري والقيم "املتقدمة" التي صاغتها الرؤية الغربية الحداثية،
وأخذ مصطفى كامل أتاتورك عىل عاتقه صياغة اسرتاتيجيات داخلية
تنقل البنية املجتمعية وهويتها الرسدية من املنطق "العثامين" القديم
املتعلق باملعايري والقيم املوروثة التي تجعل الدولة العثامنية يف عالقة
هرمية دونية مع الغرب ،إىل املنطق "الرتيك" الحديث الرامي للتجديد
ٍ
تكثيف للتفاعل الرمزي مع
والتامثل مع الغرب .وتزامن ذلك مع
الغرب بهدف تبني متثيالت ومن ثم إنتاجها وإعادة إنتاجها ،وتتكيف
هذه التمثيالت مع هويتها القوميــة الجديدة وصورتها بوصفها دولـة-
أمة  Nation-stateمتحرضة تنبذ العنف بأشكاله جميعها ،وهو ما
تجىل يف قول وزير العدل الرتيك مصطفى نجايت Mustafa Necati
يف عام " 1924إن األمة الرتكية امللتزمة بسريها يف طريق اللحاق
بالحضارة الحديثة ،ال ميكنها تعديل تلك الحضارة وفقًا الحتياجاتها
الخاصة ،بل عليها التكيف مع متطلبات هذه الحضارة مهام كانت
التكلفة"( .((8وكان تجنب االعتذار عن أخطاء املايض إحدى طرائق
التكيف التي ستُبقي تركيا يف نادي "املتحرضين" .وبهذا كان عىل تركيا
أن تصمد أمام موجة االنتقادات والتشكيكات يف مدى صدقية الصورة
"املساملة" و"املتحرضة" التي تحاول أن تظهر بها ،وكان عليها الصمود
أمام ضغوط اإلغراء املستمرة من االتحاد األورويب والتي بلغت أوجها
يف عام  2006حني أق ّر أعضاء الربملان األورويب بن ًدا يحثّ تركيا عىل
االعرتاف باإلبادة الجامعية لألرمن ،وهذا رشط النضاممها إىل االتحاد
األورويب .وقد سقط هذا الرشط الحقًا ،لكنه ال يزال حتى اليوم من
أبرز العقبات أمام انضاممها(.((8
وعىل الرغم من تنامي التحديات والضغوط الدولية حافظت تركيا
ٍ
موقف سيايس خارجي يأىب ربط ماضيها مبامرسة اإلبادة تجاه
عىل
تجىّل يف غالبية استجاباتها التي راوحـت بني
طائفة عرقية ما ،وهو ما ّ
إنكا ٍر تا ّم لإلبادة والتشكيك التاريخي يف صدقيتها؛ إلخراجها من دائرة
السياسة والقانون إىل دائرة البحث التاريخي الذي سيؤكد الحقًا نفيها.
88 Ayşe Zarakol, "Ontological (In)Security and State Denial of Historical
Crimes: Turkey and Japan," International Relations, vol. 24, no. 1 (2010), p. 14.
89 Ibid., p. 5.
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فيام يتعلق بالتشكيك التاريخي يف ما يُزعم أنه إبادة ممنهجة لألرمن،
كان تورغوت أوزال  Turgut Özalالرئيس الرتيك يف عام ،1989
أول من أكد أن "دراسة مثل هذه األحداث يجب أن تُرتك يف أيدي
نفسه الذي استمر ما يقارب الثالثة عقود،
املؤرخني"( ،((9وهو النهج ُ
وتجىل مؤخ ًرا يف  24نيسان /أبريل  2021يف ترصيحات أتت يف سياق
تعقّد العالقات الرتكية-األمريكية ،وقد أدىل بها إبراهيم قالن Ibrahim
 Kalinاملتحدث باسم الرئاسة الرتكية عىل إثر بيان الرئيس األمرييك جو
بايدن  Joe Bidenالذي أشار فيه إىل "أن ما حدث لألرمن هو إبادة
جامعية [ ]...يف العهد العثامين" ،ليكون ر ّده بأن الرئيس أردوغان "دعا
سابقًا إىل تكوين لجن ٍة مشرتكة للتحقيق يف أحداث  ،1915بهدف
إنقاذ قضية تاريخية من ظالل السياسة واألوساط الخبيثة [مؤك ًدا
أن] أولئك الذين يخشون من أن يتم الكشف عن الحقائق التاريخية
بدعمٍ من الوثائق واألدلة ،مل يردوا عىل دعوة الرئيس أردوغان"(.((9
أما فيام يتعلق باملوقف املنكر لإلبادة الجامعية يف الخطاب الرتيك
الرسمي ،وعىل وجه الخصوص خطاب الرئيس الرتيك رجب طيب
أردوغان ،ففي فرتة رئاسته للوزراء يف عام  2005رصح أردوغان بأن
تركيا مستعدة "ملواجهة تاريخها إن كان هنالك يش ٌء لتواجهه يف املقام
األول ،وأن عىل الجميع أن يعرف أن تاريخ تركيا ال يرتبط باإلبادة
الجامعية" .ويف العام الذي يليه ،ومع تجريم الربملان الفرنيس ملسألة
إنكار اإلبادة الجامعية لألرمن ،أشار أردوغان إىل أن "الكذبة ستظل
كذبة ،حتى إن أقر برملانهم خالف ذلك!"( .((9ويف عام  ،2009عاب
أردوغان عىل الرئيس باراك أوباما استخدامه كلمة إبادة جامعية،
مش ًريا إىل أن "استخدامها لن يصبح مالمئًا ملجرد أن من استخدمها هو
رئيس الواليات املتحدة"(.((9
يعكس خطاب السياسة الخارجية الرتكية املامنع لالعتذار ،أواًلً :
هيمنة رسدية محلية تناكف الرسديات الهامشية املغايرة لتصورات
األتراك عن أمجاد ماضيهم البطويل؛ ففي استطالع للرأي العام أجراه
مركز دراسات االقتصاد والسياسة الخارجية يف تركيا  EDAMيف عام
 ،2015تبني أن نسبة  9يف املئة فقط من الشعب الرتيك يريدون من
90 Stefan Engert, "Turkey - Armenia: From Denial to Excuse?" in: Daase
et al., (eds.), p. 227.
" 91تركيا تستدعي السفري األمرييك بسبب إعالن بايدن مذابح األرمن إبادة جامعية"،
الجزيرة نت ،2021/4/24 ،شوهد يف  ،2022/3/27يفhttps://bit.ly/3oLlQIE :
92 "Turks Regretful over the Armenian Tragedy of 1915 but Refuse
to Qualify It as a Genocide," Edam, 1/1/2015, accessed on 27/3/2022, at:
https://bit.ly/3H4fYlZ
93 Engert, "Turkey - Armenia: From Denial to Excuse?" p. 225.
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الحكومة الرتكية أن تقبل مزاعم اإلبادة الجامعية لألرمن( ،((9تجىل
ذلك املوقف مر ٍ
ات عدة يف شكل حنقٍ جسيم بني الجامعات املحلية
ٍ
خطوات أكرث لي ًنا من ناحية أرمينيا.
كلام أقدم الرئيس أردوغان عىل
ومع ذلك ظل املوقف الرتيك ثابتًا عىل حقيقة أن تهجري األرمن عاقب ٌة
جيوسياسية تُف َهم ضمن سياقٍ معقد النهيار الدولة العثامنية(.((9
وثان ًيا :ارتباط الرسدية املحلية أو القومية باستجابة عكسية لضغوط
الدولية الرامية إىل اعرتاف تركيا باإلبادة؛ إذ يرى بعضهم أن لتلك
الضغوط دو ًرا مفصل ًيا يف تغذية القومية الرتكية ،معيق ًة بذلك الحوار
بني الطرفني( .((9فلامذا ال تعتذر تركيا ألرمينيا؟ ميكن اإلجابة عن هذا
السؤال يف ثالثة مستويات :الدويل ،واملحيل ،واألنطولوجي.
أرشنا بداية إىل أن نشأة تركيا الكاملية الحديثة وانخراطها الرمزي يف
الساحة الدولية أىت يف شكل تنشئ ٍة اجتامعية للمجتمع عىل القيم
واملعايري الغربية الحديثة؛ األمر الذي متـثل يف تحول الهوية الرسدية
الرتكية من هوية عثامنية تقليدية محافظة تغلب عىل متثيالتها
 Representationsالدولية رمزياتٌ سلبية تلمزها بـ "التقليدية"
و"العنف" ،إىل هوية رسدية تُف َهم يف إطار الدولة-األمة الحديثة التي
تشاطر أقرانها األوروبيني قيم الحداثة املساملة والعقالنية وضبط
النفس .بعد أن أُنشئت تلك الهوية وأُعيد إنتاجها محليًا عرب نسيان
الهوية القدميـة وذكريات ماضيها ،بات االعتذار فكر ًة مقلق ًة لرتكيا؛
إذ إ ّن عالقتـــها الخالفيــة مع أرمينيا تل ّبي حاجـة أمنية وجودية
وتحافظ عىل استقرار رسديتها ،وبخرقها ستعود متثيالت تركيا دول ًيا
إىل املربع الذي تهابه ،وهو مربع ما قبل بداية عملية التنشئة
حتاًم إىل دخولها يف حالة من التنافر
االجتامعية ،والذي سيفيض ً
األنطولوجي( ((9الناجم عن االختالف بني رمزيات البيئة الدولية تجاه
تركيا وتصوراتها عن ذاتها .مبعنى آخر ،تعتقد تركيـا أن االعتذار
يعني عودة رمزيات الرببرية التقليدية والعنف والتخلف .وهو واقع
يخالف رسديتها عن ذاتها بصفتها دولة قومية حديثة مساملة ،ما
سينجم عنه قلق وجودي يغذيه تعطّل الروتني الذي يشكّل هوية
رسدية للمجتمع الرتيك ،تنتج سياسة دولته الخارجية وتعيد إنتاجها.
94 "Turks Regretful over the Armenian Tragedy of 1915 but Refuse to
"Qualify It as a Genocide.
95 Tunç Aybak, "Geopolitics of Denial: Turkish State's 'Armenian
Problem'," Journal of Balkan and Near Eastern Studies, vol. 18, no. 2
(December 2016), p. 10.
96 Dilaver Arıkan Açar & İnan Rüma, "External Pressure and Turkish
Discourse on 'Recognition of the Armenian Genocide'," Southeast European
and Black Sea Studies, vol. 7, no. 3 (2007), pp. 449-465.
97 Amir Lupovici, "Ontological Dissonance, Clashing Identities, and
Israel's Unilateral Steps towards the Palestinians," Review of International
Studies, vol. 38, no. 4 (December 2011), p. 810.
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وهو ما يعني أن التكاليف النفسية العتذار تركيا باهظة؛ إذ حني
تقرر االعتذار ستُ ْحدث صدمة هوياتية مجتمعية متزق رسديتها
الروتينية التي تفهم نفسها من خاللها ،ما سيخلق ذاتًا مفعمة
بالاليقني اإلدرايك ،مفتقرة إىل متاسكها الزمني والغايئ واألنطولوجي.

خاتمة
عالجت هذه الدراسة إشكالية النظر يف مظاهر التفاعل بني الذاكرة
واالعتذار يف السياسة الخارجية من منطلقات تهدف إىل جرس الهوة
بني حقيل العالقات الدولية وتحليل السياسة الخارجية ،مفرتض ًة أن
التنقيب يف األبعاد النظرية ملفاهيم عىل غرار الهوية الرسدية ،واألمن
كفيل بتقديم مداخل مهمة لفهم
األنطولوجي ،والتمثالت الخطابيةٌ ،
التفاعل بني الذاكرة والهوية يف السياسة الخارجية.
ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
1 .أهمية تفحص األسس املنهجية السائدة يف حقل العالقات
الدولية ،فقد مثل الرشخ الذي أحدثته مستويات سينغر
حقيَل العالقات الدولية وتحليل السياسة الخارجية
التحليلية بني َ
عقبة أمام جهود جرس الهوة بينهام ،الساعية للبحث يف مظاهر
التفاعل بني الذاكرة واالعتذار يف السياسة الخارجية.
2 .أهمية املقاربة البنائية املامرساتية ،أو "البنائية املجتمعية"،
لتيد هوف؛ فهي مدخل مفيد يف دراسة التفاعل بني الذاكرة
واالعتذار وفق منطق من أسفل إىل أعىل ،وتثري تلك املقاربة
مفهوم الهوية الرسدية املجتمعية بوصفها عادات روتينية
مستمرة يف الذاكرة املعيشة أو "الذاكرة الحارضة" ،وللحفاظ
عىل اتساق تلك الهوية واستمراريتها قد تضطر الدول أحيانًا
إىل اإلحجام عن االعتذار تجن ًبا لتشكل أي فجوات يف الذاكرة،
فكرس العادات عرب اعرتاف الدول مبا قد يناقض الذاكرة الحارضة
ال يخلو من تكاليف باهظة ،وقد يعني ولوج الدولة يف حالة
من الال أمن األنطولوجي الذي يهدد متاسك الهوية املجتمعية
املرشدة لتفاعالت السياسة الخارجية واستمرارها .وبسبب
ما ترتكز عليه تلك املقاربة من مفاهيم عىل غرار الروتني
واالستمرارية يصبح يف اإلمكان وصفها باملقاربة التفسريية لثبات
الهويات واملواقف الخارجية واستقرارها.
3 .أهمية املقاربة "البنائية النقدية" للمنظّر نزار مساري؛ إذ تع ّد
مهاًم لدراسة التفاعل بني الذاكرة واالعتذار وفق منطق
ً
مدخاًل ً
نقدي من أعىل إىل أسفل ،بحيث تكون السياسة الخارجية
أداة منتجة للهوية الوطنية ،عرب تالعب صناع القرار مبحتوى
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التمثيالت الخطابية لآلخر الذي يُحتمل أن يكون عد ًوا أو
مشاب ًها لألنا .يف هذه املقاربة ،ميكن النظر إىل الذاكرة عىل أنها
إحدى األدوات التي يشكّلها صناع القرار يف السياسة الخارجية،
ويعيدون من خاللها تشكيل الهوية الوطنية عرب خلق فجوات
يف الذاكرة ،واإلحجام عن االعتذار ،وإعادة إنتاج اآلخر بوصفه
عد ًوا للذات ،ال ندم حيال إقصائه أو إبادته؛ ما يعيد إنتاج الذات
نفسها وفق منطق هويايت عالئقي يكون فيه اآلخر مغاي ًرا لكل
ما متثّله األنا ،أو قد يحرص صناع القرار عىل تذكّر املايض كام
هو واالعتذار عن خطاياه ،وإعادة إنتاج اآلخر بوصفه جز ًءا
أصياًل من الذات ،وهذا يعيد إنتاج الذات نفسها عىل نح ٍو يعزز
ً
تشابهها مع اآلخر.
وهكذا تتامىش مواقف السياسة الخارجية "املعتذرة" أو "املحجمة
عن االعتذار" مع ما تحرص الدولة عىل أن يتذكره املجتمع حيال متثّل
اآلخر وحيال معنى الذات .ويف حني تتموضع مقاربة هوف يف نطاق
التنظري لثبات الهوية واملواقف الخارجية واستقرارها ،تفتح نسخة
مساري الباب أمام إمكانية التالعب السلطوي بالتمثيالت الخطابية
والذاكرة؛ ما يجعلها أقرب إىل منطق التحول والتغيري.
وألن منطق عمل تلك املقاربة كام أسلفنا هو من أعىل إىل أسفل،
فإن دوافع التالعب السلطوي بالذاكرة والخطاب مبعثها الضغوط
املعيارية التي يقدمها املجتمع الدويل للفاعلني الساعني للحفاظ عىل
رسدية متسقة عن الذات كام يف حالة تركيا .وعندما منعن النظر يف
املسألة نجد أن بعض الدول ال تتعرض للضغوط املعيارية واملادية
نفسها التي تتعرض لها تركيا حيال مسألة اعتذارها عن إبادة األرمن،
ومن بني تلك الدول إرسائيل ومامرساتها الالإنسانية يف حق الشعب
رضا .كذلك هو الحال فيام يتعلق بفرنسا
الفلسطيني ماضيًا وحا ً
وماضيها الكولونيايل يف الجزائر ،وهو األمر الذي يستدعي من
الناحيتني العلمية والقيمية مزي ًدا من البحث.
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صـدر حديـ ًثا

تـأليف :عمر عاشور

كيف يقاتل تنظيم الدولة "داعش"؟
التكتيكات العسكرية في العراق وسورية وليبيا ومصر
صدر عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات كتاب لعمر عاشور بعنوان كيف يقاتل
قدم له الري
تنظيم الدولة "داعش"؟ التكتيكات العسكرية في العراق وسورية وليبيا ومصرّ ،
ب .غودسون .يقع الكتاب في  312صفحة ،ويشتمل على ببليوغرافيا وفهرس عام.
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الثورة السودانية وآفاق االنتقال الديمقراطي
The Sudanese Revolution and Prospects for Democratic Transition
 أكان ســقوط نظــام اإلنقاذ في الســودان:تطــرح هــذه الدراســة تســاؤالت مــن بينهــا ما يلــي
معــا؟ وما مــدى تأثير
ً نتيجــة لـــ "مبــادرة مــن الداخــل" أم لتحالــف المعارضــة أم لهذيــن األمرَين
العامــل الخارجــي فــي مرحلــة إســقاط النظــام واالنتقال إلــى الديمقراطيــة؟ أيُتو ّقــع أن ي ّتبع
ســيتحول إلى نظام تســ ّلطي جديد؟ تنتهي
 أم أنه،نظــام مــا بعــد اإلنقاذ مســارًا ديمقراط ًيا
ّ
ّ
الدراســة إلــى القــول بأرجحية أن يكــون الهــدف المتفق عليه بيــن القوى الدولية وشــركائها
 حيــث تبقى عناصر،"الســلطويين فــي اإلقليم هو االنتقال بالســودان إلــى النظام "الهجين
الحد األدنى من
 مع المحافظة على،النظام السلطوي القديم ُممسكة بمفاصل السلطة
ّ
دعما من
ســيجد
 المدني الحاكم-  يُضــاف إلــى ذلــك أن التحالــف العســكري.الديمقراطيــة
ً
ّ ُ وهــو ما ي،)الواليــات المتحــدة األميركيــة واالتحــاد األوروبي (ومن حلفائهمــا اإلقليم ّيين
مكنه
 واستيعاب عد ٍد من الحركات المس ّلحة في العملية،من تفكيك مؤسسات النظام السابق
 أمــا من ناحية.) واالنخــراط المتــدرّج فــي المنظومة الدوليــة (األمنيــة واالقتصادية،السياســية
 قــد ال تؤدي إلــى انهيار،تحديــات صعبــة
ّ  فســتوا ِجه الحكومــة االنتقاليــة،الداخــل الســوداني
ً  بل إلى انهيار الدولة السودانية ذاتها،الوضع االنتقالي فحسب
.أيضا
. االحتجاج، السودان، االنتقال الديمقراطي، الثورة السودانية:كلمات مفتاحية
This study raises several pressing questions: Was the fall of the Salvation Regime
in Sudan the result of an internal initiative or the opposition coalition, or both?
To what extent did external dynamics influence the overthrow of regime and the
transition to democracy? Is the post-Salvation regime likely to follow a democratic
trajectory, or will it turn into another authoritarian regime? The study concludes
that it is likely that the agreed goal between the international powers and their
authoritarian partners in the region is to move Sudan to a "hybrid" system, where
the elements of the old authoritarian regime remain in power, while maintaining a
minimum level of democracy. In addition, the ruling military-civilian coalition will
find support from the United States and the European Union (and their regional
allies), enabling it to dismantle the institutions of the former regime, accommodate
a number of armed movements in the political process, and gradually integrate into
the international (security and economic) system. Meanwhile, domestically, the
transitional government will face challenges that may not only lead to the collapse
of the transitional process, but also to the collapse of the Sudanese state itself.
Keywords: Sudanese Revolution, Democratic Transition, Sudan, Protest.
. جامعة قطر، مركز ابن خلدون للعلوم اإلنسانية واالجتامعية،* أستاذ ورئيس قسم العلوم االجتامعية
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(((

ال تُعد عملية "االنتقال إىل الدميقراطية" مشكلة من حيث الصعوبات
العملية فحسب ،بل أيضً ا من حيث صعوبة االتفاق عىل إطار
مفاهيمي واضح يُسهِم يف تفسريها؛ إذ كيف ت ُقرر مجموعة سياسية
تتخىّل عن السلطة ،أو تتقاسمها مع آخرين
متمكنة يف السلطة أن ّ
معارضني لها؟ وكيف ميكن مجموعة سياسية حاكمة ومحتكرة
للسالح أن تتفاوض مع مجموعات مدنية ليس لها سالح؟ تسعى
هذه الدراسة إىل النظر يف حالة املساومات والتحالفات التي جرت
يف أعقاب الثورة السودانية (كانون األول /ديسمرب  ،)2018وتسلّط
الضوء بصفة خاصة عىل تعقيدات االنتقال من نظام "اإلنقاذ" ،الذي
أُسقط بثورة شعبية إىل نظام سيايس بديل ،وفقًا للوثيقة الدستورية
التي توافقت بشأنها قوى إعالن الحرية والتغيري((( .وتهدف الدراسة
إىل إلقاء الضوء عىل أحد النامذج التي ُوضعت للتنبّؤ بصورة االنتقال
من نظام سلطوي إىل نظام دميقراطي بديل ،ثم تطبيقه عىل الحالة
السودانية ،مع إجراء بعض االستدراكات التي قد تُربزها مالمسة
الواقع .أ ّما أهمية هذه الدراسة ،فهي تكمن يف منهجها القائم عىل
استخدام "دراسة الحالة" ملساءلة النموذج النظري.
مل مي َّر عىل أحداث الثورة السودانية ّإاّل عام ونصف العام ،ث ّم إ َّن
عملية التح ّول الثوري ما زالت جارية ،وهو أم ٌر جعل الكتابة العلمية
املتعلّقة بها ضئيلة .غري أنه توجد العديد من الوثائق والبيانات
املنشورة التي ميكن االعتامد عليها يف تحليل املواقف السياسية
للمجموعات املختلفة ،إضاف ًة إىل املقابالت التي أُجريت مع بعض
ٍ
خلفيات مه ّمة ملا وقع من أحداث .أما البعد
الفاعلني ،وهي تتضمن
خصوصا بحظوة ظاهرة االنتقال من
النظري للدراسة ،فهو يتمثّل
ً
النظم السلطوية إىل النظام الدميقراطي بدراسات عديدة ،وما نقوم
به يف هذه الدراسة ما هو ّإاّل اختبار ألحد النامذج التي صيغت
لتفسري تلك لظاهرة.
 1كتبت هذه الدراسة يف منتصف عام  ،2021وقد استجدت أحداث كثرية يف املشهد
السيايس السوداين مل يكن من املمكن العودة إليها ،ولكن هذه األحداث مل تغري ،كام يرى
الكاتب ،الفكرة املركزية يف الدراسة ،إن مل تكن قد زادتها تأكيدًا.
 2يف كانون الثاين /يناير  ،2019أطلقت مجموعة من القوى السودانية إعالنًا باسم "قوى
إعالن الحرية والتغيري" ،ضم أربع قوى رئيسة ،هي" :تجمع املهنيني السودانيني" ،و"اإلجامع
الوطني" ،و"نداء السودان" ،و"التجمع االتحادي املعارض" ،ودعا اإلعالن إىل إسقاط الرئيس
السوداين السابق ،عمر البشري ( ،)2019-1989وتحقيق سالم شامل وعادل ،وتشكيل حكومة
انتقالية ملدة  4سنوات.

ً
أوال :مدخل نظري للدراسة :نموذج
ألفرد ستيبان
لقد انشغل عدد من املنظّرين السياسيني املعارصين بظاهرة التح ّول
توصل بعضهم ،بعد
من النظم السلطوية إىل النظام الدميقراطي .وقد ّ
بحوث مط ّولة يف تجارب أمريكا الالتينية ودول جنوب أوروبا ورشقها،
إىل العديد من السيناريوهات والنامذج ،عىل أ َّن النموذجني اللذين ناال
قد ًرا من القبول لديهم هام منوذج إسبانيا  -مرحلة ما بعد فرانسيسكو
فرانكو  - )1975-1892( Francisco Francoحيث يبدأ االنتقال نحو
الدميقراطية مببادرة من داخل النظام السلطوي ومنوذج تحالف القوى
املعارضة؛ إذ تتمكن القوى السياسية واملجتمعية املعارضة من إبرام
تحالف عريض بينها ،ث ّم تنجح يف إسقاط النظام السلطوي واالتفاق
عىل صيغة القتسام السلطة (بوضع األسس واملواثيق التي تحكم فرتة
االنتقال) تؤ ّدي إىل االنتقال إىل النظام الدميقراطي البديل(((.
سنحاول يف هذه الدراسة أن نخترب القدرة التفسريية للنموذج
األ ّول بتطبيقه عىل الحالة السودانية ،وذلك من خالل اإلجابة عن
األسئلة اآلتية:
1 .هل كان سقوط نظام اإلنقاذ نتيجة لـ "مبادرة من الداخل"؟ أم
هو نتيجة لتحالف املعارضة؟ أم هو نتيجة لهذين األمرين م ًعا؟
2 .ما مدى تأثري العامل الخارجي (الدويل واإلقليمي) يف مرحلة
إسقاط النظام ،ويف مرحلة االنتقال إىل الدميقراطية؟
3 .أَ ِمن املتوقّع أن يتَّبِع نظام ما بعد اإلنقاذ مسا ًرا دميقراط ًيا ،أم
ٍ
جديد؟ وملاذا؟
ّطي
سيتح ّول إىل نظام تسل ٍّ
لقد اتّجه كثري من الباحثني يف النظرية السياسية (ويف النظم السياسية
املقارنة) إىل التأمل يف ظاهرة "االنتقال من النظم السلطوية إىل النظام
الدميقراطي" منذ أواسط السبعينيات من القرن املايض ،حيث شهد
العامل ،من أمريكا الالتينية إىل جنوب أوروبا ورشقها ،تساقطًا للنظم
السلطوية مع تصاعد موجات الدميقراطية .وقد رصد صامويل
هنتنغتون هذه "املوجات" ،وح ّدد أماكنها وتواريخ حدوثها يف ٍ
بحث
(((
نال شهرة واسعة وأصبح له تأث ٌري كبري يف دراسات التح ّول الدميقراطي .
3 Alfred Stepan, "Paths toward Redemocratization," in: Guillermo
O'Donnell, Philippe C. Schmitter & Laurence Whitehead (eds.), Transitions
from Authoritarian Rule: Comparative Perspectives (Baltimore/ London: John
Hopkins University Press,1986), p. 65.
 4نرش صمويل هنتنغتون ( )2008-1927بحثًا عن املوجة الثالثة يف عام  ،1991وتعود
مادة بحثه إىل محارضة ألقاها عام  1989يف جامعة أوكالهوما ،ونرشتها الجامعة بعد
عامني ،يُنظر:
Samuel P. Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twenties
Twentieth Century (Norman: University of Oklahoma Press, 1991).
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ولكن مل يكن هنتنغتون وحده يف هذا املجال ،فقد تق ّدمه آخرون،
إذ سبق أن برزت نظريات ومناذج عديدة يحاول أصحابها تفسري تلك
الظاهرة ،إما عن طريق "املقارنة" بحاالت مشابهة ،وإما عن طريق
التع ّمق يف دراسة "البنية" الكُليّة للمجتمع وما تتضمن من عوامل
اقتصادية وسياسية ودولية ،أو عن طريق تتبُّع "الفاعلني" األساسيّني وما
يُض ِمرون من قيمٍ ويُبدون من مهارات ويَتّخذون من قرارات.
سنحاول أن نخترب يف هذه الدراسة واح ًدا من مناذج االنتقال إىل
الدميقراطية قام بصياغته ألفرد ستيبان ،مدير مركز دراسة الدميقراطية
وأستاذ العلوم السياسية يف جامعة كوملبيا يف عام  ،(((1986وهو
منوذج استنبط يف إطار مناقشات وبحوث مط ّولة بني فريق من
علامء السياسة الذين ات ّجهوا لدراسة ظاهرة "االنتقال" نحو النظام
الدميقراطي حتى ُعرفوا بـ "االنتقالويّني" .(((Transitologists
يبدأ ستيبان تحليله بتأكيد قول مفاده أنه ليس من الرضوري وجود
مسار واحد للتح ّول الدميقراطي؛ إذ من املمكن أن تتع ّدد املسارات
وتتداخل ،ويرى أ ّن ذلك رشط من رشوط االنتقال الناجح إىل النظام
الدميقراطي .ثم يح ّدد مثانية مسارات إلنهاء ال ُّنظم التسلّطية واالنخراط
بعد ذلك يف عملية العودة إىل الدميقراطية .Re-democratization
ولكنه رسعان ما يستبعد ثالثة منها العتامدها عىل الغزو العسكري
الخارجي (كام يف بعض الحاالت األوروبية قبل الحرب العاملية
الثانية) ،ثم ينتهى إىل أنه منذ فرتة الستينيات من القرن املايض كانت
وستظل كذلك يف املستقبل
ّ
أغلب عمليات االنتقال إىل الدميقراطية -
ٍ
عمليات تؤدي فيها القوى االجتامعية والسياسية الداخلية
املنظور -
دو ًرا أساس ًيا (ولن يكون للقوى العسكرية الخارجية دور يف ذلك
االنتقال) ،ويق ّدر أ ّن القوى العاملية واالقتصادية والتكتّالت السياسية
ستظل تضطلع بدور مه ّم(((.
ويقسم ستيبان مسارات العودة إىل الدميقراطية إىل عمل ّيتني :العملية
ّ
(أ) ،يأيت فيها التغيري من داخل النظام السلطوي (أي من املمسكني
بالسلطة  ،)Power-holdersوالعملية (ب) ،يأيت التغيري فيها من
تحالف عريض للقوى السياسية املعارضة للنظام .وميكن تقديم
عرض مخترص للعمل ّيتني كام ييل:
 5نرش البحث ضمن برنامج "االنتقال من النظم السلطوية إىل الدميقراطية" ،وهو مرشوع
بحثي يُعنى مبا ُعرف بـ "موجة الدمقرطة الثالثة" ،Third Wave of Democratization
وقد شارك فيه عد ٌد من األساتذة ِضمن هذا العنوان يف عام  1979مببادرة من غيريمو أودنيل
 ،Guillermo A. O'Donnellوفيليب شميرت  ،Philippe C. Schmitterولورنس وايتهيد
 ،Laurence Whiteheadونرشت أعامل املرشوع يف أربعة مجلّدات عام .1986
6 Howard J. Wiarda, "Southern Europe, Eastern Europe, and Comparative
Politics: Transitology and the Need for New Theory," World Affairs, vol. 164,
no. 4 (Spring 2002), pp. 149-156.
7 Stepan, p. 65.
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•العملية (أ)
يأيت التغيري فيها مببادرة من داخل النظام السلطوي ،حيث يسعى قادة
النظام (أو املجموعة املبادرة بالتغيري) إىل تخفيف الضغوط الواقعة
عليهم ،ولكن مع االحتفاظ ،يف الوقت نفسه ،بأكرب قدر ممكن من
مصالحهم .وال يفوته أن يالحظ أن مسار االنتقال الدميقراطي النابع
من داخل النظام السلطوي مسار عريض ،ولذلك يركّز ستيبان عىل
ثالثة مسارات فرعية بحسب القاعدة املؤسسية التي تستند إليها
املجموعة املبادرة بالتغيري يف داخل النظام.
يرى ستيبان أ ّن القابضني عىل السلطة سيظلّون ممسكني بها إاّلّ إذا
أجربتهم الظروف عىل إجراء تغيري يف معادلة اقتسام السلطة ،وذلك كأن
تزداد ،وتشتد ،املطالب االجتامعية والسياسية من داخل النظام ،أو من
بعض املجموعات السياسية النشيطة التي كانت موالية له يف السابق،
أو يزداد ّ
الشك يف مرشوعية النظام خاصة بني القوى التي تُنفّذ القوانني
وتفرض الطاعة ،أو يحدث شقاق بينها ،أو تلوح فرصة للقابضني عىل
السلطة ويحتفظون بقدر منها يف منافسة انتخابية قادمة ،أو يراودهم
األمل يف أن يظلّوا فاعلني يف الحياة السياسية املقبلة .وإذا حدث هذا،
فإ ّن هناك احتاماًلً كب ًريا يف انطالق مبادرة التغيري من داخل النظام،
وتنجح مسرية االنتقال نحو الدميقراطية .ولن يجري التمهيد لالنتقال
الدميقراطي إاّلّ إذا استطاعت القوى السياسية املعارضة التعاون مع
سلمي لالنتقال نفسه.
القادة املعتدلني يف الحكومة يف صياغة إطار
ّ
ولكن حتى مع نجاح تجربة االنتقال إىل الدميقراطية فإ ّن أجهزة
القمع التي كان يستخدمها النظام القديم ستظل محتفظة بق ّوتها يف
فرتة ما بعد االنتقال؛ ما ميثّل مع ّوقًا قويًّا ضد السياسات الجديدة التي
قد تضع قوانني للسيطرة عىل أجهزة الدولة مستخدمة اإلجراءات
الدميقراطية .وهذا سيه ّدد استقرار النظام الجديد وقد يجعله عرضة
النقالب داخيل ت ُدبره أجهزة النظام القديم ،خاصة إذا أدركت هذه
األجهزة أ ّن اإلجراءات الدميقراطية ستشكّل خط ًرا أمن ًّيا عليها(((.
إ ّن أوضح مثال لالنتقال الدميقراطي ،الذي ينطلق من داخل النظام
السلطوي ،هو ما وقع يف إسبانيا بعد وفاة الجرنال فرانكو يف عام
 ،1975ثم بعد اختفائه من املشهد السيايس؛ إذ أتاح ذلك فرص ًة لطرح
أسئلة أساسية عن مرشوعية القوانني التي كان يُصدرها النظام .يضاف
إىل ذلك اشتداد الضغوط الشعبية التحتية الداعمة لعملية التغيري.
ثم تكتمل الحلقة مبواقف املعارضة السياسية التي كانت تضغط من
جهة ،وتساوم من جهة أخرى ،وهو ما أتاح للعملية الدميقراطية أن
تتح ّول من مبادرة إصالحية محدودة من داخل النظام إىل إصالح
Ibid., p. 71.
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أكرب تشرتك فيه قوى املعارضة السياسية ،ثم إىل ثورة وقطيعة مع
املايض تجري عرب مساومة مع القوى املعارضة .إ ّن مثل هذا التعاون
بني الحكومة واملعارضة هو ما أ ّدى إىل إضعاف فرص املؤسسة
العسكرية وإنجاح االنتقال إىل الدميقراطية((( .ث ّم إ ّن اتفاق القوى
أماًل لبعض قادة النظام القديم،
املعارضة عىل قانون لالنتخابات أتاح ً
مثل أدولفو سواريز غونزاليز ،)2014-1932( Adolfo Suárez
بالفوز يف االنتخابات القادمة ،أو مبامرسة العمل السيايس ،حتى إ ْن مل
كل هذا ،فإ ّن تجربة االنتقال إىل
يحقّقوا نجا ًحا يف االنتخابات .ومع ّ
الدميقراطية ظلت هشة يف إسبانيا ألسباب تتعلّق بالنزاع اإلقليمي يف
منطقة الباسك ،التي صارت مه ّدد ًة للوحدة الوطنية ،وصارت أيضً ا
ح ّجة تعتمد عليها األجهزة األمنية يف عرقلة النظام الدميقراطي.

•العملية (ب)
تتضمن هذه العملية منط التغيري الذي يحدث نتيجة ملبادرة يقوم
بها تحالف سيايس عريض  ،((1(Grand Oppositional Pactحيث
تَعقد العنارص املعارضة للنظام ات ّحا ًدا فيام بينها ،وتتمكّن عن طريق
الثورة من هزمية النظام السلطوي ،ثم ترشع يف وضع القواعد لنظام
دميقراطي بديل تَكُون الطريق إىل السلطة مفتوحة فيه ملعظم قوى
املعارضة .ويحظى هذا املسار باهتامم كبري لدى الباحثني يف شؤون
حل معضلتني يف آن واحد؛
االنتقال الدميقراطي ،ألنه قد يُسهم يف ّ
إذ تتعلّق امل ُعضلة األوىل بتجريف القاعدة التي يستند إليها النظام،
يف حني تتعلّق الثانية بوضع قاعدة لنظام دميقراطي بديل يتض ّمن
صيغة لتقاسم السلطة بني الفرقاء.
9 Ibid., p. 74.
10 Ibid., p. 79.

ويالحظ ستيبان سهولة نجاح القوى املعارضة يف تكوين مثل هذا
التحالف الواسع ،الذي يعترب استمراره غري مضمون ،إذ من السهل أيضً ا
تنحل التحالفات وتتساقط ،وقد ت ُستبعد منها بعض املجموعات
أن ّ
السياسية املهمة ،وهو مؤرِّشِّ ٌ ّ
دال عىل بروز نزعة سلطوية ت ُعرقل
مسار إعادة الدميقراطية .يضاف إىل ذلك أ ّن التحالفات الحزبية
ال تنشأ يف كل النظم السياسية ،ألنها بطبيعتها تستلزم رشوطًا ال
غنى عنها؛ أ ّولُها توافر قيادات ذات قدرات تنظيمية وأيديولوجية -
تؤ ّهلها إلجراء املساومات الالزمة  -ال تتحقّق التحالفات الكربى من
دونها ،وثانيها أن يكون لهذه القيادات أتباع ميكن أن يلتزموا ببنود
التحالفات املربمة ورشوطها(.((1
ويرتكز النموذج بصفة عامة عىل افرتاض أول مفاده أنّه يوجد يف
داخل النظام "إصالح ّيون"  Reformersيف مقابل وجود "معتدلني"
 Moderatesيف جانب املعارضة؛ كام يوجد "متش ّددون" Hardliners
داخل النظام يف مقابل "أصوليني"  Radicalsيف الجهة املعارضة.
ويفرتض منوذج ثانٍ أن ينخرط اإلصالحيون من هنا واملعتدلون من
هناك يف مساومات تتعلّق بطبيعة التغيري ومداه ،حيث يُحاول
اإلصالح ّيون االحتفاظ بأكرب قدر من السلطة ،يف حني يدفع املعتدلون
يف اتجاه االنتقال إىل الدميقراطية بأقىص ما يستطيعون .ويفرتض
منوذج ثالث أ ّن املتش ّددين يف النظام واألصول ّيني طرفان يف املعارضة
أي تسوية ال يرضيان عنها؛ ما يعني أنّه ليك
ميلكان القدرة عىل إحباط ّ
التوصل إىل صيغة
يحدث انتقال
سلمي إىل الدميقراطية ،ال مناص من ّ
ّ
وإاّل كانت النتيجة أن يتّجها إىل العنف
يرىض عنها هذان الطرفانّ ،
(((1
السيايس وإحباط محاوالت االنتقال .

ثان ًيا :وقائع الثورة السودانية :ماذا حدث؟
 -1القيادة العسكرية  -األمنية
ميكن أن ي ــؤ َّرخ لنهاية نظام اإلنــقــاذ( ((1بالحادي عــر من
نيسان /أبريل  ،2019حينام ظهر عىل شاشات التلفزيون النائب
األول لرئيس الجمهورية ،وزير الدفاع الفريق أحمد عوض بن عوف
( ،)2019-2015معل ًنا أنّه قد جرى "اقتالع النظام والتحفّظ عىل رأسه
مجلسا عسكريًّا يدير دفّة األمور مدة
يف مكان آمن" ،وأنّه قد شكّل
ً
11 Ibid., p. 80.
12 Jakub Zielinski, "Transitions from Authoritarian Rule and the Problem of
Violence," The Journal of Conflict Resolution, vol. 43, no. 2 (April 1999), p. 214.
 13هي تسمية أُطلقت عىل النظام السيايس الذي ترأسه الرئيس السابق عمر البشري عن
حزب املؤمتر الوطني ،وحكم السودان مدة  30عا ًما.

تاسارد
طارقميدلا لاقتنالا قافآو ةينادوسلا ةروثلا

عامني ،إضافة إىل حل مؤسسة الرئاسة ،وإعالن حالة الطوارئ(.((1
ولكن مل ميض سوى يوم واحد حتى أعلن الفريق بن عوف تنازله عن
رئاسة املجلس العسكري وتسليمه مقاليد األمور إىل الفريق أول عبد
الفتاح الربهان (نيسان /أبريل  - 2019آب /أغسطس  .((1()2019غري
أ ّن هذا اإلعالن الرسمي لنهاية النظام قد سبقته احتجاجات شعبية
وتظاهرات يف كثري من املدن السودانية بسبب أزمة حادة يف الخبز
شح غري مألوف يف ال ُعملة املحلّية .وقد استمرت
والوقودً ،
فضاًل عن ٍّ
االحتجاجات نحو أربعة أشهر ،من  19كانون األول /ديسمرب 2018
إىل  11نيسان /أبريل  ،2019بلغت فيها أزمة النظام ذروتها ،وهي
األزمة التي دفعت بـ "اللجنة األمنية العليا" إىل صدارة األحداث ،وقد
طالبت الرئيس عمر البشري ( )2019-1989بأن يُعلن تو ّج ًها سياس ًيا
جدي ًدا للخروج من األزمة يتض ّمن أربع نقاط أساسية :أن يتنحى عن
رئاسة حزب املؤمتر الوطني؛ وأن يُعلن عدم ترشّ حه لدورة رئاسية
يحل املجلس الوطني ومجلس الوزراء ويشكّل حكومة
قادمة؛ وأن ّ
مجلسا عسكريًا تحت رئاسته
انتقالية كاملة الصالحية؛ وأن يُشكّل
ً
(((1
يكون مسؤو ًاًل عن أمن البالد خالل فرتة انتقالية ال تتجاوز عامني .
بالتخيّل عن رئاسة الحزب ،فإن
ّ
ولكن فيام عدا النقطة األوىل املتعلّقة
بأي نقطة من النقاط األخرى،
الرئيس البشري مل يكن مستع ًّدا لألخذ ّ
بل يقال إنه طلب من قيادة اللجنة األمنية العليا أن تتّجه إىل الحسم
األمني( ،((1وهو ما جعلها تحزم أمرها فتعلن االستيالء التا ّم عىل
السلطة ،وقد استطاعت أن تفعل ذلك بيُرس ألن مفاتيح السلطة
رصفها ،ثم إنها مل تكن تجهل الطرق
العسكرية واألمنية كانت تحت ت ّ
التي تدخل منها إىل الثوار الذين احتشدوا يف ساحة القيادة العامة،
إذ كانت عىل اتصال ببعضهم منذ بداية االحتجاجات( ،((1ف َجرت يف
هذا السياق مفاوضات ومساومات واتفاقات بني اللجنة األمنية التي
" 14الجيش يعلن 'اقتالع' نظام البشري واحتجازه 'يف مكان آمن'" ،فرانس ،2019/4/11 ،24
شوهد يف  ،2022/3/13يفhttps://bit.ly/3KBcsAY :
" 15ابن عوف يتنازل والربهان خلفا له" ،وكالة السودان لألنباء "سونا"،2019/4/12 ،
شوهد يف  ،2022/3/13يفhttps://bit.ly/3tSoA9Z :
 16أفصح عن هذه النقاط رئيس جهاز األمن ،اللواء صالح قوش يف مقابلة مع رؤساء
تحرير الصحف اليومية يف  22شباط /فرباير  ،2019وقد تضمن خطاب الرئيس البشري بعض
هذه النقاط ما عدا النقطة املتعلّقة بتخلّيه عن الرتشح لفرتة رئاسية جديدة .يُنظر" :ضياء
الدين بالل :قرارات الرئيس!" ،باج نيوز ،2019/2/24 ،شوهد يف  ،2022/3/13يف:
https://bit.ly/36fq3Pn
" 17نائب رئيس جهاز األمن السابق يكشف ألول مرة يف حوار معه التفاصيل الكاملة
لسقوط البشري ودور قوش وبن عوف وحميديت وخطة قتل املتظاهرين" ،تاق برس،
 ،2020/10/5شوهد يف  ،2022/3/13يفhttps://bit.ly/3w2y8lI :
 18تشري كثري من املصادر إىل أن مدير جهاز األمن الوطني صالح قوش كان عىل اتصال
ببعض قيادات املعارضة سعيًـا للحصول عىل تأييدها يف األسابيع التي سبقت عزل الرئيس
البشري ،خاصة مع زعيم حزب األمة الصادق املهدي ،ورئيس حزب املؤمتر السوداين ،عمر
الدقري ،وأعضاء من حزب البعث ،يُنظر" :رويرتز تكشف كواليس تو ّرط اإلمارات يف اإلطاحة
بعمر البشري" ،الجزيرة نت ،2019/7/3 ،شوهد يف  ،2022/3/13يفhttps://bit.ly/3JbYPYA :
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صارت تعرف باملجلس العسكري وأطراف املعارضة ،وهي املفاوضات
التي انتهت بإبرام الرشاكة بينه وبني قوى إعالن الحرية والتغيري.
ويبدو من إفادات كثرية متواترة أن املجلس العسكري كان له (من
خالل جهازه األمني) اتصاالت سابقة مع بعض أطراف املعارضة،
وماّم يدل عىل ذلك
وأنه تباعد تدريج ًيا عن النظام ومال إىل التغيريّ .
الخطاب األول الذي أعلنه الفريق بن عوف ،إذ أشار ،وهو بصدد
توضيح األسباب التي دعته إىل االنقالب عىل الرئيس البشري ،إىل أنّ:
"1 .اللجنة األمنية العليا" ،املك ّونة من القوات املسلّحة وقوات
الرشطة وجهاز األمن واملخابرات وقوات الدعم الرسيع هي
التي قامت بالتغيري.
2 .هذه اللجنة كانت تتابع ما يجري يف مؤسسات الحكم من سوء
إدارة وفساد وانسداد لألفق أمام الشعب ،وخاصة أمام الشباب.
رص عىل الحلول األمنية ،لكن اللجنة رفضت ذلك
3 .النظام كان يُ ّ
وعملت عىل تقديم البدائل واملقرتحات للخروج من األزمة
بالطرق السياسية.
4 .اللجنة العليا ق ّررت بكامل مك ّوناتها تنفيذ ما مل يأخذه رأس
النظام يف الحسبان ،وقد تح ّملت املسؤولية كاملة بتغيري النظام
تتوىّل فيها القوات املسلحة  -عىل نحو
لفرتة انتقالية مدة عامني ّ
أسايس  -مسؤولية إدارة الدولة والحفاظ عىل األمن ،مع متثيل
محدود ملكونات تلك اللجنة(.((1
غري أن خطاب الفريق بن عوف مل يتط ّرق إىل األطراف الخارجية،
خاصة الدول اإلقليمية الثالث (اململكة العربية السعودية ودولة
ّ
اإلمارات ومرص) التي كان لها دور كبري يف وضع الرتتيبات التي قادت
إىل التغيري ويف الدعم املبارش الذي تق ّدمت به( .((2ويعود اهتامم هذه
الدول بالسودان إىل مسألتني أساس ّيتني :الحرب السعودية-اإلماراتية
يف اليمن ،والنزاع اإلثيويب-املرصي املتعلق بس ّد النهضة .فقد أعلنت
السعودية يف  12شباط /فرباير  - 2015يف إطار رصاعها مع إيران -
عن خُطة عسكرية أُطلق عليها "عاصفة الحزم" ،تهدف إىل التص ّدي
 19بث الخطاب عىل تلفزيون السودان وعىل قناة الجزيرة مبارش وتناقلته وسائل اإلعالم
املختلفة .لالطالع عىل النص الكامل للخطاب ،يُنظر" :نص البيان األول ..هذا ما أعلنه الجيش
السوداين" ،الجزيرة نت ،2019/4/11 ،شوهد يف  ،2022/3/13يفhttps://bit.ly/3q1i0wF :
املؤرّشات التي تدل عىل هذا الدور التعاو ُن السابق مع كل من الفريق الربهان
 20من ّ
والفريق محمد حمدان دقلو يف حرب اليمن ،والدع ُم املتواصل الذي قدّمته هذه الدول
للمجلس العسكري لتعزيز موقفه أمام القوى السياسية .لالستزادة يف هذا الشأن ،ينظر
التقرير الذي أعدّه ونرشه "مرشوع العلوم السياسية للرشق األوسط" التابع ملعهد دراسات
الرشق الوسط يف جامعة جورج واشنطن:
Jean-Baptiste Gallopin, "The Great Game of the UAE and Saudi Arabia
in Sudan," Middle East Political Science, accessed on 13/3/2022, at:
https://bit.ly/3tSBYLl
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للق ّوات الحوثية يف اليمن واستعادة الرشعية للرئاسة اليمنية املنتخبة
املمثّلة يف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ( .)2012كانت
دعاًم عسكريًّا من مرص وباكستان ،ولك ّن ذلك مل
السعودية تتوقّع ً
يحدث ألسباب مختلفة فات ّجه النظر إىل السودان .وكان املطلب
السعودي  -اإلمــارايت من السودان يتلخّص يف ثالث قضايا :قطع
العالقات الدبلوماسية مع إيران ،واستبعاد العنارص اإلسالمية من
القيادة العسكرية واألمنية ،وإرسال قوات من الجيش السوداين
للمشاركة يف حرب اليمن( .((2ونظ ًرا إىل الضائقة االقتصادية التي
كانت تعانيها حكومته ،وافق الرئيس البشري عىل تلك املطالب يف
مقابل الدعم االقتصادي ،وقطع العالقة مع إيران ،وأجرى بعض
تغيريات أزاح مبوجبها بعض العنارص اإلسالمية من قيادة الدولة،
وأرسل ق ّوات عسكرية إىل اليمن تحت إرشاف الفريق الربهان وقائد
ق ّوات الدعم الرسيع السودانية الفريق محمد حمدان دقلو املعروف
باسم حميديت ( .)-2010غري أن هذه التنازالت التي ت َق ّدم بها الرئيس
البشري مل تنجح  -فيام يبدو ّ -إاّل يف إغراء السعودية واإلمــارات
بالتفكري يف إسقاط حكومته واستبدالها بالقيادة العسكرية ذاتها التي
كانت ترشف عىل العمليات العسكرية يف اليمن (الفريق الربهان،
والفريق دقلو)( .((2وبنا ًء عىل هذا ميكن القول إ ّن الخطوة الحاسمة
نحو التغيري قد أتت من داخل النظام ومن قيادة الجيش واألمن،
وبتدبري ودعم من الخارج (السعودية واإلمــارات) ،وإ ّن الحكومة
21 Ibid.
 22نظ ًرا إىل الطبيعة الرسية ملثل هذه األدوار ،فليس أمامنا ّإاّل االعتامد عىل تقريرين
صحف ّيني تضافرت شواهد عديدة عىل صدقيتهام .التقرير األول نرشته مجلة فورن بولييس
بعد شهر واحد من سقوط نظام البشري .وقد كتب التقرير الصحايف الفرنيس جوروم تبيانا
 Jerome Tubianaاملتخصص يف الشؤون األفريقية ،مش ًريا فيه إىل مشاركة فرقة من الجيش
السوداين ضمن قوات التحالف الذي قادته السعودية يف حرب اليمن ،حيث عمل عبد الفتاح
الربهان وأحمد دقلو (حميديت) يف قيادة الفرقة السودانية التي شاركت يف الحرب السعودية
 اإلماراتية يف اليمن ،وكيف أنهام قابال مسؤولني إماراتيني وسعوديني وتفاهام عىل ترتيباتما بعد الرئيس البشري ،إذ تأكد للجانب السعودي -اإلمارايت أن هذين الرجلني (الربهان -
حميديت) يستوفيان متا ًما رشوط القادة الجدد الذين تبحث عنهم اإلمارات والسعودية م ّمن
ليست لهم عالقة مع إيران أو قطر أو اإلخوان املسلمني .يُنظر:
Jérôme Tubiana, "The Man Who Terrorized Darfur Is Leading Sudan's
Supposed Transition," Foreign Policy (May 2019), accessed on 13/3/2022, at:
https://bit.ly/3KEbofB
أما التقرير الثاين ،الذي يعضد هذه الوقائع ،فقد نرشته وكالة رويرتز يف  3متوز /يوليو عام
( 2019بعد ثالثة أشهر من سقوط النظام) .وجاء يف ذلك التقرير ،الذي أعدّه ثالثة من
مراسيل الوكالة اعتامدًا عىل مقابالت أجروها مع أكرث من عرشة مصادر مطلعة عىل األحداث،
أن الرئيس البشري توصل إىل تفاهم مع الشيخ محمد بن زايد يقيض بأن يتخلّص البشري من
اإلسالميني ،وأن يرسل قوات عسكرية لدعم اإلمارات والسعودية يف حرب اليمن ،مقابل دعمٍ
كل ما تعهد به ،فقطعت
مادي تقدمه اإلمارات إىل السودان .ولكن الرئيس البشري مل ينجز ّ
اإلمارات إمدادات الوقود عن السودان ،يف كانون األول /ديسمرب  ،2018تعب ًريا عن استيائها،
ما فاقم األزمة االقتصادية التي أودت بالنظام .ينظر:
Khalid Abdelaziz, Michael Georgy & Maha El Dahan, "Abandoned by the
UAE, Sudan's Bashir Was Destined to Fall," Reuters, 3/7/2019, accessed on
13/3/2022, at: https://reut.rs/36gQXXq
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االنتقالية  -بشقّيها العسكري واملدين  -هي نتاج لهذه الرتتيبات ،مع
الشق املدين لصالح الخطّة
مالحظة أن عملية استقطاب بعض عنارص ّ
السعودية  -اإلماراتية ظلّت مستمرة خالل الزيارات والتفاهامت
الهادفة إىل االصطفاف ض ّد اإلخوان املسلمني(.((2

 .2الجبهة السياسية :ماذا حدث؟
كل
مثلام صار املجلس العسكري يف السودان حكومة أم ٍر واقع يف ّ
امليادين ،صار الحراك الشعبي يف ميدان االعتصام "حكومة الثورة"
أيضً ا ،لك ّنها حكومة مع وقف التنفيذ ،ألن املسافة بني ميدان
االعتصام ومجلس الوزراء ليست مسافة جغرافية تقاس باألميال،
بل هي مسافة سياسية معقّدة كل ًّيا؛ كاملسافة بني الثورة والدولة.
ومل ّا كانت مرحلة الثورة ال تحتاج إىل أكرث من ضم الصفوف وتزكية
توىّل قيادتها "تج ُّمع املهنيني"(،((2
الحامسة واالستعداد للتضحية ،فقد ّ
الذي رسعان ما انخرط مع عدد آخر من التنظيامت يف كيان سيايس
واسع تحت اسم "قوى إعالن الحرية والتغيري".

 23من الشخصيات التي شاركت يف تلك اللقاءات :مريم الصادق املهدى (حزب األمة)،
وخالد عمر يوسف (املؤمتر السوداين) ،ويارس عرمان (الحركة الشعبية قطاع الشامل) .يُنظر:
"ثورة ديسمرب" :السياقات والفاعلون وتحدّيات االنتقال الدميقراطي يف السودان" ،تقارير،
املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2020/6/2 ،شوهد يف  ،2022/3/13يف:
https://bit.ly/35TXtn1
 24تج ّمع املهنيّني السودانيّني هو أبرز مكونات قوى إعالن الحرية والتغيري .وتعود نشأته
إىل عام  2018حينام ابتدأ نشاطه بدراسة عن األجور ورفع بشأنها مذكرة إىل حكومة الرئيس
البشري .وكان يضم يف ذلك الحني نح ًوا من ستة أجسام مهنية ،هي :لجنة أطباء السودان،
والتحالف الدميقراطى للمحامني ،وتج ّمع املهندسني ،وشبكة الصحافيني ،ولجنة املعلّمني،
ولجنة البيطريّني ،ولجنة الصيادلة .ث ّم بدأ يف الظهور اإلعالمي مرة ثانية بعد أسبوع من بداية
الثورة الشعبية التي انطلقت عىل نحو عفوي يف  13كانون األول /ديسمرب  ،2018وقد انضم
إليه عدد كبري من التنظيامت واألجسام املهنية وأصدر بيانًا باسم قوى إعالن الحرية والتغيري
منصة للقيادة الجامهريية.
(قحت) ،وهو الكيان الذي صار منذئذ ّ

تاسارد
طارقميدلا لاقتنالا قافآو ةينادوسلا ةروثلا

استطاعت قوى إعالن الحرية والتغيري إبرام تحالف سيايس فضفاض
كل مجموعة عد ًدا
يتك ّون من أربع مجموعات سياسية كربى ،وتشمل ّ
تحالف
من األحزاب (والجامعات املسلّحة وغري املسلّحة) ،يض ُّمها
ٌ
هش وتُديرها كلّها لجنة "تنسيقية" محدودة الصالحيات ،بسبب
ٌّ
ظروف االستعجال التي الزمت األسابيع األوىل من الثورة .أ ّما يف
لتحل مكانها
مرحلة إدارة "الدولة" ،فقد تضاءلت الرومانسية الثورية ّ
الواقعية السياسية ،وهذه األخرية تستلزم أن يقوم كل حزب مبراجعة
يفض ،بنا ًء
اسرتاتيجيته ،ويُجري ما يشاء من تفاهامت سياسية ،وقد ُّ
عىل ذلك ،تحالفاته القدمية ويربم أخرى جديدة .هنا تتباين املواقف
ُطل مرحلة "التخلّص من الرشكاء" .وهنا يَك ُمن اإلشكال؛ إذ صار
وت ّ
بعضهم يرى بوضوح مواقع الخلل يف تشكيلة قوى إعالن الحرية
والتغيري ،فهو جسم سيايس كبري ،ولكن ليس له قيادة تنفيذية مو ّحدة
وال رؤية اسرتاتيجية (ما عدا إعالن األول من كانون الثاين /يناير
 ،2019وهو إعالن مبادئ ،وليس برنامج عمل) ،وقد انعكس ذلك
سلبيًّا عىل أدائه يف التفاوض مع املجلس العسكري .غري أن صيغة
"القيادة املو ّحدة" ،وإن كانت ستُ ِ
كسب قوى إعالن الحرية والتغيري
مزي ًدا من القوة ،فإ ّن املستفيد األكرب منها سيكون اإلمام الصادق
املهدي ،صاحب املرشوعية القدمية والثّقل الحزيب التاريخي ،وهو
خيا ٌر ال تح ّبذه املجموعات السياسية األخرى.
اتّضح أ ّن لبعض القيادات السياسية( ((2املنضوية تحت مظلّة قوى
إعالن الحرية والتغيري أجندة إقليمية تتناغم مع أجندة املجلس
العسكري أكرث من تناغمها مع املزاج العام للحراك الشعبي ،الذي
يرفض التدخّالت اإلقليمية يف الشأن السوداين .وبهذه التقاطعات،
يف داخل قوى إعالن الحرية والتغيري ،تأكّد أ ّن الخالفات بينها مل تكن
تتعلّق بأمور تكتيكية ُمُيكن تجاوزها يف إطار هدف أكرب ،بقدر ما
كانت تناقضات أساسية يصعب تجاوزها ،وهي تتعلّق بإدارة الدولة
آجاًل إىل املفاصلة
عاجاًل أو ً
لالقتصاد وللعالقات الخارجية ،وقد تنتهي ً
التامة .وبنا ًء عىل ذلك ،صار من الراجح أ ّن هذه الخالفات ستضعف
وحدة الصف والهدف ،وإذا اتّسعت هذه الخالفات فإنها ستؤدي
الصدام الذي
 خاصة يف أجواء التعبئة اإلعالمية  -إىل نوع من ِّستتعذّر أي محاولة للسري يف اتجاه االنتقال الدميقراطي املأمول يف
حال حدوثه.
رغم هذه الهشاشة والضعف التنظيمي (أو بسببه) ،اختارت قوى
إعالن الحرية والتغيري أن تدخل يف رشاكة مع الجناح العسكري من
النظام السابق وأن تتقاسم معه السلطة التنفيذية وفقًا للوثيقة
 25اإلشارة هنا إىل بعض القيادات السياسية التي تتجاوب مع خط دولة اإلمارات :خالد
عمر يوسف ،ومريم الصادق ،ويارس عرمان وغريهم.
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الدستورية املوقّعة بينهام( ،((2إذ نالت عد ًدا من املقاعد يف مجلس
اريَت الداخلية
كل الحقائب الوزارية ،ما عدا وز َ
السيادة ،ونالت أيضً ا َّ
والدفاع .وبهذا ،تكون قد انتهت رئاسة املجلس العسكري ،وبدأت
دورة الحكومة االنتقالية يف أيلول /سبتمرب  ،2019فقد صار عبد
رئيسا
رئيسا للوزراء ،والفريق الربهان ً
الله حمدوك (ً )2022-2019
ملجلس السيادة ،يف تحالف عريض يقف من خلفه نحو سبعة
أحزاب سياسية(.((2

 .3االئتالف الهش بين المك ّون العسكري
والمدني
ميكن اإلشارة إىل مرحلتني أساس ّيتني م ّرت بهام العالقة بني الرشيكني
العسكري واملدين يف الحكومة االنتقالية :مرحلة االندفاع الثوري،
نسبي
ومرحلة الواقعية السياسية .متيّزت املرحلة األوىل بتضاؤ ٍل
ٍّ
لدور الحزبني الكبريين تاريخيًّا (حزب األمة ،والحزب االتحادي
الدميقراطي) ،وبروز أكرب ألحزاب األقلّيات اليسارية الثالثة (الحزب
الشيوعي السوداين ،وحزب البعث السوداين ،والحزب الوحدوي
الدميقراطي النارصي) ،إىل جانب حزب املؤمتر السوداين ،وبعض
التنظيامت املهنية وتجمعات املجتمع املدين .فهذه التنظيامت هي
التي تص ّدت للقيادة تحت اسم "إعالن الحرية والتغيري"( ،((2ومثّلت
الحاضنة السياسية لحكومة الثورة ،فأع ّدت الوثيقة الدستورية،
وح ّددت هياكل الحكم ومستوياته ،وتقاسمت السلطة مع املجلس
العسكري ،وكانت ترى نفسها بوصفها الصانع الحقيقي للثورة
والفاعل األكرب يف الساحة السياسية ،فـتحالف قوى إعالن الحرية
والتغيري ،بحسب محمد ناجي األصم ،وهو أحد قاداته ،هو الذي
نسق الجهود الشعبية وبلْ َور خياراتها النضالية .أ ّما الق ّوات املسلحة،
ّ
فقد سارت معهم يف طريق الثورة والتغيري ،ومن أجل تأسيس
"دميقراطية مستدامة يف السودان"( .((2غري أن هذا التص ّور املتفائل
محل ات ّفاق بني مك ّونات قوى إعالن
لدور الق ّوات املسلّحة مل يكن َّ
مثاًل ال ينظر بإيجابية
الحرية والتغيري؛ فالحزب الشيوعي السوداين ً
" 26الوثيقة الدستورية للفرتة االنتقالية بجمهورية السودان" ،وحدة حساسية النزاعات،
 ،2021/2/19شوهد يف  ،2022/3/13يفhttps://bit.ly/35NCBOr :
 27األحـزاب السبعة الرئيسة املشاركة يف الحكومة هي :حزب األمة القومي ،وحزب
املؤمتر السوداين ،والحزب الشيوعي السوداين ،وتجمع االتحاديني الدميقراطيني ،وحزب البعث
السوداين ،والحزب الوحدوي الدميقراطي النارصي ،والحزب الجمهوري االشرتايك.
" 28إعالن الحرية والتغيري" ،فيسبوك ،2019/1/1 ،شوهد يف  ،2022/3/13يف:
https://bit.ly/3q0Rrb6
" 29انترصنا ونطالب بحق شهدائنا ..كلمة محمد ناجي األصم بعد توقيع االتفاق التاريخي
يف السودان" ،يوتيوب ،2019/8/17 ،شوهد يف  ،2022/3/13يفhttps://bit.ly/3CDvow5 :؛
إسامعيل محمد عيل" ،صديق يوسف :رئيس الوزراء السوداين ليس شيوع ًّيا" ،إندبندنت
عربية ،2019/12/20 ،شوهد يف  ،2022/3/13يفhttps://bit.ly/3KzhMok :
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إىل ما قامت به القوات املسلّحة ،بل يراه "انقالبًا عسكريًا" قُصد
به أاّلّ تصل الثورة إىل نهاياتها الكاملة( .((3وهذا االختالف يف الرؤية
سيتّسع فيام بعد وسيؤدي إىل انهيار قوى إعالن الحرية والتغيري،
بحسب ما يتوقّع الباحث.
وقد يرد تساؤل عن الكيفية التي يرى بها املجلس العسكري نفسه،
فضاًل عن الدور الذي كان يريد أن يضطلع به يف مرحلة ما بعد
ً
البشري؛ أيرى نفسه رشيكًا يف السلطة أم مالكًا لها؟ تأيت اإلجابة عن
مثل هذا التساؤل يف ٍ
واحد من الخطابات املبكِّرة لرئيس املجلس
العسكري ،الفريق عبد الفتاح الربهان ،مبناسبة تعليق املفاوضات
مع قوى إعالن الحرية والتغيري ،يف  15أيار /مايو 2019؛ إذ يرى أ ّن
العنارص املك ّونة للمجلس العسكري ،مبا فيها قيادة الدعم الرسيع،
وفاعاًل يف مساندة
ً
مهاًّم
أتت من رحم هذا الشعب ،وأ ّدت دو ًرا ًّ
(((3
الثورة ،وأنها قد انحازت إىل خيار الشعب ،وأ ّمنت انتصاره  .ويبدو
أ ّن هذا الخطاب ميثّل الخط االسرتاتيجي الثابت للعسكريّني.
وال شك يف أن الجيش  -أو املنظومة األمنية بعبارة ّ
أدق  -قد رفض
إطالق النار عىل املتظاهرين يف السادس من نيسان /أبريل ،2019
وأنه قام بحاميتهم ،يف مخالفة جريئة ألوامر الرئيس املخلوع؛ ما
ع ّجل بنهاية نظام اإلنقاذ .لكن تجب اإلشارة إىل أن االندفاع الشعبي
التلقايئ قد وصل حينئذ إىل مرحلة من الغليان مل يكن من املمكن
إخامدها .ولذلك ،من اإلنصاف أن يقال إ ّن الجيش والشعب اشرتكا يف
ٍ
وأشخاصا).
ومؤسسات
نجاح الثورة وإزاحة النظام السابق (دستو ًرا
ً
غري أ ّن ذلك أحدث "فراغًا" كان لزا ًما عىل الجيش  -من ناحية عملية
وقانونية  -أن ميأله ،وقد فعل؛ ليصبح بذلك أمي ًنا عىل السلطة ،زيادة
عىل كونه رشيكًا فيها .ث ّم صار املجلس العسكري هو حكومة "األمر
الواقع" ،ترشي ًعا وتنفيذًا.
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السيادة قرا ًرا بتشكيل لجنة إلزالة النظام القديم وتفكيكه؛ إذ مل
تكد متيض أسابيع قليلة عىل تنصيب الحكومة االئتالفية بني املجلس
العسكري وقوى إعالن الحرية والتغيري ،يف أيلول /سبتمرب ،2019
حتّى أصدر رئيس مجلس السيادة السوداين ،الفريق أول عبد الفتاح
الربهان ،قرا ًرا قىض بتكوين لجنة إلزالة التمكني ومحاربة الفساد
واسرتداد األموال املنهوبة .ومبوجب ذلك القانون ُح ّل حزب املؤمتر
الوطني وحذف من ِسج ِّل التنظيامت واألحزاب السياسية وصودرت
كل الواجهات الحزبية والنقابات واالتحادات
ممتلكاته ،ث ّم حلّت ّ
املهنية واملنظّامت التابعة له أو ألي شخص أو كيان يعترب من نتائج
التمكني( .((3أ ّما الشخصيات األساسية من اإلسالميني ،التي كانت
اإلمارات والسعودية ت ُطالبان بإبعادها من السلطة ،وال سيام عيل
عثامن محمد طه ،وبكري حسن صالح ،ونافع عيل نافع ،وعوض أحمد
الجاز ،فقد ز ُّج بها يف السجن منذ األسبوع األول إلطاحة النظام(.((3
وكام هو متوقّع ،نالت هذه اإلجراءات قبو ًاًل وثنا ًء من بعض "قوى
إعالن الحرية والتغيري" ،وال سيام حزب البعث والحزب الشيوعي،
وأحست بأ ّن واح ًدا من أهم أهدافها االسرتاتيجية قد صارت تقوم
ّ
به لجنة إزالة التمكني .ولذلك ،انخرطت هذه األحزاب يف محاصصة
كل منها لـ "متكني" عنارصه يف مفاصل
حزبية محمومة ،وسعى ّ
الدولة ،ثم أُض ِف َي عىل عملية اإلحالل واإلبدال تلك طاب ُع الرصاع
األيديولوجي القديم  -املتج ّدد بني تيار اإلسالم السيايس وتيار اليسار
العلامين الذي يسعى يف ع َجلٍ إلعادة تأسيس املجتمع السوداين
بر ّمته ،والتح ّول به نحو وِجهة جديدة (ثقاف ًة وسياس ًة واقتصا ًدا)،
اتيجي للحكومة االنتقالية وحاضنتها السياسية
وصار الهدف االسرت ّ
هو القضاء عىل نظام اإلنقاذ ،وتصفية املنتمني إليه يف كل أجهزة
الدولة وال سيام القوات النظامية واالقتصاد والتعليم والقضاء.

ومع أنه ليس من العسري عىل املجلس العسكري أن يُس ِّوق رشاكته
ستظل
ّ
يف السلطة استنا ًدا إىل مساندته للثوار ،فإ ّن هناك قضايا أخرى
فضاًل عن صعوبة تسويقها ،ومنها أ ّن هذا املجلس كانت له
تالحقهً ،
"خيوط" تربطه بالنظام القديم ،سواء من حيث الرتقيات إىل رتبة
فريق أ ّول ركن ،وقد حصل عليها بعض أعضائه قبيل الثورة بأسابيع،
أو من حيث العمليات التي شاركوا فيها ،أو تجاوزات "مجزرة القيادة
طي هذه الصفحة وإثبات
العا ّمة" التي سكتوا عنها .وليك يتمكّن من ّ
كل خيط يربطه بنظام البشري ،فقد وقّع باسم مجلس
أنه قطع ّ

1 .الرشكات اململوكة للقوات املسلّحة وقوات األمن والرشطة
(كيفية استعادتها).

 30مقابلة أجراها إسامعيل محمد عيل مع صديق يوسف ،عضو اللجنة املركزية للحزب
الشيوعي ،إندبندنت عربية 20 ،كانون األول /ديسمرب .2019
" 31شاهد ..بيان رئيس املجلس العسكري الفريق عبد الفتاح الربهان" ،يوتيوب،
 ،2019/5/16شوهد يف  ،2022/3/13يفhttps://bit.ly/3pVRkh1 :

 32عبد الحميد عوض" ،السودان :تشكيل لجنة إلزالة وتفكيك نظام البشري" ،العريب
الجديد ،2019/12/10 ،شوهد يف  ،2022/3/13يفhttps://bit.ly/3MHity5 :
" 33بدء محاكمة الرئيس السوداين السابق عمر البشري بتهمة 'االنقالب عىل الحكومة
املنتخبة'" ،لوسيل ،2020/7/21 ،شوهد يف  ،2022/3/13يفhttps://bit.ly/3t7iZh2 :

طوياًل ،حيث برزت للرشيكني ملفّات
غري أ َّن هذا املشهد مل يستم ّر ً
لكل منهام رؤى وتطلّعات يصعب
عالقة يصعب التوافق فيها ،ث ّم منَت ّ
تحقيقها يف إطار الوثيقة الدستورية امل ُوقَّعة بينهام ،وال نسعى يف هذا
السياق إىل َعرض جميع امللفّات الشائكة بني الرشيكني ،ولكن قد
يكون مناس ًبا أن نشري إىل أكرثها بروزًا ،وهي تتمثّل مبا ييل:

تاسارد
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2 .العالقة مع الحركات املسلّحة (كيفية إدراجــهــا يف إطار
الوثيقة الدستورية).
3 .إدارة االقتصاد (طبيعة اإلصالح االقتصادي املطلوب ،والعالقة
مع وصفة البنك الدويل)(.((3
4 .إدارة العالقات الخارجية (كيفية التعامل مع البعثة الدولية،
والتحالف اإلمارايت  -السعودي ،واالعرتاف بدولة إرسائيل).
5 .إدارة النزاع اإلثيويب  -املرصي (أين يقف السودان يف هذا
امللف؟ وإىل أي مدى؟).
كل
عاّم فيها من أسئلة جعال ّ
إ ّن فتح هذه امللفّات ومحاولة اإلجابة ّ
فريق يعيد حساباته كليًّا ،ويعيد النظر يف تحالفاته أيضً ا.

ّ
والملفات الشائكة بين
 .4مرحلة الواقعية
الشريكين
طوياًل بعد
مل يص ُمد "تج ّمع املهنيّني" الذي أوكلت إليه قيادة الثورة ً
نجاحها؛ إذ رسعان ما شهد انشقاقًا أَخمد بريقه الثوري وأقعده عن
الحركة .وتعود أسباب االنشقاق إىل االتهام الذي ُو ّجه إىل قيادات يف
الشيوعي باختطاف التجمع نفسه،
"التجمع" محسوبة عىل الحزب
ّ
وتسخريه ملصالح حزبية ض ّيقة ،وألهداف مناهضة للثورة ،ولتفتيت
وحدة قوى الثورة أيضً ا .أ ّما من "الجهة األخرى" ،فقد جاءت ر ّدة
الفعل أش ّد قسوة؛ إذ اتّهم الحزب الشيوعي عنارص من قوى إعالن
الحرية والتغيري بأنّها تعقد االتفاقات الرسية واملشبوهة داخل البالد
وخارجها ،وتقود التحالف نحو االنقالب عىل الثورة ،واملوافقة عىل
السياسات املخالفة للمواثيق واإلعالنات املتّفق عليها ،وظلّت هذه
العنارص رغم موقفها الشكيل يف مجلس الحرية والتغيري تتآمر عىل
توصيات اللجنة االقتصادية للحرية والتغيري ،وتقف مع سياسات
الحكومة الداعمة لتحرير السلع األساسية ورفع الدعم واعتامد
توصيات صندوق النقد الدويل .ولقد أدى ذلك إىل تدهور معيشة
املواطنني وارتفاع معدالت التضخم ،مع استمرار البطالة وسط
الشباب ،وتدهور أحوال النازحني ،والتحيز للرأساملية الطفيلية ض ّد
الرأساملية الوطنية العاملة يف الصناعة والزراعة واالنقالب الكامل
عىل الثورة بوثيقة دستورية جديدة( .((3وينتهي الحزب الشيوعي،
 34يرى الحزب الشيوعي السوداين أ ّن الحكومة االنتقالية قد استسلمت للرأساملية
العاملية الساعية للسيطرة عىل االقتصاد السوداين ،وأنها تسري يف طريق التبعية للغرب
بداًل من االعتامد عىل املوارد الذاتية واإلصالح الداخيل .يُنظر :الحاج
لكل الرشوط ً
وتستجيب ّ
عبد الله (أجرى الحوار)" ،مقابلة مع صديق كبلو ،عضو اللجنة املركزية" ،امليدان (،)3797
.2021/5/25
 35بهرام عبد املنعم" ،الحزب الشيوعي السوداين يعلن انسحابه من االئتالف الحاكم"،
وكالة األناضول ،2020/11/7 ،شوهد يف  ،2022/4/20يفhttps://bit.ly/3OpgAXt :

بعد هذه السلسلة الطويلة من االتهامات ،إىل القول إن لجنته
املركزية قد ق ّررت "انسحاب الحزب من قوى اإلجامع الوطني،
واالنسحاب من قوى الحرية والتغيري ،والعمل مع قوى الثورة والتغيري
املرتبطة بقضايا الجامهري وأهداف وبرامج الثورة" ،وإ ّن الحزب يختار
بداًل عن تضليلها وزراعة اآلمال
"الوقوف مع الجامهري وقضاياها ً
الكاذبة لخديعتها"(.((3
لقد أوضح هذا التص ّدع الداخيل أ ّن القوة التي كانت تعتمد عليها قوى
إعالن الحرية والتغيري مل تكن نابعة من توافق اسرتاتيجي راسخ بقدر
فلاّم سقط هذا
ما كانت مستم ّدة من اشرتاك يف الرفض لنظام اإلنقاذّ ،
النظام تساقطت معه قوى إعالن الحرية والتغيري؛ لتَضارب الرؤى،
ولتَناقض املصالح .غري أ ّن العامل اآلخر الذي فاقم الخالف قد يعود إىل
التخ ّوف من تبعات الفرتة االنتقالية وتح ّمل مسؤولية الفشل املتوقّع،
خاصة يف املجال االقتصادي .لقد ثبت لألحزاب اليسارية الحاكمة
(واملجلس العسكري أيضً ا) أ ّن هناك واق ًعا اقتصاديًّا مرتديًا ال ميكن
تجاوزه ،وأ ّن تغيريه يحتاج إىل إرادة سياسية قوية تستطيع أن تتّخذ
وكل هذا
القرارات الصعبة وتتح ّمل املسؤولية الكاملة عن نتائجهاّ .
يعني أن املعركة الحقيقية بدأت تتح ّول من آفاق األيديولوجيا العليا
إىل املعاناة اليومية للمواطن ،ومن ثنائية اليمني واليسار إىل ثالثية
الخبز والوقود والدواء .وصارت األسئلة الجوهرية هي :من يستطيع
من الوزراء الذين اختارتهم قوى إعالن الحرية والتغيري أن يتص ّدى
لهذه امله ّمة؟ ومن يقف وراءه من الداعمني اإلقليميّني والدوليّني؟
السوداين يساند حكومة الحرية والتغيري ،يف
ّ
وهل
سيظل الشارع ُّ
حني أنها ال تستطيع أن تتّفق عىل برنامج اقتصادي ،أو تجيز ميزانية
كل فريق
عامة ،أو تس ّدد مديونية الدقيق؟ وبنا ًء عىل هذا ،صار ّ
يشكّك يف اآلخر ،ويعيد حساباته ،ويبحث عن رشاكة أصلَب عو ًدا
وأوفر عائ ًدا .وصار من بقي يف قوى إعالن الحرية والتغيري مقتن ًعا بأ ّن
طوياًل ،يف حني
"الرشاكة" بينه وبني املجلس العسكري قد ال تستم ّر ً
ازداد اقتناع املجلس العسكري بأ ّن قوى إعالن الحرية والتغيري فقدت
َزخَمها األول ،وأنها لن تكون حاضنته السياسية املأمونة ،وأ ّن أمامه
أحد خيارين :فإ ّما أن يتم ّهل ويَ ِ
صرِب عىل مصاعب املرحلة االنتقالية
إىل حني انقضاء دورته املق ّررة يف الوثيقة الدستورية ،مع احتامل أن
يؤ ّدي ذلك إىل خروج خارس من العملية السياسية (مع ما قد يرتتّب
عليه من مالحقات جنائية) ،وإ ّما أن يقوم بقفزات استباقيّة يتجاوز
بها قوى إعالن الحرية والتغيري ،ويشكّل تحالفًا جدي ًدا تدخل فيه
الحركات املسلّحة وترىض عنه القوى اإلقليمية والدولية ،فيكون بذلك
قد رضب العصافري كلّها بحجر واحد .وهذا هو الخيار الذي انتهى
36
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إليه وجعله يسارع إىل توقيع "اتفاقية جوبا للسالم" (كام سنوضّ ح
تنظياًم -
الحقًا) .أ ّما الحزب الشيوعي  -وهو أكرث هذه املجموعات
ً
فقد ثبت له أ ّن الجناح العسكري الحاكم ليس حليفًا له؛ ولذلك فقد
صار يجاهر بعداوته للحكومة االنتقالية ،وبدأ منذ مطلع عام 2021
يطالب بإسقاطها واستبدال حكومة أخرى بها.

ً
ثالثا :مع ّوقات االنتقال نحو النظام
الديمقراطي
 .1معوقات مشتركة :البحث عن
ديمقراطية "مضمونة العواقب"
أي
بني يدي الحديث عن االنتقال إىل الدميقراطية يرد السؤالّ :
دميقراطية يراد االنتقال إليها؟ ومن يريد ذلك االنتقال؟
مع أ ّن أيًّا من املجموعات املشاركة يف الحكومة االنتقالية مل تتع ّرض
رصاحة لهذه القضية عىل نحو فكري مع ّمق ،حيث إ ّن بعضها ال
أساسا يف عملية االنتقال إىل نظام دميقراطي (حزب البعث
يرغب ً
مثاًل) ،فإ ّن بعضها اآلخر يُضمر مع ًنى مغاي ًرا للمعنى املتعارف عليه
ً
للدميقراطية .فالدميقراطية ،يف أبسط تعريفاتها ،ال تعدو أن تكون
"منه ًجا لل ُحكم" يستطيع الشعب من خالله أن يختار قيادة ت ُوكَل
إليها أمور الترشيع وإصــدار القوانني امللزمة يف شؤون املجتمع
العامة( .((3لك ّن مثل هذا التعريف ميثّل إشكاالت عديدة لرشكاء
كل فريق منهم يرت ّدد يف مسألة االنتقال
الحكومة االنتقالية ،ويجعل ّ
إىل الدميقراطية .وأ ّول هذه اإلشكاالت أ ّن االنتقال إىل الدميقراطية
سيعني  -يف أدىن مستوياته  -الرجوع إىل الشعب ليختار قيادة
للحكومة ،وال توجد وسيلة لذلك ّإاّل عن طريق االستفتاء أو االنتخاب.
لك ّن أيًّا من هاتني الوسيلتني ستقود إىل نتائج غري حميد ٍة ،وقد ال
َصب يف صالح االئتالف العسكري  -املد ّين الحاكم؛ فالعسكريون ال
ت ّ
يحبّذون االنتخابات ألنها تعني خروج مجموعتهم الحاكمة بصورة
كاملة من العملية السياسية ،مع ما يرتت ّب عىل ذلك من إرباك شديد
ملجمل التع ّهدات واالتفاقات التي أبرموها مع القوى اإلقليمية
عاّم قد
ال ّداعمة لهم ،وال سيام اإلمارات والسعوديّة ومرصً ،
فضاًل ّ
يرتتّب عىل االنتخابات من أرضار مبارشة تلحق بالقيادات العسكرية؛
سواء من ناحية املساءلة القانونية ،أو الرضر االقتصادي؛ ولذلك فإ ّن
أجندة الجناح العسكري ال تتض ّمن الرجوع إىل االنتخابات ،بل تسعى
من خالل طرق شتّى إلطالة الفرتة االنتقالية .وليك يتحقّق له ذلك،
37 Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy (New
York: Harper & Row Publisher, 1942), p. 243.
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حاول االستفادة من ثالثة ملفّات أساسية آلت إليه ،وصار يأمل من
خاللها أن يبقى يف السلطة أطول م ّدة ُممكنة .يتعلّق امللف األول
السالم الداخيل مع الحركات املسلّحة ،ويتعلّق الثاين بتطبيع
بتحقيق ّ
العالقة الخارجية مع إرسائيل يف متا ٍه كاملٍ مع املحور اإلمارايت -
السعودي .أ ّما امللف الثالث فيتعلّق برتتيب العالقة مع املنظومة
العسكرية املرصية يف نزاعها مع الحكومة اإلثيوبية حول ُس ّد النهضة.
ملف من هذه امللفّات (يف نظر املجموعة العسكرية)
أي ٍّ
وسيؤ ّدي ّ
إىل تعزيز موقف الجناح العسكري يف السلطة ،فيكون مبنزلة حكومة
ألي ٍ
طرف من األطراف االستغناء عنها كام سيتّضح
أم ٍر واقع ال ميكن ّ
ذلك الحقًا.

 .2مع ّوقات من صنع الجناح العسكري
أ -العالقة مع الحركات المسلّحة

يرى الجناح العسكري يف الحكومة االنتقالية أ ّن ملف السالم ميكن أن
يصري "طوق النجاة" الذي يبحث عنه ،إذ يستطيع من خالله أن يدخل
يف مفاوضات مط ّولة مع الحركات املسلّحة ،فيتمكّن يف حال نجاحه
من إحراز نقاط تضمن بقاءه يف السلطة ،كام يتمكّن يف حال إخفاقه
السعي
من أن يجِد م ّرب ًرا لتمديد الفرتة االنتقالية بدعوى مواصلة ّ
السالم .ويف هذا السياق ،استطاع الجناح العسكري
نحو تحقيق ّ
بالفعل أن يتفاهم ،بعد وساطة من حكومة جنوب السودان ،مع
مثاًل ،وأن يوقّع
بعض حركات املعارضة املسلّحة ،كالجبهة الثورية ً
(((3
يف ترشين األول /أكتوبر  2020ما عرف بـ "اتفاقية جوبا للسالم" ،
التي اتّفقت األطراف فيها عىل أن تكون هناك فرتة انتقالية جديدة
تستمر  39شه ًرا بداي ًة من تاريخ توقيع االتفاق ،وهذا يعني ِ -ضمن
السنة األوىل من فرتة االنتقال ،والرشوع يف دورة
أمور كثرية  -إسقاط َّ
جديدة وفقًا لرشاكة جديدة تبدأ بتوقيع االتفاقية .وسيرتتّب عىل
ذلك ،بطبيعة الحال ،إعادة تشكيل هياكل السلطة القامئة ،وال سيام
ترشيعي ،وهو ما يشري،
مجليس السيادة والوزراء ،وإنشاء مجلس
ّ
رصاحة ،إىل عملية تح ّول من نظام "الحرية والتغيري" القائم عىل بنود
"الوثيقة الدستورية" إىل نظام جديد لل ُحكم تكفّلت بنود اتفاقية
السالم بوضع أركانه األساسية .وقد ال نستطيع يف هذا املقام أن ننظر
كل بنود االتفاقية ،ولكن يكفي أن نتوقّف عند نقطة واحدة متثّل
يف ّ
 38وقّع عن املعارضة املسلّحة الجبهة الثورية السودانية ،وهي تضم أربع حركات
سياسية ،وخمس حركات مسلّحة هي :حركة العدل واملساواة ،وتجمع قوى تحرير السودان،
وجيش تحرير السودان ،وجيش تحرير السودان  -املجلس االنتقايل ،والتحالف السوداين .وقد
تخلّفت عن االتفاق الحركة الشعبية  -شامل برئاسة عبد العزيز الحلو ،وحركة جيش تحرير
السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور .لالستزادة بشأن أهم بنود االتفاقية ،ينظر :صحيفة
الرشق األوسط.2020/10/4 ،15286 ،
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جوهر هذه االت ّفاقية ،وهي توضّ ح العالقة بني اتفاقية جوبا للسالم
والوثيقة الدستورية؛ إذ يُال َحظ أ ّن اتفاقية السالم ال تعترب "الوثيقة
الدستورية" مرجعية عليا ،بل تجعلها تتساوى مع بنود االتفاقية،
وتؤكد أ ّن التناقض ،يف حال التعارض بني الوثيقة الدستورية وبنود
االتفاقية ،يُزال بتعديل الوثيقة الدستورية ،ثم تك ّون مبوجب هذه
االتفاقية (املادة  )80ما ُعرف بـ "مجلس رشكاء الفرتة االنتقالية"،
وقد متثّلت فيه أطراف الوثيقة الدستورية ورئيس الوزراء واألطراف
املوقّعة اتفاقية جوبا للسالم .وكل هذا يؤكد أ ّن الجناح العسكري ال
اطي ،بل يسعى بقوة للتح ّول من "املرحلة
يتّجه نحو االنتقال الدميقر ّ
الثورية" وما تولّد منها من مواثيق إىل مرحلة جديدة يحتضن
فيها الحركات املسلّحة ،ويتقاسم معها السلطة والرثوة أطول فرتة
زمنية ممكنة.
ب -العالقة مع إسرائيل

مثلام هرعت قيادة الجناح العسكري إىل التفاوض مع الحركات
املسلّحة ،هرعت أيضً ا إىل الدخول يف مفاوضات رسية مع إرسائيل.
ففي زيارة رسية إىل أوغندا ،التقى الربهان ،يف شباط /فرباير ،2020
رئيس الوزراء اإلرسائييل السابق بنيامني نتنياهو ،يف محاولة لفرض
األمر الواقع ،غري مكرتث مبا يجده من معاتبة أو نقد من بعض قوى
إعالن الحرية والتغيري ،التي كانت ترى يف التطبيع خيانة للقضية
الفلسطينية وخرو ًجا عىل اختصاص الحكومة االنتقايل(.((3
إ ّن إعادة فتح "امللف اإلرسائييل" مل تكن وليدة طبيعية للعقل
العسكري يف حكومة السودان االئتالفية بقدر ما كانت وليدة ٍ
ضغط
 39ملزيد من التفصيل حول العالقة بني الربهان وإرسائيل ،يُنظر :عبد الباقي الظافر،
"رحلة البحث عن التطبيع مع إرسائيل ..ملاذا طلب الربهان أن يخلد إىل النوم عند العودة من
أبوظبي؟" ،الجزيرة نت ،2020/9/25 ،شوهد يف  ،2022/3/13يفhttps://bit.ly/3CFeMnZ :؛
وكان الربهان قد أوضح الحقًا أ ّن قرار التطبيع مع إرسائيل جاء بعد مشاورات واسعة مع
القوى السياسية واملجتمعية التي مل متانع يف هذه الخطوة ،وأ ّن رشكاء الحكم االنتقايل رشكاء
يف إنهاء العداء مع إرسائيل .وكمثال عىل اعرتاض حزب البعث العريب االشرتايك املشارك يف
الحكومة االنتقالية ،يُنظر :عبد الحميد عوض" ،السودان :حزب سوداين رشيك يف الحكم
يطالب مبحاكمة املشاركني يف التطبيع" ،العريب الجديد ،2020/10/25 ،شوهد يف ،2022/3/13
يفhttps://bit.ly/34E9lZH :؛
وتشري املصادر إىل أ ّن الواليات املتحدة اشرتطت ،خالل زيارة وزير خارجيتها مايك بومبيو
 )2021-2018( Mike Pompeoإىل الخرطوم ،تطبيع العالقات بني الخرطوم وإرسائيل
لشطب اسم السودان من قامئة الدول الراعية لإلرهاب .ينظر" :بومبيو يجري ات ّصااًلً مع
حمدوك بشأن إزالة اسم السودان من قامئة الدول الراعية لإلرهاب" ،يس إن إن عربية،
 ،2020/10/22شوهد يف  ،2022/3/13يفhttps://cnn.it/3i4ryCS :؛
وقد زار وزيــر االستخبارات اإلرسائــيــي ،إييل كوهني ،والوفد املرافق له ،الخرطوم
بعد شهر من موافقة حكومة السودان عىل تطبيع العالقات مع إرسائيل ،وذلك يف
 26كانون الثاين /يناير  ،2020يف إشارة إىل تاريخ فتح الخرطوم عىل يد أنصار املهدي عام
 .1885ومن الالفت لالنتباه أ ّن وسائل اإلعالم الرسمي يف السودان مل ترش إىل تلك الزيارة.
وذكر الوزير اإلرسائييل أ ّن الوفد قد التقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح الربهان ووزير
الدفاع ياسني إبراهيم ،وتناول اللقاء قضايا دبلوماسية وأمنية واقتصادية .والجدير بالذكر أ ّن
السودان قد وقّع الوثيقة اإلبراهيمية يف السادس من كانون الثاين /يناير .2021

وإلحا ٍح من دول التحالف العريب (اإلمــارات والسعودية) .فكام
ضغطت هذه الدول من ق َُبل عىل الربهان وحميديت لالنخراط معها
يف حرب اليمن ،ضغطت عليهام أيضً ا الحقًا لالنخراط يف "السالم
اإلبراهيمي" الذي يسعى لتطبيع العالقات مع إرسائيل ،والذي
تتزعمه دولة اإلمارات(.((4
ج .العالقة مع مصر

تكاد تجمع مختلف القوى السياسية التي تعاقبت عىل الحكم يف
مرص عىل أ ّن السودان يقع ضمن املجال الحيوي ألمنها القومي،
وأنه ميثل عمقها االسرتاتيجي الجنويب؛ ما يجعلها تحرص باستمرار
عىل وجود عالقات قوية بينها وبني النظام الحاكم يف السودان.
ويف هذا اإلطار ،أَ ْولَت حكومة الرئيس عبد الفتاح السييس اهتام ًما
كب ًريا بالعالقة مع الحكومة االنتقالية يف الخرطوم .وتأيت محاربة
تنظيم اإلخوان املسلمني ومالحقة أعضائه ضمن اهتامماتها بالشأن
السوداينّ ،إاّل أن االهتامم األكرب يتّجه نحو إقامة عالقة وثيقة مع
املك ّون العسكري يف الحكومة االنتقالية وإدراجه يف إطار االسرتاتيجية
تحس به مرص من خطر إثيويب
األمنية املرصية،
ً
خصوصا يف ضوء ما ّ
عليها بسبب مرشوع "س ّد النهضة".
أ ّما املك ّون العسكري يف الحكومة االنتقالية ،فهو يدرك ما ملرص من تأثري
داخل التحالف اإلمارايت  -السعودي  -اإلرسائييل ،ويُدرك أ ّن انخراطه
يف هذه املنظومة  ،وأ ّن ما يقدمه من خدمة لوجستية أو عسكرية،
فاعاًل ال غنى عنه؛ سواء يف حفظ األمن واالستقرار يف
سيجعالن منه ً
املنطقة ،أو يف املشاركة الفعلية يف القتال؛ ولذلك توالت الزيارات
بني العسكريني يف الخرطوم ونُظرائهم يف القاهرة ،ثم تُ ّوجت بتوقيع
اتفاقية للتعاون العسكري بينهام يف  2آذار /مارس  ،((4(2021أعقبتها
مناورات مشرتكة بني الجيش السوداين واملرصي يف أيار /مايو .((4(2021
لقد حاولنا أن نشري إىل بعض السياسات التي اتخذها املك ّون
العسكري يف الحكومة االنتقالية لتطويل بقائه يف السلطة ولتنويع
مصادر ق ّوته .ويبدو جليًّا أنه قد نجح يف ذلك واستطاع االنخراط
 40يجدر بنا يف هذا املقام أن نتذكّر العامل اإلقليمي يف الحالة السودانية؛ إذ يالحظ أن
القيادات العسكرية األساسية التي ساهمت يف إسقاط حكومة البشري (بن عوف ،وحميديت،
والربهان) كان لها ارتباط مبارش مبعسكر السعودية  -اإلمارات  -مرص ،بل إن هذه القيادات
كانت تشارك عىل نحو مبارش يف الحرب السعودية  -اليمنية ،وذلك من خالل إرسال وحدات
من الجيش السوداين أو قوات الدعم الرسيع إىل أرض املعارك.
" 41يف خضم النزاع بني السودان وإثيوبيا وأزمة سد النهضة ..اتفاقية جديدة توطد
التعاون العسكري بني الخرطوم والقاهرة" ،الجزيرة نت ،2021/3/3 ،شوهد يف ،2022/4/20
يفhttps://bit.ly/3xFF60B :
" 42تستمر  5أيام ..انطالق مناورات 'حامة النيل' العسكرية بني الجيشني السوداين
واملرصي" ،الجزيرة نت ،2021/5/26 ،شوهد يف  ،2022/4/20يفhttps://bit.ly/3Mm7yJ9 :
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يف التحالف اإلقليمي الذي تقوده اإلمارات والسعودية ومرص .ويبدو
من الواضح أيضً ا أن قائد املك ّون العسكري ،الفريق الربهان ،استطاع
القوي" الذي ال غنى
أن يربهن لحلفائه يف اإلقليم عىل أنّه "الرجل
ّ
لهم عنه يف املحافظة عىل مصالحهم .وفيام ييل ،سننظر يف املك ّون
املدين إ ْن كان يسعى بدوره إىل الهدف ذاته ،أو أنه جا ٌّد يف التح ّول
إىل الدميقراطية.

 .3مع ّوقات من صنع الشريك المدني
مبا أن الرشيك املدين يف الحكومة االنتقالية يضم تنظيامت سياسية
كل منها نحو أهداف خاصة به ،فال مجال للحكم
متع ّددة ،ويسعى ّ
جساًم سياسيًّا واح ًدا .لك ّن هذا ال مينع القول إ ّن هناك
عليه بوصفه ً
أسبابًا أيديولوجية وعملية تجعل هذه التنظيامت ترغب يف متديد
الفرتة االنتقالية وعدم الرغبة يف إجراء انتخابات عامة ،متّفقة يف
ذلك مع املك ّون العسكري يف الحكومة االنتقالية .ورأس هذه
األسباب أ ّن بعض هذه التنظيامت ذو تو ّجه أيديولوجي ال يتّسق مع
مثاًل يتبنى مفهو ًما للدميقراطية "يختلف
الدميقراطية ،فحزب البعث ً
عن الدميقراطية املع ّرفة باأللف والالم ،ويستخدم للداللة عىل ذلك
مصطلحات مع ّينة مثل الدميقراطية الشعبية ،ودميقراطية املشاركة
واإلنجاز"( .((4أ ّما الحزب الشيوعي ،فهو أيضً ا يرت ّدد يف مسألة العودة
ظل يتساءل
إىل الدميقراطية العتبارات أيديولوجية ،إذ يُ َاَل َحظ أنه ّ
منذ أواسط الستينيات عن جدوى الدميقراطية الليربالية ،مش ًريا إىل
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القوي
ضعف األساس االجتامعي للربملانية الغربية تارةً ،نتيجة للوزن
ّ
للقطاع التقليدي السوداين ،وداعيًا إىل دميقراطية جديدة يُقيَّد فيها
نشاط الفئات املعادية للثورة الدميقراطية تار ًة أخرى( .((4وات ّساقًا مع
هذا املوقف صار ينادي مبا أسامه "دميقراطية املجتمع" ،حيث يكون
للجامهري دور أصيل يف وضع السياسات واتخاذ القرارات ،وذلك ليك
يتحقق التح ّول الدميقراطي الحقيقي.
أما السبب العميل ،الذي يجعل هذه التنظيامت تتج ّنب االنتخابات،
فهو أن أي عملية انتخابية ستفتح نافذة تلِ ُج منها القوى السياسية
غري املرغوب فيها ،وال سيام حزب األمة والحزب االتحادي أو القوى
اإلسالمية التي كان يعتمد عليها النظام السابق وبعض القوى
االجتامعية التقليدية؛ إذ إن أغلب هذه األحـزاب الصغرية التي
خاصة حزب البعث
تسيطر عىل املشهد السيايس يف الوقت ال ّراهنّ ،
السوداين والحزب الوحدوي الدميقراطي النارصي والحزب الشيوعي
السوداين ،ستتضاءل أو تفقد وجودها كل ًّيا يف حال قيام انتخابات حرة؛
وذلك ما جعل اإلمام الصادق املهدي ،رئيس حزب األ ّمة ،يه ّددها
بـ "ورقة االنتخابات" ،ويذكّرها بأن حزبه قد نال أكرثية املقاعد يف
أي
ّ
كل االنتخابات التي قامت يف السودان ،وأنّه يف حال حدوث ّ
(((4
"كاين ماين" (تالعب) فإنه سيدعو إىل انتخابات مبكِّرة  .وبنا ًء عىل
هذا ،صارت املجموعات السياسية الصغرية تبحث عن "دميقراطية
مضمونة العواقب"؛ مبعنى ّأاّل ت ُجرى انتخابات ّإاّل حينام تضمن الفوز
فيها ،ولذلك فهي تعمل عىل تطويل الفرتة االنتقالية ،وتشرتط ّأاّل
تقام انتخابات ّإاّل بعد عمليات تصفي ٍة للنظام القديم تشمل إعادة
هيكلة األجهزة العسكرية واألمنية وتحقيق السالم.
طوياًل ،وأ ّن
ً
ولكن بالنظر إىل أ ّن هذه العمليات تستغرق وقتًا
"الوقت" هو ما تحتاج إليه هذه املجموعات لتُع ّزز وجودها يف
السلطة واملجتمع ،فإنه ليس من املستبعد أن تتوافق مع املك ّون
العسكري بشأن متديد الفرتة االنتقالية إىل أطول م ّدة ممكنة(.((4
ظل يدعم هذا التو ّجه ،ويؤيِّد عمليات
ومع أن الحزب الشيوعي ّ
"تصفية النظام السابق" ،ويرت ّدد يف مسألة العودة إىل الدميقراطية،
 44كامل الجزويل ،الشيوعيون السودانيون والدميقراطية (الخرطوم :دار عزة للنرش،
 ،)2003ص  .80-79لالستزادة بشأن مفهوم الدميقراطية يف الفكر املاركيس ،يُنظر:
Crawford Brough Macpherson, The Real World of Democracy (Oxford:
Oxford University Press,1966), pp. 13-17.
" 45كــاين ماين اإلمــام ..الصادق املهدي يطالب بإعطاء حزبه أغلبية اختيارات والة
الواليات ..ماذا قال وملاذا يعتقد ذلك؟ اإلجابة يف الفيديو # ..فيديو_بوست  #زول_بوست"،
فيسبوك ،2020/1/13 ،شوهد يف  ،2022/3/13يفhttps://bit.ly/3J9R6KM :
 46ذكر السيد مبارك الفاضل رئيس حزب األمة ،يف مخاطبة عامة ،أن قائدًا عسكريًّا
يف مجلس السيادة أبلغه عن ٍ
عرض تقدّمت به قوى إعالن الحرية والتغيري لتمديد الفرتة
االنتقالية  10سنوات.
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كل ذلك مل يقلّل من ح ّدة الخالف الذي بدأ يف االتساع بينه وبني
فإن ّ
هذه التنظيامت ،ومل مينعه من االنسحاب من تج ّمع املهنيّني ومن
قوى الحرية والتغيري؛ إذ جاء يف تقارير اللجنة املركزية للحزب أنّه
توصل إىل أ ّن "حكومة الفرتة االنتقالية بشقّيها العسكري واملدين
قد ّ
تنتهج طريق الهبوط الناعم ،وتتبنى ذات السياسات للنظام البائد
التي تخدم مصالح فئات الرأساملية الطفيلية واالرتباط بقوى إقليمية
ودولية ال مصلحة لها يف تق ّدم الثورة ،وتتآمر إلجهاضها حفاظًا
عىل مصالحها يف السودان واملنطقة عمو ًما لنهب املوارد والرثوات،
واستخدام موقعه الجيوسيايس يف التحكم عىل شعوب ودول املنطقة
وسواحل البحر األحمر للتحكم يف الطريق التجاري والدويل ،والدفع
بالسودان للسري عىل ذات املسار السيايس الذي قاد إىل تخلف الوطن
وفقر الشعب ،والخضوع إلمالءات القوى الخارجية والدوران يف فَلك
الرأساملية العاملية ونفوذها يف خدمة مراكمة ومركزة رأس املال يف
بلدانها عىل حساب الشعب والوطن"(.((4
وما كان للحزب الشيوعي أن يتّخذ مثل هذا املوقف الراديكايل
لوال تخ ّوفه الشديد من اتفاقية جوبا للسالم التي وقّعتها الحكومة
االنتقالية مع بعض الحركات املسلّحة(((4؛ وذلك ألن الحزب ال
يرى فيها ّإاّل انتصا ًرا للمك ّون العسكري يف الحكومة ،وألنه يرى أ ّن
الحركات املسلّحة التي وقّعت االتفاقية ذات توجهات إسالمية سابقة
مثل حركة العدل واملساواة .وبنا ًء عىل هذا ،سارع الحزب إىل التقارب
مع الحركة الشعبية شامل برئاسة عبد العزيز الحلو ،وهي حركة
ذات تو ّجه يساري يتوافق مع تو ّجهات الحزب الشيوعي ومواقفه،
فوقّع الحزب والحركة ،يف أيلول /سبتمرب  ،2020اتفاقًا مناوئًا التفاقية
أي مساومة أو تسوية
التمسك باختيار الثورة يف رفض ّ
جوبا أكّدا فيه ّ
نادى بها مرشوع الهبوط الناعم ،واإلرصار عىل رضورة إسقاط النظام
البائد ،وتفكيك ركائز الرأساملية الطفيلية وتصفية نظامها ،والرشوع
يف وضع لَبنات سودان جديد يقوم عىل منهج سيايس اجتامعي
يحقّق دميقراطية حقيقية ،واقتنا ًعا باستمرار جذوة الثورة متّقدةً.
وأكّدا يف البيان "إنجاز التغيري الجذري وصنع سودان جديد" ،وإصالح
مسار الفرتة االنتقالية لتقوم عىل دميقراطية ال تتج ّزأ عن دميقراطية
املجتمع القامئة عىل النشاط الجامهريي القاعدي؛ خارج األطر
التنظيمية الرسمية ،وعرب املنابر الدميقراطية واملستقلّة التي أبدعتها،
" 47دورة اللجنة املركزية يناير 2021م  -الورقة السياسية ( ،")4/5الحزب الشيوعي
السوداين  ،Sudanese Communist Party-SCPفيسبوك ،2021/2/27 ،شوهد يف
 ،2022/4/20يفhttps://bit.ly/37A7xCp :
" 48اتفاق جوبا للسالم يف السودان :تحدّياته وفرص نجاحه" ،تقدير موقف ،املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات 10 ،كانون األول /ديسمرب  ،2020ص  ،3شوهد يف ،2022/3/13
يفhttps://bit.ly/3I7e8k6 :

مستقباًل ،الجامهري النتزاع حقوقها واملشاركة يف صنع القرار
ً
وت ُبدعها
(((4
ومتابعة التنفيذ .
وترت ّب عىل هذه االسرتاتيجية أ ْن صار الحزب الشيوعي يتبنى سياسة
املشاركة يف الداخل واملعارضة من الخارج ،حيث يدفع بعدد من
املنتسبني إليه للمشاركة يف إدارة الحكومة االنتقالية ،يف حني أنه
يعمل من الخارج عىل إسقاطها متخلّ ًيا عن تج ّمع املهن ّيني ومنسح ًبا
من قوى إعالن الحرية والتغيري ،حتى وصفه بعضهم بأنّه "الحاكم
الخفي"( .((5إ ّن هذه املواقف واملفاهيم ذات الطابع األيديولوجي
ّ
الراديكايل ال تختلف يف يشء عن منوذج األحزاب اللينينية التقليدية،
أي مجموعة سياسية تتبنى رؤية بديلة للمجتمع
التي تستبعد ّ
وتسعى للحصول عىل السلطة عن طريق االنتخابات الدورية وفقًا
للطريقة الدميقراطية املعهودة ،وقد يجد مثل هذا الطرح قبو ًاًل من
طرح ال يعزز التح ّول إىل الدميقراطية.
قواعد الحزب ومنارصيه ّإاّل أنه ٌ
لعلّه بات من الواضح أن أيًّا من املك ّونني العسكري واملدين ال يرغب
يف االنتقال إىل الدميقراطية ،وال يتبقّى يف هذه الحالة ّإاّل العوامل
مهاًّم يف دفع
الخارجية ،فهل ستؤدي القوى العاملية واالقتصادية دو ًرا ًّ
الحكومة االنتقالية نحو التح ّول الدميقراطي كام توقّع منوذج ستيبان؟

رابعا :القوى الخارجية واالنتقال
ً
الديمقراطي
لقد أشار ستيبان ،يف منوذج االنتقال الذي نتح ّدث عنه ،إىل بعض
الحاالت األوروبية التي نُقلت بنجاح إىل الدميقراطية عن طريق "الغزو
العسكري الخارجي" ،أي ما قام به الحلفاء بعد الحرب العاملية الثانية
بشأن فرض النظام الدميقراطي عىل أملانيا وإيطاليا ،ولكنه رسعان
ما أوضح أن تلك التجربة خاصة ،وأنها غري قابلة للتكرار ،مق ّد ًرا أ ّن
أغلب عمليات االنتقال إىل الدميقراطية كانت منذ الستينيّات من
ٍ
عمليات تؤ ّدي فيها
القرن املايض ،وأنها ستظل يف املستقبل املنظور
القوى االجتامعية والسياسية الداخلية دو ًرا أساسيًّا ،وأنه لن يكون
للقوى العسكرية الخارجية دور يف ذلك االنتقال ،غري أنه يق ّدر أ ّن
القوى العاملية واالقتصادية والتكتالت السياسية ستظل تؤ ّدي دو ًرا
مهاًّم .انتهى ستيبان إىل هذه الخالصة يف عام  ،1986ولكن بعد أقل
ًّ
من عقدين من الزمان بدأنا نشاهد محاوالت فرض الدميقراطية
عن طريق "الغزو العسكري الخارجي" تتك ّرر يف العراق عام ،2003
" 49اتفاق سيايس بني الحزب الشيوعي والحركة الشعبية  -الحلو" ،سوداين بوست ،شوهد
يف  ،2022/3/13يفhttps://bit.ly/3t2O3hL :
الخفي املتل ّون" ،الرشق،
الحاكم
السوداين..
 50يارس محجوب الحسني'" ،الشيوعي'
ّ
 ،2020/1/18شوهد يف  ،2022/3/13يفhttps://bit.ly/3CHmu0D :؛ محمد عيل.
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ويف أفغانستان عام  ،2001ويف ليبيا عام 2011؛ ما يجعلنا نتساءل:
ما الدور الذي ميكن أن تضطلع به القوى الخارجية يف دعم مسار
االنتقال الدميقراطي؟ هل ستعمل اإلدارة األمريكية ودول االتحاد
األورويب يف اتجاه االنتقال الدميقراطي يف السودان؟ هذا ما نحاول
التعرض إليه فيام ييل.

 .1دول االتحاد األوروبي واالنتقال إلى
الديمقراطية
تبدي مجموعة دول االتحاد األورويب اهتام ًما أكرث بالشأن السوداين،
ولها حضور ملحوظ يف ساحته السياسية من خالل بعثاتها وسفرائها،
ويعود اهتامم هذه الدول بالسودان إىل أسباب جيوسياسية وأمنية،
ذلك أ ّن السودان له  -بحسب تقديرها  -تأثري مبارش يف القرن
األفريقي والبحر األحمر وأفريقيا والرشق األوسط ،وأن األمن يف
جميع هذه املناطق ينعكس بشكل مبارش ،وغري مبارش ،عىل أمن
دول االتحاد األورويب وسالمتها ،ولهذا فإن هذه الدول تدعم انتقال
الشعب السوداين إىل نظام دميقراطي يوفر السالم واالستقرار يف
املنطقة .مع مالحظة أن هذه الدول يف حال تعاملها مع الوضع يف
السودان ال تهتم ّإاّل مبسألتني :محاربة التط ّرف واإلرهاب ،ووقف
عمليّات النزوح والهجرة غري الرشعية إىل الدول األوروبية .ولتحقيق
ذلك ،تحتاج إىل حكومات قوية تقوم بدور الحارس الحدودي،
وتحافظ عىل األمن واالستقرار يف املنطقة .ولذلك ،ليس من املستغرب
ينصب اهتامم بعثة االتحاد األورويب يف السودان عىل املؤسسة
أن
ّ
العسكرية ،وعىل مستوى التعليم الذي تق ّدمه للطالب ومحتواه؛ من
أجل "بناء جيل جديد ومختلف من املهن ّيني للسودان وللمنطقة"(،((5
وهو ما يستدعي التح ّول باملنظومة التعليمية للعسكريني حتى
تضمن "مكافحة اإلرهاب واالتجار بالبرش وإدارة الحدود ومكافحة
وفض النزاعات وحفظ وبناء السالم"(.((5
التهريب ّ
 51تناولت الصحف زيارة رئيس بعثة االتحاد األورويب روبرت فان دن دول Robert
 Van Den Doolوسفراء االتحاد األورويب لدى السودان ألكادميية منريي العسكرية العليا
يف مدينة أم درمان ،حيث قال رئيس البعثة" :نحن مهتمون جدًّا بفهم مستوى ومحتوى
لطاّلبها ،والتح ّول التعليمي الجاري ليشمل حقوق
التعليم املقدّم يف هذه املؤسسة الرئيسة ّ
اإلنسان والقانون الدويل واإلنساين الذي يؤدّي إىل بناء جيل جديد ومختلف من املهن ّيني
داعاًم قويًّا النتقال الشعب السوداين
للسودان وللمنطقة" .وأكّد أن االتحاد األورويب مل يزل ً
إىل دميقراطية حقيقية بوصفه منارة للسالم واالستقرار يف املنطقة .ينظر" :السفري روبرت فان:
أمن السودان مهم جدًّا بالنسبة لالتحاد األوريب" ،وكالة السودان لألنباء "سونا"،2021/3/3 ،
شوهد يف  ،2022/3/13يفhttps://bit.ly/35QVFuU :
 52هذا ما ذكره اللواء الركن عز الدين عثامن طه ،مدير األكادميية مر ّحبًا بسفراء االتحاد
األورويب ،مؤكّدًا لهم أ ّن األكادميية بصدد تطوير "املنظومة التعليمية" يف املرحلة القادمة
للدارسني العسكريني واملدنيني لتضمن مكافحة اإلرهاب واالتجار بالبرش وإدارة الحدود
وفض النزاعات وحفظ وبناء السالم ،يُنظر :املرجع نفسه.
ومكافحة التهريب ّ
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وكل هذا يعني أن دول االتحاد األورويب حينام تتحدث عن مساعدة
ّ
السودان يف عملية "االنتقال إىل الدميقراطية" إمنا تقصد ،ضمن أشياء
أخرى ،إعادة هيكلة املؤسسة العسكرية السودانية ،وتغيري محتواها
التعليمي ،بحيث ميكنها أن تعمل لصالح هذه الدول ولخدمة أهدافها
يف املنطقة .ويف هذا اإلطار ،فإن الهدف االسرتاتيجي هو أاّلّ تُرتك الثور ُة
كاماًل فتع ّزز بذلك موجة الربيع العريب ،وأاّلّ
السودانية لتن َجح نجا ًحا ً
ت َ
ُرتك ليصيبها فشل كامل فينزلق السودان يف حروب أهلية ويصبح
مص ّد ًرا لزعزعة األمن يف املنطقة .ولتحقيق ذلك ،تب ّنى مجلس األمن
التابع لألمم املتحدة ،يف حزيران /يونيو  ،2020باإلجامع القرار رقم
 2524الذي تقدمت به بريطانيا وأملانيا ،والذي يقيض بإنشاء بعثة
للمساعدة يف الفرتة االنتقالية( .((5وجاء يف حيثيات القرار أن البعثة
تهدف إىل "املساعدة يف تح ّول البالد إىل حكم دميقراطي" ،وتعزيز
حقوق اإلنسان ،والسالم املستدام وتنفيذ اتفاقات السالم( .((5ويف أول
تقرير لفولكر بريتس  ،Volker Perthesرئيس البعثة املتكاملة لدعم
املرحلة االنتقالية يف السودان يونيتامس  ،UNITAMSيف مجلس
األمن ،ذكر أ ّن األهداف االسرتاتيجية األربعة للبعثة هي :دعم االنتقال
السيايس ،ودعم عمليات السالم وتنفيذ اتفاقاته ،وبناء السالم ،وتعبئة
رصح الحقًا بأنه يتطلّع إىل العمل مع األمم
املوارد الخارجية .ثم ّ
املتحدة ورشكائها لدعم االنتقال السلمي إىل الدميقراطية وفقًا لقرار
مجلس األمن رقم  .2524لكن باستثناء هذه الترصيحات ،ليس
متوقّ ًعا ،يف تقديرنا ،أن يقدم االتحاد األورويب عىل اتخاذ خطوة عملية
رسع االنتقال نحو الدميقراطية يف السودان.
حاسمة ت ّ

 .2الواليات المتحدة واالنتقال إلى
الديمقراطية
الاّلفت لالنتباه أنه بعد أن تحقّق إلدارة الرئيس األمرييك السابق
من ّ
دونالد ترامب  )2021-2017( Donald Trumpما كانت تريده
من السودان (االنضامم إىل منظومة الدول العربية املوقّعة اتفاقيات
السالم مع إرسائيل) ،مل تعد تضغط عىل الحكومة االنتقالية من أجل
االنتقال نحو النظام الدميقراطي .وحينام أصدر الكونغرس األمرييك
"قانون االنتقال الدميقراطي يف السودان واملساءلة والشفافية املالية
بحق ال ّنقض .ولكن نظ ًرا
للعام  ،"2020مل يقابل من الرئيس ترامب ّإاّل ّ
 53الجدير بالذكر أن هذا القرار سبقه خطاب من رئيس الوزراء السوداين ،عبد الله
حمدوك يف  27كانون الثاين /يناير  ،2020إىل السكرتري العام لألمم املتحدة يطلب فيه أن
تسعى األمم املتحدة إىل الحصول عىل والية من مجلس األمن إلنشاء عملية لدعم السالم
مبوجب الفصل السادس .يُنظر" :السودان يطلب من مجلس األمن إنشاء بعثة خاصة لدعم
السالم" ،وكالة األناضول ،2020/2/9 ،شوهد يف  ،2022/3/13يفhttps://bit.ly/3tWJi8V :
 54األمم املتحدة ،أخبار األمم املتحدة" ،مجلس األمن يقرر إنشاء بعثة أممية جديدة
يف السودان ،وميدّد مهام بعثة يوناميد حتى نهاية العام الحايل" ،2020/6/4 ،شوهد يف
 ،2022/3/13يفhttps://bit.ly/3i4ujEe :
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إىل أن القانون قد أُجيز يف املجلس بأغلبية الثلثني ،فقد صار ُملز ًما
لإلدارة الجديدة .فهل تسعى إدارة الحزب الدميقراطي تحت قيادة
الرئيس جو بايدن  )2021( Joe Bidenإىل أن تح ّرك "قانون االنتقال
الدميقراطي" فتدفع يف اتجاه التط ّور الدميقراطي يف السودان؟ أم أنّها
ستتبنى الخط السيايس الذي تتّبعه دول التحالف الثاليث (السعودية
واإلمارات ومرص) تجاه السودان ،وهو خط يهدف إىل صناعة نظام
سيايس عىل صورتها؟ ال ميكن أن تكون اإلجابة قاطعة يف هذا األمر؛
رشع أراد أن
ألن األسلوب الذي ات ّبع يف صياغة القانون يوحي بأن امل ّ
يرتك الباب مواربًا ،فإذا شاءت اإلدارة أن تضغط يف اتجاه االنتقال
الدميقراطي فإن القانون يسمح بذلك ،وإذا شاءت أن تضغط يف اتجاه
اإلصالح االقتصادي ومحاربة الفساد فهو يسمح بذلك أيضً ا؛ ذلك أ ّن
القانون يدعو إىل حامية حقوق اإلنسان ،واملحاسبة عىل االنتهاكات،
ومساءلة قوى األمن واملخابرات ،وبسط سلطة القانون والحكم
الدميقراطي ،ودعم الربامج الهادفة إىل تق ّدم النمو االقتصادي ،ودعم
السالم واالستقرار عىل نحو
إنتاجية القطاع الخاص ،وتعزيز فرص ّ
انتقااًل
ً
طويل املدى ،واستغالل املوارد الطبيعية ،وانتقال الحكم
سلسا ،وتقوية مؤسسات الدولة ،والشفافية املالية ومحارصة الفساد.
ً
يبدو واض ًحا مـ ّـا ذكــر أ ّن هناك تو ّج ًها من املجتمع الــدويل
(األورويب  -األمرييك) لدعم االنتقال إىل الدميقراطية يف السودان
وتأمني الدعم االقتصادي لتلك العملية .لكن من الواضح أيضً ا أ ّن دعم
مطلب أ ّول ال خالف عليه بني رشكاء
املجتمع الدويل تقابله مطالب؛
ٌ
الداخل والخارج ،وهو يتمثّل يف تفكيك املؤسسات األمنية والعسكرية
التي أقامها النظام السابق ،ثم إعادة هيكلتها؛ بحيث ميكن أن تعمل
لخدمة أهداف التحالف األورويب  -األمرييك ورشكائه يف املنطقة ،أما
شق سيايس يتعلّق بنقل السلطة من الجناح
املطلب الثاين فله شقّانّ :
العسكري يف الحكومة االنتقالية إىل الجناح املدين ،وهذا ما يصعب
وشق اقتصادي يتعلّق
عىل العسكريني وحلفائهم اإلقليميّني تنفيذهّ ،
بالخضوع لتوصيات البنك الدويل وصندوق النقد الدويل (خاصة
السلع وتخفيض العملة املحلّية) ،وهذا
رفع الدعم الحكومي عن ّ
ما يصعب عىل الشّ عب تح ّمله ،بل إنه قد يؤ ّدي إىل انتفاضة شعبية
كل أملٍ يف االنتقال إىل الدميقراطية؛ ما يعني يف الحصيلة
أخرى تطيح ّ
ستظل منقوصة.
ّ
النهائية أن عملية االنتقال إىل الدميقراطية

خامسا :مالءمة نموذج ألفرد ستيبان
ً
للحالة السودانية
قد يكون من املناسب أن نعود إىل ما طرحنا من أسئلة يف بداية
البحث ،لرنى إذا كان منوذج االنتقالويني قد أفادنا يف اإلجابة عنه.

59
إن القدرة التفسريية للنموذج يف صورته التي صاغها ستيبان تبدو
واضحة وقوية يف بعض الجوانب ،ولكنها تتقلص يف جوانب أخرى.
توقّع ستيبان يف منوذجه أ ّن القوى االجتامعية والسياسية يف الداخل
ستؤ ّدي دو ًرا أساسيًا يف أغلب عمليات االنتقال إىل الدميقراطية،
ال سيام حينام يقع تغيري يف داخل النظام السلطوي ،وهذا ما يتطابق
إىل ح ّد بعيد مع الحالة السودانية ،فالتغيري جاء أواًلً بفعل مجموعة
يف قمة املؤسسة العسكرية واألمنية داخل النظام ،وجاء ثان ًيا متجاوبًا
تنسقها جبهة سياسية عريضة(((5؛ إذ ال سبيل إىل
مع ضغوط شعبية ّ
إنكار أن "اللجنة األمنية" ،التي تح ّولت إىل املجلس العسكري وصارت
رشيكًا يف الحكومة االنتقالية ،قد جاءت من داخل النظام .فالفريق
عبد الرحمن الربهان كان هو املفتّش العام للقوات املسلّحة ،والفريق
عوض بن عوف كان نائ ًبا أ ّول لرئيس الجمهورية ووزي ًرا للدفاع،
والفريق محمد حمدان دقلو كان قائ ًدا لقوات الدعم الرسيع التي
كانت مبنزلة القوة الخاصة للنظام ،أ ّما الفريق صالح قوش ،الذي
يعترب املخطِّط واملنفِّذ للعملية االنقالبية ضد حكومة اإلنقاذ ،فقد
كان واح ًدا من ركائز األجهزة األمنية يف نظام البشري عىل امتداد
سنوات طويلة( .((5وتوقّع ستيبان يف منوذجه أ ّن العنارص القيادية
العليا يف داخل النظام لن تبادر إىل التغيري ّإاّل حينام تشت ّد القوى
أمل
املعارضة يف مطالبها ،وحينام يراود هذه العنارص القيادية العليا ٌ
يف أن تظل فاعلة يف الحياة السياسية املقبلة .وهذا أيضً ا يتوافق مع
الحالة السودانية؛ فلوال أ ّن العنارص الفاعلة يف القيادة العسكرية
واألمنية قد أحست بقوة املعارضة الشعبية ،ولوال أ ّن بعض هذه
العنارص ،وال سيام الفريق الربهان والفريق حميديت ،كانت تطمع يف
تأمني سالمتها الشخصية وتأمني مصالح حلفائها اإلقليميني ،ملا أقدمت
عىل االنخراط يف املسار الثوري الجديد .ث ّم إ ّن منوذج ستيبان قد أبان
أ ّن نجاح القوى املعارضة يف تكوين تحالف واسع ال يضمن استمرار
تنحل التحالفات وتفقد القدرة عىل
ذلك التحالف؛ إذ رسعان ما ّ
العمل املشرتك ،ما مل تتوافر لها قيادات ذات قدرات تنظيمية ومرونة
أيديولوجية تؤ ّهلها إلجراء املساومات الكربى الالزمة .وقد تطابقت
هذه الرؤية متا ًما مع الحالة السودانية؛ إذ رأينا كيف أ ّن تج ّمع
املهنيّني قد تهاوى ،وأ ّن تحالف إعالن قوى الحرية والتغيري قد ظل
يعاين االنقسامات والتشظي ،ث ّم رأينا أنه مل تكن لقادة هذه األحزاب
 55إ ّن الحديث عن دور املجموعة األمنية والعسكرية يف التغيري ال يقلل من دور الحراك
الجامهريي الضخم الذي شاركت فيه قطاعات اجتامعية وكيانات سياسية تشمل الشباب
واملهنيني واألحزاب السياسية .لالستزادة بشأن هذا الحراك الشعبي ،يُنظر" :ثورة ديسمرب:
السياقات والفاعلون" ،ص .4-1
 56الجدير بالذكر أنه أُقيل عام  2009من الجهاز ،عىل نحو مفاجئ ،و ُع ّنّي مستشا ًرا
للشؤون األمنية .ث ّم إنه أُقيل مرة أخرى عام  ،2011واعتُقل عام  2012بتهمة املشاركة يف
محاولة انقالبية .وقد أُفرج عنه بعفو رئايس عام ( 2013بعد قضاء سبعة أشهر يف السجن)،
ث ّم أُعيد ،عىل نحو مفاجئ ،إىل الجهاز يف  11شباط /فرباير .)2018

60

 ددعلالا  54ددعلالاك  10 -دلجملا

 54 -ددعلادعلا

Issue 54 - Volume 10 - January 2022

واملجموعات قدرات تنظيمية ،أو مرونة أيديولوجية ،تؤهلهم إلجراء
املساومات التي ال تتحقق التحالفات الكربى من دونها.

السعودي  -املرصي) ،وهو محور مناهض للدميقراطية ويعمل جاه ًدا
عىل عرقلة أي تح ّول نحوها يف الدول العربية( ،((5ث ّم آلت إليه (ظاهريًّا)
توصل إليها مع القوى السياسية
مبوجب وثيقة دستورية جديدة ّ
املعارضة .أ ّما رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ،فلم ِ
يأت من داخل
النظام السابق ،بل جيء به من الخارج ،ومل تكن له قدرة ،أو خربة ،يف
تحريك مؤسسات الدولة ،أو التواصل مع القوى السياسية واملجتمعية
كام كان يفعل سواريز غونزاليز يف إسبانيا.

فيتجىّل يف
ّ
أما التنافر األشد وضو ًحا بني الحالة السودانية والنموذج
جانبني .فاألول مفاده أ ّن القوى السياسية املعارضة مل تدخل يف مساومة
مع املك ّون السيايس املدين يف الهرم القيادي الذي تغلب عليه العنارص
اإلسالمية ،بل دخلت يف مساومة مع املك ّون األمني  -العسكري ،وهو
مك ّون ال تدعمه مؤسسة سياسية فاعلة وليست له جذور اجتامعية
راسخة؛ ما يشري إىل أن هذه ليست من أمناط التحالفات السياسية
الكربى التي قد ينتظر منها أن تنجز عملية التح ّول الدميقراطي .أ ّما الثاين،
فهو متعلق بجوانب التنافر؛ فالثورة السودانية ،وإن وجدت تأيي ًدا من
مثاًل،
القيادات العسكرية واألمنية العليا يف داخل النظام ،كحالة إسبانيا ً
فإ ّن موقف تلك القيادات مل يكن صاد ًرا عن "إرادة إصالحية" مستقلّة
عىل غرار التجربة اإلسبانية يف مرحلة ما بعد فرانكو 1975؛ فبعد موته،
انتقلت إدارة الدولة إىل خلفه خوان كارلوس يف ترشين الثاين /نوفمرب
 ،1975فأصبح ملكًا يتمتّع بكامل الصالحيات الدستورية واإلمكانات
املادية ،وقد اختار بنفسه أن يقود التح ّول الدميقراطي وصار بذلك
مبنزلة اآللة املح ّركة للتغيري .ثم اختار غونزاليز أحد رجال الحرس
رئيسا للوزراء ،وقد استطاع غونزاليز ،معتم ًدا عىل خرباته
القديم ،ليكون ً
السياسية ،أن يجد الطريق سالكًا إىل املؤسسة البريوقراطية يف الدولة،
يف حني كان كارلوس يف الجهة األخرى يتمتّع بثقة املؤسسة العسكرية
واألمنية ،فاستطاع االثنان أن يقودا عملية التح ّول إىل الدميقراطية بقدر
كبري من املهارة والسالسة .وقد صارت تلك واحدة من حاالت قليلة
يقع فيها االنتقال من نظام سلطوي قابض إىل نظام دميقراطي (تع ّددي
 برملاين) عن طريق "اإلصالح من أعىل الهرم" ،من دون حرب أهلية،أو ثورة شعبية ،أو تدخّل عسكري خارجي( .((5أما يف الحالة السودانية،
فال توجد مقارنة من هذا الوجه ،إذ إ ّن الرئيس البشري مل يُغادر السلطة
بسبب املوت الطبيعي كام حدث لفرانكو ،والفريق الربهان مل يصعد
إىل السلطة بوصفه وريثًا رشع ًّيا للنظام السابق وفقًا للدستور كحال
ملك إسبانيا خوان كارلوس  ،)2014-1975( Juan Carlosبل آلت إليه
السلطة مبوجب "خطّة" وضعها فاعلون إقليميون (املحور اإلمارايت -

وهكذا ،فإن الحالة السودانية تكشف لنا عن وجه من القصور يف منوذج

غري أن الحالة السودانية تخالف النموذج من حيث إنها شهدت
تقاربًا بني القوى الساعية إلسقاط النظام ،ولكن من دون أن يتبلور
ذلك التقارب إىل انتقال منظور إىل الدميقراطية ،سواء كان ذلك من
جهة القوى االجتامعية والسياسية ،كام توقّع منوذج ستيبان ،أو من
جهة املجموعة األمنية-العسكرية التي خرجت عىل النظام.

57 Eric Solste & Sandra W. Meditz (eds.), Spain: A Country Study
Washington: GPO for the Library of Congress, (1988).

ستيبان ،وهو أنه ال يلقي بااًلً إىل كل ما صدر عن "نظريات التبعية"،
ث ّم إنه ال يضع اعتبا ًرا كب ًريا ملا ميكن أن يكون من تأثري للقوى الخارجية
(عىل نحو مبارش ،أو غري مبارش) يف أ ّي عملية من العمليّتني :عملية
إسقاط النظام ،وعملية االنتقال إىل الدميقراطية .لقد أشار عزمي بشارة
إىل هذا القصور حيث قام بتتبّع الدور الذي تؤ ّديه العوامل الخارجية
يف عملية االنتقال إىل الدميقراطية (عىل املستوى العاملي) ،مب ّي ًنا عجز
منوذج االنتقالويني يف عدد من الحاالت مبا فيها الحالة العربية ،ومؤكّ ًدا
أ ّن البيئة اإلقليمية هي أحد العنارص التي تعقّد االنتقال إىل الدميقراطية
يف العامل العر ّيب( .((5إ ّن ما رآه بشارة وعرضه من حاالت عاملية أ ّدى فيها
حاساًم يف ترسيع االنتقال إىل الدميقراطية أو
العامل الخارجي دو ًرا
ً
تعويقه قد رأينا مثلها متا ًما يف دراسة الحالة السودانية ،إذ إ ّن العامل
وظل
حاساًم يف إسقاط النظامّ ،
الخارجي (اإلقليمي) قد أ ّدى دو ًرا
ً
يضطلع بدور حاسم أيضً ا يف تعويق املسار الدميقراطي ،بل ميكن القول
 58عزمي بشارة" ،مالحظات عن العامل الخارجي يف االنتقال الدميقراطي" ،سياسات
عربية ،العدد ( 38أيار /مايو  ،)2019ص .24-7
 59املرجع نفسه.

تاسارد
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عاماًل خارج ًّيا بقدر ما
إ ّن العامل اإلقليمي مل يعد (يف حالة السودان) ً
صار واح ًدا من أهم الفاعلني السياسيّني يف الداخل.

تبقى عنارص النظام السلطوي القديم ُممسكة مبفاصل السلطة ،مع
املحافظة عىل الحد األدىن من الدميقراطية.

ويلزم ،يف هذا السياق ،أن نتساءل أخ ًريا بشأن منوذج ستيبان :إذا
افرتضنا أ ّن الحكومة االنتقالية ال ترغب يف االنتقال إىل الدميقراطية ،أو
ال تقدر عليه ،فهل ستتح ّول إىل نظام سلطوي جديد؟ أم أنّها ستنهار
وتفتح الباب للفوىض والحرب األهلية؟ إ ّن النموذج يف صورته األوىل
عام  1986ال يق ّدم إجابة مرضية؛ ما جعل ستيبان ينرش يف عام ،2013
أي بعد أكرث من خمس وعرشين سنة من مبحثه األ ّول ،دراسة بعنوان
عاّم يجب تعديله
"نظرية الدمقرطة والربيع العريب" ،وقد تساءل فيها ّ
وعاّم يجب استحداثه من مرئيات جديدة يحتاج إليها
من مفاهيمّ ،
الباحثون الستيعاب ما وقع إبان ثورات الربيع العريب وبعدها ،وقد كان
الاّلفت لالنتباه يف دراسته التعديل الكبري (أو الرتاجع) الذي أجراه
من ّ
يف منوذج االنتقال ،إذ صار إىل القول إ ّن عملية "االنتقال" قد ال تكون
من نظام سلطوي إىل نظام دميقراطي (كام تص ّور سابقًا) ،بل إنها ميكن
أن تكون من نظام سلطوي إىل نظام "هجني" ميزج بني عنارص سلطوية
وأخرى دميقراطية ،((6(Authoritarian-democratic Hybrid
موضّ ًحا أنه يف مثل هذا النظام يعتقد الفاعلون األساسيون أنهم
سيفقدون املرشوعية والتأييد الشعبي ما مل يحتضنوا بعضً ا من سامت
الدميقراطية (كإجراء االنتخابات)؛ ولكنهم يعتقدون يف الوقت ذاته أ ّن
عليهم االحتفاظ بقدر من السلطة يسمح لهم بالتحكّم يف القطاعات
الرئيسة للنظام الجديد؛ بحيث يكون يف إمكانهم تحقيق أهدافهم،
ولكن مع االحتفاظ بالتأييد الشعبي(.((6

ويف هذا اإلطار ،ميكن القول إ ّن التحالف العسكري  -املدين الحاكم
دعاًم من الواليات املتحدة ومن دول االتحاد األورويب (ومن
سيجد ً
حلفائهم اإلقليميني) ميكّنه من تفكيك مؤسسات النظام السابق،
واستيعاب عد ٍد من الحركات املسلّحة يف العملية السياسية ،وتعزيز
العالقة مع الدول اإلقليمية الثالث (اإلمارات والسعودية ومرص)
واالنخراط املتد ّرج يف املنظومة الدولية (األمنية واالقتصادية)،
والتح ّول تدريج ًّيا إىل نظام "هجني" .أما من ناحية (الداخل) السوداين
فستواجه الحكومة االنتقالية تح ّديات صعبة قد ال تؤ ّدي إىل انهيار
الوضع االنتقايل فحسب ،بل إنها ميكن أن تؤ ّدي إىل انهيار الدولة
السودانية ذاتها ،ويأيت عىل رأس هذه التح ّديات الوضع العسكري
فضاًل عن الجيوش
الشاذّ؛ إذ إ ّن هناك أربعة جيوش فاعلة عىل األرضً ،
التي ما زالت خاضعة لقيادة الحركات املسلّحة ،مع مالحظة أن جز ًءا
من القوات العسكرية واألمنية والرشطية ما زال يدين بالوالء لحزب
املؤمتر الوطني( .((6ويف هذه الحالة ،ليس من املؤكّد القول ما إذا كان
الشق العسكري يف الحكومة االنتقالية قاد ًرا عىل التحكّم يف هذا
الواقع العسكري املعقّد وإعادة هيكلته (وفقًا ملا يطلب الحلفاء)
أم أنه سيُطاح كام أُطيح نظام الرئيس البشري .أ ّما التح ّديات األخرى
فتتعلّق بالرشيك املدين يف الحكومة االنتقالية ،وتتب ّدى أو ًاًل يف تص ّدع
التحالف السيايس وعجز املجموعات املك ّونة له عن التوافق يف صيغة
مقبولة للعمل السيايس املشرتك ،وتتب ّدى ثان ًيا يف العجز عن بناء
مؤسسات جديدة للدولة تستطيع أن تؤطّر من خاللها الزخم الثوري
وتح ّوله إىل واقع ،ث ّم إنها تتب ّدى ثالثًا يف العجز عن معالجة األزمة
االقتصادية املتفاقمة.

خاتمة
ال ّ
شك يف أن هذا املوقف الجديد الذي ط ّوره ستيبان سيكون مخيّبًا
آلمال دعاة االنتقال إىل الدميقراطية ،ولكنه سيجد ترحي ًبا من النظم
السلطوية يف اإلقليم العريب ،ث ّم إنه سيصادف هوى يف نفوس كثري من
يحسون بحرج
ص ّناع القرار األورويب  -األمرييك،
ً
خصوصا أولئك الذين ّ
ُظاًم سلطوية
أخالقي ومعارضة شعبية يف مجتمعاتهم وهم يدعمون ن ً
تنتهك حقوق اإلنسان ،ولكنهم يق ّدرون من ناحية أخرى أن سقوط
تلك ال ُّنظم يهدد مصالحهم يف املنطقة .ولذلك ،فليس من املستبعد
أن يكون الهدف املتّفق عليه بني تلك القوى الدولية ورشكائها
السلطويني يف اإلقليم هو انتقال السودان إىل النظام "الهجني"؛ بحيث
60 Alfred Stepan & Juan J. Linz, "Democratization Theory and the 'Arab
Spring'," Journal of Democracy, vol. 24, no. 2 (April 2013), p. 20.
61 Ibid.

وللخروج من هذا املأزق ستجد الحكومة االنتقالية نفسها تسري يف
خطّني متوازيني :خ ّط االنخراط الكامل يف منظومة القوى اإلقليمية،
وهو الخ ّط الذي ستسلكه املجموعة العسكرية ومن ينحاز إليها من
املجموعات املدنية؛ وخ ّط يسري يف اتجاه استعادة الثورة الشعبية
كل حني للخروج إىل امليادين
بتعبئة الطبقات الفقرية التي تتأهب يف ّ
والتظاهر ،وهو خ ّط ستسلكه بعض األحزاب اليسارية (عىل رأسها
الحزب الشيوعي) وكثري من املجموعات الشبابية التي نارصت الثورة
يف بداياتها .ولعل هذه الخيارات الصعبة هي ما جعل رئيس الوزراء
قائاًل" :إن بالدنا
يبدو أكرث تشاؤ ًما وهو يخاطب الشعب السوداينً ،
تواجه ظروفًا قاسي ًة ته ِّدد متاسكها ووحدتها ،وينترش فيها خطاب
الكراهية وروح التفرقة القبلية ،وهذه التشظيات ميكن أن تقودنا
62
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إىل حالة من الفوىض وسيطرة العصابات واملجموعات اإلجرامية،
تفيّش النزاعات بني املجموعات السكّانية كافة ،ما
كام تساعد عىل ّ
قد يؤ ّدي إىل حرب أهلية تقيض عىل األخرض واليابس ،وهذا الخطر
كل اإلقليم إىل حال ٍة من عدم
لن يه ّدد بالدنا فحسب ،بل سيج ُّر ّ
االستقرار ،فأي تهديد لالستقرار يف بلد مثل السودان ،سيمثل حالة
نوعية فريدة مل يسبق لها مثيل عىل مستوى العامل"( .((6ويبدو أ ّن
إشارة رئيس الوزراء إىل "الحرب األهلية" التي تقيض عىل األخرض
املحيّل بقدر ما كانت رسالة
واليابس مل تكن مج ّرد تشخيص للوضع ّ
عاجلة إىل املجتمع الدويل (االتحاد األورويب والواليات املتحدة)
ملطالبته بالتدخل قبل فوات األوان ،وذلك عىل منوال رسالته السابقة
إىل السكرتري العام لألمم املتحدة التي تدعوه إىل التدخل لحامية
الفرتة االنتقالية.
درس ميكن أن يستفاد من مناذج االنتقال
عىل أنه إذا كان هناك ٌ
(((6
مثاًل) ،فهو  -كام يقول أحد الباحثني
الناجح (كالنموذج اإلسباين ً
 أ ّن املسار الدميقراطي لن يبدأ ّإاّل باختيار من قبل فاعلني سياسيّنيحقيقيّني يتح ّركون يف مساحات كافية تسمح لهم باتخاذ القرارات،
قيادات سياسية ذات مرشوعية وفاعلية ،تدعمها مؤسسات سياسية
ذات قدرة تنظيمية عالية ،وذات جذور يف املجتمع .وحينام نتأمل
هذه العنارص ،سنجد أ ّن أغلبها مفقود يف الحالة السودانية الراهنة؛
فالفاعلون السياسيون (بشقّيهم املدين والعسكري) ال يتح ّركون يف
مساحات تسمح لهم باتخاذ القرارات الكبرية ،وليس لكثري منهم
مرشوعية شعبية أو فاعلية تنفيذية ،وال تدعمهم مؤسسات سياسية
ذات قدرة تنظيمية عالية ،وليس ألكرثهم جذور يف املجتمع .وقد
أكّد ستيبان نفسه أن التح ّول إىل الدميقراطية ال يتوقّف عىل وجود
املؤسسات ،بقدر ما يحتاج إىل نوع من القادة الذين يلتزمون بالقيم
وميتازون باملهارة السياسية.
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:1958-1954 صراع األجنحة السياسية داخل المؤسسة العسكرية السورية
االنقالبات والتعددية السياسية
The Conflict between Political Streams in the Syrian Military
Establishment 1954-1958: Coups and Political Pluralism
تنقــد الدراســة اإلطــار العــام الــذي حكــم التيــار األوســع مــن الباحثيــن فــي العالقــات
، العســكرية فــي منهجيــة تفكيرهــم في المؤسســة العســكرية منذ نشــأة الحقل- المدنيــة
 خاصة عند باحثي "آليات الوقاية من،وتقدم الفجوات النظرية والتطبيقية في تلك األدبيات
 مب ّينة ضعف القدرات التفسيرية للحقل في استقراء وتحليل الحقبة التاريخية التي،"االنقالب
 وهي مرحلة التعددية السياسية،يســعى البحث للكشــف عن التباســاتها النظرية والتاريخية
، التي نظر إليهــا الباحثــون باعتبارها مرحلــة ديمقراطية،1958-1954 فــي ســورية فــي المــدة
ســدة الحكم والســماح للقوى
وتتســاءل الدراســة عن األســباب التي دفعت الجيش إلى ترك
ّ
 علــى الرغــم من توســط هــذه المرحلة بين،المدنيــة بممارســة العمــل السياســي فــي حينــه
 وتقوم على فرضية أساســية هي أن الجيش مؤسســة عســكرية تمثل أجنحة.مراحل انقالبية
، قبــل أن تكون تعبي ًرا عن أي شــرائح اجتماعية أخرى،وقطاعــات ووحــدات وألويــة وعالقات قوة
.وهو على عكس ما ذهبت إليه األدبيات في بحث خلفيات الضباط السوسيولوجية
. الديمقراطية، آلية الوقاية من االنقالب، االنقالبات العسكرية، سورية:كلمات مفتاحية
The study criticizes the general framework that has governed the broader current
of the researchers in civil-military relations, their method of thinking about
the military institution since the inception of the field, the paper presents the
theoretical and practical gaps in that literature, in particular the researchers of
"Coup-Proofing". The study shows the weakness of the explanatory capabilities
of the field in extrapolating and analyzing the historical era that the research
seeks to reveal its theoretical and historical ambiguities, which is the phase of
political pluralism in Syria between 1954-1958, which the researchers viewed as
a democratic phase. The paper examines why did the army step down from the
presidency and allowed civil forces to engage in political action at the time, in
spite of that phase is in the midst of two series of coups. The paper is based on a
basic premise that the army as a military institution do represent wings, sectors,
units, brigades, and power relations, before it is an expression of any other
social segments, which is in contrast to what the literature says in examining the
sociological backgrounds of the officers.
Keywords: Syria, Military Coups, Coup-Proofing, Democracy.
. تركيا، اسطنبول، جامعة نيشان تايش،باحث يف العلوم السياسية واإلدارة العامة
Political Science and Public Administration Researcher, Nişantaşı University, Istanbul, Turkey.
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تاسارد
صراع األجنحة السياسية داخل المؤسسة العسكرية السورية  :1958-1954االنقالبات والتعددية السياسية

"ال يسـع امل َنظّريـن إاّلّ أن يحافظـوا على املفاهيـم ،وأن يسـ ّموا
األشـياء مبسـمياتها"(((.

مقدمة :كيف نظر الباحثون إلى
(((
سورية في منتصف الخمسينيات؟
يف سورية ،تثري املدة  1958-1954التي شهدت عود ًة إىل الحياة
السياسية التعددية والربملانية ،أو الدميقراطية كام يصفها البعض،
الكثري من األسئلة ،إذا ما أخضعناها للبحث بأدوات حقل دراسات
االنتقال الدميقراطي والعالقات املدنية  -العسكرية .ففي هذه
األعوام مل يتصدر الجيش السوري س ّدة الحكم كام كانت الحال يف
املدة 1954-1949؛ إذ شهدت هذه األعوام خمسة انقالبات ناجحة،
ومحاولة انقالبية فاشلة ،وبعد عام  1958وقعت تسع محاوالت
انقالبية ناجحة /فاشلة ،ما يعني أن االنقالبات أصبحت هي القاعدة
يف الحياة السياسية السورية وما سواها هو االستثناء ،وهذا االستثناء
متثله املدة  1958-1954التي تحاول هذه الدراسة البحث عن أسبابه.
سال حرب كثري حول رصاعات الكتل السياسية داخل الجيش السوري،
لكن السؤال عن تأثريها يف الحياة السياسية لتلك الحقبة التي
انحرست فيها االنقالبات مل يُطرح بعد ،فهل من عالقة بني عودة
الحياة السياسية ورصاعات األجنحة العسكرية؟ مع اإلشارة إىل أن
وصف الجيش بأنه يف حالة رصاع ،يعني بالتعريف وجود ميزان قوى
متأرجح بني األجنحة العسكرية عسكريًا وسياس ًيا .وبناء عليه ،هل
كان تراجع ظاهرة االنقالبات وعودة الحياة السياسية يف سورية يف
املدة  1958-1954نتيجة وصول ميزان القوى إىل حالة التوازن بني
هذه األجنحة املتصارعة يف القوات املسلحة؟ تحاول هذه الدراسة
اإلجابة عن هذا السؤال من خالل الكشف عن طبيعة هذه الرصاعات
الداخلية يف الجيش ،وبحث األشكال التي اتّخذها هذا الرصاع؟ وكيف
وصل إىل مرحلة التنافر الداخيل يف الثكنات ابتدا ًء؟ وما طبيعة عالقته
بالنظام السيايس والتيارات األيديولوجية والرصاعات الدولية؟
مل يكن البحث عن أسباب انحسار االنقالبات يف سورية مثار تساؤل
فرّسوا اقتصار
لدى الباحثني ،إاّلّ أنهم يف سياق عرض املرحلة التاريخيةّ ،
 1كارل شميت ،نظرية البارتيزان :استطراد حول مفهوم السيايس ،نقلته إىل العربية هبة
رشيف (القاهرة :مدارات لألبحاث والنرش ،)2020 ،ص .143
هلت هوياتهم ،وتركت تعقيباتهم
 2أتو ّجه بجزيل الشكر إىل السادة املحكمني الذين َج ُ
عىل النص كبري األثر ،وإىل األساتذة األكادمييني خليل العناين وعبد الرحمن الحاج ومأمون أبو
عامر ،والزمالء الباحثني أسامة غاوجي ومحمد سعيد ومجد أبو عامر وعبيدة عامر وأحمد أبا
زيد ،عىل قراءة مس َّودة البحث وعىل مالحظاتهم النقدية املهمة.
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الحكم عىل املدنيني بعزوف الجيش عن مامرسة السياسة(((؛ إذ انكفأ
إىل ثكنته تاركًا الحكم للمدنيني ،مع إشارة بعض األدبيات إىل كرثة
تدخالت الجيش يف الحياة السياسية ورصاع تكتالته الداخلية((( .يف
ومخل ،مفرغ ًة
ّ
املقابل ،مث ّة أدبيات تناولت املرحلة باقتضاب شديد
مساحات مط ّولة لبحث طبيعة الرصاعات يف الحياة الحزبية تحت
قبة الربملان وخارجه ،والحريات املدنية والتجاذبات اإلقليمية والدولية
التي وقعت فيها سورية خالل الخمسينيات((( .وقد أحاطت بهذه
الحقبة توصيفات رومانسية  -بأثر رجعي ملا عاشته سورية من مأساة
حقيقية مع األسد األب ( )2000-1970واالبن ( - )-2000ف ُو ِصفَت
بالتجربة الدميقراطية ،عىل ِع ّاّلتها ،من دون مساءلة لهذا املفهوم،
(((
وعليه تسائل الدراسة هذه املدة أيضً ا :أهي حالة تعددية سياسية
وحريات مدنية؟ أم دميقراطية تشوبها عيوب من تدخالت العسكر
وغريها؟ تفرتض الدراسة استحالة وصف نظام سيايس ما عىل أنه
دميقراطي يف حال اجتمع الجيش والسياسة ،وتتبنى مفهوم النظام
الدميقراطي وعالقته بالجيش الذي وصفه روبرت دال بسيطرة املدنيني
عرب االنتخابات عىل الحكومة ومؤسسات الدولة وفقًا للدستور ،وتكون
القوات املسلحة تابعة بالكامل طواعي ًة للسلطات املدنية املنتخبة(((.
يحيل مفهوم االنقالب  ،coupإىل التغيري املفاجئ لنظام الحكم بالقوة
من جامعة ،يف حالتنا جامعة عسكرية ،من داخل اإلطار الدستوري(((.
بينام يعني توازن القوى العسكرية يف الجيش ،وهو املفهوم املركزي يف
 3أي "مامرسة الحكم واالستيالء عليه ،أو املشاركة فيه ،أو اتخاذ القرار بشأنه" .عزمي
بشارة ،الجيش والسياسة :إشكاليات نظرية ومناذج عربية (الدوحة /بريوت :املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات ،)2017 ،ص .29
 4من ضمن األعامل املرجعية :جوردن هــ .توري ،السياسة السورية والعسكريون:
 ،1958-1945ترجمة محمود فالحة ،ط ( 2دمشق :دار الجامهري)1969 ،؛ باتريك سيل،
الرصاع عىل سورية :دراسة يف السياسة العربية بعد الحرب ( ،)1958-1945ترجمة سمري
عبده ومحمود فالحة (دمشق :دار طالس للدراسات والرتجمة والنرش.)1986 ،
 5ينظر عىل سبيل املثال ال الحرص :غسان محمد رشاد حداد ،من تاريخ سورية املعارص:
(عاّمن :مركز املستقبل للدراسات االسرتاتيجية ،)2001 ،ص 128-87؛ كامل
ّ 1966-1946
ديب ،تاريخ سورية املعارص :من االنتداب إىل صيف  ،2011ط ( 2بريوت :دار النهار،
 ،)2012ص 170-148؛ نشوان األتايس ،تطور املجتمع السوري( 2011-1831 :بريوت :أطلس
للنرش والرتجمة ،)2015 ،ص 218-216؛ كريم األتايس ،سوريا قوة الفكرة :املرشوع الوطني
والهندسات الدستورية لألنظمة السياسية ،ترجمة معني روم ّية (بريوت :مركز دراسات
الوحدة العربية ،)2022 ،ص .224-217 ،29 ،17
 6تعتمد الدراسة مفهوم التعددية من مقاربة النظرية الوصفية؛ أي التعددية التي تقاد
فيها السياسة باملنافسة عىل السلطة ،والنفوذ بني الجامعات السياسية والتيارات األيديولوجية
املنترشة .ينظر :كريغ كالهون (محرر) ،معجم العلوم االجتامعية ،ترجمة معني رومية
(الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2021 ،ص .219
7 Robert A. Dahl, Democracy and its Critics (New Haven: Yale University
Press, 1989), p. 21.
 8خلدون النقيب ،الدولة التسلطية يف املرشق العريب املعارص ،ط ( 3بريوت :مركز
دراسات الوحدة العربية ،)2004 ،ص 108؛ عزمي بشارة ،يف الثورة والقابلية للثورة ،ط 3
(الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2016 ،ص .34
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الدراسة ،قدرة الضباط من التيار السيايس "أ" عىل منع محاولة ضباط من
التيار السيايس "ب" االنقالبية؛ لفرض رؤيتهم السياسية ،أو التدخل ملنع
تحوالت سياسية تتعارض معها ،وقدرة ضباط "ب" عىل منع ضباط "أ"
من القيام باألمر نفسه ،وهو ما نس ّميه حالة التوازن بني أجنحة الجيش
العسكرية املس ّيسة ،التي ال يشرتط أن تكون ثنائية بالرضورة .وهو
مفهوم يقوم يف األساس عىل فرضية يسوغها البحث ،أن الجيش السوري
يصح اعتباره كتلة واحدة متجانسة عسكريًا ،بل
منذ انقالبه األول ال ّ
هو مجموعات متاميزة يف املصالح والطموحات والتوجهات السياسية،
وهذه املجموعات عابرة قطاعاته ووحداته العسكرية.

تحاول الدراسة اإلجابة عن التساؤالت واختبار الفرضيات املذكورة،
عرب االستقراء والتحليل باستخدام منهجية مختلطة (األرشيف
وتحليل الخطاب وتتبع العمليات Process-tracing Method
والسوسيولوجيا التاريخية) .وبحكم بحث الدراسة يف املؤسسة
العسكرية السورية وانقالباتها ،فهي تعتمد عىل مذكرات الضباط
رئيسا ،إضافة إىل األدبيات السابقة.
والسياسيني السوريني مصد ًرا ً
وتجدر اإلشارة إىل أن البحث يف املؤسسة العسكرية السورية ،ورمبا
العربية عمو ًما ،تحيط به عوائق ج ّمة ،نتيجة انعدام الشفافية
وغياب املعلومات الصادرة عن الدولة عىل نحو رسمي ،التي تع ّرفنا
بحجم املؤسسة وبنيتها الداخلية وطبيعة العالقات القامئة فيها ،حتى
يف مراحلها التاريخية السابقة ،ما ميثّل عائقًا منهج ًيا أمام الدارسني
يف حقل العالقات املدنية  -العسكرية .لذلك تشكل املذكرات مصد ًرا
رئيسا ،بل الوحيد أحيانًا ،يف دراسة املؤسسة العسكرية السورية،
ً
وتوظفها الدراسة بوصفها مادة أساسية يف استخراج البيانات أرشيف ًيا
وتحليل الخطاب املتضمن يف النص ،مبا يخدم أسئلة البحث وأهدافه.
وهي كذلك محاولة لرد االعتبار إىل املذكّرات ِ
والس َرَي؛ لكونها ،كام يرى
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وجيه كوثراين ،مرآ ًة للتاريخ الذايت لألفراد الفاعلني ،وتشكّل التفاصيل
اكاًم بعضها مع بعض ،الحدث ،ما
واألشياء الصغرية الواردة فيها ،مرت ً
يعنى "وجوب التعاطي معها باعتبارها 'وثيقة تاريخية' ،نخضعها
للدراسة والتفسري والتأويل؛ لتصبح معطًى من معطيات املعرفة
التاريخية"((( .ويسهم منهج تتبع العمليات  Process Tracingأو
تقفية األثر يف تحديد العالقة السببية بني العامل (التوازن) والقرارات
التي تتشكل لدى األجنحة السياسية يف القوات املسلحة( .((1بينام
نستعني بتقاليد السوسيولوجيا التاريخية؛ لفهم تشكّل الدولة العربية
يف مرحلة ما بعد االستقالل ،التي تشمل الحالة املبحوثة(.((1
تقع الدراسة يف ثالثة مباحث أساسية ،يهتم األول ،بنقد أدبيات
العالقات املدنية  -العسكرية التي سعت إليجاد حلول إلخراج
الجيوش من السياسة .ونسلّط الضوء أكرث عىل األدبيات التي
انشغلت بتحليل أسباب انحسار ظاهرة االنقالبات العسكرية ،ونربز
أوجه القصور والفجوات داخل تلك األدبيات ،لكنها ال تتجاوزها ،بل
تبني عليها وتس ّد ثغراتها .ويدرس املبحث الثاين تاريخ االنقالبات
العسكرية األوىل يف سورية ،مع إيالء دراسة الخلفيات العسكرية
للضباط االنقالبيني (قــوات برية /جوية /بحرية أو استخبارات
عسكرية) ،أهمية خاصة؛ إذ تعتقد الدراسة أ ّن معرفة آليات
العمل االنقاليب تساعدنا عىل إعادة ترتيب تاريخ االنقالبات وفهمه
من حيث نشوء ظاهرة االنقالب أو انحسارها .أما املبحث الثالث
فيستكشف مق ّومات الرصاع داخل الجيش وأهم تكتُّالته وطبيعة
عالقة الجيش باألحزاب ومدى تأثريه يف العملية السياسية ،ويدرس
أيضً ا ،العالقة بني عودة الحياة السياسية والربملانية السورية وأوضاع
املؤسسة العسكرية يف املدة  .1958-1954وأخ ًريا ،تضم الدراسة
يف نهايتها خامتة وضع فيها الباحث أهم االستنتاجات من الناحية
التاريخية والنظرية.
 9وجيه كوثراين ،تاريخ التأريخ :اتجاهات  -مدارس  -مناهج ،ط ( 3الدوحة /بريوت:
املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2015 ،ص .399-397
تغرّي أنظمة الحكم يف العامل
 10يان تيوريل ،محدّ دات التحول الدميقراطي :تفسري ّ
( ،)2006-1972ترجمة خليل الحاج صالح (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ،)2019 ،ص 72؛ حسن الحاج عيل أحمد" ،القدرة عىل االستدالل" ،سياسات
عربية ،العدد ( 41ترشين الثاين /نوفمرب  ،)2019ص .102-89
 11تع ّد السوسيولوجيا التاريخية امليدان السيايس الذي هو أحد الفضاءات االجتامعية
املك ِّونة لهذه الدولة ،ساحة تنافس بني الفاعلني السياسيني عىل السلطة واملوارد االقتصادية
والقواعد االجتامعية ،وبهدف الهيمنة يندفع أولئك إىل تسييس مكونات ثقافية ومادية ،ويف
حالتنا تسييس املؤسسة العسكرية الناشئة .ونتيجة لحالة التسييس هذه ينشأ رصاع عىل
احتكار العنف داخل القوات املسلحة ،بهدف السيطرة عىل الدولة ،عىل اعتبار أ ّن محتكر
العنف هو الدولة (باملعنى الفيربي) .ينظر :أدهم صويل وراميوند هينبوش" ،الدولة العربية:
مقاربة سوسيولوجية تاريخية" ،عمران ،مج  ،10العدد ( 37صيف  ،)2021ص 36-7؛ ماكس
فيرب ،العلم والسياسة بوصفهام حرفة ،ترجمة جورج كتورة ،تقديم رضوان السيد (بريوت:
املنظمة العربية للرتجمة ،)2011 ،ص .263-262

تاسارد
صراع األجنحة السياسية داخل المؤسسة العسكرية السورية  :1958-1954االنقالبات والتعددية السياسية

أوال :كيف ّ
ً
فكر الباحثون في المؤسسة
العسكرية؟
كيف ميكن القادة املدنيني يف النظام الدميقراطي ضبط القوات
املسلحة من تدخّلها يف العملية السياسية؟ منذ صدور كتاب صامويل
هنتنغتون الجندي والدولة( ((1يف عام  ،1957الذي يهتم بالخلفيات
والعالقات السياسية باملؤسسة العسكرية وضباطها ،وأعامل نقّاده
املؤسسني ملقاربات مختلفة تركز عىل الخلفيات السوسيولوجية
(((1
والثقافية للضباط ،كموريس جانويتز (كتاب الجندي املحرتف)
وصامويل فايرن (كتاب الرجل عىل صهوة الجواد)( ،((1تحاول تلك
األدبيات التفكري يف اجرتاح حلو ٍل إلصالح العالقات املدنية  -العسكرية
هاجسا
دميقراط ًيا ،وتقديم إجابات عن السؤال الذي شكّل ،وال يزال،
ً
استكاماًل
ً
لجل باحثي السياسة املقارنة .تتابعت الدراسات النظرية
ّ
ملا سبقها ،وظهرت الحقًا ،دراسات الحالة مع املوجة الثالثة من
التحول الدميقراطي يف محاول ٍة الستنتاج خالصات مام وقع يف تلك
البلدان من تجارب يف إصالح املؤسسات العسكرية .يرتكز معظم
تلك الخالصات التي وصلت إىل حد املقرتحات والتوصيات ،عىل
آليات مدنية ل َدمقرطة القوات املسلحة ،فقد ذهب خوان لينز إىل
القول إن العالج الناجع لتدخل العسكر يف السياسة مير عرب الحوكمة
الدميقراطية الفاعلة التي يقودها الفاعلون السياسيون الكبار(.((1
ورأى فيليب أغويرو أن التحول الدميقراطي وتعزيزه يجري من خالل
سلطان املؤسسة املدنية عىل العسكرية ،الذي برأيه ،يكون عرب إبعاد
العسكر عن مواقع القوة وتنصيب مدنيني عىل رأس هرم املؤسسة
العسكرية( .((1أما أوريل كرويسانت وزمالؤه ،فاعتربوا كأسالفهم أن
سيطرة املؤسسة املدنية عىل العسكرية تتم من خالل توزيع سلطة
اتخاذ القرار ،حيث ميتلك املدنيون الدميقراطيون السلطة األعىل
والحرصية يف تحديد سياسات الحكم وتنفيذها( .((1وال يتوقف األمر
12 Samuel P. Huntington, The Soldier and the State: The Theory and
Politics of Civil-Military Relations (Cambridge: Belknap Press of Harvard
University Press, 1957).
13 Morris Janowitz, The Professional Soldier: A Social and Political Portrait
(Glencoe, Ill.: Free Press, 1960).
14 Samuel E. Finer, The Man on Horseback: The Role of the Military in
Politics (London: Pall Mall Press, 1969).
15 Juan J. Linz, Breakdown of Democratic Regimes: Crisis, Breakdown and
Reequilibration (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1978), p. 30.
16 Felipe Aguero, Soldiers, Civilians and Democracy: Post-franco in Comparative
Perspective (Baltimore/ London: The Johns Hopkins University Press, 1995), p. 17.
17 Aurel Croissant et al., "Beyond the Fallacy of Coup-ism:
"Conceptualizing Civilian Control of the Military in Emerging Democracies,
Democratization, vol. 17, no. 5 (2010), p. 955.
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عىل الباحثني ،بل ات ّخذ بعض الفاعلني املنحى النظري ذاته ،وهو
أمر مثري لالستغراب ،فنارسيس سريا ،الباحث يف الحقل ووزير الدفاع
اإلسباين األسبق ،يرى أن استقاللية الجيش من تدخّله يف السياسات،
متر عرب التدين التدرجي لصالحياته التي تقلّصها سلطة تحكّم مدين
دميقراطي يف عالقة تفاوضية حذرة وطويلة األمــد( .((1ومؤخ ًرا،
ذهب كل من زولتان بــاراين( ((1وعبد الفتاح مايض(( ((2وهو آخر
من كتب عرب ًيا ،ورمبا يف الحقل كله ،حتى كتابة هذه السطور) إىل
رسم سياسات للقوى املدنية متكّنهم من إصالح املؤسسة العسكرية
واقرتاح آليات إلخراج الجيش من السياسة ،عرب استقراء عدد كبري
من الحاالت وتحليلها ،وتتلخص تلك السياسات واآلليات يف قضايا
اإلرشاف عىل امليزانيات العسكرية وإقامة الرقابة املدنية وحوكمة
القطاع األمني واملناصب داخل وزارة الدفاع ومأسستها ،ودسرتة
صالحيات القوات املسلحة وقوننتها ،إىل آخره.
تتلخص اإلشكاليات التي وقع فيها بعض تلك الدراسات يف أنها أو ًاًل،
افرتضت مسبقًا أن القوات املسلحة موافقة ضمنيًا عىل عملية االنتقال
السيايس إىل الدميقراطية ،وأن تلك العمليات من التحكم املدين فيها
ستجري من دون رفض أو قلق منها .يؤسس هذا اإلشكال ثانيًا ،عىل
أن عمليات إصالح العالقات املدنية  -العسكرية التي بنى عليها
هؤالء الباحثون ،كانت قد جرت يف سياق بنيوي وزمني من الصعوبة
أن يق َّدم مرة أخرى إىل بلدان مختلفة يف الزمان واملكان ،مبعنى ،أن
حاالت األرجنتني والربازيل وتشييل والربتغال وإسبانيا ،أي الحاالت
التي متثل "املعقل التاريخي للسياسة العسكرية" (كام يسميها فيليب
وترسخه الحقًا ،قد
دروز فينسينت)( ،((2كان االنتقال الدميقراطيّ ،
وقع يف سياق دعم دويل وتأثري إقليمي واض َحني من الجهة الغربية
يف العامل ،أي سياق الحرب الباردة الذي كانت فيه الواليات املتحدة
تدفع الدول دف ًعا إىل الدمقرطة ،سعيًا منها لضامن اصطفافها معها
يف مقابل املعسكر الرشقي .ومن ثم ،سياق املوافقة الضمنية من
العسكر عىل الدمقرطة ،عائد إىل كونه مج ًربا بضغط خارجي ،ومق ّي ًدا
مبنظومة دولية .بينام مثة دول أخرى ،مثل البلدان العربية ،مُتُ نع
18 Narcis Serra, The Military Transition: Democratic Reform of the
Armed Forces, Translated by Peter Bush (Cambridge/ New York: Cambridge
University Press, 2010), pp. 43-49.
 19زولتان باراين ،الجندي والدولة املتغرية :بناء جيوش دميقراطية يف أفريقيا وآسيا
وأوروبا واألمريكتني ،ترجمة نبيل الخشن (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ،)2018 ،ص .75-49
 20عبد الفتاح مايض ،الدميقراطية والبندقية :العالقات املدنية  -العسكرية وسياسات
تحديث القوات املسلحة (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،)2021 ،
ص .361-263
21 Philippe Droz-Vincent, Military Politics of the Contemporary Arab
World (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), pp. 288-289.
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إقليم ًيا ودول ًيا من التح ّول إىل الدميقراطية ،ما يعني صعوبة تطبيق
فضاًل عن
تلك الوصفات التي يقدمها الباحثون؛ الختالف السياقاتً ،
االختالف البنيوي والجذري بني تركيبة تلك الجيوش وعالقتها بالدولة
واملجتمع ،وبعض جيوش املنطقة العربية ،كالجيش السوري.
ثالثًا ،يظهر بوضوح ضعف األدبيات يف دراسة القوات املسلحة
ذاتها والقطاعات األمنية كذلك ،يف مقابل هيمنة التفكري يف القوى
السياسية واملدنية والعوامل الخارجية وأدوارها ،عىل أهميتها؛ إذ
يالحظ عدم الرتكيز عىل عالقات القوة داخل الجيش .فقد جرى
تكتاًل واح ًدا ،أو باألحرى كتلة
التعامل مع القوات املسلحة باعتبارها ً
تعرّب عن نتيجة واحدة إزاء الدميقراطية ،وكان من الرضوري
هالميةّ ،
تفكيك الجيش ،نظريًا يف أثناء البحث عىل األقل ،إىل ألوية وفصائل
(قوات جوية وبحرية وبرية واستخبارات عسكرية) الختبار العالقات
بني وحدات الجيش وقواته ومواقفه من عمليات االنتقال السيايس،
مثاًل .لكن
كام ستقوم هذه الدراسة بكشف ذلك يف الحالة السورية ً
هذا الضعف املنهجي يعود إىل قلة اهتامم الباحثني بدراسة الجهاز
العسكري ذاته ،كام تالحظ نانيس برميو(.((2
راب ًعا ،إن اإلشكالية األهم التي شابت معظم تلك األدبيات ،يف
كونها صياغات متعددة ملقاربة واحدة ،مبعنى أنها قدمت حلو ًاًل
إىل املدنيني ،وعليهم السعي لها للتوصل إىل نظام دميقراطي راسخ،
صحيح أن االنتقال الدميقراطي ال يجري من دون نخب سياسية
دميقراطية ،فإصالح املؤسسة العسكرية يقوم عىل عالقة ثنائية،
لكن مل يُنظر إىل القوات املسلحة ،حيث تكون هناك طريق للوصول
إىل الدميقراطية والتعددية السياسية عرب حلٍ من داخلها ،وليس
من طرف خارج عن املؤسسة العسكرية فحسب .بطريقة أشد
وضو ًحا ،إن مرحلة التعددية السياسية" /الدميقراطية" التي مرت بها
سورية خالل املدة  ،1958-1954مل ِ
تأت عرب دفع الجيش إىل خارج
السياسة ،باملعنى الضيق ،من قوى مدنية دميقراطية للوصول إىل
أربعة أعوام من التعددية السياسية ،بل هي مرحلة من ازدواجية
السلطة املدنية  -العسكرية ،أو كام وصفها حازم صاغية بدقة ،هي
عهد شبه مدين ،شبه عسكري( ،((2فكيف وصلت سورية خالل تلك
املرحلة إىل تعددية سياسية أو ازدواجية الحكم من دون نضال قوى
مدنية دميقراطية؟
"22 Nancy Bermeo, "Surprise, Surprise: Lessons from 1989 and 1991,
in: Nancy Bermeo (ed.), Liberalization and Democratization: Change in
the Soviet Union and Eastern Europe (Baltimore: Johns Hopkins University
Press, 1992), p. 198.
 23حازم صاغية ،االنهيار املديد :الخلفية التاريخية النتفاضات الرشق األوسط العريب
(بريوت :دار الساقي ،)2013 ،ص .124

لعل من املفيد التذكري بأن قلّة بل انعدام اإلجابات يف األدبيات يعود
إىل ضعف االنشغال البحثي الجاد واملأمسس بدراسة جيوش املرشق
العريب قبل السبعينيات ،أي قبل استقرار النظم العسكرية والسياسية،
وعىل الرغم من صدور أعامل مهمة وتأسيسية ،كأعامل أنور عبد
امللك( ((2ونزيه األيويب( ((2وخلدون النقيب( ((2وعزمي بشارة( ،((2فإن
رضا .ويف الوقت الذي سعى فيه باحثون عرب،
الضعف ما زال حا ً
مؤخ ًرا( ((2لتقديم إجابات وحلول ملسألة االنتقال السيايس عربيًا،
فإنهم مالوا إىل دراسة جيوش من خارج املنطقة العربية .لذا ،فإ ّن
مالحظة جانويتز ،ما زالت صحيحة بعد عقود :إن "االهتامم بجيوش
ضئياًل ج ًدا ،إذا ما قورن ذلك بالدراسات حول
الرشق األوسط ما زال ً
(((2
جيوش أمريكا الالتينية وأفريقيا" .
ملحاولة التوصل إىل رؤية أوضح للحالة املدروسة ،ال بد من اختبار
أدبيات الوقاية من االنقالب ،كون النموذج السوري الذي نعكف عىل
توضيح التباساته وقع ضمن مراحل انقالبية.
ألي مؤسسة يف الحفاظ عىل بقاء
رأت ثيدا سكوكبول ،أن ال أهمية ِّ
النظام كأهمية املؤسسة العسكرية ،وعليه ،مث ّة أولوية لدى النخبة
 24أنـــور عبد امللك ،املجتمع املــري والجيش (( )1973-1952القاهرة :مركز
املحروسة.)2005 ،
 25نزيه األيويب ،تضخيم الدولة العربية :السياسة واملجتمع يف الرشق األوسط ،ترجمة
أمجد حسني (بريوت :املنظمة العربية للرتجمة.)2010 ،
 26النقيب.
 27بشارة ،الجيش والسياسة.
 28مايض ،ص .260-133
29 Morris Janowitz, Military Conflict: Essays in the Institutional Analysis of
War and Peace (Beverly Hills, Calif: Sage Publications, 1975), p. 148.

تاسارد
صراع األجنحة السياسية داخل المؤسسة العسكرية السورية  :1958-1954االنقالبات والتعددية السياسية

الحاكمة يف الحفاظ عىل الوالء املطلق لضباط القوات املسلحة(.((3
وجرى ذلك الحفاظ عىل النظام الحاكم يف سياق املرشق العريب
ساّمه الباحثون ظهور "آليات الوقاية
عمو ًما ،وسورية
ً
خصوصا ،إىل ما ّ
من االنقالب  ،"Coup-Proofingالتي تعني "مجموعة اإلجراءات
التي يقوم بها النظام ملنع وقوع االنقالبات العسكرية"(.((3
ُحرَس هذه اآلليات التي شخّصها الباحثون يف :أواًلً  ،التحكم يف الجيش
ت َ
عرب خلق حالة توازن وهيمنة عىل القوات املسلحة ،فعندما يكون
احتامل االنقالب كب ًريا ،يتّجه النظام ،املمثَّل بالزعيم ،نحو تقسيم قواته
العسكرية إىل جامعات متنافسة (مثل :الحرس الجمهوري واملجموعات
شبه العسكرية وهيئات االستخبارات) التي تهدف إىل إحباط قدرة سلك
الضباط عىل تنسيق عمل انقاليب ضد النظام( .((3ثان ًيا ،يُكتسب والء هذه
القوات املوازية عرب التسليح والتدريب العايل ورفع مستويات اإلنفاق
وتوزيع مكاسب مادية سخ ّية عليها( .((3ثالثًا ،يتّخذ النظام إجراءات شبه
منتظمة يف تدوير املواقع العسكرية للضباط ،ملنعهم من تشكيل عصبة
أو تكتُّل داخل أ ٍّي من وحداتهم .راب ًعا ،تجري عمليات مراقبة وتجسس
عىل وحدات الجيش للتص ّدي ألي منافس يظهر داخل املؤسسة ،إضافة
إىل منع تدفق املعلومات داخل أجهزة النظام العسكرية( ،((3فهي
خامسا ،يف حاالت سورية والعراق عىل
رصا تتدفق باتجاه الزعيم.
ً
ح ً
وجه التحديد ،بنى الضباط الذين استقرت لهم أنظمة الحكم "جيوشً ا
عقائدية" ،تقوم عىل الوالء املطلق لحزب البعث الحاكم ،عرب تلقني
الضباط يف الكليات العسكرية ،األيديولوجيا التي يقوم عليها النظام(.((3
سادسا ،االستثامر يف شبكة القرابات والهويات الطائفية واإلثنية ،لكسب
ً
(((3
الوالءات داخل القوات املسلحة وخارجها .
 30ثيدا سكوكبول ،الدول والثورات االجتامعية :دراسة مقارنة بني فرنسا وروسيا والصني،
ترجمة نبيل الخشن (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،)2021 ،
ص .487-473
31 James Quinlivan, "Coup-Proofing: Its Practice and Consequences in
the Middle East," International Security, vol. 24, no. 2 (Fall 1999), p. 133.
32 Aaron Belkin & Evan Schofer, "Coup Risk, Counterbalancing, and
International Conflict," Security Studies, vol. 14, no. 1 (January 2005), p. 143.
33 Michael Makara, "Coup-Proofing, Military Defection, and the Arab
Spring," Democracy and Security, vol. 9, no. 4 (September 2013), pp. 336-337.
34 Risa Brooks, Political-Military Relations and the Stability of Arab
Regimes, Adelphi Paper 324 (London: International Institute for Strategic
Studies, 1998), pp. 18-20.
 35األيويب ،ص 520-517؛
Kenneth Pollack, "The Arab Militaries: The Double Swords," in: Kenneth
Pollack et al. (eds.), The Arab Awakening: America and the Transformation of
the Middle East (Washington, DC: Brookings Institution, 2011), pp. 59-60.
36 Makara, pp. 336-337; Raymond Hinnebusch, "Toward a Historical
Sociology of State Formation in the Middle East," Middle East Critique,
vol. 19, no. 3 (Fall 2010), p. 209.
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مثّلت هذه اآلليات الشبكية ،داخل املكونات االجتامعية واألجهزة
العسكرية /األمنية ،ركيزة أساسية يف الح ّد من وقوع االنقالبات
والحفاظ عىل الحكم أطول فرتة ممكنة .صحيح أنها ،مجتمعةً ،جز ٌء
من مك ِّونات النظام ،لكنها ال يتّصل بعضها ببعض ،بل تتصل مبارش ًة
بالزعيم والدوائر املق ّربة من النظام ،فهي تتخذ شكل آلية "املحور
واملكبح"( ،((3ما جعل هذه الشبكات واألجهزة رديفة ألجهزة الدولة،
أي تعمل كأنها دولة ،ممثل ًة عودة إىل منظومة الحرس الربيتوري يف
أجهزة الدولة العربية(.((3
تكمن إشكالية هذه األدبيات يف أنها :أو ًاًل ،حرصت آليات الوقاية
من االنقالب يف العقود األخرية التي استقرت فيها أنظمة الحكم
ترسخ دكتاتوريات
العربية ،أي بعد السبعينيات ،ورمبا تسهم يف فهم ّ
ما قبل هذه املراحل أيضً ا ،مثل دكتاتورية أديب الشيشكيل يف سورية
تفرّس انحسار الظاهرة االنقالبية يف سورية
( .)1954-1949لكنها ال ّ
يف املدة  ،1958-1954وال تجيب عن سؤال :كيف تص ّدر املدنيون
الحكم وليس الجيش؟
ثان ًيا ،خلط بعض تلك الدراسات بني انحسار االنقالبات العسكرية
مثاًل) ،وهنا مثة
وأسباب انسحاب الجيوش من السياسة (زولتان باراين ً
بَ ْو ٌن شاسع بينهام ،فضبط الجيش وخلق آليات ملنعه من االنقالب،
ال يعني أ ّن الجيش خارج السياسة ،فغالبًا الذي قام بصناعة آليات
منع االنقالب ،هو ضابط صعد إىل السلطة عرب االنقالب العسكري،
وأحاط نظامه بضباط إلدارة الحكم سويًّا ،ومن ثم ،ما زال الجيش
يف السياسة وهو الذي يحكم ،لكن ت ّم لجم باقي ضباط الجيش من
بانقالب ض ّدهم.
القيام
ٍ
ثالثًا ،الفجوة النظرية األهم التي وقعت فيها هذه الدراسات،
أنها نظرت إىل األسباب وآليات انحسار االنقالبات باعتبارها حالة
مخلوقة ،فهي بتعريف كوينليفان "مجموعة إجـراءات يتّخذها
النظام" ،أي مثة من يقوم بصناعة هذه اآلليات ،أو سلطة عليا قادرة
عىل التحكم يف جميع األطراف .هذا صحيح عىل نظام الحكم يف
سورية مع بداية السبعينيات ،لكنه وقع تجاهل حقبة الخمسينيات،
أي مرحلة الغليان السيايس واألدلجة يف صفوف القوات املسلحة
السورية بعدسة دقيقة ،فاملرحلة بني عامي  1954و 1958مل تشهد
37 Steffen Hertog, Princes, Brokers and Bureaucrats: Oil and the State in
Saudi Arabia (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2010), p. 3.
 38عزمي بشارة" ،الدولة واألمة ونظام الحكم :التداخل والتاميز" ،ورقة مقدمة يف
الدورة الثامنة ملؤمتر العلوم االجتامعية واإلنسانية "الدولة العربية املعارصة :التصور ،النشأة،
األزمة" ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،الدوحة2021/3/21 ،؛
Hanna Batatu, "Some Observations on the Social Roots of Syria's Ruling,
Military Group and the Causes for Its Dominance," Middle East Journal,
vol. 35, no. 3 (Summer 1981), pp. 331-344.
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نظا ًما سلطويًا يسعى لرشذمة الجيش ،للحفاظ عىل حكمه ،بل
شه َدت وجود تكتالت عسكرية تتصارع يف ما بينها ،من دون زعيم
يقوم بخلق التنافس بني أجنحة الجيش وإشعاله ،وعليه ،تتف ّرد هذه
املرحلة باالستثناء العسكري يف تاريخ سورية ،ورمبا تاريخ بلدان
أخرى .ويحق للباحث التساؤل ،هل نشأت هذه التكتالت مبحض
الصدفة؟ وكيف بزغت إذا ما كان مجتمع األكادمييني قد رأى أن
التنافس يف صفوف الجيش يُخلَق من سلطة عليا تتغذّى بالتنافر
يف القوات املسلحة؟ وإذا ما افرتضنا أنها صدفة اعتباطية ،أو وليدة
ظروفها السياسية ،فكيف أدارت رصاعاتها إذًا؟ وهل انترص فيها أحد
عىل اآلخر؟ نسعى لإلجابة عن ذلك عرب تقديم قراءة رسدية وتحليلية
لالنقالبات العسكرية يف سورية ،واختبار مدى واقعية تلك اآلليات
توصل إليها الباحثون وفاعليتها.
التي َّ

ثان ًيا :انقالبات سورية :1954-1949
الجدل السوسيولوجي والعسكري
 .1اإلرث االنتدابي :الخلفيات
السوسيولوجية للجيش السوري
قادت الجداالت بشأن الطبيعة الطائفية لنظام الحكم عمو ًما
خصوصا يف سورية ،إىل إعادة البحث يف الخلفيات
وللقوات املسلحة
ً
السوسيولوجية (الطبقية أو املدينية أو الدينية أو اإلثنية) لضباط
االنقالبات العسكرية يف سورية يف املدة  1970-1949بأثر رجعي،
انعكاسا
وكث ًريا ما ف ُّرّست االنقالبات العسكرية يف سورية بوصفها
ً
لتلك الخلفيات( .((3رمبا تتمتع غالبية االعتقادات واألحكام التي
اعتمدت عىل التحليالت الطبقية والدينية /الطائفية بقدر كبري من
الدقة ،لكن التحليالت التي اعتمدت عىل الخلفيات اإلثنية جانبت
الدقة ،مقارن ًة بسابقاتها .فاالنقالبات الثالثة األوىل ،قادها ضباط من
أصول كردية متعربة ،ما دفع العديد من الباحثني إىل القول بأقلوية
هذه االنقالبات( .((4إاّلّ أ ّن املامرسة العملية لقادة االنقالبات الثالثة،
 39ينظر عىل سبيل املثال ال الحرص :نيقوالوس فان دام ،الرصاع عىل السلطة يف سوريا:
الطائفية واإلقليمية والعشائرية يف السياسة  ،1955-1961ط ( 2القاهرة :مكتبة مدبويل،
)1995؛ حنا بطاطو ،فالحو سورية :أبناء وجهائهم الريفيني األقل شأنًا وسياساتهم،
ترجمة عبد الله فاضل ورائد النقشبندي (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات.)2014 ،
 40ينظر :غسان سالمة ،املجتمع والدولة يف املرشق العريب ،ط ( 2بريوت :مركز دراسات
الوحدة العربية ،)1999 ،ص  .162ويُطلعنا ضابط سالح الجو الدمشقي املعروف محمد
العيش يف مذكراته عىل أن انقالب حسني الزعيم أعطاه الفرنسيون هوية كردية يف كليات
التدريس يف ذلك الحني ،يف أثناء دراسة أخيه زهري العيش .ينظر :محمد سهيل العيش ،فجر
االستقالل يف سورية :منعطف خطري يف تاريخها ،ط ( 2بريوت :دار النفائس ،)2019 ،ص .135
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عىل صعيد بنية الجيش واملؤسسات السياسية والتحوالت القانونية
ألوضاع تلك األقليات ،مل تظهر عملية "كردنة" أو "رشكسة" ملؤسسات
الدولة .وأحد أبرز األمثلة عىل ذلك سياسات أديب الشيشكيل ،حني
سعى لتحجيم عدد األقليات داخل الجيش يف نهاية عهده ،ملصلحة
الس ّني للمؤسسة العسكرية ،عىل الرغم
الحفاظ عىل الطابع العريب ُ
من أنه من أصول كردية لجهة األب ،ورشكسية لجهة األم ،ما يعني
حمله أقليتني يف هويته ،وليس أقلّويًا.
يستند التحليل األقليايت إىل مسلّمة شائعة يف بعض أوساط الباحثني
العرب والغربيني عىل السواء( ،((4بالقول إن طبيعة تكوين الجيش
السوري الذي يعود إىل إرث االنتداب الفرنيس حني أُ ّسس "جيش
الرشق الخاص" ،تقوم عىل األقليات السورية عمو ًما؛ إذ حالت
الس ّنية يف
السلطات الفرنسية دون انخراط أبناء األكرثية العربية ُ
الجيش يف حاالت عدة .يف املقابل ،يشري الباحث نخلة بو نخلة يف
دراسته الرصينة حول تجنيد السوريني يف أثناء االنتداب إىل أن نسبة
الس ّنة يف هذه القوات كانت تفوق حضور األقليات عىل
العرب ُ
(((4
اختالفها  .كام يُظهر الباحث نفسه أن األمر ال يقترص عىل حدود
الس ّنة يف سلك
الرتكيبة العامة للجيش فحسب ،بل إن حضور العرب ُ
الضباط يف عام  ،1947أي بعد استقالل سورية ( ،)1946أعىل من أي
تح ّدر أقوامي أو ديني آخر يف الجيش .ومن ثم ،مل تقم فرنسا بإقصاء
جامعات سكانية بأكملها ألسباب مذهبية وأقلّوية ،بل اعتمدت
السياسة التي انتهجتها باريس يف عمليات التجنيد عىل اختيار
جامعات  -طوائف وإثنيات وعشائر وعائالت  -موالية لسياساتها،
يف انتقائية تستبعد املشكوك يف مواالتهم داخل األقلية واألكرثية عىل
حد سواء .يف حني هناك من يشري إىل أن باريس انتهجت سياسة
تركيز األقليات ،اإلثنية أو الطائفية عىل السواء ،يف الوحدات النوعية
للجيش( ،((4وعليه ،ليس بالرضورة أن التناسب الكمي ملك ّونات
املجتمع ورشائحه داخل الجيش السوري ينفي السياسات األقلّوية
للنظام الفرنيس االستعامري.
نتيجة هذا االنشغال والجدل البحثي املمتد منذ عقود حول الخلفيات
السوسيولوجية للضباط ،كام األصول القبلية واإلثنية والطائفية ،الذي
أصبح موثقًا توثيقًا دقيقًا ج ًدا( ،((4ترى الدراسة رضورة النظر والبحث
مثاًل :سالمة ،ص 162؛ توري ،ص .52
 41ينظر ً
42 Nacklie E. Bou-Nacklie, "Les Troupes Speciales: Religious and Ethnic
Recruitment, 1916-1946," International Journal of Middle East Studies,
vol. 25, no. 4 (November 1993), pp. 645-660.
 43عزمي بشارة ،سورية :درب اآلالم نحو الحرية :محاولة يف التاريخ الراهن (الدوحة/
بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2013 ،ص .279
 44فؤاد إسحق الخوري ،العسكر والحكم يف البلدان العربية (بريوت :دار الساقي،
 ،)1990ص .7
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يف الخلفيات العسكرية لضباط االنقالبات؛ ذلك أن الجيش مؤسسة
عسكرية متثل أجنحة وقطاعات ووحدات وألوية (قوات جوية وبحرية
وبرية واستخبارات عسكرية) وعالقات قوة ،قبل أن تكون تعب ًريا عن أي
مؤسسات اجتامعية أخرى .ففي نهاية املطاف ،يعتمد العمل االنقاليب
العسكري عىل قدرة الضباط عىل ضامن مشاركة أكرب قدر ممكن من
القوات الضاربة يف تنفيذ العملية ،لتكلل املهمة بالنجاح من دون
وقوع صدام مع قوى موازية ميكن أن تقود إىل العنف داخل الجيش.

بناء عليه ،التساؤل عن خلفية الضباط العسكرية مرشوع ومثري
يف بعض جوانبه .وانطالقًا من السؤال عن مسلسل االنقالبات
السورية( ،((4ما الوحدات واأللوية العسكرية التي قامت بالعمل
االنقاليب يف سورية قبل عام 1954؟ قبل الرشوع يف اإلجابة ،ال بد من
إلقاء الضوء عىل جذور التسييس يف الجيش ،والتعريج عىل أسباب
وقوع االنقالبات األوىل يف سورية.
 45وقع يف سورية منذ انقالب حسني الزعيم يف  30آذار /مارس  1949حتى انقالب حافظ
األسد "الحركة التصحيحية" يف  16ترشين الثاين /نوفمرب  16 ،1970انقالبًا عسكريًا ،ما بني ناجح
وفاشل ،واملثري لالستغراب أن مجموع االنقالبات الواقعة بني نهاية العام وبداية العام الجديد،
أي من الشهور الثالثة األخرية حتى الثالثة األوىل من السنة هو  12انقالبًا ،تسعة ناجحة وثالثة
فاشلة .ففي الربع األول من العام (كانون الثاين /يناير وشباط /فرباير وآذار /مارس) وقعت
سبعة انقالبات ،ستة ناجحة ،وواحد فاشل .ويف الربع الرابع واألخري من العام (ترشين األول/
أكتوبر وترشين الثاين /نوفمرب وكانون األول /ديسمرب) ،وقعت خمسة انقالبات ،ثالثة ناجحة
واثنان فاشالن .يف حني مل تسجل سورية خالل الربع الثاين من العام (نيسان /أبريل وأيار /مايو
وحزيران /يونيو) أي انقالب عسكري .ال أعلم إن كان مثة داللة زمنية يف هذه االنقالبات ،لكن
املالحظ يف أثناء البحث والقراءة يف مذكرات عرشات الضباط والسياسيني السوريني أن هناك
حاالت عدة وقع فيها انقالب سبقه نقاش حول ميزانية الجيش من املوازنة العامة يف الربملان
ومع السياسيني من الرئيس أو وزير الدفاع .ال يشء يدعو إىل الجزم ،لكنها مالحظة تستوقف
الباحث .ينظر :الجدول ( )11حول االنقالبات العسكرية كلها يف املدة .1970-1949
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 .2جذور التسييس في الجيش وأصول
االنقالبات
يُرجع عزمي بشارة جذور التسيس وتب ّني األيديولوجيات يف أوساط
الجيش السوري إىل الدورة األوىل من خريجي املدرسة العسكرية يف
حمص يف عام  ،1945حيث انترشت األفكار اليسارية والقومية يف
معظم أوساط الجيش ،لتأخذ يف التوسع مع نتائج الهزمية يف حرب
عام  ،1948ومع والدة أوىل حركة االنقالبات العسكرية يف البالد(.((4
فقد أ ّدت األيديولوجيات واألحزاب الصاعدة ،كحزب البعث العريب
والحزب العريب االشرتايك ،دو ًرا مركزيًا يف تسييس الجيش عرب خطابات
القومية والدفاع عن حقوق العامل والفالحني والطبقات الكادحة؛ إذ
لقيت هذه الخطابات روا ًجا يف صفوف العسكريني املتحدرين من
أصول فالحية وأبناء الطبقات الوسطى يف املدينة والريف ،يف مواجهة
الطبقات الحاكمة التي هي طبقة كبار املـ ّـاك ،لتطبيق برنامج
اإلصالح الزراعي بالقوة .وانجذبت قواعد واسعة يف أوساط الجنود
خصوصا العسكريني من مدينة حامة
والضباط حول أكرم الحوراين،
ً
(مسقط رأس الحوراين) تحدي ًدا ،وامتدت قاعدة الحوراين بالتدرج
يف قرى حلب وحمص ومع ّرة النعامن( .((4وكان الضابط عبد الغني
قنوت قد أدى دو ًرا أساس ًيا إىل جانب الحوراين يف عملية تسييس
الضباط ،بل يف ج ّر الحوراين إىل الحركات االنقالبية ،بعدما كان
يؤمن بالحركة الشعبية الفالحية ال العسكرية( .((4ومن ثم ،تالقت
مصالح وأهداف حزيب البعث واالشرتايك ،التي توحدت يف نهاية عام
 ،1952مع قطاعات يف الجيش .كام ساهم تص ّدع النخبة السياسية
املدينية الليربالية ،مثل الكتلة الوطنية يف الخمسينيات التي كانت قد
انشطرت إىل حزيب الشعب والوطني يف عام  ،1947يف إتاحة املجال
السيايس لهذه األحزاب الهامشية بالتوسع(.((4
لقي الحزب القومي السوري االجتامعي( ((5الذي ينادي بالوطنية
السورية ووحدة دول "الهالل الخصيب" بعض الرواج يف الجيش،
مثاًل تعاطف أديب الشيشكيل يف األعوام األوىل من حكمه
فجذب ً
 46بشارة ،سورية ،ص .280
 47محمد حرب فرزات ،الحياة الحزبية يف سوريا ،ط ( 2بريوت /الدوحة :املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات ،)2019 ،ص .239
 48محمد جامل باروت" ،حول الشعبوية "الحورانية" يف سوريا" ،الفكر الدميقراطي،
العدد  ،)1990( 11ص .95-94
 49شمس الدين الكيالين ،مدخل يف الحياة السياسية السورية (الدوحة /بريوت :املركز
العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2017 ،ص .38-34
 50كتب كريستوفر سولومون دراسة شاملة ومهمة صدرت مؤخ ًرا عن الحزب القومي
السوري االجتامعي ،ينظر:
Christopher Solomon, In Search of Greater Syria: The History and Politics of
the Syrian Social Nationalist Party (New York: Bloomsbury Publishing, 2021).
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بقي محدو ًدا ،وسط الخطابات
( ،)1954-1949لكن هذا الحضور َ
وصعود املد القومي العريب ،يف مقابل الوطنية السورية الضيقة.
وبناء عليه ،مع تو ّرط سورية يف سلسلة االنقالبات ،ووصوله إىل
سدة الحكم ،رأى الجيش أو قطاعاته التي تسعى للهيمنة والبقاء يف
طوياًل ،رضورة التحالف مع أيديولوجيات .فكام ذهب بكل
السلطة ً
وجاهة خلدون النقيب وجاك ووديز إىل أن الجيش ما إن يخرج من
الثكنة ،ال ميكنه أن يبقى عىل حياد مع التيارات األيديولوجية ،فالبقاء
يف السلطة ،أو السعي لها ،يتطلّب التحالف مع إحدى األيديولوجيات
أو الطبقات املهيمنة(.((5
تضافرت مجموعة عوامل دفعت الجيش السوري إىل االنقالب عىل
الحكم املدين الحديث ،ما بني العوامل السوسيولوجية واالقتصادية
التي ترتكز عىل التحليالت الطبقية يف الدرجة األوىل ،فأصول الضباط
يف معظمها متح ّدرة من األرياف التي تجد يف سياسات اإلصالح الزراعي
واالنشغال بقضايا الفالحني مصدر انجذاب لالنقالب عىل الطبقات
وماّلك األرايض)(.((5
املهيمنة سياسيًا واجتامعيًا (الربجوازية املدينية ّ
يف حني شكلت عوامل سياسية دولية ،كمحاوالت الغرب ،وال سيام
الواليات املتحدة ،إليقاف عمليات التسيس واالنجراف نحو اليسار يف
سياق الحرب الباردة ،ويف نطاق سياسات الحفاظ عىل األمن األمرييك،
عاماًل أساس ًيا النقالبات العامل الثالث( .((5يف حني تذيلت هزمية
ً
الجيوش العربية يف حرب عام  1948رأس قامئة األسباب التي قادت
إىل افتتاح ظاهرة االنقالبات العسكرية يف العامل العريب .فتشخيص
الضباط أسباب الهزمية وردات أفعالهم عليها ،تقاطعت مع موقفهم
من الوضع السيايس  -االجتامعي القائم( .((5يف حني هناك من وجد يف
ضعف األحزاب العقائدية من عدم قدرتها عىل الوصول إىل السلطة،
داف ًعا إىل تسيس الجيش وتجيريه ملصلحته للوصول إىل السلطة بعدما
يئس من احتامالت الوصول إىل الحكم بالقوة الشعبية(.((5
يف هذه األجــواء السياسية والفكرية واالستقطابات االجتامعية،
تص ّدرت األحداث املحلية واجهة املشهد السيايس ،وشكّلت القادح
الصطدام القوى العسكرية باملدنية .دفعت صدمة الهزمية عسكر
املنطقة إىل االعتقاد أن ما أدى إىل الهزمية هو ضعف الساسة املدنيني
وسوء تدبريهم وإهاملهم األجهزة العسكرية من حيث التسليح
 51النقيب ،ص123؛ جاك ووديز ،الجيوش والسياسة ،ترجمة عبد الحميد عبد الله
(بريوت :مؤسسة األبحاث العربية ،)1982 ،ص .49-44
 52األيويب ،ص .515
 53النقيب ،ص .131
 54بشارة ،الجيش والسياسة ،ص .80
 55حليم بركات ،املجتمع العريب يف القرن العرشين (بريوت :مركز دراسات الوحدة
العربية ،)2000 ،ص .576-575
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والتدريب( .((5ويف محاولة لرد االعتبار االجتامعي إىل املؤسسة
العسكرية بعد الهزمية ،التي أُهينت من السياسيني ،بوصم الجيش
بالعار عىل نحو علني ،حيث هاجم النائب يف الربملان فيصل العسيل
الجيش وأهانه عىل املأل ،يف املقابل أحال رئيس الجمهورية شكري
القوتيل ثالثة عرش ضابطًا يف الجيش من قسم إدارة التموين إىل
السجن بعد فضيحة السمن املغشوش ،وعىل رأسهم العقيد أنطون
البستاين املقرب من رئيس األركان حسني الزعيم( ،((5األمر الذي
أثار غضب فئات واسعة من ضباط الجيش السوري وجنوده .فوقع
انقالب حسني الزعيم يف  30آذار /مارس  ،1949كام كان للعامل
الدويل /اإلقليمي أهميته يف انقالب الزعيم ،فقد قوبلت اتفاقية
م ّد خط أنابيب التابالين النفطية التابعة لرشكة أرامكو السعودية-
األمريكية عرب األرايض السورية برفض مجلس النواب والحكومة،
وبقيت اتفاقية الهدنة مع إرسائيل معلّقة هي األخرى ،ما دفع أمريكا
إىل البحث عن طرف ميكن أن مي ّرر لها مصالحها ،وهو ما حصل
بالفعل بعد االنقالب ،فص ّدق قائد االنقالب حسني الزعيم كلتا
االتفاقيتني وأبرمهام(.((5

 .3الخلفيات العسكرية للضباط:
سالح المدرعات
عند التنسيق للعمل االنقاليب يف ظروف متكاملة ومه َّيأة كانقالب
الزعيم ،يكون من اليسري عىل املدبر ضم ضباط وضباط صف
للموافقة عىل املشاركة؛ أي مثة حالة شبه إجامع يف صفوف
الجيش عىل القيام بانقالب عسكري ضد السياسيني والحكم
املدين نتيجة األسباب املذكورة سابقًا .وبناء عليه ،كانت مشاركة
القوى األهم يف الجيش ،وهي سالح املدرعات يف قطنا ،يف
تحصيل حاصلٍ  ،كام هو موضح
َ
العمل االنقاليب لحسني الزعيم
يف الجدول ()1؛ ذلك أن رس العمل االنقاليب-العسكري وخزان
بارود الجيش السوري يف املدة  ،1961-1949هو سالح املدرعات،
وجوهره اللواء األول مدرع الواقع يف منطقة قطنا البعيدة عن
العاصمة دمشق قرابة  30كلم.
لكـن تكـرار االنقالبـات ،مـع عـدم توافـر منـاخ سـيايس (محلي/
إقليمـي /دويل) ،كما حصـل يف االنقلاب األول ،سـيدفع الضباط
االنقالبيين الالحقين إىل االعتماد أكثر على القـوات الضاربـة
 56هيثم الكيالين ،االسرتاتيجيات العسكرية للحروب العربية-اإلرسائيلية1988-1948 :
(بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)1991 ،ص .153
 57سيل ،ص .68-66
 58فتح الله ميخائيل صقال ،من ذكريات حكومة الزعيم حسني الزعيم :خواطر وآراء
(القاهرة :دار املعارف ،)1951 ،ص .60-52
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الجدول ()1
املشاركون يف انقالب حسني الزعيم

األسامء

حسني الزعيم
سامي الحناوي
عزيز عبد الكريم
سبحان نرص
فوزي سلو
محمود بنيان
أديب الشيشكيل
توفيق بشور
عمر خان متر
محمود شوكت
كريكور مانوكيان
بهيج كالس
باسيل صوايا
جميل ماميش
بديع بشور
رفعت خانكان
عدنان املاليك
إبراهيم الحسيني
حسام الدين عابدين
محمد نارص
فيصل األتايس
إحسان رشذم
محمود شطرا
شوان
ستانيس
مورا
موفق القديس
هرانت
عصام مريود
بكري قوطرش
مصطفى حمدون
محمود الصلح

الوحدات العسكرية
رئيس األركان
مدرعات
مدفعية
آمر منطقة سمخ
اللواء الثالث
آمر كتيبة رشكسية مدرع
مدرعات
مدرعات
مدرعات
مدرعات
مدفعية
مدفعية
مدفعية
فرسان
فرسان
فرسان
الشعبة الثالثة
الرشطة العسكرية
قائد موقع دمشق
طريان
مدرعات
مدرعات
مدفعية
مشاة
مشاة
قائد الدرك العام
طريان
آمر فوج كردي مدرع
مدرعات
الرشطة العسكرية

الرتب العسكرية
عميد
عقيد
عقيد
عقيد
عقيد
عقيد
مقدم
مقدم
مقدم
مقدم
مقدم
مقدم
مقدم
مقدم
مقدم
مقدم
مقدم
مقدم
مقدم
مقدم
مقدم
مقدم
نقيب
نقيب
نقيب
نقيب
نقيب
نقيب
نقيب
نقيب
مالزم
مالزم

املصدر :من إعداد الباحث.

أو "جامعـات اإلطلاق" (كما يسـ ّميها سـتيفن هابـر)( ((5داخـل
الجيـش ملسـاندتهم يف العمـل العسـكري ،وهـو مـا اتضـح يف
االنقلاب الثـاين الـذي قـاده العقيـد سـامي الحناوي بعـد أربعة
& 59 Steven Haber, "Authoritarian Government," in: Donald Wittman
Barry Weingast (eds.), The Oxford Handbook of Political Economy (New York:
Oxford University Press, 2006), pp. 693-707.

شـهور مـن االنقلاب األول ،كما يبني ذلـك الجـدول ( ،)2واتضح
أيضً ـا بصـورة أكبر مـع االنقلاب الثالـث بقيـادة العقيـد أديـب
الشيشـكيل بعـد أربعـة شـهور تقري ًبـا مـن االنقلاب الثـاين ،كام
هـو موضـح يف الجـدول ( .)3لذلـك أخـذ االرتـكاز على سلاح
املدرعـات يف سـورية من ًحـى تصاعديًا مع كل حالـة انقالبية ،كام
يظهـر كميًـا يف الجـدول (.)4
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الجدول ()2
املشاركون يف انقالب سامي الحناوي
سامي الحناوي

الوحدات العسكرية
مدرعات

الرتب العسكرية

األسامء

علم الدين القواص

مدرعات

عقيد

عزت الطباع

إشارة

عقيد

بهيج كالس

مدفعية

عقيد

محمود البنيان

آمر لواء البادية

عقيد

أمني أبو عساف

مدرعات

مقدم

أكرم عكر

آمر سالح إشارة

مقدم

فريد سيد درويش

مدرعات

نقيب

خالد جادا

مدرعات

نقيب

خالد عيىس

مدرعات

نقيب

عبد الغني دهامن

مدرعات

نقيب

يعقوب مبيض

مدرعات

نقيب

محمد معروف

مشاة

نقيب

حسن الحكيم

مدفعية

نقيب

محمد دياب

الشعبة الثالثة

نقيب

عصام مريود

طريان

نقيب

محمود الرفاعي

طريان

نقيب

زياد األتايس

حامية دمشق

نقيب

توفيق الشويف

حامية دمشق

نقيب

ضامن قنطار

مدرعات

مالزم أول

أنطون خوري

مدرعات

مالزم أول

فضل الله أبو منصور

مدرعات

مالزم أول

محمود عيىس

حرس جمهوري

مالزم

عبدو جحت

حرس جمهوري

مالزم

جميل أسعد

مدرعات

مالزم

مصطفى كامل املاليك

مدرعات

مالزم

نور الدين كنج

مدرعات

مالزم

بكري ال ُزبري

مدرعات

مالزم

مصطفى الدواليبي

مدرعات

مالزم

غالب شقفة

مدرعات

مالزم

حسني حدة

مدرعات

مالزم

حسني الحكيم

مدرعات

مالزم

املصدر :املرجع نفسه.

عقيد

تاسارد
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الجدول ()3
املشاركون يف انقالب أديب الشيشكيل

األسامء

الوحدات العسكرية

الرتب العسكرية

فوزي سلو

-

عميد

أنور بنود

معاون رئيس األركان

عميد

أديب الشيشكيل

مدرعات

عقيد

أمني أبو عساف

مدرعات

عقيد

عزيز عبد الكريم

مدفعية

عقيد

محمود بنيان

آمر لواء البادية

عقيد

توفيق نظام الدين

األركان العامة

عقيد

شوكت شقري

األركان العامة

عقيد

سعيد حبي

طريان

عقيد

إبراهيم الحسيني

املكتب الثاين

مقدم

عالء الدين ستاسيس

مدرعات

مقدم

بكري قوطرش

مدرعات

مقدم

عبد الغني قنوت

مدرعات

نقيب

فضل الله أبو منصور

مدرعات

نقيب

عبد الحق شحادة

مدرعات

نقيب

حسني زعينه

مدرعات

نقيب

أليكيس شبيعة

مدرعات

مالزم

حسني حدة

مدرعات

مالزم

مصطفى الدواليبي

مدرعات

مالزم

بكري ال ُزبري

مدرعات

مالزم

غالب شقفة

مدرعات

مالزم

املصدر :املرجع نفسه.

من املالحظ أن البيانات الكمية الــواردة يف الجدول ( )4تُظهر
مدى أهمية سالح املدرعات ،مقارن ًة بباقي أسلحة الجيش السوري
األخرى ،لكن الكمي يف حاجة إىل بعض التفصيل لتتضح معامل ما
ت ّدعيه الدراسة من تصاعد أهمية هذا السالح مع كل عمل انقاليب.
رمبا نالحظ هبوطًا يف عدد املشاركني من سالح املدرعات يف حالة
انقالب الشيشكيل من الناحية الكمية ،مقارن ًة بانقالب الحناوي،
ّإاّل أ ّن املنفذ الحقيقي ،بل الوحيد ،لالنقالب الثالث يف سورية هو
املدرعات ،فحركة الشيشكيل التي أُطلق عليها "حركة العقداء" مل

تضم يف ساعة التنفيذ سوى ضابطني برتبة عقيد (الشيشكيل وأمني
أبو عساف) ،أما الضباط اآلخرون من األسلحة املنوعة ،كاملدفعية
والطريان وقادة الشُ َعب( ،((6فقد انسحبوا قبل موعد االنقالب بيوم
واحد بعد اجتامعهم األخري يف منزل العقيد عزيز عبد الكريم الذي
انسحب هو األخري ،كام تبعه العقيد توفيق نظام الدين .يف الحقيقة،
 60تقسيم الشُ َعب يف الجيش السوري وفق تقسيمة النمط الفرنيس :الشعبة األوىل
شؤون الضباط ،والشعبة الثانية االستخبارات ،والشعبة الثالثة العمليات ،والشعبة الرابعة
متويل الجيش.

 ددعلالا  54ددعلالاك  10 -دلجملا

76

 54 -ددعلادعلا

Issue 54 - Volume 10 - January 2022

الجدول ()4
الخلفيات العسكرية للمشاركني يف انقالبات سورية يف عام 1949

االنقالب

حسني الزعيم

سامي الحناوي

أديب الشيشكيل

عدد املشاركني

 32ضابطًا

 32ضابطًا

 21ضابطًا

الوحدات العسكرية

 10مدرعات
 5مدفعية
 2طريان
 1الشعبة الثالثة
 1اللواء الثالث
 2مشاة
 3فرسان
 2رشطة عسكرية

 19مدرعة
 2مدفعية
 2طريان
 1الشعبة الثالثة
 1لواء البادية
 1مشاة
 2إشارة
 2حرس جمهوري

 13مدرعة
 1مدفعية
 1طريان
 1الشعبة الثانية
 1لواء البادية
 3أركان عامة

الرتبة العسكرية

 1عميد
 5عقداء
 16مقد ًما
 8نقباء
 2مالزمان

 5عقداء
 2مقدمان
 12نقيبًا
 3مالزمني أول
 10مالزمني

 2عميدان
 7عقداء
 3مقدمني
 4نقباء
 5مالزمني

املصدر :املرجع نفسه.I
فمثاًل نعرث عىل
 Iاعتمد الباحث عىل نحو رئيس عىل مذكرات الضباط املشاركني يف االنقالبات ،لتحصيل أسامء الضباط برتبهم ووحداتهم ،مع األخذ يف الحسبان قرب كل ضابط من االنقالبً ،
ضابط يقول إن هذا الضابط كان برتبة مقدم ،لكن ضابطًا آخر مق ّربًا من الضابط املراد البحث عنه يقول إنه كان نقيبًا ،وهكذا عىل طول البحث نجد االختالف ،سواء يف أسامء املشاركني أم يف
وحداتهم وأسلحتهم ،لذلك اعتمدنا يف التحصيل والتثبت من كل معلومة عىل درجة قرب كل ضابط من اآلخر ،فهو إما رفيق السالح أو الدورة أو من املدينة نفسها أو الطائفة ،أو ضابط يخدم يف
املكتب الثاين .نورد عناوين املذكرات والكتب التي اعتمدنا عليها بالرتتيب بحسب درجة األهمية ،ينظر :أحمد عبد الكريم ،حصاد سنني خصبة ومثار مرة (بريوت :بيسان للنرش والتوزيع،)1994 ،
ص 171-170 ،138-131؛ أمني أبو عساف ،ذكريايت (دمشق[ :د .ن ،)1996 ،].ص 287-272 ،243-230 ،214؛ العيش ،ص 152-147 ،143-141 ،132-127؛ فضل الله أبو منصور ،أعاصري دمشق
(دمشق[ :د .ن ،)1959 ،].ص 86-84 ،66-60؛ محمد معروف ،أيام عشتها  :1969-1949االنقالبات العسكرية وأرسارها يف سورية (بريوت :دار رياض الريس ،)2003 ،ص 129-119 ،106-101؛
مصطفى رام حمداين ،شاهد عىل أحداث سورية وعربية وأرسار االنفصال (دمشق :دار طالس للدراسات والرتجمة والنرش ،)1999 ،ص 94-93؛ مطيع السامن ،وطن وعسكر :قبل أن تدفن الحقيقة
يف الرتاب :مذكرات  28أيلول  8-1961آذار ( 1963دمشق :بيسان للنرش والتوزيع ،)1995 ،ص 338-337 ،331-330 ،320-319؛ سيد عبد العال ،االنقالبات العسكرية يف سوريا 1954-1949
(القاهرة :مكتبة مدبويل ،)2007 ،ص 389 ،317 ،37 ،9؛ بشري زين العابدين ،الجيش والسياسة يف سورية  :2000-1918دراسة نقدية (لندن :دار الجابية ،)2008 ،ص .187 ،175 ،149-148

إ ّن ما عجل يف األمر هو إدراك الحناوي أهمية هذا السالح ،فأصدر
أوامره بنقل آمر فوج املدرعات األول أمني أبو عساف إىل قوات لواء
البادية ،وتعيني املقدم صبحي عبارة آم ًرا للفوج.
ظل تغري الظروف وانسحاب القطاعات والرتب األخرى من
يف ّ
املشاركة قبل ساعة الصفر ،تراجع الشيشكيل عن القيام بحركته ،لكن
ضغط أبو عساف وإرصاره الشديد عىل أن يف إمكان سالح املدرعات
القيام باملهمة وحده ،أدى بالشيشكيل إىل املوافقة عىل التنفيذ( .((6مل
61

أبو عساف ،ص .282-276

ِ
ميض عىل إصدار قرار نقل آمر سالح املدرعات فجر اليوم التايلّ ،إاّل
وقد أطاح سالح املدرعات جميع ضباطه بقائد االنقالب الثاين سامي
الحناوي نتيجة قراره.
تسلّم الشيشكيل حكم سورية يف  19كانون األول /ديسمرب 1949
بدعوى "حامية النظام الجمهوري" و"االستقالل" من مخاطر "املرشوع
االستعامري"( ،((6أي مناهض ًة ملرشوع الهالل الخصيب الذي كانت
تقف خلفه بريطانيا املتنازعة مع الواليات املتحدة عىل نفوذها يف
 62محمد جامل باروت ،التك ّون التاريخي الحديث للجزيرة السورية (الدوحة /بريوت:
املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2013 ،ص .620
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سورية .جاء انقالب الحناوي عرب دعم من حزب الشعب املتحالف
مع العراق الهاشمي ،الذي بدوره هو اآلخر كان مواليًا لإلنكليز(.((6

 .4أديب الشيشكلي :من تثبيت نظام
الحكم إلى السقوط
استمر حكم الشيشكيل حتى  24شباط /فرباير  ،1954أي أكرث من
أربعة أعوام ،قىض معظمها يتخفّى خلف واجهات مدنية كالرئيس
هاشم األتايس ،وواجهات عسكرية كزميله فوزي سلو( ،((6وأسس
ساّمه "حركة التحرير العريب" يف  6نيسان /أبريل ،1952
حاكاًم ّ
حزبًا ً
بحثًا عن قاعدة شعبية وإضفا ًء للرشعية عىل حكمه بعد قراره بحل
األحزاب كلها(.((6
طوال عقدين من زمن االنقالبات يف سورية ،مل تستقر أمور حكم
ٍ
لضابط ،كام استقرت ألديب الشيشكيل ،عىل الرغم من
الدولة
االستقطابات اإلقليمية  -الدولية ورصاعات املحاور والظروف املحلية
التي شهدتها مرحلته ،فام الذي سمح باستتباب الحكم لهذا الضابط
املسيّس من زاوية الجيش؟ اتضح أن العمل االنقاليب يف سورية يف
حاجة قبل أي يشء آخر إىل ضامن مشاركة ضباط من سالح املدرعات.
أدرك الشيشكيل أن ضباطًا كأمني أبو عساف وفضل الله أبو منصور
هم أحد ركائز الحركات االنقالبية األوىل يف سورية ،فرسعان ما
استبعدهام من وحداتهم ،وشكل نو ًعا من التنظيم العسكري الخاص
به داخل الجيش ،وق ّدم إىل صفوف القوات املسلحة وسالح املدرعات
ضباطًا شبابًا ربطته بهم عالقات قوية ،واتسعت قاعدة الشيشكيل
بصورة كبرية الهتاممه بالضباط الذين يحملون رتب مقدم ونقيب
ومالزم ،وهو ما يعود لفطنته أن هذه الرتب الثالث هي عادة ما
تكون عىل رأس كتائب ورسايا الجيش ،وهي يف حالة تعامل يومي
ال ينفك عن جنود السالح وضباط صفه وهمومهم ،أي إنّهم أكرث
الضباط سيطر ًة عىل القوات يف الثكنات.
بحسب مذكرات السياسيني والعسكريني ،تعامل الشيشكيل مع
هؤالء الضباط بعالقة األب مع أبنائه .يف املقابل ض ِمن والء بعض
الرتب العليا من دون ثقة أو احرتام ألحد منها( .((6ونظ ًرا إىل عدم
ثقته بأحد ،فقد و ّجه اهتامم استخبارات الجيش والرشطة العسكرية
نحو الجيش وضباطه ،ووضع جز ًءا كب ًريا منهم تحت املراقبة واملتابعة
 63عبد الله حنا ،صفحات من تاريخ األحزاب السياسية يف سورية (الدوحة /بريوت:
املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2018 ،ص .142-138
 64حازم صاغية ،البعث السوري :تاريخ موجز (بريوت :دار الساقي ،)2012 ،ص .23
 65فرزات ،ص .246-245
 66حول عالقة الشيشكيل بالجيش وضباطه ،ينظر :أكرم الحوراين ،مذكرات أكرم الحوراين،
 4مج (القاهرة :مكتبة مدبويل ،)2000 ،ج  ،2ص .1515-1514
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الدامئة ،فرزحت املوازنات تحت وطأة العجز( ،((6حيث وصلت
ميزانية االستخبارات إىل  20مليون لرية سورية سنويًا( ((6لضامن سري
عمل املكتب الثاين بدقة و"احرتافية" استخباراتية .لكن يف ظل هذه
الظروف العسكرية واألمنية الصارمة كلها ،كيف سقطت دكتاتورية
الشيشكيل الذي كث ًريا ما رأينا هيمنته عىل السالح الذي يقود
االنقالبات يف سورية؟
يذكر العديد من الباحثني والسياسيني السوريني مجموعة عوامل
سياسية وعسكرية ساهمت مجتمع ًة يف االنقالب عىل حكم
الشيشكيل .أو ًاًل ،إلغاؤه امتيازات شيوخ القبائل والشخصيات
الوطنية ،ما دفع قائد الثورة السورية الكربى والبعثي سلطان باشا
األطرش إىل االنخراط يف نشاط معارض نتيجة لهذه السياسات ،فأمر
الشيشكيل باعتقاله( ((6ما تسبب يف اندالع مظاهرات احتجاجية يف
السويداء وإطالق للنار ،ونشوب مواجهات دامية راح ضحيتها مئات
السوريني الدروز(.((7
ثان ًيا ،اعتامد الشيشكيل سياسة التصفية واالستبعاد ضد ضباط
الجيش الرشكس واملسيحيني والعلويني .ففي النصف الثاين من عام
 1953الحظ الشيشكيل تح ّو ًاًل عميقًا يف بنية الجيش السوري ،وهي
هيمنة األقليات الكردية والرشكسية والعلوية واملسيحية عىل قاعدة
الجيش األساسية ،فأصدر قرا ًرا بتشكيل "كوتا" لكل أقلية ،سواء إثنية
الس ّنية يف
أم طائفية ،حيث تتناسب مع طبيعة األكرثية العربية ُ
سورية( .((7وأحال عرشات الضباط من األقليات إىل التقاعد ،ونقل
آخرين إىل مناطق خارج العاصمة دمشق .أي شهد عهده عمليات
"تسنني" للجيش وتعريب له وتفكيك لنفوذ األقليات الكردية
واملسيحية فيه(.((7
ثالثًا ،تسبب إلغاء الشيشكيل للحياة السياسية وقمعه الصحافة
وإهامله قضية الفالحني التي وعد بحلّها ،يف إكسابه عداوة صديقه
الحميم والقديم أكرم الحوراين( .((7نفى الشيشكيل قادة البعث
العريب االشرتايك خارج سورية ،إضاف ًة إىل خالفاته مع حزب الشعب
ومع هاشم األتايس .وساهم ذلك كله يف توحيد جهود هذه األطراف
 67املرجع نفسه ،ص .1544
 68أبو عساف ،ص .419
 69بشارة ،سورية ،ص .278
 70الحوراين ،ج  ،2ص .1599-1597
" 71أحمد أبو صالح :شاهد عىل العرص ،الجزء األول" ،برنامج شاهد عىل العرص ،الجزيرة،
 ،2013/8/18شوهد يف  ،2020/11/20يف( https://bit.ly/3aDNoKD :الدقائق .)33-31
 72بشارة ،سورية ،ص .280
 73ديب ،ص .131

78
السياسية والعسكرية لالنقالب عليه ،بينام اتخذ رصاعه مع الدروز
الوجه األعنف ،ألنه تحول إىل تدخل عسكري.
عسكريًا ،كانت إطاحة الشيشكيل مفاجئة حتى ملن قادوا االنقالب
ضده يف  24شباط /فرباير  .1954عاد ًة ما يُقاد االنقالب يف مرحلة
االنقالبات التقليدية من العاصمة متبو ًعا بالبيان رقم واحد .لكن
هذه املرة ،جاء االستثناء من مدينة حلب ،فقد سقط الشيشكيل
تحت وطأة حصار مديني عىل املدينة الدمشقية عاصمة اإلذاعة
الشهرية ومبنى األركــان والربملان واملؤسسات السيادية للدولة
السورية؛ ذلك أن الشيشكيل مل يدرك عملية التحول الدائرة يف سورية
يف أثناء حكمه ،فأصبح يف اإلمكان القيام بانقالب من مدينة أخرى،
حصن حكمه يف دمشق وهيمن عىل قواتها .كانت مدينة
بعدما ّ
حلب عاصمة الرصاعات االقتصادية والسياسية للربجوازية السورية،
لك ّنها أصبحت مدينة الرصاعات العسكرية أيضً ا ،بعد تأسيس إذاعة
حلب( ،((7وارتفاع مستوى جاهزية اللواء الثاين يف املدينة(((7؛ إذ ال
ميكن أن ينجح العمل االنقاليب من دون إذاعة يطلق منها بيان
االنقالب .هذا إذا ما فهمنا أن االنقالبات هي "لعبة تنسيق" ،كام
يطلق عليها الباحث األمرييك ناونيهال سينغ يف كتابه املهم حول
االنقالبات العسكرية االستيالء عىل السلطة" :وألن تعميم املعرفة
املشرتكة ميكن أن يؤدي إىل سلوك جمعي ،فامتالك وسائل خلق هذه
املعرفة مهم ج ًدا ألولئك الذين يف السلطة ،أو ألولئك الذين يتطلّعون
إىل الوصول إليها [ ]...فخلق حقيقة ما ،يتم بشكل مشرتك من خالل
االستيالء عىل منشأة الراديو أو محطة البث األساسية والقيام بإعالن
لالعبني اآلخرين .والعكس بالعكس ،فإلفشال محاولة انقالب ،تحتاج
الحكومة إىل أن تفعل العكس :إما أن تتمسك مبنشآت البث أو ًاًل،
أو تُبعد االنقالبيني عنها ،ثم تقوم بإعالن حكومي لخلق التوقعات
بالبقاء املستمر للحكومة وفشل االنقالبيني .إن الضباط الذين قابلتهم
 74أُنشئت محطة إذاعة حلب يف عام  ،1949وأخذت تتطور معدّاتها وتستقر يف مكان
إقامة ثابت ،ويذيع صيتها بني الجمهور السوري والعريب ،حتى أصبح يف اإلمكان أن تكون
هدفًا لالنقالبيني كام تبني الحقًا مع محاوالت جاسم علوان بعد االنفصال عن مرص ،وقيام
حركات مترد بداية حكم البعث بعد عام  .1963حول تأسيس محطة إذاعة حلب ،ينظر:
إذاعة حلب ،التاريخ السوري املعارص ،شوهد يف  ،2021/2/14يفhttp://bitly.ws/bSgH :
 75اجتمع أبناء الالذقية ودير الــزور وحلب وحمص وسويداء ودرعــا عىل إسقاط
الشيشكيل ،فحارصوا العاصمة دمشق املوالية للشيشكيل ،وكانت قادر ًة عىل املواجهة بحكم
ما متتلك من القوة ،لكن الشيشكيل آثر ترك دمشق حق ًنا لدماء الشعب والجيش السوري،
وعىل الرغم من ذلك ،فإن ضباط الشيشكيل ،مثل عبد الحق شحادة وحسني حدة ،استمروا
يف مقاومة االنقالبيني من خالل إطالق بيانات عسكرية من إذاعة دمشق حتى  27شباط/
فرباير ،وانتهى األمر مبساومات قادها رئيس األركان شوكت شقري .ينظر :أبو منصور ،ص 127؛
أبو عساف ،ص 410-401؛ مصطفى حمدون ،برنامج زيارة خاصة ،الجزيرة نت،2003/8/29 ،
شوهد يف  ،2021/1/16يفhttps://bit.ly/3pWZ5R7 :؛ خالد العظم ،مذكرات خالد العظم،
 3مج ،ط ( 3بريوت :الدار املتحدة للنرش ،)1973 ،ج  ،2ص 282؛ "أمني الحافظ :شاهد
عىل العرص ،الجزء الثالث" ،برنامج شاهد عىل العرص ،قناة الجزيرة ،2001/4/9 ،شوهد يف
 ،2020/11/18يف( https://bit.ly/3skjWzc :الدقائق .)26-22
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أكدوا أن السيطرة عىل إذاعة الراديو رضوري دامئًا ،لنجاح االنقالب،
ولواله فإن مصري االنقالب الفشل"(.((7

ً
ثالثا :ديمقراطية أم تعددية سياسية؟
وصراعات الجيش 1958-1954
 .1أجنحة الجيش السوري والرفاقية العسكرية
ما إن سقط نظام الشيشكيل حتى قاد ضباط االنقالب والسياسيون
السوريون عمليات تطهري يف مؤسسات الدولة من بقايا النظام
القديم .جرت إحالة عرشات املوظفني من الوزارات والعاملني يف
الرُشطي إىل التقاعد ،وت ّم إطالق رساح املعتقلني السياسيني
القطاع ُ
رسحهم الشيشكيل ،وعىل رأسهم
من السجون ،وإعادة الضباط الذين ّ
العقيد عدنان املاليك إىل الجيش .لكن املؤسسة العسكرية التي هي
أساس حكم النظام السابق ،مل تج ِر فيها عمليات تطهري من ضباط
الشيشكيل خشية الوقوع يف صدام مع ضباطه الذين يتمتعون بقوة
عسكرية كافية النقالب مضاد يستعيدون فيه نظام الحكم من جديد،
فهم يتمركزون يف وحدات سالح املدرعات ،كام يوضح الجدول (.)5
ت ُعترب الكتلة التحريرية ،أو ضباط الدورة الواحدة ،قوى محايدة
أيديولوج ًيا ،لكنها شكّلت كتلة متامسكة عسكريًا ،لها بعض
االنحيازات السياسية يف وجه األجنحة العسكرية األيديولوجية األخرى
التي نشأت يف الجيش ،وهي كتلة تقوم عىل أخوية السالح ورفقة
الدورة الواحدة ،ما يشكّل الوالء إىل هذه الرفاقية ،وهو األساس الذي
قامت عليه كتلة ضباط الشيشكيل .الرفقة يف الجيش تنشأ مصادفة،
فهي ليست اختيا ًرا شخص ًيا ،بل هم األشخاص الذين يختارهم النظام
الصطفاف بعضهم إىل جانب بعض وفق الرتتيب األلفبايئ ألسامئهم
أو توزّعهم الجغرايف .هي تصادفية لكنها قوية ،فيها يقيض الجندي
وقته كله مع رفاقه ،اليقظة والنوم والطعام والتدريب واملهامت
العسكرية يف الحرب والسلم ،أو كام يصفها صموئيل هاينز بطريقة
معرّبة" :إنهم يقضون من الوقت مع بعضهم أكرث مام يقيض معظم
ّ
(((7
األزواج الوقت مع زوجاتهم"  .ومن خالل هذه التجربة العسكرية،
تتك ّون جامعة حميمية تؤسس لشعور الزمالة ،وتدفع إىل رفض
الزعيم املطلق فيها ،فهم متساوون يف ما بينهم(.((7
76 Naunihal Singh, Seizing Power: The Strategic Logic of Military Coups
(Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2014), pp. 18-19.
 77صموئيل هاينز ،حكاية الجند :الحرب والذاكرة واملذكرات يف القرن العرشين ،ترجمة
فالح رحيم (النجف :جامعة الكوفة ،)2016 ،ص .29-28
 78بشارة ،الجيش والسياسة ،ص .82-81
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الجدول ()5
الكتلة التحريرية (ضباط الشيشكيل)

األسامء

الوحدات العسكرية

الرتب العسكرية

أحمد عبد الكريم

مدرعات-اللواء األول يف قطنا

مقدم

جادو عزالدين

مدرعات-اللواء األول يف قطنا

مقدم

أحمد حنيدي

مدرعات -اللواء األول يف قطنا

مقدم

أمني النفوري

مدرعات-اللواء األول يف قطنا

مقدم

حسني حدة

مدرعات -اللواء األول يف قطنا

مقدم

بكري الزوبري

مدرعات-اللواء األول يف قطنا

مقدم

عبد الله جسومة

إشارة -اللواء األول يف قطنا

مقدم

غالب شقفة

اللواء األول يف قطنا

مقدم

مطيع الجايب

اللواء األول يف قطنا

مقدم

طعمة العودة الله

مدرعات-لواء درعا

مقدم

زياد الحريري

قوات برية

مقدم

رساج
عبد الحميد ال ّ

الشعبة الثانية

مقدم

أكرم ديري

قائد الرشطة العسكرية

مقدم

جودت األتايس

ملحق عسكري يف األردن

مقدم

املصدر :املرجع نفسه.

الجدول ()6
كتلة ضباط البعث واالشرتاكيني

األسامء

الوحدات العسكرية

الرتب العسكرية

مصطفى حمدون

مدرعات

مقدم

عبد الغني قنوت

مدرعات

مقدم

بشري صادق

الشعبة الثالثة

مقدم

جامل الصويف

قوات بحرية

مقدم

أمني الحافظ

مدرعات-الكلية العسكرية

مقدم

عبد الغني عياش

مدرعات

نقيب

محمد عمران

مدرعات

نقيب

صالح جديد

إشارة

نقيب

حسن حدة

مدرعات

نقيب

املصدر :املرجع نفسه.
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الجدول ()7
كتلة الضباط الشيوعيني

األسامء

الوحدات العسكرية

الرتب العسكرية

عفيف البزري

آمر لواء مدرعات

عقيد

املصدر :املرجع نفسه.

الجدول ()8
كتلة ضباط الحزب القومي السوري االجتامعي

األسامء

الوحدات العسكرية

الرتب العسكرية

غسان جديد

قائد الكلية العسكرية

مقدم

بديع مخلوف

-

نقيب

يونس عبد الرحيم

الرشطة العسكرية

نقيب

املصدر :املرجع نفسه.

يف املقابل كان ضباط الدورة الواحدة يف حاجة إىل رشعية أخرى
عدا رشعية القوة للوجود يف املؤسسة والحضور بني السياسيني بعدما
ساءت سمعة بعضهم .كانت تلك اللحظة املناسبة لهؤالء الضباط،
يف انقسام الجيش عىل نفسه وتبلور ست كتل ،غالبيتها ذات حضور
عسكري قوي يف وحدات الجيش .ويقوم أساس هذا التكتل عىل
الوالءات واالنتامءات األيديولوجية العقائدية والجهوية .كام يربز
يف حالة الوالءات األيديولوجية العقائدية ،مثل :كتلة ضباط البعث
واالشرتاكيني (الجدول ( ،))6وكتلة الشيوعيني (الجدول ( ،))7وكتلة
الضباط القوميني السوريني االجتامعيني (الجدول (.))8
لكن ،كان وزن كتلة الشيوعيني والحزب القومي السوري كب ًريا يف
الجيش ،خاصة األخرية ،عىل صعيد ضباط الصف والجنود ،بينام
أقل عد ًدا.
الضباط الكبار كانوا ّ
كتلة الضباط الشوام الذين يتمركزن يف قطاعات ووحدات أساسية يف
الجيش ،كام هو مبني يف الجدول ( - )9نس ّمي كتلة الضباط الشوام
بكتلة تجاوزًا  -ال تتشابه مع الكتل األخرى من حيث تنظيم نفسها
ومرجعيتها ،وإذا ما أردنا الدقة ،ميكن وصفها بتجمع الضباط الشوام،

فهم يجتمعون للحفاظ عىل مصالحهم وقوتهم أكرث من السعي
لالنقالب كاألجنحة األخرى.
وتشكلت كتلة ميكن تسميتها "ضباط ضد املاليك والبعث" ،لكنها
رسعان ما تشكلت ورسعان ما جرى اجتثاثها (ينظر الجدول (.))10
انضوت الكتل الست تحت لواء ثالثة تحالفات ،جمعتهم ،عىل الرغم
من التباين الشاسع داخل التحالف الواحد .لكن األبرز هي ثالث كتل
مركزية :األوىل بقيادة العقيد عدنان املاليك (مدير الشعبة األوىل)،
وضمت الضباط الشوام والضباط الشيشكليني والضباط الشيوعيني.
والثانية بقيادة العميد ورئيس األركان شوكت شقري ،وجمعت بعض
الضباط من الحزب القومي السوري االجتامعي وضباط ضد املاليك
والبعث .والكتلة الثالثة هي كتلة الضباط البعثيني واالشرتاكيني.
وأخذت هذه األخرية يف التوسع والتبلور برسعة فائقة ،وباتت إحدى
الكتل البارزة يف الرصاع العسكري والسيايس السوري ،وتحدي ًدا بعدما
جرت عمليات التخلص من الكتل ،واحدة وراء األخرى.
سياسيًا" ،انسحب" الجيش من السياسة وأعاد الحكم إىل القوى
املدنية ،وتشكلت حكومات عدة ،ودارت انتخابات برملانية عدة،
وجوالت رئاسية خالل هذه املرحلة "الدميقراطية" ،لكن االفرتاض أن
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الجدول ()9
كتلة الضباط الشوام

األسامء

الوحدات العسكرية

الرتب العسكرية

سهيل العيش

آمر اللواء الثالث يف الجنوب

عقيد

توفيق شاتيال

آمر لواء يف قطنا

عقيد

عبد الغني دهامن

مدرعات

عقيد

حيدر الكزبري

حرس البادية

عقيد

هشام سامن

مشاة

عقيد

طالب الداغستاين

آمر لواء يف القنيطرة

عقيد

هشام عبد ربه

مشاة-آيل

مقدم

عمر قباين

قائد حامية حوران

مقدم

حسن العابد

مدرب يف الكلية العسكرية

مقدم

مهيب الهندي

مدرب يف الكلية العسكرية

نقيب

املصدر :املرجع نفسه.

الجدول ()10
ضباط ضد املاليك والبعث

األسامء

الوحدات العسكرية

الرتب العسكرية

سلامن الشعراين

آمر لواء الجبهة

عقيد

عزالدين الشويف

مدرعات

مقدم

جميل زهر الدين

آمر فوج جرس بنات يعقوب

مقدم

حسني الحكيم

مشاة

مقدم

عبد املسيح داغوم

-

مقدم

املصدر :املرجع نفسه.II
 IIاعتمد الباحث يف جمع املعطيات الخاصة بالضباط وتنقيحها عىل املنهجية نفسها املتّبعة يف الجدول ( .)4وتجدر املالحظة أن الوحدات العسكرية التي استند إليها البحث يف التصنيف
هي الفرتات األطول التي قضاها الضباط خالل املرحلة املدروسة ،فالعديد منهم خالل العام ونصف العام ما قبل الوحدة ،تبدلت أماكن خدمته ووحداته وفق إطار الحفاظ عىل قوته يف الجيش.
والجدير بالذكر كذلك ،أن األسامء الواردة يف الجداول عن هذه الكتل ليست محصورة يف تلك األسامء فحسب ،فالتأكيد أن لهذه التكتالت قواعدها من ضباط صف وجنود داخل الجيش ،لكن
هذه هي األسامء كلها التي مت ّك ّنا من جمعها عن كل تكتل ،ما يعني أنها األسامء األبرز فحسب .ينظر :سامي جمعة ،أوراق من دفرت الوطن ( 1966-1946دمشق :دار طالس للدراسات والرتجمة
والنرش ،)2000 ،ص 186 ،171 ،159؛ العيش ،ص 184-181 ،177-173؛ أحمد راتب عرموش ،رحلة العمر :القرية الشامية  -الحياة العسكرية  -الوحدة واالنفصال (بريوت :دار النفائس للطباعة
والنرش والتوزيع ،)2013 ،ص 145 ،135 ،128 ،117-115؛ عبد الكريم ،ص 200؛ عبد العال ،ص 399؛ زين العابدين ،ص 264-263؛ حسني الحكيم ،لعنة االنقالبات من  1946إىل ( 1966دمشق:
مطبعة الداودي ،)1999 ،ص 171؛ فوزي شعيب ،شاهد من املخابرات السورية ( 1968-1955لندن :رياض الريس للكتب والنرش ،)2008 ،ص 70-69؛ بطاطو ،ص 298؛ "أمني الحافظ :شاهد
عىل العرص ،الجزء الرابع" ،شاهد عىل العرص ،الجزيرة ،2001/4/16 ،شوهد يف  ،2020/11/18يف( https://bit.ly/3kKzFF9 :الدقائق .)14-12
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الجدول ()11
االنقالبات واملحاوالت االنقالبية يف سورية :من حسني الزعيم إىل حافظ األسد

االنقالب

التاريخ

النتيجة

1

حسني الزعيم

 30آذار /مارس 1949

ناجح

2

سامي الحناوي

 14آب /أغسطس 1949

ناجح

3

أديب الشيشكيل

 19كانون األول /ديسمرب 1949

ناجح

4

أديب الشيشكيل 2

 19ترشين الثاين /نوفمرب 1951

ناجح

5

أنور بنود

 28كانون األول /ديسمرب 1952

فاشل

6

فيصل األتايس  -مصطفى حمدون

 24شباط /فرباير 1954

ناجح

7

غسان جديد ومحمد معروف

 31ترشين األول /أكتوبر 1956

فاشل

8

مجلس القيادة  -الوحدة مع مرص

 12كانون الثاين /يناير 1958

ناجح

9

عبد الكريم النحالوي

 28أيلول /سبتمرب 1961

ناجح

10

عبد الكريم النحالوي 2

 28آذار /مارس 1962

ناجح

11

جاسم علوان

 31آذار /مارس 1962

فاشل

12

زياد الحريري  -البعث والنارصيون

 8آذار /مارس 1963

ناجح

13

جاسم علوان 2

 18متوز /يوليو 1963

فاشل

14

صالح جديد

 23شباط /فرباير 1966

ناجح

15

سليم الحاطوم

 8أيلول /سبتمرب 1966

فاشل

16

حافظ األسد

 16ترشين الثاين /نوفمرب 1970

ناجح

املصدر :املرجع نفسه.

جيشً ا مسيّ ًسا ومعتا ًدا حركة التغيري يف الجيش واالنقالب عىل زمرته
العسكرية يف كل مرة ،ميكن أن يعود إىل الثكنة من تلقاء نفسه،
اض
من دون محاوالت إصالح العالقات املدنية  -العسكرية ،افرت ٌ
تحيط به الشكوك ،فهذا االنسحاب جاء ضمن مراحل انقالبية ،وليس
ضمن عملية تطور طبيعي أو نضال إىل "الدميقراطية" ،كام يوضح
يبنّي عدد املحاوالت االنقالبية الناجحة /الفاشلة
الجدول ( )11الذي ّ
يف التاريخ السوري.
تبنّي مذكرات الضباط والسياسيني السوريني ورواياتهم عن تلك
كام ّ
املرحلة عدد املحاوالت من الكتل العسكرية للسيطرة عىل الجيش،
وهي املرحلة التي احتاجتها تلك األجنحة /الكتل لتقوية نفسها
وشبكة عالقتها لتتف ّوق إحداها عىل األخرى وتتمكن من االنقضاض

عىل السلطة .يف املقابل تع ّرض السياسيون للتهديد واالبتزاز من
الجيش مرات عدة ،فهي عىل الصعيد السيايس كانت مرحلة قامئة
ضمن الحالة الثانية للتصنيف الرباعي للعالقات املدنية  -العسكرية
عند فايرن ،أي يستعمل الضباط التهديد بالعقوبات أو ابتزاز املدنيني
لتحقيق غاياتهم( .((7بل وصل حد غرق الضباط يف السياسة وشؤون
الدولة إىل أن يطلب رئيس الجمهورية إذنهم للسامح بدخول طبيبه
الخاص إىل األرايض السورية( .((8وبناء عليه ،ميكن القول إىل حد بعيد
79 Gerassimos Karabelias, "Civil-Military Relations: A Comparative
Analysis of the Role of the Military in the Political Transformation of PostWar Turkey and Greece: 1980-1995," Final Report Submitted to North
Atlantic Treaty Organization (NATO), June 1998, p. 10.
 80العظم ،مج  ،2ص .272

تاسارد
صراع األجنحة السياسية داخل المؤسسة العسكرية السورية  :1958-1954االنقالبات والتعددية السياسية

إن وجود املدنيني يف الح ّيز السيايس يف املدة  1954و 1958هو غطاء
لرصاعات الضباط الداخلية عىل وحدات الجيش القوية.

 .2صراعات الضباط ()1958-1954
عىل املستوى العسكري ،ويف نهاية الربع األخري من عام  1954رسعان
ما حاول الضباط املعادون للبعث واملاليك ،وبإيعاز من شوكت شقري،
تنفيذ انقالب يتخلّصون فيه من عدنان املاليك ،لكن شقري أدرك يف
اللحظة األخرية أن املحاولة ستكون عىل حساب التخلص منه أيضً ا
إذا ما ثبت تو ّرطه ،فأصدر قرا ًرا بإحالتهم إىل التقاعد .فرئيس األركان
شوكت شقري ال ميتلك قدرة عىل تحريك القوات املنضمة إىل تكتله؛
ذلك أن قوته كانت مستمدة من قدرته عىل إدارة التوازن داخل
املؤسسة العسكرية ،كام ظهر يف استقالته مج ًربا ،إما إجراء التنقالت
داخل الجيش وإما االستقالة يف متوز /يوليو .((8(1956
يف نيسان /أبريل  1955اغتيل العقيد عدنان املاليك أحد أبرز ضباط
الجيش واألكرث إجام ًعا عليهم ،واتُّهم القوميون السوريون باغتياله ،ويف
أثرها تخلص الجيش من كتلة أخرى .احتاج الضباط إىل موافقة الرئيس
األتايس عىل بعض القرارات الجتثاث أي وجود للقوميني السوريني يف
البالد ،لكن بسبب رفضه ،وإرصارهم الشديد ،أصيب بجلطة جزئية يف
وانحل عقد الكتل
ّ
الوجه ،استمرت أسبوعني حتى عاد إىل طبيعته(.((8
املنض ّمة إىل تجمع املاليك يف أثر حادثة اغتياله ،وضعفت كتلة الضباط
الشوام بعد أن خرست املاليك (أبرز شخصياتها الجامعة) .لكن مجيء
الرئيس شكري القوتيل الحقًا من القاهرة ،ساهم يف إعادة ترميم مكانتها.
أ ّدى العقيد عدنان املاليك دو ًرا "دميقراط ًيا" عرب تحجيم القوى
العسكرية الساعية لالنقالب ،من خالل صوغ تفاهامت دامئة بني
أجنحة الجيش املتصارعة ،نظ ًرا إىل ما متتع به من سلطة وشعبية
يف أوساط الضباط البعثيني والشوام والشيشكليني .لكن مل يكتب
لتجربته النجاح يف أثر حادثة اغتياله .فكام أشار خوان لينز ،ما إن
يظهر ضابط يتمتع مبهارات سياسية واضحة وإمكانات كاريزمية،
حتى يتم رفضه من القوات املسلحة أو أحد أجنحتها(.((8
مثة أحداث عصفت بسورية يف عام  1956دفعت بجيشها وسياسييها
إىل االنحياز إىل املوجة اليسارية واالصطفاف إىل جانب جامل عبد
 81جمعة ،ص .198
 82عبد الله فكري الخاين ،سورية بني الدميقراطية والحكم الفردي (بريوت :دار النفائس،
 ،)2004ص .135-134
83 Juan Linz, "The Future of an Authoritarian Situation or the
Institutionalization of an Authoritarian Regime: The Case of Brazil," in:
Alfred Stepan (ed.), Authoritarian Brazil: Origins, Policies, and Future (New
Haven/ London: Yale University press, 1973), p. 241.
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النارص ،فقد ُعقدت يف شباط /فرباير صفقات أسلحة مع االتحاد
السوفيايت التي سعى لها خالد العظم ،والتضامن السيايس والعسكري
السوري مع جامل عبد النارص بعد العدوان الثاليث عىل مرص يف
أيلول /سبتمرب .كام ساهم حشد القوات الرتكية والعراقية عىل حدود
سورية وموقف الرئيس املرصي منها إىل اتساع شعبية األخري داخل
رشائح املجتمع السوري وتعزيز مكانة الضباط البعثيني واليساريني يف
الجيش( .((8ويف ترشين األول /أكتوبر شاع نبأ محاولة انقالبية يقودها
رسحون :محمد صفا وغسان جديد ومحمد معروف ،بدعم
الضباط امل ّ
عراقي سخي مال ًيا( ،((8وبغطاء دويل بريطاين ،وكان املكتب الثاين بقيادة
املقدم عبد الحميد الرساج قد كشف عن هذه املحاولة الفاشلة قبل
تنفيذها بأيام .لكن هذه املحاولة االنقالبية ،مع عدم وقوعها ،ال تنفي
ما يذهب إليه البحث من كون الجيش قد انحرست فيه الظاهرة
االنقالبية ،كام مل تقُد إىل تغيري يف معادلة التوازن العسكري داخل
الجيش ،فاألطراف الساعية لالنقالب كان قد جرى اجتثاثها سابقًا،
سياس ًيا وعسكريًا من مؤسسات الدولة ،حني وقع اغتيال املاليك.
يف صيف العام نفسه امللتهب سياس ًيا ،كان قد وقع صدام مخفف
يف الجيش الذي تسعى أجنحته قدر املستطاع لتقوية حضورها
يف املؤسسة العسكرية عرب الهيمنة عىل سالح املدرعات يف قطنا،
وتحدي ًدا "الكتيبة  - 31مد ّرع ،فهي الكتيبة املؤهلة أكرث من غريها
للقيام بانقالب عسكري"( .((8ظهر النزاع عىل اللواء وكتيبته يف محاولة
تعيني أمني الحافظ الطالب البعثيني جميعهم من خريجي آخر دورة
يف الكلية العسكرية يف حمص يف عام  1956يف سالح املدرعات
تحدي ًدا ،لكن مساومة بني األجنحة حالت دون تعيني الئحته،
وجمعت الالئحة الجديدة جميع أطراف الرصاع(.((8
يف آذار /مارس  ،1957دفع الرئيس القوتيل رئيس األركان توفيق
نظام الدين إىل إصدار قرار بإحالة مئة ضابط بعثي إىل التقاعد،
وإيفاد بعضهم ملحقني عسكريني إىل السفارات السورية يف الخارج،
وإبعاد بعضهم اآلخر عن ألوية املدرعات والشُ َعب ،ملصلحة تقوية
رسبت األخبار من رئاسة األركان إىل
كتلة الضباط الشوام يف الجيش ،ت ّ
 84خلود الزغري ،سورية الدولة والهوية (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ،)2020 ،ص .68-67
 85معروف ،ص .251-227
 86كام أوضح أحمد عرموش ،الضابط الذي عمل يف الكتيبة ذاتها ،ينظر :عرموش ،ص .143
" 87عبد الكريم النحالوي :شاهد عىل العرص ،الجزء الثانية" ،برنامج شاهد عىل العرص،
الجزيرة ،2010/1/31 ،شوهد يف  ،2020/11/15يف( https://bit.ly/3uNgS0v :الدقائق .)20-19

84
الضباط البعثيني ،فرأى أكرم الحوراين ومصطفى حمدون( ((8رضورة
القيام بعصيان عسكري يف الثكنات ،فأعلنت كتلة الضباط البعثيني
عصيانًا عسكريًا يف معسكرات قطنا يف  17آذار /مارس  .((8(1957يف
املقابل ،قامت التكتالت األخرى يف معسكرات القابون بإعالن عصيان
عسكري ر ًدا عىل ضباط البعث .وجد الجميع نفسه أمام حالة صدام
مع الطرف اآلخر ،ميكن أن تقود إىل نزاع مسلّح بني قطاعات الجيش،
ويف أثرها اتفق الضباط الكبار ،بعد مساومات بينهم ،عىل إنهاء حالة
العصيان يف املعسكرات وتهدئة القوات(.((9
يشكل العصيان العسكري بدياًلً للقوات املسلحة من حركة االنقالب
العسكري ،فاألول يكون بقصد التهديد بعمل مسلح خارج الثكنات ،ويقوم
به بعض وحدات الجيش عم ًدا تحديًا للسلطات املدنية أو العسكرية
العليا من أجل الوصول إىل هدف معلن لتحقيق مطالب محددة فحسب؛
أي هو أحد أشكال االحتجاج التي يلجأ إليها بعض قطاعات الجيش أو كلّها.
ويف حالة عصيان قطنا والقابون ،وهو أول عصيان عسكري يف تاريخ الجيش
السوري ،مثّل العصيان منوذ ًجا يف حالة التوازن العسكري لكتل الجيش،
فهي هنا أدركت أن تكافؤ القوى العسكرية وعدم رجحان كفة القوة ألحد
األطراف ،منع أي كتلة من اتخاذ خطوة االنقالب.
رئيسا لألركان بداًلً من توفيق
أجمع الضباط عىل تعيني عفيف البزري ً
نظام الدين ،وتشكل "مجلس قيادة" مك ّون من  23ضابطًا ،مثّل
القوى املتنافرة ،أي الضباط الشوام والكتلة االشرتاكية والتحريرية
وتحل األزمات
(ضباط الشيشكيل) لتنوب عن باقي قطاعات الجيش ّ
يف ما بينها ،وتشكّل مجلس آخر من خمسة ضباط( ،((9ينوب عن
مجلس القيادة أيضً ا ،حيث تبقى هي حلقة الوصل مع السياسيني
والحكومة ،وتحرض اجتامعات مجلس الوزراء عىل نحو دوري(.((9
يف آب /أغسطس  ،1957أدت قضية املؤامرة األمريكية (قادها هيوارد
ستون  Howard Stoneامللحق العسكري يف السفارة األمريكية
 88نقل السفري املرصي يف دمشق محمود رياض رسالة عبد النارص إىل الضباط البعثيني،
باستمرار العصيان ،وبحسب مقابلة أجراها الباحث إبراهيم البيضاين مع مصطفى حمدون
يف عام  ،1988فإ ّن عبد النارص كان يرغب يف استمرار العصيان وتحويله إىل انقالب عسكري
(عاّمن :أمواج للنرش
إن أمكن .ينظر :إبراهيم سعيد البيضاين ،السياسة األمريكية تجاه سوريا ّ
والتوزيع ،)2015 ،ص .311
 89الحوراين ،ج  ،3ص .2358-2353
 90العظم ،مج  ،2ص .503-500
 91هم :عفيف البزري (رئيس األركان) ،وأمني النفوري (معاون رئيس األركان) ،وعبد
الحميد الرساج (مدير الشعبة الثانية) ،وأحمد عبد الكريم (مدير الشعبة الثالثة) ،ومصطفى
حمدون (مدير الشعبة األوىل).
 92العظم ،ج  ،2ص 503-500؛ جمعة ،ص .253-244
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يف دمشق) بالتواصل غري املثبت مع كتلة الضباط الشوام( ((9إىل
إطاحتهم من ضمن الكتل املتصارعة .تح ّول ضباط الشيشكيل من
تحالفهم شبه العلني مع الضباط الشوام ،إىل طرف عبد الحميد
رساج وعفيف البزري ،عىل الرغم من أن األول ضمن مجموعتهم
ال ّ
يف األساس ،فإنه مل يكن يف طرف أحد يف الواقع.
رساج ضابط سالح اإلشارة والحائز دورة األركان يف باريس،
كان ال ّ
أحد األقطاب املركزية يف حالة الرصاع املؤسيس ،فكل طرف يعتقد أن
رساج يحظى بثقة األول،
رساج إىل جانبه ،فقبل اغتيال املاليك كان ال ّ
ال ّ
رساج أحد منارصيه ،كام اعتقد شوكت شقري
ويعتقد البعث أن ال ّ
ذلك أيضً ا ،يف حني كان هو حلقة الوصل بني األطراف ونقطة التوازن
العسكري والحزيب ،وال يقيم أي ثقة أو اصطفاف بني األجنحة.
رساج مع تسلّمه رئاسة الشعبة الثانية يف منتصف
واشتدت أهمية ال ّ
عام  ،1955وبعدما قام قائد سالح اإلشارة يف اللواء األول بإعادة
تأسيس الشعبة من جديد ،ث ّم أظهر قوة الجهاز ومدى جاهزيته
للتصدي للتدخالت الخارجية ،بعد كشفه "مؤامرات" دولية عدة
رساج خرجت الشعبة الثانية من طورها الجنيني،
عىل سورية .مع ال ّ
غرّيت وجه سورية
لتتح ّول إىل أحد األجهزة املؤسساتية املفصلية التي ّ
يف القرن املايض ،فانتشار الباعة (الجواسيس) عىل الطرق ،وتح ّولهم
رساج
إىل ظاهرة يف شارع أبو رمانة وشارع السفارات ،بدأ من سعي ال ّ
تغرّي سورية(.((9
لجعل استخبارات الجيش نقطة التحول التي ّ

 .3انقالبات الالعنف
إن أكرث ما مييّز االنقالبات العسكرية السورية منذ انقالب حسني
الزعيم يف عام  1949حتى انقالب االنفصال عىل الوحدة يف عام 1961
هو الالعنف ،ففي أثناء تخطيط الضباط للعمل االنقاليب ،كانت إحدى
القضايا املتفق عليها هي عدم إراقة الدماء واملحاولة قدر اإلمكان
االبتعاد عن استخدام السالح وتج ّنب وقوع ضحايا .رمبا كانت حادثة
قتل قائد االنقالب األول حسني الزعيم ومحسن الربازي استثنا ًء ضمن
هذه املرحلة ،إاّلّ أن تسليم حسني الزعيم أنطون سعادة زعيم الحزب
 93مل يضف البحث هذه املؤامرة" /املحاولة االنقالبية" ضمن جدول االنقالبات يف سورية،
سواء الناجحة أم الفاشلة .فهي استندت إىل شائعة وزعم من استخبارات الجيش وغري مثبتة
يف محارض التحقيق أو يف مذكرات الضباط الشوام.
 94أدى صالح جديد الحقًا املهمة نفسها مع انقالب آذار /مارس  ،1963وهو ضابط إشارة
غرّيا خريطة السياسة
وحاصل عىل دورة أركان يف باريس أيضً ا .والالفت أن الضابطني اللذين ّ
والعسكر واالجتامع يف سورية يف القرن املنرصم كانا من سالح اإلشارة ذاته ،وكالهام تلقى
تدريبه يف باريس .ولعله من الالفت أيضً ا أنهام يشرتكان يف الصفات الشخصية نفسها التي
متيزهم من باقي الضباط :قلة الكالم وكرثة االستامع ،والهدوء الشديد ،حيث ال ميكن الغضب
أن يظهر عليهام وعدم الثقة بالناس وشدة االنضباط عسكريًا .عن الصفات الشخصية للرساج،
مع رضورة االنتباه إىل العالقة العائلية العدائية التي تجمعها ،ينظر :غسان زكريا ،السلطان
األحمر (لندن :أرادوس للنرش ،)1991 ،ص .23
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القومي السوري االجتامعي إىل الحكومة اللبنانية ،دفع بالعديد من
الضباط إىل الشعور بالنقمة والرغبة يف االنتقام منه .عىل الرغم من
ذلك ،اتفق ضباط الحناوي عىل عدم قتل أي عسكري أو مدين يف
أثناء السيطرة عىل املراكز السيادية إذا ما واجهوا اشتباكًا مع قوات
موالية للنظام .فانقالب الحناوي مخطط له جي ًدا ،وعاد ًة ما يكون
"أحد أهداف االنقالبات املخططة بشكل جيد هو التقليل من فرص
إراقة الدماء ،أو حدوث ما هو أسوأ :اندالع نزاع مسلح"(.((9
يف ظل هذا االتفاق ،نتساءل عن قوة الضابط عصام مريود وجرأته
يف إقدامه عىل خطوة قتل الزعيم والربازي عىل أوتوسرتاد املزة .إن
خشية سامي الحناوي من احتاملية فشل انقالبه دفعته إىل البحث
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 -2وتارة يعلن العصيان يف املعسكرات؛  -3وتارة ت ُلصق اتهامات
مبحاوالت انقالبية ببعض الكتل لنزع الرشعية عنها .يف نهاية املطاف
الحل الوحيد أمام الضباط
كانت الوحدة مع مرص عبد النارص هي ّ
للتخلص من حالة االنشطار يف الجيش ،يف سياق تفكك النخب
السياسية واالجتامعية السورية( ،((9ولحامية سورية من تهديدات
جريانها ،ومن رصاعات األحالف (حلف بغداد).
بناء عليه ،فإن فرض رغبة كل جناح يف الجيش عىل أرض الواقع
تعود إىل قوة حضوره يف وحدات سالح املدرعات .لذلك كانت الحياة
السياسية السورية يف هذه املرحلة التي متيزت بالتعددية السياسية
وليس بالدميقراطية ،نتاج تكافؤ قوة األجنحة العسكرية املتصارعة يف
الجيش السوري .هذا التكافؤ الحذر واملؤقت إىل حني إيجاد فرصة
لالنقالب عىل األطراف كلها.
يصف وزير الدفاع خالد العظم تلك املرحلة" :غري أن الوجه الرباق
من الزهو والخيالء ،كان يرافقه شبح مخيف وكئيب؛ إذ إن الحسد
والغرية بني الضباط ازدادا بنسبة ازدياد سلطاتهم ،فأصبح واحدهم
ينوي الرش بزميله ،وأصبحت هذه الكتلة تتآمر عىل تلك لإليقاع بها.
وبدأ سالح الترسيح من الجيش يتساقط عىل رؤوس الضباط بالتتابع.
فكلام قويت كتلة ،سلّطت عىل األخرى رشاش اإلحالة عىل التقاعد،
هذا إذا ترفعت عن استعامل سالح الغدر والقتل والسجن واإلبعاد
إىل خارج البالد"(.((9

عن حبل نجاة له إذا ما فشلت املحاولة االنقالبية املدعومة من
العراق ،والضابط الوحيد الذي ميتلك القدرة عىل ضامن حياة
الحناوي ،هو ضابط سالح الجو عصام مريود ،فقد جرى االتفاق مع
األخري عىل أنه إذا ما فشل االنقالب فإنّه سينقل الحناوي إىل العراق.
بينام ميكن اعتبار املحاوالت االنقالبية األخرى انقالبات بيضاء ،ولهذا
نرى حرص الضباط يف مرحلة رصاعهم بعد إطاحة الشيشكيل وحتى
الوحدة مع مرص ،فإن إحجامهم عن تنفيذ انقالب يهيمن عىل الجيش
ويستأصل الكتل األخرى ،لتميز انقالباتهم بالالعنف ،أي خشية
وقوع انقالب تراق فيه الكثري من دماء الضباط السوريني ،ما دفعهم
طوال الوقت إىل البحث عن آليات أخرى لتحقيق رغبات كل جناح
يف الجيش -1 :فتار ًة يشكّل مجلس عسكري تدار فيه الرصاعات؛
 95باربرا غيديس [وآخرون] ،كيف تعمل الدكتاتوريات ،ترجمة عبد الرحمن عياش
(بريوت :الشبكة العربية لألبحاث والنرش ،)2021 ،ص .71

 .4الجيش والحياة السياسية
أ ّما عىل صعيد التدخل يف السياسة وبعض آليات املامرسة الدميقراطية
التي مورست يف حينه ،كالعملية االنتخابية الرئاسية والربملانية
وتشكيل الوزارات ،حيث تشكّلت سبع حكومات خالل أربعة أعوام،
ومل تكمل أي منها عرشة شهور ،فقد أدى غضب الجيش وضغطه
يف الكواليس إىل إسقاط حكومة صربي العسيل األوىل بعد االنقالب،
نتيجة إقصاء البعث عن الحكومة ،تحت الضغط العراقي( ،((9ومل
يكتب للوزارة أن تستمر أكرث من  100يوم.
مع تشكيل الحكومة الثانية برئاسة سعيد الغزي ،تق ّرر إجراء
االنتخابات النيابية يف  20آب /أغسطس  ،1954لكن إعالن حزب
الشعب مقاطعته للعملية االنتخابية بسبب تدخل الجيش يف
السياسة ومحاولته التأثري يف النتائج ،أدى إىل تأجيل موعد االنتخابات
 96بشارة ،سورية ،ص .281
 97العظم ،مج  ،2ص .272
 98أمل بشور ،دراسة يف تاريخ سوريا السيايس املعارص (طرابلس (لبنان) :جروس برس،
 ،)2003ص .277-276
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إىل  24أيلول /سبتمرب( .((9ويف حقيقة األمر كان الجيش،
برئيس األركان شوكت شقري ،قد أنذر القوى املدنية بأن صعود
حزب الشعب ووصوله إىل القرص الجمهوري الحقًا سيؤدي إىل
انقالب عسكري( .((10أ ّما الحكومة الثالثة برئاسة فارس الخوري
( 29ترشين األول /أكتوبر  13 - 1954شباط /فرباير  ،)1955فقد
سقطت يف أثر تحالف ثاليث بني العظم والعسيل والحوراين يف محاولة
إلنقاذ سورية من حلف بغداد .وترددت أصداء شائعات بأن حكومة
الخوري لو مل تستقل لحاول العقيد عدنان املاليك إطاحتها عن طريق
انقالب عسكري ،يسانده البعث( .((10وبهذا متهدت الطريق مليثاق
الدفاع املشرتك مع مرص واململكة العربية السعودية يف عام ،1955
ويف هذه األثناء كانت قد تشكلت حكومة جديدة برئاسة العسيل
من جديد ( 13شباط /فرباير  13 - 1955أيلول /سبتمرب ،)1955
لكن يف أوائل نيسان /أبريل  1955وقبل توقيع امليثاق وبعد عودة
رساج،
السياسيني السوريني من القاهرة ،اقرتح جناح شقري ،وضمنيًا ال ّ
"أن يحل العسيل مجلس النواب ويحكم مبساندة الجيش ،وقيل إن
االقرتاح اقرتن بالتهديد بالقيام بانقالب ما مل يوقع امليثاق فو ًرا"(،((10
لك َّن توقيع االتفاق رفع هذا االقرتاح عن الطاولة.
مل يتوقف تأثري الجيش يف إطاحة حكومة تلو األخــرى؛ إذ وصل
الجيش إىل مرحلة تهديد النواب يف أثناء االنتخابات الرئاسية يف
آب /أغسطس  1955مع عودة الرئيس القوتيل من القاهرة ،وكان
منافسه خالد العظم امللقب بـ "الربجوازي األحمر" .فقد أبدت
الواليات املتحدة انزعاجها من دخول العظم يف انتخابات الرئاسة،
تبنّي أن العديد من
فسحب الجيش دعمه للعظم .وبحسب األخريّ ،
(((10
النواب تعرضوا لتهديد من ضباط الجيش إذا انتخبوهم .
اشتد تدخل الجيش يف الصالحيات والحياة السياسية يف سياق
الوحدة مع مرص ،فبعد اجتامع الضباط ليلة  12كانون الثاين /يناير
 ،1958سافر  13ضابطًا إىل القاهرة إلنجاز الوحدة مع عبد النارص،
ويف تلك الليلة كتب جاسم علوان محرض الجلسة قبل السفر إلرسالها
صبا ًحا مع العقيد أمني النفوري إىل الحكومة إلعالمهم باألمر ،فقرأ
وزير الدفاع خالد العظم املحرض ،فتساءل" :أما كان األجدر بكم
إخبار الحكومة؟ إن هذا انقالب عىل الحكم" ،فرد النفوري" :هذا
ما حصل" ،وبعد العودة من القاهرة ،و ّج َه العظم السؤال نفسه
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إىل رئيس األركان عفيف البزري ،فأجاب األخري" :مل يكن لدينا وقت
إلخبار الحكومة"( .((10بينام وصف الرئيس شكري القوتيل حركة
البزري والضباط ،باالنقالب العسكري أمام السفري املرصي يف دمشق
محمود رياض(.((10
حل األحزاب السياسية كلها وانسحاب
اشرتط عبد النارص عىل الضباط ّ
الجيش السوري من السياسة .ووافق الضباط عىل كل ما جاء به عبد
النارص ،وملا بدا للجيش أن بعض السياسيني غري متفق عىل صيغة
الوحدة التي تنازل فيها الضباط عن سيادة سورية واستقالليتها،
طرح الضباط أمام السياسيني أحد خيارين :أحدهام يؤدي إىل املزة
[السجن السيايس املعروف]؛ واآلخر يؤدي إىل القاهرة .واختارت
الحكومة طريق القاهرة( .((10يدفع شعور الرتفع والفخر املتزايد من
الضباط باالنتامء إىل القوات املسلحة أو "الحرفة املختارة" إىل عقدة
استعالء وازدراء للمدنيني وشعور بالوصاية عليهم( .((10فيصف وزير
الدفاع آنذاك خالد العظم مرارة ذلك اليوم" :ساقونا  -أي الضباط
 كالنعاج وأركبونا طائرة حملتنا كلنا  -رئيس الجمهورية والوزراء -إىل القاهرة ،حيث عقدت االجتامعات يف قرص القبة ،انتهت بتوقيع
صك الوحدة"( ((10يف  21شباط /فرباير  .1958وبذلك أت ّم الجيش
االنقالب الثامن يف تاريخ سورية الحديث( ،((10ف ِف ْع ُل التهديد الذي
قاده ضباط الجيش أدى يف نهاية األمر إىل إطاحة الحكومة الرشعية
مرغمةً .فاالنقالب ال يَشرتط نزول الجيش إىل الشارع ،إمنا ميكن أن
يكون انقالبًا خلف الكواليس.
مل تجد الكتل مخر ًجا من األزمة وحالة عدم االستقرار من خالل
انتصار إحداها عىل األخرى ،أو تنفيذها انقالبًا داخل الجيش ،بل
عرب انقالب عىل السياسيني حني عقدوا أمر الوحدة مع عبد النارص،
لكن هذا يف البداية ،فقد جرى الحقًا أن فكك عبد النارص هذه
الكتل وحلّها عرب تشتيتها يف املناصب السياسية والبعثات الخارجية،
أو إيفادهم إىل القطاع الجنويب ،أي مرص ،ألداء وظيفتهم العسكرية،
ما يعني أن كتل الجيش أجرت انقالبًا عىل نفسها يف نهاية املطاف.
 104املرجع نفسه ،ج  ،3ص .127-123
 105عضيد دويشة ،القومية العربية يف القرن العرشين ،ترجمة عبد الواحد لؤلؤة
(الدوحة :منتدى العالقات العربية والدولية ،)2019 ،ص .165
 106يوجني روجان ،العرب :من الفتوحات العثامنية إىل الحارض ،ترجمة محمد إبراهيم
الجندي (القاهرة :مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،)2011 ،ص .394-393
 107ووديــز ،ص 43؛ عزمي بشارة ،االنتقال الدميقراطي وإشكالياته :دراسة نظرية
وتطبيقية مقارنة (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2020 ،ص .115
 108العظم ،ج  ،3ص .198
 109يصف الباحث ما وقع بانقالب دون تحفظ .ونتبنى تاريخ االنقالب بيوم زيارة
الضباط القاهرة وليس يوم اتفاق الوحدة.
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وبناء عليه ،حسم الرصاع الداخيل من خالل عامل خارجي وليس من
الجيش نفسه.

خاتمة
بعد دراسة الجيش السوري يف املدة 1958-1949؛ أي من انقالب
حسني الزعيم إىل اندماج الكيان السوري مبرص يف "الجمهورية
العربية املتحدة" ،من خالل الرتكيز املكثف عىل املدة ،1958-1954
وبعد النظر يف األدبيات التي سعت لتحليل أسباب انحسار ظاهرة
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وهو ما هدف إليه البحث ،عرب سد الفجوات النظرية والتاريخية
لهذه األدبيات بالرتكيز عىل العالقات السببية بني العامل الذي طُرح
يف الدراسة ،وقرارات الفاعلني العسكريني والسياسيني يف التاريخ
تتوصل الدراسة إىل مجموعة من النتائج:
السوريّ .
1 .حذّرت الدراسة من إطالق وصف "نظام سيايس دميقراطي" عىل
تجربة سورية يف الخمسينيات ،نتيجة ازدواجية الجيش والسياسة،
واخـراق العسكر الحياة السياسية طوال تلك املرحلة ،وهي
تخل برشط النظام الدميقراطي الذي تتبناه الدراسة
ازدواجية ّ
مفهوم ًيا .يف املقابل متيزت هذه املرحلة بالتنوع السيايس والحزيب
والفكري والحريات املدنية وحرية الصحافة والعمل النقايب املنظم.
ومن ثم ،هي مرحلة ميكن وصفها باعتبارها تعددية سياسية.
2 .من خالل البحث يف السالح الذي يقود العمليات االنقالبية يف
سورية قبل مرحلة عام  ،1954وخلفيات كتل الضباط يف املرحلة
التعددية ،ميكن القول إن حقبة التعددية السياسية بعد سقوط
نظام الشيشكيل كانت نتيجة تكافؤ األجنحة السياسية العسكرية
يف ســاح املــدرعــات ،وهــو السالح الــذي حمل لــواء التنفيذ
والتخطيط النقالبات سورية كلها يف املدة  .1961-1949واستكاماًلً
لحالة التوازن العسكري ،ساهم اتّسام انقالبات الجيش بالالعنف
مساهم ًة فعالة يف كبح جامح الكتل واألجنحة املتصارعة يف
الجيش عن االنجرار إىل حركات انقالبية ميكن أن تقود إىل سفك
دماء جنود وضباط ،بل ومدنيني سوريني .بنا ًء عليه ،ميكن التوصل
إىل أ ّن التوازن العسكري بني أجنحة الجيش السياسية يف القوات
املسلحة يفرس انحسار االنقالبات خالل املدة  ،1958-1954كام
ميكن اعتباره إحدى آليات الوقاية من االنقالبات العسكرية.
لكنها آلية غري مخلوقة عرب سلطة أعىل ،أو آلية مصممة من فاعل
محدد ،بل هي آلية طفت عىل السطح نتيجة ظروفها السياسية
وحالة االنشطار الحاد يف صفوف الجيش والسياسيني يف العلن.

االنقالبات العسكرية يف املرشق العريب ،وعىل وجه التحديد الحالة
توصلت الدراسة إىل قصور هذه املسببات يف فهم انحسار
السوريةّ ،
االنقالبات يف سورية يف املدة  ،1958-1954وال يُخت َزل القصور عىل
هذه األدبيات فحسب ،بل اختزال أكرب وأعمق يف دراسات التاريخ
السوري .ومثة فجوة أخرى وقعت فيها هذه األدبيات مجمع ًة
 التاريخ السوري ،والعالقات املدنية  -العسكرية  -هي انعداماالنشغال باملؤسسة العسكرية وعالقات القوة القامئة داخلها من خالل
البحث يف الوحدات العسكرية ،أي الخلفيات العسكرية للضباط،
وجاء ذلك عىل حساب االنشغال بتحليل الخلفيات السوسيولوجية،

3 .تتيح فكرة التوازن العسكري إمكان التفكري يف إصالح املؤسسة
العسكرية دميقراط ًيا من داخلها ،أي حلو ًاًل قد تقع من املؤسسة
العسكرية ذاتها وليس من املؤسسة املدنية فحسب ،لكن ذلك
حاًل،
ال يعني أن ما وقع يف سورية آنذاك يفيد بأن البحث يراه ً
لكنه يفتح احتاملية البحث يف حاالت تاريخية أو راهنة عن
آليات للدمقرطة من داخل القوات املسلحة.
4 .بسبب حالة التوازن العسكري بني قطاعات الجيش املتنافرة
عىل أسس أيديولوجية وتحالفات سياسية ،واتسام انقالبات
سورية ما قبل عام  1963بالالعنفُ ،ح ّي َد العامل الخارجي ،أو
باألحرى بات تأثري وجود دعم دويل النقالب عسكري ما هامش ًيا.

88
ففي سورية سعت العراق ومرص وبريطانيا والواليات املتحدة
وأط ـراف دولية وإقليمية أخــرى ،لدعم انقالبات عسكرية
ملصلحتها مرات عدةّ ،إاّل أنها فشلت .الحركات االنقالبية هي
عمليات ميدانية ومرسح عمليات يف آن .ومن هنا ،إذا ما أراد
أي طرف دويل أو إقليمي دعم أحد األجنحة ضد أخرى للقيام
بعمل انقاليب ،فكيف سينجح إذا كان الطرف املدعوم بغطاء
دويل وبدعم مايل ،متساويًا مع خصومه عىل األرض يف القوة
العسكرية ،وال ميلك القوة الكافية التي متكّنه من إنجاح العمل
االنقاليب؟ إن قوة األطراف الخارجية البعيدة ،ال تعادل أب ًدا
القوة املرئية واملحسوسة.
5 .قدمت حالة التوازن العسكري نافذ ًة زمنية مكّنت القوى املدنية
من مامرسة عملها السيايس يف الدولة ،ومامرسة بعض مظاهر
الدميقراطية اإلجرائية ،كالعملية االنتخابية الربملانية والرئاسية،
فأي عرف أو مؤسسة الدميقراطية محكومة بالوقت( ((11الذي
ّ
يجعلها تتطور من خاللهّ .إاّل أن املدة  1958-1954كشفت
عن خلل بنيوي يف املنظومة السياسية السورية يف حينه ،هو
ضعف النخب السياسية وتشتتها ،وانحرافها عن تثبيت التجربة
التعددية ،وتحويلها إىل دميقراطية حقيقية؛ إذ كان يف إمكان
القوى السياسية ،األيديولوجية تحدي ًدا  -إذا ما افرتضنا أن لها
أجندة دميقراطية بالفعل  -أن تح ّجم دور الجيش وتدخّله
يف الحياة السياسية ،فلهذه القوى التي امتلكت أجنحة وازنة
عسكريًا سلطة األيديولوجيا عىل الضباط املوالني لها داخل
القوات املسلحة ،فاأليديولوجيا حالة تتملك الفرد وتجعله
منصا ًعا إىل القادة ،سواء أكانوا عسكريني أم مدنيني ،لكن
فمثاًل ،كان يف إمكان
املهم هو أنها أيديولوجيا تحوز معتنقهاً .
السيايس الشعبوي والدينامي( ((11أكرم الحوراين ،الذي متتع
بسلطة الخطابة والكاريزما عىل قواعده الشعبية يف صفوف
املدنيني والعسكريني وتفرد بتوريطه للجيش يف السياسة ،لو كان
دميقراطيًا أن يساهم يف إصالح العالقات املدنية  -العسكرية،
ويرسخ تجربة سورية التعددية .فالزعيم وصاحب الكاريزما
ميكنه إعادة تعريف املعايري ،وتغيري قواعد اللعبة دو ًما ،وال
ميكن من هم أدىن منه يف تسلسل القيادة مامرسة السلطة
 110جون كني ،حياة الدميقراطية وموتها ،ترجمة محمد العزير (الدوحة /بريوت :املركز
العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2021 ،ص .16-15
 111صاغية ،االنهيار املديد ،ص 125؛ ينظر يف إحدى الدراسات املبكرة واملهمة عن نشوء
الظاهرة الشعبوية يف سورية :باروت" ،حول الشعبوية 'الحورانية' يف سوريا" ،ص .98-81
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إال بادعاء االمتثال ملعايريه( .((11وكذلك العقيد عدنان املاليك
أ ّدى دو ًرا "دميقراطيًا" خالل فرتة قصرية من الزمن ،لكنه رسعان
ما اغتيل .بناء عليه ،يقدم التوازن ورصاع األجنحة السياسية
يف الجيش مرحلة زمنية ،أي فرصة سياسية ،متكّن من إصالح
املؤسسة العسكرية دميقراط ًيا واستدامة مرحلة التعددية
السياسية ،لكنها مرشوطة بتوافر نخب سياسية دميقراطية.
6 .يولّد رصاع األجنحة حالة من فقدان السيادة .فقد رأى عدد
من الباحثني( ((11أن علة العلل يف سورية االستقالل هي تشتت
"هوية" التيارات السياسية نتيجة اختالف املرجعية الفكرية
(املرشوعة) ،واختالطها بعلة العشائرية واإلثنية عىل أرض الواقع،
وتعارض مصالح الربجوازيات الجديدة الحاكمة والربجوازية
ذات األصول اإلقطاعية ،وال يستثنى من ذلك رصاع الكتلتني
الدمشقية والحلبية ،ومن ث ّم ،أبقت مسألة الهوية واالنتامء
الوطني موضو ًعا لالنقسام والتناحر بني األحزاب السياسية ،وهو
ما مل يسمح باالتفاق عىل قواعد إدارة العملية السياسية ،وبناء
مؤسسات دولة جميع املواطنني .ما يُبنى عىل هذا الرأي كذلك،
رئيسا
أن هذا التناحر والتنافر السيايس الذي كان الجيش جز ًءا ً
فيه هو ما جعل سورية يف مرحلة تعدديتها السياسية تفقد
رك ًنا أساس ًيا من أركان الدولة ،أال هو سيادة قرارها السيايس
عىل الصعيدين املحيل والخارجي ،عىل اعتبار أن مفهوم السيادة
مفهوم َرَشطي لتكون الدولة دولة .فقد خضعت سورية نتيج ًة
لهذه التحيزات واالنتامءات (الطبيعية) لرغبات قوى إقليمية
ودولية وتفضيالتها ،كام تبني يف تشكّل الحكومة األوىل بعد
سقوط الشيشكيل ،والتي استُبعد منها البعث لتخوفات عراقية،
كام ُسحب تأييد الجيش لخالد العظم يف االنتخابات الرئاسية
نتيجة االنزعاج األمرييك من العظم إثر سعيه إىل توطيد العالقات
مع االتحاد السوفيايت ،وكذلك يدخل يف اإلطار ذاته الخضوع
لرشوط عبد النارص من أجل الوحدة معها.
يأمل البحث يف أن يشكل إضافة يف دراسة التاريخ السوري الحديث
ومقاربات العالقات املدنية  -العسكرية التي تبنى نظرياتها
ومقاربتها الكلية عىل أبحاث ومقاربات دقيقة وجزئية ،لتشكل يف
مجموعها قاعدة معرفية ،بل سياسية ،ميكن الساعني إىل بناء رقابة
مدنية عىل القوات املسلحة يف نظام دميقراطي راسخ االستفادة
112 Claude Welch, "Two Strategies of Civilian Control of the Military:
Theory and Cases from Developing Countries," in: Claude Welch (ed.),
Civilian Control of the Military Theory and Cases from Developing Countries
(New York: State University of New York Press, 1976), p. 141.
 113الزغري ،ص 106-89؛ األتايس ،تط ّور املجتمع السوري ،ص .203-196
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منها( .((11كام أن النتائج التي توصل إليها ،ميكن اختبارها عىل حاالت
تاريخية ورمبا راهنة كذلك ،فيمكن أن تسهم يف الكشف عن نتائج
وعوامل أخرى تضاف إىل املقاربة واالستنتاجات النظرية نفسها
التي سعت الدراسة لتوليدها .وكحالة تستحق النظر والدراسة من
الباحثني العرب ،هي الحالة الرتكية يف مرحلتها املمتدة من عام 1986
التي بدأت فيها جامعات وتيارات سياسية /دينية يف الدخول إىل
والرُشطية الرتكية لتشكّل جنا ًحا موازيًا للتيار
الكليات العسكرية ُ
(((11
العلامين العا ّم يف القوات املسلحة  ،حتى عام  2016املرحلة التي
فشل فيها االنقالب نتيجة الرصاعات الداخلية الدائرة يف مؤسسات
الدولة ،العسكرية واألمنية والقضائية.
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تـرجمة :محمد حمشي

الشعبوية والسياسة العالمية :سبر األبعاد الدولية والعابرة
للحدود
صدر عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ضمن "سلسلة ترجمان" كتاب الشعبوية
والسياسة العالمية :سبر األبعاد الدولية والعابرة للحدود ،وهو من تحرير فرانك ستنغل وديفيد
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مركز حوكمة للسياسات العامة | Governance Center for Public Policies

*

المؤشر الوطني للتحول الديمقراطي في العراق 2021-2017

**

The National Indicator for Democratic Transition in Iraq 2017-2021

يعــد "المؤشــر الوطنــي للتحول الديمقراطــي في العراق" أحــد المؤشــرات المحلية لقياس
وضــع الديمقراطيــة فــي العراق ،في ســياق كــم كبير مــن المؤشــرات األجنبية ،التــي  -على
الرغم من أهميتها  -تعتمد ،في الغالب ،على معلومات عامة ،مستمدة من تقارير ،إعالمية
أعد المؤشر الوطني للتحول الديمقراطي
أو سياسية ،وبعض مصادرها غير موثق أو مؤهلّ .
فــي العــراق "مركز حوكمة للسياســات العامة" ،وهو مركز دراســات مقره في بغــداد ،انطالقاً
مــن الحاجــة إلــى مؤشــر يســتند إلــى منظــور محلــي .أســهم فــي بنــاء المؤشــر فريــق مــن
بدءا من العام  .2018وقد
األكاديميين العراقيين من تخصصات مختلفة ،وهو يصدر سنو ًياً ،
صــدرت منــه ،إلــى هــذه اللحظة ،أربعــة تقارير .يمثــل هذا النص خالصــة أعدهــا المركز لصالح
"سياسات عربية" ،لنتائج التقارير األربعة ،وتمثل إضافة لحال التحول الديمقراطي في العراق،
بعد نحو عقدين من الغزو األميركي للبالد وسقوط نظام صدام حسين.
كلمات مفتاحية :العــراق ،التحــول الديمقراطي ،المؤشــر الوطني للتحــول الديمقراطي
في العراق.
The National Index for Democratic Transition in Iraq is a local initiative to measure
democratic progress in Iraq, in an environment marked by multiple foreign
indicators, which — despite their importance — are mostly based on general
information derived from media or political reports. Some of their sources are
neither documented nor qualified. National Index for Democratic Transition in
Iraq is conducted by the Governance Center for Public Policies, a think tank based
in Baghdad, to meet the need for an index based on a local perspective. A team
of Iraqi academics from different disciplines contributed to building the index,
and it has been conducting annually since 2018, with four reports published to
date. Prepared specially for Siyasat Arabiya, this text represents a summary of the
results of the four reports, and the state of democratic transition in Iraq, nearly
two decades after the US invasion and the fall of Saddam Hussein's regime.
Keywords: Iraq, Democratic Transition, National Index for Democratic
Transformation in Iraq.
Iraqi Think Tank, based in Baghdad.
* مؤسسة بحثية عراقية مقرها يف بغداد.
Email: governancecenter@yahoo.com
** أعدّت املؤرش لجنة تضم مجموعة من األكادمييني العراقيني املختصني بالعلوم االجتامعية وبدراسات الدميقراطية ومؤرشاتها ،وهم :حسني عباس مهنا،
وسعاد مقداد األسدي ،وسالم جبار شهاب ،وعادل عبد الحمزة البديوي ،وعبد العزيز عليوي العيساوي ،وعيل طاهر الحمود ،وعامد الشيخ داود ،وفالح خلف
الزهريي ،ومنترص مجيد العيداين ،ومنعم خميس مخلف ،وهاشم حيدر الركايب.
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مقدمة
متر الدولة العراقية ،منذ عام  ،2003مبرحلة انتقالية ،طويلة أو هكذا
أريد لها أن تكون ،شهدت جملة من التحديات املركبة ،يف مقدمتها
التحدي األمني ،مع ظهور عارض اإلرهاب مبراحله املتتابعة ،التي
تُ ّوجت مبرحلة تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام "داعش"،
الذي احتل أجزاء واسعة من أرايض البالد ( .)2017-2014وقد
تداخل هذا التحدي مع األوضاع السياسية املضطربة ،والسياسات
فضاًل عن فوىض انتشار
االقتصادية واالجتامعية والخدمية املتلكئةً ،
السالح املنفلت خارج نطاق سلطة الدولة .وقد أفىض كل ذلك إىل
إضعاف كثري من املؤسسات والبنى التنظيمية أو تعطيلها ،وزيادة
فرص الفساد يف مختلف القطاعات ،مبا فيها مؤسسات السلطات
الثالث (الترشيعية ،والتنفيذية ،والقضائية) ،وعدم اكتامل املنظومة
القانونية للدولة ،األمر الذي كان من نتائجه تراجع كثري من املؤرشات،
من قبيل سيادة القانون ،واملساءلة والشفافية ،ونزاهة االنتخابات،
والالمركزية ،وسواها.
شمل املؤرش الوطني لألعوام ( )2017-2021حكومة رئيس الوزراء
حيدر العبادي ( )2018-2014يف عامها األخري ،أعقبتها حكومة رئيس
الوزراء عادل عبد املهدي ( ،)2020-2018وبدايات حكومة رئيس
الوزراء مصطفى الكاظمي ( -2020حتى اآلن).
جاءت حكومة العبادي يف ظل أزمة سياسية ناجمة عن تخيل عدة
كتل سياسية عن رئيس الوزراء األسبق نوري املاليك ()2014-2006
ورفضها تولّيه رئاسة الحكومة للمرة الثالثة ،وانهيار أمني واسع
نتيجة اجتياح داعش أجزاء واسعة من العراق (صيف  ،)2014وأزمة
اقتصادية كبرية شهدها عام  ،2014متثلت بانخفاض أسعار النفط.
وكان كل ذلك يحدث يف سياق اضطراب إقليمي ،شكّلته األزمة
السورية وتداعياتها ،والتي كان لها تأثري مبارش يف الوضع العراقي.
واجهت حكومة العبادي ،منذ صيف  ،2015احتجاجات شعبية
وسياسية واسعة بسبب سوء األداء املرتاكم واألوضاع االقتصادية
املرتدية ،أدت إىل استقالة عدد من الوزراء وإقالة آخرين ،وشغور
عدد من املناصب املهمة ،جراء خالفات بني القوى السياسية.
وبالتزامن ،كان العبادي يقود العمليات العسكرية لتحرير املناطق
الواقعة تحت سيطرة داعش ،التي ت ّوجت بإعالن تحرير املوصل،
أكرب معقل للتنظيم ،يف خريف  .2017وبالتزامن أيضً ا ،كان مثة
بعض النجاح االقتصادي بعبور األزمة املالية .وقد شكّل هذان أكرب
إنجازين لحكومة العبادي ،إال أنها أخفقت يف تنظيم انتخابات نيابية
تتسم بالنزاهة والصدقية ،فقد أقال العبادي خمسة من مسؤويل
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االنتخابات ،بسبب اتهامات بالفساد خالل االنتخابات الربملانية التي
جرت يف  12أيار /مايو .2018
عىل هذه الخلفية تشكلت الحكومة الجديدة ،برئاسة عبد املهدي،
التي أعلنت ،عرب الربنامج الحكومي ،عن جدول أعامل لألعوام
األربعة يتضمن قامئة مهامت كبرية ومطولة لتطوير البالد يف مختلف
وحل العالقات املتوترة بني الحكومة املركزية وحكومة
املجاالتّ ،
إقليم كردستان ،وتعزيز االقتصاد ،والح ّد من الفقر ،واستعادة
السالم واالستقرار بإنهاء الفوىض األمنية وانتشار السالح ،وحرص
السالح بيد الدولة ،كام أطلق الربنامج الحكومي تعهدات عديدة،
وحل مشكلة الكهرباء بحلول
من أبرزها إيقاف التدخالت الخارجيةّ ،
طوياًل .غري
ً
صيف عام  ،2019وهي األزمة التي أ ّرقت العراقيني
أ ّن الحكومة مل تستطع الوفاء بوعودها .وقد قاد هذا إىل تأجيج
الحراك الشعبي املطالب باإلصالح من جديد ،والذي أنتج هذه املرة
أكرب حركة احتجاجية يف العراق منذ عام  ،2003وهي االحتجاجات
التي اندلعت يف ترشين األول /أكتوبر  ،2019يف بغداد وجنوب
العراق ،والتي واجهت قم ًعا وعنفًا كب َريين من السلطة والفصائل
قتياًل تقري ًبا (بحسب آخر
املسلحة املوازية ،أ ّديا إىل سقوط ً 560
إحصاء حكومي) ،وأكرث من  24ألف جريح((( ،فضاًلً عن العرشات من
املختطفني .وقد كان من النتائج املهمة للحركة االحتجاجية استقالة
حكومة عبد املهدي ،بعد املذبحة التي ارتكبتها القوات الحكومية يف
مدينة النارصية ،يف جنويب البالد ،أواخر ترشين الثاين /نوفمرب ،2019
وذهب ضحيتها عرشات القتىل.
يف أيــار /مايو  ،2020تشكلت حكومة جديدة برئاسة مصطفى
الكاظمي ،جعلت أوىل مهامتها إجراء انتخابات مبكرة ،وترشيع قانون
انتخايب جديد ،وهام من مطالب الحركة االحتجاجية((( .وقد حددت
حكومة الكاظمي ،يف  6حزيران /يونيو  ،2021موع ًدا لالنتخابات
النيابية املبكرة .وقد تخللت ذلك أحداث عاصفة ،يف صدارتها اغتيال
قاسم سليامين قائد فيلق القدس اإليراين وأبو مهدي املهندس نائب
مسرّية ،مطلع عام ،2020
رئيس هيئة الحشد الشعبي ،بطائرة أمريكية ّ
ما أدى إىل تصاعد املواجهة بني فصائل من الحشد الشعبي والقوات
األمريكية .وقد استطاعت التنظيامت السياسية املرتبطة بالفصائل
استصدار قرار من الربملان العراقي ،بعد اغتيال سليامين واملهندس
بأيام ،يقيض بخروج القوات األمريكية من البالد.
" 1املؤمتر الصحفي ملستشار رئيس الوزراء د .هشام داود لإلعالن عن قامئة شهداء حركة
ترشين االحتجاجية" ،يوتيوب ،2020/7/30 ،شوهد يف  ،2022/6/6يفhttps://bit.ly/3xl94Gz :
" 2مجلس النواب يقر برنامج الحكومة العراقية الجديدة" ،الحكومة العراقية،
 ،2020/5/7شوهد يف  ،2022/6/6يفhttps://bit.ly/3zeTP3r :
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المؤشر الوطني للتحول الديمقراطي في العراق 2021-2017

اتخذت حكومة الكاظمي عد ًدا من الخطوات يف مجال مكافحة
الفساد ،وذلك عن طريق لجنة مختصة يف قضايا الفساد والجرائم
املهمة ،وألقت القبض عىل عدد من املتهمني باغتيال الناشطني .غري
أن إنجازها األهم هو أنها عملت عىل تهيئة مستلزمات االنتخابات
املبكرة ،التي جرت يف ترشين األول /أكتوبر .2021

لماذا المؤشر الوطني للديمقراطية
في العراق؟
مثة دوافع ومتطلبات أساسية عديدة تقف وراء وضع مؤرش لقياس
الدميقراطية يف العراق .أحد أهم هذه الدوافع هو أن أغلب املؤرشات
العاملية لقياس الدميقراطية أو التحول الدميقراطي تعتمد ،يف تصنيف
مكانة أو مستوى الدميقراطية يف العراق ،عىل معلومات عامة غال ًبا،
مست َم ّدة من تقارير إعالمية ،أو سياسية ،أو من بيانات منظامت
دولية ،العديد منها بعيد عن الواقع العراقي ويستقي معلوماته من
مصادر بعضها غري معتمد ،أو غري موث ّق وغري مؤهل ،أو من أشخاص
وفضاًل عن ذلك ،مثة حاجة إىل منظور
ً
ومنظامت يف دول مجاورة.
محيل ،يصوغه متخصصون من الداخل ،من ذوي املكانة والخربة
واالختصاص ،من دون أن يعني هذا انغالقًا معرف ًيا ،ولكننا نعتقد أنه
رشا للتجربة ،محايثًا لها.
سينتج مؤ ً
من هنا ،سعى مركز حوكمة للسياسات العامة إىل بناء مقياس
للدميقراطية يف العراق ،يعتمد معايري تالئم مستويات التطور
فضاًل عن تكييف
االجتامعي واالقتصادي ،وطبيعة الثقافة السياسيةً ،
املعايري أو املؤرشات العاملية مع حالة البلد.

منهجية المؤشر الوطني
أسهم يف بناء املؤرش الوطني عدد من األكادمييني واألساتذة والخرباء
العراقيني ،من تخصصات مختلفة من تخصصات العلوم االجتامعية
(العلوم السياسية ،والقانون ،واإلعالم ،وعلم االجتامع ،واالقتصاد،
ودراسات االنتخابات ،واإلحصاء السيايس ،وسواها) .وقد عقدوا عدة
حلقات نقاشية ،كانت خالصتها أن جرى تبني خمس فئات /محاور
رئيسة تشكل مرتك ًزا لقياس الدميقراطية يف العراق ،وهي:
•األداء الحكومي :أي قياس أداء الهيئات الحكومية ،وهو يعتمد
عىل مراجعة األداء الحكومي وتوثيقه وتحليله سنويًا من خالل عدد
من املعايري ونتائجها (أداء السلطة التنفيذية سياس ًيا وأمن ًيا وإداريًا،
فرض سلطة الدولة ،اإلصالح السيايس ،املشاركة السياسية ،العالقة بني

99
السلطتني الترشيعية والتنفيذية ،أداء السلطة الترشيعية يف مجاالت
الترشيع والرقابة واملساءلة ،مكافحة الفساد ،العامل الخارجي).
•حكم القانون :مؤرش سيادة القانون هو أداة تقييم كمية مصممة
لتقديم صورة مفصلة وشاملة عن مدى التزام الدول بسيادة القانون
يف املامرسة .ويعتمد قياس أداء الدول يف مجال سيادة القانون عد ًدا
من املعايري (سيادة القانون ،واملساواة أمامه ،استقاللية القضاء،
فضاًل عن وضوح أحكامه وإنفاذها ،احرتام الدستور وعلويته وسم ّوه
ً
عىل بقية القوانني ،احرتام كرامة اإلنسان ،وحظر التعذيب واملعاملة
القاسية ،التوقيف بال أمر قضايئ ،افرتاض الرباءة ،والعدالة االنتقالية).
•االستقرار االقتصادي :استند بناء هذا املحور وقياس مؤرشاته
الكيّل (بيئة
إىل عدد من املعايري التي تتعلق مبؤرشات االقتصاد ّ
وسهولة األعامل ،بيئة االستثامر ،االقتصاد الرسمي واالقتصاد غري
الرسمي ،الشمول املايل ،مخرجات التعليم وسوق العمل يف القطاع
الخاص ،الشفافية وإدارة الحكم الرشيد ،السياسات النقدية وفرص
النم ّو ،توجهات األعــال والتنمية املستدامة ،االقتصاد القائم
عىل النوع االجتامعي ،اإلدارة الحكومية للقطاع املايل ،خصخصة
املرشوعات الحكومية).
مقياسا لتقييم جودة
•السلوك االنتخايب :يضع هذا املحور
ً
االنتخابات وإدارتها باالستناد إىل عدد من املعايري (نظام سيايس
تعددي وتنافيس ،اقرتاع عا ّم يشمل جميع البالغني ،انتخابات دورية
رسية ،عدالة الدعاية االنتخابية ،نزاهة العملية االنتخابية ،هيئة
مستقلة مرشفة عىل االنتخابات ،قانون انتخابات منصف ،بيئة
سياسية داعمة لالنتخابات).
مقياسا لتقييم حالة الحقوق
•الحقوق والحريات :ميثّل هذا املحور
ً
والحريات العامة يف العراق وفقًا لعدد من املعايري (كفالة حقوق
اإلنسان والحريات العامة عىل صعيد النظام السيايس والقانون
واملؤسسات املستقلة ،وال سيام مفوضية حقوق اإلنسان ،الحيز املتاح
للمجتمع املدين وفاعليته ،ثقافة حقوق اإلنسان ،حقوق الطفل،
حقوق املرأة ،حرية اإلعالم ،الحق يف الوصول إىل املعلومات).
استند املؤرش الوطني إىل استطالعات ميدانية نفّذها مركز حوكمة
للسياسات العامة شملت سنويًا ( )2021-2017عد ًدا كب ًريا من
املحافظات العراقية (اثنتا عرشة محافظة من أصل مثاين عرشة ،هي:
بغداد ،ونينوى ،والبرصة ،والسليامنية ،وأربيل ،وذي قار ،واألنبار،
وكركوك ،وصالح الدين ،والنجف ،ودياىل ،وبابل) ،راوح بني 1889
مستجي ًبا لعام  2017و 1203مستجيبني لعام  .2021وقد غطت ع ّينة
البحث التمثيل الدميوغرايف ،بحسب النسب السكانية التي تعتمدها
وزارة التخطيط فيام يتعلق باالنتشار الجغرايف ،والنوع االجتامعي،
والفئات العمرية ،واملستوى التعليمي ،واملستوى املعييش ،واملهن.
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ارتأى فريق البحث اعتامد مؤرش تراكمي ذي عرش قيم ،ويكون لكل
سؤال ثالثة خيارات تراوح أوزانها بني  0و 0.5و ،1داخل كل فئة ،ثم
تُحسب الدرجات مرضوبة يف عرشة ومقسمة عىل العدد اإلجاميل
لألسئلة داخل الفئة .بعد ذلك يتم حساب متوسط مؤرشات الفئات
الخمس املدرجة يف التقرير للحصول عىل الدرجة اإلجاملية التي
تحدد تصنيف نوع النظام للبلد.
الجدول ()1
مقياس املؤرش الوطني للتحول الدميقراطي يف العراق

نظام الحكم

القيمة

استبدادي

2-0

سلطوي

2.1-4

انتقايل

4.1-6

دميقراطي

6.1-8

دميقراطي متامسك

8.1-10

قراءة في أهم النتائج
ميكن ع ّد مؤرش األداء الحكومي مبنزلة دالة رئيسة لسائر املحاور،
األمر الذي يتضح يف الشكل ويف الجدول ( .)2ويالحظ أن مؤرش عام
 2018-2017الخاص مبحور األداء الحكومي يف العام األخري لحكومة
حيدر العبادي كان األفضل نسب ًيا مقارنة باألعوام الثالثة الالحقة،

واألدىن هو عام  ،2020-2019أي آخر زمن حكومة عادل عبد املهدي
وبدايات حكومة مصطفى الكاظمي.
وميكن أن نعزو ارتفاع مؤرش حكومة العبادي إىل االنتصار الذي
حققته القوات األمنية عىل داعش ،واالستقرار األمني العا ّم الناجم
عن تطور أداء اإلدارة الحكومية يف هذا امللف .ومع ذلك ،مل تتخذ
الحكومة الخطوات الكافية يف اإلصالح اإلداري والسيايس ،ورمبا يعود
ذلك إىل أن املعركة مع داعش كانت متثل األولوية القصوى آنذاك،
فضاًل عن مواجهة األزمة املالية املتمثلة باالنخفاض الكبري ألسعار
ً
النفط منذ عام .2014
أمــا املــؤرش األدىن الــخــاص مبحور األداء الحكومي فقد كان
لعام  ،2020-2019ونحن نرجعه إىل األحــداث العاصفة التي
شهدها العراق ،بسبب االحتجاجات العامة التي انطلقت يف
ترشين األول /أكتوبر  2019وتبعات القمع والعنف املفرط الذي
واجهتها به حكومة عبد املهدي .وعىل الرغم من رضوخ الطبقة
السياسية لبعض مطالب املحتجني بسبب الضغط الجامهريي الكبري،
فقد استمرت عمليات االغتيال واملطاردة ،التي شملت عد ًدا من
الناشطني ،وقادة التظاهرات ،واملدونني .ويضاف إىل كل ذلك ضعف
اإلجـراءات الحكومية يف مواجهة جائحة فريوس كورونا املستجد
(كوفيد )19-وانعكاساتها السلبية الحادة عىل جميع مناحي الحياة،
وال سيام أنها قادت إىل حالة من الركود االقتصادي.
إ ّن ما تق َّدم ال يعني عدم وجود تباينات ،وإن كانت نسبية ،يف مؤرشات
بعض املحاور ،إذ شهد محور السلوك االنتخايب تحس ًنا نسب ًيا يف مؤرش
عام  ،2021-2020عىل الرغم من أن نتائج املؤرش تغطي املرحلة

الجدول ()2
املعدالت الرتاكمية ،األوساط الحسابية ،والتصنيف

املحاور /السنة
األداء الحكومي
حكم القانون
االستقرار االقتصادي
السلوك االنتخايب
الحقوق والحريات
الدرجة الكلية
التصنيف

2018-2017

2019-2018

2020-2019

2021-2020

4.7

4.5

2

2.7

4.9

4.3

2.2

4.3

5.1

4.7

2.9

2.3

4.4

4.2

4.7

5.6

4.6

4.5

3

4.1

4.7

4.5

3

3.8

انتقايل

انتقايل

سلطوي

سلطوي
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المؤشر الوطني للتحول الديمقراطي في العراق 2021-2017

شكل يوضح مؤرشات املحاور الرئيسة لألعوام األربعة

اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ

اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت

اﻟﺴﻠﻮك اﻻﻧﺘﺨﺎيب

السابقة لالنتخابات .ويعزى ذلك إىل تصاعد االهتامم بتحقيق أحد
أبرز مطالب انتفاضة ترشين ،وهو إجراء انتخابات مبكرة يف ظل
نظام انتخايب جديد .وقد أفضت االنتخابات املبكرة ،التي جرت يف
ترشين األول /أكتوبر  ،2021إىل تحصيل قوى االحتجاج واملستقلني
متثياًل سياس ًيا معي ًنا ،وتراجع ملحوظ لبعض القوى املهيمنة ،مثل تحالف
ً
الفتح ،إال أ ّن هذه االنتخابات نفسها شهدت أدىن نسبة يف التصويت،
(((
رّسه باستمرار غياب الثقة بالعملية
منذ انتخابات  ، 2005وهو أمر نف ّ
السياسية ،وهو أحد العوامل الثابتة خالل األعوام األربعة.
أ ّما السامت العامة ملحاور املؤرش لألعوام األربعة فتتسم بالثبات النسبي،
بسبب استمرار السامت العامة للنظام السيايس ،وميكن إجاملها يف ما يأيت:

 -1محور األداء الحكومي
تتمثل السمة الرئيسة التي اتصف بها األداء الحكومي لألعوام األربعة،
كام أظهرت نتائج املؤرش ،بعدم قدرة الحكومات املتعاقبة عىل فرض
 3أعلنت املفوضية العليا لالنتخابات يف العراق أن نسبة املشاركة يف االنتخابات
الترشيعية العراقية لعام  2021بلغت  41يف املئة ،وهي النسبة األدىن منذ انتخابات .2005
ينظر" :بيانات اإلقبال  ،"2021املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات ،شوهد يف  ،2022/6/6يف:
https://bit.ly/3GZZBrt

اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي

ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن

اﻷداء اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

سلطتها ونفوذها عىل البالد ،ومواجهة التدخالت اإلقليمية والدولية،
جراء الضعف الذي يعتور تحليلها للمشكالت العامة ،وينعكس
بالسلب عىل تخطيط دورات سياساتها العامة؛ نظ ًرا إىل عدم اعتامدها
عىل البيانات واألدلة التي تسمح بإدارة املؤسسات الحكومية عىل
نح ٍو كفء ،سواء أكان ذلك عىل الصعيد الداخيل أم الخارجي.
خلاًل يف عالقة
وباالرتباط مع ما تقدم ،أوضحت النتائج أ ّن مثة ً
املواطن باملؤسسات الحكومية ،التي تستند إىل املحاصصة والفساد
واستغالل النفوذ؛ وبسبب ذلك ،مل تعد قادرة عىل تقديم الخدمات
لعموم املواطنني ،لضعف كفاءة الكوادر الحكومية وغياب تأهيلها
علم ًيا وإداريًا.
ورصد املحور أن الحكومات املتعاقبة مل تنرش التقارير الدورية عن
أداء مهامتها بشفافية .ويعود ذلك إىل ضعف الرقابة واملساءلة
الربملانية ،التي سمحت بتامدي املرتشني واملختلسني واملقرصين.
ولذلك ،انخفضت مؤرشات التنمية يف أغلب القطاعات .وقد أفىض
كل ذلك إىل غياب اهتامم املواطن باملشاركة السياسية.
ومن النتائج الالفتة يف مؤرش عام  2019-2018وجود نسبة عالية
من التذمر من أداء مجالس املحافظات وتصاعد املطالبات الشعبية
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بحلّها .ويتبنى الدستور العراقي لعام  2005نظام الالمركزية اإلدارية،
الذي يقيض بتشكيل مجالس محافظات منتخبة ،هي التي تختار
فضاًل عن رسم
اإلدارة التنفيذية (املحافظ) ،ومتارس دور الرقابة عليهاً ،
السياسات العامة لإلدارة املحلية ،وإصدار الترشيعات املحلية ذات
الحاجة ،بحسب ما ينص عىل ذلك قانون املحافظات غري املنتظمة
يف إقليم لعام  .2008وقد أصدر الربملان العراقي قرا ًرا بإنهاء عمل
املجالس املحلية بعد انطالق انتفاضة ترشين ،نتيجة الضغط الشعبي.
كام أظهرت آراء املستجيبني يف عام  2021-2020تحس ًنا يف مؤرش
العالقة بني الحكومة االتحادية وحكومة إقليم كردستان .وهذا يشري إىل
أ ّن حكومة الكاظمي ميكن أن تفتح عه ًدا جدي ًدا يف العالقة بني الطرفني،
ال سيام بعد أن توصلت الحكومة االتحادية إىل اتفاق مع حكومة إقليم
كردستان بتاريخ  15آب /أغسطس  2020عىل توحيد إجراءات املنافذ
الحدودية ،تبعتها تفاهامت حول املوازنة االتحادية لعام .(((2021

 -2محور حكم القانون
أظهرت النتائج ضعف مبدأ سيادة القانون وإنفاذه واملساواة أمام
القانون ،وأن بعض القوانني (ومنها قوانني العدالة االنتقالية) تطبّق
بصورة انتقائية ومتييز ،بسبب سطوة العشرية والطائفة والقومية،
فضاًل عن التدخالت والضغوط الحزبية والسياسية يف الشأن القضايئ،
ً
وكذا يف تعيني القضاة وجهاز االدعاء العام ،األمر الذي أدى إىل اهتزاز
ثقة املواطن باملؤسسة القضائية واستقالليتها.
وأفاد املستجيبون بأ ّن بعض القوانني ال تتوافق مع الدستور ومبادئه،
بسبب التوافقات السياسية التي أفرغت الكثري من القوانني من
محتواها ،كام أن الفساد املسترشي أعاق تطبيق العقوبات وإنزالها
يف حق املجرمني ،األمر الذي جعل القضاء يتعرض لضغوط مختلفة مل
فضاًل عن رصد حاالت
تسمح بإنفاذ القانون عىل النحو املطلوب ،هذا ً
(((
تع ّرض األفراد للتوقيف ،من دون أمر قضايئ أحيانًا  .وهذا ناجم عن
تداخل الصالحيات بني الكثري من املؤسسات؛ ما أدى باالدعاء العام
إىل عدم القيام باملهامت املوكلة إليه مبوجب الترشيعات النافذة،
وأسهم يف تأخري حسم الدعاوى.
وأظهرت النتائج أ ّن الكثري من املواطنني ليست لهم الثقافة القانونية
الالزمة ملعرفة حقوقهم والدفاع عنها.
 4هلكوت عزيز" ،بالوثيقة ..نص االتفاق املربم بني الحكومة العراقية وإقليم كوردستان"،
رووداو.نيت ،2020/8/16 ،شوهد يف  ،2022/6/6يفhttps://bit.ly/3meFlZI :
5 "Iraq 2019 Human Rights Report," United States Department of State,
accessed on 6/6/2022, at: https://bit.ly/39dzLDP
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 -3محور االستقرار االقتصادي
أدىن مؤرش يف هذا املحور كان لعام  ،2021-2020ونرجح أ ّن هذا ناتج
من تغيري سعر الرصف وانخفاض قيمة العملة العراقية بنسبة ،(((%22
بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا ،ما تسبب يف توقف األعامل وغلق
األسواق ،وانهيار أسعار النفط ،عىل نح ٍو أدى إىل ارتفاع معدالت
الفقر يف العراق بحسب بيان وزارة التخطيط ،لتصل إىل  ،%31وهو
معدل قيايس يسجل للمرة األوىل منذ عام  .(((2003وهذا يدل عىل
أ ّن مللف اإلصالح االقتصادي أهمية قصوى يف السياسة العراقية.
ترتبط هذه املــؤرشات بــاألداء االقتصادي العام لألعوام األربعة،
لتظهر وجود اختالالت هيكلية يف االقتصاد العراقي ،ناجمة عن
األداء االقتصادي السيئ للحكومات العراقية املتعاقبة .وقد أدى
هذا إىل فجوة اقتصادية كبرية بني الطبقة السياسية وعامة الناس،
تعكسها شكوك املواطنني يف وجود فرص متساوية يف سوق العمل.
ومن ثم ،تراجعت ثقة الشعب بقدرة الحكومة عىل الحفاظ عىل
املستوى املعييش.
وأظهرت النتائج سيطرة الدولة عىل مجمل النشاط االقتصادي
ومركزية إدارته ،األمر الذي أضعف فرص االستثامر كث ًريا ،وع ّزز اعتامد
بداًل من الكفاءة واالستحقاق ،وأسهم
معايري املحسوبية واملنسوبية ً
يف استرشاء الفساد وهدر املال العا ّم داخل مؤسسات الدولة ،وضياع
الكثري من مبالغ اإلنفاق العا ّم.
وقد أعاق هذا كله التح ّول املتأين والتدريجي نحو الخصخصة واالستثامر.
وأظهرت النتائج تراجع ثقة الجمهور بالقطاع املرصيف العراقي.

 -4محور السلوك االنتخابي
تع ّد االنتخابات الترشيعية لعام  2018إحدى االنتكاسات الفارقة
للعملية السياسية ،بسبب عمليات التزوير الواسعة التي أشري إليها
سابقًا ،والتي شملت احرتاق بعض مخازن الصناديق االنتخابية (يف
جانب الرصافة من العاصمة بغداد) ،الذي قال عنه رئيس مجلس
النواب آنذاك سليم الجبوري" :إن جرمية إحراق املخازن الخاصة
بصناديق االقرتاع يف منطقة الرصافة [ ]...فعل متعمد ،وجرمية
 6أقر البنك املركزي العراقي يوم  19كانون األول /ديسمرب  2020تخفيض قيمة الدينار
العراقي من  1200دينار لكل دوالر إىل  1460دينا ًرا للدوالر الواحد ،مبا يعادل  22يف املئة.
ينظر :براء الشمري" ،وزير املالية العراقي يعلن رسميًا تخفيض قيمة الدينار أمام الدوالر"،
العريب الجديد ،2020/12/19 ،شوهد يف  ،2022/6/6يفhttps://bit.ly/3x9Pegb :
" 7التخطيط ترد عىل برنامج الغذاء العاملي :العراق ليس جائ ًعا" ،وكالة األنباء العراقية،
 ،2021/10/24شوهد يف  ،2022/6/6يفhttps://bit.ly/3NpQLWl :
" 7املركزي العراقي يخفض قيمة الدينار  %22وسط سخط شعبي" ،العربية نت،
 ،2020/12/20شوهد يف  ،2022/6/6يفhttps://bit.ly/3mnLClC :

يبرعلا رشؤملا
المؤشر الوطني للتحول الديمقراطي في العراق 2021-2017

مخطط لها ،تهدف إىل إخفاء حاالت التالعب وتزوير لألصوات
وخداع للشعب العراقي وتغيري إرادته واختياره"(((.
ولعل هذه االنتخابات من العوامل التي قادت إىل اندالع انتفاضة
ترشين  ،2019إذ أظهرت نتائج هذا املحور لعام  2019-2018أن
نسبة كبرية من عينة البحث كانت تفضّ ل التصويت للمستقلني،
غري أ ّن النتائج أظهرت فوز املتحزبني .ويعود هذا األمر ،يف تقدير
املستجيبني ،آللية توزيع املقاعد يف النظام االنتخايب ،أو لقدرة
زج وجوه جديدة ،أو للتالعب بالنتائج ،كام أوضح
األحزاب عىل ّ
املحور عدم االقتناع بالنخبة الحاكمة التي أفرزتها االنتخابات لوجود
خلل يف إجراءات التصويت داخل مراكز االقرتاع ،األمر الذي يعكس
الشكوك وعدم الثقة بأداء املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات ،ومن
ث ّم ،نزاهة العملية االنتخابية بر ّمتها.
وأظهرت نتائج عام  2020-2019وجود مقبولية نسبية يف الشارع
العراقي بإصدار قانون انتخايب جديد ،ألنه سيتيح فرصة أكرب للتعبري
عن إرادة الشعب ،بحسب ما ترى نسبة من املستجيبني .وأوضحت
النتائج ،أيضً ا ،قبول الرأي العام العراقي بوجود قضاة يف مفوضية
االنتخابات ،من جهة أنه قد يكون من الوسائل التي تكفل نزاهة
االنتخابات القادمة .ويف السياق نفسه ،أكدت نتائج عام 2021-2020
وجود تفاؤل بالقانون االنتخايب الجديد ذي الدوائر الصغرية املتعددة،
واتفقت نسبة كبرية من املستجيبني عىل أ ّن الهيئات املستقلة (وال سيام
مفوضية حقوق اإلنسان ومفوضية االنتخابات) قد أدت مهامتها عىل
نحو مقبول ،ولكن ،أظهرت النتائج عدم التفاؤل بقدرة االنتخابات
القادمة عىل إحداث التغيري ،وسيكون للامل السيايس تأثري كبري يف
االنتخابات مع تأثري الزعامات الدينية والعشائرية .ويرى التقرير أ ّن
تلك االنطباعات قد تكون أحد أسباب تراجع نسبة املشاركة(((.

 -5محور الحقوق والحريات
تحسن نسبي يف مجال الحقوق
جاءت نتائج هذا املحور لتشري إىل ّ
والحريات املدنية يف عام  ،2021-2020مقارنة مبؤرش عام ،2020-2019
أي بني فرتة حكومة الكاظمي وحكومة عادل عبد املهدي ،وهو مؤرش
" 8حريق يطال مخازن الصناديق االنتخابية لجانب الرصافة من العاصمة العراقية
بغداد" ،يب يب يس عريب ،2018/6/10 ،شوهد يف  ،2022/6/6يفhttps://bbc.in/3zA2w8P :
 9جاء قانون االنتخابات رقم  9لسنة  ،2020الــذي أجريت مبوجبه انتخابات
ترشين األول /أكتوبر  2021مختلفًا عن القوانني السابقة باعتامده (نظام الصوت الواحد
غري املتحول) وتقسيم املحافظات العراقية إىل دوائر انتخابية متعددة ،بعد أن كانت كل
محافظة دائرة انتخابية ،منهيًا بذلك  16عا ًما من العمل بنظام التمثيل النسبي الذي رافق
تطبيقه كثري من الجدل واتهامات بالتزوير وعدم نزاهة العملية االنتخابية .ومل يسلم العمل
بنظام الدوائر املتعددة هو اآلخر من االنتقاد رغم أنه م ّر باختبار واحد هو انتخابات 2021
إذ يتهمه املعرتضون عليه بهدر عدد كبري من األصوات ،ما تسبب يف وجود فجوة كبرية بني
الفائزين والخارسين.
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ذو داللة ينبغي االلتفات إليه ،مع األخذ يف االعتبار أ ّن املعدل األعىل
نسبيًا ملؤرش الحقوق والحريات لألعوام األربعة كان خالل العام
األخري لحكومة العبادي.
ماّم تقدم ،ال تزال السامت العامة مستمرة عىل صعيد
وعىل الرغم ّ
الحقوق والحريات يف العراق ،إذ أظهر املؤرش أ ّن النظام السيايس
العراقي يعاين ضعفًا يف ضامن الحقوق والحريات الدستورية لعدم
قدرته عىل إنفاذ القانون ،نتيجة لضعف اإلرادة السياسية واألدوار
فضاًل عن انخفاض مستوى وعي املواطنني
املجتمعية واإلعالميةً ،
أنفسهم بأهمية الحقوق والحريات .ويظهر ذلك يف وجود اختالالت
حقيقية ،تتمثل بضعف دور املرأة ،وتصاعد العنف األرسي ،وضعف
اإلنفاق الحكومي عىل قطا َعي الصحة والتعليم ،كام أبرزت النتائج
ضعف دور اإلعالم الرقايب عىل أجهزة الدولة.
محل شك ،وأن وسائل
وتوصلت النتائج إىل أن حرية اإلعالم هي ّ
اإلعالم يف الغالب منحازة أو متحزبة .لذا ،يفتقد اإلعالم الصدقية،
وبنسبة ملحوظة ،كام أظهرت النتائج صعوبة الوصول إىل املعلومة،
وغياب حامية وضامنات كافية لإلعالميني ،وأنهم يعيشون يف بيئة
خطرة ،ومن ث ّم ،فإ ّن حرية التعبري عن الرأي محل شك هي األخرى.
ومع ذلك ،اتفقت نسبة عالية ( )%56من املستجيبني يف مؤرش عام
 2021-2020عىل أ ّن اإلعالم يعكس مطالب الناس واحتياجاتهم،
وهي النسبة األعىل مقارنة باألعوام السابقة ،ما ّ
يدل عىل أ ّن الرأي
عاماًل مؤث ّ ًرا بعد انتفاضة ترشين .2019
العا ّم أصبح ً
وعىل صعيد املجتمع املدين ،مثة منحى تصاعدي متباين بني مؤرش
العام األ ّول 2018-2017؛ إذ أبدى  %52من املستجيبني شكّهم يف
جدوى نشاطات منظامت املجتمع املدين يف مجال تعزيز حقوق
اإلنسان ،ورأى  %25.7من املستجيبني أ ّن تلك النشاطات كانت
جيدة ،يف حني رأت نسبة  %22.3من املستجيبني أ ّن نشاطات
املجتمع املدين "ال قيمة لها".
وكان مؤرش عام  2021-2020عىل خالف ذلك متا ًما ،ففي فقرة "تأثري
املجتمع املدين يف تعزيز الحياة الدميقراطية يف العراق" ،أفاد %77
تحسن كبري يف
باملوافقة عىل هذه العبارة ،وهي نسبة تشري إىل ّ
سمعة املجتمع املدين مقارن ًة باستطالع العام السابق 2020-2019
الذي مل تتجاوز فيه النسبة  .%41ولعل ارتباط استبيان العام
املايض بأحداث تظاهرات ترشين كان داف ًعا نحو نظرة سلبية تجاه
املنظامت .وبصورة عامة ،كان املوافقون عىل هذه العبارة من ربّات
البيوت ،وذوي األعامل الحرة ،يف حني كان رافضوها من املوظفني
البنّي يف عمل منظامت املجتمع
الحكوميني .وعىل الرغم من الضعف ّ
املدين واعتامدها عىل التمويل األجنبي ،فقد عملت هذه املنظامت
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طوال األعوام املاضية عىل ملء الفراغ الذي أحدثه غياب معارضة
سياسية تعكس وجهات نظر مغايرة للسلطة .وقامت هذه املنظامت
مبا هو أبعد من عملية بناء القدرات ورعاية االبتكار لدى أفراد
املجتمع ،إذ نظمت حمالت مدافعة واسعة حيال قضايا اجتامعية
فاعاًل ونشطًا يف االحتجاجات
رصا ً
وسياسية ،كام أنها كانت عن ً
املتواصلة املطالِبة باإلصالح.

خاتمة
نحن ،إذًا ،أمام مؤرشات ألربعة أعوام من التحول الدميقراطي يف
العراق :مؤرش العام األول ( ،)2018-2017بلغ مع ّدله الرتاكمي
 %4.7من مقياس عرش درجات ،وس ّميناه "دميقراطية متأرجحة"،
ومؤرش العام الثاين ( )2019-2018بلغ مع ّدله الرتاكمي ،%4.5
وس ّميناه "دميقراطية راكدة" ،ومؤرش العام الثالث ()2020-2019
بلغ مع ّدله الرتاكمي  ،%3وس ّميناه "دميقراطية مرتدة" ،ومؤرش
العام الرابع ( ،)2021-2020بلغ مع ّدله الرتاكمي  ،%3.8وس ّميناه
"الرهان الصعب".
وتكشف هذه النسب عن وجود عالقة تناسب عكيس بني تصاعد
مستوى اإلحباط العا ّم من الخلل املؤسيس والتوقعات واآلمال
يف هذا املجال ،وبني األداء الحكومي .وبال شك ،كان هذا من
العوامل األساسية التي أطلقت رشارة االحتجاجات الشعبية يف
ترشين األول /أكتوبر  ،2019وال تزال تبعاتها مستمرة بوتائر متباينة.
وعىل نح ٍو عام ،ال تزال املؤرشات العامة يف املحاور الخمسة تتسم
بثبات نسبي ،وهو أمر نعزوه إىل استمرار السامت العا ّمة للنظام
السيايس ،غري أنه ميكن ع ّد مؤرش األداء الحكومي دال ًة رئيسة لسائر
املحاور ،من جهة أ ّن الجهاز الحكومي (الدولة) هو قاطرة التحول
االجتامعي والتنمية يف بلد كالعراق .وتعود هذه املكانة املركزية
للدولة يف الديناميكية (من بني عوامل عدة) إىل هشاشة املجتمع
املدين ،الذي يفرتض أنه رافعة التحول الدميقراطي ،غري أن املجتمع
املدين يف العراق ظل قوة مهدورة ،فاشرتاطات شتى مل تتح له النم ّو.
ومن ثم ،افتقد العراق دعامة أساسية من دعائم الدميقراطية.
لقد انعكس الخلل يف تأطري العالقة بني الحكومة واملواطن عىل
سائر املحاور (إنفاذ القانون ،ومكافحة الفساد ،واملشاركة السياسية،
مثاًل،
والتنمية بأبعادها الشاملة) .ويف محور االستقرار االقتصاديً ،
س ّجل املؤرش أدىن معدل له يف عام  ،2021-2020وهو ما ميكن ع ّده
أحد أبرز شواهد ذلك الخلل البنيوي.
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ويف الخالصة ،إن دعم الحكومة التمثيلية ،مع غياب دعم ملموس
للقيم السياسية الليربالية ،ومن دون أساس ملجتمع مدين تعددي،
ال يوفر حاف ًزا كافيًا لرتسيخ الدميقراطية.
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محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي
Milestones in Democratic Transition in the Arab World

ً
توثيقا ألبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة
يتضمن هذا التقرير
ّ
 1تشرين الثاني /نوفمبر  31 -كانون األول /ديسمبر .2021
كلمات مفتاحية :العراق ،تونس ،المغرب ،مصر ،ليبيا ،السودان ،الجزائر ،لبنان.
Keywords: Iraq, Tunisia, Morocco, Egypt, Libya, Sudan, Algeria, Lebanon.
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أي توجه لتعديل
عرّب حزب التيار الدميقراطي عن رفضه َّ
ّ 2021/11/1
الدستور يف ظل اإلجراءات االستثنائية وخارج اآلليات والرشوط التي
نص عليها دستور  ،2014مؤك ًدا أن "تعديل املنظومة االنتخابية مبا يف
ذلك القانون االنتخايب يكون بالرضورة بترشيك وبحوار جدي حقيقي
ومبارش بني القوى السياسية واملدنية والخرباء يف املجال".
(ألرتا تونس)2021/11/1 ،

 2021/11/2دعت قوى "إعالن الحرية والتغيري" إىل عودة حكومة
عبد الله حمدوك واستئنافها مهامتها املدنية وفق ما تقتضيه الوثيقة
الدستورية .وأكّد بيانها رضورة "محاسبة االنقالبيني وتحقيق العدالة
للشهداء واملصابني".
(ألرتا سودان)2021/11/2 ،

 2021/11/2أكد مبعوث األمم املتحدة إىل السودان أن هناك جهود
"وساطة" جارية يف السودان وخارجه ،إليجاد مخرج لألزمة التي بدأت
مع استيالء الجيش عىل السلطة يف  25ترشين األول /أكتوبر .2021
يف حني أكدت وزارة اإلعالم السودانية أن رئيس الــوزراء امل ُقال
عبد الله حمدوك التقى يف منزله سفراء دول ما "الرتويكا" ،التي
ومتسك
تضم الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة والرنويجّ ،
برشعية حكومته واملؤسسات االنتقالية.
(فرانس )2021/11/2 ،24

 2021/11/2أكّد رئيس الوزراء السوداين امل ُقال عبد الله حمدوك أ ّن
إطالق رساح الوزراء املعتقلني وعودة حكومته ملبارشة عملها يشكّالن
لحل األزمة" الناجمة عن االنقالب يف السودان.
"مدخاًل ّ
ً
(مونت كارلو الدولية)2021/11/2 ،

 2021/11/3توافق عدد من الشخصيات السياسية املستقلة
وممثيل األحزاب والتكتالت الحزبية يف رضورة إجراء االنتخابات
الليبية  2021الرئاسية والربملانية يف موعدها املــحــدد يوم
 24كانون األول /ديسمرب ،وفقًا للموعد املحدد يف خريطة الطريق
املنظمة للمرحلة السياسية الحالية.
(العريب الجديد)2021/11/3 ،

 2021/11/4أعلن املجلس األعىل للقضاء يف تونس "رفضه املساس
بالبناء الدستوري للسلطة القضائية ،مبقتىض املراسيم ،وبالضامنات
املكفولة للقضاة وظيف ًّيا وهيكل ًّيا ،ويف مقدمتها وجود املجلس األعىل
للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لحسن سري القضاء واستقالله"،
نص البيان .وجاء هذا البيان ر ًّدا عىل طلب الرئيس التونيس قيس
وفق ّ
سعيد من وزيرة العدل إعداد مرشوع يتعلّق باملجلس األعىل للقضاء.
(العريب الجديد)2021/11/4 ،

 2021/11/4أصدرت السلطات التونسية ،مذكرة جلب وإحضار يف
حق الرئيس األسبق منصف املرزوقي ،عىل خلفية ترصيح له حول

جهوده يف تأجيل عقد الفرنكوفونية التي كانت مقرر ًة أن ت ُعقد يف
تونس خالل ترشين الثاين /نوفمرب .2022
(يب يب يس عريب)2021/11/4 ،

 2021/11/5أصيب العرشات من ج ّراء اندالع مواجهات واسعة بني
قوات األمن العراقية وأنصار القوى الخارسة يف االنتخابات األخرية،
التي نظّمت نفسها أخ ًريا ِضمن ما يعرف بـ "اإلطار التنسيقي" الذي
يضم عدة كتل سياسية حليفة إليران ،ويتزعم هذا التشكيل رئيس
الوزراء األسبق نوري املاليك.
(العريب الجديد)2021/11/5 ،

 2021/11/6ق ّرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تشكيل
لجنة تحقيق عليا مبشاركة "الحشد الشعبي" ،للوقوف عىل مالبسات
املواجهات التي اندلعت بني قوات األمن وأنصار القوى املعرتضة عىل
نتائج االنتخابات.
(العريب الجديد)2021/11/6 ،

 2021/11/6طالب األمني العام لحزب "جبهة العمل اإلسالمي"
األردين ،مراد العضايلة ،السلطات األردنية برفع "القبضة األمنية
عن الحياة السياسية والعامة" عن البالد ،معت ًربا أنه "ال معنى ألي
إجـراءات تتعلق باإلصالح دون وقف هذه القبضة األمنية ،التي
تهيمن عىل الحياة السياسية والحزبية".
(العريب الجديد)2021/11/6 ،

 2021/11/7قالت املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات يف ليبيا إنها
ستفتح باب التسجيل للمرشحني يف االنتخابات الرئاسية والربملانية
التي أقرتها خريطة طريق تدعمها األمم املتحدة يف  24كانون األول/
ديسمرب .2021
(الرشق األوسط)2021/11/7 ،

 2021/11/9أكد  75ناشطًا حقوق ًيا وسياس ًيا تونس ًيا ،يف بيان نُرش
صباح  9ترشين الثاين /نوفمرب  ،2021بعنوان "بيان للرأي العام :دفا ًعا
عن الدميقراطية ضد الحكم الفردي" ،تض َّمن إمضاءاتهم ،أ ّن "انقالب
قيس سعيّد عىل الدستور ال يُعد عال ًجا لألزمة السياسية السابقة
لـ  25جويلية [متوز /يوليو] يف تونس بل تعميقًا لها ودف ًعا بالبالد
إىل املجهول يف ظل احتداد األزمة املالية واالقتصادية والعزلة الدولية
التي تر ّدت فيها جراء هذا االنقالب".
(ألرتا تونس)2021/11/9 ،

 2021/11/9حددت محكمة جنايات أمن دولة طوارئ التجمع
الخامس مبقر املحكمة ،الذي سينعقد مبأمورية طرة مبعهد أمناء
الرشطة ،جلسة  24ترشين الثاين /نوفمرب لبدء محاكمة السيايس البارز،
رئيس حزب مرص القوية عبد املنعم أبو الفتوح ،ونائبه محمد القصاص،
وآخرين .وتحدد للقضية رقم الجناية  1059لسنة  2021جنايات.
(العريب الجديد)2021/11/9 ،
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 2021/11/9أعلن االتحاد العام التونيس للشغل ،إرضابًا عا ًّما يف
مدينة عقارب بوالية صفاقس .وقال االتحاد يف بيان له إن اإلرضاب
العام سيشمل القطاعني الخاص والعام .ويأيت قرار املنظمة النقابية
ر ًّدا عىل التدخل األمني يف املدينة خالل االحتجاجات التي بدأت مع
مصب للنفايات يف الجهة.
قرار السلطات املتمثلة بإعادة فتح ّ
(دويتشه فيله)2021/11/9 ،

 2021/11/10ح ّملت حركة "النهضة" يف تونس ،رئيس البالد قيس
سعيد ،ووزير الداخلية توفيق رشف الدين ،املسؤولية عن األحداث
يف مدينة عقارب بوالية صفاقس ،ودانــت "اللجوء إىل املنهج
األمني العنيف".
(وكالة األناضول)2021/11/9 ،

 2021/11/9دعا رئيس الحكومة الصومالية ،محمد حسني روبيل ،يف
اجتامع مع أعضاء اللجنة الوطنية لالنتخابات ،عرب تقنية "الفيديو"،
اللجان االنتخابية الفنية يف عموم البالد إىل تنظيم انتخابات مقاعد
مجلس الشعب ( 275عض ًوا) قبل نهاية كانون األول /ديسمرب املقبل.
(العريب الجديد)2021/11/9 ،

 2021/11/10أصدرت الهيئة اإلدارية الوطنية لالتحاد العام التونيس
للشغل املجتمعة برئاسة األمني العام نور الدين الط ّبويب ،بيانها
الذي دعت فيه إىل "توضيح الرؤية السياسية وضبط مسار تصحيح
حقيقي" و"اإلرساع بإنهاء الغموض املخ ّيم عىل الوضع العام ووضع
خارطة طريق تنهي املرحلة االستثنائية وتح ّدد اآلفاق مبا يوفّر رشوط
االستقرار ومواصلة بناء الدميقراطية".
(ألرتا تونس)2021/11/10 ،

 2021/11/10قالت منظمة العفو الدولية إن املحاكم العسكرية يف
تونس تستهدف املدنيني عىل نحو متزايد ،وبسبب انتقادهم العلني
للرئيس قيس سعيد  ،يف بعض الحاالت ،منذ أن أعلن استحواذه عىل
سلطات جديدة واسعة النطاق يف  25متوز /يوليو .وخالل األشهر
الثالثة األخرية وحدها ،حقق القضاء العسكري مع ما ال يقل عن
عرشة مدنيني ،أو حاكَمهم ،بشأن تُهم متعلقة بجرائم.
(منظمة العفو الدولية)2021/11/10 ،

 2021/11/14احتشد مئات التونسيني ،اعرتاضً ا عىل "اإلجراءات
االستثنائية" التي أعلنها الرئيس قيس سعيد ،والتي منح نفسه مبوجبها
كل السلطات يف البالد تقري ًبا ،مبا يف ذلك الحكم مبوجب مراسيم ،يف
حني حذر االتحاد العام التونيس للشغل من "انفجارات اجتامعية".
وقد تج ّمع املتظاهرون يف عدد من الشوارع املؤدية إىل ساحة باردو
قبالة مقر الربملان يف تونس العاصمة ،إثر منعهم من الوصول إليها؛
إذ أغلقت قوات األمن املداخل املؤدية إىل مقر الربملان.
(الجزيرة مبارش)2021/11/14 ،

 2021/11/13قُتل خمسة متظاهرين وأصيب العرشات بالرصاص
وقنابل الغاز املسيل للدموع من جانب قوات األمن خالل احتجاجات
ضد مجلس السيادة الجديد الذي شكّله عبد الفتاح الربهان ،قائد
الجيش السوداين ،وذلك بحسب ما أعلنته لجنة أطباء السودان
املركزية .وقالت اللجنة يف أحد بياناتها إن العديد من حاالت اإلصابة
الحرجة تتلقى العالج يف املستشفيات بعد إصابتها بطلقات نارية،
مشري ًة إىل وجود صعوبات يف إيصال املصابني إىل املستشفيات يف ظل
اإلجراءات األمنية املشددة.
(يب يب يس عريب)2021/11/13 ،

نصب قائد الجيش السوداين الفريق أول عبد الفتاح
ّ 2021/11/11
رئيسا جدي ًدا ملجلس السيادة ،واحتفظ
الربهان ،نفسه من جديد ً
ألربعة عسكريني آخرين مبقاعدهم يف املجلس .ونقلت وسائل
اإلعالم الحكومية السودانية ما س ّمته "مرسو ًما دستوريًا" أعاد فيه
شخصا ،منهم 5
الربهان تشكيل مجلس السيادة املكون من 13
ً
رئيسا ،والفريق أول
عسكريني ،هم الفريق أول عبد الفتاح الربهان ً
محمد حمدان دقلو (حميديت) ،قائد قوات الدعم الرسيع ،نائ ًبا أول
لرئيس املجلس ،وعضوية الفريق شمس الدين الكبايش ،والفريق
يارس العطا ،والفريق إبراهيم جابر.
(العريب الجديد)2021/11/11 ،

 2021/11/11أصدرت اللجنة الوطنية لالنتخابات يف الصومال،
جدواًلً جدي ًدا لتنظيم انتخابات مقاعد مجلس الشعب الصومايل،
البالغ عددها  275مقع ًدا ،والتي ستنطلق من عرش دوائر انتخابية يف
األقاليم الفدرالية الخمسة يف البالد.
(العريب الجديد)2021/11/11 ،

 2021/11/12أعرب املمثل الخاص لألمني العام لألمم املتحدة إىل
السودان فولكر بريتس ،عن قلقه من أن تعيني مجلس سيادة جديد
من قبل قائد الجيش السوداين عبد الفتاح الربهان "يزيد من صعوبة
العودة إىل النظام الدستوري" .وقالت بعثة األمم املتحدة املتكاملة
لدعم املرحلة االنتقالية يف السودان ،يف أحد بياناتها ،إن بريتس أكد
التوصل إىل
مجد ًدا خالل إحاطة أمام مجلس األمن الدويل "أهمية
ّ
حل عاجل عن طريق املفاوضات إلعادة الحياة السياسية واالقتصادية
ّ
إىل طبيعتها".
(العربية نت)2021/11/12 ،

 2021/11/14طالب املجلس الرئايس الليبي برضورة إجراء االنتخابات
الربملانية والرئاسية الليبية بشكل متزامن ،واتخاذ كل ما يلزم لتحقيق
عملية انتخابية شاملة لـ "تعزيز فرص بناء الثقة بني كل األطراف".
(مرصد)2021/11/14 ،

 2021/11/15أكدت حركة النهضة ،يف أحد بياناتها ،دعمها للتحرك
االحتجاجي الذي وقع يف باردو قرب الربملان التونيس ،مستنكر ًة َم ْنع
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عديد املتظاهرين من الوصول إىل العاصمة التونسية ،أو إىل منطقة
باردو ،بالقرب من الربملان ،مكان التظاهرة ،واستنكرت كذلك ما اعتربته
"اعتداءات" ُسلّطت عليهم ،وصفتها بـ "االعتداءات املتكررة التي صارت
سياسة رسمية للسلطة منذ انقالب  25جويلية [متوز /يوليو] املايض".
(ألرتا تونس)2021/11/15 ،

 2021/11/15أعلنت املفوضية العليا لالنتخابات ،بدء عمليات
العد والفرز اليدوي للمحطات يف بغداد ،وذلك وفق قرار من
الهيئة القضائية.
(ألرتا عراق)2021/11/15 ،

 2021/11/18قضت محكمة النقض املرصية بتأييد قرار محكمة
جنايات القاهرة إدراج رئيس حزب "مرص القوية" ،املرشح الرئايس
السابق عبد املنعم أبو الفتوح ،والناشط السيايس عالء عبد الفتاح،
واملحامي الحقوقي محمد الباقر ،و 25آخرين من املعتقلني السياسيني
عىل ذمة القضية رقم  1781لسنة  ،2019عىل قوائم اإلرهابيني ملدة
خمس سنوات من تاريخ صدور القرار يف  23ترشين الثاين /نوفمرب .2020
(العريب الجديد)2021/11/18 ،

 2021/11/18أعلن الرئيس التونيس قيس سعيد أنه يعمل عىل
وضع جدول زمني إلصالح النظام السيايس ،وهي خطوة وصفها بأنها
"رضورية إلنقاذ تونس وسط شلل اقتصادي وتفيش الفساد يف البالد".
(ميدل إيست أونالين)2021/11/18 ،

 2021/11/20جــددت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبري مويس
دعوتها لحل الربملان وتحديد موعد لالنتخابات الترشيعية املبكرة
خالل وقفة احتجاجية للحزب أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة.
وشددت عىل أن الجميع ساهم يف تدمري الشعب التونيس ،داعية إىل
رضورة تسقيف اإلجراءات االستثنائية ،وفق ترصيحها.
(شمس أف أم)2021/11/20 ،

 2021/11/21أكد املجلس املركزي القيادي لقوى إعالن الحرية
والتغيري موقفه "الواضح واملعلن مسبقًا ،بأن ال تفاوض وال رشاكة وال
رشعية لالنقالبيني" .وش ّدد املجلس عىل أ ّن قوى التغيري ليست معنية
بأي اتفاق مع من وصفها بـ "الطغمة الغاشمة" ،مبي ًنا أنه "يعمل
بكل الطرق السلمية املجربة واملبتكرة عىل إسقاطها رفقة كل قوى
الثورة الحية واألجسام املهنية ولجان املقاومة وكل الرشفاء".
(التلفزيون العريب)2021/11/21 ،

 2021/11/21أوضحت سفارة الواليات املتحدة األمريكية بتونس ،يف
بالغ لها ،أن وزير الخارجية أنتوين بلينكن أجرى مكاملة هاتفية مع
الرئيس التونيس قيس سعيد ملناقشة ما ج ّد من تط ّورات يف تونس،
مبا يف ذلك تشكيل الحكومة الجديدة ،وخطوات تخفيف وطأة
الوضع االقتصادي .وقد ش ّجع الوزير األمرييك الرئيس سعيد عىل
انتهاج عملية إصالح شفّافة ترشك جميع األطراف ملعالجة التح ّديات

السياسية واالقتصادية واالجتامعية املهمة التي تواجهها تونس ،وعىل
االستجابة لتطلّعات شعبها من خالل استمرار التق ّدم الدميقراطي.
(موزاييك أف أم)2021/11/21 ،

 2021/11/21وقّع القائد العام للجيش السوداين عبد الفتاح الربهان،
اتفاقًا سياس ًّيا مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك؛ بهدف إنهاء األزمة
التي مت ّر بها البالد منذ نحو شهر ،وذلك يف أعقاب ضغوط دولية
مكثفة ومظاهرات متواصلة تطالب بالحكم املدين.
(وكالة األناضول)2021/11/21 ،

 2021/11/23نّبه املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية
من العودة إىل مامرسات سابقة من "تنكر للحقوق وقمع لالحتجاجات
املرشوعة وإحكام القبضة األمنية عىل الفضاء العام" ،داع ًيا "رئيس
الدولة إىل تكريس احرتام الدولة لتعهداتها إزاء امللفات االجتامعية
والعمل عىل طرح حلول وتقديم إجابات النتظارات فئات واسعة من
التونسيني" وتَب ِّني "صورة الدولة الضامنة للحقوق والحريات والتي
تلتزم بتعهداتها".
(ألرتا تونس)2021/11/23 ،

 2021/11/23تلقى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن
اتصااًل هاتف ًيا ،من وزير خارجية الواليات
ً
عبد الفتاح الربهان،
املتحدة األمريكية أنتوين بلينكن ،ه ّنأه فيه بتوقيع االتفاق السيايس
مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ،والذي ميهد الطريق نحو تنفيذ
مسار االنتقال الدميقراطي.
(ألرتا سودان)2021/11/23 ،

 2021/11/23قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن قوات األمن
استخدمت القوة املفرطة استخدا ًما متكر ًرا ،مبا يف ذلك القوة القاتلة،
شخصا بالرصاص
ضد املتظاهرين يف الخرطوم وجوارها ،وإنه قُتل ً 16
يف  17ترشين الثاين /نوفمرب  ،2021من بينهم امرأة وطفل ،وذلك يف
أكرث الردود دموية عىل اإلطالق ،وإ ّن املتظاهرين خرجوا من جديد
إىل الشوارع يف  21ترشين الثاين /نوفمرب ،رغم اإلعالن عن إطالق
رساح عبد الله حمدوك ،رئيس الوزراء ،وتوقيعه اتفاق مع الجيش.
(هيومن رايتس ووتش)2021/11/23 ،

 2021/11/25أعلنت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات تطابق نتائج
جميع عمليات العد والفرز اليدوي للمحطات املطعون يف نزاهتها مع
النتائج اإللكرتونية املعلن عنها سابقًا بنسبة  100يف املئة .وجاء ذلك
بعد إنهاء املفوضية جمي َع عمليات إعادة العد والفرز اليدوي ،التي
كان آخرها ،يف  25ترشين الثاين /نوفمرب ،متعلقًا مبحطات محافظة
نينوى ،وقد جرى ذلك بنا ًء عىل قرار الهيئة القضائية لالنتخابات.
(رووداو عربية)2021/11/25 ،
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 2021/11/26أعلن حزب "األمة القومي" السوداين ،دعمه االتفاق
رئييَس مجلس السيادة عبد الفتاح الربهان ومجلس
السيايس بني َ
الوزراء عبد الله حمدوك.
(وكالة األناضول)2021/11/26 ،

 2021/11/30أعلنت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات العراقية
النتائج النهائية لالقرتاع الذي جرى يف  10ترشين األول /أكتوبر ،وقالت
إن إعادة الفرز اليدوي أسفرت عن تغيري  5مقاعد فقط يف كل من
محافظات بغداد وأربيل واملوصل والبرصة وكركوك .وذكرت املفوضية
أن نسبة املشاركة يف االنتخابات الربملانية بلغت  44يف املئة من أصل
أكرث من  22مليون ناخب يحق لهم اإلدالء بأصواتهم .ووفق النتائج
النهائية ،تأكد فوز الكتلة الصدرية التي يتزعمها مقتدى الصدر بأكرب
عدد للمقاعد الربملانية ،وذلك بحصولها عىل  73مقع ًدا يف الربملان
املكون من  329مقع ًدا .وكان للتيار  54مقع ًدا يف الربملان املايض.
(الجزيرة نت)2021/11/30 ،

 2021/12/2استنكرت حركة النهضة ،ما اعتربته "استغالل رئيس
الدولة قيس سعيّد اجتامعه باملجلس األعىل للجيوش لتصفية
رصا عىل إقحام املؤسسة العسكرية يف الشأن
حساباته مع خصومه م ًّ
السيايس" ،مؤكد ًة رضورة احرتام مهامت الجيش كام حددها الدستور،
وإبعاده عن التجاذبات السياسية ورصاعات األحزاب ومنافساتها".
(ألرتا تونس)2021/12/2 ،

 2021/12/5أبلغت لجان املقاومة السودانية مبعوث األمني العام
لألمم املتحدة رئيس البعثة األممية املتكاملة لدعم االنتقال يف البالد،
فولكر بريتس ،رفضها االعرتاف باالتفاق املوقع بني قائد الجيش
عبد الفتاح الربهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
(العريب الجديد)2021/12/5 ،

 2021/12/7أوضح رئيس املجلس األعىل للقضاء يوسف بوزاخر ،يف
ترصيح لربنامج "موزاييك بلوس" ،أن رئيس الجمهورية قيس سعيد
تحدث يف مناسبات عديدة مع الهياكل القضائية حول امللفات الكربى
قائاًل إن لقاء يوم أمس تناول تقرير دائرة
وأبرزها مسألة إصالح القضاءً ،
املحاسبات وملفات محاربة الفساد والعوائق التي واجهت القضاء.
(موزاييك أف أم)2021/12/7 ،

 2021/12/8أعلن املجلس األعىل للدولة يف ليبيا عن إطالقه مبادرة
إلنقاذ العملية االنتخابية يف البالد ،تتضمن تأجيل االنتخابات الرئاسية
والربملانية ،وإجراءها يف شباط /فرباير من العام املقبل.
(العريب الجديد)2021/12/8 ،

 2021/12/9أعلن حزب األمة القومي رفضه لالتفاق السيايس املوقع
بني رئيس الــوزراء عبد الله حمدوك وقائد الجيش الفريق أول

عبد الفتاح الربهان يف  21ترشين الثاين /نوفمرب ،وقال إن االتفاق
ال يستجيب ملعالجة األزمات التي تواجه البالد.
(ألرتا سودان)2021/12/9 ،

 2021/12/10قال ممثل األمني العام ،ورئيس بعثة األمم املتحدة
املتكاملة لدعم املرحلة االنتقالية يف السودان (يونيتامس) ،فولكر
بريتس ،إن العملية االنتقالية السياسية يف السودان ظلت مت ّر ،خالل
األسابيع الستة املاضية ،بأكرب أزمة تشهدها منذ بدايتها ،مش ًريا إىل أن
امليض قُد ًما قد بدأت.
تلك األزمة مل تنته بعد ،لكن املناقشات حول ّ
(أخبار األمم املتحدة)2021/12/10 ،

 2021/12/10كشف تحقيق استقصايئ أجرته دويتشه فيله ،أن قوات
الدعم الرسيع واألمن السوداين يستهدف املتظاهرين الع ّزل بسالح
ثقيل ،وهو ما نتج منه إصابات مبارشة أدت إىل وقوع وفيات عديدة.
(دويتشه فيله)2021/12/10 ،

عرّبت ثالثة أحزاب سياسية ،هي حزب العامل ،وحزب
ّ 2021/12/11
التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية ،وحزب جبهة القوى االشرتاكية،
عن قلق بالغ من استمرار ما وصفته بالتضييق عىل الحريات ،ومنع
التجمعات يف الجزائر ،واملزيد من حمالت االعتقال يف حق الناشطني
يف الحراك الشعبي ،مطالب ًة السلطات باإلفراج الفوري عن معتقيل
الرأي ،والح ّد من املالحقات القضائية التي شملت سبعة آالف ناشط
منذ شباط /فرباير .2019
(العريب الجديد)2021/12/11 ،

 2021/12/12رفض األمني العام لحزب "التيار الدميقراطي" ،غازي
الشوايش ،حديث سعيّد ،معت ًربا إياه "انزالقًا خط ًريا نحو االنحراف
وتكريسا للحكم الفردي" ،داع ًيا إىل "العودة فو ًرا للمسار
بالسلطة
ً
الدستوري" .وقال الشوايش إنه بعد نحو خمسة أشهر من "استحواذ"
سع ّيد عىل السلطة ،اكتشف الشعب التونيس مــدى "هــوس"
الرئيس بامتالكها.
(يب يب يس عريب)2021/12/12 ،

 2021/12/13دعت منظمة العفو الدولية إىل إظهار الحقيقة بشأن
وفاة الصحايف محمد تامالت يف السجن قبل خمس سنوات ،وهو
املطلب نفسه الذي ترفعه عائلته من دون أن تتمكن من ذلك.
وكتب فرع املنظمة بالجزائر منشو ًرا عىل صفحته الرسمية مبوقع
قائاًل" :اليوم مت ّر خمس سنوات عىل وفاة الصحايف محمد
"فيسبوك"ً ،
تامالت يف مستشفى المني دباغني بباب الواد .مل تعلن نتائج التحقيق
يف ظروف وفاته .سنواصل املطالبة بتحقيق العدالة".
(ألرتا جزائر)2021/12/13 ،
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 2021/12/13أعلنت جمعية القضاة يف تونس ،رفضها اعتبار رئيس
البالد قيس سعيد القضاء "وظيفة داخل الدولة" ،مشدد ًة عىل
استقالل السلطة القضائية.
(وكالة األناضول)2021/12/13 ،

 2021/12/13أعلن الرئيس التونيس قيس سع ّيد ،يف خطاب توجه
به إىل الشعب التونيس ،عن جملة من القرارات الجديدة يف مواصلة
لإلجراءات االستثنائية التي كان قد أعلن عنها يف  25جويلية
[متوز /يوليو]  2021واألمر الرئايس عدد  117الذي كان قد أعلن عنه
يف  22أيلول /سبتمرب .2021
(ألرتا تونس)2021/12/13 ،

 2021/12/17انطلقت يف شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة
تونس مظاهرات لالحتجاج عىل قرارات الرئيس قيس سعيد ،تلبي ًة
لدعوة أطلقتها مبادرة "مواطنون ضد االنقالب" .ويف املقابل ،نظّم
أنصار الرئيس وقفة أمام املرسح البلدي بالشارع نفسه.
(الجزيرة نت)2021/12/17 ،

 2021/12/17أكــدت السعودية واإلمــارات والواليات املتحدة
وبريطانيا دع َم االتفاق السيايس يف السودان ،الذي جرى إبرامه يف
 21ترشين الثاين /نوفمرب املايض بني رئيس مجلس السيادة الفريق
عبد الفتاح الربهان ،ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك ،وذلك إلعادة
االستقرار إىل البالد ،ومواصلة املسار الدميقراطي.
(الرشق األوسط)2021/12/17 ،

 2021/12/19قال رئيس الوزراء السوداين ،عبد الله حمدوك ،إن االتفاق
السيايس أك ُرث الطرق فعالية للعودة إىل مسار التحول املدين الدميقراطي،
مضيفًا أن توقيعه االتفاق السيايس جاء لقناعته بأنه سيؤدي إىل
حقن دماء الشباب .وأكد حمدوك متسك الحكومة بالعدالة لضحايا
التظاهرات ومحاسب ِة مرتكبي الجرائم واالنتهاكات يف حق املواطنني.
(العربية نت)2021/12/19 ،

 2021/12/19قضت محكمة مرصية متخصصة يف قضايا اإلرهاب
بالسجن املؤبد يف حق محمود عزت ،القائم بأعامل مرشد جامعة
اإلخوان ،يف القضية املعروفة إعالميًّا بـ "التخابر مع حامس".
(القدس العريب)2021/12/19 ،

 2021/12/20قضت محكمة مرصية بسجن الناشط عالء عبد الفتاح
ملدة  5سنوات وغرامة يف حقه تبلغ  200ألف جنيه ،وقضت أيضً ا
بسجن املتهمني ،املحامي محمد الباقر ،واملد ّون محمد "أكسجني"
ملدة  4سنوات بتهمة "االنضامم لجامعة إرهابية".
(يس إن إن عريب)2021/12/20 ،

 2021/12/22حددت الرئاسة الجزائرية تاريخ  5شباط /فرباير
القادم ،موع ًدا النتخابات التجديد النصفي ألعضاء مجلس األمة
(الغرفة الثانية للربملان).
(ألرتا جزائر)2021/12/22 ،

 2021/12/23صدر حكم ابتدايئ غيايب يف حق الرئيس التونيس السابق
محمد املنصف املرزوقي يقيض بسجنه "ملدة أربع سنوات ،مع اإلذن
بالنفاذ العاجل" ،وذلك بتهمة "االعتداء عىل أمن الدولة الخارجي".
(ألرتا تونس)2021/12/23 ،

سحب
 2021/12/26أعلنت لجنة االنتخابات الفدرالية الصومالية
َ
ثقتها من رئيسها محمد حسن عرو ،وذلك بعد اتهامات له بالتقصري
يف أداء الواجبات املنوطة به.
(العريب الجديد)2021/12/26 ،

 2021/12/26أقرت اللجنة القانونية يف مجلس النواب ،أثناء اجتامعها
برئاسة املحامي عبد املنعم العودات ،مرشوع تعديل الدستور األردين
لسنة  .2021وأشار العودات ،يف مؤمتر صحفي عقب االجتامع ،إىل
أبرز التعديالت التي أدخلتها اللجنة عىل املرشوع ،وأهمها دعوة
جاللة امللك إىل انعقاد مجلس األمن الوطني والسياسة الخارجية يف
حالة الرضورة ،وتغيري مسمى املجلس بحيث يصبح "مجلس األمن
بداًل من "الوطني".
القومي" ً
(وكالة األنباء األردنية "برتا")2021/12/26 ،

 2021/12/27دانت محكمة الجنايات االبتدائية بالدار البيضاء
الناش َط السيايس رشيد نكاز ،وقضت بسجنه ملدة عامٍ  ،مع النفاذ،
وغرامة مالية قيمتها  30ألف دينار جزائري ،عن جناية الرشوع
يف منع املواطنني من مامرسة حق االنتخاب بواسطة خطة مدبرة
للتنفيذ عىل أرايض الجمهورية.
(الرشوق)2021/12/27 ،

 2021/11/27بلغت نسبة املشاركة يف االقرتاع الخاص بانتخاب
أعضاء املجالس الشعبية البلدية يف الجزائر  35.97يف املئة ،وذلك
عند إغالق مراكز التصويت ،يف حني بلغت  34.39يف املئة بالنسبة إىل
انتخاب أعضاء املجالس الوالئية ،بحسب ما أعلن عنه رئيس السلطة
الوطنية املستقلة لالنتخابات ،محمد رشيف.
(وكالة األنباء الجزائرية)2021/12/27 ،

 2021/12/28وضعت منظمة "فريدوم هاوس" ،األمريكية ،الجزائ َر يف
خانة الدول غري الحرة لسنة  ،2020وذلك يف التصنيف الدويل الذي
تجريه كل سنة .وحصلت الجزائر بحسب املنظمة غري الحكومية
عىل تقييم شامل بـ  34من  ،100وهو ناتج ما نالته يف محور الحقوق
السياسية ( 10من  )40والح ّريات املدنية ( 24من  .)60ويُعنى
التقرير بأحداث سنة  2019التي شهدت الحراك الشعبي ،وهو بذلك
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تقيياًم للدستور الجديد والقوانني واإلجراءات التي أفضت
ال يتضمن ً
إىل االنتخابات الترشيعية واملحلية األخرية.
(ألرتا جزائر)2021/12/28 ،

 2021/12/28ذكرت الواليات املتحدة أن محاولة وقف رئيس الوزراء
الصومايل محمد حسني روبيل عن العمل تثري القلق ،مؤكد ًة أنها
تدعم جهوده إلجراء انتخابات رسيعة وذات صدقية.
(العريب الجديد)2021/12/28 ،

 2021/12/28دعا "اإلطار التنسيقي" ،الذي يضم القوى السياسية
املعرتضة عىل نتائج االنتخابات العراقية ،أنصاره من املتظاهرين
واملعتصمني إىل إنهاء حراكهم واالنسحاب من أمام بوابات املنطقة
الخرضاء املحصنة ،التي تضم البعثات الدبلوماسية الغربية ومقا ّر
الحكومة ،وذلك بعد مرور أكرث من شهرين عىل تنظيم احتجاجات
واسعة ضد ما اعتربوه "تالعبًا بنتائج االنتخابات".
(العريب الجديد)2021/12/28 ،

 2021/12/29أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون وقّع
مرسو ًما إلجراء االنتخابات الربملانية يف أيار /مايو املقبل .وقالت
الرئاسة اللبنانية ،يف أحد بياناتها ،إن عون وقّع مرسوم دعوة الهيئات
الناخبة النتخاب أعضاء مجلس النواب يف  15أيار /مايو بالنسبة إىل
املقيمني ،مضيف ًة أن االنتخابات ستكون "يف الـ  12من أيار /مايو
للموظفني املشاركني يف العملية االنتخابية ،ويف الـ  6والـ  8من
أيار /مايو لغري املقيمني عىل األرايض اللبنانية".
(امليادين)2021/12/29 ،

 2021/12/29عقد أعضاء الهيئة التنفيذية لحملة "مواطنون ضد
االنقالب" وقيادات من مبادرة "اللقاء الوطني لإلنقاذ" ،اجتام ًعا مثّل
أول لقاء مشرتك رسمي بني املك ّونني "من أجل إيجاد صيغ للعمل
املشرتك وتوسيع التشاور مع مختلف القوى السياسية واملدنية يف
أفق اإلعداد لندوة وطنية استشارية" ،وذلك وفق بالغ مشرتك نرش يف
صفحة "مواطنون ضد االنقالب" عىل "فيسبوك".
(ألرتا تونس)2021/12/29 ،

 2021/12/29شدد سفري الواليات املتحدة األمريكية يف تونس دونالد
بلوم ،خالل لقائه رئيسة الحكومة التونسية نجالء بودن رمضان ،عىل
"أه ّمية أن تؤ ّمن تونس من اآلن فصاع ًدا عمل ّية تشاور سيايس شفّافة
تشمل الجميع".
(العريب الجديد)2021/12/29 ،

 2021/12/31تجددت املطالب السياسية يف الجزائر مبراجعة القوانني
التي تنظم العمل السيايس يف الجزائر ،وذلك بعد هدوء رافق التعديل
الدستوري واالنتخابات الربملانية واملحلية ،وقد جاء ذلك مبطالب من جبهة
التحرير الوطني ،وحركة البناء الوطني ،والتجمع الوطني الدميقراطي.
(إندبندنت عربية)2021/12/31 ،
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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.
عــددا مــن الوثائــق مــن الســودان وتونــس .ونقف عنــد نشــر الوثائق
وننشــر ،فــي هــذا العــدد،
ً
الخاصة بشهري تشرين الثاني /نوفمبر وكانون األول /ديسمبر .2021
كلمات مفتاحية :تونس ،السودان ،قيس سعيد ،عبد اهلل حمدوك ،عبد الفتاح البرهان.
Keywords: Tunisia, Sudan, Kais Saied, Abdalla Hamdok, Abdel Fattah al-Burhan.
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الوثيقة ()1
دعوة قوى "إعالن الحرية والتغيري" إىل عودة حكومة عبدالله حمدوك
بسم الله الرحمن الرحيم
قوى إعالن الحرية والتغيري
بيان مهم
انعقد ظهر اليوم االثنني املوافق األول من نوفمرب 2021م بدار األمة بأم درمان اجتامع املجلس املركزي القيادي لقوى إعالن الحرية
والتغيري ..
أو ًاًل :ترحم االجتامع عىل أرواح الشهداء ومتنى عاجل الشفاء للجرحى واملصابني
ثانيًا :ناقش االجتامع األوضاع الراهنة يف البالد وخلص إىل القرارات التالية:
 )1إسقاط االنقالب العسكري
 )2التأكيد عىل محاسبة االنقالبيني وتحقيق العدالة للشهداء واملصابني
 )3إطالق رساح جميع املعتقلني فو ًرا والعودة للنظام الدستوري ما قبل  ٢٥أكتوبر
 )4عودة رئيس الوزراء وحكومته للقيام مبهامهم وفقًا للوثيقة الدستورية
 )5التاكيد القاطع بأنه ال حوار وال تفاوض وأن الحرية والتغيري هيكل اتصال معروف ومتفق عليه ،يهتم اآلن بتوحيد قوى
الثورة الحية والقوى املدنية والدميقراطية.
اإلثنني  1نوفمرب 2022م
املجلس املركزي القيادي لقوى الحرية والتغيري
دار األمة_أم درمان

جهة اإلصدار :قوى إعالن الحرية والتغيري.
املصدر :الصفحة الرسمية عىل موقع فيسبوك لقوى إعالن الحرية والتغيري ،2021/11/1 ،شوهد يف  ،2022/5/12يفhttps://bit.ly/3PjzI9J :

 ددعلالا  54ددعلالاك  10 -دلجملا

116

 54 -ددعلادعلا

Issue 54 - Volume 10 - January 2022

الوثيقة ()2
بيان املجلس األعىل للقضاء يف تونس يعلن فيه رفضه املساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية

جهة اإلصدار :املجلس األعىل للقضاء يف تونس.
املصدر :نون بوست ،2021/11/8 ،شوهد يف  ،2022/5/12يفhttps://bit.ly/3l0tWMn :

قيثوتلا
يبرعلا نطولا يف يطارقميدلا لوحتلا قئاثو

117

الوثيقة ()3
 75ناشطًا حقوق ًيا وسياس ًيا تونس ًيا ينرشون بيانًا للرأي العام دفا ًعا عن الدميقراطية ضد الحكم الفردي
بيان للرأي العام:
دفا ًعا عن الدميقراطية ضد الحكم الفردي.
بعد مرور مائة يوم عىل انقالب رئيس الجمهورية عىل الدستور وخرق أحكامه وتقويض مبدأ التفريق بني السلطات وتهديد الحقوق
والحريات والعودة إىل نظام الحكم الفردي املطلق الذي عانت منه البالد عىل مدى عقود وأنهته ثورة الحرية والكرامة.
مائة يوم تم فيها تعليق العمل بدستور الجمهورية الثانية وإلغاء الهيئات الرقابية والتعديلية ومنح فيها رئيس الجمهورية لنفسه
بنفسه سلطة إصدار املراسيم دون إمكانية للطعن فيها أمام القضاء.
مائة يوم دخلت فيها الدولة التونسية عزلة دبلوماسية غري مسبوقة وتعطل فيها الحوار مع مؤسسات اإلقراض الدولية مام انعكس
سل ًبا عىل تعبئة موارد الدولة وبات يهدد األوضاع االقتصادية باالنهيار.
مائة يوم تراجعت فيها أوضاع الحقوق والحريات إىل مستويات خطرية عرفت فيها البالد إجراءات املنع الجامعي من السفر وإخضاع
شخصيات وطنية لإلقامة الجربية وأحيل فيها نواب وإعالميون عىل القضاء العسكري ومتت شيطنة كل مخالف للرأي ح ّد وصف
املعارضني بالحرشات والخاليا الرسطانية واتهامهم بالخيانة الوطنية ،وصواًلً إىل إصدار بطاقة جلب دولية يف حق الرئيس األسبق
الدكتور محمد املنصف املرزوقي عىل خلفية ترصيحات إعالمية.
مائة يوم اتسمت بالتهجم عىل القضاء وبسعي محموم لرضب استقالله ووضع اليد عليه عرب تكليف وزيرة العدل بإعداد مرسوم
لتطويعه نهائ ًيا.
مائة يوم رفض خاللها رئيس الجمهورية التواصل والحوار مع القوى الحية يف البالد يف ظل سيطرة خطاب متوتر وتقسيمي زاد يف
شحن املناخ السيايس بدل العمل عىل تنقيته.
مائة يوم مر نصفها األول دون حكومة وتشكلت يف نصفها الثاين حكومة ال يكاد املرء يلمس أث ًرا لوجودها.
وانطالقًا من متسكهم بدولة القانون واملؤسسات فإن املمضني عىل هذا البيان:
يعتربون أن أزمة النظام السيايس بلغت ليلة  25جويلية  2021ذروتها وانتهت إىل حالة من الشلل التام ملؤسسات الدولة التي
عجزت عن أداء وظائفها فغرق االقتصاد يف أزمته املزمنة فيام عجزت البالد عن مواجهة جائحة كورونا التي حصدت حياة اآلالف من
التونسيني بسبب فشل الحكومات املتعاقبة منذ الثورة وخاصة االئتالف الحاكم بقيادة حركة النهضة.
•يؤكدون أن انقالب قيس سعيد عىل الدستور ال يعد عال ًجا لألزمة السياسية السابقة لـ  25جويلية بل تعميقًا لها ودف ًعا بالبالد إىل
املجهول يف ظل احتداد األزمة املالية واالقتصادية والعزلة الدولية التي تردت فيها جراء هذا االنقالب،
•يعلنون تجندهم للدفاع عن الدميقراطية والعودة إىل الرشعية الدستورية يف ظل دميقراطية متثيلية تكفل الفصل بني السلطات
وتحمي الحقوق والحريات،
•يعتربون أن أي إصالح ميس النظام السيايس أو القانون االنتخايب أو الوضع الدستوري للقضاء ال ميكن أن يت ّم إال من خالل حوار
وطني جامع وشامل يبلور الخيارات ويحدد آليات العودة إىل الرشعية الدستورية،
حتاًم عرب حوار وطني يرسم خطوط ومحاور
•يعتربون أن إنقاذ تونس من أزمتها املالية واالقتصادية واالجتامعية الخانقة مير ً
برنامج اإلنقاذ،
•يتعهدون بالعمل مع كافة املنظامت االجتامعية واألحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والتواصل مع املواطنني قصد التصدي
لنظام الحكم الفردي املطلق والدفاع عن الحريات وضامن الفصل بني السلطات.
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اإلمضاءات:
 منري الفالح :ناشط ثقايف رجاء الشامخ :ناشطة سياسية العيايش الهاممي فرج فنيش :موظف سام سابق باألمم أنور القورصياملتحدة
 يرسى فراوس محمد الصحبي الخلفاوي :جامعي رشيد خشانةوإعالمي
 دليلة مصدق الطيب الهويدي :مدير مكتب دراسات -غازي الشوايشوناشط سيايس
 عصام الشايب زياد الهاين :إعالمي الصايف سعيد آمال بن عبد الله :ناشطة باملجتمع رامي الصالحياملدين
 سهام بن سدرين نعامن الفقيه :محام فتحي التوزري عمر املستريي :ناشط حقوقي محمد الحامدي محمد الصالح فليس :ناشط حقوقيخالد شوكاتوسيايس
 طارق الفتيتي عيل بن جدو :ناشط سيايس يساري سفيان املخلويف عيدة بن يوسف :ناشطة حقوقية األزهر الشميل عبدالواحد اليحياوي :ناشط سيايس رضا بالحاج فوزي املعالوي :محام ياسني العياري الحبيب جربيل الزيادي :عضو هيئة شيامء عيىسمديرة سابق للرابطة
 وليد جالد درة إسامعيل :مهندسة محمود املاي :خبري ونائب مؤسس محمود الساموي :ناشط سيايس سعيد املشييش :كاتب دولة سابق توفيق الجريدي :رئيس سابق لفرع نزار عاممي :يساري مستقلالرابطة بقابس
 فدوى إبراهيم :محامية عبداللطيف الهرمايس :جامعي وناشط  -حامد املاطري :ناشط سيايس املولدي الفاهم :ناشط سيايسسيايس
 عبدالسالم الككيل :جامعي وناشط  -نادية إبراهيم :جامعية وناشطة سياسية رضا الساموي :طبيب وناشط سيايسسيايس
 شكري الجاليص :ناشط سيايس رجاء الطرابليس :محاميةجهة اإلصدار :بيان نشطاء سياسيني يف تونس.
املصدر :صفحة عصام الشايب عىل فيسبوك ،2021/11/9 ،شوهد يف  ،2022/5/12يفhttps://bit.ly/3yyCGBo :

 ددعلالا  54ددعلالاك  10 -دلجملا

 54 -ددعلادعلا

Issue 54 - Volume 10 - January 2022

 كامل الشارين :صحايف وكاتب مصباح شنيب :أستاذ وناشط سيايس ماهر العبايس :ناشط سيايس جالل املاطري :ناشط باملجتمع املدين عبدالرزاق بن خليفة :كاتب دولة سابق نادر رشيد :جامعي وناشط سيايس رياض املرابط :جامعي وناشط سيايس صالح الوساليت :ناشط سيايس فتحي تيتاي :عضو الهيئة املديرة للرابطة جــال املاليك :عضو الهيئة املديرةللرابطة
 سامي بن غربية عادل اللطيفي :أستاذ وناشط سيايس ناجي الخشناوي :كاتب وإعالمي مراد دلش :محام وناشط سيايس محمد الهادي بن سعيد :ناشط حقوقيوسيايس
 حمزة املدب فرج معتوق :جامعي فيصل النقاطي :محام إبراهيم الساعي :رئيس فرع الرابطةبقفصة
 الطيب بن عثامن :معلم نقايب سابق عادل القادر :كاتب وإعالمي محسن بن حامد :ناشط يساري منرية يعقوب :ناشطة سياسية مستقلة لطفي عزالدين :عضو هيئة الوقاية منالتعذيب
 محمود الوساليت :نائب أول لرئيسالرابطة سابقًا.
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الوثيقة ()4
بيان منظمة العفو الدولية يشري إىل ارتفاع مقلق يف عدد املدنيني الذي َمَيْثلون أمام محاكم عسكرية
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن املحاكم العسكرية يف تونس تستهدف املدنيني بشكل متزايد ،ويف بعض الحاالت ،بسبب
انتقادهم العلني للرئيس قيس سعيد منذ أن أعلن استحواذه عىل سلطات جديدة واسعة النطاق يف  25جويلية [يوليو /متوز] .وخالل
األشهر الثالثة األخرية وحدها ،حقق القضاء العسكري مع ما ال يقل عن عرشة مدنيني ،أو حاكمهم ،بشأن مجموعة من الجرائم.
وسلّطت املنظمة الضوء عىل أربع حاالت مثل فيها مدنيون أمام القضاء العسكري ملجرد انتقادهم الرئيس :وهي حالة املذيع
التلفزيوين عامر عياد ،وحالتا النائبني يف الربملان عبد اللطيف العلوي وياسني العياري ،وحالة الناشط عىل فيسبوك ،سليم الجبايل.
وقالت" :ال ينبغي أب ًدا محاكمة املدنيني أمام محاكم عسكرية .ومع ذلك ،يف تونس ،يبدو أن عدد املدنيني الذين ميثلون أمام نظام
القضاء العسكري يتزايد مبعدل مقلق للغاية  -ففي األشهر الثالثة املاضية وحدها ،فاق عدد املدنيني الذين مثلوا أمام املحاكم
العسكرية عددهم يف السنوات العرش السابقة مجتمعة".
"ويف أربع حاالت ،ميثل املدنيون أمام املحاكم العسكرية ملج ّرد التعبري السلمي عن رأيهم املنتقد للحكومة .وبينام يناقش التونسيون
املستقبل الغامض لبلدهم ،من املهم أكرث من أي وقت مىض أن تحمي السلطات حقهم يف القيام بذلك بحرية  -حتى عندما يُعترب
ذلك 'مهي ًنا'  -دون خوف من االضطهاد".
يف  22سبتمرب /أيلول ،أصدر الرئيس قيس سعيد املرسوم بقانون رقم  ،117الذي يعطل جميع فصول الدستور التونيس باستثناء فصلني
والتوطئة ،ما مينح الرئيس السيطرة عىل معظم جوانب الحكم ،مبا يف ذلك الحق يف الترشيع من خالل املراسيم ،وتنظيم وسائل
اإلعالم ،واملجتمع املدين ،واملحاكم .ويف بادئ األمر ،فرضت السلطات  11إقامة جربية تعسفية ،عىل األقل ،عىل بعض أعضاء يف الربملان،
ومسؤولني سابقني ،ولكنها رفعت فيام بعد أوامر اإلقامة الجربية يف جميع الحاالت الـ.11
محاكامت عسكرية للمدنيني
بني عامي  2011و ،2018وثقّت منظامت حقوق اإلنسان ما ال يقل عن ست حاالت ملدنيني ،مثلوا أمام القضاء العسكري؛ وقد تم
تجاوز هذا العدد يف األشهر الثالثة املاضية وحدها.
ومن بني املدنيني الذين ميثلون حاليًا أمام محاكم عسكرية ،ستة أعضاء يف الربملان من ائتالف الكرامة ،من بينهم عبد اللطيف العلوي،
إىل جانب املحامي مهدي زقروبة .وأخرب أنور أوالد عيل ،رئيس فريق الدفاع القانوين عن الرجال ،منظمة العفو الدولية أنه يجري
تهاًم تتعلّق باالعتداء
التحقيق معهم بشأن مشاجرة وقعت مع الرشطة يف مطار تونس الدويل يف  15مارس /آذار  .2021ويواجهون ً
عىل النظام العام ،واالعتداء ضد أمن الدولة ،وإعاقة أو هضم جانب املوظفني العموميني أثناء تأديتهم لوظيفتهم .ويف حني أن بعض
هذه التهم تتعلق بجرائم معرتف بها مبوجب القانون الدويل ،فإن املدنيني الذين يواجهون مثل هذه التهم ينبغي أن ميثلوا أمام
محكمة مدنية وليست عسكرية.
وتسمح مجلة املرافعات والعقوبات العسكرية التونسية لنظام القضاء العسكري مبحاكمة املدنيني يف ظروف محددة .وينص الفصل
 91من مجلة املرافعات والعقوبات العسكرية عىل املعاقبة بالسجن لكل شخص عسكري أو مدين يقوم يف محل عمومي بتحقري َعلَم
الجيش أو انتقاد أعامل القيادة العسكرية أو ميس كرامتها.
ومينح القانون التونيس الرئيس السيطرة النهائية عىل تعيني القضاة وممثيل النيابة العمومية يف نظام املحاكم العسكرية ،بنا ًء عىل
ترشيحات وزيري الدفاع والعدل .ونتيجة لذلك ،تفتقر املحاكم العسكرية إىل االستقاللية .ومبوجب القانون الدويل لحقوق اإلنسان،
ال ينبغي أب ًدا أن ميثل املدنيون أمام محاكم عسكرية ،بغض النظر عن التهم املوجهة إليهم.
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تنص املبادئ التوجيهية ،الصادرة عن اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،املكلفة بتفسري امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان
والشعوب  -والذي تعد تونس دولة طرفًا فيه  -عىل أنه ال ينبغي للمحاكم العسكرية "يف أي ظرف من الظروف أن تكون لها والية
قضائية عىل املدنيني".
االعتقال بسبب االنتقاد
كاًل من املذيع عياد ،والربملاين العلوي من منزلهام
يف  3أكتوبر /ترشين األول ،اعتقلت الرشطة التابعة للفرقة الوطنية ملكافحة اإلجرام ً
يف مدينتي املنستري وتونس العاصمة ،عىل التوايل ،بعد يومني من ظهورهام م ًعا يف الربنامج التلفزيوين "حصاد  "24الذي يق ّدمه عياد.
وعرّبا عن شكوكهام فيام يخص درجة السلطة الفعلية املمنوحة
وخالل البث ،أبدى الرجالن مالحظات انتقادية للرئيس قيس سعيدّ ،
لنجالء بودن ،التي عينها قيس سعيد مؤخ ًرا لرئاسة الحكومة الجديدة يف تونس.
كام تال عياد أبيات ًا من قصيدة للشاعر العراقي املعروف ،أحمد مطر ،عن حوار تخييل ساخر بني الشاعر ودكتاتور .ومن جانبه قال
العلوي إن إجراءات الرئيس قيس سعيد األخرية يجب أن تعترب "انقالبًا" ويجب مناقشة املوضوع عىل هذا النحو.
وقامت منظمة العفو الدولية باستعراض مقطع فيديو للربنامج الذي أتاحته عىل اإلنرتنت القناة الخاصة التي بثته ،وهي قناة
الزيتونة .ووجدت املنظمة أن العلوي وعياد مل يدليا بأي ترصيحات يبدو أنها تشكل لغة متييزية مجحفة ،أو تحريضً ا عىل العنف ،أو
تتجاوز بغري ذلك النقد السيايس السلمي كام يكفله القانون الدويل.
رضا أثناء استجواب الرشطة األويل لعياد ،منظم َة العفو الدولية إن أسئلة
وأخرب املحامي مالك بن عمر ،الذي ميثل الرجلني وكان حا ً
الرشطة ركزت عىل ترصيحات عياد خالل بث األول من أكتوبر /ترشين األول .وقال مالك بن عمر إن الرشطة أظهرت له أم ًرا من
مكتب ممثل النيابة العسكرية بالتحقيق مع الرجلني فيام يتعلق بالبث.
ويف  5أكتوبر /ترشين األول ،أمر قايض تحقيق باملحكمة االبتدائية العسكرية الدامئة بتونس بحبس عياد وأفرج عن العلوي مؤقتًا
عىل ذمة التحقيق مبوجب الفصل  67من املجلة الجزائية ،الذي ينص عىل دفع خطية والسجن كل من يرتكب أم ًرا موحشً ا ضد رئيس
الدولة ،وكذلك الفصلني  72و 128من املجلة الجزائية والفصل  91من مجلة املرافعات والعقوبات العسكرية.
ويف  22نوفمرب /ترشين الثاين ،سيواجه عضو آخر يف الربملان ،وهو ياسني العياري ،املحاكمة بتهم املس من كرامة الجيش وارتكاب أمر
موحش ضد رئيس الدولة .وتستند التهم إىل تعليقات عىل فيسبوك وصف العياري فيها قرار  25جويلية /متوز بتعطيل الربملان بأنه
"انقالب عسكري بتخطيط وتنسيق أجنبي" ،واستخدم كلامت مثل "فرعون" و"أبله" لوصف الرئيس.
ويف  13أكتوبر /ترشين األول ،حكمت محكمة عسكرية يف مدينة الكاف عىل الناشط سليم الجبايل بالسجن ملدة عام بتهم من بينها
ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة واملس من كرامة الجيش .وقال محامي الدفاع عمر الرواين ملنظمة العفو الدولية إن اإلدانة
استندت إىل تعليقات الجبايل عىل فيسبوك والتي ندد فيها برتكز السلطات يف يدي سعيد منذ  25جويلية /متوز.
ومبوجب املادة  19من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،فإن تونس ملزمة بحامية حرية التعبري من خالل االمتناع
عن معاقبة أي شخص بسبب االنتقاد ،أو عدم االحرتام املفرتض تجاه الشخصيات العامة والقادة واملؤسسات .وتشري التوجيهات بشأن
تنفيذ العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية الصادرة عن مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة إىل أنه حتى إهانة
شخصية عامة يجب اعتبارها خطابًا مكفواًلً مبوجب العهد.

جهة اإلصدار :بيان منظمة العفو الدولية.
املصدر :منظمة العفو الدولية ،2021/11/10 ،شوهد يف  ،2022/5/12يفhttps://bit.ly/3wlGUts :
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الوثيقة ()5
بيان قرار قائد الجيش السوداين عبد الفتاح الربهان تشكيل مجلس سيادة انتقايل جديد برئاسته
قرر قائد الجيش السوداين عبد الفتاح الربهان تشكيل مجلس سيادة انتقايل جديد برئاسته ،بعد أيام من سيطرة الجيش عىل السلطة
يف البالد.
ويضم املجلس الجديد  13عض ًوا ،من بينهم  9كانوا أعضاء يف املجلس السابق و 4أعضاء جدد ،حلوا محل أعضاء املجلس السابق
املنتمني إىل قوى الحرية والتغيري.
وجاء تشكيل املجلس كالتايل:
رئيسا.
الفريق أول ركن عبد الفتاح الربهان عبد الرحمن الربهان ً
الفريق أول محمد حمدان دقلو موىس نائ ًبا للرئيس.
الفريق أول ركن شمس الدين كبايش إبراهيم عض ًوا.
الفريق الركن يارس عبد الرحمن حسن العطا عض ًوا.
الفريق مهندس مستشار بحري إبراهيم جابر إبراهيم عض ًوا.
السيد مالك عقار إير عض ًوا.
السيد الطاهر أبوبكر حجر عض ًوا.
السيد الهادى إدريس يحيى عض ًوا.
السيدة رجاء نيكوال عبد املسيح عض ًوا.
السيد يوسف جاد كريم محمد عيل يوسف عض ًوا.
السيد أبو القاسم محمد محمد أحمد عض ًوا.
السيد عبد الباقي عبد القادر الزبري عبد القادر عض ًوا.
السيدة سلمى عبد الجبار املبارك موىس عض ًوا.

جهة اإلصدار :مجلس السيادة االنتقايل.
املصدر" :مرسوم دستوري بتشكيل مجلس السيادة االنتقايل" ،وكالة السودان لألنباء ،2021/11/11 ،شوهد يف  ،2022/5/12يفhttps://bit.ly/3MX7q2I :
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الوثيقة ()6
بيان تجمع املهنيني السودانيني رفضً ا لالتفاق املوقع بني رئيس الوزراء السوداين عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادي
السوداين عبد الفتاح الربهان
تجمع املهنيني السودانيني
#بيان
ستظل وقفتنا بخط النار رائعة طويلة
سنعلِّم التاريخ ما معنى الصمود وما البطولة..
وتفصياًل ،وال يخص سوى أطرافه ،فهو مج ّرد محاولة باطلة لرشعنة
ً
اتفاق الخيانة املوقع اليوم بني حمدوك والربهان مرفوض جملة
االنقالب األخري وسلطة املجلس العسكري ،وانتحار سيايس للدكتور عبد الله حمدوك.
نقاط اتفاق الخنوع ،عىل عالتها وانزوائها بعي ًدا دون تطلعات شعبنا ،فإنها ال تعدو كونها ح ًربا عىل ورق ،ج ّرب شعبنا عهود االنقالبيني
خستهم ونقضهم لها ،طريق شعبنا أكرث وضو ًحا اآلن من أي وقت مىض ،إسقاط رشاكة الدم وكل من يلتحق بها،
الكاذبة وخرب ّ
ومواصلة املقاومة السلمية ببناء قواعده املقاوِمة يف لجان األحياء والكيانات النقابية ،وتنويع أدوات الفعل املقاوم بال توقف وصو ًاًل
للدولة املدنية الدميقراطية وسلطتها الثورية الخالصة.
هذا االتفاق الغادر هو تلبية ألهداف االنقالبيني املعلنة يف إعادة متكني الفلول وتأبيد سلطة لجنة البشري األمنية القاتلة ،وخيانة لدماء
شهداء ثورة ديسمرب قبل وبعد انقالب  25أكتوبر ،يقيننا أن شعبنا سيبطله وسيواصل وقوفه الصامد ،بوجه عواصف القمع واالنتكاس
التي تحاول إعادته للوراء ،منصوب الرشاع.
إننا يف تجمع املهنيني السودانيني ،متمسكون مبقرتح اإلعالن السيايس الذي تقدمنا به لقوى الثورة ،وتنطلق مواقفنا من ذلك اإلعالن
الذي ندعو كل قوى الثورة إلعادة قراءته عىل ضوء املستجدات ،فثورة شعبنا ليست ره ًنا ألفراد ،وعىل قواها الحية امللتزمة بالءاتها
وتوسع من أشكال تنسيقها وأن تتجاهل دعوات االنكفاء وعزل قوى الثورة عن بعضها ،فالنرص معقود بلواء تكاتف
املعلنة أن ترفع ِّ
وتكامل قوى الثورة الظافرة ،وهو ٍ
آت دون ريب.
#ما_بتحكمونا
#التفاوض_الرشاكة_المساومة
إعالم التجمع
 21نوفمرب 2021

جهة اإلصدار :تجمع املهنيني السودانيني.
املصدر :صفحة تجمع املهنيني السودانيني عىل فيسبوك ،2021/11/21 ،شوهد يف  ،2022/5/12يفhttps://bit.ly/3Mdm9Xx :
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الوثيقة ()7
بيان منظمة هيومن رايتس ووتش عن استعامل قوات األمن يف السودان للقوة القاتلة ضد املتظاهرين
قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن قوات األمن استخدمت القوة املفرطة بشكل متكرر ،مبا يف ذلك القوة القاتلة ،ضد املتظاهرين
شخصا بالرصاص يف  17نوفمرب /ترشين الثاين  2021وحده ،بينهم امرأة وطفل ،يف أكرث الردود دموية
يف الخرطوم وجوارها .قُتل ً 16
عىل اإلطالق .خرج املتظاهرون من جديد إىل الشوارع يف  21نوفمرب /ترشين الثاين ،رغم اإلعالن عن إطالق رساح عبد الله حمدوك،
رئيس الوزراء ،وتوقيعه عىل اتفاق مع الجيش.
شخصا يف
قالت ليتيسيا بدر ،مديرة قسم القرن األفريقي يف هيومن رايتس ووتش" :يُظهر بوضوح القتل الوحيش لـ 16
ً
 17نوفمرب /ترشين الثاين ،العديد منهم برصاصة يف الرأس ،عدم نية قوات األمن السودانية مامرسة ضبط النفس ،وعزمها عىل إسكات
أصوات السودانيني .ينبغي لداعمي السودان ،باسم املصالح السياسية ،عدم ترك هذه الجرائم متر دون رد أو محاسبة للمسؤولني عنها".
اتفاق  21نوفمرب /ترشين الثاين مع حمدوك يعيده إىل منصبه كرئيس للوزراء ويسمح له بتشكيل حكومة تكنوقراط .يدعو االتفاق
أيضً ا إىل إطالق رساح "املعتقلني السياسيني" وإجراء تحقيقات وطنية يف االنتهاكاتَ .رفَض االتفاق فو ًرا كل من املتظاهرين و"قوى
الحرية والتغيري" ،التحالف السيايس الذي كان ميثل العنرص املدين يف الحكومة االنتقالية قبيل اإلطاحة بها.
منذ االنقالب العسكري يف  25أكتوبر /ترشين األول ،نظمت مجموعات عدة مظاهرات واسعة ردت عليها قوات األمن بالقوة القاتلة
بشكل متكرر .وبينام كان رئيس الوزراء يوقع االتفاق مع القيادة العسكرية ،كانت قوات األمن تستخدم الغاز املسيل للدموع
والرصاص املطاطي والذخرية الحية لتفريق املتظاهرين يف الخارج .تحدثت هيومن رايتس ووتش إىل عرشة متظاهرين وثالثة أطباء،
وراجعت سبعة مقاطع فيديو منشورة عىل اإلنرتنت ،يف حني حقق "األرشيف السوداين" ،وهو منظمة حقوقية مستقلة تعمل عىل
أرشفة الوثائق مفتوحة املصدر يف السودان والتحقق منها والتحقيق فيها ،يف مقاطع الفيديو.
شخصا منذ بدء االحتجاجات ،بينهم خمسة أطفال وسيدة .ملواجهة االحتجاجات يف الخرطوم
بحسب مجموعات األطباء ،قُتل ً 41
وضواحيها ،نرش الجيش قوات مشرتكة تضم القوات املسلحة السودانية ،و"قوات الدعم الرسيع" ،والرشطة النظامية ،ورشطة مكافحة
الشغب ،ووحدة رشطة ذات طابع عسكري هي "رشطة االحتياطي املركزي".
رُشحت جثثهم بعد  17نوفمرب /ترشين الثاين،
طبقًا لتقارير الطب الرشعي التي اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش ،من بني ً 12
شخصا ُ ِّ
 6منهم قُتلوا برصاصة يف الرأس ،وخمسة برصاصة يف الصدر ،وواحد برصاصة يف الرقبة .ذكرت تقارير طبية إصابة  107بجروح بينهم
 48أصيبوا بالذخرية الحية.
نفت الرشطة يف  18نوفمرب /ترشين الثاين استخدام قواتها للذخرية الحية .عاينت هيومن رايتس ووتش تقارير قدمتها عائالت القتىل
يف مراكز الرشطة لثامنية متظاهرين قتلوا يف  17نوفمرب /ترشين الثاين ذكرت أن سبب الوفاة كان إصابات بالرصاص الحي .نفى الفريق
الربهان ،قائد الجيش ،يف مقابلة تلفزيونية يف  7نوفمرب /ترشين الثاين ،تورط الجيش يف عمليات القتل السابقة ،لكن تشري األدلة التي
حصلت عليها هيومن رايتس ووتش ،وتضم شهادات الشهود وتقارير الطب الرشعي ومقاطع الفيديو ،إىل استخدام الذخرية الحية من
قبل قوات أمن ترتدي زي القوات املسلحة السودانية وقوات الدعم الرسيع ورشطة االحتياطي املركزي والرشطة النظامية.
شخصا وإصابة حوايل  77يف  17نوفمرب /ترشين الثاين.
سجلت بلدة بحري ،وتقع داخل الخرطوم ،أعىل حصيلة للقتىل ،مع مقتل قرابة ً 11
قال متظاهر ( 31عا ًما) ،إن املحتجني تجمعوا حوايل الظهرية عىل امتداد الشارع الرئييس يف بحري قرب تقاطع املؤسسة حيث كانت
وحدات الرشطة متمركزة بالفعل.
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قال إن الرشطة أطلقت فجأة قنابل الغاز املسيل للدموع دون سابق إنذار" :بدأ بعض املتظاهرين يف إلقاء الحجارة عىل الرشطة ،لكننا
طلبنا منهم التوقف ،ثم تغري الوضع مع فتح الرشطة النار حوايل الساعة  1:30إىل  2ظه ًرا دون سابق إنذار .ظن ّنا أنهم يطلقون النار
يف الهواء حتى بدأت أشعر بتطاير الرصاص عىل مستوى جسدي .رأيت أحد املتظاهرين يُصاب ويسقط وهو ينزف".
قال ثالثة شهود إنهم رأوا عنارص من الرشطة النظامية ورشطة مكافحة الشغب ورشطة االحتياطي املركزي يوجهون أسلحتهم نحو
املتظاهرين ،وبعضهم راكع أو متخذ لوضعية الرماية قبيل إطالق النار.
أفاد صحايف ( 41عا ًما) ،يف نفس املوقع أنه رأى قوات الرشطة تستخدم الغاز املسيل للدموع يف البداية ،مبا يف ذلك إطالق القنابل مبارشة
رصا ليشهد مقتل ثالثة متظاهرين" :لقد
عىل املتظاهرين .شاهد بعد الظهر الرشطة ورشطة االحتياطي املركزي تطلق الذخرية الحية ع ً
وجهوا [الرشطة] أسلحتهم نحونا .مل يطلقوا النار للتخويف فقط ،بل أرادوا قتلنا".
رصا مع بقاء بعض املتظاهرين يف
قال شاهدان قرب منطقة الشعبية يف بحري إن استخدام الذخرية الحية زاد بني الثالثة والرابعة ع ً
الشوارع .قال أحدهم" :كان مثة انتشار أكرب لرشطة االحتياطي املركزي وقتها .حتى أنني رأيت أحدهم يحمل رشاشً ا كب ًريا ويطلق النار
عىل املتظاهرين .شعرت وكأنها منطقة حرب .رأيت متظاه َرين بالقرب مني مصابان [كذا] وينزفان بشدة".
قال أربعة إن الرشطة أطلقت مرا ًرا قنابل الغاز املسيل للدموع عىل املتظاهرين دون سابق إنذار" :يف بعض األحيان يستخدمون الغاز
املسيل للدموع كسالح .يف بعض اللحظات ،كنا عىل مسافة  10أمتار تقري ًبا منهم ،ورأيت ضباط رشطة يوجهون بنادق الغاز املسيل
للدموع نحونا .رأيت إصابتني :واحدة يف الرأس وواحدة يف الكتف".
شخصا إىل املستشفيات جراء جروح ناجمة عن إصابات مبارشة من قنابل الغاز املسيل للدموع.
بحسب مجموعات األطباء ،نُقل ً 13
يف  30أكتوبر /ترشين األول ،يف أول احتجاج واسع النطاق ،وصف ستة شهود حش ًدا كثيفًا لقوات األمن ،مبا يف ذلك رشطة االحتياطي
املركزي ورشطة مكافحة الشغب والقوات املسلحة السودانية وقوات الدعم الرسيع يف أم درمان .قال ثالثة شهود إنه يف شارع املوردة
ما بني الساعة  12و 1ظه ًرا أطلقت قوات األمن يف البداية الذخرية الحية يف الهواء ثم أطلقت كميات كبرية من الغاز املسيل للدموع.
قال شاهدان إن رشطة مكافحة الشغب أطلقت العبوات عىل املتظاهرين مبارشة.
قال متظاهر ( 30عا ًما) ،إن قوات األمن استخدمت أيضً ا الذخرية الحية" :رأيت أحد املتظاهرين مصابًا يف رأسه .حملته مع آخرين
إىل عربة قريبة .مل يكن يتنفس ،وتويف الحقًا يف املستشفى" .طبقًا لتقرير قدمه مصدر طبي لهيومن رايتس ووتش ،قُتل ثالثة يومها
واثنان يف األيام الالحقة؛ وأصيب  175يف  30أكتوبر /ترشين األول وعولجوا يف مستشفيات العاصمة ،وأصيب  11بطلقات نارية يف
األجزاء العلوية من أجسادهم ،وأصيب  36بقنابل الغاز املسيل للدموع.
استهدفت قوات األمن أيضً ا منشآت الرعاية الصحية ،وضايقت الكوادر الطبية ،وعرقلت مرتني عىل األقل الرعاية الطبية
للمتظاهرين الجرحى.
يف  13نوفمرب /ترشين الثاين ،منعت الرشطة املتظاهرين املصابني من تلقي الرعاية الطبية ،وضايقت الطاقم الطبي يف مستشفى رشق
النيل يف بحري ومستشفى األربعني يف أم درمان.
قال أحد األطباء إن رشطة مكافحة الشغب متركزت خارج مستشفى رشق النيل ،ثم داهمت املستشفى" :قالوا [الرشطة] إنهم رأوا
بعض األشخاص داخل املستشفى يلتقطون صو ًرا لهم .اعتقلوا طبي ًبا لربهة وفتشوا الهواتف الخلوية ألفراد الطاقم الطبي اآلخرين
بحثًا عن مقاطع فيديو وصور قبل مغادرتهم .جعلونا نشعر بعدم األمان أثناء قيامنا بعملنا".
ُوثقت أيضً ا عمليات تعسفية لقوات األمن يف منشآت الرعاية الصحية ومضايقات ملقدمي الخدمات الصحية خالل احتجاجات
 ،2019-2018وبعد فض االعتصام يف  3حزيران /يونيو .2019
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وثقت هيومن رايتس ووتش أيضً ا تباط ًؤا وحج ًبا لالتصاالت الهاتفية واإلنرتنت منذ بدء االحتجاجات ،مام أعاق اإلبالغ وق ّيد وصول
الناس إىل املعلومات الحيوية يف هذا الوقت الحرج ،ال سيام خارج العاصمة .يف  17نوفمرب /ترشين األول ،قُطعت خدمات االتصاالت
املحلية يف معظم ذلك اليوم .قال نشطاء إن خدمات اإلنرتنت أعيدت يف  18نوفمرب /ترشين الثاين.
أُفرِج عن أربعة معتقلني فقط رغم االلتزامات الواردة يف اتفاق  21نوفمرب /ترشين الثاين باإلفراج عن املزيد.
ال يزال عرشات املتظاهرين الذين اعتقلتهم قوات األمن الشهر املايض محتجزين ،ونُقل بعضهم إىل سجن بالخرطوم ،وينتظرون،
حسبام ورد ،املثول أمام محاكم الطوارئ.
بينام يُسمح باستخدام الغاز املسيل للدموع للسيطرة عىل الحشود عندما يتحول االحتجاج إىل أعامل عنف ،يجب أال تستخدم
القوات الغاز املسيل للدموع إال عند الرضورة وملنع املزيد من األذى الجسدي؛ وحيثام أمكن ،يجب عليهم إصدار تحذيرات قبل
إطالقها .قالت هيومن رايتس ووتش إن االستخدام املتعمد للقوة القاتلة مسموح به فقط عندما تكون رضورية للغاية لحامية
األرواح .حتى لو سعى بعض املتظاهرين لصد القوات بإلقاء الحجارة عليها ،لن يكون الستخدام الذخرية الحية ما يربره.
وجدت هيومن رايتس ووتش أنه تم التحقيق يف عدد قليل من عمليات قتل املتظاهرين ومحاكمتهم قبل االنقالب ،لكن ظل اإلفالت
من العقاب عىل الجرائم الجسيمة القاعدة إىل حد كبري .قال امل ّدعون وأهايل الضحايا واملحامون إن مثة عقبات تحد من الجهود
الحالية مثل عدم تعاون قوات األمن يف رفع الحصانة عن املشتبه بهم أو إتاحة الوصول إىل األدلة.
عىل السودان التعاون مع الخبري الجديد بشأن السودان الذي عينه مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق اإلنسان و"مكتب األمم
املتحدة املشرتك لحقوق اإلنسان يف السودان" ،للسامح بإجراء تحقيقات ذات مصداقية يف أحداث الشهر املايض .يتعني عىل رشكاء
السودان الدوليني واإلقليميني االستمرار يف الدعوة إىل وضع حد لالنتهاكات ضد املتظاهرين واملعارضة املتصورة والضغط من أجل
إطالق رساح جميع األشخاص املحتجزين فيام يتعلق مبامرستهم الحرة والسلمية لحقوقهم.
قال بدر" :مع معاناة الكثري من السودانيني من حملة القمع الوحشية التي حدثت الشهر املايض ،هذا ليس الوقت املناسب لعودة
األمور إىل ما كانت عليه .ينبغي لرشكاء السودان ،يف املنطقة وخارجها ،دعم السودانيني بشكل هادف ومساعدتهم عىل تحقيق
عداًل واحرتا ًما للحقوق".
تطلعاتهم لبناء بلد أكرث ً

جهة اإلصدار :منظمة هيومن رايتس ووتش.
املصدر :هيومن رايتس ووتش ،2021/11/23 ،شوهد يف  ،2022/5/12يفhttps://bit.ly/37FQz5Q :
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الوثيقة ()8
بيان حركة النهضة التونسية تستنكر فيه استغالل رئيس الدولة قيس سع ّيد للجيش وإقحامه املؤسسة العسكرية يف الشأن السيايس
بيان املكتب التنفيذي لحركة النهضة
عقد املكتب التنفيذي لحركة النهضة اجتامعه الدوري برئاسة األستاذ راشد الغنويش مساء األربعاء  01ديسمرب  ،2021وتناول بالدرس
عد ًدا من امللفات الوطنية والحزبية .ويف هذا اإلطار:
1 .س ّجل املكتب التنفيذي استمرار رئيس الدولة يف اعتامد خطابات التشنج والتخوين ،برز ذلك يف أكرث من مناسبة وآخرها استغالل
رصا بهذا املنهج عىل إقحام املؤسسة العسكرية يف الشأن
اجتامعه باملجلس األعىل للجيوش لتصفية حساباته مع خصومه م ًّ
السيايس بدل احرتام مهامها كام ح ّددها الدستور ،إننا نستنكر هذا التميش ونؤكد عىل رضورة احرتام مهام الجيش الوطني
وإبعاده عن التجاذبات السياسية ورصاعات األحزاب ومنافساتها.
2 .مل يف ّوت األستاذ قيس مناسبة للضغط عىل القضاء والتهديد باتخاذ األوامر واملراسيم وهو ما فعله منذ انقالب  ،07/25حيث
سعى لس ّن أوامر ومراسيم عىل مقاس رغبة يف السيطرة عىل دواليب الدولة والتخلّص من معارضيه يف تناقض صارخ مع الدستور
الذي ألغاه والقوانني التي تجاوزها ،ويف الوقت الذي يته ّجم فيه عىل معارضيه ويسعى لتشويههم وإصدار املراسيم الالدستورية
نراه يصمت متا ًما عن املخالفات الواردة بشأنه يف تقرير محكمة املحاسبات ورمبا سيسعى عرب املراسيم إىل تحصني نفسه كام
فعل يف األمر  117الذي جعله فوق الدستور وال معقب عليه.
ولو أنه التزم بأصول العمل وبالقانون العترب أي ترصيح يديل به حول تقارير محكمة املحاسبات من باب تضارب املصالح باعتبار
ما ورد يف التقرير من تجاوزات يف حملته االنتخابية ،ولرتك للقضاء القيام بدوره يف كنف االستقاللية والحياد .
إننا نستنكر هذا التميش ونن ّبه لخطورته عىل حارض البالد ومستقبلها ونؤكد عىل أهمية ورضورة التصدي لهذا االستبداد الزاحف
عىل الحقوق والحريات كام نؤكد وقوفنا إىل جانب القانون وعلويته واستقالل القضاء وأداء دوره كسلطة كاملة يف البالد.
3 .مل مت ّر مدة طويلة حتى تأكّد أن سياسة التعيينات املتبعة قامئة عىل الوالء الشخيص ال غري ،وظهرت الخلف ّية السياسية يف اإلحاالت
عىل التقاعد الوجويب ويف تعيني الوالة غريهم من املسؤولني ،إن شعارات الطهورية ومقاومة الفساد متتحن اليوم وإن املقدمات
تدل عىل خطورة املآالت.
4 .تستنكر الحركة ما تعرض له السيد نور الدين الطبويب األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل من تهديد بالقتل كام نستنكر
محاولة االعتداء عىل أعوان األمن أمام وزارة الداخلية وتذكر برضورة اليقظة األمنية والشعبية حامية لبالدنا من كل اعتداء
وخاصة اإلرهاب الذي ينتعش كلام اشتدت األزمات والرصاعات وتراجعت الوحدة الوطنية.
5 .تن ّبه الحركة الرأي العام إىل الحذر من حمالت التشويه والتضليل التي تش ّنها أطراف استئصالية وفاشية جعلت برنامجها الوحيد هو
تشويه حركة النهضة واستئصالها بكل سبيل والتحريض عىل استهدافها خارج كل قانون ،متا ًما كام فعل أسالفهم من قبل ،وفشلوا.
إن االلتقاء بني الدكتاتورية والفاشية قد بدأ منذ برنامج ترذيل الحياة السياسية وخاصة مجلس نواب الشعب ومحاولة تعجيزه
عىل أداء مهامه ومتجيد االستبداد الذي مل تجن منه البالد إال الظلم والقهر وانتهى إىل غري رجعة بثورة الحرية والكرامة التي
يسعى البعض اليوم إىل االنقالب عليها وعىل أهدافها السامية.
6 .تستنكر الحركة تواصل االعتداءات عىل الحقوق والحريات وآخرها منع الوزيرين السابقني رضا السعيدي وأحمد قعلول والنائب
أسامة الصغريي من السفر .
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7 .لقد أوصلت السياسات القيسية البالد إىل عزلة دولية ،فبعد أن كانت بالدنا محل احرتام وتبجيل واستعداد للتعاون معها صارت
معزولة دول ًيا وإقليم ًيا بسبب االنقالب و ُحرمت من املشاركة يف قمة الدول الدميقراطية التي ستضم أكرث من  110دولة [كذا]
دميقراطية يف العامل بعد أن كانت تونس عىل رأس قامئة الدول املعنية بالحضور واملشاركة.
ومل تكن خسائرنا عىل املستوى الدويل واإلقليمي فقط بل إن التوجهات والسياسات الداخلية أثبتت عجزها عىل التعاطي مع قضايا
البالد وعىل رأسها غالء األسعار ومشاكل البيئة وقانون  38وتعبئة املوارد املالية الرضورية والح ّد من البطالة ،والقامئة طويلة ،وما
رصا عىل التامدي يف هذه الخيارات رغم كل الدعوات املوجهة إليه داخل الوطن وخارجه للمراجعة وللحوار قبل
زال الرئيس م ً
فوات األوان.
رئيس حركة النهضة
األستاذ راشد الغنويش

جهة اإلصدار :حركة النهضة التونسية.
املصدر :صفحة حركة النهضة التونسية عىل فيسبوك ،2021/12/2 ،شوهد يف  ،2022/5/12يفhttps://bit.ly/3surTEv :
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الوثيقة ()9
بيان املجلس األعىل للقضاء يعلن فيه متسكه بوضع القضاء سلطة من سلط الدولة وبضامنات استقالل القضاة

جهة اإلصدار :املجلس األعىل للقضاء يف تونس.
املصدر :ألرتا تونس ،2021/12/10 ،شوهد يف  ،2022/5/12يفhttps://bit.ly/37GeDFG :
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الوقائع الفلسطينية
Palestine Over Two Months

ً
توثيقــا ألهــم الوقائــع الفلســطينية واألحــداث المرتبطــة بالصــراع
يتضمــن هــذا التقريــر
العربي  -اإلسرائيلي في المدة  1تشرين الثاني /نوفمبر  31 -كانون األول /ديسمبر .2021
كلمات مفتاحية :فلسطين ،إسرائيل ،الصراع العربي  -اإلسرائيلي.
Keywords: Palestine, Israel, Arab-Israeli Conflict.
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 2021/11/1قالت ثالثة ائتالفات فلسطينية (ائتالف عدالة ،وشبكة
الالجئني الفلسطينيني ،واالئتالف الفلسطيني لإلعاقة) إن "االتحاد
غرّي مواقفه تجاه املؤسسات الفلسطينية ،بداًلً من اتخاذ
األورويب ّ
مواقف مساندة لها يف ظل املالحقة اإلرسائيلية" ،وأشارت إىل أن
"االتحاد فرض رشوط متويل عىل هذه املؤسسات بعد تصنيف 7
تنظيامت وأحزاب فلسطينية باإلرهابية".
(شبكة قدس اإلخبارية)2021/11/1 ،

 2021/11/1قال املدير العام ملعهد األبحاث التطبيقية  -القدس
"أريــج" ،جاد إسحق ،إن عدد املستوطنات اإلرسائيلية يف الضفة
الغربية بلغ نحو  199مستوطنة ،تضاف إليها  220بؤرة استيطانية،
يقطنها  913ألف مستوطن منهم  350ألف مستوطن يف القدس
الرشقية املحتلة.
(القدس)2021/11/1 ،

 2021/11/1أطلقت املنظمة الصهيونية  -األمريكية حملة إعالنية،
ضد إعادة فتح القنصلية األمريكية يف مدينة القدس الرشقية .ونرشت
املنظمة ،التي تتخذ من الواليات املتحدة مق ًرا لها ،الفتات كبرية
بالقدس الغربية ،ضد إعادة فتح القنصلية .وجاء عىل الالفتات باللغتني
العربية واإلنكليزية "ال لقنصلية فلسطينية ،نعم للقدس غري مقسمة".
(وكالة األناضول)2021/11/1 ،

 2021/11/1كشف تقرير أصدره مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية (أوتشا) ،عن ارتفاع معدل هدم ومصادرة منازل الفلسطينيني
يف أرضهم املحتلة منذ عام  1967بنسبة  21يف املئة يف األشهر التسعة
األوىل من هذا العام مقارنة بالفرتة نفسها من عام .2020
(الجزيرة مبارش)2021/11/1 ،

 2021/11/1قالت صحيفة "السوداين" السودانية ،إن وف ًدا إرسائيليًا
أجرى زيارة إىل العاصمة السودانية الخرطوم ،يف أعقاب االنقالب
العسكري ،من دون توضيح طبيعة الزيارة والغرض منها ،واألطراف
التي اجتمع بها الوفد اإلرسائييل.
(شبكة قدس اإلخبارية)2021/11/1 ،

 2021/11/3أدرجت وزارة التجارة األمريكية رشكتَي ""NSO Group
و" ،"Candiruعىل القامئة السوداء بسبب تزويدهام حكومات بعض
الدول بربمجيات استخدمت ألهداف خبيثة ،منها تعقب الصحافيني
العاملني يف السفارات والناشطني.
(يس إن إن بالعربية)2021/11/3 ،

 2021/11/3ستشارك رشكتا "رفائيل" و"الصناعات الجوية"
التابعتان لجيش االحتالل يف معرض ديب للطريان ،وستُعرض خالله
أنظمة متطورة للذكاء االصطناعي ،وفق ما أفــادت به صحيفة
"غلوبس" االقتصادية.
(ألرتا فلسطني)2021/11/3 ،

 2021/11/5رفعت رشكة فلسطينية  -أمريكية دعوى قضائية أمام
املحكمة الفدرالية يف والية تكساس ،إللزام الوالية بإسقاط قانون
الوالة املناهض لحركة مقاطعة "إرسائيل" يف الواليات املتحدة.
وطعنت الرشكة يف القانون الذي أقرته والية تكساس ،باعتباره غري
دستوري ويفرض قيو ًدا عىل حرية األفراد والرشكات .وتطالب القضية
املرفوعة بإلغاء قانون مينع والية تكساس من التعامل مع مقاولني
يدعمون حركة املقاطعة وسحب االستثامرات وفرض العقوبات
( )BDSضد إرسائيل.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/11/5 ،

 2021/11/7نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بترصيحات رئيس
الوزراء اإلرسائييل ،نفتايل بينيت ،الذي شدد املعارضة العلنية لخطة
إدارة الرئيس ،جو بايدن ،إلعادة فتح القنصلية األمريكية يف القدس
املحتلة لخدمة الفلسطينيني .وقالت الوزارة إن "ترصيحات بينيت
ٍ
تحد سافر لقرارات وسياسة اإلدارة األمريكية املعلن عنها".
(الجزيرة نت)2021/11/7 ،

 2021/11/7قالت مؤسسة الحق يف بيان لها ،إن قرار جيش االحتالل
ٍ
منظامت
بتصنيف  6مؤسسات فلسطينية ،الذي لحقه أمر عسكري،
غري مرشوعة ،مينح االحتالل ترصي ًحا بالهجوم عىل املؤسسات
واتخاذ إجراءات عقابية ضدها من إغالق مقا ّرها ومصادرة مواردها
وتجفيفها ،ومالحقة العاملني فيها؛ بهدف إسكات صوت املؤسسات
الحقوقية واألهلية العاملة يف مجال اإلغاثة اإلنسانية وحقوق اإلنسان.
(شبكة قدس اإلخبارية)2021/11/7 ،

 2021/11/8قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن جنو ًدا سابقني يف
جيش االحتالل اإلرسائييل أكدوا أن "إرسائيل" تراقب الفلسطينيني
عن كثب يف الضفة الغربية ،باستخدام تقنية التعرف عىل الوجه
عرب نرش شبكة كامريات ،وأن الجنود عىل دراية بهذه العملية ،التي
جرى إطالقها قبل عامني ،والتي تسمى "الذئب األزرق" ،والتي تلتقط
وجوه الفلسطينيني وتربطها بقاعدة بيانات للصور ،ووصفها أحد
الجنود السابقني بـ "فيسبوك الفلسطينيني".
(شبكة قدس اإلخبارية)2021/11/8 ،

 2021/11/8تع ّرضت هواتف عرشة فلسطينيني عىل األقل ،حتى اآلن،
يل "بيغاسوس" ،بينهم ثالثة
لالخرتاق من برنامج التجسس اإلرسائي ّ
يعملون يف مؤسسات مدنية فلسطينية ص ّنفتها "إرسائيل" "إرهابية".
وكشفت املصادر أن الهواتف الثالثة تعود ألشخاص يعملون يف
مؤسسات "الحق" و"الضمري" و"مركز بيسان للبحوث واإلمناء".
(ألرتا فلسطني)2021/11/8 ،

 2021/11/9حذّر البنك الدويل من أن السلطة الفلسطينية قد
ال تتمكن من الوفاء بالتزاماتها بحلول نهاية العام الحايل ،ما مل توقف
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إرسائيل االقتطاع من املقاصة ،وتستجيب ملعالجة امللفات املالية
فضاًل عن استئناف املانحني تقديم مساعداتهم.
العالقةً ،
(العريب الجديد)2021/11/9 ،

 2021/11/9أعلنت رشكة الخطوط الجوية املغربية إطالق خط
جوي مبارش ،يربط الدار البيضاء ،العاصمة االقتصادية للمملكة،
بتل أبيب هو األول من نوعه انطالقًا من املغرب .وذلك بعد مرور
نحو  10أشهر عىل استئناف العالقات الدبلوماسية بني البلدين.
(فرانس )2021/11/9 ،24

 2021/11/10قالت وزارة الخارجية واملغرتبني الفلسطينية إنها
تالحق قانونيًا حكومة االحتالل اإلرسائييل عىل جرمية قرصنة هواتف
العاملني يف الوزارة ومؤسسات املجتمع املدين .ودانت الوزارة بأشد
العبارات ،يف بيان صحايف ،قرصنة سلطة االحتالل لهواتف عدد من
العاملني يف منظامت املجتمع املدين الفلسطيني ووزارة الخارجية
واملغرتبني ،باستخدام برنامج "بيغاسوس" ،يف تع ٍّد وانتهاك صارخ،
وغري أخالقي ،للقانون الــدويل ومبادئ حقوق اإلنسان ،يرتقي
إىل مستوى جرمية وجب املحاسبة عليها.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/11/10 ،

 2021/11/16أصدر جيش االحتالل اإلرسائييل ق ـرا ًرا عسكريًّا،
باالستيالء عىل  5دومنات من أرايض جبل الريسان الواقعة عىل أرايض
قريتَي راس كركر وكفر نعمة القريبتني من رام الله.
(شبكة قدس اإلخبارية)2021/11/16 ،

 2021/11/16حذّرت الخارجية الفلسطينية ،من مخطط الض ّم
اإلرسائييل الزاحف للضفة الغربية ،بعد الحديث عن  730وحدة
استيطانية جديدة لتوسيع مستوطنة "أريئيل" قرب سلفيت ،وبناء
وحدات استيطانية جديدة يف القدس.
(ألرتا فلسطني)2021/11/16 ،

 2021/11/17تق ّدم  4محامني مغاربة ،بدعوى قضائية ض ّد مستشار
األمــن القومي اإلرسائييل السابق ،مائري بن شبات (من أصول
مغربية) ،متّهمني إياه باملشاركة يف ارتكاب "جرمية حرب وجرمية
ض ّد اإلنسانية" ،أودت بحياة أطفال ،بينهم  4طفالت مغربيات ،خالل
العدوان اإلرسائييل األخري عىل غزة.
(يت آر يت عريب)2021/11/17 ،

 2021/11/17أفشلت الكتل واألطر الطالبية ،وعدد كبري من أعضاء
الهيئات التدريسية يف الجامعات األردنية ،عقد اللقاء التعريفي
لربنامج املنح املق ّدم من جامعة "محمد بن زايد" للذكاء االصطناعي
يف اإلمارات العربية املتحدة ،مبشاركة مركز أبحاث صهيوين ،يف عدد
من الجامعات األردنية.
(بوابة الالجئني الفلسطينيني)2021/11/17 ،

 2021/11/19وقّعت مجموعة "إيدج" اإلماراتية اتفاقية اسرتاتيجية
مع رشكة الصناعات الجوية اإلرسائيلية تتعلق بالتصميم املشرتك
لسلسلة من السفن غري املأهولة القابلة للتعديل ،من فئة "إم ،"170
التي يجري استخدامها يف التطبيقات العسكرية والتجارية.
(الرشق األوسط)2021/11/19 ،

 2021/11/19قالت وزيرة الداخلية الربيطانية ،بريتي باتيل ،إنّها
حظرت حركة املقاومة اإلسالمية "حامس" ،يف خطوة تنسجم مع
موقف الواليات املتحدة واالتحاد األورويب من الحركة.
(امليادين)2021/11/19 ،

 2021/11/19قالت حركة حامس إن "بريطانيا تستمر يف غيّها
القديم ،فبداًلً من االعتذار وتصحيح خطيئتها التاريخية يف حق
الشعب الفلسطيني ،سواء يف وعد بلفور املشؤوم ،أو االنتداب
الربيطاين الذي سلّم األرض الفلسطينية للحركة الصهيونية ،تنارص
املعتدين عىل حساب الضحايا".
(شبكة قدس اإلخبارية)2021/11/19 ،

عرّبت وزارة الخارجية الفلسطينية عن رفضها لقرار
ّ 2021/11/19
الحكومة الربيطانية اعتبار حركة حامس منظمة "إرهابية".
(وكالة األناضول)2021/11/19 ،

 2021/11/22أكد الريايض الجزائري ،فتحي نورين ،أنه "غري نادم"
عىل مواقفه من القضية الفلسطينية ،بعد أن فرضت اللجنة األوملبية
الدولية عليه مع مدربه ،عامر بن يخلف ،عقوبة الحرمان من
املشاركة يف جميع املنافسات الدولية ،ملدة  10سنوات ،بعد رفضه
مواجهة إرسائييل يف "أوملبياد طوكيو".
(شبكة قدس اإلخبارية)2021/11/22 ،

ُ 2021/11/22وقِّع يف معرض إكسبو  2020ديب إعالن نوايا عا ّم بني
األردن واإلمارات وإرسائيل ،لل ّدخول يف عمل ّية تفاوض ّية للبحث يف
جدوى مرشوع مش َرتك للطّاقة واملياه .وأوضح مساعد أمني عام وزارة
املياه وال ّري ،الناطق اإلعالمي باسم الوزارة عمر سالمة ،أن إعالن
النوايا الذي جرى توقيعه يعني الدخول يف عمليّة دراسات جدوى
خالل العام املقبل  ،2022وأ ّن األردن من املمكن أن يحصل من خالل
ذلك عىل  200مليون مرت مكعب من املياه سنويًّا.
(عريب )2021/11/22 ،21

 2021/11/22جددت الخارجية العراقية التأكيد عىل املوقف
العراقي الرافض و"القاطع" ملسألة التطبيع مع "إرسائيل" ،وقالت إن
موقف العراق ثابت يف دعم القضية الفلسطينية .وأوضح املتحدث
باسم الوزارة ،أحمد الصحاف ،موقف العراق الثابت والداعم للقضية
الفلسطينية ،وتنفيذ الحقوق املرشوعة الكاملة للشعب الفلسطيني،
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والرفض القاطع ملسألة التطبيع مع إرسائيل ،وأن املوقف الحكومي
العراقي يرى يف ذلك أولوية تعامله.
(ألرتا فلسطني)2021/11/22 ،

 2021/11/23دعت الحملة الفلسطينية للمقاطعة األكادميية
والثقافية "إلرسائيل" الفنانني كافة يف مهرجان ""Arabofolies
التطبيعي الذي ينظّمه معهد العامل العريب -فرنسا ،مبشاركة فرقة
إرسائيلية ،للضغط إللغاء دعوة الفرقة اإلرسائيلية ومقاطعة املهرجان
يف حال رفض املنظمون ذلك .وبحسب اإلعالن الرسمي ،يشارك يف
هذا املهرجان ،الذي يقام يف الفرتة  12-3كانون األول /ديسمرب ،2021
كل من :فرقة أدونيس (لبنان) وأمري أمريي (إيران) وجامنة مناع
(فلسطني) ورامي خليفة (لبنان) وفريدة محمد عيل (العراق)
وفرحات بوعالقي (تونس).
(شبكة قدس اإلخبارية)2021/11/23 ،

 2021/11/32رفض الرأي العام األردين  -نياب ًيا وحزب ًيا وناشطني
عىل منصات التواصل االجتامعي  -خطوة التوقيع عىل "إعالن نوايا"
التفاقية تبادل للطاقة واملياه بني األردن وإرسائيل بدعم ومتويل
إمارايت ورعاية أمريكية.
(الجزيرة نت)2021/11/23 ،

 2021/11/24وصل وزير الدفاع اإلرسائييل بيني غانتس ،إىل الرباط
يف زيارة هي األوىل ملسؤول إرسائييل بهذا املنصب إىل املغرب ،لتعزيز
"التعاون األمني" بني البلدين ،بعد نحو عام عىل تطبيع عالقاتهام،
وتزام ًنا مع توت ّر بني الرباط والجزائر بشأن نزاع الصحراء.
(التلفزيون العريب)2021/11/24 ،

عاّمن ،احتجا ًجا عىل
 2021/11/26تظاهر آالف األردنيني يف العاصمة ّ
توقيع اتفاقية الكهرباء مقابل املياه مع إرسائيل برعاية أمريكية.
(الجزيرة نت)2021/11/26 ،

 2021/11/28أعلنت رشكة طريان اإلمارات تأجيل إطالق رحالتها
الجوية املبارشة ،التي كانت مقررة يف  6كانون األول /ديسمرب إىل
مطار تل أبيب ،حتى إشعار آخر .وذكر متحدث باسم الناقلة اململوكة
كليًّا لحكومة ديب ،يف إفادة عرب الربيد اإللكرتوين ،أن "التأجيل يرجع
إىل التغريات األخرية يف بروتوكوالت الدخول اإلرسائيلية".
(وكالة األناضول)2021/11/28 ،

 2021/11/28قالت حركة "فتح" ،إن االتفاقيات األمنية والعسكرية
التي وقّعتها مملكة املغرب مع "إرسائيل" مبنزلة "طعنة يف ظهر
القدس" ،وإنها "تفتح شهية االحتالل عىل املزيد من التهويد للمدينة
املقدسة ومحيطها".
(ألرتا فلسطني)2021/11/28 ،

 2021/11/29شهدت مدن مغربية عدة وقفات احتجاجية ،تندي ًدا
بالتطبيع املتصاعد مع دولة االحتالل اإلرسائييل .جاء ذلك ،بعد

أيام قليلة من الزيارة األوىل من نوعها التي أ ّداها وزير الدفاع
اإلرسائييل إىل الرباط .واستجابت أكرث من  30مدينة مغربية لدعوات
تنظيم وقفات احتجاجية ،رفضً ا للتطبيع املغريب مع دولة االحتالل،
بحسب ما كشفته الجبهة املغربية لدعم فلسطني وضد التطبيع
(غري الحكومية).
(أوراس)2021/11/29 ،

 2021/12/1أكدت حركة حامس ،تضامنها مع ماليزيا لنيل حقها يف
استضافة بطولة اإلسكواش الدولية وغريها من الفعاليات الدولية ،من
دون االضطرار إىل قبول الوفود اإلرسائيلية.
(شبكة قدس اإلخبارية)2021/12/1 ،

 2021/12/5قال رئيس مجلس السيادة يف السودان ،عبد الفتاح
الربهان ،إن "السودان من املمكن أن يقيم عالقات مع دولة االحتالل
اإلرسائييل" .وزعم الربهان أن "إرسائيل دولة مثل باقي الدول".
واعترب أن "ملف العالقة مع إرسائيل كان رضوريًا لعودة السودان
إىل املجتمع الدويل".
(شبكة قدس اإلخبارية)2021/12/5 ،

 2021/12/5و ّجه العرشات من النواب يف الجمهورية اإليرلندية ،من
مختلف األحزاب ،رسالة إىل وزراء الخارجية األوروبيني واملمثل األعىل
للشؤون الخارجية والسياسية األمنية لالتحاد األورويب ،جوزيف
بوريل ،دعته فيها إىل اتخاذ خطوات فورية وملموسة ملنع التهجري
والرتحيل القرسي للفلسطينيني يف األرايض الفلسطينية املحتلة.
(القدس العريب)2021/12/5 ،

 2021/12/12وصل رئيس الــوزراء اإلرسائييل ،نفتايل بينيت ،إىل
العاصمة اإلماراتية أبوظبي ،يف أول زيارة رسمية تستغرق يومني.
(العني)2021/12/12 ،

 2021/12/14صدق الكنيست عىل  3قوانني تستهدف بصفة علنية
املجتمع العريب واألرسى السياسيني يف السجون اإلرسائيلية ،وذلك
بدعم القامئة املوحدة ومعارضة القامئة املشرتكة.
(عرب )2021/12/14 ،48

 2021/12/14قالت منظمة "هيومن رايتس ووتــش" إن قوات
االحتالل اإلرسائييل استخدمت القوة املفرطة لتفريق تظاهرات سلمية
للفلسطينيني يف مدينة اللد ،خالل االحتجاجات يف أيار /مايو .2021
وأكدت املنظمة ،يف بيان نرشته اليوم عىل موقعها ،أن رشطة االحتالل
"بدت كأنها تترصف بفتور وبشكل غري متسا ٍو تجاه العنف الذي
يرتكبه القوميون اليهود املتطرفون ضد الفلسطينيني".
(تلفزيون سوريا)2021/12/14 ،
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 2021/12/15وصف نواب أردنيون التوقيع عىل مذكرة تفاهامت
حول مقايضة الكهرباء باملاء مع إرسائيل بأنها مبنزلة "خيانة واعتداء
عىل أمن األردن".
(عرب )2021/12/15 ،48

  2021/12/16أُدرج فن التطريز الفلسطيني ،بصفته أحد العنارص
الوطنية الفلسطينية عىل الئحة الرتاث الثقايف غري املادي ملنظمة
األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة "يونسكو".
(العريب الجديد)2021/12/16 ،

 2021/12/22دعا وزير الخارجية اإلرسائييل ،يائري البيد ،نظريه
املغريب ،نارص بوريطة ،إىل زيارة "إرسائيل" قريبًا ،وذلك أثناء اجتامع
"عن بُعد" ض ّم أيضً ا وزير الخارجية األمرييك ،أنتوين بلينكن ،ملناسبة
مرور عام عىل تطبيع عالقات البلدين.
(ألرتا فلسطني)2021/12/22 ،

 2021/12/26وقّعت اللجنة القطرية إلعادة إعامر غزة مذكرة
تفاهم مع سلطة الطاقة واملــوارد الطبيعية ورشكة غزة لتوليد
الكهرباء ،لتشغيل محطة توليد كهرباء غزة بالغاز .وقال رئيس
اللجنة ،السفري محمد العامدي ،إن مذكرة التفاهم التي وقّعها مع
ممثاًل عن رشكة
ممثاًل عن سلطة الطاقة ،ووليد سليامن ً
ظافر ملحمً ،
غزة لتوليد الكهرباء ،تتض ّمن االتفاق عىل آليات توريد ورشاء الغاز
الالزم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة يف القطاع.
(ألرتا فلسطني)2021/12/26 ،

 2021/12/29دانت فصائل فلسطينية بشدة اللقاء الذي جمع
رئيس السلطة ،محمود عباس ،بوزير األمن اإلرسائييل ،بني غانتس،
يف منزل األخري بالقرب من تل أبيب .واعتربت أن اللقاء يخدم "العدو
الصهيوين" ،وال سيام أنه يأيت يف إطار استفزاز الشعب الفلسطيني يف
ظل الهجمة االستيطانية ضد الفلسطينيني.
(العريب الجديد)2021/12/29 ،

 2021/12/31قال الرئيس ،محمود عباس ،إن املجلس املركزي
سينعقد يف بداية عام " 2022لتدارس آخر التطورات واتخاذ
القرارات الحاسمة الرضورية ملواجهة االنتهاكات والجرائم يف حق
شعبنا وأرضنا" .جاء ذلك يف كلمة مص ّورة ألقاها يف ذكرى "انطالقة
الثورة الفلسطينية".
(ألرتا فلسطني)2021/12/31 ،

صـدر حديـ ًثا

تـأليف :إيوان فيرلي ،ولورنس إ .لين جونيور ،وكريستوفر بوليت
تـرجمة :شحدة فارع

دليل أكسفورد في اإلدارة العامة
صدر عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات من "سلسلة ترجمان" كتاب دليل أكسفورد
في اإلدارة العامة وهو من تحرير إيوان فيرلي ،ولورنس إ .لين جونيور ،وكريستوفر بوليت؛ وترجمة
شحدة فارع ،ومراجعة روجيه كرم .يقع الكتاب في  1135صفحة ،ويشتمل على إرجاعات ببليوغرافية
وفهرس عام.
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مقدمة
الدميقراطية يف خطر ،وبقاؤها مهد ٌد باالختفاء بسبب مجموعة
عاتية من التهديدات ،سواء من داخل الدميقراطيات ذاتها أو من
ج ّراء تصاعد التسلطية .هذه هي أبرز نتائج التقرير الذي أصدرته
املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات بعنوان حالة الدميقراطية
يف العامل عام  :2021بناء القدرة عىل التكيف يف زمن الوباء.
يرى التقرير أن تداعيات جائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد)19-
عىل الدميقراطية ،ع ّززت التهديدات التي كانت موجودة بالفعل،
وذلك من ج ّراء استخدام قوانني وحالة الطوارئ ،واستخدام أدوات
التواصل االجتامعي وتكنولوجيا املعلومات لرتويج املعلومات
املغلوطة .كام توقف التقرير عند ظاهرة الدعم الشعبي لآلليات التي
اتخذتها الحكومات بشأن التعامل مع كورونا ،مثل تسييس القضاء
ووضع قيود عىل املجتمع املدين والحريات واألقليات .ويف املقابل،
رصد التقرير املعارضة الشعبية لبعض السياسات التسلطية يف عدة
دول أخرى ،وابتكار طرائق جديدة للتعامل مع تداعيات كورونا،
مثل التصويت اإللكرتوين ودعوة اإلدارة األمريكية الحالية إىل قمة
حول الدميقراطية .ويف نهاية التقرير ،قُ ّدمت عدة توصيات ملواجهة
الرتاجع يف مستوى الدميقراطية عامليًا ،متثّل كلّها أجندة لإلصالح كام
يرى واضعو التقرير.

ً
أوال :بناء التقرير المفاهيمي
يُبنى التقرير من الناحية املفاهيمية عىل التعريف الذي تتب ّناه
وشاماًل،
ً
املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات ،وتراه واس ًعا
والذي يستند إىل مبدأين :أولهام السيطرة الشعبية عىل عملية
صنع الــق ـرارات وتنفيذها  ،Popular Controlوهــو يتعلق
بالسيطرة السياسية عىل عملية اتخاذ القرارات السياسية السلطوية
 .Authoritative political decision-makingأما ثانيهام ،فهو
املساواة الشعبية بني املواطنني يف مامرسة هذه السيطرة Popular
 ،Equalityوهذا يتصل بكيفية اتخاذ القرارات السياسية السلطوية
التي ينبغي توزيعها بالتساوي وتنفيذها بنزاهة .ويرى أصحاب
التعريف أن هذين املبدأين رضوريان م ًعا ،ويتضمنان الحقوق
والحريات وحق األفراد يف حكم أنفسهم (عىل نحو متثييل أو مبارش)،
من دون أي وصاية من الداخل أو الخارج((( .ويُرتجم املبدآن إىل خمس
1 International Institute for Democracy and Electoral Assistance
(International IDEA), The Global State of Democracy Indices Methodology:
Conceptualization and Measurement Framework (Stockholm: 2017), p. 5,
accessed on 21/3/2022, at: https://bit.ly/3yNbDjY
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خصائص فرعية للدميقراطية :الحكومة التمثيلية ،والحقوق الرئيسة،
ووجود كوابح عىل عمل الحكومة ،واإلدارة العامة ،واملشاركة .ولكل
منها العديد من السامت الفرعية(((.
يتميز هذا التعريف ،الذي يستفيد من مؤرشات أخرى سابقة ،من
غريه؛ إذ يأخذ يف الحسبان أمو ًرا قلّام ُوجدت يف التعريفات األخرى
للدميقراطية ،مثل اإلدارة املحايدة التي تتضمن سمتني :قدرة
مؤسسات الدولة عىل تنفيذ قراراتها بطريقة ميكن توقع بها النتائج،
خاصية املشاركة ،فتتسع لتشمل الدميقراطية
وغياب الفساد .أما ّ
عىل املستوى املحيل ،والدميقراطية املبارشة ،إىل جانب املشاركة يف
االنتخابات من خالل املجتمع املدين .وت ُدرج الرقابة املدنية عىل
القوات املسلحة وقوات األمن ضمن املؤرشات الفرعية للحكومة
التمثيلية ،وهكذا.
يراجع التقرير حالة الدميقراطية يف العامل خالل عامي  2020و2021
اللذين شه َدا تفيش فريوس كورونا ،ويتخذ من عام  2015نقطة
مرجعية للمقارنة ،ويُحلّل األحداث التي أث ّرت يف طريقة الحكم
الدميقراطي ،استنا ًدا إىل مصادر متنوعة من البيانات منها :املرصد
العاملي ألثر كوفيد 19-يف الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،ومؤرشات
حالة الدميقراطية((( ،وهام مرشوعان تابعان للمؤسسة الدولية
للدميقراطية واالنتخابات التي أصدرت التقرير ذاته .ق ّدم املرصد
العاملي بيانات شهرية عن تدابري الوباء وأثرها يف الدميقراطية يف 165
بل ًدا ،يف حني وفّرت مؤرشات حالة الدميقراطية حول العامل بيانات
كمية عن نوعية الدميقراطية يف البلدان نفسها ،استنا ًدا إىل  28جانبًا
من جوانب الدميقراطية ،وذلك حتى نهاية عام .2020
ويرصد التقرير مستويات متعددة ألداء نظم الحكم املختلفة.
ففي النظم الدميقراطية هناك أداء متوسط ،وآخر مرتفع ،وتنتكس
الدميقراطية أو ترتاجع  Backslidingإذا ضعفت خاصية أو أكرث من
الخصائص الخمس من ج ّراء السياسات الحكومية املتّبعة ،عىل أن
يكون هذا الضعف غري ذي أهمية يف النظام ،وهي تتأكّل Eroding
يف حال وجود ضعف ذي أهمية يف الخصائص كلها طوال فرتة
زمنية ممتدة بني خمس وعرش سنوات .وتصبح الدميقراطية هشة
 Fragileإذا م ّرت الدولة مبرحلة غري دميقراطية يف أي نقطة زمنية
2 Ibid., pp. 6-30.
3 International Institute for Democracy and Electoral Assistance
(International IDEA), Global Monitor of COVID-19´s impact on Democracy
and Human Rights, "GSoD Indices 2020," accessed on 21/3/2022, at:
https://bit.ly/3ilv4Zw; International Institute for Democracy and Electoral
Assistance (International IDEA), The Global State of Democracy Indices,
"Regime types as of 31 December 2020," accessed on 20/3/2022, at:
https://bit.ly/3NauR9N
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منذ تح ّولها إىل الدميقراطية .أما نظم الحكم املختلطة أو التسلطية،
فريصد التقرير التغيري الذي يحدث فيها ويؤدي إىل تعميق الجوانب
التسلطية وتدهور أي جانب من الجوانب الدميقراطية((( .وتصدر
املؤسسة إىل جانب التقرير العاملي تقارير أخرى إقليمية ونوعية.

ثان ًيا :أبرز تحديات الديمقراطية وفرصها
توقف التقرير عند عدد من التحديات التي تواجه الدميقراطية يف
أنحاء العامل خالل عامي  2020و ،2021ومنها أن عدد الدول التي
تتجه نحو التسلطية يف عام  2020أكرث من عدد الدول التي تنتقل إىل
الدميقراطية ،وقد ع ّززت تداعيات كورونا هذا االتجاه .وأشار التقرير
إىل عدد من الدول التي أوقفت مسارها نحو الدميقراطية يف عام
2020؛ مثل كوت ديفوار ومايل ورصبيا ،وميامنار يف عام  .2021ويف
املقابل ،أشار التقرير إىل كل من زامبيا وبوليفيا كحالتني انتقلتا إىل
الدميقراطية خالل عامي  2020و.2021
ن ّوه التقرير أيضً ا بأن الدول املختلفة ،مبا فيها الدول الدميقراطية،
تتب ّنى العديد من اآلليات التسلطية يف مواجهة تداعيات كورونا،
مش ًريا إىل أن هذا االتجاه َو َج َد د ْع ًاًم شعبيًا .وتتضمن هذه الفئة دو ًاًل
كربى وراسخة دميقراطيًا ،مثل الواليات املتحدة األمريكية والربازيل
والهند ،إىل جانب دول أخرى ،مثل بولندا واملجر وسلوفينيا والفلبني.
من ناحية أخــرى ،تتجذر التسلطية يف الــدول غري الدميقراطية
(املختلطة والتسلطية) ،وكان عام  2020هو العام األسوأ؛ إذ ع ّززت
تداعيات كورونا هذا التجذّر .وأشار التقرير يف هذا املجال إىل دول
مثل الصني وروسيا وفنزويال وبيالروسيا وبنني وكوت ديفوار وغريها.
وتأثرت النزاهة االنتخابية يف العديد من الدول ،مبا يف ذلك الدولة
الراسخة دميقراطيًا ،مثلام حدث يف انتخابات الرئاسة األمريكية يف
عام  ،2016وهي االنتخابات التي أث ّرت بدورها يف انتخابات الربازيل
واملكسيك وبريو وغريها ،كام يرى التقرير.
يف مقابل هذه التحديات ،أشار التقرير إىل عد ٍد من الفرص التي
وفّرتها أزمة كوفيد ،19-أبرزها قدرة الدول الدميقراطية عىل التك ّيف
يف مواجهة الجائحة ،حيث ظهرت آليات مبتكرة ملواجهة تداعيات
األزمة عىل املامرسة السياسية ،خاصة االنتخابات .وعىل الرغم من
القيود التي فرضتها األزمة ،فإن التقرير يرى أن بعض الدول تعلم
كيف ميكن إجراء االنتخابات يف ظل ظروف صعبة .وقد شهدت زامبيا
انتخابات حرة يف  21آب /أغسطس  ،2021فاز فيها زعيم املعارضة
بالرئاسة .وخالل عامي  2020و 2021تصاعدت قوة الحركات املنارصة
Ibid.
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للدميقراطية يف عدد من الدول حول العام ،وتظاهر أنصارها يف كوبا
وبيالروسيا وهونغ كونغ وميامنار .ويذكر التقرير أن  80يف املئة من
الدول ،شهدت احتجاجات خالل فرتة كورونا ،وذلك عىل الرغم من
القيود التي فُرضت عىل التجمعات يف دول العامل كلها تقري ًبا .ويرصد
التقرير يف هذا املقام أيضً ا بعض املواقف التي اتخذتها رشكات خاصة يف
مواجهة سياسات بعض الحكومات؛ مثل حظر رشكة "تويرت" لحسابات
السفارة الصينية يف الواليات املتحدة ،وإدانة قمع السلطات الصينية
أقلية اإليغور ،ومحاكمة أربع رشكات فرنسية إلخفائها معلومات عن
القمع يف الصني .وأشار التقرير كذلك إىل البحوث التي تُظهر أن النظم
التسلطية ليست أكرث نجا ًحا من النظم الدميقراطية يف مكافحة كورونا.

ً
ثالثا :توصيات التقرير :عناصر القوة
والضعف
خصص خامتته
بعد أن ق ّدم التقرير مس ًحا ثريًّا لحالة الدميقراطية يف فصولهّ ،
(الفصل التاسع) للتوصيات السياساتية .ويق ّدم التقرير هذه التوصيات من
أجل تشكيل تحالف للدفاع عن الدميقراطية والدعوة إليها واحرتام حقوق
اإلنسان .ويتم هذا  -كام يرى واضعو التقرير  -من خالل اآلليات التي
ميكن أن تدعم الدميقراطية عرب تعزيز مبدأي السيطرة الشعبية عىل عملية
صنع القرارات وتنفيذها ،واملساواة الشعبية بني املواطنني يف مامرسة هذه
السيطرة؛ ومن ثم اإلسهام يف التعايف من تداعيات أزمة كورونا .وتتطرق
التوصيات أيضً ا إىل العديد من املجاالت ،من اقتصاد وسياسة وإعالم
وتعليم وغري ذلك ،كام تتّجه إىل فاعلني متعددين ،مثل الحكومات الوطنية
رشعني واملجتمع املدين واألكادمييني
واملحلية واملانحني واألح ـزاب وامل ّ
واإلعالم ،وغري ذلك .وعىل الرغم من كل ذلك ،مثة الكثري من املالحظات
التي ميكن أن تدور يف ذهن القارئ.
ساّمه التقرير إقامة "تحالف" عىل فكرة دعم
تدور التوصيات حول ما ّ
الدميقراطيات يف تقدميها الخدمات وتلبية مطالب املواطنني السياسية
واالقتصادية واالجتامعية عرب أجندة ح ّددها التقرير .واملالحظة األوىل
يف هذا املجال هي أن التقرير رمبا مل يقصد تشكيل تحالف حقيقي؛
إذ إ ّن أم ًرا كهذا غري ممكن ،ألن املخاطبني بتوصيات التقرير فاعلون
مختلفون ،وال تجمعهم مصالح مشرتكة ،وال منافع متبادلة ،باستثناء
العبارة الواسعة التي تشري إىل دعم الدميقراطية .إ ّن الدميقراطية يف
سيايس يقوم عىل ميزان القوة بني الفاعلني عىل
نهاية األمر نظا ٌم
ٌّ
األرض ،ويف عاملنا املعارص مثة مصالح اقتصادية وعسكرية وأمنية
تؤثر يف النظم السياسية الدميقراطية وغري الدميقراطية عىل حد سواء،
ومتثّل محددات رئيسة يف العالقات الدولية املعارصة.
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ارتباطًا باملالحظة السابقة ،تتّجه التوصيات يف كثري من األحيان
إىل الحكومات أو املؤسسات الحكومية ،من دون متييز بني أنواعها
املختلفة ،وال مستويات مامرسة الدميقراطية فيها .أي إن البناء
املفاهيمي للتقرير ،القائم عىل التفرقة بني النظم الدميقراطية
واملختلطة والتسلطية ،مل ينعكس عىل التوصيات التي قُ ّدمت .فعىل
سبيل املثال ،تتو ّجه التوصيات إىل الحكومات ،هكذا عىل اإلطالق،
من أجل قيامها بإعادة تصميم املؤسسات وعمليات الحكم فيها
عىل وضع تكون فيه أكرث دميقراطية وشمو ًاًل ،ويكون مركز اهتاممها
وعملها مطالب املواطنني .ومن املعروف أنه من غري املنطقي
التو ّجه إىل الحكومات غري الدميقراطية ومطالبتها بتقوية مؤسساتها
َ
املجال العام،
الدميقراطية؛ ففي الواقع ،تغلق هذه الحكومات
وتُضيّق الحصار عىل الداعني إىل الدميقراطية .وهكذا ،وعىل الرغم من
شمول التوصيات مجاالت ومساحات واسعة من السياسة واالقتصاد
واملجتمع إىل التعليم واإلعالم والبيئة ،فإن ُجلّها يتسم بالعمومية من
ناحية املخاطبني .ويُربر التقرير هذا األمر بأنه يرتك للدول املختلفة
حرية األخذ مبا يناسبها من توصيات(((.
هذا أسلوب قد يبدو جي ًدا عمو ًماّ ،إاّل أنه من السهولة أن تتملّص
تخصها .كان من املمكن،
الحكومات من التوصيات وت ّدعي أنها ال ّ
بداًل من ذلك ،أن تُص َّنف هذه التوصيات بحسب نوعية الحكومات،
ً
فام هو مطلوب من حكومة الواليات املتحدة  -وهي أعظم قوة يف
مختلف
العامل والدولة الحليفة القوية للكثري من الدكتاتوريات -
ٌ
بال شك عن املطلوب من الحكومات الفردية والعسكرية ،بل حتى
من حكومات دميقراطية أخرى يف شامل أوروبا عىل غرار السويد
والرنويج .وعىل سبيل املثال ،أصدرت الخارجية الهولندية تقري ًرا ناق ًدا
بش ّدة لحقوق اإلنسان يف مرص منذ عام  ،(((2013يف حني تستمر
حكومة فرنسا يف عقْد اتفاقات لتصدير األسلحة وأدوات املراقبة
اإللكرتونية إىل مرص منذ ذلك التاريخ(((.
5 International IDEA, The Global State of Democracy 2021: Building
Resilience in A Pandemic Era, p. 38.
" 6وثيقة للحكم عىل طلبات اللجوء  ...تقرير للخارجية الهولندية يصف أحداث  2013يف مرص
باالنقالب" ،الجزيرة نت ،2021/12/2 ،شوهد يف  ،2021/3/21يفhttps://bit.ly/3IQqmiC :
7 "Alongside Sisi, Macron Says France will sell Arms to Egypt
Irrespective of Rights," Reuters, 7/12/2020, accessed on 22/3/2022, at:
https://reut.rs/3s8gydZ; Bénédicte Jeannerod, "Documents Claim France
Abets Deadly Egyptian Air Strikes," Human Rights Watch, 22/11/2021,
accessed on 21/3/2022, at: https://bit.ly/3sbK7LO
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 .1هل تعالج السياسات العامة مشكالت
الديمقراطية؟
تقوم أجندة تعزيز الدميقراطية عىل ثالث نقاط؛ إذ إىل جانب اعتامد
املنطق الشائع لدى كثريين من السياسيني والحكومات ،الذي قوامه
أن املشكالت الحالية للنظم الدميقراطية ميكن حلّها عن طريق
صنع سياسات عامة وتنفيذها لتعزيز الرفاهية املادية للمواطنني،
رصين آخرين :إعادة بناء املؤسسات الدميقراطية،
أضاف التقرير عن َ
ومنع تصاعد التسلطية .غري أن هذين العنرصين ينتهيان ،عمل ًّيا ،إىل
العنرص األول ،أي االعتامد عىل سياسات عامة تحسينية أو إصالحية.
فمنع تصاعد التسلطية ،انتهى إىل توصيات محدودة حول سياسات
دعم التعليم املدين ونقل الخربات ،وهذه السياسات مهمة ،بال شك،
يف احتواء النزعات التسلطية يف الدول الدميقراطية ،لكن لن يكون
تأثريها كب ًريا يف منع انتشار النظم التسلطية والنظر إليها كنموذج
بديل من الدميقراطية ،كام يحدث يف روسيا والصني اليوم .ففي هذه
الحالة األخرية ،كان من امله ّم أن يتط ّرق التقرير إىل جهود أخرى
مطلوبة تتعامل مع العوامل البنيوية الكثرية املسؤولة عن بقاء
التسلطية ومت ّددها ،سواء أكانت عوامل داخلية يف الدول ،أم عوامل
متصلة بدعم الدول الدميقراطية الكربى للدكتاتوريات .ولنا عودة إىل
موضو َعي التعليم املدين والدعم الخارجي من زوايا أخرى.
أما عنرص إعــادة بناء املؤسسات الدميقراطية ،فيكاد ينحرس يف
إصالح املؤسسات واملامرسات الدميقراطية عرب تقديم توصيات تدور
حول بناء القدرات ،وضامن النزاهة االنتخابية ،وحامية الحريات
والحقوق األساسية ،وتعزيز ثقة املواطنني باملؤسسات السياسية.
وال تضمن هذه األمور يف الواقع إعادة البناء التي تتطلّب معالجة
جذور األزمات؛ فأزمة عدم الثقة باملؤسسات ،عىل سبيل املثال ،قد
تتطلّب إيجاد مؤسسات جديدة ،أو إعادة بناء العالقة بني املؤسسات
واملواطنني عىل املستويات الوطنية واملحلّية ،مبا ُمُيكّن املواطنني من
توسيع دائرة النقاش يف املجال العام واملساهمة يف صنع القرارات
فعاًل ،أي ردم الفجوة بني القول والفعل.
ومتابعة تنفيذها ً
يف واقع األمــر ،تطلب التوصيات يف كثري من األحيان من فاعلني
محددين القيام بإجراءات ذات أهمية ،من دون التطرق إىل العقبات
الرئيسة ،أو جذور املشكلة ،التي تحول دون ذلك ،وهو أم ٌر قد يُح ّولها
إىل قامئة من الرغبات أو غايات من الصعب تنفيذها .من ذلك ،عىل
سبيل املثال ،دعوة "الحكومات الوطنية واملحلية واألحزاب السياسية"
إىل إعادة تصميم "املؤسسات الدميقراطية" عىل نحو يحقق مصالح
الفئات املهمشة والضعيفة .كيف سيتم هذا؟ وكيف ميكن تحويله
من مجرد خطاب إىل فعل؟ هذه غايات كربى تصطدم بجوهر نظم

بتكلا تاعجارم
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الحكم الدميقراطية الغربية الحالية الذي يقوم عىل مفهو َمي القوة
واملصلحة ،وال يُعري اهتام ًما ملعيار أسايس هو العدالة يف توزيع القوة
السياسية ومامرستها .ومن ذلك ،أيضً ا ،التوصية بإدماج الشباب يف
تصميم القوانني والسياسات املتصلة بالتغيري املناخي وتنفيذها.
وتتضاءل أهمية هذه الغاية كث ًريا أمام ُصلْب مشكلة التغيري املناخي،
وهو تغييب األبعاد القيمية واألخالقية والتضاد الكبري يف املصالح بني
الدول الكربى  -أكرب ُمل ّويث الكرة األرضية كالواليات املتحدة والصني -
ودول الجنوب الفقرية .ومن ذلك ،أيضً ا ،التوصية بتعاون الحكومات
ومنصات التواصل االجتامعي واملنظامت الحقوقية يف وضع سياسات
ّ
لتنظيم استخدام هذه املنصات ،يف وقت صارت فيه رشكات مواقع
التواصل االجتامعي رشكات ضخمة ج ًّدا ،وذات مصالح مالية كربى يف
أساسا عىل السامح لجامعات الضغط
دول دميقراطية ،يقوم فيها الحكم ً
مبامرسة تأثري قوي يف عملية صنع السياسات فيها ،من دون كوابح
أخالقية أو قانونية حقيقية يف استخدام املال السيايس والدعاية املضللة
ملصالح ضيقة وخاصة.
أما التوصيات التي تتّجه إىل املانحني الذين يعملون يف مجال دعم
الدميقراطية ،ف ُجلّها يصطدم بحقيقة أن الدول الكربى ،مثل الواليات
املتحدة وفرنسا وبريطانيا ،تُعيل مصالحها االسرتاتيجية عىل املبادئ
والقيم ،ومن ثم تتدفق مساعداتها عىل الدول الدكتاتورية منذ عقود،
من دون أن يؤثر ذلك يف دفع نظم الحكم فيها إىل احرتام حقوق
دعاًم
اإلنسان ،بل  -عىل العكس من هذا  -متثل هذه املساعدات ً
راسخًا للمامرسات السلطوية ،وتتيح يف واقع األمر "ضو ًءا أخرض"
لالستمرار يف االنتهاكات الحقوقية((( .ومثة إعالء لالعتبارات األمنية
عىل حساب سياسات دعم الدميقراطية ،وال سيام بعد تعزيز التعاون
األمني يف مكافحة التهديدات اإلرهابية والهجرة غري النظامية(((.
وتقوم سياسة الواليات املتحدة عىل االنتقائية يف التدخل الخارجي؛
مثاًل ،استُخدمت كلمة الدميقراطية
ففي غزوها أفغانستان والعراقً ،
لـ "تجميل" دوافع الحرب ،وكان السبب الرئيس وراء تدخلها ضد
معنّي هو مصلحتها االسرتاتيجية وليس الدميقراطية(.((1
نظام ّ
كان األحرى بالتقرير أن يكون أكرث رصاح ًة يف مطالبة الدول الكربى
كل أوجه املساعدة
بالكف نهائيًا عن دعم الدكتاتوريات ووقف ّ
ّ
 8عبد الفتاح مايض" ،العوامل الخارجية والثورات العربية :أربع إشكاليات للبحث"،
سياسات عربية ،مج  ،7العدد ( 36كانون الثاين /يناير  ،)2019ص .17-13
 9ينظر يف خصوص سياسات االتحاد األورويب يف هذا الصدد :محمد سعدي" ،االتحاد
األورويب واملرشوطية الدميقراطية :اختبار ما بعد الربيع العريب" ،سياسات عربية ،مج ،7
العدد ( 36كانون الثاين /يناير  ،)2019ص .90-76
 10عزمي بشارة" ،مالحظات عن العامل الخارجي يف االنتقال الدميقراطي" ،سياسات
عربية ،مج  ،7العدد ( 36كانون الثاين /يناير  ،)2019ص .26-6
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االقتصادية والعسكرية املو ّجهة إليها ،أو عىل األقل التو ّجه بتوصيات
وأفكار محددة إىل املؤسسات الترشيعية والرقابية يف الدول
الدميقراطية يف الغرب ،وإىل املنظامت الدولية واإلقليمية؛ من أجل
وضع أدوات رقابة فاعلة عىل املعونات التي تقدمها الحكومات
وتنفيذها ،عىل نحو يحافظ عىل الحد األدىن من احرتام حقوق
اإلنسان يف الدول املتلقية ،ويضمن عدم استخدام السالح يف قمع
املتظاهرين واملعارضني السلميني فيها(.((1
كان جي ًدا أن تطالب التوصيات املؤسسات الحكومية (بعد التشاور
واملداوالت املكثفة مع املجتمع املدين) بإعادة صياغة العقد االجتامعي،
واالهتامم بالفجوة بني ما يطلبه الناس لسد حاجاتهم وما ميكن أن تقوم
فضاًل عن التوصية بالعمل عىل املدى
به الحكومات يف الوقت الراهنً ،
األبعد ملعالجة حالة الالمساواة التي تفاقمت بسبب وباء كوفيد،19-
إىل جانب القضاء عىل الفساد ،وكفالة إدماج مبادئ االستدامة البيئية يف
صلب عملية وضع السياسات العامة .لكن كان من املهم أيضً ا الغوص
أكرث يف عقبات هذه التوصية ،فالحديث عن عقد اجتامعي جديد يتطلب
أمو ًرا كثرية ،منها رضورة معالجة املشكالت الهيكلية يف نظم اإلدارة
والحكم الدميقراطي ،التي كشفتها أزمة كورونا ،ومرتكزها األساس هو
تغييب قيمة العدل يف إقامة املؤسسات والنظم ويف إدارتها .فسياسيًا،
ت ُّرسخ الدميقراطية الليربالية الحالية عق ًدا اجتامع ًيا ال يُقيم عالق ًة عادل ًة
بني مؤسسات الحكم والشعوب؛ إذ إ ّن الحكم ،بوصفه وظيفة لخدمة
املصلحة العامة ،ال يقوم بهذه الوظيفة يف كثري من األحيان ،كام أنه ال
مكان يف السياسة إاّلّ لألقوياء ،ولو عىل حساب القيم واألخالق.
ومن الناحية االقتصادية ،ح ّولت األنظمة الرأساملية خدمات أساسية،
مثل التعليم والصحة ،إىل سلعٍ تجارية للرتبح ،وأضعفت النقابات،
رضت بحقوق ال ُع ّاّمل واملوظفني ،وصارت إدارة االقتصاديات
وأ ّ
الوطنية ال تقوم عىل سياسات عامة منصفة ،وال عىل توزيع عادل
رضت سياسات الخصخصة ،أيضً ا ،مباليني الناس
لإلنفاق العام .وقد أ ّ
حول العامل .ويُعرقل النظام الرأساميل يف الواليات املتحدة إنتاج
ربح كبري من ورائها .ويف وقت كان
اللقاحات ،ما دام ال يوجد ٌ
فيه فريوس كورونا يكتسح الواليات املتحدة ،ق ّدمت إدارة دونالد
ترامب ،يف  10شباط /فرباير  ،2020مقرتح ميزانيتها السنوية الذي
وسع التخفيضات يف األجزاء الرئيسة املتعلقة بالصحة يف الحكومة،
يُ ّ
 11ينظر حول العامل الخارجي ومسارات االنتقال إىل الدميقراطية يف الدول العربية بعد
عام  :2011العامل الخارجي واالنتقال الدميقراطي يف البلدان العربية ،تحرير عبد الفتاح
مايض (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2021 ،ص .62
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ويرفع ميزانيات الجيش وبناء الجدار مع املكسيك( .((1ويُق ّدر اإلنفاق
العسكري يف الواليات املتحدة بنحو  934مليار دوالر من مجمل
اإلنفاق العام ،وقيمته  4.8تريليونات دوالر ،أي نحو  20يف املئة ،يف
خلل جوهري،
السنة املالية  .((1(2021-2020إ ّن تغييب قيمة العدالة ٌ
سبب رئيس ملشكالت أخرى؛ مثل الفساد السيايس ،وضعف
وهو ٌ
التمثيل ،وسيطرة الرشكات الكربى ،وفقدان الثقة باملؤسسات
السياسية ،وضعف الحكامة الدميقراطية ،وتسييس مؤسسات الخدمة
العامة ،وأمننة قضايا يجب أال تكون أمنية ،وغري ذلك.
يُق ّدم التقرير توصيات إىل الحكومات املحلية والوطنية للعمل عىل
معالجة الرتاجع الدميقراطي عرب االستثامر يف التعليم املدين عن
الدميقراطية والحقوق يف املدارس والجامعات .ومع افرتاض أن هذه
التوصيات تتّجه إىل الدول الدميقراطية ،فإنه كان جدي ًرا بها أن تكون
أكرث تحدي ًدا ،فتطلب أن تنعكس القيم الدميقراطية عىل املناهج
والكتب يف املدارس والجامعات الغربية أو ًاًل ،وذلك من خالل مطالبة
الحكومات املحلية والوطنية ،واألجهزة واملؤسسات املسؤولة عن
وضع املقررات والكتب املقررة يف الدول الغربية الدميقراطية ،بتنقية
مناهجها ووسائل إعالمها من كل أوجه التحيز واألفكار املسبقة يف
حق اآلخر؛ كاإلسالموفوبيا ،واالزدواجية الواضحة يف التعامل مع
القضايا العادلة يف دول الجنوب عمو ًما(.((1
 12ينظر لقاء نوعم تشومسيك يف:
C.J. Polychroniou, "Chomsky: Ventilator Shortage Exposes the Cruelty of
Neoliberal Capitalism," Truthout, 1/4/2020, accessed on 21/3/2022, at:
https://bit.ly/3e2Shxr
13 Kimberly Amadeo, "US Military Budget, Its Components, Challenges,
and Growth," The Balance, 24/2/2022, accessed on 21/3/2022, at:
;https://bit.ly/32a6GoT
من الجدير ذكره هنا أن الرضائب تنخفض يف الواليات املتحدة بالنسبة إىل من كانوا يف القمة،
يف حني أنها تتصاعد بالنسبة إىل سائر فئات الدخل .ينظر:
Emmanuel Saez & Gabriel Zucman, The Triumph of Injustice: How the
& Rich Dodge Taxes and How to Make them Pay (New York: W.W Norton
Company, 2019).
 14ينظر عىل سبيل املثال :عبد الفتاح مايض" ،أي دور للنظام العاملي يف نرش الكراهية
للغرب؟" ،مجلة السياسة الدولية ،العدد ( 199كانون الثاين /يناير )2015؛
Tamer Balcı, "Islam and the Middle East in Texas Textbooks," Digest of
Middle East Studies, vol. 27, no. 2 (2018), pp. 227-260; Paul A. Silverstein,
"The Context of Antisemitism and Islamophobia in France," Patterns of
Prejudice, vol. 42, no. 1 (2008), pp. 1-26; Engy Abdelkader, "A Comparative
Analysis of European Islamophobia: France, UK, Germany, Netherlands
and Sweden," UCLA Journal of Islamic and Near Eastern Law, vol. 16
(2017), pp. 29-64; Ahmed Kabel, "The Islamophobic-neoliberal-Educational
Complex," Islamophobia Studies Journal, vol. 2, no. 2 (2014), pp. 58-75.
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 .2الرقابة والعسكرة
يتطرق التقرير إىل فرض نظم رقابة متشددة اعتام ًدا عىل التطبيقات
التكنولوجية وكامريات املراقبة ،مع الرتكيز عىل الصني ،لكن من دون
ذكر دول أخرى ،مثل كوريا الجنوبية وإرسائيل .ويف الواقع ،فإ ّن هذه
النظم ،وإ ْن نجحت يف الحد من انتشار فريوس كورونا ،فإنها أثارت
املخاوف بشأن إمكان استغاللها لقمع األقليات واملعارضني .كام أن
وسع املخاوف من
َم ْنح القوات العسكرية واألمنية صالحيات واسعةّ ،
أن يؤدي هذا األمر إىل عسكرة املجتمعات ،وذلك يف ضوء أن 20
يف املئة من كل الدول يف مناطق العامل سمحت باستخدام القوات
املسلحة ،بطريقة أو أخرى ،يف تنفيذ التدابري االستثنائية ملواجهة
كورونا ،كام ذكر التقرير( .((1وبخالف هذه اإلشارة ،مل يتطرق التقرير
إىل بُ ْع ٍد آخر ذي صلة بالجيوش؛ إذ كان يف إمكان التقرير أن يُويص
بتقليص حجم املساعدات العسكرية التي ت ُق ّدمها الدول الكربى
إىل الدول الفقرية ،يف مقابل حجم املعونات املوجهة إىل قطاعات
أخرى ،مثل الصحة والتعليم ،مع رضورة إخضاع كل أنواع الصادرات
واملساعدات العسكرية وتكنولوجيا املراقبة إىل معايري محددة لضامن
عدم استخدامها يف الرصاعات الداخلية يف الدول ،ويف قمع املعارضني.
وخصص له تقري ًرا
تطرق التقرير وتوصياته إىل استخدام قوانني الطوارئّ ،
منفر ًدا أيضً ا .وهذا أمر مهم ج ًدا؛ إذ إ ّن الخطر األكرب هو أن تتحول
حالة االستثناء إىل قاعدة دامئة بعد انتهاء األزمة ،وذلك عرب تقنني بعض
اإلجراءات االستثنائية ضمن األطر الدستورية والقانونية القامئةَ .ح َدث
هذا مؤخ ًرا يف مرص ،عىل سبيل املثال؛ وذلك عندما أُلغيت حالة الطوارئ
يف ترشين األول /أكتوبر  ،2021ثم أقدم الربملان بعد أيام عىل إجراء
ثالثة تعديالت ترشيعية تتعلق بـ "حامية املنشآت الحيوية" ،و"مكافحة
اإلرهاب" ،و"صون أرسار الدولة" ،اعتربتها منظامت حقوقية تُق ّنن حالة
الطوارئ واالستثناء ومتنح الرئيس والجيش سلطات واسعة(.((1
لهذا ،من األهمية دو ًما الرتكيز عىل أن تكون اإلجراءات االستثنائية
محاًّل للنقاش الدائم يف املجال العام ،من أجل ضامن أنها مؤقتة ،وأنها
ًّ
تجري تحت رقابة الربملانات واملجتمع املدين واإلعالم الحر ،وتتصل
فضاًل عن أنه من الرضوري دعم
مبا تتطلّبه معالجة األزمة فحسبً ،
كل املبادرات الهادفة إىل حشد التعبئة الشعبية يف الشارع ملواجهة
املشكالت الهيكلية التي كشفتها األزمة وطرحتها للنقاش الحر يف
املجال العام والتفكري يف طرائق معالجتها.
15 International IDEA, The Global State of Democracy 2021: Building
Resilience in A Pandemic Era, p. 25.
 16ينظر :أحمد شوشة" ،هل كان رفع حالة الطوارئ يف مرص إجراء شكل ًيا؟" ،يب يب يس
عريب ،2021/11/2 ،شوهد يف  ،2022/3/21يفhttps://bbc.in/3dUhGJZ :
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يف الواقع ،تقوم العديد من الحكومات حول العامل ،مبا يف ذلك
يف الدول الدميقراطية ،باستغالل األزمة الصحية الحادة لتحقيق
مصالح أيديولوجية أو سياسية ضيقة ،مثل قيام السياسيني مبهاجمة
خصومهم وتعميق االستقطاب ،كام حدث يف الربازيل والواليات
املتحدة والهند واملجر ،ومترير ترشيعات من دون نقاشات حقيقية
يف بولندا ورسيالنكا ،وس ْحب قضايا إىل مساحة الجدل حول جائحة
فريوس كورونا ،مع انعدام عالقتها باألزمة ،مثل القيود التي وضعت
عىل املسلمني يف الهند ورسيالنكا .وبحسب بيانات منشورة يف
كانون األول /ديسمرب  ،2021فإن  110دول تعيش تحت قوانني
طوارئ من نوع ما .فبموجب هذه القوانني ،يجري توسيع صالحيات
السلطات التنفيذية ،وتعطيل عمل الربملانات تقري ًبا ،وحظْر
التجمعات ،والسامح باحتجاز الناس إىل أجل غري مسمى ،وإيقاف
املظاهرات واالحتجاجات ،واستهداف األقليات؛ كام حدث مع
املسلمني يف الهند ورسيالنكا ،ومع املهاجرين يف دول غربية عدة(.((1
مل تأخذ مسألة استخدام خطاب الحرب عىل اإلرهاب من أجل قمع
األصوات املطالبة بالدميقراطية وحامية حقوق اإلنسان االهتامم الالزم
يف التقرير؛ فبخالف إشارات عابرة عن "اإلرهاب" يف حاالت مثل الهند
وميامنار والفلبني وأفغانستان ،وكذلك عند التوصية مبكافحة غسيل
األموال ومتويل اإلرهاب ،ال حديث عن مراجعة املقاربات السائدة
ملكافحة اإلرهاب  -وال سيام يف الغرب  -وهي مقاربات أثبتت أنها
غري فاعلة يف معالجة جذور اإلرهاب .وال حديث عن استخدام خطاب
محاربة اإلرهاب لقمع املخالفني يف الرأي واملعارضني السلميني يف كثري
من الدول ذات نظم الحكم التسلطي والعسكري(.((1
مثة عقبات أخرى مل تأخذ نصيبها يف التوصيات ،فالتحديات التي
تواجهها الدول الدميقراطية الضعيفة أو املختلطة تتطلّب اهتام ًما
خاصا ،وأقصد هنا تحديات مثل الحروب األهلية والرصاعات املسلحة
ًّ
واالنقالبات العسكرية والتالعب بالدساتري يف أفريقيا ،ومامرسات
فضاًل عن محدودية
الحكام املنتخبني الشعبوية يف عدد من دول العاملً ،
الدور الذي تقوم به املنظامت اإلقليمية والدولية يف تعزيز الدميقراطية.
17 "COVID-19 Civic Freedom Tracker," The International Center for
Not-for-Profit Law, accessed on 21/3/2022, at: https://bit.ly/3N5zsKy
 18مثة دراسات كثرية أثبتت أن قمع املعارضني ليس له تأثري إيجايب يف النجاح يف الحرب
عىل اإلرهاب .ينظر عىل سبيل املثال:
James A. Piazza, "Repression and Terrorism: A Cross-National Empirical
Analysis of Types of Repression and Domestic Terrorism," Terrorism and
Political Violence, vol. 29, no. 1 (2017), pp. 102-118; Beth Elise Whitaker,
"Exporting the Patriot Act? Democracy and the 'War on Terror' in the Third
World," Third World Quarterly, vol. 28, no. 5 (2007), pp. 1017-1032; List Storm,
"The Persistence of Authoritarianism as a Source of Radicalization in North
Africa," International Affairs, vol. 85, no. 5 (September 2009), pp. 997-1013.

خاتمة
أخ ًريا ،ميثل هذا التقرير مادة ثريّة لتت ّبع حالة الدميقراطية يف أنحاء
العامل ،وهو تقرير ،مثل غريه من املنشورات الق ّيمة األخرى للمؤسسة
الدولية للدميقراطية واالنتخابات ،يضيف الكثري يف هذا املجال .بيد
أنه قد حان الوقت لالهتامم أكرث بالجذور الهيكلية ألزمة الحكم
الدميقراطي التي كشفتها بوضوح أزمة كورونا .ومن ثم ،من األهمية
استغالل هذه األزمة األخرية وتحويلها إىل فرصة للبدء يف معالجات
جذرية وإعادة هيكلة النظام الدميقراطي ذاته عىل ٍ
أسس أكرث عدالة
سياس ًيا واقتصاديًا؛ وذلك عىل مستوى األفكار واملبادئ ،وعىل مستوى
املؤسسات واإلجراءات والقواعد ،عىل نحو يضمن إعادة االعتبار إىل
القيم واألخالق يف مامرسة السلطة ،ومتكني املواطنني وتوسيع مساحة
الفعل الفردي واملجتمعي يف املجال العام.
يستلزم هذا األمر عدم االكتفاء بالحديث عن إصالح املؤسسات
والكف عن االعتقاد أن تقديم سياسات عامة
الدميقراطية الحالية،
ّ
تُع ّزز الرفاه االجتامعي واالقتصادي ميكن أن يحل األزمة ،بل ينبغي
التفكري ج ّديًا يف اآلليات الكفيلة بتحقيق غايتني أساسيتني :األوىل
تغيري منظومة القيم الحاكمة لنظم الحكم الدميقراطي مبا يضمن
تعزيز قيم العدالة والتعددية ونبذ الهيمنة بكل أنواعها ،ووضع
فضاًل عن انعكاس هذا
هذه القيم فوق مامرسات السلطة والقوةً ،
التغيري عىل األطر القانونية والدستورية واملؤسسية لنظم الحكم .أما
الثانية ،فهي تعزيز عمل املنظامت واألجهزة الداعمة للدميقراطية
والحكم الرشيد وتعزيز إقامة الرشاكات فيام بينها عىل املستويني
اإلقليمي والدويل ،وذلك لضامن الفاعلية واملتابعة ونقل الخربات .ويف
املجتمعات التي تعاين رصاعات أهلية أو استقطابات سياسية حادة،
مثة حاجة مل ّحة إىل توصيات محددة حول تعزيز جهود بناء السلم
األهيل يف املجتمعات ،وبناء إجامع حول الدميقراطية كنظام للحكم
ودمج هذه األخرية ضمن جهود بناء السلم وتسوية النزاعات.
رمبا تحتاج الدميقراطية اليوم إىل "برييسرتويكا" أو إعادة بناء شاملة،
تُق ّدم نسخ ًة جديد ًة منها ،تقوم عىل العدل والتعددية الحقيقية،
وتُوقف االنتقائية الغربية يف التعامل مع قضايا الدميقراطية
وحقوق اإلنسان ،وتكشف كذلك زيف ا ّدعاء وجود بدائل تسلطية
كنامذج تُحتذى.
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مقدمة
سبق لنائب رئيس بوليفيا ألفارو غرسيا لنريا  Álvaro García Lineraأن
قال" :الشعبوية وعا ٌء يضعون فيه كل يشء ال يفهمونه"((( .ويُفهم من ذلك
أن الشعبوية أضحت نعتًا يوصف به كل سيايس يتملّق الشعب أو يلبس
لباسه أو يتكلم كالمه ،إىل غري ذلك من املامرسات التي يقوم بها بعض
َ
السياسيني من أجل الحصول عىل دعم الجمهور يف االستحقاقات االنتخابية.
انطالقا من هذا االلتباس الحاصل يف تحديد الشعبوي من الدمياغوجي
أو من الشعبي أو من الدكتاتوري أو من غريهم ،أُلِّفَت العديد من
الكتب والدراسات العلمية التي توخت اإلجابة عن سؤال أساس هو:
"ما الشعبوية؟" .وتتفرع من هذا السؤال أسئلة تروم تحديد رشوط
ظهور هذه الظاهرة السياسية ،وآثارها يف األنظمة السياسية التي
يصعد فيها نجمها .وإذا كانت الكتابات الغربية عديدة ومتنوعة،
فإن الكتابات العربية فيها نزرة إن مل تكن منعدمة .فباستثناء تناولها
البسيط يف كتاب ملنى خويص((( ،مل يُ ْكتَب ،عىل حد علمي ،كتاب
عريب يتناول هذه الظاهرة بالتحليل والتفسري والنقد((( .ومعظم
املقاالت التي كتبت عن الشعبوية إىل حدود عام  2019كانت
تنظر إليها باعتبارها اسرتاتيجية سياسية ال غري .وال تكلف نفسها
عناء الحديث عن أسبابها وعالقاتها بالدميقراطية وصفات الشعبويني
وأمناطهم .ونزعم أن السبب يف ذلك يرجع إىل اعتقاد خاطئ مفاده أن
الشعبوية ظاهرة غربية باألساس وال عالقة لها بالعامل العريب ،ال سيام
أساسا بزعامء دول أمريكا الالتينية وأوروبا الغربية .وهذا
أنها ارتبطت ً
ما جعل الدراسات العربية ت ُعنى بأنظمة الحكم السياسية يف الوطن
العريب وباالنقالبات العسكرية وغريها من الظواهر التي رأت أنها
جديرة بالدراسة.
بيد أن األمر سيعرف تغ ًريا مع صدور كتاب عزمي بشارة يف اإلجابة
عن سؤال :ما الشعبوية؟ ،إذ يبدو ُمد ِركًا خطر هذه الظاهرة،
وراهنيتها ،ورضورة متييزها من غريها من األنظمة السياسية العربية.
لذلك ح ّدد ثالثة رهانات أساسية يف كتابه ،هي:
•إماطة اللثام عن الغموض الذي يسم استعامل مصطلح الشعبوية.

•اإلسهام النظري يف نقاش ظاهرة الشعبوية بالنظر إىل إمكانية
اكتسابها "راهنية يف االنتقال إىل الدميقراطية يف الوطن العريب".
1 Kirk A. Hawkins, Venezuela's Chavismo and Populism in Comparative
Perspective (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), p. 50.
 2منى خويص ،رجال الرشفات :دراسة تحليلية للظاهرة الشعبوية (بريوت :دار الفارايب.)2012 ،
 3ينظر ملزيد من االطــاع :سعيد بكار" ،الشعبوية يف الخطاب السيايس املغريب
( :)2018-2011دراسة تحليلية نقدية" ،رسالة دكتوراه ،جامعة ابن زهر ،أكادير،2021 ،
ص [ .421-404غري منشور]
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•تحديد الشعبوية وإبـراز خطرها عىل الدميقراطيات الوليدة
والدميقراطية الليربالية بصفة عامة.
تربز هذه الرهانات وع ًيا بأ ّن الشعبوية ظاهرة مؤثرة يف أنظمة الحكم
العربية ،وأنها كانت وال تزال وستظل مؤثرة يف هذه األنظمة .وينبغي
مستقباًل .وما نود أن نقوله
ً
الوعي بها ومبكمن ق ّوتها لتجنب مخاطرها
هنا هو أ ّن الكتاب يستحق منا كل العناية والدراسة ،بالنظر إىل أ ّن
الشعبوية ترهن حارضنا ومستقبلنا .ولعل التجارب املرصية والتونسية
واملغربية خري دليل عىل قوة الخطاب الشعبوي وآثاره السلبية يف
املجتمعات العربية ،ال سيام إن كانت الدول التي يربز فيها دميقراطية
مثاًل.
وليدة ،وكان الزعيم الشعبوي فيها تدعمه فئة قوية ،كالعسكر ً
مفص ًاًل يف أربعة محاور؛ يحاول
يتناول بشارة ظاهرة الشعبوية تناواًلً ّ
األول تحديد رشوط ظهورها األيديولوجية واالجتامعية واالقتصادية،
ويسهم املحور الثاين يف تعريف الشعبوية ،ويفحص املحور الثالث
أثر الشعبوية يف األنظمة الدميقراطية الراسخة بصفة عامة ،والوليدة
بصفة خاصة باتخاذ تونس ومرص منوذجني ،ويعرض يف املحور الرابع
فشل الليربالية يف استيعاب الجانب الالعقالين لدى املجتمعات
البرشية ،ومن ثم خلق فجوة يتقن الشعبويون استثامرها يف الرصاع
من أجل السلطة .بعبارة أخرى ،يع ّرف الكتاب الشعبوية ،مربزًا
رشوط ظهورها ،ثم يدرس آثارها .وال يكتفي بذلك بل يق ّدم نق ًدا
للدميقراطية الليربالية نفسها يف محاولة للبحث عن حلول جذرية
وسنفصل يف كل بعد من أبعاد هذا الكتاب،
ملخاطر الشعبوية.
ّ
مناقشني إياه يف ضوء مجموعة من األدبيات حول الشعبوية يف
العامل الغريب.

ً
أوال :ما الشعبوية؟
يتوخى بشارة يف كتابه هذا اإلجابة عن سؤال "ما الشعبوية؟" وال يُع ّد
طرح هذا السؤال ترفًا ذهنيًا ،بل هو سؤال علمي صعب ج ًّدا؛ بالنظر
إىل تع ّدد تعريفات الشعبوية ،وتعدد أشكالها وأمناط زعاماتها .وقد
ميز بول تاغارت يف كتابه الشعبوية بني سامت خاصة مباهية الشعبوية
وأخرى تتعلق بوظيفتها .وهو ما ميكن أن نورده يف الجدول (.)1
تشري هذه السامت إىل استعصاء الشعبوية عىل التعريف؛ فهي تتَّسم
بعدم الثبات من حيث املاهية وبالتناقض من حيث الوظيفة .وقد
عرّب أشعيا برلني  )1997-1909( Isaiah Berlinعن هذه الصعوبة
ّ
حينام ش َّبه محاولة إيجاد تعريف مو َّحد ودقيق للشعبوية مبحاولة
إيجاد قَ َدم تالئم "حذاء سندريال"((( .وينبغي فهم هذه الصعوبة
Paul Taggart, Populism (Philadelphia: Open University Press, 2000), p. 2.

4

بتكلا تاعجارم

147

"في اإلجابة عن سؤال :ما الشعبوية؟" لعزمي بشارة

الجدول ()1
سامت الشعبوية عند بول تاغارت

سامت تتعلق بالوظيفة

•غري عادية.

سامت خاصة باملاهية

•ال متتلك سامت األيديولوجيا الكاملة.

•ثورية.

•مرنة.

•إصالحية.

•تفتقد الثبات.

•غري قادرة عىل تقديم إصالحات جذرية.

•تفتقد السامت التي تجعلها ملموسة.
•من الصعب التحكم فيها أو تنظيمها.
املصدر :من إعداد الباحث اعتامدًا عىل:

Paul Taggart, Populism (Philadelphia: Open University Press, 2000), pp. 1-2.

يف سياق وجود شعبويات كثرية؛ إذ نجد شعبويات زراعية وأخرى
فالحية أو سياسية ،إضافة إىل شعبويات ميينية وأخرى يسارية،
وشعبويات تحمل شعارات إثنية وعرقية وإقصائية وأخرى تحمل
(((
رِّس يف
شعارات اقتصادية وإدماجية  .وقد أرشنا إىل هذا األمر لنف ِّ
ضوئه تعريف بشارة للشعبوية .فهو تعريف مركّب يف طبيعته.
ويظهر النص التايل ،املقتطف من كتابه ،هذه الطبيعة الرتكيبية:

التعريف االسرتاتيجي للشعبوية ،والتعريف الخطايب ،والتعريف الفكري.
لكن بشارة يضيف مصطلح املزاج يف تعريفه للشعبوية .ويوضح هذا
املصطلح قائاًلً " :وإذا صح تصنيفي لها [أي الشعبوية] باعتبارها مزا ًجا
سياسيًا ،أضيف إىل ذلك أنه مزاج سيايس غري ودود لليربالية عمو ًما"
(ص  .((()84ولنا أن نتساءل هنا :ما الذي يقصده بشارة باملزاج؟ وما
الفرق بني املزاج واأليديولوجيا؟ وما عالقة املزاج واأليديولوجيا بالخطاب؟

"ظاهرة الشعبوية السياسية منط من الخطاب السيايس يتداخل فيه
املستويان الخطايب والسلويك بشكل وثيق .وقد يتفاعل هذا الخطاب
مع عفوية تقوم عىل مزاج سيايس غاضب لجمهور فق َد الثقة بالنظام
واألحزاب السياسية القامئة والنخب الحاكمة ،كام يوظّف بوصفه
اسرتاتيجية ًسياسي ًة يف مخاطبة هذا املزاج ،هادف ًة إىل إحداث تغيري
سيايس عرب الوصول إىل الحكم .ويتحول هذا الخطاب إىل أيديولوجيا
يف الحاالت املتطرفة" (ص .((()17

ماَّم صاحب كلمة "مزاج" يف
لإلجابة عن هذه األسئلة ،ميكننا االنطالق َّ
وأساسا كلمة "غاضب" و"غري ودود لليربالية" .فمعنى
تعريف بشارة،
ً
ذلك أن املزاج عنده هو تصورات معينة لدى الناس ،وتندرج التصورات
ضمن مفهوم اإلدراك  Cognitionالذي يضم األيديولوجيات واملواقف
واآلراء واملعارف .وما دام األمر كذلك ،فهي متثالت جامعية مشرتكة بني
مجموعة من الناس .وقد يكون هؤالء الناس أغلبية يف بلد معني أو فئات
اجتامعية مترضرة .ويعزز هذا األمر صفة الغضب املرتبطة باملزاج.
وبعبارة أخرى ،نفهم أن املزاج من وجهة نظر بشارة هو مواقف معيّنة
تعتقدها مجموعة اجتامعية مترضرة من وضع اجتامعي ما .وهذا ما
ي ّربر قوله إن الشعبوية قد تتحول إىل أيديولوجيا يف حاالت متطرفة،
فاملواقف قد تتحول بالفعل إىل أيديولوجيا ،كام وضّ ح ذلك بالتفصيل
تون فون دايك يف نظريته حول األيديولوجيا(((.

يشري النص السابق إىل أربعة تعريفات للشعبوية ،فهي "خطاب سيايس"،
ثم "مزاج سيايس" ،ثم "اسرتاتيجية سياسية" ،ثم "أيديولوجيا" .والالفت
يف هذا التعريف هو إضافة تعريف للشعبوية بأنها "مزاج سيايس"،
أما باقي التعريفات فهي مشهورة يف األدبيات الغربية ،التي متيز بني
 5ينظر عىل سبيل املثال:
Margaret Canovan, Populism (London: Junction, 1981); Ernesto Laclau,
Politics and Ideology in Marxist Theory: Capitalism, Fascism, Populism
(London: NLB, 1977); Ernesto Laclau, On Populist Reason (London/ New
York: Verso, 2005).
 6التشديد عىل الكلامت من عندنا وليس موجودًا يف النص األصيل.

 7التشديد عىل الكلامت من عندنا وليس موجودًا يف النص األصيل.
8 Teun van Dijk, "Ideology and Discourse: A Multidisciplinary
Introduction," English Version of an Internet Course for the Universitat
Oberta de Catalunya (UOC) (July 2000), pp. 13, 19, accessed on 3/1/2022, at:
https://bit.ly/3FOzMsR
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يأيت الخطاب لريسم عالقة جدلية مع املزاج .وهذه الجدلية مسألة
خالفية يف حقل تحليل الخطاب بصفة خاصة ،والعلوم االجتامعية
بصفة عامة؛ فأرنستو الكلو )2014-1935( Ernesto Laclau
مثاًل ،يؤمنان بأ ّن الخطاب يخلق
وشانتال موف ً Chantal Mouffe
الواقع االجتامعي ،بينام يعتقد املاركسيون ،خالف ذلك ،أن الخطاب
نتاج للواقع االجتامعي((( .ويقف املحللون النقديون للخطاب موقفًا
ٌ
وسطًا ،فالخطاب ينتج املزاج الغاضب ،وهو يف اآلن نفسه نتاج ذلك
املزاج( .((1ومعنى ذلك أن السيايس يبالغ يف تصوير شعور مجموعة
اجتامعية باالستياء ويربطه بقضايا اجتامعية أو سياسية معينة من
أجل كسب أصوات هؤالء املستائني يف االستحقاقات االنتخابية .وبهذا
يعمل الخطاب عىل تعزيز االستياء وتحويله إىل مواقف معادية
لفئات اجتامعية أو مؤسسات سياسية أو نخب حاكمة ،إىل غري ذلك.
حينام ال يتحول املزاج إىل أيديولوجيا ،فهو بحسب بشارة ي َوظَّف
اسرتاتيجي ًة للحصول عىل السلطة والرصاع من أجلها .فهو يف هذه
الحالة اسرتاتيجية ال يرتتّب عليها أي سياسات متطرفة تجاه فئات من
الساكنة .ولو أردنا توضيح ذلك لقلنا إ ّن الشعبوية تصبح أيديولوجيا
يف أوروبا الغربية ،فالشعبويون هناك يتوعدون بس ّن ترشيعات
معادية للمهاجرين واملؤسسات ،كاالتحاد األورويب ومؤسساته
املتعددة ،بينام الشعبويون يف أمريكا الالتينية يوظفونها اسرتاتيجي ًة
لتعبئة الشعب والحصول عىل السلطة من دون أن ترتت ّب عىل ذلك
تعسفية تجاه مجموعات اجتامعية ما ،سواء أكانوا سو ًدا أم
إجراءات ّ
(((1
سكانًا أصليني أم مهاجرين .
صفوة القول إن بشارة يق ّدم تعريفًا إجرائيًا َم ِرنًا يتكيّف مع أشكال
الشعبوية املتعددة؛ فهي استياء اجتامعي يع ِّززه الخطاب ويح ِّوله إىل
مزاج غاضب من الوضع القائم ،ويوظفه السياسيون من أجل الحصول
عىل السلطة ،ويف حاالت متطرفة يبلورون منه موقفًا من العامل السيايس
ومن ثم يوظفونه يف اتخاذ القرارات السياسية وس ّن الترشيعات.

ثان ًيا :ما شروط ظهور الشعبوية؟
ُع ِني كتاب بشارة مبسألة ثانية تتمثل يف تحديد الــروط التي
تحفِّز ظهور الشعبوية يف األنظمة السياسية .وقد ركز عىل الرشوط
9 Marianne Jǿrgensen & Louise Phillips, Discourse Analysis as Theory and
Method (London/ Thousand Oaks/ New Delhi: SAGE Publications, 2002), p. 20.
10 Ibid.
11 Cas Mudde & Cristóbal Rovira Kaltwasser, "Exclusionary vs.
Inclusionary Populism: Comparing Contemporary Europe and Latin
America," Government and Opposition, vol. 48, no. 2 (2013), pp. 147-174.
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األيديولوجية واالجتامعية واالقتصادية والسياسية .ونعرض هذه
الرشوط وفق الرتتيب التايل:
 .1الرشوط األيديولوجية :املقصود بها مجمل التصورات التي
يحملها الشعبويون تجاه السياسة ،والتي تسهم يف بروز الشعبوية.
وميكن تكثيفها يف تصورين ،هام:
أ.

رفض السياسة :يكمن اإلشكال األسايس يف تصور الشعبويني
للسياسة يف أنهم ال يح ّددون طبيعة السياسة التي يريدونها،
فرفضهم للتمثيل واستبداله بالعالقة املبارشة بني الزعيم
والشعب فيه إلغا ٌء للسياسة .فهذه األخرية سلسلة من الرصاعات
والتحالفات واملفاوضات واملساومات والتنازالت التي تحكم عملية
صنع القرار .واعتامد نظام االستفتاءات يفرغ العملية السياسية
من محتواها .وقد انتقد بشارة هذه النزعة "الالسياسية" لدى
الشعبويني بقوله" :مثة وهم عند الحركات الشعبوية للتمثيل
املبارش ،ويف الحقيقة ال يوجد يشء اسمه متثيل مبارش؛ إذ إن
كل متثيل هو غري مبارش .ولكن مث ّة أنواع من التمثيل غري املبارش
تزعم أنها وحدها الناطقة باسم الشعب ،وت ّدعي لنفسها سلطات
ال يستحقها غريها ممن ال ميثلون الشعب مبارشة ،وفق املنظور
الشعبوي .فهذا التواصل املبارش بني القائد والقاعدة الشعبية
دون أجسام وسيطة هو تواصل خطري ،ألنه يقود يف النهاية إىل
منع التعددية أو اعتبارها فائضً ا عن الحاجة" (ص .)41-40

ب .رفض السياسيني :مييل الشعبويون إىل عدم تقدير األحزاب أو
الحاجة إىل أفراد لديهم رؤى وخربات سياسية يعملون عىل
تطبيقها من أجل إدارة الشؤون العامة ،بل يدعي الشعبويون
أن األح ـزاب السياسية متثِّل عائقًا يحول دون التعبري عن
اإلرادة الحقيقية للشعب ،ويقوم هذا التصور عىل مفهوم
"األغلبية الصامتة" وعىل كون األغلبية الربملانية ال متثّل األغلبية
الصامتة .ويصطدم هذا التصور الشعبوي مبفهوم السياسة يف
الدميقراطية الليربالية التي تع ُّده نشاطًا يتطلب معارف سياسية
وعماًل مخططًا له ،ويتحقَّق بوساطة أحزاب متثّل تج ُّم ًعا لآلراء
ً
(((1
واألولويات الشعبية  .ولقد ن َّبه بشارة إىل هذه املسألة خالل
كتابه بر ّمته .ونسوق للتدليل عىل ذلك النصوص التالية:
•"يــرز السيايس الهاوي املعت ِمد عىل العالقات العامة
والنجومية [ ،]...ما يؤدي إىل إرضار كبري باملؤسسات

 12ملزيد من التفصيل ،ينظر:
Gianfranco Pasquino, "Populism and Democracy," in: Daniele Albertazzi
& Duncan McDonnell (eds.), Twenty-First Century Populism: The Spectre of
Western European Democracy (New York: Palgrave Macmillan, 2008), p. 22.
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الدميقراطية .وطب ًعا ال ينجح هؤالء يف إعادة الثقة ،بل
يع ّمقون عدم الثقة باملؤسسات الدميقراطية" (ص .)40

•"قد يدفع النفور من النخب السياسية عمو ًما إىل انتخاب
رجل أعامل فاسد عديم األيديولوجيا ه ّمه الرثوة والسلطة
ومامرسة نرجسيته ويتكلم لغة 'الشعب البسيط' ملجرد
مجيئه من خارج املؤسسات السياسية واألحزاب ،مثلام حصل
يف حالتَي ترامب وبرلسكوين .وهو يف الحقيقة يستخدم
الخطاب الشعبوي ،إضافة إىل املال واإلعالم ،للحصول عىل
األصوات ،ال أكرث وال أقل" (ص .)78-77

•"الحالة الشعبوية تجلّت بوضوح يف رفــض السياسة
والسياسيني ،وتشظي الحالة الحزبية وغياب الثقة بالربملان،
وتجسد التطلعات الشعبية يف شخص املرشح للرئاسة باسم
ّ
الشعب" (ص .)135
تُربز هذه النصوص رفض الشعبويني السياسة والسياسيني ومن
يساندهم من الشعب؛ حيث يشيعون مزا ًجا عا ًما من انعدام الثقة
بني الساكنة والسياسيني .وهو أمر يعرف الشعبويون كيف يستغلونه،
فضاًل عن أنه يشكّل بيئة خصبة لربوز الشعبوية.
ً
 .2الرشوط االجتامعية :املقصود بها الخصائص االجتامعية لألفراد
واملجموعات التي تس ّهل ظهور الشعبوية ،وميكن التمييز فيها
بني رشوط اجتامعية تتعلق باألفراد ورشوط اجتامعية تتعلق
باملجموعات وهو ما ميكن توضيحه يف ما ييل:
أ .الرتكيز عىل األفراد وخصائصهم النفسية واالجتامعية :تتحدد
هذه الخصائص يف معاناة األفــراد من العزل والتغريب
السياس َيني وحاجتهم إىل روابط عاطفية عمودية (االنجذاب
إىل زعيم شعبوي) وأفقية (االنخراط يف عصيان شعبوي) ،عالوة
عىل إحساسهم باإلقصاء االجتامعي الناتج من عدم انخراطهم
يف تجمعات دينية أو ثقافية أو مهنية أو انخراطهم السلبي يف
هذا التجمعات .وتؤدي هذه الخصائص إىل الرغبة يف االنضامم
إىل تجمعات بديلة مام يجعلهم عرضة للنزعة الشعبوية التي
بدياًل لتجربة االنخراط واملشاركة.
تستقطبهم مق ِّدم ًة لهم فضاء ً
ويف هذا السياق ،يعزو بشارة تأييد الشعبويني اليمينيني يف
أوروبا إىل "انتشار الشعور باالغرتاب عن السياسيني والشعور
العام بعدم املشاركة يف الحكم وعدم تعبري الحكام عن هوية
الناس" (ص .)42
ب .الظروف االجتامعية العامة ملجتمع معني :تتحدد هذه
الظروف يف استياء اجتامعي نتيجة اإلقصاء االجتامعي الذي
متارسه التنظيامت الحزبية عىل األغلبية الصامتة ،مام يؤدي إىل
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بروز قلق جامعي من البطالة والتغريات السياسية غري املتوقعة
وتحديات الهوية ،وغري ذلك ،وهو ما يخلق بنية مالمئة لربوز
الشعبوية .وقد عرب عن ذلك بشارة يف حديثه عن "الخوف
عىل منط الحياة ومستوى املعيشة" ،و"التعرض لدعاية قوى
دمياغوجية تطرح حلو ًاًل سهلة" ،وأن الشعبوية "تخاطب الغرائز
ضد اآلخر املختلف" ،وتبثّ مشاعر القلق والجزع (ص .)42
 .3الرشوط االقتصادية :هيمنت العوامل االقتصادية واالجتامعية
طوال القرن املايض ،عىل فهم الدارسني لربوز الشعبوية؛ حيث حا ّجوا
بأنها تربز من التهديد الذي يحس به العامل نتيجة زيادة التنافس
الداخيل الذي يؤججه املهاجرون واملنتجون األجانب يف سياق
املنافسة الدولية( .((1وقد انتهى بشارة يف خالصته التاسعة من كتابه
إىل أن ما مييز الشعبوية اليمينية يف الغرب هو "نشوء توترات
اجتامعية شديدة أهمها عدم استقرار الطبقة الوسطى ،والتأثريات
االقتصادية والثقافية واملعنوية للعوملة ونقل املشاريع إىل الخارج
وتدفق الهجرة" (ص .)191
تجدر اإلشارة إىل أن بشارة أشار إىل رشوط أخرى مساعدة عىل
ظهور الحركات الشعبوية ،ولعل أهمها :تهافت االنقسامات الحزبية
بني اليمني واليسار بسبب العوملة ،وأزمة التجمعات السياسية
التقليدية التي تعكسها نسب التصويت املنخفضة ،وزيادة شخصنة
بدياًل من األيديولوجيا واألحزاب السياسية
الحياة العامة باعتبارها ً
(كام يتمثل ذلك بوضوح يف حالة تونس التي انتخبت قيس سعيّد
رئيسا لها ،ص  ،)142-120والدور امللحوظ لوسائل اإلعالم يف تغيري
ً
قواعد اللعبة السياسية بتأديتها دور األحزاب السياسية ،من تعبئة
وتوجيه للرأي العام وتزويد للمواطنني باملعلومات عن السياسة
واألفعال السياسية.
يبدو لنا من خالل هذه الرشوط أنها ترتبط مبا هو سيايس بدرجة
كبرية؛ إذ حاملا يحس املواطنون بأن السياسيني ال ميثلونهم ،يزهدون
يف السياسة ويشكّلون أغلبية صامتة تتوق إىل زعيم كاريزمي
يعيد لها إرادتها العامة وينقذها من مشاعر الخوف والقلق املرتبطة
مبا هو ثقايف واقتصادي .وعىل الرغم من أهمية العامل السيايس يف
بروز الشعبوية فإ ّن العوامل كلها مجتمع ًة تعمل عىل إنتاج مناخ
معا ٍد للسياسة يص ِّورها بعيد ًة عن هموم الناس ويص ّور السياسيني
ٍ
عزوف انتخايب والبحث عن
عاجزين وفاسدين ،وهو ما يؤدي إىل
بدائل تتصف بالراديكالية كالشعبوية التي ت َ ِعد بتحقيق الدميقراطية.
13 Tjitske Akkerman, "Populism and Democracy: Challenge or
Pathology?" Acta Politica, vol. 38 (2003), pp. 147-159.
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ً
ثالثا:فيعالقةالشعبويةبالديمقراطية
ٍ
ارتباط
يشري معنى كلمة "الدميقراطية" ،أي "حكم الشعب" إىل
وثيق بالشعبوية املأخوذة من كلمة  Populousالالتينية التي
تعني "الشعب" ،وهو ما ّ
يدل عىل وجود رابط قوي بينهام .غري
أن هذا االرتباط ن ُِظ َر إليه نظرات مختلفة ،بل أحيانًا متناقضة
تب ًعا لوجهات النظر التي ينطلق منها األكادمييون والسياسيون
والصحفيون؛ فرئيس املجلس األورويب السابق هريمن فان رومباي
رصح بأن الشعبوية هي "الخطر األكرب
َّ Herman van Rompuy
عىل أوروبا" ،مش ًريا إىل صعود األحزاب اليمينية املعادية لألجانب
يف عدد من الدول األعضاء لالتحاد األورويب( .((1وأشار كورك هوكينز
 Kirk Hawkinsإىل أن معظم األدبيات العلمية نظرت إىل الشعبوية
فشاًل للعقالنية ،وعرضً ا مرض ًيا للدميقراطية ،و"ذهني ًة ارتيابية"
بوصفها ً
تعلاًم ومن
تصيب املواطنني والسياسيني (ال سيام الذين هم أقل ً
بداًل من االستجابة
الطبقات الدنيا) ،وخدا ًعا للجامهري غري املتعلمة ً
املس ّوغة والواعية للفساد والفشل السيايس(.((1
وقد دفع هذا األمر مجموعة من الدارسني يف علم االجتامع وعلم
السياسة إىل دراسة عالقة الشعبوية بالدميقراطية ،فاعتربوا ظهور
رشا عىل انحراف النظام الدميقراطي( ،((1بل منهم من
الشعبوية مؤ ً
(((1
دلياًل عىل عجز النظام الدميقراطي  ،يف حني قال
اعترب ظهورها ً
(((1
بعضهم إ ّن الشعبوية هي الشكل الحقيقي الوحيد للدميقراطية .
ناقش بشارة هذه التصورات املتضاربة حول وظيفة الشعبوية
يف األنظمة الدميقراطية .وعرض يف هذا الصدد تصور فرانسيس
فوكوياما  Francis Fukuyamaوشانتال موف Chantal Mouffe
من جهة املدافعني عن الشعبوية ،وعرض مواقف نادية أوربينايت
 Nadia Urbinatiمن جهة املتخوفني من الشعبوية .وقد تب ّنى
املوقف الثاين من حيث دفاعه عن الدميقراطية الليربالية بوصفها
النظام األصلح للمجتمعات اليوم .فها هو يف معرض حديثه عن
جاذبية النظام الدميقراطي يقول" :وقد أكد العديد من املنظرين
للدميقراطية عىل أن تف ّوقها ليس أيديولوجيا ،ومن ناحية رشعية
النظام فحسب ،بل إنه أيضً ا اقتصادي وعسكري ويف مستوى الحياة
ونوعيتها ،وأن جاذبيتها تنبع من هذا التفوق" (ص  .)175ولفت
14 Cas Mudde, On Extremism and Democracy in Europe (London/ New
York: Routledge, 2016), p. 67.
15 Hawkins, pp. 11-12
16 Margaret Canovan, "Trust the People! Populism and the Two Faces of
Democracy," Political Studies, vol. 47, no. 1 (1999), pp. 5-6.
17 Akkerman.
18 Laclau, Politics and Ideology in Marxist Theory.
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النظر يف معرض نقده للنظامني السياس َيني الصيني والرويس إىل أن
"ازدهار الصني اقتصاديًا واستقرار نظام بوتني ال يعنيان أن النظامني يف
البلدين أصبحا جذابني ملواطني الدول الدميقراطية ،أو حتى ملواطني
مثاًل ،معجب باقتصاد الصني أو
الدول النامية .فأي مواطن عريبً ،
مبواقف بوتني يفضل العيش مع ذلك يف الواليات املتحدة أو أوروبا
الغربية" (ص .)187-186
يف السياق نفسه ،يرى بيري روزنفالون  Pierre Rosanvallonأ ّن
قلب معكوس ملثُلِ الدميقراطية التمثيلية وإجراءاتها(،((1
الشعبوية ٌ
ـريض
ويحاج بــأن الشعبوية يجب أن تفهم عىل أنها عـ ٌ
ُّ
ـرض َمـ ّ
للدميقراطية تتج ّمع فيها طائفة من املعجبني حول زعيم "يقاتل" ضد
النخب وحكم األقليات ،وضد األجانب .ويرى أ ّن الدميقراطية تعني
أن كل فرد لديه حقوق ،وأن املؤسسات هي حامية تلك الحقوق .إن
املحاكم الدستورية والسلطات املستقلة التي تع ّد مهمة للدميقراطية
تكرهها الحركاتُ الشعبوية واألنظمة الشعبوية ،وبهذا املعنى نفهم
قلب معكوس لـ ُمثُل الدميقراطية( .((2ويحذّر جون فرانكو
قوله إنها ٌ
باسكوينو  Gianfranco Pasquinoمن التأثري السلبي للشعبوية
يف الدميقراطية؛ فهي ،يف نظره ،مل تكن يوما مق ِّوية للدميقراطية؛
بل عملت ،عىل العكس من ذلــك ،عىل جعل الدميقراطية غري
مستقرة وأسهمت يف تآكلها من الداخل والخارج ،وهو تآكل ،كام
يف حالة أمريكا الالتينية ،من الصعب ترميمه للعديد من األجيال
السياسية املقبلة(.((2
تجدر اإلشارة إىل أ ّن موقف الباحثني من الشعبوية يف ارتباطها بالنظام
الدميقراطي فيه موقف محايد ميثله طرح كاس موده وكريستوبل
روفريا كالتوارس؛ إذ يجادالن بأ ّن الشعبوية يف حد ذاتها ليست سيئة
وال جيدة بالنسبة إىل الدميقراطي؛ لذلك ميكن أن تعامل بوصفها
تهدي ًدا للدميقراطية أو تصحي ًحا لها .وهي مثلها مثل األيديولوجيات
األخرى ميكن أن يكون لها أثر إيجايب أو سلبي يف الدميقراطية(.((2
وميكن تلخيص تصوراتهام حول اآلثار اإليجابية والسلبية للشعبوية
يف الدميقراطية يف الجدول (.)2
وميكن فهم موقف بشارة من الشعبوية بربطها مبفهوم االنتقال
الدميقراطي ،ال سيام أن تأليفه لكتابه جاء يف "سياق التفكري يف
الدميقراطية واالنتقال إليها" (ص  .)12ويقدم لنا موده وكالتوارس
19 Cas Mudde & Cristóbal Rovira Kaltwasser, Populism: A Very Short
Introduction (New York: Oxford University Press, 2017), p. 79.
20 "What is Populism and is it a Threat to Democracy[?]," YouTube,
11/10/2017, accessed on 3/1/2022, at: https://bit.ly/3JEtJJK
21 Pasquino, p. 28.
22 Mudde & Kaltwasser, Populism: A Very Short Introduction, p. 79.
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الجدول ()2
اآلثار اإليجابية والسلبية يف الدميقراطية الليربالية بحسب موده وكالتوارس

اآلثار السلبية

اآلثار اإليجابية

استغالل مفهوم حكم األغلبية لاللتفاف عىل حقوق األقليات.

تحس أ ّن النخبة السياسية ال متثّلها.
إعطاء الصوت للمجموعات التي ّ

استغالل مفهوم السيادة الشعبية لتشويه سمعة مؤسسات حامية
الحقوق األساسية.

تعبئة املجموعات املستبعدة من املجتمع ،ودمجها يف النظام السيايس.

تشجيع االنشقاقات السياسية مام يعوق تشكيل تحالفات سياسية ثابتة.

رفع رسعة استجابة النظام السيايس ملطالب الفئات املقصاة من املجتمع.

تخليق السياسة إىل درجة جعل الوصول إىل اتفاقات أم ًرا صع ًبا للغاية إن
مستحياًل.
ً
مل يكن

زيادة املساءلة الدميقراطية بجعل القضايا والسياسات جز ًءا من
املجال السيايس.

املصدر:
Cas Mudde & Cristóbal Rovira Kaltwasser, Populism: A Very Short Introduction (New York: Oxford University Press, 2017), p. 83.

تفس ًريا لدور الشعبوية يف االنتقال الدميقراطي ،واصفَني إياه بأنه دور
ملتبس .ويوضح الشكل خالصة آرائهام حول مجمل اآلثار اإليجابية
والسلبية للشعبوية يف األنظمة السياسية.
يرى موده وكالتوارس ،من خالل الشكل أدناه ،أن ظهور الشعبوية
يسهم يف حركية األنظمة السياسية وتح ّولها من نظام إىل آخر ،وأ ّن

هذه التغريات تنعكس يف مفاهيم "تطبيق الليربالية" أو "االنتقال
الدميقراطي" أو "التعزيز الدميقراطي" من جهة ،و"بداية انهيار
الدميقراطية" أو "سقوط الدميقراطية" أو "القمع" من جهة أخرى .وهام
يق ّران بأن الشعبوية ليست ضد الدميقراطية ،بل هي عىل خالف مع
الدميقراطية الليربالية ،ويقرتحان أ ّن الشعبوية متيل إىل أن تؤدي دو ًرا

شكل يوضح اآلثار اإليجابية والسلبية للشعبوية يف الدميقراطية

ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪميﻘﺮاﻃﻴﺔ

اﻻﺳﺘﺒﺪادﻳﺔ
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ

أﺛﺮ اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ اﻹﻳﺠﺎيب ﰲ

أﺛﺮ اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ اﳌﻠﺘﺒﺲ ﰲ

أﺛﺮ اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﰲ

ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ

اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺪميﻘﺮاﻃﻴﺔ

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪميﻘﺮاﻃﻴﺔ

اﻟﻘﻤﻊ

أﺛﺮ اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﰲ

اﻻﺳﺘﺒﺪادﻳﺔ
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

ﺳﻘﻮط اﻟﺪميﻘﺮاﻃﻴﺔ

اﻟﺪميﻘﺮاﻃﻴﺔ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ

أﺛﺮ اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ اﳌﻠﺘﺒﺲ ﰲ

ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺨﻴﺎر
اﻟﺪميﻘﺮاﻃﻴﺔ

اﻟﺪميﻘﺮاﻃﻴﺔ
اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ

أﺛﺮ اﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ اﻹﻳﺠﺎيب ﰲ

ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺪميﻘﺮاﻃﻴﺔ
:املصدر
Cas Mudde & Cristóbal Rovira Kaltwasser, Populism: A Very Short Introduction (New York: Oxford University Press, 2017), p. 87.
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إيجاب ًيا يف تشجيع الدميقراطية االنتخابية لكنها تؤدي دو ًرا سلب ًيا فيام
يخص تشجيع التطور نحو نظام دميقراطي ليربايل مكتمل التبلور(.((2
ُّ
إن الخالصة التي انتهى إليها موده وكالتوارس هي التي ميكن أن نفهم
يف إطارها استهالل بشارة كتابه بالقول إن "الدميقراطية يف عرصنا هي
الدميقراطية الليربالية ،وال يستحق غريها هذه التسمية" (ص .)13
فالدميقراطية الليربالية تجمعها عالقة سلبية بالشعبوية ،فهي ت َ ُحول
دون تعزيز الدميقراطية .وحديث بشارة عن قدرة الدميقراطيات
الليربالية الراسخة عىل احتواء الحركات الشعبوية مر ُّده إىل وجود
ثالثة متغريات تحكم عالقة الشعبوية بالدميقراطية ،أشار إليها موده
وكالتوارس يف كتابهام عن الشعبوية ،وهي:
املتغرّي مبوقع
 .1السلطة السياسية للفاعل السيايس :يتعلَّق هذا
ّ
الشعبويني يف السلطة ،حكوم ًة أو معارضة؛ فإن كانوا يف املعارضة
فهم مييلون إىل مزيد من الشفافية ومزيد من الدميقراطية لتكسري
التحكم املزعوم للنخبة ،أما إن كانوا يف الحكومة فإنهم يدافعون عن
حكم األغلبية ويستعملون األدوات االستفتائية.
 .2نوع النظام السيايس :يس ّهل النظام الرئايس عىل الشعبوي الوصول
إىل السلطة لك ّنه يفقد الدعم يف املراحل األوىل لفرض أجندته بسبب
قوي يدعمه ،أما إن كان النظام برملان ًيا ،فهو يح ّد
غياب تنظيم حزيب ّ
من سلطة الشعبوي عن طريق التحالفات الحكومية.
 .3السياق الــدويل :يصعب عىل الدول املنتمية إىل شبكة قوية
من الدميقراطيات الليربالية أن تق ّوض الشعبوية فيها الدميقراطية
الليربالية من دون شجب باقي الدول األخرى ،عكس الدول التي
ليست لها روابط قوية بدميقراطيات ليربالية(.((2
نفهم يف ضوء هذه املتغريات سياق وصول الشعبويني إىل السلطة
يف األنظمة الرئاسية ،وصعوبة ذلك يف األنظمة السياسية التي يكون
برملانها قويًا .وحتى إن وقع ذلك ،فإن الربملان القوي والشبكة القوية
من الدميقراطيات الليربالية يسهامن يف الحد من تأثري الشعبوية.
ولبشارة تأويل آخر الفت يف هذا الباب ،فالدميقراطيات الراسخة لها
القدرة عىل مواجهة الشعبوية ألن الناس تع ّودوا الحريات بوصفها
مكونًا من منط حياتهم (ص .)68-67
إن كانت الدميقراطيات الراسخة قادرة عىل استيعاب الحركات
الشعبوية ،فإن الدميقراطيات الوليدة يف الدول النامية ال متتلك هذه
القدرة .والدليل عىل ذلك ما وقع يف مرص وتونس؛ ففيهام استطاع
شعبويان إجهاض عملية االنتقال الدميقراطي والرجوع بالدولتني إىل
23 Ibid., p. 96.
24 Ibid., pp. 93-94.

نظامني استبداديني .ويرجع بشارة أسباب ذلك إىل )1 :عدم متييز
الشعوب العربية بني الحكومة والنظام السيايس )2 ،ارتفاع التوقعات
مقابل فشل أو إفشال الربامج اإلصالحية )3 ،استخفاف البريوقراطيني
باملسؤولني الدميقراطيني الجدد )4 ،تأليب الشعب من جانب الفئة
املترضرة من قيام النظام الدميقراطي الوليد ضد الحكام الجدد ،ونرش
خطاب التخوين وعدم الثقة بالسياسة وبالسياسيني .ويلخص الباحث
هذه األسباب يف عدم دعم الدميقراطية ،وتأسيسها الدميقراطية قبل
"تأسيس الحريات املدنية وحقوق املواطن يف بنية الدولة ويف ثقافة
النخب ثم الثقافة الشعبية (ص .)117

رابعا :صفات الشعبويين وأصنافهم
ً
تناول بشارة مسألة أخرية ،نرى رضورة تفصيلها ،وهي ما يرتبط
بسامت الزعامء الشعبويني وأصنافهم .فقد أسند إليهم يف كتابه
مجموعة من السامت؛ سواء ارتبطت بشخصياتهم أو بأصنافهم.
وسنعرض السامت الشخصية األساس للشعبويني ،ونورد ثالثة أصناف
أشار إليها يف كتابه.
 .1السامت الشخصية :تتمثل السامت الشخصية للفاعل الشعبوي يف
مهاًّم؛ نظ ًرا إىل
مجموعة من الجوانب ،يحتل فيها الجانب األخالقي بع ًدا ًّ
الدور املركزي الذي تؤديه األخالق يف الحركات الشعبوية ،ال سيام أن ما
مي ّيز الشعبوي من النخبة قائم باألساس عىل الجانب األخالقي ،فالشعبوي
يف األدبيات الشعبوية يتميز بالشفافية وعدم الغموض والبساطة
عرّبت عن ذلك مارغريت كانوفان Margaret Canovan
والوضوح .وقد ّ
"اللغة البسيطة واملبارشة ليست كافية لوسم سيايس بكونه شعبويًا ،إال
ٍ
تحليالت سياسية واقرتح حلواًلً هي األخرى بسيطة ومبارشة.
إذا ق ّدم
ويحب الشعبويون الشفافية وال يثقون بالغموض ،ويستنكرون
ّ
االتفاقات التي تجري خلف الكواليس ،والتسويات الغامضة ،واإلجراءات
املعقدة ،واملعاهدات الرسية ،والتقنيات التي يستطيع الخرباء وحدهم
فهمها"( .((2ومن السامت الشخصية التي أسندها بشارة للشعبويني صفة
الفساد ،وذلك نحو قوله" :يتسلل إىل السياسة رجال أعامل فاسدون،
ولكنهم يف نظر الجمهور مؤهلون ألنهم جمعوا ثروتهم خارج املنظومة
السياسية ،وألنهم يتكلمون لغة البسطاء (ليس بسبب بساطتهم بل
بسبب قلة ثقافتهم و /أو دمياغوجيتهم :برلسكوين وترامب منوذجني)"
(ص  .)39واملالحظ يف هذا القول أ ّن ما قد مييز الشعبويني "فسادهم"،
وأنهم أيضً ا قدموا من خارج املنظومة السياسية .وهذا يقودنا إىل
أصناف الشعبويني.
25 Canovan, "Trust the People! Populism and the Two Faces of
Democracy," pp. 5-6.
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 .2أصناف الشعبويني :يص ّنف موده وكالتوارس الشعبويني خمسة
أصناف" :الزعامء الكاريزميون" ،و"النساء الشعبويات" ،و"املقاولون"،
و"الزعامء اإلثنيون" ،و"الداخليون والخارجيون" .وقد أشار بشارة
يف النص السابق إىل برلسكوين وترامب .وهام يندرجان وفق موده
وكالتوارس ضمن ما س ّمياه بالشعبويني املقاولني .وهام ،يف نظرهام،
عرضة للتجاهل يف البحوث األكادميية ،ويجدون صعوبة يف إقناع
الناس بأنهم من الشعب .غري أنهم يستغلون كون الشعبوية
ال تتأسس عىل معيار اجتامعي واقتصادي ،بل عىل معيار أخالقي
باألساس ،وهكذا يقيمون روابط مع الشعب باستثامر أموالهم يف
ذلك .وتتحدد هويتهم يف كونهم "سياسيني من الخارج" ال تربطهم
بالنخب رابطة معينة ،وأنهم عصاميون جمعوا ثروتهم بالعمل الجاد
عىل الرغم من إزعاج النخب الفاسدة .إنهم رجال أعامل صادقون
مل ينخرطوا يف السياسة لحامية مصالحهم ،بل لخدمة الشعب؛ إذ
أصاًل .يقول برلسكوين يف هذا الصدد" :لست
ال يحتاجون إىل املال ً
يف حاجة إىل الحكم إن كان ذلك من أجل السلطة؛ فيل منازل يف
كل أنحاء العامل وعندي بواخر فخمة [ ]...وطائرات تذهب بالعقول
وزوجة جميلة وعائلة رائعة [ ]...إمنا أنا هنا ألقدم تضحيات من أجل
هذه البالد"(.((2
إ ّن البناء الخطايب لهوية الشعبويني املقاولني يجعلهم نزهاء وعصاميني
وقادمني من خارج النسق السيايس املعروف بفساده .ويتداخل
صنف الشعبويني املقاولني يف الحقيقة مع الشعبويني الخارجيني
أي رابط اقتصادي
الذين يتميزون بالندرة ،فهم يف األصل ال ميتلكون ّ
أو اجتامعي أو ثقايف بالنخبة ،كام أنهم يبنون مسارهم املهني
بالكامل خارج االتجاه السيايس السائد ،ومن أمثلتهم هوغو تشافيز
( )2013-1954الذي كان مجرد ضابط يف الجيش ،وألربتو فوجيموري
 Alberto Fujimoriالذي كان رئيس جامعة .ويرى موده وكالتوارس
أن الشعبويني من الخارج ميكنهم النجاح يف األنظمة السياسية
الشخصانية التي توجد يف أمريكا الالتينية ،لكن نجاحهم يتضاءل كث ًريا
يف األنظمة السياسية الثابتة والربملانية ذات الهيمنة الحزبية كام هو
موجود يف أوروبا الغربية( .((2وقد أشار بشارة إىل هذا األمر يف حديثه
عن عبد الفتاح السييس ضابط الجيش املرصي وقيس سع ّيد األستاذ
الجامعي يف تونس ،فام ساعدهام عىل الوصول إىل الرئاسة هو كونهام
"خارجيني" عالوة عىل ضعف النظام الربملاين يف بل َديهام.
أما الصنف الثالث الذي أشار إليه بشارة فهو "الشعبوي اإلثني" الذي
أساسا يف أوروبا الغربية .وقد وسم شعبوية هذه املنطقة
يتمركز ً
26 Mudde & Kaltwasser, Populism: A Very Short Introduction, p. 70.
27 Ibid., p. 73.

بأنها إثنوقراطية ،وح ّدد سامتها يف :التشديد عىل حكم األغلبية،
ونقد األحـزاب القامئة ،ورفض العوملة ،ورفض االتحاد األورويب،
وفوبيا اإلسالم ،والعداء للهجرة واملهاجرين .وهذا خاص بالشعبوية
األوروبية ،أما شعبوية أمريكا الالتينية فهي غري إقصائية للمجموعات
اإلثنية األخرى .ويتضح البعد غري اإلقصايئ وغري املعتمد عىل الهوية
يف شعبوية أمريكا الالتينية يف منوذج هو ألربتو فوجيموري الذي يع ّد
من أقلية يابانية يف البريو ،وعىل الرغم من ذلك استطاع أن يصل إىل
سدة الحكم ويخلق رابطًا قويًا مع الشعب يف مواجهة النخبة.

خاتمة
يق ّدم كتاب يف اإلجابة عن سؤال :ما الشعبوية؟ رحلة غنية ومفيدة
وعميقة حول ظاهرة الشعبوية يف العامل الغريب والعامل العريب .وهي
رحلة متكاملة من حيث فصول الكتاب التي حاولت أن تحدد ظروف
نشأة الشعبوية يف األنظمة الدميقراطية الراسخة منها والوليدة ،ثم
تع ّرف الشعبوية تعريفًا يراعي طبيعة الشعبوية املتقلبة باعتبارها
مزا ًجا يرسخه الخطاب ،ويوظفه السياسيون ،ويتحول يف حالة
متطرفة إىل أيديولوجيا؛ ثم عالوة عىل البعد النظري ذي اإلسهام
املفيد ،نجد بع ًدا عمليًا يف دراسة حالتني هام حالة تونس ومرص،
بإبراز الدور السلبي للشعبوية يف نظاميهام السياسيني .ثم نجد
يف األخري مساءلة بديهيات الدميقراطيات الليربالية ،وتقديم حلول
تسهم يف الحد من املد الشعبوي الذي يته َّدد العامل بأرسه .وأهم
هذه الحلول إعادة االعتبار للجانب الثقايف للمجموعات االجتامعية،
وترسيخ العدالة االجتامعية.
توصل إليها بشارة يف كتابه يف ٍ
خمس
ميكن تكثيف الخالصات التي ّ
نوردها كام ييل:
1 .الشعبوية خطاب سيايس يستفيد من التوتر بني الدميقراطية
والليربالية ،وبني املؤسسات الدميقراطية املنتخبة وغري املنتخبة،
وبني املواطن واملؤسسات الوسيطة التي تفصله عن عملية
صنع القرار.
2 .الشعبوية مزاج سيايس ناجم عن غضب فئات اجتامعية مترضرة
ومه ّمشة نتيجة التغريات االقتصادية والسياسية والثقافية.
لعل أهمها احتكار التكلم
3 .يتميز الخطاب الشعبوي بسامت عدة ّ
باسم الشعب ،والتشكيك يف مبدأ التمثيل وفائدة األحزاب
والربملانات والنخب السياسية ،وتفضيل منط التواصل املبارش
بني الزعيم والجمهور ،وتقسيم املجتمع مجموعتني متقاطبتني
"نحن" و"هم" ،مام يعرقل التعددية الثقافية.

 ددعلادعلا54 -

 دلجملا10 -  ددعلالاك54  ددعلالا

154

Issue 54 - Volume 10 - January 2022

References

المراجع

العربية
:)2018-2011(  "الشعبوية يف الخطاب السيايس املغريب. سعيد،بكار
. جامعة ابن زهر. رسالة دكتوراه."دراسة تحليلية نقدية
.2021 ،أكادير
. دراسة تحليلية للظاهرة الشعبوية: رجال الرشفات. منى،خويص
.2012 ، دار الفارايب:بريوت

األجنبية
Akkerman, Tjitske. "Populism and Democracy: Challenge
or Pathology?" Acta Politica. vol. 38 (2003).
Albertazzi, Daniele & Duncan McDonnell (eds.).
Twenty-First Century Populism: The Spectre of
Western European Democracy. New York: Palgrave
Macmillan, 2008.
Canovan, Margaret. "Trust the People! Populism and the
Two Faces of Democracy." Political Studies. vol. 47,
no. 1 (1999).
________. Populism. London: Junction, 1981.
Dijk, Teun van. "Ideology and Discourse: A Multidisciplinary
Introduction." English Version of an Internet Course
for the Universitat Oberta de Catalunya (UOC) (July
2000). at: https://bit.ly/3FOzMsR
Hawkins, Kirk A. Venezuela's Chavismo and Populism in
Comparative Perspective. Cambridge: Cambridge
University Press, 2010.
Jǿrgensen, Marianne & Louise J. Phillips. Discourse
Analysis as Theory and Method. London/ Thousand
Oaks/ New Delhi: SAGE Publications, 2002.
Laclau, Ernesto. On Populist Reason. London/ New York:
Verso, 2005.
_________. Politics and Ideology in Marxist Theory:
Capitalism- Fascism- Populism. London: NLB, 1977.

 أما،يشكل الخطاب الشعبوي خط ًرا عىل الدميقراطيات الوليدة4 .
 والسبب يف ذلك هو. فيمكنها احتواؤه،الدميقراطيات الراسخة
 وال سيام الحريات والحقوق املدنية يف،رسوخ مبادئ الليربالية
 وعدم متييز سكان الدميقراطيات الوليدة،الدميقراطيات الراسخة
.بني الحكومة والنظام الدميقراطي
تفرض التوترات االجتامعية التي عرفتها أوروبا يف العقدين5 .
 ال سيام العوملة والهجرة والتداخل الثقايف وتطور،األخريين
 عىل النظم الدميقراطية الليربالية إيالء االهتامم،وسائل اإلعالم
.الكامل للفئات املترضرة من هذه التوترات واالستجابة ملطالبها

155

بتكلا تاعجارم
 ما الشعبوية؟" لعزمي بشارة:"في اإلجابة عن سؤال

Mudde, Cas & Cristóbal Rovira Kaltwasser. "Exclusionary
vs. Inclusionary Populism: Comparing Contemporary
Europe and Latin America." Government and
Opposition. vol. 48, no. 2 (2013).
________. Populism: A Very Short Introduction. New
York: Oxford University Press, 2017.
Mudde, Cas. On Extremism and Democracy in Europe.
London/ New York: Routledge, 2016.
Taggart, Paul. Populism. Philadelphia: Open University
Press, 2000.

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 الدراسات السياسية" 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
خصيصا للمجلةّ ،
أصياًل مع ّدا
–أو ًاًل :أن يكون البحث ً
ً
وأاّل 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 ( )Keywordsبعد
امللخص ،ويق ّدم امللخص بجمل قصرية ودقيقة وواضحة إشكالية البحث الرئيسة ،والطرق املستخدمة يف بحثها ،والنتائج
توصل إليها البحث.
التي ّ

•تحديد مشكلة البحث ،وأهداف الدراسة ،وأهميتها ،واملراجعة النقدية ملا سبق وكُتب عن املوضوع ،مبا يف ذلك أحدث ما
مؤرّشاته الرئيسة،
صدر يف مجال البحث ،وتحديد مواصفات فرضية البحث أو أطروحته ،ووضع التص ّور املفاهيمي وتحديد ّ
ووصف منهجية البحث ،والتحليل والنتائج ،واالستنتاجات .عىل أن يكون البحث مذيّ ًاًل 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 فصواًلً من رسائل جامعية أق ّرت ّإاّل 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 ّأاّل
•تهتم املجلة بنرش مراجعات نقدية للكتب املهمة التي صدرت حديثًا يف مجاالت اختصاصها ّ
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 البحث،
كل بحث إىل تحكيم رسي تام ،يقوم به محكّامن من املحكّمني املختصني
–راب ًعا :يخضع ّ
ً
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،
 ،)2001ص .227
•كيت ناش ،السوسيولوجيا السياسية املعارصة :العوملة والسياسة والسلطة ،ترجمة حيدر حاج إسامعيل (بريوت :املنظمة
العربية للرتجمة ،)2013 ،ص .116

مثاًل :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 ،فيُكتب اسم املؤلف الرئيس أو املحرر أو املرشف عىل تجميع
املادة مع عبارة "وآخرون" .مثال:
القومي العر ّيب ،ط ( 4بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)1991 ،ص .109
•السيد ياسني وآخرون ،تحليل مضمون الفكر
ّ

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 ِ
خترِص الروابط ( )Bitlyأو ( .)Google Shortnerمثل:
ويتعني ذكر الرابط ً
كاماًل ،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.

تنظياًم 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 خالل
أي معلوم ٍة متميّزة أو ٍ
شخص آخر ،مبا يف ذلك املؤلّف .وينبغي اإلبقاء عىل ّ
الورقة مع ّ
ٍ
أي منهام الستفادة شخصية.
رسية ،وال يجوز استعامل ٍّ
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 البحث ،إاّلّ ما كان من
قبل النرش .ويف هذه املرحلة ،ال ت ُقبل ّ
أو تعديالت طفيفة؛ وذلك ضمن ٍ
أمد زمني وجيز ج ًدا ت ُح ّدده رسالة املجلة إىل الباحث.
•حقوق امللكية الفكرية :ميلك املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات حقوق امللكية الفكرية بالنسبة إىل املقاالت
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كاماًل بالحصول عىل إذن الدورية األجنبية النارشة ،وباحرتام حقوق
•تتقيد مجالت املركز يف نرشها ملقاالت مرتجمة تقيّ ًدا ً
امللكية الفكرية.
مجاّلت املركز العريب مب ّجانية النرش ،وتُعفي الباحثني واملؤلّفني من جميع رسوم النرش.
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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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